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Dokończenie str. 4

Uruchomienie przejazdów jest planowane od 2 stycznia 2020 r. na trasie: Ra-
dzymin – Wólka Radzymińska – Nieporęt – Legionowo – Warszawa (Wschodnia, 
Centralna) – Lotnisko Chopina w formie pilotażowej. Oznacza to, że przez kil-
kanaście miesięcy zarówno gmina, jak i ZTM będą obserwowały zainteresowanie 
ofertą przewozową na nowej linii.  

Na początek SKM do Radzymina bę-
dzie jeździć tylko w dni robocze. ZTM 
zaplanował 8 kursów dziennie w stronę 
Warszawy, co ma umożliwić wygodny i 
szybki dojazd do pracy i szkół w Legio-
nowie, Radzyminie, a przede wszystkim 
w Warszawie. Wydłużenie linii SKM do 
Radzymina to szansa na szybki rozwój 
terenów położonych wzdłuż nowej trasy 
oraz zmniejszenie korków na trasach do-
jazdowych do stolicy.

Z uwagi na rozpoczęcie budowy stacji 

kolejowej Warszawa Stalowa przy Tesco 
oraz remont torów ta część trasy będzie 
wyłączona z ruchu. Wszystkie pociągi z 
kierunku legionowskiego zostaną prze-
kierowane na linię obwodową przez 
stacje Warszawa Gdańska (dogodna 
przesiadka do metra), Warszawa Wola 
(dobry dojazd do Ronda Daszyńskiego), 
Warszawa Zachodnia i dalej w kierunku 
lotniska przez Aleje Jerozolimskie, Rako-
wiec, Żwirki i Wigury oraz Służewiec.

Dokończenie str. 3

Radzymin

30 października 2019 r. odbyły się pierwsze pomiary składu dymu, przeprowa-
dzone przez wyspecjalizowanego drona. Jego obsługą zajmują się przeszkoleni 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

Zadaniem drona jest monitorowanie 
jakości powietrza, co ma szczególne zna-
czenie w sezonie grzewczym. Pomiarom 
poddawane są między innymi następują-
ce wartości:
• pyły PM1, PM10, PM2,5;
• związki organiczne VOC (zakres wy-

krywania od 0 ppm do 6000 ppm);
• chlorowodór HCL zakres 0 do 

100ppm
• cyjanowodór HCN zakres 0 do 

100ppm
• Temperatura -40C do +85C
• wilgotność 0 do 100%Rh
• ciśnienie od 300 hPa do 1100hPa

Wybory parlamentarne nigdy wcze-
śniej nie były tak korzystne dla miesz-
kańców powiatu wołomińskiego jak 
tegoroczne. Nasz teren  może pochwa-
lić się całkiem dużą reprezentacją. W 
wyniku październikowych wyborów 
w Sejmie znajdzie się 3 mieszkańców 
Ząbek (Andrzej Rozenek, Jacek Sasin, 
Piotr Uściński) oraz mieszkaniec Wo-
łomina Krzysztof Gawkowski.

Dwóch z nich, Andrzej Rozenek i 
Piotr Uściński, uzyskali mandat w swo-
im podwarszawskim okręgu. Natomiast 
Jacek Sasin był liderem PiS w okręgu 
chełmskim, zaś Krzysztof Gawkowski 
startował z pierwszego miejsca Lewicy w 
okręgu bydgoskim.

Dwóch z nich reprezentuje PiS (Jacek 
Sasin i Piotr Uściński). Dwóch pozosta-
łych Lewicę. Krzysztof Gawkowski został 
ostatnio szefem klubu parlamentarnego 
Lewicy, to dość prestiżowa i kluczowa 
funkcja w każdej partii.

Z punktu widzenia realnych korzyści 
dla powiatu kluczowe znaczenie ma po-
stać Jacka Sasina, pełniącego jeszcze w 
„starym” rządzie funkcję wicepremiera. 
Jest niemal pewne, że w „nowym” rzą-
dzie będzie ministrem nadzorującym 
wszystkie państwowe spółki, które w 
powiecie wołomińskim też będą miały i 
musiały odegrać znaczącą rolę. Mowa tu 

Wołomin

Andrzej Rozenek

Piotr Uściński

Krzysztof Gawkowski 

Jacek Sasin 

choćby o spółce energetycznej, chcącej 
wybudować w powiecie wołomińskim 
tranzytową linię najwyższego napięcia, 
czy spółki kolejowe, które od wielu lat 
„budują” bezkolizyjne przejazdy m.in. w 

Kobyłce i Tłuszczu.
Miejmy nadzieję, że dzięki tak wiel-

kiej i znaczącej reprezentacji nasz powiat 
szybko dorówna poziomem innym pod-
warszawskim powiatom.
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9 listopada 2019 r., o godz. 19:00 w Muzeum im. Zofi i i Wacława Nałkowskich w Wołominie odbędzie 
XII Festiwal Poezji Słowiańskiej. 

10 listopada 2019 r. będziemy w Wołominie świętować „Urodziny Zofi i”.

Spotkanie poprowdzi redaktor "Poezji dzisiaj" Andrzej Nawrocki. Wstęp wolny, podczas spotkania będzie 
możliwość nabycia najnowszej książki A. Nawarockiego.

Biblioteka zaprasza na spotkanie z autorem powieści kryminalnych i obyczajowych. Jest nazywany 
przez czytelników księciem komedii kryminalnej. Jego znakiem rozpoznawczym jest niezwykłe po-
czucie humoru. Lubi muzykę i podróże. Alek Rogoziński, bo o nim mowa, przyjedzie do Marek na 
spotkanie autorskie. 22 listopada będzie można z nim porozmawiać w Bibliotece Publicznej przy ul. 
Lisa Kuli 3A.

Nasz gość zadebiutował w 2015 roku powieścią 
"Ukochany z piekła rodem", która zdobyła pierwsze 
miejsce na liście kryminalnych bestsellerów księgar-
ni Empik.com. Największą popularność przyniosła 
mu komedia sensacyjna „Jak Cię zabić, kochanie?" 
nominowana przez portal „Lubimy Czytać” w 2016 
roku w plebiscycie „Książka roku” (kryminał, sen-
sacje, thriller). Wydana w Stanach anglojęzyczna 

wersja – „How To Kill You, Darling?” - trafi ła do 
TOP 50 księgarni Amazon.com w kategorii „Czarny 
humor”. Jego dwie książki -  „Lustereczko, powiedz 
przecie” i „Zbrodnia w wielkim mieście” – zdoby-
ły pierwsze miejsca w plebiscycie internetowym 
„Zbrodnie z przymrużeniem oka”.

Zapraszamy! Wstęp wolny!
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Kobyłka
W ostatnim kwartale tego roku inwestycje w Kobyłce nie zwalniają. Ulice, parking, place zabaw, oświetlenie – cały czas 

trwają roboty w wielu miejscach miasta. Następne dwa miesiące nie będą inne  – mimo jesieni i nadchodzącej zimy planowa-
nych jest jeszcze wiele działań.

Drogi
Zakończyło się wylewanie nowej na-

kładki asfaltowej w ulicach: Graniczna 
(na odc. od ul. Napoleona do ul. Słowac-
kiego) i Słowackiego (na odc. od ul. Gra-
nicznej do ul. Pieniążka). Trwają prace 
przy budowie drogi w ulicy Sikorskiego 
(zakończenie całości w lutym 2020 roku). 
Jest to jedna z największych inwestycji 
w Kobyłce (koszt to prawie 11 mln zł). 
Oprócz budowy drogi z odwodnieniem 
inwestycja zakłada także budowę prze-
pompowni, odcinków sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami oraz brakujących 
przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebu-
dowę niektórych urządzeń infrastruk-
tury technicznej, budowę i przebudowę 
zjazdów, chodników, opasek, wykonanie 
oznakowania poziomego i pionowego, a 
także prace wykończeniowe. Budowane 
są także ulice Ks. Marmo i Ejtnera wraz 
z kanalizacją deszczową (termin wykona-
nia 16 grudnia 2019 r.). 

Trwają również prace związane z wy-
równywaniem dróg i uzupełnianiem 
ubytków. Zachęcamy do zgłaszania uste-
rek telefonicznie (22 78 64 528 – ubytki 
lub 22 78 64 526 – równanie) lub przez 
formularz na stronie www „Zgłoś awarię”.

Oświetlenie
Zakończono budowę oświetlenia dro-

gowego w ulicach: Mieszka I, Królowej 
Marysieńki oraz Szwoleżerów. Zamon-
towano również lampę przy placu zabaw 
od strony ul. Narutowicza.

Sieci wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej

Zakończyła się budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami 
w ulicach: Modrzewiowej i Oleńki oraz 
w drodze dojazdowej od ul. Sikorskiego. 
Trwają prace przy budowie sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do 
granic nieruchomości i przyłącza gazu w 
ulicy Kleeberga, Czereśniowej oraz sieci 
wodociągowej w ul. Szwedzkiej, Belgij-
skiej i Źródnik wraz z odgałęzieniami do 
granic nieruchomości. Kanalizacja desz-
czowo-drenażowa wykonywana jest z 
kolei w ulicach Heweliusza i Ogińskiego.

Planowane jest rozpoczęcie inwestycji 
w postaci budowy kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Norweskiej oraz Nałkowskiego – 
został już ogłoszony przetarg, niedawno 
nastąpiło otwarcie ofert. W najbliższym 
czasie przewidywane jest podpisanie 
umów.

Place zabaw
Zakupiono dwa nowe urządzenia na 

plac zabaw przy ul. Napoleona (domek 
i huśtawka). Z kolei przy ul. Brzozowej 
(róg Norwida) wykonano ogrodzenie z 
drewnianych paneli. Jakiś czas temu po-
stawiono kilka nowych urządzeń na pla-

Przed nami zakończenie sezonu wędkarskiego. Jak co roku na zakończenie 
sezonu wędkarskiego odbędą się towarzyskie zawody o Puchar Burmistrza Mia-
sta. Nad wody Kanału Żerańskiego zapraszamy w dniu 10 listopada (niedziela) o 
godz. 06.30 do Nieporętu (Małołęka - niebieska kładka). Wydarzenie objęte jest 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki.

Zawody rozegrane zostaną w 3 dys-
cyplinach wędkarskich: spławik, grunt i 
spinning.

W zawodach mogą wziąć udział 
wszyscy chętni zawodnicy posiadający 
aktualną legitymację członkowską. Dla 
pierwszych 3 miejsc w każdej dyscypli-
nie organizatorzy przewidzieli puchary i 
nagrody rzeczowe.

Zapisy prowadzone są w sklepie węd-
karskim „Julek” przy Alei Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego 172 w Markach do 8 
listopada 2019 r. pod numerem telefonu: 
506 671 685.

Jednocześnie informujemy, że 9 li-
stopada 2019 r. odbędzie się sprzątanie 
wałów kanału o godz. 11.00 również w 
Nieporęcie (niebieska kładka). Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
nam w tej akcji pomóc. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła nr 14 w Markach

Mamy dla Was pomysł na piątkowy początek długiego weekendu. W ramach 
cyklu Qlturka Wieczorową Porą wystąpi Zuza Gadowska  - instrumentalistka, ab-
solwentka w klasie skrzypiec, autorka tekstów i muzyki, laureatka wielu konkur-
sów muzycznych takich jak: „Czas na Ciebie”, czy „Konkurs piosenki osobistej”. 

W sierpniu 2019 roku wydała debiu-
tanckiego singla "Nie wpuszczam Cię" w 
ramach projektu "My name is new" po-
przez wytwórnię Kayax. Zuza Gadowska 
jako wokalistka i instrumentalistka bie-
rze udział w wielu projektach muzycz-
nych, natomiast głównym jest zespół 
Zuza Gadowska Band, z którym ma już 
pierwsze osiągnięcia takie jak II miejsce 

na warszawskich festiwalach Stage4u 
oraz Mordor Music Festival. W ramach 
Qlturki Wieczorową Porą zaprezentuje 
solowo swój autorski materiał.

Zapraszamy do Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 (Marki)

8 listopada (piątek) o godzinie 18:00
Wstęp bezpłatny

cu zabaw przy ul. Rumuńskiej – orbitrek, 
wahadło i twister.

Parking
Niebawem zakończy się budowa 

dwóch parkingów Parkuj i Jedź przy sta-
cji PKP Kobyłka Ossów. Będzie można 
na nich zaparkować  w sumie 116 sa-
mochodów. Liczba ta jest podyktowana 
przez projekt, na podstawie którego od-
bywa się budowa, uwzględniający wszel-
kie niezbędne normy (w tym szerokość 
miejsc parkingowych).

Zakończenie realizacji całego projek-
tu przewidywane jest do końca grudnia 
tego roku. Oba parkingi będą wybudo-
wane z pełną infrastrukturą technicz-
ną – oświetleniem, siecią kanalizacji 
deszczowej, siecią wodociągową, moni-
toringiem, a także systemem ewidencji 
parkujących pojazdów. Na parkingach 
przewidziano wiaty rowerowe, z miej-
scem na ponad 80 rowerów. 

Boisko piłkarskie
Planuje się przerobienie starego kortu 

tenisowego na terenie OSiR Wicher  na 
małe boisko piłkarskie. Boisko posłuży 
również mieszkańcom miasta – dzieci 
i młodzież będą mogli tam bezpiecznie 
grać w piłkę. Został już ogłoszony prze-
targ na tę inwestycję, nastąpiło otwarcie 
ofert i lada chwila zostanie podpisana 
umowa oraz rozpoczęcie prac.

Monitoring
Kobyłka będzie bardziej bezpieczna 

– właśnie została podpisana umowa na 
montaż urządzeń monitoringu miejskie-
go. Do 20 grudnia inwestycja powinna 
zostać zakończona. Mapa miejsc, które 
będą objęte obserwacją, została ustalo-
na z policją w Kobyłce, a obraz z kamer 
będzie przekazywany do Komendy. W 
przyszłości planowana jest dalsza rozbu-
dowa systemu. Dzięki monitoringowi nie 
tylko zwiększy się prawdopodobieństwo 
identyfi kacji  ewentualnych sprawców 
wykroczeń – będzie możliwe również 
przeciwdziałanie różnym zdarzeniom, a 
także aktywniejsze poszukiwanie osób 
zaginionych. 

Zieleń miejska
Zakończono jesienną konserwację 

rowów. Trwa grabienie liści w różnych 
punktach miasta, w ulicach ze zorgani-
zowaną zielenią miejską, na skwerach 
i w Parku 15 Sierpnia. W ostatnich 
dniach pracownicy codziennie zgrabiają 
7-10 metrów sześciennych liści z terenu 
Miasta. Szacuje się, że potrwa to do co 
najmniej do połowy listopada. Wiosną 
planowane są zmiany, jeśli chodzi o zie-
leń miejską. W Kobyłce będzie sadzona 
lawenda i rozmaryn, każdego roku dosa-
dzane nowe kwitnące krzewy, aż miasto 
stanie się kolorowym ogrodem.

Marki

Koszt przedłużenia trasy SKM do Radzymina to kwota około 3 mln zł. Część tej 
kwoty, w wysokości 60% pokryje ZTM, a pozostałe 40% w równych częściach gminy 
Nieporęt i Radzymin. Na trasie będzie obowiązywać bilet metropolitalny ZTM, który 
można zakodować także na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca.

Dokończenie tekstu ze str. 1 Radzymin

Tania  reklama!!! 
tel. 694-759-987
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Tok-frez 
Toczenie, frazowanie, ostrzenie 

narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate 

Tok-frez, Wołomin, 
ul. Łukaszewicza 7 
tel. (22) 787-61-80 

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 
w Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” dofi nansowany jest ze środków Powiatu 

Wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA RODZIN
Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
Siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21
telefon:  660 907 563
e-mail:   kontakt@propracownia.pl   
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
• psychoterapia indywidualna    
•  psychoterapia par
•  pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
•  konsultacje wychowawcze pedagoga
• poradnictwo socjalne
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
poniedziałki w godz. 12.00 – 16.00
środy w godz. 9.00 – 13.00
piątki w godz. 9.00 – 13.00

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej 
konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 20.00.

SPRZEDAM
DZIAŁKI 

BUDOWLANE
w miejscowości Rżyska 

(2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce. 

Tel. 603 677 024

Pod koniec października zostały 
otworzone oferty w postępowaniu na 
wybór fi rmy, która rozbuduje parking 
przy mareckim ratuszu, a 29 X została 
podpisana umowa ze zwycięzcą prze-
targu. Jest nim warszawska fi rma Hy-
dro Kan Bruk. Złożyła ona najtańszą 
ofertę, wynoszącą ponad 677 tys. zł. 
Udzieli też 60-miesięcznej gwarancji i 
rękojmi.

Obecnie mieszkańcy mają do dyspo-
zycji 34 miejsca parkingowe. Po realizacji 
inwestycji dojdą jeszcze 22 stanowiska, w 
tym jedno dla osoby z niepełnospraw-
nościami. Nowa część parkingu zostanie 
odwodniona oraz oświetlona.

Unieważniony został natomiast przetarg na budowę pieszego i rowerowego łącznika między parkingiem przy Sportowej a Aleją 
Piłsudskiego. Wpłynęła tylko jedna oferta, która dwukrotnie przekraczała kosztorys miasta.                TM

Marki

Dokończenie tekstu ze str. 1

Zadanie pn: „Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domo-
wych (Zakup Drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych)” zreali-
zowane w 2019 r., współfi nansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2019”
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Miejski Klub Sportowy Wicher Kobyłka podsumowuje tegoroczne sukcesy i osiągnięcia. A jest ich sporo, zarówno w trój-
boju siłowym, kickboxingu, jak i w piłce nożnej.

Największa sekcja to sekcja piłki noż-
nej, która liczy 400 osób, w tym 10 senio-
rów – zawodników starszych niż 21 lat. 
Najmłodszy zawodnik ma 4 lata. Zespół 
seniorów wywalczył w czerwcu awans 
do Ligi Okręgowej w rozgrywkach A 
klasy. Obecnie sekcja piłki nożnej wy-
stawia 15 zespołów ligowych w rozgryw-
kach młodzieżowych i dwa seniorskie 

– jeden zespół gra w lidze wojewódzkiej, 
trzy zespoły w I i II lidze, cztery zespoły 
w III lidze, trzy zespoły w IV, a dwa ze-
społy grają bez podziału na ligi.

Klub MKS Wicher przy współpracy 
z OSiR-em organizuje dwa turnieje pił-
karskie dla 10-latków – Wicher Cup (6 
edycja w 2019) oraz Wolf Winter Cup (w 
grudniu 4 edycja). Na Wicher Cup gości-

ło w tym roku 28 zespołów, co daje blisko 
390 zawodników. Oba eventy są impre-
zami o zasięgu międzynarodowym.

W trójboju siłowym z kolei triumfy 
święciło trzech zawodników – Krystian 
Muczyński, Patryk Zaniewski i Dawid 
Zaniewski. Krystian i Patryk zdobyli 
wysokie miejsca w Mistrzostwach Pol-
ski (Krystian III miejsce w trójboju siło-
wym klasycznym junior 18, I miejsce w 
wyciskaniu klasycznym leżąc junior 16, 
a Patryk II miejsce w trójboju  siłowym 
klasycznym junior 23 i V miejsce w wy-
ciskaniu klasycznym leżąc junior 23), a 
Krystian i Dawid z kolei w Pucharze Pol-
ski (Krystian zdobył I miejsce w trójboju 
siłowym klasycznym junior 16, a Dawid 
V miejsce w trójboju siłowym klasycz-
nym seniorzy).

W sekcji kickboxingu z kolei trwa 
szkolenie 15 młodych zawodników, któ-
rych starty są przewidziane na arenie 
ogólnopolskiej i światowej od 2020 roku. 
Trener Grzegorz Engel przygotowuje 
trzech zawodników do startów w MŚ 
Belgrad w sierpniu 2020. W międzycza-
sie odbędzie się 6 turniejów eliminacyj-
nych w Polsce oraz 2 zagraniczne (Węgry 
oraz Słowenia).

Marki
Marta Bańkowska, mieszkanka Marek, zwyciężyła w warcabowych mistrzo-

stwach świata.„Nareszcie” – takie słowa padły po niezwykłym sukcesie z ust Marty 
Bańkowskiej. Mieszkanka Marek fantastycznie zagrała w Mistrzostwach Świata 
juniorów w warcabach stupolowych, rozgrywanych w Turcji. Dlaczego „naresz-
cie”? Odpowiedź znajdziemy we wpisie jej macierzystego klubu – UKS Struga.

„Przyzwyczaiła już nas do sukcesów, 
doskonałych wyników w najważniej-
szych turniejach (w tym brązowe krążki 
Mistrzostw Europy i świata). Brakowało 
tylko tej przysłowiowej wisienki na tor-
cie. W sobotę (02.11.2019) w Izmirze 
zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego dla 
zawodniczki UKS Struga. Po prawie 
tygodniowej walce Marta Bańkowska 
zdobyła tytuł Mistrzyni Świata Juniorek” 
– informuje UKS Struga.

„Dopiero po 20 latach polska zawod-
niczka ponownie zdobyła złoto w tej pre-
stiżowej kategorii, a tą zawodniczką jest 
Nasza Marecka Marta” – cieszy się UKS 
Struga.

Gratulujemy!
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Sekcja Emerytów i Rencistów Nauczycieli wraz z Towarzystwem Przyjaciół Zie-
mi Tłuszczańskiej przygotowali wystawę pn. „Poświęcili się pracy w szkole”, która 
została otwarta  22 października 2019r. w Społecznym Muzeum Ziemi Tłusz-
czańskiej. Wystawa pod kierownictwem Pana Tadeusza Sasina przyciągnęła wielu 
emerytowanych i obecnych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 
Tego dnia nie zabrakło wspomnień i miłych słów o osobach, które mimo upływu 
lat wciąż są żywe w pamięci wielu osób.

Wystawie towarzyszyła promocji 
książki Pani Anny Wojtkowskiej  pt. „Za 
bramą wiecznego spokoju. Zwykli nie-
zwykli związani z Ziemią Wołomińską”, 
która została objęta patronatem Burmi-
strza Tłuszcza. W dwutomowej książce 
zawarto ponad 1200 not biografi cznych 

ludzi oświaty, nauki i kultury, działaczy 
społecznych i niepodległościowych. 
Wiele z wymienionych w książce postaci 
było związanych z Gminą Tłuszcz, m.in. 
Wacław Zastępski, Józef Kulesza, Feliks 
Tarczyński czy Antoni Grzelak.

18 października 2019r. w Społecznym 
Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej odbyła 
się promocja  III tomu książki pt. „Zo-
fi a Solarzowa- życie spełnione” , podczas 
której odbyło się spotkanie z współre-
daktorem książki Andrzejem Sową oraz 
prezesem Stowarzyszenia „Promni” Ja-

rosławem Kalinowskim. Oprócz tego, 
Stanisław Jaskułka przedstawił zebranej 
publiczności wspomnienia dotyczą-
ce Zofi i Solarzowej. Tego samego dnia 
otwarto również wystawę poświęconą 
wybitnej działaczce ludowej.

Fot. Anna Jaworska

WOŁOMIN:
DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 10 listopada o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości 

FABRYCZKA odbędzie się koncert Grażyny Łobaszewskiej „Słowem silna”. 
Rezerwacja miejsc ze słodkim poczęstunkiem to koszt 35 zł. Bilety do nabycia w 

biurze FABRYCZKI, przy ulicy Orwida 20 w Wołominie. 
■ 10 listopada o godz. 14.00 świętować będziemy „Urodziny Zofi i”. Miejsce wyda-

rzenia to róg ul. Kościelnej i ul. Legionów w Wołominie, gdzie odsłonięta zostania 
Ławka Zofi i Nałkowskiej. 

■ 15 listopada o godz. 17.30 Starosta Wołomiński, Dyrektor LO im. C.K. Norwida 
w Radzyminie oraz Dyrektor PCDiT zapraszają mieszkańców powiatu wołomińskie-
go na spektakl poetycko-muzyczny „Rozmowa z Norwidem” – wstęp wolny. Miejsce 
wydarzenia to Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości FABRYCZKA.

PATRIOTYCZNE:
■ 10 listopada o godz. 9.00 w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Woło-

minie odbędzie się Koncert dziękczynny z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości - „W Duchu Niepodległej.

■ 11 listopada od godz. 16.00 obchodzone będzie Narodowe Święto Niepodległości.
ZDROWIE:
■ 25 listopada o godz. 14.00 w Szpitalu Powiatowym w Wołominie (Sala Konferen-

cyjna - stacja dializ poziom – 1 /windą/ ) mieć będzie miejsce spotkanie edukacyjne 
dla osób chorych na cukrzycę.

KOBYŁKA:
PATRIOTYCZNE:
■ 11 listopada o godz. 12.00 Kobyłka zaprasza na wspólne śpiewanie Mazurka 

Dąbrowskiego. Wydarzenie odbędzie się na Placu 15 Sierpnia. Zaś o godz. 13.00 w 
Urzędzie Miasta będzie mieć miejsce wspólnie wykonywanie kotylionów i dekoracji 
w barwach narodowych. O 16.00 budynek Urzędu rozświetli się na biało-czerwono.

RADZYMIN:
PATRIOTYCZNE:
■ 11 listopada Radzymin zaprasza do 

udziału w uroczystościach z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 

Obchody rozpoczną się  o godz. 10:00 
od Mszy Świętej za Ojczyznę w  Kole-
giacie Radzymińskiej. Po Mszy Świętej 
około godz. 11:00 rozpocznie się ofi cjal-
na cześć uroczystości. W programie oko-
licznościowe przemówienia i  złożenie 
wieńców pod pomnikiem T. Kościuszki. 
Wspólne  odśpiewanie Hymnu Narodo-
wego w  ramach akcji „Niepodległa do 
Hymnu” oraz do piknik niepodległościo-
wy od godz. 12:00 na pl. T. Kościuszki.

DĄBRÓWKA:
PATRIOTYCZNE:
■ 11 listopada Gminne Centrum Kultury Dąbrówka wraz z Gminną Biblioteką Pu-

bliczną zaprasza na obchody 101. rocznicy odzyskania Niepodległości.

ZIELONKA:
KULTURALNE:
■ 14 listopada o godz. 18.00 w zie-

lonkowskim OKiS odbędzie się koncert 
Chan-Ho Ahn, orkiestra kameralna i 
soliści. Wystąpią Festiwalowa Orkiestra 
Kameralna im. I. J. Paderewskiego oraz 
soliści: Joanna Kawalla, Paweł Rozbicki. 
Wstęp wolny.

PATRIOTYCZNE:
■ 11 listopada odbędzie się Międzyna-

rodowy Zlot Niepodległości organizo-
wany przez Powiat Wołomiński oraz 58 
Szczep ZHR Rosa Venti Zielonka. 

■ Miasto Zielonka  zaprasza do udzia-
łu w obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości. Uroczystości rozpoczną 
się już w sobotę 9 listopada Charytatyw-
nym Koncertem Patriotycznym, w wy-
konaniu zespołu Maćkowianki i Marii 
Dubik (Sala Widowiskowa OKiS). 

DLA DZIECI:
■ 24 listopada, godz. 16:00, warto od-

wiedzić salę widowiskową, przy ul. ul. 
Łukasińskiego 1/3, by zobaczyć teatrzyk 
dla maluchów „Ucieczka z piórnika”. Bi-
let rodzinny 15 zł.

SPORTOWE:
■ 11 listopada w Hali Sportowej OKiS 

w Zielonce trwać będzie Turniej Uniho-
keja z okazji Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. 

MARKI:
PATRIOTYCZNE:
■ 11 listopada od godz. 15.00 odbędą się obchody Narodowego Święta Niepodle-

głości.
W programie:
Godz. 15.00 - w Mareckim Ośrodku Kultury pokazana będzie multimedialna pre-

zentacja o kobietach związanych  odzyskaniem niepodległości „Polska jest kobietą”. 
Wspólnie będzie też można odśpiewać pieśni patriotyczne.

Godz. 18.00 - uroczystości patriotyczne na Skwerze Pamięci Narodowej.
Godz. 19.00 - Pokaz ogniowy i wojskowa grochówka na Targowisku Miejskim.
DLA DZIECI:
■ 24 listopada, godz.15:00 w mareckim MOK zobaczyć będzie można baśń dla dzie-

ci w wykonaniu Teatru WARIACJA według opowieści E.T.A Hoff manna, z muzyką 
Piotra Czajkowskiego. Wejściówki 5 zł.

ZĄBKI:
PATRIOTYCZNE:
■ Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza 

na obchody 101. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, które odbędą się 11 li-
stopada. 

W programie: 
- godz. 10.00 msza św. w kościele Mi-

łosierdzia Bożego w Ząbkach z udziałem 
pocztów sztandarowych, 

- po mszy - złożenie kwiatów przez 
delegacje, pod pomnikiem Prymasa Wy-
szyńskiego ( przy kościele), 

- godz. 12.00. Wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych w Parku Miejskim 
im. Szuberta w Ząbkach, przy udziale 
Chóru Miejsko - Parafi alnego Cantores 
Misericordies.

- o godz. 13.00- Start XII Biegu Nie-
podległości (stadion miejski Dozbud 
Arena)

- po biegu (ok. godz. 15.00) koncert 
Chóru Miejsko-Parafi alnego Cantores 
Misericordiae oraz wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych  w sali widowisko-
wej MOK (budynek trybuny na stadio-
nie) .

KULTURALNE:
■ 16 listopada o godz. 16.00 w ząbkow-

skim MOK odbędzie się wernisaż wsta-
wy Sławomira Piotra Stolarskiego.

DLA DZIECI:
■ 16 listopada o godz. 9.00 w MOK 

przy ul. Słowackiego 21 przedstawiony 
będzie teatrzyk dla dzieci „Z dynią w 
herbie”. Wstęp wolny.
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