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Zmiana układu świateł w Markach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad zmieniła układ świateł na
węźle Marki. Chodziło o uruchomienie
lewoskrętu dla zjeżdżających z obwodni‐
cy w kierunku Pragi. Na razie układ czę‐
ściowo nie zdaje egzaminu, bo – jak za
dawnych lat – wróciły korki dla osób
wracających zWarszawy. BurmistrzMa‐
rek – Jacek Orych ma się zwrócić się do
GDDKiA z prośbą o korektę ustawienia
sygnalizatorów - tak, by upłynnić ruchw
stronęMarek.

Powstanie parking
P+R przy stacji PKP

Zagościniec w Lipinkach

Wiceburmistrz Ząbek odwołany
Formalnie 30 września burmistrzMałgorzata Zyśk odwołała swojegomłodego

zastępcę Kamila Kowaleczko, który zapragnął wrócić do poprzedniego miejsca
zatrudnienia (PGNiG), a jednocześnie, przy akceptacji ministerstwa aktywów
państwowych, również 30 września, został powołany do rady nadzorczej spółki
Euro – Eko, powiązanej zAgencją Rozwoju Przemysłu.

Kowaleczko miał być nadzieją kobył‐
kowskiego samorządu. W ostatnich wy‐
borach samorządowych startował na
urząd burmistrza Kobyłki.Mimowspar‐
cia samego premiera Mateusza Mora‐
wieckiego uzyskał nie najlepszy wynik
(nie dostał się do II tury). Jednocześnie
startował na radnego miejskiego, został
nawet przewodniczącym rady. Zawodo‐
wo zaś szukał sobie dobrego miejsca w
spółkach skarbu państwa. Później poja‐
wiła się propozycja objęcia stanowiska
zastępcy burmistrza Ząbek. To wiązało

się z koniecznością rezygnacji zmandatu
radnego i zamianą miejsca pracy z
PGNiG na Urząd Miasta Ząbki. Po kil‐
kunastu miesiącach, po nabyciu upraw‐
nień do zasiadaniaworganachnadzoru i
zdobyciu doświadczenia kierowniczego,
wrócił do spółki państwowej z apetytem
nawięcej.
To już drugi wiceburmistrz Ząbek w

tej niedawno rozpoczętej kadencji. Nie‐
bawem zostanie powołany kolejny za‐
stępca.

Wołomin podpisał umowę na budowę parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”
w ciągu ul. Parkowej w Lipinkach.

Już niedługo przy stacji PKPZagościniecwLipinkach powstaną 73miejsca parkin‐
gowe,w tym3przeznaczonedla osóbniepełnosprawnychoraz 25miejsc dla rowerów.
• Wartość projektu ponad 2,7mln zł
• Dofinansowanie ponad 2,1mln zł

Podpisanie umowy na budowę
sieci wodociągowej w Mokrej Wsi

Tłuszcz

Wołomin

Zakres prac obejmuje budowę sieci o długości ponad 1,3 km,
w ramach której wodociąg zostanie doprowadzony również do
Zespołu Szkół im.W. Podkowińskiego wMokrejWsi.Wartość
zadania to ponad 270 tys. zł. W podpisaniu umowy wzięła

udział wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Sadur‐
ska- radna reprezentująca miejscowości: Brzezinów, Mokra
Wieś, Szymanówek,Wagan,Waganka oraz Zalesie.

1 października 2020 r. burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie skarbnikGminyHalinyKusak podpisał
umowę z EugeniuszemGaworem reprezentującymfirmęPPUH„GAW-BUD”-wykonawcą inwestycji pn. „Budowa odcinka
sieci wodociągowej w ul.M.Konopnickiej, Kameralnej,Morelowej i Krętej wMokrejWsi”.
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Bajkowo – Filmowo w FabryczceSpotkanie z Robertem Górskim i
Moniką Sobień-Górską w Wołominie

13. Grand Off - festiwal filmowy

Artur Pastew‐
ka - United
colours

w akwareli -
wernisaż
wystawy

Fabryczka zaprasza na kolejny koncert w ramach Filharmonii Dla Dzieci
BAJKOWO– FILMOWO to koncerty z ulubionymimelodiami z filmów i bajek

10 października, godz. 11.00 i 13.00 Koszt biletu 20 zł / Dzięki wsparciu powiatu wołomińskiego
Zamówieniemailowe należy przesłać na adres: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

16 października o godz. 18:00 w
Miejskiej Sali Koncertowej w Radzy‐
minie odbędzie się 13.GrandOff - naj‐
lepsze niezależne krótkie filmy świata.

16 października 2020, godz. 18:00
Miejska Sala KoncertowawRadzyminie

Wstęp wolny
Projekcje podczas festiwalu
Najlepsza scenografia
"FRANKA" (Białoruś)
Najlepsza fabuła

„ArcÀngel” (Meksyk)
Najlepszymontaż

"Punkt bifurkacji" (Rosja)
Najlepszy film polski

"Techno"

Wernisaż wystawy
10 października 2020, godz. 18:00

Galeria Piwniczka, ul. 11 Listopada 4,
05-250 Radzymin
Wstęp wolny!
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Ewakuacja uczniów
z zespołu szkół na Strudze

Marki

Pożar w ZielonceAktywne przejścia dla pieszych
w gminie Wołomin

Przebudowa parkingu oraz
prace drogowe w Radzyminie

DoZespołu Szkół nr 2 przy ul.Wczasowej wpłynęła drogą elektroniczną infor‐
macja o podłożeniu ładunku z trującymgazem.Dyrekcja szkoły uruchomiła pro‐
cedurę alarmową na wypadek zagrożenia bombowego. Dzieci zostały ewakuowa‐
ne. Na miejsce przyjechała policja, która sprawdziła budynek placówki. Alarm
okazał się fałszywy.

Ochotnicza Straż Pożarna z Zielonki została zadysponowana do pożaru po‐
mieszczenia garażowego na jednej z posesji przy ulicyKilińskiegowZielonce.

- Nigdy nie bagatelizujemy takich
spraw. Bezpieczeństwo dzieci jest tu naj‐
ważniejsze – mówi burmistrz Jacek
Orych.

- W całym kraju mamy serię takich
fałszywych alarmów. Prowadzimy postę‐
powanie w tej sprawie – informuje An‐
drzej Oleksiak, komendant mareckiej
policji.

Namiejscu działania podejmowały również aż dwa zastępy z JRGWołomin.

Rozpoczyna się przebudowaparkinguprzybudynku„C”UrzęduMiasta iGmi‐
ny Radzymin oraz postępują prace związane z przebudową ulicy Komunalnej
wRadzyminie.

Wzwiązku z tymwnajbliższymczasie
pojawią się utrudnienia w ruchu a do‐
jazd do budynku UMiG Radzymin oraz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali‐
zacji będzie utrudniony.

Zgodnie z harmonogramem, prace
powinny zostać zakończone w grudniu
2020 r.
Prosi się o korzystanie z parkingów

zlokalizowanych przy ul. Wyszyńskiego
i ul. POW.

Prawie 350 tys. zł na aktywne przejścia dla pieszychw gminieWołominw ciągu
zaledwie 3 lat to dobrze zainwestowane pieniądze – zdrowie i życie człowieka jest
bezcenne.

Aktywne przejście dla pieszych to in‐
nowacyjny system poprawiający bezpie‐
czeństwo zarównopieszych, jak i kierow‐
ców.Nadchodząca jesień, szybkonastają‐
cy zmierzch oraz opady deszczu, które
ograniczają widoczność, diametralnie
zwiększają zagrożenie nadrogach.Dzięki
zainstalowanym czujnikom ruchu, w
momencie zbliżania się pieszego do
przejścia, system zostaje aktywowany i
wysyła sygnały świetlne do jadącego kie‐
rowcy. Towszystko powoduje, że w trud‐
nychwarunkach, nawet pieszy ubrany na
czarno, staje się widoczny dla kierowcy.

Uroczystości upamiętniające
mjr Henryka Dobrzańskiego

ps. "Hubal" w Krubkach-Górkach
Wniedzielę 4październikawKrubkach-Górkachodbyły sięuroczystości upamiętniające81. rocznicępobytumjrHenryka

Dobrzańskiegops. "Hubal"w tejmiejscowości na terenie gminyPoświętne, których organizatorami byli PowiatWołomiński,
Gmina Poświętne oraz prof. dr hab.WitoldModzelewski z żoną.

Na terenie Pałacu Alexandrinum,
gdzie znajduje się pomnik upamiętniają‐
cy majora odbyła się polowaMsza Świę‐
ta, prelekcja historyczna pułkownika dr
hab. prof. Juliusza S. Tyma, Apel Pole‐
głych, ceremonia złożenia wieńców i
wiązanek oraz koncert orkiestry wojsko‐
wej.
- Postawa żołnierska „Hubala” stała się

symbolem walki o wolność i niepodle‐
głość Polski. Symbolem poświęcenia dla
Ojczyzny – powiedział w trakcie prze‐
mówienia okolicznościowego starosta
AdamLubiak. List skierowanydouczest‐
ników obchodów przez wicemarszałek
Sejmu RPMałgorzatę Gosiewską odczy‐
tała zebranym radna Sejmiku Woj. Ma‐
zowieckiego Katarzyna Lubiak.
Wuroczystościach uczestniczyli m.in.

wnuk mjr Henryka Dobrzańskiego –
Henryk Sobierajski, poseł na Sejm RP
Piotr Uściński, radni Sejmiku Woj. Ma‐
zowieckiego Katarzyna Lubiak i Konrad
Rytel, przewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego Adam Pietrzak wraz z
delegacją radnych, wójt gminy Poświęt‐
ne Sylwester Niźnik wraz z przewodni‐

czącymRadyGminy KazimierzemWie‐
checkim i radnymi gminnymi, burmi‐
strzowie iwójtowie gmin z terenupowia‐
tu wołomińskiego. W trakcie uroczysto‐
ści starosta Adam Lubiak przekazał na
ręce współorganizatorów, wnukowi ma‐
jora „Hubala” orazprof. Tymowipamiąt‐
kowe medale i ryciny wykonane z okazji
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920

roku.

Oprawę uroczystości zapewniła asysta
wojskowa, delegacje pocztów sztandaro‐
wych szkół,OSP i związkówkombatanc‐
kich: Związku Sybiraków Koło w Woło‐
minie, Związku Kombatantów RP i By‐
łychWięźniów Politycznych wWołomi‐
nie.
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Szczepienia w Kobyłce
Miejski Samodzielny PublicznyZakładOpieki Zdrowotnej wKobyłce udostęp‐

nił informację dla osób planujących się zaszczepić przeciwko grypie w sezonie
2020/2021.

Szczególy na kobylka.pl

Przetarg na ścieżki dla Radzymina
Dwa lata temu dzięki unijnemu dofinansowaniu w gminie Radzymin wybudo‐

wano ścieżkę rowerową w kierunku Nieporętu, od czerwca trwa budowa ścieżki i
chodnika w stronę Słupna, kilkanaście miesięcy temu rozpoczęto projektowanie
jej dalszego etapu doMarek.

Teraz przyszła kolej na kolejny etap - ogłoszonoprzetargnaprojekt ścieżkiw stronę
Wołomina przez Ciemne i Nowy Janków.

Relaks w środku miasta? To możliwe w Wołominie

OBWIESZCZENIEBURMISTRZAWOŁOMINA
oponownymwyłożeniu do publicznegowglądu projektu zmiany Studiumuwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminyWołominwraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 30, art. 39
i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenachoddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie uchwałyRadyMiejskiejwWołominieNrXXXVIII-55/2017 z dnia
18 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIX-44/2018 z dnia 7 marca 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 15 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
w godzinach pracyUrzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej GminyWołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wołomin odbędzie sięwUrzędzieMiejskimwWołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro)wdniu 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego wWołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem
wsiedzibieurzęduproszone sąowcześniejsze telefoniczne zgłoszenieplanowanejwizytypodnr telefonu (0-22) 763-30-51 lub45. Interesanciwchodzący
doUrzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosamaseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz do dezynfekcji rąk.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi do tego
projektu. Uwagi należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwagadotyczywnieprzekraczalnymterminiedodnia07grudnia2020 r. (włącznie).Uwagi mogąbyćwnoszonew formie papierowej
lub elektronicznej, w tymza pomocą środkówkomunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznympodpisemelektronicznym, o którym
mowaw ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwawochronie środowiskaorazoocenachoddziaływaniana środowisko zawiadamiam,żeww.projekt zmianystudiumpodlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,w tym – z zapewnieniemmożliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektu studium do
publicznego wglądu, o których mowa powyżej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy
składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczywnieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2020 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
(1) pisemnej na adres UrzęduMiejskiego wWołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanympodpisem elektronicznymna adres: um@wolomin.org.pl.

Organemwłaściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest BurmistrzWołomina.

Zup. Burmistrza

KatarzynaWójcik

NaczelnikWydziałuUrbanistyki
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BurmistrzWołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia uwagi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobomprzetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanympodejmowaniu decyzji, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.

BurmistrzWołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200Wołomin

Wołomin, 05 października 2020 r.

Mieszkańcy Wołomina z chęcią ko‐
rzystają zwybudowanegow2018 roku,
pięknego parku kieszonkowego przy
skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Ko‐
ścielnej. To urokliwe miejsce z pewno‐
ścią sprzyja relaksowi.

Idea parków kieszonkowych jest bar‐
dzo prosta. Chodzi o to, by wprowadzić
zielone strefy relaksu i niewielki, przytul‐
ny teren, pełen zieleni z elementamima‐
łej architektury.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Woło‐

mina zachęca mieszkańców do odwie‐
dzania tego zakątkuwmieście – to świet‐
ne rozwiązanie dlamieszkańców potrze‐
bujących wytchnienia i wypoczynku bli‐
sko domu.

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAMDZIAŁKI
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce.

Tel. 603 677 024

Haki – Tłumiki

Sprzedaż,montaż

Zielonka,
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

Tok-frez
Toczenie, frazowanie, ostrzenie

narzędzi CNNC, TIG, 3D,
koła zębate

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

Sprzedam
rozrzutnik obornika

(jednoosiowy), orazmłynek
bijakowy (na jedenworek),
wóz konny (metalowe koła)

Tel. 601-717-459

TANIA
I SKUTECZNA
REKLAMA

Tel: 694 759 987
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Dofinansowanie w wysokości
35 000 zł dla OSP Zawady

Początek września był wyjątkowo pomyślny dla mieszkańców sołectwa Zawa‐
dy. W dniach 2-4 września 2020 r. zostały podpisane dwie umowy na dofinanso‐
wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dlaOchotniczej Straży Pożarnej wZawadach.

PrezesOSPZawadyKazimierzWielo‐
cha oraz Skarbnik Roman Sulejewski
podpisali, w obecności Zastępcy Prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Ka‐
mili Mokrzyckiej, oraz Pełnomocnika
Iwony Sękowskiej, umowy dotacji na re‐
alizację zadań:
• Zakup sprzętu oraz umundurowa‐
nia do ćwiczeń dla Młodzieżowej Dru‐
żyny Pożarniczej oraz działań ratowni‐
czo-gaśniczych w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zawadach. OSP Zawady
otrzyma z WFOŚiGW w Warszawie
wsparcie finansowe na zakup sprzętu
wwysokości 15.000,00 zł.
• Zakup agregatu prądotwórczego do
działań ratowniczo-gaśniczych dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawa‐
dach. Wysokość dofinansowania
z WFOŚiGW wWarszawie - 20.000,00
zł.

Radzymin

Planowana
inwestycja

w miejscowo‐
ści Pasek

Jasienica - nasza duma! Zastępca burmistrza Tłuszcza Walde‐
mar Banaszek wraz z sołtysem Jasienicy
Sebastianem Białkiem oraz Ewą Cza‐
plińską- członkiem Rady Sołeckiej ode‐
brali z rąk marszałkaWojewództwaMa‐
zowieckiegoAdama Struzika oraz człon‐
kaZarząduWojewództwaMazowieckie‐
go Janiny EwyOrzełowskiej wyróżnienie
w konkursie "Najaktywniejszym sołec‐
twem Krajowej Sieci Obszarów Wiej‐
skich– Sukcesywidać po sąsiedzku””Na‐
jaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich- sukcesy widać po
sąsiedzku”. Gratulujemy nagrody oraz
życzymy dalszego rozwoju sołectwa!

Przetarg na budowę parkingu
przy wołomińskim szpitalu już

ogłoszony

Klembów

Urząd Gminy w Klembowie infor‐
muje o planowanej inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3
ul. Prymasa Tysiąclecia na odc. Km
1+249,35 - Km2+245,65 wmiejscowo‐
ści Pasek".

Zarządca drogi oświadcza, iż pas dro‐
gowyw/w ulicy po zakończeniu budowy
będzie zamknięty dla prowadzenia ja‐
kichkolwiek robót, niezwiązanych z
utrzymaniem dróg na okres 5 lat.
W związku z powyższym właściciele

nieruchomości zainteresowani podłą‐
czeniem swojej posesji do sieci wodocią‐
gowej proszeni są o zgłoszenie się do Za‐
kładu Gospodarki Komunalnej w Urzę‐
dzieGminywKlembowiew sprawiewa‐
runków jakie należy spełnić w celu wy‐
konania przyłącza.W przypadku przyłą‐
czy gazowych lub energetycznych należy
zgłosić się do zarządcy sieci.
W razie pytań i niejasności prosimy o

kontakt z Referatem Inwestycji w Urzę‐
dzie Gminy w Klembowie, pok. nr 6.
Osoby zajmujące się sprawą Patrycja Ka‐
szuba, Piotr Grabski tel. (29) 753- 88-08.

Zarząd Powiatu ogłosił przetarg na budowę parkingu przy Szpitalu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy wWołominie, od strony ul. Gdyńskiej.
W ramach realizacji zadania powstaniem.in.:
• 104miejsc postojowych;
• 4miejsca dla osób z niepełnosprawnością;
• 3miejsca dla TAXI;
• 2 przystanki autobusowe;
• Odwodnienie terenu;
• Nowoczesne oświetlenie LED.
Oferty można składać do 16 października 2020 r. Jednocześnie pracownicy Wy‐

działu Dróg Powiatowych przygotowują aktualnie teren od strony ul. Urszulki pod
tymczasowe zagospodarowanie na miejsca postojowe dla mieszkańców, z których
będziemożna korzystać w trakcie prac budowlanych.
Szczegóły
www.bip.powiat-wolominski.0/in0dex.php?cmd=przetargi&opt=pokaz&id=1745

Przetarg na budowę parkingu przywołomińskim szpitalu już ogłoszony

Projekt „Stowarzyszenie PROQ
umacnianiu rodzin” dofinansowany jest ze
środków PowiatuWołomińskiego w ramach
umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na

kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego zasięg działania punktu:

gminyMarki, Ząbki i Zielonka
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej obecnie wszyscy jesteśmy, chcemy działać na

rzecz normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją za‐
chęcamydo korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznejw czasie dyżuru
dyspozytora i konsultacji u specjalistóww formie on-line.
Szczególnie narażone na stres są teraz osoby:
- pracujące w obsłudze klienta (ekspedienci, recepcjoniści, urzędnicy etc.)
- personel medyczny
- kierowcy transportumiejskiego
- osoby starsze i przewlekle chore, a także ich bliscy
Jeśli potrzebujeszwsparcia lub znasz osobę szczególnie narażonąna stres,możesz/moż‐

na do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za pośrednictwemmaila) na
rozmowęw innym terminie.

Jesteśmy dlaWas:
poniedziałek 12.00-16.00 - środa 9.00-13.00 - piątek 9.00-13.00

Możesz również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną,
wychowawczą lub socjalną w formie online.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl

Dbajmy o siebie wzajemnie!Zespół Stowarzyszenia PRO

TANIA I SKUTECZNAREKLAMA
Tel: 694 759 987

Tłuszcz
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Udane zawody wołomińskich
szachistów

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu i w Leśniakowiźnie wzięli
udział w FinałachMistrzostwPolski w Szachach Szybkichw Szklarskiej Porębie.

Wdniach13-16.09.2020rwKomplek‐
sie Wypoczynkowym „Królowa Karko‐
noszy” w Szklarskiej Porębie odbyły się
Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w drużynowych szachach szyb‐
kich w kategoriach: „Młodzież” (rocznik
2005/2006) i „Dzieci” (rocznik 2007 i
młodsi). Organizatorem zawodów był
Szkolny Związek Sportowy „Dolny
Śląsk” we Wrocławiu, Uczniowski Klub
Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia,
Agencja 64 PLUS oraz KSz Stilon Go‐
rzów Wielkopolski. Igrzyska objęte były
patronatem Ministerstwa Sportu, Urzę‐
du Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i Zarządu Krajowego
Szkolnego Związku Sportowego. Patro‐
nat Honorowy objął Burmistrz Szklar‐
skiej Poręby p.MirosławGraf.
Turniej prowadzili sędziowie: Sędzia

Główny – p. IARafał Siwik i Sędzia p. FA
Tomasz Sowa. Organizatorem był p.
Waldemar Gołazewski.
WojewództwoMazowieckie reprezen‐

towali uczniowie dwóch wiejskich szkół,
dla których było to wielkie wyróżnienie
móc reprezentować gminę, powiat i wo‐
jewództwo podczas OgólnopolskichMi‐
strzostw w Szachach Szybkich. Nasi
uczniowie od 12 lat grają w szachy i nig‐
dy jeszczeniemieli okazji awansować tak
wysoko. Możliwość wyjazdu była dla
nich spełnieniem marzeń i nagrodą za
dotychczasowe osiągnięcia.

W realizacji tych celów pomogli na
sponsorzy, którym serdecznie dziękuje‐
my:
• Starosta PowiatuWołomińskiego p.
AdamLubiak
• Burmistrz Wołomina p. Elżbieta
Radwan
• Pan Tomasz Kowalczyk
• Panmgr inż. Robert TadeuszRybak
– właściciel Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów i Centrum Szkoleniowo Ba‐
dawczego wNowym Jankowie
Reprezentacja Szkoły Podstawowej

im. Fryderyka Chopina w Starym Gra‐
biu w składzie: Aleksandra Krzemińska,
Krzysztof Krzemiński, Szymon Macią‐
żek, Jakub Motyl i Mikołaj Struciński
zdobyła XII miejsce, a reprezentacja Ze‐
społu Szkolno-Przedszkolnego w Le‐
śniakowiźnie w składzie: Damian
Grzeszczuk, RadosławRemiszewski, Ka‐
rolinaMałecka i Jagoda Teodorczyk uzy‐
skała XIIImiejsce.
Opiekunami podczas tego wyjazdu

byli: p. AnnaZakrzewska –wicedyrektor
ZSP w Leśniakowiźnie oraz p. Anna
Strucińska i p. Daniel Krzemiński.
Aby tak wspaniale zaprezentować się

podczas Mistrzostw drużyny przygoto‐
wywały się bardzo długo pod czujnym
okiem nauczyciela historii oraz pedago‐
ga szkolnego p. Zbigniewa Wilczyńskie‐

go. To on rozbudził i zaszczepił w nich
pasję do szachów.

Największym podziękowaniem dla
organizatorów były uśmiechnięte twarze
zawodników i chęć spotkania na kolej‐
nych mistrzostwach w drużynowych
szachach szybkich w przyszłym roku.

Anna Zakrzewska
Foto: Daniel Krzemiński

Flebolog - specjalista od
leczenia chorób żył

Flebologia jest działemmedycyny zajmującym się chorobami żył. Do najczęst‐
szych chorób żył należy przewlekła niewydolność żylna. Konsultacji w tej dziedzi‐
nie udziela lekarzwCentrumMedycznymwRadzyminie.

Flebolog to lekarz specjalista w dzie‐
dzinie chorób żył. Z racji tego, że proble‐
my typu pajączki naczyniowe, zakrzepi‐
ca oraz żylaki stają się coraz bardziej po‐
wszechne, ta dziedzina medycyny coraz
dynamiczniej się rozwija, a flebolodzy
mają ręce pełne roboty.
Do najczęstszych chorób żył należy

przewlekła niewydolność żylna.Dopod‐
stawowych jej objawównależą: bóle koń‐
czyndolnych,uczucie ciężkościnóg, drę‐
twienia, mrowienia, skurcze, obecność
„pajączków” naczyniowych, poszerzo‐
nych żył w obrębie kończyn, obecność
żylaków kończyn dolnych, obrzęki koń‐
czyn, obecność owrzodzeń,
W trakcie konsultacji flebologicznej

można wykonać badanie USG Doppler
żył kończyn dolnych, które stanowi pod‐
stawową metodę diagnostyczną pozwa‐
lającą na ocenęwydolności żył oraz kwa‐
lifikację do zabiegów leczenia żylaków
kończyn dolnych.
Leczenie żylaków przez flebologa

przebiega w sposóbmało inwazyjny i jak
najbardziej sprawny. Flebolog na podsta‐
wie diagnozy wybiera odpowiednią me‐
todę leczenia, zależnie od przypadku i
stopnia zaawansowania zmian. W lecze‐
niu flebologicznym stosowane są takie
zabiegi jak laseroterapia, echoterapia, ul‐
tradźwięki, masaż i drenaż limfatyczny
usprawniający krążenie krwi i limfy oraz
skleroterapia i miniflebektomia mające

na celu usunięcie niesprawnych naczyń
w układzie krwionośnym.
Wskazaniem do konsultacji u lekarza

flebologa są zaobserwowane na ciele pa‐
jączki i żylaki, a także występowanie
opuchlizn, zasinień lub świądu skóry na
nogach i często występujących skurczów
łydek, bóluwokolicy żył. Także skłonno‐
ści rodzinne do występowania żylaków
mogą być powodem do zbadania stanu
żył.Wprzypadku żylakównajważniejsza
jest profilaktyka. Noszenie wygodnego
obuwia i nieuciskającej odzieży, zdrowy
tryb życia, odpowiednia dieta – ograni‐
czenie tłustych posiłków, suplementacja
żelaza i nawadnianie organizmu, regu‐
larna aktywność fizyczna, dbanie o po‐
budzanie krążenia –masaże, drenaż lim‐
fatyczny, joga mogą pomóc ochronić się
przed wystąpieniem żylaków.
Współczesne leczenia flebologiczne

odbywa się ambulatoryjnie i nie wymaga
pobytuwszpitalu.Niewyłącza też z życia
społecznego (odbywa się bez zwolnień
lekarskich).
Centrum Medyczne im. Bity War‐

szawskiej 1920 r. udziela konsultacji w
dziedzinie flebologii. Zapisy pod nume‐
rem telefonu 22 7607 200. Świadczenia
udzielane są odpłatnie.
Dodatkowo po konsultacji można

skorzystać z profesjonalnegodoboruwy‐
robów kompresyjnych firmy Sigvaris –
usługa bezpłatna.

XIV edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne Wierzba”

Wyróżnienie dla TPZT
14 września 2020r. w amfiteatrze MuzeumWsi Radomskiej w Radomiu odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w XIV

edycji konkursu „Mazowieckie zdarzeniamuzealneWierzba”.

Na konkurs wpłynęło 65 wniosków
opisujących inicjatywy muzealników w
2019 roku w 5 kategoriach, spośród któ‐
rych nagrodzono 20 najciekawszych wy‐
darzeń, a wyróżniono 13. Wśród hono‐
rowo wyróżnionych znalazło się Towa‐
rzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
za wystawę „Dawny strój ludowy Ziemi
Tłuszczańskiej” w kategorii wystaw w
małychmuzeach.
Laureatów wyłoniła kapituła konkur‐

su pod przewodnictwem Haliny Czuba‐
szek – Prezes Oddziału Mazowieckiego
Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
Nagrody wręczał Marszałek Wojewódz‐
twa Mazowieckiego Adam Struzik. W
imieniu TPZT dyplom z piękną różą
odebrali Anna Jaworska – kuratorwysta‐
wy, członek Zarządu TPZT oraz wice‐
prezes TPZTWaldemarWojtyra.
Rozdanie nagród zakończył filmo ini‐

cjatywach najlepszych w swoich katego‐

riach muzeów, a po nim występ zespołu
Singin’ Birds. Imprezę prowadziła Beata
Tadla.
- Jesteśmy bardzo dumni, że to presti‐

żowe wyróżnienie przypadło naszemu
towarzystwu, szczególnie ze względu na
to, że zauważono ichdokonania i znaleźli
się w tak doborowym towarzystwie naj‐
bardziej znanych muzeów naMazowszu
i w Polsce – powiedziała Anna Jaworska
z TPZT.
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Magia Domku Ogrodnika Narodowe Czytanie 2020

Niedawno Domek Ogrodnika w Radzyminie otrzymał nagrodę im. prof. Wiktora Zina w ogólnopolskim konkursie Mo‐
dernizacja i Budowa XXI w. Ale to nie tylko urokliwy budynek. Tomiejsce niezwykłe. Tammożna pójść na wystawę, posłu‐
chać koncertu, spotkać wyjątkowych ludzi i zasmakować w pysznościach tamtejszej kawiarni. O tym wyjątkowymmiejscu
rozmawiamzMagdalenąKarłowicz - uznawaną rzeźbiarką, kustoszemGalerii Piwniczka, a zarazemzwyciężczynią ogłoszo‐
nego przezGminęRadzymin konkursu na najemXVIII-wiecznegoDomkuOgrodnika.

SylwiaKowalska: CoPani czuła, gdy
wygrała ogłoszony przez Gminę Ra‐
dzymin konkurs na najem XVIII-
wiecznegoDomkuOgrodnika?

Magdalena Karłowicz: Przez mo‐
ment radość i satysfakcję, ale za chwilę
przyszedł strach (… bo czas pandemii
niepewny) i obawy czy sprostam temu
wyzwaniu, bowiele aspektów prowadze‐
niaDomkuOgrodnika stanowi dlamnie
zupełną nowość. Jest to dla mnie czas
wielkiej próby na wielu płaszczyznach.

Czy Pani plany co do tegomiejsca są

zgodne z dzisiejszą rzeczywistością?

Czaspandemiidlaotwierania i prowa‐
dzenia tego typu działalności jest wiel‐
kim utrudnieniem. Zatem i plany uległy
zmianie. Zdecydowanie bardzo czekam
na lepsze czasy.

DomekOgrodnika szybkowpisał się
na listę miejsc w Radzyminie, gdzie
można spotkać się ze znajomymi na
przysłowiową kawę, a do tego poobco‐
wać ze sztuką. Z jakim odbiorem by‐
walców tegowyjątkowegomiejsca spo‐
tyka się Pani?

Zdecydowana większość ludzi bardzo
pozytywnie odbiera to miejsce. Naszym
wielkim atutem jest bliskość natury…
drzewa, woda, ptaki, cisza…ludzie lubią
nie tylko naszą kawę czy kulinaria jakie
serwujemy, ale również klimat, estetykę,
dobrą muzykę, przytulne wnętrze. Lubią
bliskość sztuki różnych dziedzin. Pozy‐
tywnymzaskoczeniemdlawielunaszych
Gości było to, że mogą przyjść do nas ze
swoim psem, na którego zawsze czaka
miska zwodą. Radzyminiakówpamięta‐
jących jak to miejsce wyglądało wcze‐
śniej przede wszystkim cieszy to, że Do‐
mek Ogrodnika ożył i dostrzegają to, że
wkładamy tu dużo energii i serca aby
było jeszcze lepiej.
WDomku Ogrodnika można zjeść,

napić się smacznie i niedrogo. Kto od‐
powiada za smaki kuchni?
Udało namsię już zbudowaćniewielki

zespół, w którym każdy odpowiada za
różne części funkcjonowania Domku. Ja
równieżwypowiadam sięw kwestii sma‐
ków kulinarnych, ale nie jest tomoja do‐
mena, zatemopieram się na doświadcze‐
niu innych ludzi.
Jakie artystyczne atrakcje są przewi‐

dywane dla Sympatyków Domku
Ogrodnikawnajbliższym czasie?
Po długiej przerwie wznowiliśmy

działalność Galerii Piwniczka. Obecnie
trwa wystawa „… z Natury” Dominiki
Lewandowicz. W tym roku planujemy
także wystawę Artura Pastewki, Walde‐
mara Rudyka, Wojciecha Rygało i An‐
drzeja Kalety. Niebawem odbędą się
warsztaty akwareli, witrażu i kaligrafii...
Jak łączyPani trzy swoje role: najem‐

cy Domku Ogrodnika, kustosza Gale‐
rii Piwniczka oraz cenionej rzeźbiarki?
Galeria Piwniczka jest częścią Domku

Ogrodnika więc łatwo tu zgrać obydwie
role. Tomały obiekt i obydwie przestrze‐
nie jak i moja funkcja często uzupełnia
się w tej sytuacji. Trudniej połączyć to z
działalnością rzeźbiarską, przynajmniej
na tą chwilę. Pomysłów w głowie mam
dużo ale chwilowo czasu brakuje na re‐
alizację. Liczę na to, że już wkrótce
wszystko wejdzie we właściwy rytm i ła‐
twiej będziemi realizować projekty rzeź‐
biarskie.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

10 września 2020r. w odrestaurowanym budynku kolejowym w Jarzębiej Łące,
w którym wkrótce otwarta zostanie filia Biblioteki Publicznej odbyła się kolejna
edycja akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytane są w całej Polsce wybitne
utwory należące do kanonu polskiej literatury. W 2020r. lekturą było dzieło pol‐
skiego romantyzmu „Balladyna” autorstwa Juliusza Słowackiego.

Dramat został ukończony w grudniu
1834 roku, a wydany pięć lat później w
Paryżu. Powstał na emigracji w czasie
dyskusji na temat przyczyn niedawnej
klęski powstania i debat nadwspólną hi‐
storią i przyszłym losem narodu. Poeta
połączył w tym utworze realizm i fanta‐
stykę, koncentrując się na analizie po‐
staw i czynów bohaterów. Osadzona na
tle baśniowych dziejów opowieść o
dwóch siostrach – Balladynie i Alinie –
stała się bardzo popularna. Wywarła
duży wpływ na muzykę, malarstwo czy
rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej
liczne inscenizacje, zrealizowane przez
wybitnych reżyserów i aktorów scen pol‐
skich, cieszyły się ogromnym zaintereso‐
waniem.
Radny Rady Miejskiej oraz Sołtys Ja‐

rzębiej ŁąkiWłodzimierz Romański po‐
dziękował Burmistrzowi Tłuszcza Paw‐
łowi Bednarczykowi oraz całej Radzie
Miejskiej w Tłuszczu na czele z Prze‐
wodniczącym Rady Krzysztofem Gaj‐

cym za zdobycie dofinansowania oraz
przekazanie środków z budżetu Gminy
Tłuszcz, dzięki którym możliwa była
modernizacja budynku kolejowego. Od‐
czytał również list skierowany od Prezy‐
denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy.
W tegorocznej edycji Narodowego

Czytania wystąpili:
• Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar‐
czyk, który wcielił się w rolę Chochlika
oraz Kirkora
• Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Gajcy w roli Grabca, Drzewa
oraz Pustelnika
• Aleksandra Styczek w roli Ballady‐
ny
• Iwona Grabska, jako Alina, Skierka
oraz Dziewica
• Agnieszka Szyszkowska wcieliła się
w rolęWdowy, Filona oraz Swaty
• Michał Szymańczak jakoGoplana.

Tłuszcz



Sylwia Kowalska: Bankówka Zielon‐
ka jest po drugimmeczu ligowymEks‐
traligi Mężczyzn, który niespodziewa‐
nie pokazał wynik idący szybko w cała
Polskę. Jakie ma Pan wrażenia po spo‐
tkaniach?
Krzysztof Rybacki: Wynik meczu

Górale NT przeciwko BANKOWKA
ZIELONKA zakończony wynikiem 1:16
nie nazwał bym do końca sukcesem. Jest
to jak najbardziej duży zastrzyk pozy‐
tywnej energii gdyż taki wynik, w tak
prestiżowym meczu jest wyjątkowy i na

pewno na długo zapadnie w pamięci
wszystkichdrużynwPolsce.Trzebapod‐
kreślić, że przed tym mecz rozegraliśmy
już 12 innych spotkań, więc można po‐
wiedzieć, że naszym atutem było to, iż
drużyna jestw rytmiemeczowymi.Waż‐
ne jest również, że ten mecz potwierdził
nam dobry kierunek jaki obraliśmy
przed rozpoczęciem sezonu, pod kon‐
tem personalnym oraz taktycznym, więc
tego będziemy się dalej trzymać.
Długo trwały przygotowania dome‐

czu?

Do każdego meczu przygotowujemy
się stricte tydzień przed kolejnym spo‐
tkaniem.Zwracamyuwagęna indywidu‐
alności w zespole przeciwników, jak dru‐
żyna przeciwna gra w ofensywie by być
przygotowanym do trzymania naszych
założeń w obronie. Po za tym, głównie
staramy się narzucić przeciwnikowi wła‐
sny styl gry, by nie pozwolić przeciwni‐
kom rozwinąć skrzydeł.
Jak ocenia Pan drużyny, z którymi

Bankówka konkurowała?
Jest to dopiero początek rozgrywek,

więc ciężko oceniać. Na pewno Gdańsk
zagrał mądrze taktycznie, wiedząc na co
nas stać i jakie sami mają możliwości.
Górale natomiast, chyba nie zdawali so‐

bie sprawy w jakim są miejscu odnośnie
przygotowania i jakie mają możliwości
kadrowe. Ich niewiedza i brak odpo‐
wiedniej taktyki na pewno przyczyniły
się do tak wysokiej porażki.
Jakie ma Pan zasługi dla wyniku

grupy?
Nie ma tu żadnych moich zasług mó‐

wiąc szczerze. Zawodnicy rozgrywają
mecze, podejmujądecyzjenaboisku i jak
zawsze zostawiają dużo serducha i sił . Ja
tu jestem tylko po to, by ich pokierować,
poukładać, pokazać różne rozwiązaniaw
grze i pomóc im w rozwoju jako spor‐
towcom, by ciągle szli doprzodu i stawali
się lepsi, a przede wszystkimmieli satys‐
fakcję z gry.
Czego można Wam życzyć na naj‐

bliższą przyszłość?
Najważniejsze jest, bydrużynęomijały

kontuzje, więc Zdrowia. Jako klub stara‐
my się zapewnić zawodnikom spokój w
przygotowaniach, treningu i rozgrywa‐
niu meczy. Ciężką pracę wykonuje tu
cały Zarząd oraz osoby wspierające klub,
więcmożna by było również życzyć nam
strategicznego Sponsora, którego nam
brakuje. A po za tym, pomyślności i wy‐
trwałości bo wraz z ciężką pracą przyjdą
sukcesy.
Chciałbym serdecznie zaprosić mło‐

dzież do naszego klubu na zajęcia. Jeśli
chcesz byćnastępcąMateuszaAntoniaka
czyMichała Sieńko i zagrać wReprezen‐
tacji Polski przyjdź do nas na trening.
KategoriaDzieci: TrenerAndrzej Bo‐

bel
Poniedziałek SP3 godz. 17.30-19

Środa SP3 godz. 18.30-20.00
KategoriaMłodzik iMlodziczka:
TrenerzyAdrianRudnik i Julia Jurkowska
Poniedziałek SP3 godz. 19.00-21.30
Chłopcy
Czwartek SP3 godz. 17.30- 19.30Chłopcy
Wtorek OKiS godz. 18.00-19.30 dziew‐
czynki
Środa SP3 godz. 17.00-18.30 dziewczynki
Korzystając również z okazji, Chciał‐

bymwszystkich zaprosić na relację LIVE
z naszych meczy na TV Zielonka, która
jest patronem medialnym naszego klu‐
bu.

Rozmawiała Sylwia Kowalska
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Najnowsze wyzwania Bankówki Zielonka

Omeczach i nowych wyzwaniach Bankówki Zielonka rozmawiam z Krzyszto‐
fem Rybeckim - Prezesem UKS BANKÓWKA ZIELONKA i Trenerem Senior‐
skiej Drużyny.

Nabór do sekcji cheerleadingu
AP Marcovia Marki w MCER!

Cheerleading to taniec z elementami gimnastyki i akrobatyki. Podczas zajęć
dzieckonie tylkozwiększaaktywnośćfizyczną,poprawia takżewytrzymałość, siłę,
gibkość i zwinność.Wspanialewpływa teżnapoczuciepewności siebie, a zdrugiej
strony też na dyscyplinę i systematyczność.

Dzieci, które lubią taniec, gimnastykę
oraz aktywną mogą zacząć zabawę do
rozpoczęcia przygody z pomponami.
Wspaniała atmosfera, dobra zabawa
przy wykwalifikowanej kadrze trenerek,
rozwój fizyczny przymuzyce oraz wystę‐
py gwarantowane!

Zajęcia odbywają się:
• Wewtorki w godz. 15.15 – 16.15
• We środy w godz. 15.45 – 16.45
Pierwsze (i kolejne) zajęcia odbędą się

6 października wMCER!
Zapisy i informacje: 22 100 23 22,

e-mail: a.lysiuk@mareckieinwestycje.pl

Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne
ponownie uhonorowane!

Spośród 460 zgłoszonych realizacji z
całej PolskiMareckie CentrumEduka‐
cyjno-Rekreacyjne otrzymało wyróż‐
nienie w kategorii „NOWOCZESNE
TRENDY” w finale XXIV edycji ogól‐
nopolskiego konkursu „Modernizacja
Roku & Budowa XXI w.” W inwestycji
Jury konkursowe doceniło ekologicz‐
ność zrealizowaną w formie „zero-
energetycznej”.

PodczasuroczystejGali naZamkuKrólewskimwWarszawie
wyróżnienie odebrali Burmistrz Miasta Marki – Jacek Orych
oraz PrezesMareckich InwestycjiMiejskich Piotr Grubek.

Konkurs od 23 lat nagradza inwestorów, wykonawców i pro‐
jektantów za zasadność inwestycji, najlepsze wykonawstwo i
trafiony w punkt projekt.


