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Zielonkowski program dotacyjny
na instalacje gazowe

Sukces Mieszkańców Marek

Dokończenie str. 5

Dokończenie str. 4

Zmarł Ksiądz Prałat Józef KamińskiWołomin

Marszałek Adam Struzik obwieścił wyniki pierwszej edycji Budżetu Obywatel‐
skiegoMazowsza. Był tam również projekt zMarek. Chodziło o poprawę bezpie‐
czeństwa i pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszychwzdłuż ulicy Legio‐
nowej. I udało się. W kategorii podregionalnej Marki zebrały 729 głosów. To wy‐
starczyło, żeby projekt złożony przezUrszulę Paszkiewicz, AndrzejaNadolskiego,
PrzemysławaLisa i PawłaPniewskiegowszedł do grona zwycięzców.Prace zostały
wycenione na 400 tys. zł. Zostaną przeprowadzone przy skrzyżowaniach Legiono‐
wej zŻytnią,Modrzewiową,Konwaliową iSpacerową.Piąte,doświetloneprzejście
dla pieszych powstanie w Stanisławowie Pierwszym.

Zmarł Ksiądz Prałat Józef Kamiński -HonorowyObywatelWołomina, budow‐
niczy kościoła i pierwszy proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski wWoło‐
minie.

Niezwykle skromny i życzliwy, pozo‐
stanie w naszej pamięci jako ciepły czło‐
wiek imądry przewodnik duchowy. Od‐
szedł tak jak żył - w skromności i ciszy.
W zeszłym roku - w 100. rocznicę
nadania praw miejskich Wołominowi -
ksiądz Kamiński odebrał osobiście wy‐
różnienie Honorowego Obywatela Wo‐
łomina.
Uroczystości pogrzebowe Śp. Księdza
Prałata Józefa Kamińskiego rozpoczną
się w najbliższą środę, 2 grudnia. Tego
dnia pod przewodnictwem Bp. Marka
Solarczyka oraz Bp. Jacka Grzybowskie‐
go zostanie odprawiona dekanalnaMsza

Święta za Śp. Księdza Prałata, o godz.
19:30 w Kościele Parafii Matki Bożej
Królowej Polski wWołominie.
PoMszy Świętej odbędzie się całonoc‐
ne czuwanie przy trumnie Zmarłego.
Po Eucharystii, zgodnie z wolą Księ‐
dza Prałata, nastąpi złożenie ciała Zmar‐
łego na cmentarzu wołomińskim.
Przypomina się o obowiązujących
ograniczeniach pandemicznych doty‐
czących liczby osób uczestniczących w
nabożeństwach: 1 osoba na 15m2 oraz o
obowiązku zachowania odległości mini‐
mum 1,5 m od innych osób oraz zakry‐
wania nosa i ust .

Samorząd Zielonki podejmuje ko‐
lejnedziałania wramachwalki ze smo‐
giem. Podczas sesji, Rada Miasta Zie‐
lonka podjęła uchwałę w sprawie przy‐
jęcia gminnego programu dotacyjne‐
go, który umożliwia uruchomienie
wsparcia finansowego dla mieszkań‐
ców na wykonanie instalacji gazowych
w budynkach z piecami węglowymi.
Dotacje przewidziane są do kwoty
5 000 zł.

Wymiana całej instalacji,w tymwyko‐
nanie przyłączy gazowych i zakup nowe‐
go pieca gazowego, generuje wysoki
koszt, dla części mieszkańców zbyt wy‐
soki, by podjąć się takiej inwestycji. Dla‐
tego samorząd zdecydował o urucho‐
mieniu programudotacyjnego, któryma
zadanie wesprzeć finansowo mieszkań‐
ców i przyspieszyć proces likwidacji kop‐
ciuchów. Jednocześnie będzie kontynu‐
owanyprogram,w ramach któregomoż‐
na uzyskać dofinansowanie wymiany
pieca. W tym przypadku również dota‐
cja będzie udzielana do kwoty 5 000 zł.
Tym samym osoby, które obejmują oba
programy, będą mogły otrzymać wspar‐
cie finansowew sumie do 10 000 zł.



Samorząd2 Co? Gdzie? Kiedy?2

Trybański Basket Day
już 6 grudnia
w Markach

Mikołajki wMarkach - rodzinnie i na sportowo z akademią Cezarego Trybań‐
skiego.Wydarzenie jest skierowane domieszkańcówmiastaMarki. Udział w nim
możewziąć 40par rodzic - dziecko (wwieku6- 13 lat).Uczestnicy zostanąpodzie‐
leni namałe grupy.

Każdy z uczestników, będzie miał
szansę spróbować swoich sił w różnych
koszykarskich wyzwaniach pod okiem -
Cezarego Trybańskiego - pierwszego,
polskiego zawodnika w lidze NBA, wie‐
lokrotnego reprezentanta Polski w ko‐
szykówce oraz trenerów Trybański Ba‐
sketball Academy. Imprezę poprowadzi
gwiazda polskiej sceny kabaretowej –
Olga Łasak ( Kabaret Czesuaf).
Celem projektu jest sportowa aktywi‐

zacja dzieci imłodzieży, oraz dorosłych –
rodziców bo to oni są najważniejszym
ogniwem w rozwoju pasji dziecka oraz
nauki zdrowych nawyków.
Początek imprezy o g.14.00. Zapisy
online na stronie https://sporttoconnect
.pl/basketday/
Liczba miejsc ograniczona. Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z budżetu
miastaMarki.

Kabaret Paranienormalni w Markach Kryształowa Królowa Śniegu
Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne 29 stycznia 2021 roku o godz. 19.00 zaprasza na

spotkanie z Paranienormalnymi.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zaprasza wszystkie dzieci na Mikołajkowy spektakl

on-line pt."KryształowaKrólowa Śniegu". Już 6 grudnia o godzinie 9.00 na stronie www.com/BIBLIO‐
TEKARADZYMIN

15 lat to trudny wiek nastolęctwa, a tyle właśnie kończą Paranienormalni. Co robi 15 latek w obliczu
pandemii jeśli jest kabaretem?Obraca wszystko w żart!
„Bez znieczulenia” to prawie dwie godziny wyśmienitej zabawy i paranienormalnej energii, z której kaba‐
ret słynie od lat. Zobaczycie nie tylkomieszankę pandemicznych historii, ale również spotkacie się z temata‐
mi, które bliskie są każdemu. Jak nie zwariować we współczesnym świecie ? Jak znaleźć miłość w internecie
i zagrać w reklamie z największymi gwiazdami kina ? I najważniejsze. Czy teściowa to też rodzina ? „Bez
znieczulenia” to szczepionka na wirus gorszego nastroju.
Bilety na www.biletyna.pl i w kasachMCER.

"Kryształowa Królowa Śniegu" to muzyczny spektakl na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena z
autorskimipiosenkami i efektamimultimedialnymi.Opowiadao chłopcu, który został podstępniewciągnię‐
ty w niebezpieczną grę z Królową Śniegu, która zawładnęła jego umysłem. Pomógł jej w tym sługa Garbus,
który sam przekona się o lodowatym sercu swojej Królowej. Za Kajem podąża jego siostra Gerda. Aby
uratować brata zmierzy się z trudnymi zadaniami, które przygotował dla niej Garbus.
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Wyższe stawki podatku
od nieruchomości w Kobyłce
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta przegłosowała propozycję podwyższenia

stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 o 10%. Stawki podatku od nieru‐
chomości wKobyłce od 2013 roku są na niezmienionympoziomie. To oznacza, iż
mimo corocznej waloryzacji stawek podatków lokalnych, w mieście nie były one
waloryzowane (waloryzacja - górne granice stawek, obowiązujące w danym roku
ulegają corocznie zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźni‐
kowi cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Kobyłka miała więc najniższe lub pra‐
wie najniższe podatki w powiecie, znacz‐
nie niższe odmaksymalnychmożliwych.
Dla przykładuw 2020 roku:
– wKobyłce 0,81 zł zametr kwadrato‐
wy od gruntów związanych z prowadze‐
niem działalności gospodarczej, a w Ra‐
dzyminie 0,95 zł;
-wKobyłce odbudynkówzwiązanych
z działalnością gospodarczą za metr
kwadratowy 19,67 zł, a w Zielonce 22,99
zł;
- w Kobyłce od budynków pozosta‐
łych 6,85 zł za metr kwadratowy – a 8 zł
w Radzyminie, czy 7,70 zł w Markach i
7,93 zł w Zielonce.
Podwyższenie podatku o 10% nie sta‐

nowi dużego obciążenia finansowego dla
przeciętnego gospodarstwa domowego.
Dla przykładu: mieszkanie 80 m – to
wzrost 5,60 zł, ogródek 130 m - 6,50 zł,
średni wzrost przy segmencie to ok. 12-
15 zł w skali roku – a jak widać, takich
budynków jest wKobyłce coraz więcej.
Z kolei dla miasta to całkiem spory
wpływ. Wzrost o 10% przełoży się na
większy wpływ z tytułu podatków o ok.
880 tys. zł. To w naszej sytuacji (gdy pie‐
niędzy stalewbudżecie brakuje, a bardzo
dużo jest koniecznych wydatków inwe‐
stycyjnych w postaci remontów czy bu‐
dowy dróg, oświetlenia, kanalizacji) daje
możliwość zapewnienia mieszkańcom
jednej, czy dwóch ulic bardziej komfor‐
towychwarunków życia.

OSP w Jasienicy
znalazła się w Krajowym Sys‐
temie Ratowniczo- Gaśniczym

Zagospodarowanie zielonkowskiej
skarpy dobiegło końca

Tłuszcz

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak rozpatrzył pozytywnie
wniosekowłączenieOSPJasienicadoKrajowegoSystemuRatowniczo-Gaśniczego.

Przypominamy, że w sierpniu 2020r.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk
podpisał w imieniu Gminy Tłuszcz trój‐
stronną umowę w sprawie przystąpienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga‐
śniczego. Państwową Straż Pożarną w
Wołominie reprezentował Komendant
bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, a jed‐
nostkę OSP Jasienica Prezes Paweł Ko‐
zuk i Naczelnik Paweł Żółtek. Podpisane
porozumienie było pierwszym krokiem
do włączenia jednostki OSP Jasienica w
struktury KSRG. System skupia jednost‐

ki ochrony przeciwpożarowej, inne służ‐
by, inspekcje, straże, instytucje oraz pod‐
mioty, które dobrowolnie zgodziły się
współdziałać w akcjach ratowniczych.

Nowy wóz dla OSP Ossów
Nowy, lśniący, a przede wszystkim bardzo potrzebny – lekki wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem służy już

druhomzOchotniczej Straży PożarnejOssów.

Systematyczne doposażanie Ochotni‐
czych Straży Pożarnych to nie tylko prio‐
rytet Burmistrz Wołomina Elżbiety Ra‐
dwan. Wraz z nią za strażakami murem
stoją Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wołominie Marek Górski, Przewodni‐
czący Komisji Bezpieczeństwa Piotr Si‐
korski, Naczelnik Zarządzania Kryzyso‐
wego Mariusz Księżopolski oraz zastęp‐
cy Pani BurmistrzDariusz Szymanowski
i ŁukaszMarek.
W zakupie samochodu dla OSP
Ossów wsparło ich również Wojewódz‐
two Mazowieckie udzielając dofinanso‐
wania na ten cel wwysokości 70 tys. zł.

Wykonawca zakończył prace na skarpie przy Urzędzie Miasta Zielonka. Zago‐
spodarowanie tego terenu odbyło się w ramach realizacji projektu z dofinansowa‐
niem unijnym. Już każdy może swobodnie wejść na wzgórze przy Urzędzie Mia‐
sta. Na efekty rewitalizacji trzeba jednak poczekać do wiosny, kiedy wszystkie
rośliny rozkwitną.

Co zostało wykonane?
Powstała alejka spacerowa o na‐
wierzchni mineralno-żywicznej, schody
ażurowe z wejściem od strony Lipowej
oraz trybunka od strony targowiska.
Skarpa została oświetlona – zamontowa‐
no oprawy LED w gruncie, a także pio‐
nowe słupki podświetlające zarówno
schody jak i okazałe dęby – pomniki
przyrody. Ponadto pojawiły się nowe ele‐
menty małej architektury: ławki parko‐
we, kosze na odpady, stojaki rowerowe

orazbudki lęgowe i karmniki dla ptaków.
Zobaczymy też domki, stanowiące
schronienie dla owadów. W końcowym
etapie wykonano prace związane z za‐
projektowaną zielenią oraz pielęgnacją
dębów.
Odbył się już ostateczny odbiór inwe‐
stycji, która zupełnie zmieniła ten obszar
tworząc kolejne miejsce wypoczynko‐
wo-pamiątkowe namapie Zielonki.
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OBWIESZCZENIEBURMISTRZAWOŁOMINA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminyWołomin wraz 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie
Nr XXXVIII-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 gminyWołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 11 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się
z projektem w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 763-30-45 (lub 51,
lub 77). Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz
do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminyWołomin odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS‐CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są, do 60 min. przed jej terminem, o wysłanie wiadomości e-mail, na adres:
urbanistyka@wolomin.org.pl o następujących danych:

1) temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany Studium”;
2) treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online)
w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz z art. 8c i 8d ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu zmiany studium może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:

• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM wWołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin;

• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl;

• podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu
i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.
Termin składania uwag upływa dnia 08 lutego 2021 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że
ww. projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości 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 dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2021 r.
(włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4, 05-200Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.
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, 30 listopada 2020 r.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Zielonkowski program
dotacyjny na instalacje gazowe

Kto będzie mógł skorzystać z progra‐
mu dotacyjnego na wykonanie instalacji
gazowej?
Dotację będąmogły otrzymać:
• osoby fizyczne,
• wspólnotymieszkaniowe,
• osoby prawne,
• przedsiębiorcy
• oraz jednostki sektorafinansówpu‐
blicznych będące gminnymi osobami
prawnymi.

Dotacja celowa udzielana będzie pod‐
miotom, które dysponują tytułem praw‐
nymdo nieruchomości, budynku lub lo‐
kalu, zlokalizowanych w granicach ad‐
ministracyjnych Zielonki.
RadaMiasta Zielonka podjęła uchwa‐
łę w sprawie przyjęcia gminnego „Pro‐
gramu udzielania dotacji celowych z bu‐
dżetuMiasta Zielonka na zadania wyko‐
nania indywidualnych instalacji gazo‐
wych budynków/ lokali ogrzewanych z
wykorzystaniem nieekologicznych źró‐
deł ciepła”. Teraz uchwała trafi w trybie
nadzoru doWojewodyMazowieckiego.

Wołomin z pomocą
samotnym i rodzinom!
Wołomin pragnie pomóc rodzinom oraz osobom samotnym, które trwale do‐

świadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego. To główny cel, jaki przyświeca
ogłoszeniu konkursu pn. „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”.
Wsparcie finansowe projektów, które realizują założenia konkursu wynosi ponad
500 tys. zł.

Trudna sytuacja życiowa może być
wynikiemwielu czynników - samotnego
macierzyństwa, ubóstwa, bezdomności,
czy przemocy w rodzinie. Program na‐
stawiony jest na rozwój umiejętności,
które przyczynią się do uzyskania możli‐
wie jak najpełniejszej samodzielności w

codziennym funkcjonowaniu oraz two‐
rzenie warunków do wsparcia i integro‐
wania rodzin zagrożonych wyklucze‐
niem społecznym.
Tylko do 21 grudnia 2020 r. można
składać wnioski. Ogłoszenie znajduje się
na stronie urzędumiasta



Dyrektorzy użyczali potrzebującym
dzieciomrównież urządzenia, zakupione
wcześniej w innych projektach. W ra‐
mach projektu "Mazowiecki projekt
przygotowania szkół, nauczycieli i
uczniów do nauczania zdalnego" do
szkoły nr 2 zostało dostarczonych 8 ze‐

stawów komputerowych, 13 laptopów,
12 tabletów, 13 drukarek laserowych
oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Dodatkowo lada moment rozpoczną
się szkolenia dla 4 nauczycieli oraz 10
uczniówzZespołu Szkół PublicznychNr
2. Szkolenie dla nauczycieli obejmie 30
godz. z zakresu technicznej obsługi Plat‐

formy Microsoft Office 365 oraz wyko‐
rzystania technologii informacyjno-ko‐
munikacyjnych w pracy nauczyciela, na‐
tomiast w ramach szkolenia dla uczniów
przewidziano 5 godzin. z zakresu prak‐
tycznego wykorzystania Platformy Mi‐
crosoftOffice 365.

Projekt "Mazowiecki projekt przygo‐

towania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego" jest realizowany w
ramach X osi RPO WM 2014 – 2020 -
Edukacja dla rozwoju Regionu, Działa‐
nia 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna Regionalnego Programu Opera‐
cyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020.

Samorząd 5

Dokończenie tekstu ze str. 1

- Jesteśmy przekonani, że ta inwesty‐
cja przyczyni się do poprawy bezpie‐
czeństwa pieszych i kierowców – ko‐
mentuje Andrzej Nadolski.
- Przejścia dla pieszych zostaną do‐
świetlone dedykowanymi latarniami, by
pieszy był lepiej widoczny. Ponadto przy
znakach drogowych informujących o
przejściudlapieszych (D-6) zainstalowa‐
ne zostaną lampy ostrzegawcze z pulsu‐
jącym żółtym światłem, wzbudzane
czujnikiem ruchu, gdy pieszy zbliży się

do jezdni - informuje Paweł Pniewski.
Mieszkańcy Marek już nie raz udo‐
wadniali, że potrafią się jednoczyć we
wspólnej sprawie, także w internecie. W
ten sposób wygrali dwa place zabaw Ni‐
vea (przy Sportowej i Żeromskiego) i si‐
łownię plenerową przy ulicy Głównej.
Tak też zostały zdobyte mobilne mia‐
steczko ruchudrogowego, gry chodniko‐
we w szkołach oraz sprzęt AGD dla
trzechmareckich fundacji.
- To obrazuje, jak wielka aktywność
społeczna drzemie wmieszkańcachMa‐
rek – dodaje Paweł Pniewski.

Inwentaryzacja źródeł ciepła
w gminie Wołomin

Sukces Mieszkańców Marek

Na terenie gminy Wołomin do 10
grudnia przeprowadzona zostanie
kompleksowa inwentaryzacja źródeł
ciepła. Ruszą w teren upoważnieni an‐
kieterzy, którzy wraz z pomocąMiesz‐
kańców zbiorą potrzebne informacje.

To bardzo ważne działanie, które w
przyszłości pomoże wwalce o czyste po‐
wietrze w gminieWołomin.
Prosi się Mieszkańców o kilka minut
na wypełnienie ankiety. Ankietę można
wypełnić także:

• pobierając ankietę u sołtysa lub w
UrzędzieMiejskimwWołominie
• pobierając ankietę ze strony http://
www.eko-precyzja.eu/ankieta.php#read
przesyłając na adres email: biuro@eko-
precyzja.eu
• przez formularz dostępny na stro‐
nie https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc63xDjidvLZSZgpPIESMupi‐
MAUAKsslLxIsWTai6B-jKTOYA/view‐
form?vc=0&c=0&w=1&flr=0

• telefonicznie pod numerem
tel. 694 025 853
Pozyskane informacje pomogą osza‐
cowaćwielkość emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz ocenić potrzeby i możli‐
wości związane z wymianą źródeł ciepła,
termomodernizacją budynków i monta‐
żem odnawialnych źródeł energii.
Inwentaryzację prowadzić będzie Za‐
kładAnaliz ŚrodowiskowychEko-precy‐
zja

Zakończono budowę dro‐
gi gminnej w Stasinowie

Tłuszcz

Kobyłka doposaża szkoły!

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z sołtys Stasinowa Karoliną Krzy‐
wiecka dokonali oględzin drogi gminnej w miejscowości Stasinów. W ramach
prac wybudowano drogę o powierzchni 2155m2, pobocza, zjazdy oraz przepusty
i elementyodwodnieniapowierzchniowego.Wartość zadaniawyniosła 456780 zł,
z czego 95 000,00 zł udało się pozyskać ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

Budowa drogi w Stasinowie była bardzo długo wyczekiwaną inwestycją. Dzięki
zaangażowaniu Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Sołtys Karoliny Krzy‐
wieckiej udało się pozyskać dofinansowanie oraz doprowadzić budowę do pomyślne‐
go zakończenia.

Kobyłka cały czas stara się doposa‐
żać szkoły, a tym samym uczniów i na‐
uczycieli w sprzęt, niezbędny do na‐
uczania zdalnego. W kwietniu i w
sierpniu dzięki grantowi uzyskanemu
w programach „Zdalna szkoła” i
„Zdalna Szkoła+” zakupiono i przeka‐
zano szkołom łącznie 78 szt. nowych
laptopów.
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OBWIESZCZENIEBURMISTRZAWOŁOMINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminyWołomin, sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji.

Na podstawie art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 oraz art 37n ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską wWołominie następujących uchwał:

– Uchwała Nr XXIV-140/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyWołomin (rejon ulic Piłsudskiego, Błońskiej i Krakowskiej),
– Uchwała Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 października 2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyWołomin (rejon ulicy Asfaltowej we wsi Zagościniec),
– Uchwała Nr XXIV-142/2020 z dnia 22 października 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wWołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską,
– Uchwała Nr XXIV-143/2020 z dnia 22 października 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec,
– Uchwała Nr XXIV-144/2020 z dnia 22 października 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie,
– Uchwała Nr XXIII-126/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Wołominek wWołominie – część B,
– Uchwała Nr VI-31/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji rejonu
ulicy Warszawskiej wWołominie.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wołomin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji.
Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one być wnoszone:

• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM wWołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin;
• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 31 grudnia 2020 r.
Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Ponadto, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wołomin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji – w granicach
wg załączników graficznych do ww. uchwał – w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko zmian Studium,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji .
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych zmian
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. (włącznie).
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w formie pisemnej, w kancelarii UrzęduMiejskiego wWołominie, ul. Ogrodowa
4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę
jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

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, 1 grudnia 2020 r.Widzimy się na drodze

Asfaltowanie ul. Wołomińskiej
w Radzyminie

Ruszyły prace modernizacyjne
rowu R-1 w Markach

BurmistrzTłuszczaPawełBednarczykwspólnie zWydziałemRuchuDrogowe‐
goKPPwWołominie rozpoczął akcję „Widzimy się na drodze”. Jest ona skierowa‐
na do rowerzystów z terenuGminyTłuszcz, którzy często poruszają się po drodze
bez odpowiedniego oświetlenia, przez co stwarzają zagrożenie dla siebie oraz in‐
nych uczestników ruchu drogowego.

Od 7 grudnia rozpocznie się asfaltowanie nowej nawierzchni na ul. Wołomiń‐
skiej w Radzyminie (droga wojewódzka nr 635). Zostanie wprowadzona tymcza‐
sowaorganizacja ruchu, któraprzewiduje ruchwahadłowy.Planowane zakończe‐
nie robót to koniec bieżącego roku.

Podczas zatrzymania przez policję za
brak wymaganego przepisami prawa
oświetlenia roweru grozi kara grzywny.
Dzięki zorganizowaniuprzezBurmistrza
Tłuszcza akcji „Widzimy się na drodze”
mieszkańcy Gminy Tłuszcz unikną
mandatu. W ramach pouczenia dostaną
pakiet składający się z białej oraz czerwo‐
nej lampki do zamontowania na rowe‐

rze. Pamiętajmy, że dobre oświetlenie to
nie tylko wymogi prawne, ale przede
wszystkim kwestie związane z naszym
bezpieczeństwem, szczególnie w sezonie
jesienno- zimowym, kiedy bardzo szyb‐
ko zapada zmrok. Świećmy dla innych
dobrym przykładem i od teraz już za‐
wsze bądźmywidoczni.

Tłuszcz

Wykonawcą przebudowy ul. Woło‐
mińskiej w Radzyminie na zlecenie
Gminy Radzymin jest firma Colas Pol‐
ska Sp. z o.o. Przedmiotowe wdrożenie
czasowej organizacji ruchunastąpi zgod‐
nie zprojektemCORonumerze zatwier‐
dzenia NI-D-I.8022.2.811.2020.DL,

przygotowanym przez firmę MP-PRO‐
JEKT Inżynieria Ruchu Spółka z o. o. Sp.
k., podwykonawcę Colas Polska.
Wprowadzenie ww. czasowej organi‐
zacji ruchu może ulec opóźnieniu
w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych.

Do przetargu na modernizację rowumelioracyjno-komunalnego R-1 (przy ul.
Spacerowej w Strudze) zgłosiło się aż sześciu oferentów. Rozpiętość ofert była
całkiem spora - od około 349 tys. zł do 667 tys. zł.

Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm MBW (lider) oraz Spectare (partner) z
siedzibą w Warszawie. Zmieściła się ona w kwocie, jaka była przewidziana na to
zadanie (nieco ponad 433 tys. zł). W tymmiesiącu rozpoczęły się prace. Wykonawca
ma za zadanie wykonać umocnienie dna i skarp rowu R-1, wymianę kilku zniszczo‐
nych przepustów, prawidłowe wyprofilowanie rowu.

TANIA
I SKUTECZNA
REKLAMA

Tel: 694 759 987
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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

Wołomiński Klub
Seniora ma już 10 lat!

Rozdaliśmy 1500 sztuk chryzantem!Aplikacja przypomni
o śmieciach!

Ząbkowskie drony
kontrolują powietrze

Klub Seniora „Słoneczna” z Wołomina ma już 10 lat! Jesień życia to wiosna
nowychmożliwości!

Burmistrz Wołomina - Elżbieta Ra‐
dwan pisze do seniorów na swoim FB:
"Państwa postawa jest dla nas wspania‐
łymwzorem i inspiracją do działania, do
przeżywania życiawpełni i w całym jego
bogactwie. Dziękuję za wkład w kulturę
naszego miasta oraz inicjatywy na rzecz

aktywizacji społecznej osób starszych w
gminie Wołomin. Niech kolejne lata
działalności podkreślają Państwa nie‐
słabnącą aktywność. Życzę wszystkim
członkom Klubu energii, aby planować i
marzyć oraz zdrowia, abyście mogli te
plany imarzenia spełniać."

TłuszczKlembów

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar‐
czyk pozyskał od Agencji Restruktury‐
zacji i Modernizacji Rolnictwa kwiaty
zakupione od producentów, którzy nie
mogli ich sprzedać w czasie Święta
Wszystkich Świętych iDnia Zaduszne‐
go.

Aby ubarwić jesienne dni, przekazali‐
śmy je bezpłatnie mieszkańcom z na‐
dzieją, że ozdobią Państwa ogrody i bal‐
kony. Akcja przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania. W ciągu zaledwie dwóch
godzin udało się rozdać 1500 szt. kwia‐
tów!Oprócz ogrodów i balkonówkwiaty
ozdobiłym.in. Jasienicę, Białki, Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji, Przedszkole
Samorządowe „Baśniowa Kraina” w
Tłuszczu oraz centrumTłuszcza.

Wzwiązkuz rozpoczęciemsezonugrzewczegowZąbkach, rozpoczętokontrole
stanu powietrza za pomocą drona.

Do zakończenia sezonu grzewczego
nad Ząbkami będzie można zobaczyć
drona, którywyposażony jest wurządze‐
niedopomiaru stanupowietrza.Kontro‐
le będą niezapowiedziane i będą odby‐
wały się w różnych godzinach, szczegól‐
nie w czasie gdy większośćmieszkańców
zwykle jest w domach.
Przeloty dronem umożliwią dokona‐
nie analizy chemicznej powietrza w
określonych punktach. Dzięki temu zo‐
staną zaznaczone na mapie miejsca, w
których dron wykrył nieprawidłowości.
Znajdujące się tam budynki, zwykle go‐
spodarstwa domowe, zostaną wówczas
skontrolowane przez odpowiednie służ‐
by.

WGminie Klembów działa mobilna aplikacja odMPK Pure Home! Masz kło‐
poty ze śmieciami? Zainstaluj aplikację!

FirmaMPKPureHome zajmująca się
odbiorem, transportem i utylizacją od‐
padów, udostępniła mieszkańcom gmi‐
ny Klembów własną mobilną aplikację:
MPK Pure Home Moje Odpady. Zada‐
niem aplikacji jest podpowiadanie
mieszkańcom co i kiedy mogą zrobić ze
swoimi odpadami.
Podstawowa funkcja to zarządzanie
harmonogramem odbioru śmieci. Przed
odbiorem danej frakcji mieszkańcy
otrzymują powiadomienie za pośrednic‐
twem aplikacji. Powiadomienia można
ustawić indywidualnie zgodnie ze swo‐
imi preferencjami: wybrać godzinę i za‐
znaczyć, by informacja przyszła do nas
na dzień przed odbiorem lub rano w
dniu odbioru. W aplikacji przewidziano
równieżmożliwość dopisaniawustawie‐
niach powiadomień dodatkowej lokali‐
zacji – comożebyćprzydatne, jeśli kogoś
interesuje termin odbioru danego typu
śmieci np. z działki lub z domu starszych
rodziców.
Aplikacja ułatwia też zamawianie spe‐
cjalnych kontenerów budowlanych (KP-
7), przeznaczonych na większą partię
niestandardowych odpadów – np. pore‐
montowych.
Dla tych, którym zależy, by śmieci nie
leżały na dzikichwysypiskach stworzono
pożyteczną funkcję: gdy dana osoba za‐
uważy, że śmieci są tam, gdzie na pewno
nie powinny trafić, np. ktoś rozsypał je w
lesie lub na innym ogólnodostępnym te‐
renie, wystarczy zrobić zdjęcie i udostęp‐

nić je w aplikacji. Dzięki wykorzystaniu
lokalizacji GPS pracownicy MPK Pure
Home łatwo zlokalizują takie nielegalne
wysypisko i w porozumieniu z Gminą
będą mogli je szybciej usunąć. Informa‐
cja przekazana przez mieszkańców po‐
zwoli też szybko powiadomić odpowied‐
nie służby, które mogą odnaleźć i ziden‐
tyfikować tego, kto dopuścił się zaśmie‐
cenia środowiska.
Aplikacja podaje również aktualne in‐
formacje o miejscu, w którym gmina
prowadzi PSZOK tj. Punkt Selektywnej
ZbiórkiOdpadówKomunalnychoraz ja‐
kie odpadymożna do PSZOK oddać.

Jak to działa?
Aplikację można pobrać nieodpłatnie
z Google Play lub App Store. Po jej zain‐
stalowaniu, mieszkańcy otrzymują do‐
stęp do następujących funkcji:
- dostęp do harmonogramu wywozu
odpadów online
- opcja powiadomienia SMS o typie
odpadów, które wkrótce będą odbierane
- możliwość automatycznego przesła‐
nia fotografii nielegalnego składowiska
śmieci pod e-adres uprawnionych pra‐
cowników
- łatwe zamówienie kontenera budow‐
lanego KP-7 (usługa płatna)
- uzyskanie informacji jak segregować
odpady
- zapoznanie się z ciekawostkami dot.
odpadów
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1 rok Mareckiego Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego
Dokładnie rok temu wojewoda Konstanty Radziwiłł, burmistrz Jacek Orych i

PiotrGrubek, prezesMareckich InwestycjiMiejskich, przecięli symbolicznąwstę‐
gę, oficjalnie inaugurując działalność Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekre‐
acyjnego. To inwestycja, która łączy w sobie trzy cele. Pod dachem MCER działa
szkoła podstawowa,mamy część sportową (m.in. z basenem, salą sportową i kom‐
pleksem boisk) oraz kulturalną (sala koncertowa i biblioteka). Na dodatek budy‐
nek, wybudowany przez firmę Budimex, spełnia wyśrubowane standardy ekolo‐
giczne.

„Tenminiony czas był dla nas niezwy‐
kle wyjątkowy, ponieważ dał nam mnó‐
stwo emocji, wzruszeń, wielu pozytyw‐
nych i pouczających doświadczeń. We
wszystkich obiektach MCER odbyło się
wiele wydarzeń kulturalnych, imprez
sportowych i szereg projektów edukacyj‐
nych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” –
opisują przedstawicieleMCER.
Oto garść liczb podsumowujących
pierwszy rok:

• ponad 800 ucznióww szkole (oczy‐
wiście do czasu przejścia na tryb nauki
zdalnej)
• 95 tys. wejść na basen
• 54 wydarzenia kulturalne na scenie
• 40 tys. piłkarzy korzystających z bo‐
isk i haliMCER
„Tobył okres,wktórymdobre, lokalne
wiadomości przeplatały się z tymi gor‐
szymi, globalnymi, pandemicznymi. Z

jednej strony inauguracja działalności,
fantastycznymarecki finałWOŚP, tętnią‐
ca życiem szkoła, niezwykłe koncerty i
wieść o dofinansowaniu inwestycji z Na‐
rodowego Funduszu Ochrony Środowi‐
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
z drugiej strony – dwukrotne ogranicze‐
nie działalności z powodu COVID-19.
Ograniczenie, ale nie wyłączenie. Bo
mimo tych wszystkich trudności MCER
działa nadal – przede wszystkim na ni‐
wie sportowej.Dlategomoje życzenia dla
ekipy MCER są dość oczywiste. Abyście
mogli wrócić na normalne tory, ponow‐
nie stając się miejscem spotkań dla na‐
szych mieszkańców w każdym wymia‐
rze” – napisał w mediach społecznościo‐
wych JacekOrych.
„Mamy nadzieję, że obecna sytuacja

nie potrwa długo, ponieważ planujemy
intensywnie przyszłoroczne atrakcje –
dlaWas, naszychmieszkańców, klientów,

widzów oraz miłośników sportu i rekre‐
acji” – obiecujeMCER.

Markowi Biegacze w nietypo‐
wym wydarzeniu sportowym
Wtym roku nie odbył się w klasycznej formule BiegNiepodległości. Jego orga‐

nizatorzy nie zrezygnowali jednak ze sportowej formy uczczenia tej ważnej rocz‐
nicy. Zaproponowali m.in., by wszystkie zespoły biegaczy przebiegły wspólnie
tyle, ilemają granice Polski, czyli 3511 km.

Na takie zaproszenie odpowiedzieli
również Markowi Biegacze, jedna z naj‐
bardziej „zabieganych” organizacji poza‐
rządowych.
„To już oficjalnie. Zrobiliśmy to! Nie
tylko 100%, ale wręcz 150% normy! O
czym mowa? O Wyzwaniu Drużyno‐
wym w ramach Biegu Niepodległości
2020: okrążmy razem Polskę! Członko‐
wie Klubu Sportowego Markowi Biega‐
cze w liczbie 50 osób biorących udział w
zabawie przez 5 dni nabiegało wspól‐

nie... 1 734 km! Co dało nam wysokie
piątej miejsce spośród 32 drużyn biorą‐
cych udział wwyzwaniuAktywnejWar‐
szawy” – czytamynaprofiluMarkowych
Biegaczy.
W sumie 32 drużyny uczestniczące w
tym projekcie przebiegły 27 853 km. To
oznacza, że udało się okrążyć nasz kraj
ośmiokrotnie. Markowi Biegacze zostali
dodatkowo uhonorowani pięknymime‐
dalami, które przygotowali podopieczni
Fundacji Nasza Bajka.

Listopadowe „Mistrzostwa Polski KYOKUSHIN
Karate” w Zielonce

Nahali sportowejOśrodkaKultury i
Sportu Zielonka odbyły się Mistrzo‐
stwa Polski KYOKUSHIN Karate
(www.kswkyokushin.pl) młodzieżow‐
ców U21 i juniorów U17, w których
wzięli udział zawodnicy z 70 polskich
KlubówzrzeszonychwPolskimZwiąz‐
kuKarate.

Turniej został rozegrany w formie
Gali SztukWalki z profesjonalną oprawą
świetlna i muzyczną na specjalnie przy‐
gotowanej do tego typu wydarzeń sce‐
nie. Patronat honorowy nad turniejem
objął Marszałek Województwa Mazo‐
wieckiego, Starosta Powiatu Wołomiń‐
skiegoorazBurmistrzMiastaZielonka, a
oficjalnego otwarciamistrzostw dokonał
wiceprezes Polskiego Związku Karate
shihanAndrzej Drewniak.
Zawodnicy zielonkowskiego Klubu
SportówWalki KYOKUSHIN zaprezen‐
towali się bardzo dobrze zdobywając 6
medali i I miejsce w klasyfikacji druży‐
nowej. Każdy z uczestników wydarzenia
zobowiązany był do przestrzegania aktu‐
alnych przepisów dotyczących rozgry‐
wania wydarzeń sportowych, aktual‐

nych regulacji dot. pandemii oraz bieżą‐
cego regulaminu sanitarnego. Walki od‐
bywały się na 3matach, a finały na głów‐
nej macie ułożonej na podwyższeniu z
rampą jak naMistrzostwach Europy.

TVP3 oddział Warszawa przeprowa‐
dziła relację z Mistrzostw, którą wyemi‐
towała w godzinach wieczornych. Im‐

preza była współfinansowana ze środ‐
ków Starostwa Powiatowego wWołomi‐
nie oraz Urzędu Marszałkowskiego Wo‐
jewództwa Mazowieckiego. Wsparcie
organizacyjne dla turnieju zapewnił:
OKiSZielonka, Zespół SzkółwZielonce,
Communication Art., BR Moniki Zach,
Hotel „UPietrzaków”, BiesiadowoZąbki,
Vobro, PhotoOlga i Kalinka.

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE

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

Tel. 603 677 024


