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Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek

Symbol wspólnoty na stałe w Wołominie

Dobra passa w zdobywaniu dofinansowań w Markach

21 maja 2021 roku w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wołominie obyły się uroczyste ob-
chody Dnia Strażaka. 

Czas związany z tym dniem skłania 
do rozważań i refleksji na temat tru-
dów i niebezpieczeństw, jak również 
dumy i satysfakcji z pracy strażaków i z 
działalności w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Uroczystość była okazją do 
podziękowanie strażakom za ofiarność 
oraz niezwykłe oddanie służbie, Bogu, a 
przede wszystkim zwykłemu człowieko-
wi, którego zdrowie, życie i minie ratują 
podczas akcji oraz wręczenia odznaczeń 
za długoletnią służbę oraz za zasługi dla 
ochrony przeciwpożarowej dla straża-
ków państwowej i ochotniczej straży 
pożarnej.

Wyróżnieni strażacy
z terenu Gminy Tłuszcz:

Marek Piekut- Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Jarosław Piekut- Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Łukasz Wójcik- Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Andrzej Skórzyński- Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Marcin Budek- Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Grzegorz Jeziorski
- Odznaka „Strażak Wzorowy”

Rafał Mróz
- Odznaka „Strażak Wzorowy”

Kacper Prusak
- Odznaka „Strażak Wzorowy”

Marki podpisały kolejną umowę – tym razem Marki zostaną zasilone pieniędzmi z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano stosowaną umowę. Miasto 
reprezentowali: burmistrz Jacek Orych i skarbnik Beata Orczyk, zaś fundusz - Anna Czyżewska, dyrektor Departamentu 
Adaptacji do Zmian Klimatu.

Tym razem marecki budżet zasili pra-
wie 3,7 mln zł z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. Z tego 
samego, z którego przez ponad dekadę 
intensywnie czerpał i czerpie Wodociąg 
Marecki, budując praktycznie od zera 
sieć kanalizacji sanitarnej. Dotacja też 

dotyczy kanalizacji, tyle że deszczowej, 
a ściślej zagospodarowania wód opado-
wych i roztopowych. Dzięki niej pokry-
jemy m.in. część wydatków związanych 
z budową ciągu ulic Jowisza-Marsa-Sa-
turna.

Budowa ciągu ulic Jowisza-Marsa-Sa-
turna jest w toku. Prace wykonuje firma 
Strabag. Obecnie jest to droga gruntowa. 
Po zrealizowaniu robót uzyska odwod-
nienie, nawierzchnię asfaltową, chodnik 
i drogę rowerową.

W Wołominie została wciągnięta na 
maszt przed Miejskim Domem Kultu-
ry flaga Mazowsza. Przypomina ona 
o miejscu, w którym żyjemy i o które 
dbamy. 

Dokończenie str. 4
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Co? Gdzie? Kiedy?

Premiera filmu dokumentalnego 
„Pamiętajcie!”

Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne zaprasza na pokaz otwarty dla mieszkańców 10 czerwca o godz.18.00

Film pokazuje wojenną historię Ma-
rek, opowiedzianą ustami kombatantów 
(major Jerzy Zybert i kapitan Michał 
Babiuch), świadków tamtych wydarzeń. 
Reżyser prowadzi nas po miejscach pa-
mięci w Markach a dzięki lokalnemu 
historykowi (Antoni Widomski) po-
znajemy czasem tragiczne losy wielu 
ludzi. Postaciami pierwszoplanowymi 
są młodzi uczniowie z Marek, którzy 
po początkowej niechęci do przeszłości, 
budzą w sobie chęć poznania historii 
miejsca w którym mieszkają. Rolę filmo-

wych „chłopców” gra trzech mareckich 
uczniów (Franek, Piotr i Artur).

Chłopcy umawiają się na rozmowy. 
Najpierw z żyjącymi kombatantami, 
później z lokalnym historykiem. W mię-
dzyczasie młodzi ludzie poznają miejsca 
pamięci związane z działaniami wojen-
nymi na terenie Marek oraz okolic.

Film łączy ze sobą dwa pokolenia 
markowian, pokazuje lokalną młodzież 
we współczesnych Markach i te same 
miejsca oczami kombatantów. Młodzież 
wciąga się w żywą lekcję historii.

Film powstał w hołdzie honorowym 
obywatelom miasta Marki, uczestnikom 
i świadkom II wojny światowej. Reżyse-
rem i scenarzystą filmu jest znany doku-
mentalista Szymon Wróbel.

Bezpłatne wejściówki dostępne będą 
w kasach MCER na 3 dni przed seansem 
filmu.

Seans odbędzie się z zachowaniem 
obostrzeń sanitarnych, wymagane są 
maseczki, liczba miejsc ograniczona jest 
do 50%.

Cezary Pazura w Markach

XXVII Puchar Polski w Tańcu 
Sportowym w Radzyminie

Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne zaprasza 11 czerwca o godzinie 
19.00 na stand up Cezarego Pazury. ego program „Wujek Czarek na żywo” na ka-
nale YouTubie notuje milionowe ilości wyświetleń. 

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu  zaprasza 19 czerwca o godzinie 10.00 
na XXVII Puchar Polski w Tańcu Sportowym.

W najnowszym, premierowym programie Cezary Pazura porusza to co publicz-
ność lubi najbardziej, czyli stosunki damsko-męskie. Wszystko oczywiście w krzy-
wym zwierciadle. Cześć występu poświęcona jest także najnowszym trendom w ży-
wieniu, modzie na bezglutenowe posiłki i byciu fit.

Bilety w sprzedaży online i w kasach MCER

W najnowszym, premierowym programie Cezary Pazura porusza to co publicz-
ność lubi najbardziej, czyli stosunki damsko-męskie. Wszystko oczywiście w krzy-
wym zwierciadle. Cześć występu poświęcona jest także najnowszym trendom w ży-
wieniu, modzie na bezglutenowe posiłki i byciu fit.

Bilety w sprzedaży online i w kasach MCER

Nowa data premiery
10.06.2021 r.
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Samorząd

 Uwaga na metodę 
„na fotowoltaikę”

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Radzymin

Wyróżnienie za działania na rzecz  
bezpieczeństwa w Markach 

W kwietniu minęło 5 lat od uruchomienia mobilnego miasteczka ruchu drogowego, które działa pod prężnym okiem ko-
ordynatora Pawła Paczka. Był to pierwszy krok do wdrożenia mareckich programów edukacyjnych adresowanych do przed-
szkolaków, a także uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. „Odblaskowy przedszkolak”, „Autochodzik”, „Mój 
rower nie ma poduszki powietrznej”, „Bezpieczny rower” – to tylko kilka projektów, które Paweł Paczek realizuje i będzie 
realizować w przedszkolach i szkołach.

– Prawdopodobnie na Mazowszu jako 
jedyni realizujemy takie programy z za-
kresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Stajemy się wzorem dla sąsiednich gmin. 
O nasze projekty pytają m.in. nasi sąsie-
dzi z regionu – opowiada Paweł Paczek.

13 maja odbyła się miła uroczystość, 
która miała na celu uhonorowanie wie-
loletniego zaangażowania Pawła Paczka 
w działalność na rzecz bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Pan Paweł, poza pracą 
zawodową w Markach, od 21 lat pro-
wadzi klub rowerowy Trybik wkładając 
zapał i serce w edukację najmłodszych. 
Podczas posiedzenia Mazowieckiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z 
rąk wicewojewody mazowieckiego Ar-
tura Standowicza oraz dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
Tomasza Matuszewskiego, otrzymał on 
wyróżnienie "za zasługi i zaangażowanie 
w działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w Woje-
wództwie Mazowieckim".

Skarbniczka Marek na podium 
ogólnopolskiego rankingu

Niedawno Marki zostały wyróżnione 
w konkursie „Perły Samorządu”. Znala-
zły się w gronie „Liderów Dobrych Prak-
tyk” w zakresie edukacji. Marki zostały 
wyróżnione za sztandarową inwestycję – 
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekre-
acyjne. Teraz miasto może się pochwalić 
jeszcze jednym wyróżnieniem. W pro-
wadzonym równolegle ogólnopolskim 
rankingu Skarbnik Samorządu, w ka-
tegorii gmin miejskich powyżej 25 tys. 
mieszkańców, drugie miejsce zajęła Be-
ata Orczyk, która zawiaduje mareckimi 
finansami od 2015 roku. 

W związku z otrzymaniem informacji o dostarczeniu do skrzynek mieszkań-
ców Gminy Tłuszcz zawiadomień o naborze do Regionalnego Programu Dofi-
nansowań instalacji fotowoltaicznych informujemy, że Gmina Tłuszcz nie uru-
chomiła ww. programu.

Apelujemy o ostrożność i czujność oraz dokładne sprawdzenie ofert. Metoda wy-
łudzenia pieniędzy i danych osobowych „na fotowoltaikę” jest w ostatnim czasie dość 
popularnym procederem. Bardzo ważne jest zachowanie ograniczonego zaufania. Bez 
względu na to, jak korzystnie brzmi oferta w ustach konsultanta, zanim zdecydują się 
Państwo na podpisanie umowy prosimy dokładnie sprawdzić firmę oraz treść zapisów.

W Radzyminie zawarty został aneks do umowy na dofinansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej, który pozwala oszczędności osiągnięte w przetargach prze-
znaczyć na budowę kolejnych odcinków. 

W ciągu najbliższych 2 lat powstanie sieć m.in. w poniższych lokalizacjach:

• Radzymin, Prosta
• Radzymin, Platynowa
• Radzymin, Morelowa
     (część ulicy od Prostej)
• Radzymin, boczna od Szkolnej
• Słupno, Europejska

• Słupno, Malwy
• Słupno, boczna od Brzozowej
• Słupno, boczna od Żeromskiego 
     (okolice Pod Sosnami)
• Stary Dybów, boczna od Litewskiej.

Aktywny
Wołomin

Pod znakiem dobrej zabawy i nie-
zapomnianych emocji upłynął Dzień 
Sportu w III LO im. Jana Pawła II w 
Wołominie. 

Wszyscy miłośnicy sportu spędzi-
li poranek z wyjątkowymi gośćmi. Do  
szkoły zawitała brązowa medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie 
Joanna Hentka oraz koszykarka Sylwia 
Bujniak.

Wsparcie dla personelu medycznego w Ząbkach
Mazowiecki Szpital Wojewódzki 

Drewnica w Ząbkach zaprasza per-
sonel medyczny do spotkań dotyczą-
cych wsparcia psychoedukacyjnego, w 
związku z wystąpieniem stanu epide-
mii. 

Zapisy na spotkania przyjmowane są 
drogą telefoniczną: 22 419 70 01.

Lub mailową: covidwsparcie@drew-
nica.pl.

Projekt konsultacji wsparcia psycho-
edukacyjnego dla personelu medyczne-
go trwa do 31.12.2021 r.

Zadanie finansowane jest ze środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego.

SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin). 
Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024
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W Dzień Samorządu Terytorialnego 
wspólnie z Wiesławem Raboszukiem – 
wicemarszałkiem Województwa Mazo-
wieckiego, Anną Katarzyną Brzezińską 
– radną Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego oraz Marcinem Podsędkiem 
- wiceprzewodniczącym Sejmiku Wo-

jewództwa Mazowieckiego pokazano tę 
dumę z regionu. Uroczystość uświetnił 
występ dzieci z Przedszkola nr 5 im. 
Kota w Butach w Wołominie, a wysta-
wa prac Anety Saks „Pejzaże Mazowsza” 
przypomniała wszystkim o pięknie ma-
zowieckiej ziemi. 

Samorząd to siła i najlepszy dowód na 
to, że razem można więcej. 

Sadzonki dla mieszkańców Wołomina

Samorząd

Od 27 maja gmina Wołomin rozpoczął wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kresko-
wych w zabudowie jednorodzinnej. Usprawni to system gospodarki odpadami oraz pozwoli na monitorowanie prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe są bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników MZO 
Sp. z o.o.

Dla każdej deklaracji w nieruchomo-
ści w zabudowie jednorodzinnej zostanie 
dostarczonych 5 kodów kreskowych do 
naklejenia na pojemnik na zmieszane 
odpady komunalne (kody na folii).

Jedną z 5 naklejek należy nakleić na 
boku pojemnika w górnej jego części. 
Pozostałe 4 naklejki należy wykorzystać 
w przypadku, gdy naklejka na pojemni-
ku ulegnie zniszczeniu.

Na worki do gromadzenia odpadów 

selektywnie zebranych (żółty, niebieski, 
zielony, brązowy lub szary) należy na-
klejać kody kreskowe wydrukowane na 
papierze.

Każdy z otrzymanych kodów znajdu-
jących się na kartce A4 można naklejać 
na dowolny rodzaj worka.

Kod kreskowy musi być naklejony 
na każdym worku przygotowanym do 
odbioru w górnej jego części (w widocz-
nym miejscu dla pracowników odbiera-
jących odpady).

Kody kreskowe należy naklejać w wi-
docznym miejscu, wyłącznie na związa-
ne, wypełnione odpowiednimi odpada-
mi worki oraz na pojemniki (zgodnie z 
instrukcją).

Na każdy worek z odpadami selektyw-
nie zbieranymi należy nakleić nowy kod.

Kod na pojemnik należy nakleić tylko 
raz i wymieniać tylko w przypadku jego 
zniszczenia.

Kody kreskowe są indywidualne, 
przypisane do konkretnej deklaracji. 
Nie wolno ich pożyczać ani przekazy-

wać innym osobom. Odebrane odpady, 
po odczytaniu kodu zostaną przypisane 
właścicielowi etykiety umieszczonej na 
worku.

Gdy zabraknie kodów kreskowych, 
należy zgłosić się do jednego z wymie-
nionych miejsc:

1. PSZOK przy al. Niepodległości 253 
w Starych Lipinach

2. PSZOK przy ul. Łukasiewicza 4 w 
Wołominie

3. Dział Obsługi Klienta w Miejskim 
Zakładzie Oczyszczania w Wołominie 
ul. Łukasiewicza 4

Dodatkowe kody kreskowe będą wy-
dawane bezpłatnie w godzinach pracy 
PSZOK oraz DOK.

W przypadku zmian wpływających 
na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np. urodzenie 
dziecka lub zgon osoby zamieszkującej 
nieruchomość) należy złożyć nową de-
klarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.

Zakup ZGK w Radzyminie

Sprzęt rehabilitacyjny dla gminy Wołomin
Jest takie miejsce w gminie Wołomin, gdzie osoby o obniżonej sprawności fizycznej mogą otrzymać pomoc. 

W wypożyczalni sprzętu rehabilitacyj-
nego przy ulicy Sikorskiego 88 w Woło-
minie każdy znajdzie fachowe wsparcie i 
sprzęty, dzięki którym powrót do spraw-
ności będzie łatwiejszy.

Do wypożyczalni trafiły kolejne urzą-

dzenia: 3 rowerki rehabilitacyjne małe 
i 3 duże, 5 wózków inwalidzkich i 12 
balkoników. Jest to możliwie dzięki uda-
nej współpracy z Polskim Czerwonym 
Krzyżem (PCK). Udostępniony został 
teren gminny pod pojemniki na odzież 
- w zamian gmina otrzymała sprzęt reha-

bilitacyjny, który będzie służył mieszkań-
com gminy!

Otrzymany sprzęt to realny dowód na 
to, że wrzucając odzież do kontenerów 
oznaczonych logo PCK naprawdę po-
magamy! 

To pierwszy zakup Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie. Za niespełna 
560.000 zł zakupiono zamiatarkę, kosiarkę, pług i posypywarkę. Po rozruchu techno-
logicznym wyruszy na radzymińskie ulice i płace zabaw. 

Symbol wspólnoty
na stałe w Wołominie

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Kotłownia w Zielonce

Samorząd

To będzie początek zmian 
na Ogródku Jordanowskim

Jakiś czas temu w przestrzeni publicznej Zielonki powrócił temat kotłowni przy 
terenie tzw. koszarowca. Okazuje się, że teren po starej kotłowni należący do Kra-
jowego Zasobu Nieruchomości został wydzierżawiony przez prywatnego przed-
siębiorcę, a sam budynek zostanie rozebrany już w wakacje. 

Kotłownia nie będzie stanowić już elementu zielonkowskiego krajobrazu, a tym sa-
mym czyhające w niej niebezpieczeństwo zniknie bezpowrotnie.

Gmina Tłuszcz znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały wsparcie z 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. 
„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w 
Tłuszczu”. Dzięki środkom w wysokości ponad 50 tys. zł na Ogródku Jordanow-
skim znajdującym się w centrum miasta pojawią się nowe nasadzenia krzewów i 
drzew, dla których zostanie przygotowane specjalne podłoże. 

Trawnik przejdzie renowację, a za-
montowany system automatycznego 
nawadniania wraz z przyłączem wodo-
ciągowym sprawi, że rośliny będą mia-
ły zapewnioną optymalną ilość wody. 
Skoro Tłuszcz miodem płynie, nie może 
zabraknąć również miejsca dla pszczół! 
Już wkrótce będą mogły one korzystać z 

kwietnej łąki miododajnej o powierzch-
ni 350m2.

Wykonanie zadań w ramach środków 
otrzymanych z dofinansowania jest po-
czątkiem zmian, jakie czekają to miejsce. 
Zapewniamy, że już wkrótce Ogródek 
Jordanowski będzie zmieniał się  na Pań-
stwa oczach!

Pozytywne zmiany w Zielonce
Znacznie zmieni się ulica Jagielloń-

ska w Zielonce, która po modernizacji 
stanie się jedną z reprezentacyjnych 
ulic miasta - obsadzoną drzewami, 
kwiatami i bezpośrednio korespondu-
jącą z placem Jana Pawła II.

Zielonka rusza z konsultacjami mo-
dernizacji ulic Jagiellońskiej, Gromali i 
Pogonowskiego - pierwszego z etapów 
jednego z kluczowych zadań - stworze-
nia centrum miasta, na jakie od dawna 
zasługuje Zielonka.

Wszelkie szczegóły, wizualizacje (rów-
nież ul. Gromali i Jagiellońskiej od ul. 
Gromali do Inżynierskiej) znajdują się 
pod adresem: https://www.zielonka.pl/
aktualnosc-4432-konsultujemy_budo-
we_ulic_jagiellonskiej.html?fbclid=IwA
R2S18ojkcmZ4W3oYSXiYeRkqs7lqLo2
xlnsr4ECNqNabwjWshjYRPNQKdk 

27 lata na rynku 
poszukuje pracowników na stanowiska

KSIĘGOWA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
Oczekujemy: Mile widziana znajomość 
obsługi programu Comarch Optima,

Wiedza z zakresie księgowości,
rachunkowości oraz kadr i płac

MAGAZYNIER
Oczekujemy: Mile widziane

uprawnienia na wózki widłowe
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o 
umowę o pracę

CV składać na adres:
07-130 Łochów, ul. Aleja Łochowska 4;

lub e-mail: warmet@poczta.onet.pl

Komunikat o odwołaniu 
Dni Tłuszcza oraz TFMOD

Szanowni Państwo,
choć w ostatnim czasie wszyscy mo-

gliśmy poczuć większą swobodę, jeśli 
chodzi o obostrzenia związane z pan-
demią koronawirusa, wciąż obowią-
zuje wprowadzony ponad rok temu 
rządowy zakaz organizowania imprez 
masowych. Mimo, iż liczba zachoro-
wań i zgonów maleje, a rośnie liczba 
zaszczepionych osób, nadal musimy 
dbać o swoje bezpieczeństwo, a nade 

wszystko przestrzegać wprowadzonych 
przepisów. W związku z powyższym, 
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
oraz Dyrektor Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji Wioleta Roguska zmuszeni są 
po raz kolejny poinformować Państwa, 
że odbywające się tradycyjnie w czerwcu 
Dni Tłuszcza oraz Tłuszczański Festiwal 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych zostają 
przełożone na przyszły rok.

Pamiętamy, jak ogromną popularno-

ścią cieszyły się te wydarzenia oraz jak 
licznie uczestniczyli w nich zarówno 
mieszkańcy gminy, jak i sąsiednich miej-
scowości. W obliczu wirusa COVID-19 
nie sposób zapewnić uczestnikom w peł-
ni bezpiecznych warunków, a ochrona 
mieszkańców to dla samorządu wciąż 
najważniejsze zadanie. Miejmy nadzieję, 
że za rok będziemy mogli wspólnie pod-
czas Dni Tłuszcza oraz TFMOD święto-
wać koniec pandemii.

Tłuszcz
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Samorząd

Ekrany w Markach

Rozbudowa dróg w Wołominie

Nowe nasadzenia pryz SP nr 2 w Markach

Las w okolicach ulicy Leśnej 
w Zielonce posprzątany 

W marcu 2021 mareccy radni podjęli kolejną już uchwałę w sprawie ograni-
czenia hałasu z obwodnicy Marek. Chodzi o przede wszystkim o odcinek szybkiej 
trasy położony między ulicami Marii Curie Skłodowskiej a wiaduktem nad rzeką 
Długą, gdzie niestety stwierdzono przekroczenie norm. Obecna przerwa w ciągu 
ekranów w tym rejonie wynosi około 650 m.

W lutym Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) roz-
strzygnęła przetarg na zaprojektowanie 
i dobudowanie ekranów. Dzięki temu 
w tym rejonie powstanie 160 m. osłon 
o wysokości 6 m. Będzie ich więcej. W 
najnowszym piśmie do radnych GDD-
KiA deklaruje, że warszawski oddział 
dyrekcji „podjął działania mające na 
celu realizację ekranów akustycznych w 
pełnym zakresie wskazanym w Analizie 
porealizacyjnej”.

Co to oznacza? Dobudowanie kolej-
nych ponad 100 m. ekranów, również o 
wysokości 6 m. W ten sposób długość 
ekranów na tym odcinku zwiększy się 
łącznie o ponad ćwierć kilometra. Nie-
stety, nadal pozostanie przerwa licząca 
ponad 400 m.

Mieszkańcy Marek jeszcze przed wy-

budowaniem obwodnicy wskazywali, że 
ochrona akustyczna nie będzie wystar-
czająca. Potwierdziły to badania aku-
styczne. Dzienne normy hałasu zostały 
przekroczone w 4 punktach, a nocne – aż 
w 22 - podkreśla radny Jarosław Jażdzik, 
który przedstawiał projekt stanowiska w 
sprawie ekranów na sesji.

- Z jednej strony cieszy nas to, że nie-
długo nastąpi poprawa sytuacji. Z dru-
giej – nadal martwi, że ring ekranów nie 
zostanie domknięty, mimo że przekro-
czenia hałasu zostały wykazane na wy-
sokości ulicy Szkolnej. Wiele wskazuje 
na to, że po realizacji nowych ekranów i 
podwyższeniu istniejących trzeba będzie 
przeprowadzić kolejne badania, które 
mogą wykazać konieczność dobudowa-
nia brakujących osłon – dodaje Paweł 
Pniewski, przewodniczący Rady Miasta.

Licznie zgromadzeni i pełni zapału 
zebrano się w Zielonce. Ostatnia od-
słona akcji zebrała imponującą liczbę 
małych ekologów, którzy wykazali się 
ogromnym zaangażowaniem w sprzą-
tanie.

Przy wsparciu Zastępcy Burmistrza Roberta Pomorskiego oraz Radnych Tomasza 
Wołujewicza i Andrzeja Marka Grodzkiego oraz harcerzy sprawnie przeprowadzono 
ostatnią majowe uprzątanie kompleksu leśnego. 

Wszyscy uczestnicy tradycyjnie w podziękowaniu mieli do wyboru sadzonki, a 
dzieci zostały nagrodzone przez Burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego gadże-
tami miejskimi.

Wołomin rozpoczął  kolejną in-
westycję w gminie! Za kilka dni roz-
pocznie się budowa ulic: Błońskiej na 
odcinku od Lwowskiej do Nowej Wsi, 
Lazurowej, Białostockiej, odcinka 
Wiosennej do skrzyżowania z Ludową 
oraz odcinków ulic projektowanych w 
tej okolicy. 

Elżbieta Radwan - burmistrz Woło-
mina podpisała umowę z wykonawcą. 
W ramach inwestycji powstaną jezd-
nie i chodniki, nowe miejsca postojowe 
oraz niezbędne przyłącza i oświetlenie 
uliczne. Wszystko po to, aby zwiększyć 
komfort i bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników drogi – okolicznych 
mieszkańców, kierowców, rowerzystów 
oraz pieszych.

21 maja społecznicy - mieszkańcy 
Marek oraz pracownicy Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w ramach społecznej akcji 
wykonali nasadzenia drzew i krzewów 
wzdłuż ul. Szkolnej.

 Urząd Miasta Marki zakupił drzewa 
(8 sztuk lipy drobnolistnej) oraz krzewy 
(125 sztuk tawułki oraz 125 sztuk ber-
berysów). Celem akcji była nie tylko po-
prawa estetyki rejonu szkoły, ale przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa 
w rejonie placówki. W miejscu wyko-
nanych nasadzeń parkowały pojazdy, 
ograniczając widoczność na drodze. Do-
datkowo nasadzenia stworzyły naturalną 
barierę, która uniemożliwi przechodze-
nie pieszym w niedozwolonym miejscu.

Bezpłatna rehabilitacja  
pacjentów po COVID-19

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Oddział w Zielonce uruchamia program 
bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po chorobie COVID-19.

W ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowa-
na będzie rehabilitacja stacjonarna oraz ambulatoryjna. 

Centrum rehabilitacji w Zielone, przy ulicy Jagiellońskiej 6/40, przyjmuje zapisy pod 
numerem telefonu: 691 251 549 lub 22 70 30 830 oraz mailowo na adres: zielonka@
ckr.pl.
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100-lecie szkoły Podstawowej nr 5 w Markach

Społeczeństwo

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofinansowany jest ze środków 

Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 
o realizację zadania publicznego na kwotę 60.000 zł. 
Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

Szanowni Państwo, 
Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją 
zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej 
w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie online 
i w kontakcie osobistym.

Dyżur dyspozytora:
poniedziałek – 13.00 - 17.00 
środa – 9.00 - 13.00
piątek – 9.00 - 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą 
za pośrednictwem maila.

Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, 
wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w kontakcie 
osobistym.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. 
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl 

Dbajmy o siebie wzajemnie! 
Zespół Stowarzyszenia PRO

OGŁOSZENIA 
DROBNE

DAM PRACĘ

PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY 
OSÓB Z ORZECZENIEM  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
DO PRACY PRZY OCHRONIE 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO  

W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE.  

TEL. 577 303 512

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

Kamienice Briggsów w Markach

Logo Roku 
Nałkowskiego

W poprzednich latach Marki zrewi-
talizowały dziewięć kamienic Brigg-
sów. To znaczna część dawnego osiedla 
robotniczego zbudowanego przez an-
gielskich przemysłowców. Jest szansa, 
że kolejny obiekt zostanie odnowiony.

„Dom nad łąkami w Wołominie” to 
od zawsze miejsce spotkań utalentowa-
nych, kreatywnych i otwartych ludzi. 

Ostatnio Marki otrzymały informację, 
że wniosek o dofinansowanie kolejnego 
remontu został zaakceptowany i otrzy-
ma finansowe wsparcie od samorządu 
województwa mazowieckiego – mówi 
Jacek Orych, burmistrz Marek. - Nasze 
miasto otrzyma 110 tys. zł. W związku 
z tym będę wnioskować do Rady Miasta 
o wpisanie tej inwestycji do tegorocz-
nego budżetu, co umożliwi ogłoszenie 
przetargu na wykonanie robót w zabyt-
kowym obiekcie przy Piłsudskiego 82 – 
informuje Jacek Orych.

W konkursie na logo związane z Ro-
kiem Nałkowskiego zwyciężyła praca 
Weroniki Popek. Logotyp wykonany 
na bazie pracy konkursowej będzie to-
warzyszył podczas wszystkich spotkań i 

uroczystości związanych z dwoma przy-
padającymi w tym roku rocznicami: 170. 
rocznicą urodzin i 110. rocznicą śmier-
ci tego wybitnego geografa, pedagoga i 
społecznika.

Konkurs został zorganizowany przez 

I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wo-

łominie i Muzeum im. Zofii i Wacława 

Nałkowskich.  

Trwają obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Markach. Dnia 1 września 
1921 roku w obecnych granicach Marek rozpoczęła swoją działalność Publiczna 
Szkoła Powszechna w Czarnej Strudze. 

Przez lata szkoła mieściła się w różnych 
rejonach miasta, w tym w wynajmowa-
nych domach prywatnych. W 1946 roku 
siedzibą szkoły został budynek przy ulicy 
Turystycznej 10 (wykorzystywany przez 
szkołę do 2010 roku). Od 1971 roku 
szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa 
nr 5. W latach dziewięćdziesiątych roz-
poczęto budowę nowej siedziby szkoły 
przy ulicy Wczasowej 5, która w całości 
została oddana do użytku w 1996 roku. 
W maju 2002 roku Zespołowi Szkół nr 2, 
w którego skład wchodzi Szkoła Podsta-
wowa, nadano imię Prymasa Tysiąclecia.

Dnia 28 maja rozpoczęły się obchody 
stulecia szkoły połączone z akcją „Tę-
skniliśmy za Tobą, Szkoło!”. Jest wiele 

zaplanowanych działań, m. in. wywiady 
z absolwentami i pracownikami szkoły, 
konkursy, wystawy jubileuszowe, zajęcia 
i prezentacje materiałów interaktywnych 
dla uczniów, a na zakończenie uroczysty 
koncert z okazji 100-lecia szkoły, który 
odbędzie się w maju przyszłego roku 
wraz z obchodami Święta Szkoły i 20-le-
cia nadania imienia.

- Już dziś zapraszamy do uczestnictwa 
w zaplanowanych działaniach oraz ob-
serwowania w mediach efektów naszej 
pracy.   Z najlepszymi życzeniami jubi-
leuszowymi dla uczniów i absolwentów, 
byłych i obecnych pracowników – zachę-
ca dyrektor szkoły Elżbieta Piszcz.

To już druga dotacja przekazana 
przez Sejmik dla Marek na ratowanie 
zabytków w ciągu ostatnich dwóch lat. 
W 2019 roku dzięki wsparciu z budżetu 

województwa wykonano prace konser-
watorskie przy budynku MOK - napisał 
w mediach społecznościowych Paweł 
Pniewski, przewodniczący Rady Miasta.
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8. edycja turnieju Wicher 
CUP w Kobyłce

Wołomiński Bieg nad Łąkami

Młodziczki UKS Zielonka

Sport i rekreacja

29-30 maja na stadionie Wichru goszczono drużyny chłopców z rocznika 2011 
(10-latków) z całej Polski, które rywalizowały ze sobą w turnieju piłki nożnej.

Każdy może dołączyć do setek biegaczy, którzy w malowniczej scenerii lasów i 
łąk w Leśniakowiźnie ruszą rywalizując podczas pierwszego Biegu nad Łąkami. 
Bieg będzie wyjątkową okazją do świętowania Dni Wołomina. Stowarzyszenie 
Zabiegany Wołomin oraz Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina zapraszają 20 
czerwca w godz. 10:00-15:00 do Leśniakowizny, aby sprawdzić swoje umiejętności.

Młodziczki UKS Zielonka pną się w 
górę w Pucharze ZPRP w piłce ręcznej. 
Po emocjonującej walce awansowały 
do 1/4 turnieju. Oznacza to, że znala-
zły się wśród 8 najlepszych drużyn w 
kraju!

Kobyłka w weekend stała się stolicą dziecięcego futbolu. Młodzi piłkarze z pasją 
prezentowali wysoki poziom sportowy.  Burmistrz Kobyłki – Edyta Zbieć wraz z wła-
dzami MKS Wicher oraz Romanem Koseckim, byłym reprezentantem Polski w piłce 
nożnej wręczyła drużynom zasłużone medale i puchary. Drużyna Wicher II Kobyłka 
zajęła 8. miejsce w Pucharze Polski, natomiast drużyna Wicher I Kobyłka zajęła 6. 
miejsce w Lidze Europy i 14. na Wicher CUP. Zwycięzcą turnieju WICHER CUP 2021 
zostali piłkarze Pogoń Szczecin.

Linia startu, mety oraz strefa dla kibica 
usytuowane będą na ul. Krymskiej na ty-
łach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Leśniakowiźnie. Osoby pełnoletnie spró-
bują swoich sił w 5-kilometrowej i 10-ki-
lometrowej formule lub podczas marszu 
Nordic Walking na dystansie 5 kilome-
trów. Na młodszych uczestników czekają 
lżejsze, specjalnie im dedykowane trasy. 
Zwłaszcza w formule 250 metrów (do 8 
roku życia) i 500 metrów dla dzieci star-
szych (do 15 roku życia). Obowiązuje re-
jestracja, a także wniesienie opłaty. 

Cechą, która wyróżnia Bieg nad Łą-
kami jest trasa, która przebiega przez 
malowniczą scenerię lasów i łąk w Le-

śniakowiźnie. Nazwa nawiązuje do ro-
dzinnego domu wołomińskiej pisarki 
Zofii Nałkowskiej, zwanego przez naj-
bliższych „Domem nad łąkami”. Orga-
nizatorami imprezy są Stowarzyszenie 
Zabiegany Wołomin przy współorgani-
zacji Urzędu Miejskiego w Wołominie 
oraz OSiR Huragan Wołomin.Oferuje-
my uczestnikom Biegu niezapomniane 
wrażenia. To wydarzenie nastawione na 
dobrą zabawę, do której pretekstem jest 
wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano 
najszybszego zawodnika.

Zapisy ruszyły na stronie: zapisywane.
pl/wydarzenie/279,bieg-nad-lakami.

Finał Pucharu Polski:
1. KS Legionovia
2. Wisła Płock
3. Ząbkovia Ząbki
4. Juventus Academy
5. Be a Star
6. Junior Białystok
7. Mazur Karczew
8. Wicher II Kobyłka

Finał Ligi Europy:
1. Legia Warszawa
2. Delta Warszawa
3. UKS Irzyk
4. STF Champion
5. Stadion Śląski
6. Wicher I Kobyłka
7. Radomiak Radom
8. MKS Piaseczno

Finał Ligi Mistrzów:
1. Pogoń Szczecin
2. Śląsk Wrocław
3. Zagłębie Lublin
4. GOL Brodnica
5. Cracovia Kraków
6. Jagiellonia Białystok
7. UKS Varsovia
8. Lechia Gdańsk

Najlepsza "7" - MVP turnieju:
Igor Nawacki (Pogoń Szczecin)
Nikodem Sitarski (Pogoń Szczecin)
Jakub Skrzypczyński (Śląsk Wrocław)
Filip Owsian (Lechia Gdańsk)
Marc Koudouno (UKS Varsovia)
Tymon Rentflejsz (GOL Brodnica)
Szymon Traczykowski (Zagłębie Lubin)

Najlepszą zawodniczką drużyny zo-
stała Maja Żochowska. Kolejny etap ro-
zegrany będzie w Radomiu 4-6 czerwca. 
Będzie to już przedostatni przystanek w 
drodze na sam szczyt. Kolejne rozgrywki 
będą transmitowane na żywo.

Trenerzy: Adam Romańczuk, Magda-
lena Malewska, Milena Zamęcka.

13 pucharów dla karateków z Zielonki
22 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Makroregionu Wschodniego w karate. Do walki stanęły drużyny 5 województw: 

mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Karatecy KSW Kyokushin zdobyli aż 13 pu-
charów!

Zawodnicy z Zielonki zajęli 4 pierwsze, 3 drugie i 5 trzecich miejsc, co wśród 54 zgłoszonych klubów dało im pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. W zawodach wzięło udział ponad 420 zawodników. 

Oficjalnym partnerem turnieju był Orlen.

Skład drużyny:
1. Angelika Szymańska,
2. Julia Kozłowska,
3. Maja Żochowska,
4. Maja Sadzyńska,
5. Kamila Wojtkowska,
6. Natalia Socha,
7. Julia Kornacka,
8. Karolina Kuc,
9. Julia Kowalska,
10. Daria Kowalska,
11. Wiktoria Włodarz,
12. Marianna Skowrońska,
13. Kamila Spólnicka,
14. Anna Tomaszewska


