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Za wolność naszą i waszą

Nowe życie wołomińskich kamienic

„Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” - mówił święty Jan Paweł II. W 
przeddzień 1 września władze samorządowe, mieszkańcy Tłuszcza, uczniowie i nauczyciele, harcerze, strażacy oraz przed-
stawiciele organizacji pozarządowych zgromadzeni przy Pomniku Straceń w Konarach wspominali 82. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej.

Wołomin chce tchnąć nowe życie w wołomińskie kamienice.  Pozyskano prawie 
1,3 mln zł na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego.  Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina podpisała umowę z Janiną 
Ewą Orzełowską wicemarszałek województwa mazowieckiego w obecności Anny 
Katarzyny Brzezińskiej radnej sejmiku.

SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin). 
Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

Tłuszcz

Po remoncie kamienice odzyskają świetność, zachowując 
swój wyjątkowy charakter. Rewitalizacja kamienic w Wołomi-
nie to jeden z wołomińskich celów strategicznych.

Wszystko będzie zrealizowane szybciej  dzięki dobrej współ-
pracy z województwem mazowieckim i rozumieniu znaczenia 
wspólnoty i wspólnego dziedzictwa.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą polową odprawioną przez pro-
boszcza parafii Bł. Męczenników Pod-
laskich ks. Jerzego Turka. Po zakończe-
niu Mszy Św. oraz odśpiewaniu hymnu 
państwowego głos zabrał zastępca bur-
mistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek, 
który w wygłoszonym przemówieniu 
powiedział, że „miejsce, w którym dziś 
się znajdujemy jest dla nas lokalnym 
symbolem oddania, miłości do Ojczy-
zny oraz nieopisanej skali patriotyzmu 
(…) Choć minęły już 3 pokolenia, woj-
na w dalszym ciągu wymaga refleksji. 
Wojna była ciągłą walką, w której przez 
cały czas nigdy nie poddaliśmy się jako 
naród. Dziś stojąc pośród drzew, które 
były świadkami tamtych wydarzeń chylę 
czoła i składam, hołd przed bohaterami 
II wojny światowej. Przed rodakami, 
którzy walczyli o wolną i suwerenną Pol-
skę, za wolność naszą i Waszą”. Ofiarom 

wojny z lat 1939 – 1944 oddano hołd w 
Apelu Poległych, który odczytał Pan An-
drzej Kruk. Następnie delegacje władz 
samorządowych, placówek oświatowych 
oraz zaproszonych gości złożyły pod po-
mnikiem wieńce.

Dziękujemy Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej z Tłuszcza pod batutą kapelmi-
strza Sławomira Łagockiego oraz Chó-
rowi Miejskiemu Lux Mea pod dyrekcją 

Pani Moniki Szczęsnej za oprawę mu-
zyczną uroczystości, a także Harcerzom 
z Towarzystwa Skautowego „HORN” za 
pełnienie warty honorowej przy Pomni-
ku Straceń. Dziękujemy pocztom sztan-
darowym które tworzyli przedstawiciele 
jednostek ochotniczej straży pożarnej, 
uczniów szkół oraz pszczelarzy. Na za-
kończenie zebrani goście mogli wysłu-
chać krótkiego koncertu w wykonaniu 
Chóru Miejskiego Lux Mea.
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Co? Gdzie? Kiedy?

Kino letnie w Markach także 
po wakacjach

Podróż w krainę 
wyobraźni 
w Zielonce

Dobry klimat dla Wołomina

Potańcówka miejska w Markach

Z powodu pogody przewidziany na 26 sierpnia seans filmu „Angry Birds 2” wyemi-
towany będzie 2 września w parku miejskim w Markach.

 Z myślą o dorosłych zorganizowany zostanie dodatkowy seans kina letniego 11 
września. Tego dnia będzie można obejrzeć „Parasite” – film, który w ubiegłym roku 
otrzymał cztery Oscary. Obie produkcje filmowe  o godz. 20.30. Będzie też ciepła her-
bata oraz słodki poczęstunek.

W dniach 2-30 września w godzinach: 16:30-17:30 dzięki społecznym wnio-
skom do budżetu Gminy Wołomin staruje projekt o przyjaznej nazwie “Dobry 
klimat dla Wołomina”.

Marki zapraszają starszych i młodszych na potańcówkę miejską zorganizowaną 
z inicjatyw mieszkańców miasta Marki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najwięk-
szą atrakcją bez wątpienia będzie parkiet, na który w szalonych rytmach porwie 
wszystkich DJ.

W ramach projektu we wrześniu odbędzie się 10 występów ulicznych (2, 6, 8, 10, 
13, 14, 16, 21, 23, 30 września) w lokalizacjach: ul. Kościelna róg ul. Przechodniej 
oraz skwerek na rogu ulic Legionów i Warszawskiej.

Zagrają: Antoni Muracki, Wojciech Gęsicki, Andrzej Bujski, Jan Drzewiecki,  Jacek 
Beszczyński, Piotr Kajetan Matczuk, Lion’s Group, Joanna Mioduchowska,  Dorota 
“Sowa” Kuziela, Łukasz Majewski

Dodatkową atrakcją będzie magiczna fotobudka, w której każdy będzie mógł 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Na najmłodszych czekać będą kreatywne warsztaty. A to 
wszystko w morskim klimacie!

12 września (niedziela), godz. 16:00. Park Wolontariuszy ul. Sportowa.

Burmistrz Miasta Zielonka Kamil 
Michał Iwandowski zaprasza w podróż 
do krainy wyobraźni z Teatrem Akt. 3 
września o godzinie 20.00 w Zielonce 
odbędzie się plenerowy spektakl pt. 
„In Blue”. 

W tym roku na placu po Koszarowcu 
przy ul. Wojska Polskiego, będzie można 
zobaczyć opowieść o niespodziewanej 
wyprawie głównego bohatera w kra-
inę wyobraźni. Spotyka na swej drodze 
nimfy, syreny, koniki wodne i inne ba-
śniowe stwory. 

Andrzej 
Piaseczny 

w Markach!
21 października, o godz. 20.00 w 

Mareckim Centrum Edukacyjno – Re-
kreacyjnym wystąpi Andrzej „Piasek” 
Piaseczny z kameralnym koncertem.

Bilety do nabycia w serwisie BILETY-
NA.PL oraz w kasach MCER.

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
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Samorząd

W sobotę 28 sierpnia odbyła się uro-
czystość przekazania decyzji z dnia 11 
listopada 2020r. Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej o włą-
czeniu OSP w Jasienicy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.  Akt 
na ręce Pana Pawła Kozuka- Prezesa 
Zarządu OSP w Jasienicy przekazał st. 
bryg. Bogusław Majchrzak- Komen-
dant Powiatowy PSP w Wołominie.

Dzięki współpracy Burmistrza Tłusz-
cza Pawła Bednarczyka, Komendy Po-
wiatowej PSP w Wołominie na czele z 
ówczesnym Komendantem bryg. mgr 
inż. Andrzejem Wysockim oraz OSP w 
Jasienicy, jednostka jako trzecia z tere-
nu gminy Tłuszcz (po OSP w Tłuszczu 
oraz OSP w Chrzęsnem) znalazła się w 
systemie, który skupia jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, inne służby, inspek-
cje, straże, instytucje oraz podmioty, któ-
re dobrowolnie zgodziły się współdziałać 
w akcjach ratowniczych.

Serdecznie gratulujemy tego wyróż-
nienia oraz życzymy dalszego powodze-
nia w rozwoju jednostki.

Uroczystość włączenia OSP
w Jasienicy do KSRG

Dofinansowanie na boisko 
w Kobyłce

Marki oddały hołd bohaterom  
i ofiarom 1 września 1939 r.

Burmistrz Kobyłki – Edyta Zbieć podpisała umowę z przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na dofinanso-
wanie w wysokości 180 000 zł do „Remontu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Kobyłce”.

Mieszkańcy i władze Marek 1 września o godz. 12.00 spotkali się przy pamiątko-
wych tablicach na Skwerze Pamięci Narodowej  by uczcić pamięć ofiar i obrońców 
II Rzeczpospolitej. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowisk senioralnych, kombatan-
tów, uczniowie i władze miasta. Po krótkim przemówieniu w-ce burmistrza Dariusza 
Pietruchy złożono kwiaty i rozpalono znicze.

Wieńce pod tablicami złożyli:
• Kombatanci walk o niepodległość kapitan Michał Babiuch, major Jerzy Zybert 

i porucznik Leopold Kielak w asyście uczniów ZS nr 1 w Markach,
• przedstawiciel środowisk senioralnych w Markach,
• przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
• przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 w Markach,
• oraz   przedstawiciele władz samorządowych - zastępca burmistrza Dariusz 

Pietrucha, radna Agnieszka Lużyńska i przewodniczący Rady Miasta Marki 
Paweł Pniewski, którzy złożyli wieniec w imieniu mieszkańców.

Tylko do 30 września trwa największe i najważniejsze 
badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021 ). Spis 
jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Pol-
sce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opieku-
nowie prawni.

Podstawową i obowiązkową metodą udziału w spisie 
jest wypełnienie formularza na stronie  https://spis.gov.
pl/. Jest też najbardziej przyjazną i bezpieczną – możemy 
się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do 
elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z 
Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając 
numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

Osoby, które nie mają komputera z Internetem i które 
wolą mieć wsparcie rachmistrza powinny zadzwonić na 
Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z ko-

munikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec 
września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda 
nie będzie tak szybka jak samospis internetowy. Warto spi-
sać się jak najszybciej.

Informacje zbierane są również przez rachmistrzów 
spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpo-
średnio lub telefoniczne) nie możemy odmówić mu prze-
kazania danych!

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, 
na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej 
oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty 
jest tajemnicą statystyczną.

Jeśli jeszcze nie spisałeś siebie i swoich bliskich, nie 
zwlekaj. Spisz się już teraz!

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Urząd Miasta Kobyłka przypomina Mieszkańcom

Tłuszcz
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WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY KOMINKÓW I POTENCJALNYCH, 
PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW – projekt ECODESIGN

Świadomość, iż możemy przyczy-
nić się do poprawy jakości powietrza 
to pierwszy krok do skutecznej walki 
ze smogiem. Kolejnym etapem jest za-
poznanie się każdego z nas z obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, które 
wskazują co mamy zrobić, aby powie-
trze, którym oddychamy było mniej za-
nieczyszczone oraz jak zastosować je w 
życiu codziennym.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w całej Unii 
Europejskiej zaczną obowiązywać nowe 
wymogi dla pieców wolno stojących i 
wkładów kominkowych tzw. miejsco-
wych ogrzewaczy pomieszczeń. Wiąże 
się to z dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/125/WE oraz roz-
porządzeniem Komisji UE 2015/1185 w 
sprawie wykonania tejże dyrektywy dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na paliwa stałe. W dokumencie tym za-
warte są ścisłe normy dotyczące granicz-
nych wartości emisji pyłów i innych za-
nieczyszczeń do atmosfery. Wiąże się on 
z zakazem sprzedaży na terenie całej UE 
pieców i kominków, które nie spełniają 
jego wymogów.

Ecodesign (znany też jako ekoprojekt) 
to dyrektywa parlamentu europejskiego 
dotycząca wymagań energetyczno-emi-
syjnych dla kotłów co. Ecodesign wyma-
ga od nowoczesnego kotła aby zapewnił 
wysoką sprawność działania oraz niski 
stopień emisji zanieczyszczeń podczas 

całego okresu użytkowania.
Termin ten nie odnosi się jedynie do 

kominków lecz jest to ogólna idea ma-
jąca na celu projektowanie urządzeń 
wykorzystujących energię w taki sposób, 
aby robiły to jak najwydajniej. Wymogi 
Ekoprojektu dotyczą urządzeń również 
z innych branż m.in. informatycznej, 
AGD i RTV, czy też oświetleniowej.

Wraz z ekoprojektem wprowadzone 
zostaną normy emisji spalin z komin-
ków. Zgodnie z nowymi europejskimi 
wymogami maksymalna emisja pyłów 
zawieszonych PM może wynosić 40 mi-
ligramów na metr sześcienny. Normy te 
są dosyć ostre, ponieważ już przy 50-60 
miligramach na metr sześcienny struga 
dymu jest przezroczysta. Nowoczesne 
urządzenia nie mają istotnego wpływu 
na zanieczyszczenie powietrza, co jest 
warunkiem spełnienia ekologicznej za-
sady zrównoważonego rozwoju. 

Należy pamiętać jednak, że ogromne 
znaczenie ma sposób użytkowania ko-
minka. Gęsty dym świadczy nie o złym 
urządzeniu, lecz o złej jakości paliwa, 
jak również o braku umiejętności pale-
nia w kominku. Jeśli rozpalamy suchym 
drewnem, palimy współprądowo, czyli 
potocznie mówiąc, w kominku od góry, 
to powinniśmy mieć czystą szybę i czyste 
wykładziny szamotowe w palenisku, a 
kiedy wyjdziemy na zewnątrz, to dymu 
z komina nie widać. 

Pamiętajmy, że każdy miejscowy 
ogrzewacz pomieszczeń/kominek po-
winien być oznaczony etykietą energe-
tyczną określającą klasę energetyczną 
produktu. Im wyższa klasa energetyczna 
tym sprawniejsze urządzenie i więcej 
oszczędności w Twojej kieszeni. Wyż-
sza sprawność oznacza mniejsze zużycie 
drewna! Warto o tym pamiętać przy wy-
borze wymarzonego kominka. 

• Warto powiedzieć co to ozna-
cza dla nabywców i właścicieli 
domowych kominków, gdyż nie 
jeden posiadacz kominka zada 
sobie pytanie czy musi dokonać 
wymiany kominka, który posia-
da?!

Wszyscy mieszkańcy Mazowsza zo-
bligowani są do przestrzegania obowią-
zującej Uchwały antysmogowej dla Ma-
zowsza, przyjętej w dniu 24 października 
2017 r. przez Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego (obowiązującą od 11 listo-
pada 2017 roku). Uchwała ww. wskazuje, 
jakie piece i opał mogą być stosowane, a 
które zostały ograniczone - posiadacze 
kominków będą musieli wymienić je do 
końca 2022 r.  na takie, które spełniają 
wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je 
w urządzenie ograniczające emisję pyłu 
do wartości określonych w ekoprojekcie 
(tzn. elektrofiltr, redukujący emisję za-
nieczyszczeń).

Wodociąg Marecki 
rozbudowuje sieć

Ponad 2,3 mln zł na przebudowę ulicy Słonecznej

ZGK przejął 
zarządzanie 

targowiskiem 
w Radzyminie

Na początku tego stulecia długość sieci kanalizacji sanitarnej w Markach wy-
nosiła zaledwie kilka kilometrów. Obecnie - sięga ponad 213 km. i nadal rośnie. 
Dzieje się tak m.in. dzięki unijnemu wsparciu. 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano 2 360 000 zł na 
przebudowę drogi gminnej- ulicy Słonecznej w Tłuszczu. Dzięki staraniom bur-
mistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka możliwa będzie modernizacja blisko 700 mb 
jezdni o szerokości 6 m.

Wodociąg Marecki już trzykrotnie 
uzyskiwał wsparcie Brukseli. W ramach 
III etapu unijnego projektu sieć kana-
lizacji sanitarnej powiększy się o 14,5 
km. Część prac została już zakończo-
na, a mieszkańcy mogą się przyłączać. 

Miejskie przedsiębiorstwo zachęca do 
takiej inwestycji - z co najmniej pięciu 
powodów. Szczegóły na stronie https://
www.wodociagmarecki.pl/postaw-na-
wygode-i-zmniejsz-koszty-utrzymania-
domu  

Tłuszcz

 W projekcie przewidziano budowę 
chodnika o szerokości 2m oraz ścieżki 
rowerowej o szerokości 3,5m. Dodatko-
wo zaprojektowana i wykonana zostanie 
sieć kanalizacji deszczowej, dzięki czemu 
droga będzie w pełni odwodniona. Aby 
zapewnić maksymalny poziom bezpie-
czeństwa dla mieszkańców osiedla, na 
skrzyżowaniu z ulicą W.W. Odrowąża 
powstanie wyniesione skrzyżowanie. Na 
przykładzie tego typu skrzyżowań, które 
znajdują się na terenie gminy wiemy, że 
rozwiązanie przynosi oczekiwany sku-
tek. Kierowcy zostają zmuszeni do zdję-
cia nogi z gazu, co czynią nagminnie na 
długim odcinku prostej drogi narażając 
w ten sposób pieszych na niebezpieczeń-
stwo.

Zakład Gospodarki Komunalnej od 1 
lipca przejął zarządzanie targowiskiem. 
Wszystkie środki pochodzące z opłat re-
zerwacyjnych przeznaczane są na utrzy-
manie obiektu. Niedawno utwardzono 
jedną z alejek tak aby sprzedający i ku-
pujący mieli lepsze warunki. Równolegle 
trwają starania, by pozyskać środki na 
kompleksową przebudowę, która kosz-
tować ma około 10 mln zł.
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Nowy samochód na 
wyposażeniu wołomińskiej Straży Miejskiej

Nowa droga w 
gminie Radzymin

Alpinista i ratownik w Wołominie

Ekonomiczny i ekologiczny – taki 
jest nowy samochód na wyposażeniu 

wołomińskiej Straży Miejskiej.

Doskonale wyposażone auto będzie wsparciem podczas codziennej służby na uli-
cach  gminy Wołomin i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Auto 
trafiło w ręce funkcjonariuszy na kilka dni przez ich świętem – Dniem Strażnika Miej-
skiego, które przypada 29 sierpnia.

Nowo powstała droga na pograniczu 
Dybowa Kolonii i Ciemnego to dosko-
nały przykład współpracy gminy z in-
westorami.

Maciej Ignatowicz, alpinista i ratow-
nik GOPR, przywiózł na spotkanie z 
dziećmi do „Domu nad Łąkami” w 
Wołominie bardzo ciężkie plecaki.

 Gmina zaprojektowała drogę obsługu-
jącą tereny przemysłowe, a inwestor wy-
konał ją bez udziału finansowego gminy. 
To początek drogi, która pozwoli ominąć 
ulicę Majową w Dybowie Kolonii przez 
ciężkie pojazdy. Po jej powstaniu moż-
liwe będzie ograniczenie tonażu przez 
miejscowość.

W czasie trwania zajęć wyciągał z 
nich kolejne rzeczy i opowiadał do czego 
służą. Były tam karabinki, raki, czekany, 
buty, rękawice, liny i wiele innych, któ-
rych nazwy ciężko zapamiętać – ale już 
wiadomo, że są one niezbędne, gdy chce 
się iść w wysokie, naprawdę wysokie 
góry. Pokazał też jakiego sprzętu używa 
się do ratowania ludzi w górach, np. po 
zejściu lawiny lub gdy ktoś wpadnie do 
szczeliny lodowca.

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
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Społeczeństwo

TRZY WAŻNE PYTANIA DO FACHOWCA 
PRZED ZAKUPEM PIECA

Wymiana nieekologicznych źródeł 
ciepła w domu to najlepszy sposób na 
poprawę jakości powietrza, którym od-
dychają jego mieszkańcy. Przy wyborze 
odpowiedniego pieca warto wziąć pod 
uwagę, poniższe wskazówki.

 Po PIERWSZE – KOMIN:
zadbaj o odpowiedni komin, ponie-

waż nowoczesne kotły pracują z tempe-
raturą spalin na poziomie 70 – 80 oC co 
w sprzyjających warunkach (duży, zimny 
komin) niesie ryzyko kondensacji wilgo-
ci. W związku z powyższym należałoby 
wyposażyć komin we właściwy wkład 
odporny na kondensat kwasu siarkowe-
go, lepiej żeby był to wkład ceramiczny, 
a nie stalowy, ponieważ wkłady stalowe 
nie wytrzymają w towarzystwie kwasu 
siarkowego dłużej niż kilka lat.

Po DRUGIE - RUSZT AWARYJNY:
piece 5 klasy nie posiadają dodatko-

wego rusztu (tzw. rusztu awaryjnego), 
ponieważ zakaz jego montowania został 
wprowadzony rozporządzeniem z paź-
dziernika 2017 w sprawie norm emisji 
dla nowo sprzedawanych kotłów, w 
związku z wprowadzeniem ogranicze-
nia możliwości spalania śmieci i innych 
odpadów, które nie powinny być nigdy 
spalane w domowych piecach. Wyjątek 
stanowią kotły zasypowe dla których 
ruszt jest paleniskiem podstawowym i 
jedynym. Ważne, aby taki kocioł był zbu-
dowany w nowoczesny sposób, czyli tak 
aby spełniać wysokie normy emisyjne 
jakie wymagane są od kotła 5 klasy.

Po TRZECIE – CERTYFIKAT:
kupując kocioł należy sprawdzić, czy 

dany egzemplarz w momencie zakupu 
na 100% posiada certyfikat ekoprojekt, 
czy jest on wydany przez uprawnioną 
jednostkę i czy na pewno dotyczy tej 
wersji kotła, którą kupujesz. Należy rów-
nież sprawdzić, czy piec który sprzeda-
wany jest jako posiadający ecodesign nie 
wymaga dodatkowego wyposażenia np.: 
elektrofiltrów czy buforów ciepła.

To warto wiedzieć zanim przystąpimy do wymiany pieca we własnym gospodar-
stwie domowym, aby inwestycja przyniosła zamierzony efekt ekologiczny.

Wołomin wspiera dzieci

Szkoła na Strudze świętowała 
okrągłe urodziny

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

Wołomin nieustannie poszukuje dodatkowych narzędzi i rozwiązań, by wspie-
rać dzieci i motywować je do dalszej nauki. Każda złotówka wydana na edukację 
to inwestycja w przyszłość dzieci. Dlatego Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina 
podpisała aneks do umowy w charakterze partnera do projektu „Mazowiecki pro-
gram przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego".

Początek roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Mar-
kach miał szczególny charakter. W tym roku placówka obchodzi stulecie oświaty 
na Strudze. Pierwsza szkoła w tej okolicy rozpoczynała działalność trzy lata po 
odzyskaniu niepodległości i rok po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej.

Ostatnio na łowisku Jesiotr w m. Jaźwie odbyły się XVII Zawody Wędkarskie o 
Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka zorganizowane przez Koło 29 Kobyłka, któ-
re objęte zostały patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka. W rywalizacji wzięło 
udział 28 wędkarzy, członków kobyłkowskiego Koła PZW. Zawody po raz pierw-
szy odbyły się w formule dwuosobowych drużyn.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w 
Wołominie. Placówka zostanie zaopa-
trzona w dodatkowy sprzęt elektronicz-

ny, który pozwoli uczniom uzyskiwać 
jeszcze lepsze wyniki w nauce.

Wołomin otrzymał dodatkowe wspar-
cie od Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

 Jej mury (w różnych strużańskich 
lokalizacjach) opuściły tysiące absolwen-
tów. Od połowy lat 90. szkoła (wraz z 
oddziałami przedszkolnymi) mieści się 
w kompleksie budynków przy ul. Wcza-

sowej. Na uroczystej akademii spotkali 
się uczniowie, nauczyciele, samorządow-
cy oraz przedstawiciele rodziców i du-
chowieństwa. Po jej zakończeniu został 
posadzony symboliczny dąb.

Łowiono głównie karpie i karasie oraz 
„ozdobę” łowiska jesiotry, ryby które 
coraz częściej goszczą na tego typu ło-
wiskach. Zawody zakończyły się o godz. 
13.00. Następnie nastąpiło ważenie ryb, 
i podliczenie wyników. Pamiątkowe dy-
plomy, puchary i nagrody wraz z preze-
sem zarządu Koła PZW 29 w Kobyłce 
Zbigniewem Turkiem wręczyła obec-
na podczas zawodów burmistrz Edyta 
Zbieć oraz wiceburmistrz Katarzyna 
Rostek.

1 miejsce 
Zbigniew Płoński i Koper Andrzej

2 miejsce
Andrzej Kamiński  i Tomasz Sulejewski 

3 miejsce
Mateusz Turek i Robert Pakoca 
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Seniorzy w mareckiej kuchni

Mareckie pożegnanie wakacji na dwóch kółkach!

Wołomińscy piłkarze

Badminton w Zielonce

Kolejny raz do kuchni CAF3 w Markach zawitali seniorzy z Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 14 w Markach.

Przekąski z ciasta francuskiego, konkurs na najsmaczniejszą sałatkę czy Dzień Ziem-
niaka to tylko niektóre z pomysłów mareckich seniorów, a w planach są już następne!

Kolarski peleton LOTTO Poland 
Bike Marathon po krótkiej przerwie 
znów zawitał do Marek. Frekwencja 
dopisała, bo mimo dość niepewnej 
pogody, w zawodach organizowanych 
przez Grzegorza Wajsa wystartowało 
ponad 500 amatorów na rowerach gór-
skich.

Za wybitne osiągnięcia należy chwa-
lić piłkarzy rocznika 2008 i 2010 Aka-
demii Piłkarskiej Huragan Wołomin, 
którzy wygrali swoje ligi i awansowali 
szczebel wyżej.

Na dystansie MAX (55 km) wygrał 
Łukasz Woźnica (Damovo Bike Team), 
finiszując przed Ernestem Kurowskim 
(Józefów), a trzeci był Łukasz Góralewski 
(KK Catena Wyszków). Wśród kobiet 
zwyciężyła Katarzyna Ebert (NewAge 
Fitness SklepRowerowy.pl), przed Kry-
styną Żyżyńską-Galeńską (Damovo Bike 
Team) i Iloną Bicką (Warszawa).

Trasę MINI (27 km) najszybciej po-
konał Jan Miazek (Warszawski Klub 
Kolarski), przed Tomaszem Iwańskim 
(Przypaśniki Team) i Marcinem Reszke 
(Vortune Equity Bike Team). W gronie 
kobiet triumfowała Katarzyna Skura 
(Kolarsgo Team), przed Barbarą Marce-
lewicz (Marceli Team) i Karoliną Kasze-
wiak (Warszawa).

Uczniowie szkół podstawowych ściga-
li się na dystansie FAN (9 km). Wygrał 
Cezary Wścisły (Kamyk Radzymin MTB 
Team), przed Michałem Błaszczykiem 
(Warszawski Klub Kolarski) i Michałem 

Jedynakiem (LKK LUKS Sławno), a w 
rywalizacji dziewcząt zwyciężyła Alicja 
Surdyk (Kamyk Radzymin MTB Team), 
przed Kornelią Obrazińską (KS Sokół 
Serock) i Aleksandrą Gajewską (UKK 
Huragan Wołomin). W Mini Crossie na 
terenie Kolarskiego Miasteczka jeździły 
też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W klasyfikacji drużynowej OPEN 
TEAM najlepszy był Damovo Bike 
Team, przed KK Catena Wyszków i 
Grupą ANG, natomiast punktację MINI 
TEAM wygrał Warszawski Klub Kolar-
ski, przed Kamyk Radzymin MTB Team 

i Marceli Team. W młodzieżowej klasy-
fikacji zespołowej FAN TEAM trium-
fował Kamyk Radzymin MTB Team, 
przed UKK Huragan Wołomin i KS 
Sokół Serock, a w punktacji rodzinnej 
zwyciężyli Biccy, przed Wróblewskimi i 
Jedynakami.

LOTTO Poland Bike Marathon w 
Markach - pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Marek - został zorga-
nizowany przy współpracy z Urzędem 
Miasta Marki oraz Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckie-
go.

Przed nimi trudniejsze mecze, lepsi 
rywale. Miejmy nadzieję, że pokażą na 
boisku swoje najlepsze oblicze i wrócą z 
kolejnymi tytułami.

Każdego dnia pod okiem swoich tre-
nerów rozwijają swoje pasje i miłość do 
piłki nożnej. Nie zwalniają tempa – swo-
ją formę szlifują na obozach sportowych, 
boiskach OSiR i orlikach wołomińskich 
szkół.

Ostatnie dni wakacji w Zielonce upłynęły na sportowo. Oprócz otwartych zajęć 
oferowanych przez OKiS była możliwość uczestnictwa, pod czujnym okiem trene-
ra, w treningu badmintona. Odbyły się również II Mistrzostwa Zielonki Amato-
rów w badmintona.

W Mistrzostwach organizowanych 
przez WWL Badminton Club, które ob-
jęte zostały Patronatem Burmistrza Mia-
sta Zielonka, wzięło udział aż 82 zawod-
niczek i zawodników między innymi 
z Warszawy, Kielc, Marek, Garwolina i 
wielu innych miast. Sędzią zawodów był 
p. Marek Krawczyk

W 12 godzin rozegrano 200 pojedyn-
ków w ośmiu kategoriach.

Reprezentanci Zielonki zdobyli 4 
brązowe medale: w singlu kobiet, deblu 
kobiet, deblu mężczyzn i mikście. Mieli-

śmy przyjemność obserwowania bardzo 
zaciętych pojedynków na wysokim po-
ziomie.

Na zakończenie zawodów pamiątko-
we statuetki i nagrody wręczał Burmistrz 
Miasta Zielonka Kamil Michał Iwan-
dowski oraz przedstawiciele Rady Mia-
sta Zielonka - p. Anna Abramczyk, p. 
Joanna Nicole-Urbanowicz oraz p. Piotr 
Pietruszka.

Pośród wszystkich uczestników rozlo-
sowano nagrody, takie jak rakiety do gry, 
termobagi i drobny sprzęt sportowy.

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

Sport i rekreacja
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