
NR 1 (98) 2022 ● styczeń / luty 2022 R. ● ISSN 2300-1275 ● BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Wołomiński WOŚP
W niedzielę 31 stycznia 2022 roku odbył się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. W gminie Wołomin przygotowania do tego szczególnego dnia 
rozpoczęły się już dużo wcześniej, a dzięki wydarzeniom towarzyszącym i zaanga-
żowaniu wielu osób po raz kolejny został pobity rekord w ilości zebranych środ-
ków. Sztab WOŚP Duczki zasili konto Orkiestry kwotą przynajmniej 338 tys zł!

Zielonka świętowała…
Zielonka świętowała ostatnio jubileusz 30 lat działalności zakładu zegarmi-

strzowskiego pani Heleny Krawczyk. Burmistrz Miasta Zielonka wraz z Radnym 
Tomaszem Wołujewiczem osobiście pogratulowali Pani Helenie.

Miasto Ząbki wspiera mieszkańca 
w drodze po rekord Guinnessa!

Mieszkaniec Ząbek,  Wojciech So-
bierajski,  ma na swoim koncie kilka-
naście rekordów Polski i świata. Teraz 
postawił przed sobą kolejne wyzwanie. 
Zamierza pobić rekord należący do 
"Człowieka lodu", Holendra Wima 
Hofa i przebiec półmaraton boso w 
czasie krótszym niż 2h 16 minut i 34 
sekundy. 

Dodatkowym utrudnieniem będzie 
fakt, że Wojtek może być ubrany jedynie 
w krótkie spodenki oraz czapkę, a sama 
próba bicia rekordu musi odbywać się 
na wysokości koła podbiegunowego. Już 
16 lutego Wojciech Sobierajski wyrusza 
w podróż na Islandię. Bicie Rekordu 
Guinnessa objęła patronatem Burmistrz 
Miasta Ząbki.

W tym roku środki zbierane były na 
zapewnienie najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Miesz-
kańcy gminy Wołomin wspierali ten cel 
chętnie i szczodrze, dzięki czemu możemy 
już mówić o pewnej tradycji – co roku 
zbieramy coraz więcej pieniędzy! Nie było-

by to możliwe bez naszych wolontariuszy 
i organizatorów. Sztab WOŚP Duczki pod 
wodzą Wojciecha Plichty od kilku tygodni 
pracował na ten sukces pełną parą.

30. Finał WOŚP w gminie Wołomin był 
mocno sportowy i bardzo różnorodny. Za-
wody pływackie, turnieje sportowe i wirtu-

alny bieg były okazją do spędzenia aktyw-
nie czasu całą rodziną. Do tego warsztaty, 
spotkania i oczywiście licytacje, na których 
jak zwykle roiło się od niesamowitych ofert 
przygotowanych specjalnie na tę okazję! 
Wśród nich tradycyjnie znalazły się przed-
mioty przekazane przez burmistrz Elżbietę 
Radwan. W tym roku był to zestaw biżute-
rii oraz obraz autorstwa Anety Saks.

Wielkie emocje towarzyszyły licytacji 
Złotego Serduszka. Ich ilość jest ograni-
czona, rokrocznie produkowanych jest 
jedynie 100 sztuk, przez co są szczególnie 
poszukiwane. Serduszko oznaczone nu-
merem 93, które zostało przekazane do 
licytacji przez sztab WOŚP Duczki zostało 
sprzedane za kwotę aż 25 000 zł!

Każdy finał WOŚP to więcej niż tylko 
zbiórka pieniędzy. To poczucie wspólnoty 
i niezwykłe zaangażowanie wielu ludzi i 
instytucji oraz każdego, kto wspiera wo-
lontariuszy. Datkiem, uśmiechem, czasem 
kubkiem ciepłej herbaty. W gminie Wo-
łomin dla Orkiestry w tym roku zagrali 
m.in. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w 
Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach, 
I LO PUL, Miejski Dom Kultury, Zabie-
gany Wołomin, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji „Huragan” oraz pływalnia, a przede 
wszystkim mieszkańcy – zbierający oraz 
przekazujący środki, fanty na licytację oraz 
dzielący się swoimi talentami, którymi 
uświetniony został tegoroczny fina

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin) 

Atrakcyjne miejsce. Tel. 603 677 024
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Co? Gdzie? Kiedy?

THE VOICE OF POWIAT  
III EDYCJA STARTUJE

Starosta  Wołomiński Adam Lubiak 
oraz dyrektor Fabryczki Katarzyna 
Rutkowska zapraszają do udziału w III 
edycji konkursu „The Voice of Powiat”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci i 
młodzieży od 7 do 18 lat. Jego hybrydo-
wa formuła pozwala nam na realizację 
wielu działań online. Twoją pasją jest 
muzyka i śpiew, marzysz o występach na 
scenie i rozwijaniu swoich umiejętności? 
Podziel się swoim talentem i wygraj sta-
tuetkę „The Voice of Powiat” oraz atrak-
cyjne nagrody

Aby wziąć udział w konkursie wystar-
czy w terminie od 7 do 27 lutego 2022 r. 
nagrać swoją ulubioną piosenkę, umie-
ścić ją na YouTube w trybie niepublicz-
nym oraz przesłać nam link na adres 
zgloszenia@powiat-wolominski.pl  wraz  
z kompletem czytelnie wypełnionych 
dokumentów (karta zgłoszenia, zgody, 
zdjęcie uczestnika w pliku jpg, trzy zda-
nia o uczestniku i link do nagrania).

Tegoroczna edycja odbywać się będzie 
w dwóch etapach: 

ETAP I 
07-27.02.2022 r.

NABÓR ZGŁOSZEŃ
14.03.2022 r.

OGŁOSZENIE LISTY UCZESTNI-
KÓW II ETAPU PRZESŁUCHAŃ NA 
ŻYWO

ETAP II 
03.04.2022 r. 

PRZESŁUCHANIA I FINAŁ NA 
ŻYWO NA SCENIE FABRYCZKI
W jury w tegorocznej edycji zasiadają 

gwiazdy polskiej muzyki
•	 Kasia Dereń - Piosenkarka, kom-

pozytorka, półfinalistka The Voice 
of Poland

•	 Bartek Caboń - Trener wokalny, 
muzyk, pedagog, kompozytor i 
producent muzyczny

•	 Przemek Zalewski - Pianista, akom-
paniator, aranżer

Jury oceniać będzie poziom i jakość 
wykonania, interpretację, intonację, 
walory wokalne, ogólny wyraz arty-
styczny i aktorski. Dlatego prosimy o 
przygotowanie się i odpowiedni dobór 
repertuaru do wieku i możliwości wo-
kalnych.

O nagrody i statuetki The Voice of Po-
wiat uczestnicy będą walczyć w 3 katego-
riach wiekowych: - od 7 do 10 lat - od 11 
do 14 lat - od 15 do 18 lat

Więcej informacji pod nr tel. 22 787 
41 13, 501 981 346, zgloszenia@powiat-
-wolominski.pl

Szczegóły i regulamin konkursu do-
stępny na stronie www.fabryczka.com.pl

Naszą Voice’ową młodzież angażuje-

my w ciekawe projekty muzyczne i arty-
styczne.

Dzięki nam uczestnicy poznali pracę 
przed kamerą, w profesjonalnym studiu 
nagrań oraz uczestniczyli w warsztatach 
wokalnych z trenerem. Wzięli udział w 
wydarzeniu artystycznym z okazji 101. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
w Ossowie, a także nagrali teledyski.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=BUX0MJm-mpI

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eJWCqaHhaE4

https://www.youtube.com/watch?v=J-
CwT0sgMiZE&t=1s

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=iBNC1zrseZs

W ramach nagrody specjalnej Starosty 
Wołomińskiego młodzi artyści nagrali:

W I edycji utwór pt. ,,Bo świat to my” 
z wokalistką Izabelą Szafrańską.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eFmR27GmG0g

W II edycji utwór pt. „Świat to my” z 
piosenkarką i trenerem wokalnym Mo-
niką Urlik.

https://www.facebook.com/fabryczka.
wolomin/videos/279777963653593

Serdecznie zapraszamy – wspólnie 
możemy odkryć wiele młodych talen-
tów.

Komedia w Markach
Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne zaprasza 4 marca o godz. 20.00 

na komedię „Telewizja kłamie” - to wybuchowa mieszanka teatru i kabaretu. Cała 
prawda o kłamstwach telewizji w doborowej obsadzie.

Tamara Arciuch jako Ania Lawen-
dowska, Adam Fidusiewicz jako Krzysz-
tof Wybisz, Bartek Kasprzykowski jako 
Maciej Dobor, Bartosz Opania jako oj-
ciec Tadeusz. Na scenie pojawią się też 
Krzysztof Zniemiec, Tomasz Karmel i 
Marcin Prochop…i publiczność jako 
telewidz, który może wybrać jaką tele-
wizję chce oglądać w spektaklu. Aktorzy 
wcielając się w postacie znanych prezen-

terów telewizyjnych pokazują nie tylko 
co się dzieje na oczach telewidza, ale i 
to co się dzieje w telewizyjnym studiu 
po wyłączeniu kamer i zejściu z wizji. A 
do wyboru jest TVP, TVN, Polsat i TV 
Trwam. Widzowie spektaklu wreszcie 
będą mogą zobaczyć, jak zachowują się 
gwiazdy znane ze szklanego ekranu gdy 
telewizyjny uśmiech schodzi im z twarzy. 
Reżyseria Bartłomiej Kasprzykowski!

Muniek w Radzyminie
W ramach radzymińskiego cyklu „KONCERTOWE PIĄTKI” 11 lutego 2022 

Cegielnia zaprasza na koncert Muńka Staszczyka z przyjaciółmi!

MUNIEK I PRZYJACIELE - piątek, 11 lutego 2022, godzina 20:00

Spektakl w MDK Wołomin!
13 marca, godzina 19:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Wo-

łominie zostanie wystawiony spektakl teatralny „Sprzedawcy gumek” na podsta-
wie sztuki Hanocha Levina. 

To wielkie studium samotności przedstawione w gorzko-słodkiej formie. Bilety w 
cenie 60 złotych. 
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XVIII pielgrzymka samorządowców z powiatu wołomińskiego na Jasną Górę
W pierwszą sobotę lutego odbyła się coroczna pielgrzymka samorządowców z terenu powiatu wołomińskiego na Jasną 

Górę. Już po raz 18. przedstawiciele urzędów i władz lokalnych zawierzyli powiat wołomiński i jego mieszkańców pod opiekę 
Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

W tym roku na Jasną Górę udała się dele-
gacja ponad 60 samorządowców na czele  
z wicestarostą Piotrem Borczyńskim. 
Mszy Świętej przewodniczył i homilię 
wygłosił JE biskup pomocniczy Diecezji 

Warszawsko-Praskiej Jacek Grzybowski.
- Ta pielgrzymka to piękny znak tego, 

że ludzie pracujący w służbie publicznej, 
czyli ci którzy są we wszystkich sprawach 
istotnych dla działania miast, gmin, wsi, 

chcą powierzać swoje troski, swoją pra-
cę, problemy, wielkie i trudne wyzwania 
Matce Bożej. To wielka radość, że samo-
rządowcy kontynuują ten zwyczaj - po-
wiedział w homilii biskup Grzybowski.

Weź udział w konsultacjach Tłuszcz

Burmistrz Tłuszcza Paweł Marcin Bednarczyk informuje, że w dniach od 31 
stycznia 2022r. do 14 lutego 2022r. zostaną przeprowadzone konsultacje z miesz-
kańcami wsi: Balcery, Ołdaki, Zapole, Pólko, Wilczeniec, Szymanówek, Zalesie, 
Fiukały, Marianów, Postoliska, Franciszków, Chrzęsne, Rudniki, Jaźwie w sprawie 
zmiany/zniesienia nazw miejscowości w rejestrze TERYT prowadzonym przez 
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Zmiany/zniesienia nazw miejscowości 
są niezbędnym krokiem do uporządko-
wania nazw miejscowości na terenie 
Gminy Tłuszcz w centralnych rejestrach 
państwowych. Nie spowoduje to żad-
nych zmian dla mieszkańców Gminy 
Tłuszcz, tj. zmian adresów itp.

Konsultacje będą przeprowadzone w 
następującej formie:

1.papierowej poprzez wypełnienie 
ankiety dostępnej w Urzędzie Miejskim 
w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 
Tłuszcz (wypełniony formularz należy 
złożyć w Biurze Obsługi Interesanta

2. elektronicznej poprzez wypełnienie 

ankiety dostępnej na stronie interne-
towej pod adresem: tłuszcz.bip.net.pl i 
odesłanie jej na adres: e.gajcy@tluszcz.pl, 
b.brzezinska@tluszcz.pl

Formularze ankiety dla każdej miej-
scowości znajdują się na stronie https://
tluszcz.bip.net.pl/?a=13332

Wydziałem odpowiedzialnym za 
przeprowadzenie konsultacji jest: Wy-
dział Urbanistyki.

Kontakt:
Beata Brzezińska Kierownik Wydziału 

Urbanistyki – tel. (29) 777 52 63,
Ewa Gajcy – Referent ds. urbanistyki – 

tel. (29) 757 34 42

Akt Odnowienia Zawierzenia Niepo-
kalanemu Sercu Maryi Królowej Polski 
samorządowców kadencji 2018-2023 i 
mieszkańców Powiatu Wołomińskiego 
odnowił w imieniu starosty Adama Lu-
biaka - wicestarosta Piotr Borczyński.

- Jak co roku pełni wdzięczności za 
opiekę Twoją, stajemy w pokorze i za 
wzorem Świętego Jana Pawła II i Błogo-
sławionego Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, w obecności Aniołów i Świętych, 
Męczenników i Patronów Polski. (…) 
Zawierzam Tobie Matko Boża władze 

samorządowe Powiatu Wołomińskie-
go, radnych powiatowych i gminnych, 
wszystkich przedstawicieli władzy byłej, 
obecnej i przyszłej, pracowników urzę-
dów, instytucji, zakładów pracy, placó-
wek oświatowo-wychowawczych, służby 
zdrowia – odczytał treść Aktu Odnowie-
nia wicestarosta Piotr Borczyński.

W pielgrzymce wzięli udział przedsta-
wiciele 12 gmin wchodzących w skład 
powiatu wołomińskiego.

Podziękowania dla sołtysa Starych Grabi
Sposobów na pomaganie innym jest 

tak wiele, jak wiele jest ludzi o dobrych 
sercach. Burmistrz Wołomina – Elż-
bieta Radwan specjalne podziękowa-
nie przekazała na ręce Daniela Krze-
mińskiego sołtysa Starych Grabi, który 
przez ostatnie miesiące angażował się 
w pomoc mieszkańcom sołectwa oraz 
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina w Starych Grabiach.

„Postawa Daniela Krzemińskiego to 
kolejna bardzo ważna lekcja wrażliwości 
społecznej.

Dziękuję za pozytywną energię i po-
stawę społecznika oraz jednoczenie 
innych wokół idei bezinteresownego 
pomagania. Każdy z tych przejawów do-
broczynności z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości.” – Pisze na swoim Facebo-
oku Pani Burmistrz. 

Zmiany w rozkładzie jazdy 
zielonkowskich autobusów

W rozkładzie jazdy autobusów linii L27 na trasie Nadma/Kobyłka - plac Jana 
Pawła II/Zielonka nastąpiły korekty związane z dostosowaniem rozkładu do pracy 
szkół podstawowych obsługiwanych przez linię.

Rozkład jazdy linii L27 został priory-
tetowo dostosowany do pracy szkół SP4 
w Zielonce, SP1 w Zielonce, SP3 w Ko-
byłce i SP1 w Kobyłce.

Odjazdy z Nadmy w kierunku Zie-
lonki w szczycie porannym wyglądają 
następująco:
•	 5:30,
•	 6:00,
•	 7:00,
•	 7:30,
•	 8:20,
•	 9:10... etc.

Na przystanku PKP Zielonka autobus 
L27 zatrzymuje się w godzinach:
•	 6:01,
•	 6:31,
•	 7:31,
•	 8:01,
•	 8:51,
•	 9:41... etc.
Odpowiadając na wnioski miesz-

kańców,  ostatni kurs L27 z Zielonki w 
kierunku Kobyłki został przesunięty na 
godz. 18:05. Ta zmiana wprowadzona 
została z myślą o osobach wracających z 
Warszawy po godzinie 16:00 i 17:00.

Samorząd
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Samorząd

Urząd Miasta Kobyłka prosi…
W sobotę 22 stycznia liczba przypadków zakażeń COVID-19 przekroczyła 40 

tysięcy. Urząd Miasta Kobyłka chce zachować ciągłość pracy. Prosi o ograniczenie 
wizyt do 28 lutego 2022 r. i załatwianie spraw za pośrednictwem telefonów, maili 
czy ePuapu (jeśli jest to możliwe).

Jak będzie wyglądała w najbliższym 
czasie obsługa w Urzędzie?

- będzie się obsługiwać Mieszkań-
ców jak dotychczas. Nawet w sytuacji 
wprowadzenia zdalnej pracy, będziemy 
pracować w taki sposób, by zapewnić 
ciągłość obsługi;

- prosi się o wchodzenie w masecz-
kach i po skorzystaniu ze środka do de-
zynfekcji rąk;

- w przedsionku Urzędu jest dostępny 
domofon – można z niego skorzystać;

Sprawy można załatwiać również za 
pośrednictwem:
•	 tradycyjnej poczty,
•	 Platformy ePUAP (Adres Elektro-

nicznej Skrzynki Podawczej UM Ko-
byłka: /kobylka/skrytka);

•	 poczty e-mail (kancelaria@kobylka.
pl).

Kanalizowanie os. Długa w Tłuszczu

Przedstawiamy Państwu zakres I oraz II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa w Tłuszczu.

I etap
Termin rozpoczęcia: 2020 rok
Zakres ulic: Armii Krajowej, Bobro-

wa, Brzozowa, Żytnia, Spokojna oraz 
częściowo

ul. Leśna, ul. Długa, ul. Żołnierzy Wy-
klętych oraz ul. Orla

Długość sieci: 2,69 km
Ilość przepompowni: 1
Długość odgałęzień od kanału głów-

nego do granic posesji: 921 m
Wartość inwestycji: 3,1 mln zł
Dzięki zadaniu wybudowano sieć do 

ponad 100 nieruchomości.

II etap
Termin rozpoczęcia: 2021 roku
Zakres ulic: Żołnierzy Wyklętych (dal-

szy ciąg), Graniczna, Stokrotki, Wrzoso-
wa, Leśna, Dolna, dalszy ciąg ulicy Dłu-
giej, Folwarcznej, Łącznej, Piekarskiej, 
Żurawiej, Przelotowej i Przemysłowej

Długość sieci: 7,5 km
Ilość przepompowni: 5 
Długość odgałęzień od kanału głów-

nego do granic posesji: 1,6 km
Wartość inwestycji: 10 mln zł
Dzięki zadaniu wybudowano sieć do 

blisko 300 posesji.

W kolejnych latach, w miarę możli-
wości finansowych gminy, będą powsta-
wać kolejne odcinki kanalizacji na tym 
osiedlu tak, aby wszystkie posesji miały 
dostęp do sieci.

Zwracamy się do Państwa z prośba o 
przygotowanie się pod względem finan-
sowym do podłączenia posesji do nowej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina, z ra-
cji obowiązujących przepisów, wybuduje 
sieć kanalizacji sanitarnej oraz sięgacze 
do granicy posesji. Odcinek od granicy 
posesji do budynku zobowiązani będzie-
cie Państwo wykonać we własnym zakre-
sie i na własny koszt.

UM Tłuszcz

Prace na ulicy Kraszewskiego
w Zielonce

Na ulicy Kraszewskiego w Zielonce trwają prace związane z utwardzeniem na-
wierzchni drogi. Miasto postanowiło zajrzeć na plac budowy i pokazać, jak wy-
glądają postępy.

W mijającym tygodniu wykonawca ułożył już krawężniki i wykonał podbudowę 
pod właściwą drogę. Teraz zaplanowane zostało rozpoczęcie układania nawierzchni 
jezdni z kostki betonowej.

Gminne jednostki OSP w powiatowej czołówceTłuszcz

Aż 3 jednostki z terenu gminy 
Tłuszcz znalazły się w pierwszej dzie-
siątce zestawienia przygotowanego 
przez PSP w Wołominie, które pod-
sumowuje liczbę wyjazdów jednostek 
OSP w 2021 roku. OSP Jasienica zna-
lazła się na 7 miejscu (135 wyjazdów), 
OSP Tłuszcz na 8 miejscu (126 wyjaz-
dów), a OSP Chrzęsne na 9 miejscu 
(122 wyjazdy). Rekordzistą została jed-
nostka OSP Radzymin, która w 2021 
roku zanotowała 320 interwencji. 

W minionym roku strażacy z  wymie-
nionych jednostek łącznie na akcjach 
przepracowali 43 352 minuty- OSP 
Jasienica 13 714 minut, OSP Tłuszcz 
15003 minuty oraz OSP Chrzęsne 14635 

minut.
Godnym naśladowania jest fakt, że za-

równo OSP Chrzęsne, jak i OSP Tłuszcz 
reagowały na każde wezwanie- ani razu 
nie zdarzył się brak wyjazdu.

Dla wszystkich druhów z jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych prowa-

dzących działalność ratowniczą należą 

się słowa najwyższego uznania!
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI

o wyłożeniu po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego „Słoneczna” w Markach w dniach od 18 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 
z późn.zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 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 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), po podjęciu 
przez Radę Miasta Marki uchwały Nr XI/121/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/453/2021 Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 roku, 
zawiadamiam o wyłożeniu po raz trzeci do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
będzie dostępny bezpośrednio do wglądu w budynku Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godzinach pracy urzędu 
(poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00  tel. kontaktowy (22) 113 94 76 i (22) 129 11 84) oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia, gdzie można również 
zapoznać się z jego treścią.

Dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu odbędzie się w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 17.00. Z powodu stanu pandemii,  
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, dyskusja publiczna będzie prowadzona w formie on-line na platformie Microsoft Teams. 

Zgłoszenia do udziału w dyskusji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej agnieszka.torsz@marki.pl, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym termin dyskusji publicznej. Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę planu, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz datę 
dyskusji.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki: bip.
marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia pod obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Kancelarii Urzędu, na adres Urząd Miasta Marki, Wydział 

Planowania Przestrzennego, 05-270 Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,
• w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufa-

nym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail Wydziału Planowania Przestrzennego,
• ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl, marcin.lachowski@marki.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 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach upływa w dniu 

4 kwietnia 2022 roku.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres 

siedziby.
Informacja o dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach, 

odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams w terminie podanym wyżej w obwieszczeniu.
Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę i mikrofon, które działają na platformie Micro-

soft Teams.
Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji on-line napisz e-mail na adres: agnieszka.torsz@marki.pl.
W tytule zgłoszenia udziału w dyskusji wskaż nazwę planu miejscowego, oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, a następnie prze-

ślij zgłoszenie e-mailem na wskazany adres najpóźniej w dniu poprzedzającym dyskusję publiczną. Link do spotkania oraz instrukcję 
prześlemy w e-mailu zwrotnym.

WAŻNE: Sprawdź wcześniej, jak działa Microsoft Teams i przetestuj działanie aplikacji pod adresem https:// Microsoft Teams /test.
Czym jest dyskusja publiczna on-line?
Tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 reguluje możliwość 

zabierania głosu, zadawania pytań i składania formalnych uwag, w czasie konsultacji projektów planów miejscowych lub projektów zmiany pla-
nów miejscowych podczas dyskusji publicznych organizowanych on-line. 

Dyskusja ma umożliwić czynny udział mieszkańców, osób zainteresowanych oraz tych, którzy mają interes prawny nad przyjętymi rozwiąza-
niami w przedstawionym projekcie zmiany planu.

Dotychczas dyskusje publiczne były organizowane w sposób tradycyjny w formie spotkania w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki. Ze względu 
na sytuację związaną z pandemią COVID-19, dyskusja publiczna odbędzie się za pomocą narzędzi internetowych, poprzez aplikację Microsoft 
Teams.

WAŻNE: Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawa-
nia swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Czym są uwagi do projektu planu?
To formalne zgłoszenie uwag do projektu planu miejscowego w formie wskazanej w obwieszczeniu. Uwagi rozpatruje Burmistrz w formie 

Zarządzenia.
Nadal możesz złożyć uwagi w tradycyjnej, pisemnej formie i przekazać drogą pocztową lub osobiście, a także za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy ePUAP. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając e-mail na jeden z podanych adresów  
e-mailowych Wydziału Planowania Przestrzennego: ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl; marcin.lachowski@marki.pl; 

WAŻNE: Jeśli będziesz brał udział w dyskusji publicznej on-line, uwagę formalną w trakcie dyskusji publicznej możesz zgłosić przez zabranie 
głosu lub poprzez czat w aplikacji Microsoft Teams, podając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę 
i adres siedziby. Formalne uwagi można również wnosić w pozostałych formach wskazanych w obwieszczeniu do dnia 4 kwietnia 2022 
roku.

Uwaga formalna zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Marki, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji 
publicznej.

Ponadto wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych informuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail:iod@marki.pl,
• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 pkt 11, w związku z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym oraz z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz.1587) – realizacja partycypacji spo-
łecznej w procesie planistycznym,

• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

• składający wniosek ma prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• podane dane osobowe mogą być udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

• podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego, 
jako dokumenty kategorii „A”,

• składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

/-/ Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych

Samorząd

Wołomiński Komitet             
Rewitalizacji

Funkcjonujący w nowym składzie, blisko rok, Komitet Rewitalizacji okazał się 
dynamicznym i efektywnym organem społecznym, wspierającym Burmistrza 
Wołomina w kształtowaniu estetyki strefy rewitalizacji oraz funkcjonowania cen-
trum naszego miasta. Dotychczas odbyło się 9 sesji Komitetu, podczas których 
przedyskutowano szereg ważnych tematów dla mieszkańców naszego miasta. 
Zgłoszono wiele inicjatyw, uwag oraz pomysłów. 

Przedstawiane ze strony Komitetu, 
oceny projektów inwestycyjnych poma-
gały kierownictwu Urzędu, a także Ra-
dzie Miejskiej, w procesie decyzyjnym 
przyszłości naszej gminy.

Warto wymienić najważniejsze ak-
tywności członków Komitetu. Do nich 
bez wątpienia należą: udział w wielo-
wymiarowych konsultacjach na temat 
opracowania Miejscowego Planu Re-
witalizacji (tak zwana „starówka wo-
łomińska”), uczestnictwo w procesie 
konkursowym ws. modernizacji Placu 
3 Maja, opiniowanie projektu zazielenia 
ul. Legionów, realizacja projektów w ra-
mach programu „Wołomin ODNOWA”. 
Inicjatywy Komitetu to także tworze-
nie parków kieszonkowych, ogrodów i 
skwerów miejskich. Ponadto w trakcie 
poszczególnych sesji odbyło się szereg 
spotkań Komitetu z przedstawicielami 

władz i służb miejskich, podczas których 
debatowano nad kwestiami gospodarki 
komunalnej, systemu rozmieszczania 
koszy na odpady czy przyszłego umiej-
scowienia toalet miejskich. Większość 
ww. tematów będzie nadal na agendzie 
Komitetu ale na pewno pojawią się nowe 
inicjatywy.

Działalność Komitetu koncentruje się 
nie tylko na słownych dyskusjach, ale też 
formułowane są konkretne wnioski ofi-
cjalnie na piśmie.

Komitet to organ społeczny reprezen-
tujący mieszkańców ze strefy rewitali-
zacji, przedsiębiorców, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, ze względu 
na swój kompleksowy charakter jest uni-
kalnym przekaźnikiem oczekiwań spo-
łecznych wobec władz gminnych i od-
wrotnie.

Ulica Januszewicza w Zielonce
Do budżetu Zielonki wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne budowy ulicy 

Januszewicza. Oznacza to, że już niedługo rozpocznie się procedura wyłonienia 
wykonawcy tej inwestycji. 

Wybrano  jedną z proponowanych 
przez projektanta koncepcji i dostoso-
wano ją do złożonych w czasie konsul-
tacji wniosków. Dobiegają końca prace 
związane z pozyskiwaniem niezbędnych 
pozwoleń i opracowania dokumenta-
cji potrzebnej do rozpoczęcia prac przy 

budowie ulicy. Najbliższe tygodnie będą 
więc pracowite - po skompletowaniu 
wszystkich wymaganych dokumentów 
technicznych miasto przystąpi do pro-
cedury przetargowej wyłonienia wyko-
nawcy. 
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Samorząd

Ząbki przypominają 
o zaletach posiadania ogrodu

Wyższe średnie temperatury i zmiana rozkładu opadów powodują wcześniejsze 
kwitnienie roślin, tworzy nieprzewidywalne sezony wegetacyjne. Nawet rośliny 
ciepłolubne, takie jak pomidory, mogą ucierpieć z powodu podwyższonych tem-
peratur. Zakłócone zostaną ważne powiązania pomiędzy zapylaczami, ptakami 
lęgowymi, owadami a roślinami, od których są zależne.

Oświadczenie dotyczące lodowiskaTłuszcz

Przez kilka ostatnich lat w porze zimowej w naszej Gminie funkcjonowało wybudowane w 2010 roku lodowisko „Biały Or-
lik”. Przełom roku 2018/2019 był ostatnim, kiedy fani jazdy na łyżwach mogli korzystać z zimowej atrakcji. Niestety warunki 
atmosferyczne oraz wysoka awaryjność lodowiska pozwoliły na funkcjonowanie obiektu jedynie przez około trzy tygodnie.

Dziesięć lat montażu i demontażu lo-
dowiska doprowadziło do jego trwałego 
uszkodzenia. Biorąc pod uwagę bardzo 
wysokie koszty utrzymania lodowiska 
(tylko energia elektryczna podrożała o 
370%), niesprzyjające warunki atmos-
feryczne oraz mając na uwadze interes 
publiczny, podjęłam decyzję o nieuru-
chamianiu „Białego Orlika” w sezonie 
2021/2022.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Tłuszczu

Zapylacze, takie jak pszczoły, mogą 
pojawić się za wcześnie lub za późno, 
aby wyżywić się na kwiatach, na których 
zwykle polegają. Liczne badania poka-
zują, że wszelkie potencjalne korzyści z 
dłuższego okresu wegetacyjnego zostaną 
zniwelowane przez szereg problemów od 
ograniczeń w nawadnianiu i niszczących 
burz, po ekspansję gatunków inwazyj-
nych i szkodników ogrodowych.  Miesz-
kańcy uprawiający ogrody mogą wnieść 
swój wkład w walkę ze skutkami zmian 
klimatu m.in. poprzez:
•	 wymianę żarówek zewnętrznych na 

żarówki LED, zainstalować automa-
tyczne wyłączniki czasowe lub kupić 
produkty ogrodowe zasilane energią 
słoneczną.

•	 ograniczenie używania narzędzi ogro-
dowych zasilanych paliwem. Używa-
nie kosiarki spalinowej przez godzinę 

zanieczyszcza środowisko 10 do 12 
razy bardziej niż przeciętny samo-
chód.

•	 zmniejszenie zagrożenia ekspansji 
gatunków inwazyjnych poprzez za-
stosowanie rodzimych gatunków. Ro-
śliny rodzime pomagają zapylaczom 
i zapewniają źródła pożywienia dla 
dzikich zwierząt.

•	 zmniejszenie zużycia wody. Istnieje 
wiele sposobów na zmniejszenie zu-
życia wody w ogrodzie, co jest szcze-
gólnie ważne w czasie wzmożonych fal 
upałów i suszy.

•	 Kompostowanie odpadów kuchen-
nych i ogrodowych.

•	 Sadzenie dużej ilości drzew
 Informacja przygotowana w ramach 

zadania Miejski Plan Adaptacji do zmian 
klimatu.

Nowe wiaty w Ząbkach
W Mieście Ząbki stanęły cztery 

nowe wiaty przystankowe, zamówione 
w 2021 roku.

Wiaty stanęły na trzech przystankach 
które do tej pory nie miały wiat:

- na przystanku Piotra Skargi 01, przy 
ul. Wolności

- na przystanku Skrajna, przy ul. Zy-
cha

- na przystanku Pułaskiego 01, przy ul. 
Szwoleżerów.

W przypadku wiaty przy ul. Szwole-
żerów, przystanek Pułaskiego 01, mon-
taż był możliwy dzięki przebudowie ul. 
Szwoleżerów. Wcześniej szerokość chod-
nika uniemożliwiała postawienie wiaty.

Czwarta zamontowana wiata stanęła 
w miejsce zdewastowanej, przy przy-
stanku Wyspiańskiego 02 przy ul. Ba-
torego. Poprzednia wiata została znisz-
czona przez pojazd, który w nią wjechał. 
Sprawcy nie udało się, jak dotąd, ustalić.

Zmiany w organizacji ruchu w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2Marki

Niebawem rozpoczną się prace związane z modernizacją ulicy Wczasowej oraz odcinka ulicy Weneckiej (od Wczasowej do 
Projektowanej) w Markach. Wykonawca robót i zwycięzca przetargu, firma Dowbud-C II, został formalnie wprowadzony na 
plac budowy. Zakres robót jest szeroki – to m.in. budowa kanalizacji deszczowej, jezdni i chodników.

Wraz z realizacją inwestycji dojdzie 
do zmian w organizacji ruchu, dotyczą-
cych przede wszystkim rodziców dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkół nr 
2. Dojazd i wyjazd z placówki oświato-
wej będzie prowadził ulicami Projekto-
waną i Turystyczną. W tym celu ulica 
Projektowana na czas robót stanie się 
dwukierunkowa.

Dzięki tej realizacji poprawi się bez-
pieczeństwo ruchu w tym uczęszczanym 

rejonie.
Koszt inwestycji to 1,5 mln zł.
Są szanse na uzyskanie dofinanso-

wania tej inwestycji. W ubiegłym roku 
miasto złożyło odpowiedni wniosek do 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie. W styczniu 2022 r. otrzy-
mało informację, że inwestycja na Stru-
dze jest pozytywnie zarekomendowana 
do wsparcia z Rządowego Programu 

Rozwoju Dróg. To szansa na uzyskanie 
około 600 tys. zł.

Będzie to druga inwestycja w rejonie 
Zespołu Szkół nr 2. W 2020 r. zakoń-
czyły się prace związane z budową ulicy 
Projektowanej oraz modernizacją ulicy 
Turystycznej. Realizacja prac przy Wcza-
sowej i Weneckiej pozwoli domknąć 
ring drogowy przy szkole, przedszkolu, 
bibliotece, boisku, siłowni plenerowej 
oraz miejskim archiwum.
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Społeczeństwo

Szczypiornistki KPR Marcovia
Szczypiornistki KPR Marcovia ROKIS awansowały do kolejnej rundy Mistrzostw Polski juniorek.

Mareckie szczypiornistki zajęły drugie, premiowane awan-
sem miejsce w 1/8 Mistrzostw Polski juniorek. To oznacza, że 
ekipa KPR Marcovia ROKIS już znalazła się w ósemce najlep-
szych drużyn w kraju. W radzymińskim turnieju piłkarki wy-
grały dwa mecze i przegrały jeden. 

Wyniki KPR Marcovia ROKIS:
•	KPR	Marcovia	ROKIS	-	Bukowsko	Dopiewski	KPR	38-35
•	KPR	Marcovia	ROKIS	-	UKPR	Agrykola	Warszawa	42-31
•	KPR	Marcovia	ROKIS	-	SPR	Sośnica	Gliwice	31-41

Radzymiński rynek czekają duże 
zmiany. Pomogą środki unijnePremiera filmu „Janusz Nasfeter 

– piękny okrutny świat...”

Skuteczna i tania 
reklama!!! 

tel. 694-759-987

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

Już wkrótce, 17 lutego 2022 roku, o 
godz. 19.00 w kinie Kultura, ul. Mic-
kiewicza 9 w Wołominie, po raz pierw-
szy na ekranie, odbędzie się wyjątkowy 
pokaz filmu o wybitnym reżyserze Ja-
nuszu Nasfeterze pt. „Janusz Nasfeter 
– piękny okrutny świat...”.

Janusz Nasfeter (ur. 15 sierpnia 1920 
r., zm. 31 marca 1998 r.). Wybitny pol-
ski reżyser, twórca fabularnych filmów 
dziecięcych tj.: „Małe dramaty” (1958), 
„Kolorowe pończochy” (1960), „Nieko-
chana” (1966), „Abel twój brat” (1970), 
„Motyle” (1972), „Ten okrutny, nikczem-
ny chłopak” (1972), „Moja wojna, moja 
miłość” (1975), „Królowa pszczół” (1977) 
i wielu innych. W jego filmach występo-
wali m.in.: Zbigniew Cybulski, Daniel 
Olbrychski, Ewa Krzyżewska,  Elżbieta 
Czyżewska oraz aktorzy występujący w 
tym najnowszym obrazie o życiu i twór-
czości reżysera. 

Film dokumentalny pt. „Janusz Na-
sfeter – piękny okrutny świat...”, został 
wyprodukowany przez Powiatową Bi-
bliotekę Publiczną im. Heleny i Stefana 
Nasfeterów w Wołominie. Scenariusz 
i reżyseria Aurelia Sobczak. Występują 
m.in.: Filip Łobodziński, Henryk Gołę-
biewski, Krystyna Łubieńska, Tadeusz 
Wiśniewski. 

Na twórczość Janusza Nasfetera miały 
wpływ filmy wyświetlane w ówczesnym 
kinie, które znajdowało się w miejscu dzi-
siejszej Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A. 
Kino prowadził jego wuj Stefan Nasfe-
ter, który wraz z małżonką Heleną jest 
obecnie patronem biblioteki.  Biblioteka 
podjęła trud wyprodukowania filmu o 
Januszu Nasfeterze, bratanku Stefana 
Nasfetera, który zainspirowany działal-
nością wuja stał się wybitnym polskim 

reżyserem. Tworzył filmy wrażliwe i spo-
łecznie zaangażowane, za które obecnie 
bez wątpienia otrzymywałby najwyższe 
wyróżnienia i nagrody. 

Premiera odbędzie się 17 lutego 2022 

r., o godz.19.00, w kinie Kultura, ul. Mic-
kiewicza 9 w  Wołominie, wstęp wolny. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
objął Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Zapraszamy!

Historyczne centrum Radzymina przy Placu Kościuszki zostanie zaadapto-
wane na cele kulturalne. Plac miejski będzie zmodernizowany, a w zabytkowej 
kamienicy przy ul. Konstytucji 3 Maja powstanie punkt informacji kulturalnej. 
Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego do gminy trafi na te projekty 
w sumie prawie 1 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umo-
wę w tej sprawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik 
oraz burmistrz gminy Radzymin Krzysztof Chaciński wraz ze skarbnikiem Artu-
rem Goryszewskim.

W ramach projektu na pierwszym 
piętrze zabytkowej kamienicy zostanie 
utworzony punkt informacji kulturalnej. 
W jego pomieszczeniach mieszkańcy 
oraz turyści będą mogli zapoznać się z 
atrakcjami oraz ofertą kulturalną gminy.

Duże zmiany czekają Plac Kościuszki. 
Uporządkowany zostanie teren dooko-
ła pomnika patrona placu, powstanie 
fontanna, wyremontowane będą tak-
że alejki parkowe. Teren zyska nowe 
oświetlenie. Nie zabraknie także zieleni: 
klombów, drzew i trawników. Powstanie 
także mała infrastruktura, dzięki której 
w historycznym centrum miasta będzie 
można organizować koncerty, festyny 
i biesiady. Mieszkańcy zyskają zatem 
nie tylko uporządkowane i estetyczne 
miejsce w samym centrum swojej miej-
scowości, ale także łatwiejszy dostęp do 
kultury. Co ważne, zarówno punkt in-
formacji kulturalnej, jak i sam plac, zo-

staną przystosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.

Inwestycja jest ważna także z punktu 
widzenia dziedzictwa kulturowego. Ra-
dzymin leży w samym sercu historycz-
nego Mazowsza. Miasto jest wzmian-
kowane już w najstarszych źródłach 
pisanych dotyczących regionu. Dzięki 
dofinansowaniu z Funduszy Europej-
skich Radzymin zyska reprezentacyjne 
centrum, które będzie mogło tętnić ży-
ciem i być miejscem kultywowania re-
gionalnej kultury.

Tytuł projektu: Radzymiński rynek 
– miejsce spotkań z kulturą

Beneficjent: Gmina Radzymin
Całkowita wartość projektu: 2 032 

911, 98 zł
Kwota dofinansowania z Unii Euro-

pejskiej: 992 455,58 zł
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