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Szkoła ponadpodstawowa w Markach

Wołomin pozyskał
kolejne dofinansowanie 

Wołomin pozyskał prawie 700 tys. zł na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dzięki dodatkowym środ-
kom zapewniona zostanie osobom potrzebującym pomoc osobistego asystenta, a opiekunom osób niepełnosprawnych chwi-
lę wytchnienia, dodatkowe umiejętności lub wsparcie specjalistów.

Program Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej będzie przez Woło-
min realizowany już po raz trzeci. Fan-
tastyczną informacją jest to, że w tym 
roku dzięki prawie pięciokrotnie wyższej 
kwocie pozyskanych środków 569 tys. zł 

z pomocy asystenta osobistego skorzysta 
znacznie więcej osób. 

Więcej potrzebujących skorzysta też 
z opieki wytchnieniowej. Na ten cel po-
zyskano prawie 100 tys. zł, co pozwoli 
zaoferować opiekunom osób niepełno-

sprawnych więcej chwil wytchnienia i 
więcej tak bardzo potrzebnego czasu na 
regenerację.

Oba programy będą realizowane w ca-
łości przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wołominie.

Podpisanie pierwszej umowy  
inwestycyjnej w 2022 roku

Już wkrótce wystartuje budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalne-
go w Tłuszczu. Dziś miało miejsce podpisanie umowy przez burmi-
strza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz skarbnik gminy Halinę Kusak 

z Łukaszem Górczakiem- dyrektorem komplementariusza konsorcjum firm Eko-
inbud Sp. z o.o. oraz F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska, którzy będą realizować 
inwestycję. Umowa opiewa na kwotę 5,08 mln zł, z czego ponad 3,05 mln gmina 
pozyskała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Cen-
tra opiekuńczo-mieszkalne” oraz środków z Funduszu Solidarnościowego. 

Centrum opiekuńczo - mieszkalne 
w Tłuszczu znajdować się będzie przy 
ul. Szerokiej (os. Borki). Powierzchnia 
całkowita wyniesie 567 m2,. Budynek 
zapewni wsparcie  14 osobom niepełno-
sprawnym na pobyt dzienny i 6 osobom 
niepełnosprawnym na pobyt całodobo-
wy.

Dla uczestników będą świadczone 
różnorodne i dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych usługi, tj. usłu-
gi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, usługi asystenckie, zajęcia z 
psychologiem, zajęcia ruchowe/rehabili-
tacyjne, logopedyczne, z arteterapii oraz 
muzykoterapii, a także zajęcia kulinarne. 
Zapewniona będzie również pomoc pie-
lęgniarska.

- Dzięki odpowiedzialnej polityce fi-
nansowej i aktywnemu pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych możemy myśleć 
o realizacji takich inwestycji, jak wła-
śnie centrum opiekuńczo- mieszkalne.  

Mamy co do tego miejsca także długoter-
minowe plany polegające na utworzeniu 
w przyszłości Domu Pomocy Społecznej, 
który odpowie na potrzeby usług byto-
wych, opiekuńczych i wspomagających 
dla osób wymagających całodobowej 
opieki zdrowotnej z powody wieku, cho-
roby lub niepełnosprawności. Obecnie, 
z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej 
każdego roku są przeznaczane znaczne 
środki na umieszczenie naszych miesz-
kańców w DPS-ach, gdyż miesięczny 
koszt, który musimy pokryć za opiekę 
jednej osoby to ok. 5 tys. zł. – powiedział 
burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

- Mamy nadzieję, jak najszybciej uda 
się rozpocząć prace, dzięki czemu już w 
2023 roku Centrum opiekuńczo- miesz-
kalne rozpocznie funkcjonowanie. Tym-
czasem my szykujemy się do kolejnych 
inwestycji że, których nie będzie w tym 
roku brakowało – dodaje burmistrz 
Tłuszcza.

Po kilku latach przerwy powrócił te-
mat budowy szkoły średniej na terenie 
powiatu wołomińskiego. Szybko w tej 
kwestii zareagowała Rada Miasta Mar-
ki. Radni spotkali się na nadzwyczajnej 
sesji. Na wniosek klubu radnych „Tak, 
zmieniamy Marki” przyjęte zostało 
stanowisko w tej sprawie. 

Reprezentanci miasta przypominają, 
że powiat formalnie już rozpoczął prace 
nad budową szkoły ponadpodstawowej 
przy ul. Wspólnej i deklarują pełne po-
parcie dla realizacji tej inwestycji).

- Dziękuję radnym za bardzo waż-
ną inicjatywę. Za inwestycją powiatu w 
Markach przemawiają zarówno argu-
menty ekonomiczne jak i demograficz-
ne. Obecnie w mareckich szkołach pod-
stawowych uczy się ponad 4 tys. dzieci. 
Część z nich mogłaby się dalej kształcić 
w naszym mieście. Tu także mogłyby 
uczyć się dzieci z sąsiednich miejscowo-

ści, korzystając z dodatkowych możliwo-
ści, które daje już wybudowane Marec-
kie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne 
– mówił Jacek Orych, burmistrz Marek.

Warto przypomnieć, że radny powia-
tu wołomińskiego Arkadiusz Werelich 

przygotował petycję w sprawie szkoły w 
Markach skierowaną do władz powiato-
wych. https://www.petycjeonline.com/
tak_popieram_budow_szkoy_ponad-
podstawowej_technicznej_w_markach 

Tłuszcz
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Co? Gdzie? Kiedy?

Koncert Vito Bambino w Markach „Telewizja kłamie” w Markach
MCER zaprasza 13 marca o godzi-

nie 19.00 na koncert Vito Bambino! 
Vito, a właściwie Mateusz Dopieralski 
to aktor znany głównie z niemieckich 
produkcji czy scen teatralnych na któ-
rych występował głównie będąc mło-
dym, początkującym artystą.

Vito Bambino wśród polskiej publicz-
ności jest rozpoznawany przede wszyst-
kim jako piosenkarz. To właśnie dzięki 
muzyce stał się popularny w Polsce. 
Jego głos jest nam dobrze znany przede 
wszystkim z utworów zespołu Bitamina, 
którego jest wokalistą. Rozgłos dały mu 
również współprace z takimi artystami 
jak Quebonafide, Sanah, Dawid Podsia-
dło, Daria Zawiałow czy Jan-rapowanie. 
Utwory nagrywane z artystami z róż-
nych gatunków muzycznych pozwoliły 
mu pokazać się wielu różnym grupom 
odbiorców. Muzyka Vito Bambino to 
przede wszystkim indie rock, indie-pop, 
hip-hop czy ogólnie pojęta muzyka alter-
natywna. W ramach projektu „Wszystko 
mi mówi” razem z Sanah, Arturem Roj-
kiem i Kwiatem Jabłoni przygotował 
własną interpretację utworu Skaldów 
– „wszystko mi mówi, że mnie ktoś po-
kochał”. Rosnąca popularność artysty 
przyciąga wielu fanów na jego występy.

Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne zaprasza 4 marca o godzinie 
20.00 na spektakl „Telewizja kłamie”.  Cała prawda o kłamstwach telewizji w do-
borowej obsadzie. Tamara Arciuch jako Ania Lawendowska, Adam Fidusiewicz 
jako Krzysztof Wybisz, Bartek Kasprzykowski jako Maciej Dobor, Bartosz Opania 
jako ojciec Tadeusz. 

Na scenie pojawią się też Krzysztof 
Zniemiec, Tomasz Karmel i Marcin 
Prochop…i publiczność jako telewidz, 
który może wybrać jaką telewizję chce 
oglądać w spektaklu. Aktorzy wciela-
jąc się w postacie znanych prezenterów 
telewizyjnych pokazują nie tylko co się 
dzieje na oczach telewidza, ale i to co się 
dzieje w telewizyjnym studiu po wyłą-
czeniu kamer i zejściu z wizji. A do wy-
boru jest TVP, TVN, Polsat i TV Trwam. 
Widzowie spektaklu wreszcie będą mogą 

zobaczyć jak zachowują się gwiazdy zna-
ne ze szklanego ekranu gdy telewizyjny 
uśmiech schodzi im z twarzy. 

Spektakl komediowy w gwiazdorskiej 
obsadzie!!! Reżyseria Bartłomiej Ka-
sprzykowski!

Bilety do nabycia:
ideaart.com.pl
kupbilecik.pl
biletyna.pl
Rezerwacje grupowe: 519 – 770 – 303.

Dzień Kobiet w Zielonce
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce zaprasza zielonkowskie Panie w niedzielę 

6 marca o godz. 16.00!  Przy muzyce na żywo, ciastku i kawie skorzystać będzie 
można z przygotowanych prezentacji, ciekawostek, warsztatów i stoisk. 

Poczuć zapach olejków eterycznych 
i dowiedzieć się co nie co na temat aro-
materapii, wykonać samowystarczalny 
ekosystem w szklanym naczyniu na 
warsztatach „Las w słoiku”, wziąć udział 
w warsztatach ceramiki czy malarstwa, 
zapleść makramę, a także np. wykonać 
analizę składu swojego ciała. Przygoto-
wane będą także inne niespodzianki oraz 
konkurs. Na koniec tego dnia, o godz. 
19.00, odbędzie się projekcja filmu „Czas 
na miłość”.

Stand-up Kacpra Rucińskiego
Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne zaprasza 10 marca o godz. 19.00 na stand-up Kacpra Rucińskiego.

Kacper Ruciński – prekursor polskie-
go stand-upu, człowiek który od deka-
dy czynnie jeździ ze swoimi solowymi 
programami komediowymi. Poprzedni 

program zobaczyło ponad 40.000 ludzi, 
trasę BANG2 w której Kacper brał udział 
zobaczyło na żywo prawie 100.000 ludzi. 
Nowy program, nowe spostrzeżenia. 

Program UWAGA NA ŁOSIE. Na scenie 
pojawi się również Support.

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

Atrakcyjne miejsce. Tel. 603 677 024
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Spółdzielnia Socjalna w Kobyłce

Samorząd

W Kobyłce podpisano akt założy-
cielski Spółdzielni Socjalnej Podkowa 
– założycielami spółdzielni są Miasto 
Kobyłka i Gmina Jadów. Siedzibą spół-
dzielni będzie Kobyłka. W imieniu 
członków założycieli podczas Walnego 
Zgromadzenia akt powołujący spół-
dzielnię podpisali Zastępca Burmistrza 
Miasta Kobyłka Katarzyna Rostek oraz 
Wójt Gminy Jadów Dariusz Stanisław 
Kokoszka. Prezesem Zarządu została 
Beata Jaroń, Rzecznik Ekonomii Spo-
łecznej i Solidarnej w gminie Jadów, 
a Wiceprezesem Marzena Ryszawy, 
mieszkanka Kobyłki z doświadcze-
niem w pracy w pomocy społecznej.

- Jestem bardzo wdzięczna Pani Bur-
mistrz Edycie Zbieć, za to, że mi zaufała. 
I po przedstawieniu moich planów stwo-
rzenia spółdzielni powiedziała: dobrze, 
róbmy to – mówiła Wiceburmistrz Ka-
tarzyna Rostek. Z inicjatywą założenia 
wspólnej spółdzielni socjalnej wyszedł 
Dariusz Stanisław Kokoszka, wójt gminy 
Jadów, który o takich działaniach myślał 
już kilka lat temu. – Gratuluję i życzę Pa-
niom powodzenia i szczęścia. Niech ta 
podkowa jako symbol, przynosi pomyśl-
ność spółdzielni i jej rozwój. I niech tym 
samym służy jak najlepiej mieszkańcom 
Jadowa i Kobyłki – powiedział wójt.

Spółdzielnia socjalna Podkowa będzie 
mogła rozpocząć działalność po złoże-
niu wniosku o rejestrację oraz wpisaniu 
do Krajowego Rejestru Sądowego – co 
nastąpi niebawem.

Czym jest spółdzielnia socjalna? Jest 
to, zgodnie z definicją, podmiot łączący 
cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji 
pozarządowej (przedsiębiorstwo spo-
łeczne). A więc spółdzielnie socjalne z 
jednej strony funkcjonują na takich sa-
mych zasadach gospodarczych, jak inne 
przedsiębiorstwa - z drugiej reintegrują 
społecznie i zawodowo.

Spółdzielnia socjalna to takie 2 w 1 – 
firma i organizacja pozarządowa. Z jed-
nej strony powołana jest po to, żeby do-
starczać produkty i usługi. Spółdzielcy są 
przedsiębiorcami – konkurują na rynku, 
mogą rozwijać swoją ofertę i – oczywi-
ście – zarabiać na tym. Z drugiej strony 
powinna przeznaczać nadwyżkę wypra-
cowanego zysku na działania na rzecz 
swoich członków oraz społeczności, w 
której działa spółdzielnia. Podmioty te 
mają możliwości podobne do organiza-
cji pozarządowych – tak jak one mogą 
wypełniać zadania publiczne, działać w 
sferze edukacji, kultury i animacji spo-
łecznej, startować w konkursach prze-
znaczonych dla organizacji.

Prowadząc równolegle działalność go-

spodarczą oraz reintegrację społeczną i 
zawodową spółdzielnie stały się jednym 
z kluczowych podmiotów ekonomii 
społecznej oraz istotnym instrumentem 
polityki społecznej w zakresie aktywnej 
integracji i zwiększania spójności spo-
łecznej.

Główne zadanie spółdzielni to zara-
bianie i dawanie zatrudnienia, ale przede 
wszystkim budowanie wspólnoty. We-
wnątrz spółdzielni, a także szerszej – w 
społeczności. Spółdzielnia ma dać za-
trudnienie, ale również poczucie bycia 
potrzebnym.

Spółdzielnia Socjalna Podkowa ma 
prowadzić działalność społeczną i oświa-
towo-kulturalną na rzecz swoich człon-
ków, pracowników oraz środowiska lo-
kalnego, a także działalność społecznie 
użyteczną. Jak wynika ze statutu, spół-
dzielnia będzie działała na rzecz reinte-
gracji zawodowej i społecznej członków i 
pracowników oraz w kierunku odbudo-
wania i podtrzymania u członków i pra-

cowników umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej oraz peł-
nienia ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu. Będzie także 
prowadziła działania mające na celu od-
budowanie i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy.

Nieodpłatna działalność Spółdzielni 
będzie skupiona na realizacji zadań pu-
blicznych, takich jak na przykład pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób, wspieranie rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej, działalność na 
rzecz mniejszości narodowych i etnicz-
nych, na rzecz osób niepełnosprawnych, 
aktywizacji zawodowej osób pozosta-
jących bez pracy, wypoczynku dzieci i 
młodzieży, czy też przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym.

Dla realizacji swoich celów Spółdziel-
nia będzie mogła rozpocząć także pro-
wadzenie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego.

Pieniądze na rozbudowę 
ul. Legionów w Wołominie

Wołomin zdobył ponad 3,5 mln zł na rozbudowę ul. Legionów! Ze środków 
pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowana zostanie ul. 
Legionów w Wołominie na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej. Cał-
kowity koszt inwestycji to prawie 4,5 mln zł.

Dofinansowanie z RFRD w wysokości ponad 5 mln zł otrzyma również droga po-
wiatowa al. Niepodległości. Gmina Wołomin przygotowała tę powiatową drogę do 
kompleksowej inwestycji poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, na którą 
przeznaczono prawie 4 mln zł (z dofinansowaniem).

Dodatkowo zabezpieczono w budżecie gminy 300 tys. zł. na wsparcie tej ważnej dla 
mieszkańców inwestycji powiatowej. 

Dom komunalny w gminie Wołomin
Trwają zaawansowane prace przy 

realizacji kolejnej gminnej inwestycji 
– budowany jest dom komunalny w 
Nowych Lipinach.

Nowy budynek przy ulicy Rolnej 
zwiększy nie tylko ilość, ale i standard 
lokali. Ostatnie miesiące pokazały naszą 
skuteczność i to, że w trosce o szybszy 
rozwój gminy sięga się po środki ze-
wnętrzne. Koszty realizacji tego duże-
go przedsięwzięcia w 80% pochodzą z 
Funduszu Dopłat w ramach Programu 
Budownictwa Mieszkaniowego, którego 
koordynatorem jest BGK. 

Dar dla Kobyłki
Przedstawiciel firmy Nokian Tyres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeka-

zał Miastu Kobyłka komplet czterech opon letnich do taksówki miejskiej – dzięki 
temu będzie można jeszcze bezpieczniej wozić potrzebujące osoby. 

 Jest to dla miasta duża pomoc, kon-
kretne wsparcie dla urzędu i dla Miesz-
kańców, którzy z naszej miejskiej tak-
sówki korzystają.

Minęły już trzy lata, odkąd w Kobyłce 
działa ta innowacyjna i pionierska for-
ma pomocy Mieszkańcom. W styczniu 
2019 z Kancelarii Prezydenta RP trafił 
do nas Peugeot 407 dzięki staraniom wi-
ceprzewodniczącego Rady Miasta Zbi-
gniewa Kropiewnickiego. Codziennie 
funkcjonowanie taksówki w Kobyłce 
nie byłoby z kolei możliwe bez wsparcia 
firm, takich jak Bellesa-Med, która ser-
wisuje samochód (do niedawna wspie-
rał nas także Keep Rocking w zakresie 
myjni ręcznej) czy właśnie Nokian Ty-
res, która podarowała nam nowe letnie 
opony.

Zasady uzyskania pomocy w do-
jeździe są proste – miejska taksówka 
jest przeznaczona dla Mieszkańców, 
którzy nie są w stanie samodzielnie się 
przemieszczać, a muszą załatwić waż-
ną życiowo sprawę. Wszystkie osoby 
po 70 roku życia, przewlekle chore lub 
niepełnosprawne mogą zamówić prze-
jazd, liczyć na pomoc w wysiadaniu i 
wsiadaniu do samochodu, ale również 
na to, że kierowca poczeka na nich pod 
np. przychodnią lub będzie pod tzw. „te-
lefonem” czekał na sygnał o powrocie. 
Można zamówić przejazd do urzędu, 
biblioteki, miejskiego ośrodka kultury, 

przychodni, ośrodka opieki społecznej, 
a w uzasadnionych przypadkach także w 
inne miejsca.

Miejska taksówka dla mieszkańców 
przez te trzy lata stała się symbolem 
równego traktowania chorych, starszych 
i niedołężnych osób zamieszkujących 
Kobyłkę. Ten pomysł był tzw. „strzałem 
w dziesiątkę” – bardzo wiele osób z niej 
korzysta. W zeszłym roku taksówka od-
była ponad 1300 kursów.
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Samorząd

Radzymińskie rondo

Strefa płatnego 
parkowania w Ząbkach

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.  U. z 2022  r., poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 28 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Nr 15/
SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 
03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, dla 
inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek 
od km 25+155 do km 26+012.”

Jednocześnie zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 16 lutego 2022  r. wydał postanowienie Nr  211/SAAB/2022  
o uzupełnieniu treści ww. decyzji Nr 15/SPEC/2022 z dnia  28 stycznia 2022 r. Wydanie niniejszego postanowienia powoduje, że wniesienie 
odwołania od ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego biegnie od dnia doręczenia postanowienia lub ogłoszenia o jego wydaniu.

Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Zielonka, Miasta Kobyłka i gminy Wołomin, powiat 
wołomiński, woj. mazowieckie.
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 71/1, 71/2, 71/3.
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 118/4, 117/1, 115/2, 118/3.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia w całości pod inwestycję:
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 118/1, 115/1.
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 1, 2, 3.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz właściwej 
jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję):
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 70/2 (70/3, 70/4), 69 (69/1, 69/2), 68 (68/1, 68/2), 67 (67/1, 67/2), 66 (66/1, 66/2), 65 
(65/1, 65/2), 64 (64/1, 64/2), 63 (63/1, 63/2), 62 (62/3, 62/4), 60/1 (60/5, 60/6), 61/3 (61/13, 61/14), 61/4 (61/15, 61/16), 61/2 (61/11, 61/12).
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 89/2 (89/3, 89/4), 95 (95/1, 95/2), 96/2 (96/3, 96/4), 98 (98/1, 98/2), 99/3 (99/6, 99/7), 
100/4 (100/7, 100/8), 104/2 (104/3, 104/4), 105/1 (105/3, 105/4), 105/2 (105/5, 105/6), 109/2 (109/3, 109/4), 111 (111/1, 111/2), 112/2 (112/3, 
112/4), 114/4 (114/5, 114/6, 114/7), 114/3 (114/8, 114/9), 117/2 (117/5, 117/6).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/3, 148/4), 75/6 (75/7, 75/8), 77 (77/7, 77/8), 79 (79/7, 79/8), 80/3 (80/14, 80/15), 
81/3 (81/6, 81/7), 82/3 (82/6, 82/7), 83/3 (83/6, 83/7), 85/3 (85/4, 85/5), 86/10 (86/11, 86/12), 87/10 (87/11, 87/12), 88/10 (88/11, 88/12), 
89/10 (89/11, 89/12), 90/19 (90/20, 90/21), 91/22 (91/23, 91/24), 93 (93/1, 93/2), 95/18 (95/19, 95/20), 96/14 (96/19, 96/20), 97/14 (97/19, 
97/20), 102/3 (102/4, 102/5), 105/4 (105/5, 105/6), 151/2 (151/6, 151/7), 108/9 (108/10, 108/11), 109/9 (109/10, 109/11).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 125 (125/1, 125/2), 129 (129/1, 129/2), 130 (130/1, 130/2), 138 (138/1, 138/2), 140 (140/1, 140/2), 
141 (141/1, 141/2), 144 (144/1, 144/2), (124 (124/1, 124/2), 12/2 (12/3, 12/4), 10/2 (10/3, 10/4), 8/2 (8/3, 8/4), 6 (6/1, 6/2, 6/3, 6/4), 4 (4/2, 
4/1), 5 (5/1, 5/2), 7 (7/1, 7/2), 9 (9/1, 9/2), 11 (11/1, 11/2), 144 (144/1, 144/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę 
sieci uzbrojenia terenu (w nawiasie numery działek po podziale):
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 101, 103, 104/2 (104/4), 105/1 (105/4), 105/2 (105/6), 109/2 (109/4), 114/3 (114/9), 117/2 
(117/6).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/4), 58/6, 63, 68, 70, 71, 75/1, 75/6 (75/8), 89/10 (89/12), 89/9, 90/19 (90/21), 
96/14 (96/20), 95/18 (95/20), 94/18, 93 (93/2).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 130 (130/2), 131, 137, 138 (138/2), 124 (124/2), 295, 14, 13/2, 13/3, 12/2 (12/4), 10/2 (10/4), 8/2 (8/4), 
10/1, 8/1, 6 (6/4), 4 (4/1), 18, 20, 21, 22, 23.
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę 
innych dróg publicznych (w nawiasie numery działek po podziale):
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 114/3 (114/9), 113/1, 112/1, 117/2 (117/6).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/4).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 124 (124/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu w korzystaniu zlokalizowane poza pasem drogowym przeznaczone pod budowę/przebudowę 
zjazdów:
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 69 (69/2), 63 (63/2), 62 (62/4), 61/3 (61/14).
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 96/2 (96/4), 100/4 (100/8), 104/2 (104/4), 105/1 (105/4), 105/2 (105/6), 109/2 (109/4), 
114/3 (114/9).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/4), 63, 71, 75/1, 96/14 (96/20).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 129 (129/2), 130 (130/2), 131, 141 (141/2), 144 (144/2), 124 (124/2), 11 (11/2), 13/1, 15, 16, 23.
Numery działek w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód 
płynących oraz linii kolejowej), nie podlegające podziałowi pod inwestycję, na podstawie art. 20a ustawy zrid:
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 1/14, 1/13, 1/16.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę  do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze 
nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie 
dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub  użytkownik wieczysty nieruchomości 
objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal 
oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o  wydaniu decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności – wysokość odszkodowania powiększa się o 
kwotę równą  5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej 
wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Oświadczenie o wydaniu nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres 
inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra 
Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U.  z 2021 r., poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5,  00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr  7, w następujących godzinach: 
poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod  nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione 
nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie 
uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych.  Czas przeznaczony 
na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jeden Klient do jednej 
sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz  nakaz używania rękawiczek 
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i  nosa. Osoba odbierająca dokumentację z urzędu winna używać rękawiczek 
jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.
Data publicznego obwieszczenia: 24.02.2022 r.

Od 31 marca 2022 r. rusza strefa płatnego parkowania w Ząbkach. Warto wyro-
bić kartę "Jestem z Ząbek", pobrać bilet i parkować za darmo.

Wniosek o wydanie nowej karty moż-
na złożyć przez stronę internetową www.
jestemzzabek.pl lub osobiście w Urzędzie 
Miasta (wejście C, parter, pok.17). Oka-
zanie PIT za rok ubiegły jest niezbędne 
do wyrobienia lub przedłużenia ważno-

ści Karty "Jestem z Ząbek".
Aby bezpłatnie parkować w strefie, 
należy przypisać numer rejestracyjny 
pojazdu do użytkownika karty:
1. w parkomacie wybrać przyci-

skiem "taryfa" że chcesz parko-
wać na kartę "Jestem z Ząbek"

2. Zeskanować zbliżeniowo nową 
kartę fizyczną lub dedykowany 
do parkowania kod QR w apli-
kacji mieszkańca - parkomat 
wyświetli datę ważności karty i 
numer rejestracyjny samocho-
du, o ile go wcześniej wprowa-
dzono,

3. wprowadzić lub zmienić numer 
rejestracyjny przypisany do 
karty ew. anulować operację.

Na rondzie przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie położono masę z betonu as-
faltowego i puszczono na nim ruch. 

Tym samym znikają największe utrudnienia w tym miejscu związane z budową 
Al. Lecha Kaczyńskiego. Realizacja tego etapu budowy potrwa do połowy roku, ale 
będzie zdecydowanie mniej odczuwalna.

Skuteczna i tania 
reklama!!! 

tel. 694-759-987
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WAŻNE- aktualne informacje dotyczące 
pomocy dla Ukrainy 

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar-
czyk uczestniczył dziś w Wojewódzkim 
i Powiatowym Zespole Zarządzania 
Kryzysowego, podczas którego zostały 
przekazane informacje dotyczące za-
sad przekazywania pomocy dla obywa-
teli Ukrainy.

Prosimy o zapoznanie się z dostępny-
mi poniżej informacjami:

1. Wojewodowie będą koordynować 
zbiórki pomocy humanitarnej, która ma 
trafić na teren Ukrainy. Lista produktów 
i środków, które mogą być przekazane 
potrzebującym w Ukrainie (w tym ocze-
kującym przed przejściami granicznymi) 
jest dostępna na stronie Gminy Tłuszcz.  
Punktem, gdzie będą zbierane te rzeczy 
jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Tłuszczu, czynne pon.-pt. w godz. 
8-21. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z Woje-
wódzkim i Powiatowym Zespołem Za-
rządzania Kryzysowego, który na bieżą-
co będzie nam przekazywał informacje o 
aktualnych potrzebach. 

2. Gmina Tłuszcz przekazała informa-
cję o możliwości zakwaterowania ok. 100 
obywateli Ukrainy. Miejsca te pozostają 
do dyspozycji Wojewody Mazowieckie-
go oraz Starosty Powiatu Wołomińśkie-
go. 

3. Wszystkie osoby z Ukrainy, które po 
24 lutego przybyły do Polski są zobowią-
zane do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie 
odpowiednim ze względu na adres. Jeśli 
przyjęli Państwo pod swój dach uchodź-
cę, prosimy o kontakt pod numerem z 

Potwierdzamy - ul. Nowa 
zostanie przebudowana  

Tłuszcz

Na początku roku informowaliśmy o szansie, jaka stoi przed  gminą Tłuszcz 
w zakresie pozyskania dofinansowania na przebudowę ul. Nowej w Tłuszczu. - 
Wtedy złożony wniosek był rekomendowany do dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, a dziś po ukazaniu się zatwierdzonej listy dzielimy się z 
Państwem informacją, że pozyskaliśmy blisko 4 mln złotych na przebudowę 750,4 
mb ul. Nowej w Tłuszczu – mówi burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Kwota stanowi 80% kosztów inwesty-
cji, w ramach której całkowicie zmoder-
nizowana zostanie jezdnia oraz chodnik, 
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o 
szerokości 3m, odwodnienie, a także aż 
13 (!) bezpiecznych przejść dla pieszych. 
Dzięki temu zminimalizowany zostanie 
poziom ryzyka wystąpienia kolizji lub 
wypadku z udziałem pieszych i rowe-
rzystów, w tym dzieci, które uczęszczają 
do Szkoły Podstawowej im. Królowej 
Jadwigi w Tłuszczu oraz Zespołu Szkół 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Tłuszczu z całego osiedla Kolejowa, a 
także pozostałych mieszkańców.

- Bardzo się cieszę, że początek roku 
przynosi tak dobre wieści. Kolejnym 
krokiem będzie podpisanie umowy z 
wojewodą mazowieckim oraz ogłoszenie 
przetargu i wyłonienie wykonawcy. Mam 
nadzieję, że jak najszybciej uda nam się 
podzielić z Państwem informacjami o 
kolejnych etapach, które przybliżą nas do 
rozpoczęcia prac w terenie. Tymczasem 
nie zwalniamy tempa i szykujemy się do 
startu w przyszłych naborach i pozyska-
niem, jak najwyższych dofinansowań w 
programach krajowych i unijnych. Lu-
bimy zmieniać Tłuszcz- powiedział bur-
mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

Urzędem Miejskim w Tłuszczu tel. 29- 
642- 30-58 w godzinach pracy Urzędu, 
tj. pon., śr., czw. 8-16, wt. 8-18, pt. 8-14. 
W zgłoszeniu należy podać liczbę osób 
wraz z adresem ich pobytu. 

4. Samorządy wraz z organizacjami 
pozarządowymi będą organizować po-
moc dla obywateli Ukrainy, którzy przy-
byli do Polski. Gmina Tłuszcz nadal bę-
dzie robiła to w porozumieniu z Klubem 
Możliwości za którego pośrednictwem 
rzeczy według potrzeb zostaną rozdy-
sponowane do punktów zakwaterowa-
nia. Punkty z listy poniżej przyjmują 
rzeczy do piątku we wskazanych poniżej 
punktach. Jeśli pojawi się konieczność, 
aby zbiórka była kontynuowana także w 
przyszłym tygodniu, będziemy Państwa 
informować. 
•	 Przedszkole Samorządowe „Baśniowa 

Kraina” w Tłuszczu, godz. 6.30-17.30
•	 Zespół Szkół w Jasienicy, godz. 7.00-

15.00
•	 Zespół Szkół w Miąsem, godz. 6.00-

17.00
•	 Zespół Szkół w Mokrej Wsi, godz. 

7.00-15.00
•	 dom Sołtysa Jasienicy Sebastiana Biał-

ka, godz. 15-21 
Co aktualnie jest zbierane? 

•	 chleb (pakowany, krojony), pieczywo 
chrupkie

•	 wędlina (pakowana próżniowo), pa-
rówki, kabanosy

•	 ser (w paczkach) 
•	 woda gazowana i niegazowana w bu-

telkach o różnej pojemności 
•	 wszelkiego rodzaju konserwy 
•	 kasze
•	 makarony 
•	 latarki wraz z bateriami 
•	 noże, zapałki, zapalniczki
•	 naczynia jednorazowe- talerze, kubki 

(także do napojów gorących), łyżki, 
widelce, noże

•	 chusteczki do dezynfekcji, płyny do 
dezynfekcji 

•	 octanisept lub inne środki do przemy-
cia rany 

•	 bandaże małe i duże
•	 plastry- różne wielkości 
•	 chusteczki paczkowane, wyciągane, 

serwetki, ręczniki papierowe
•	 koce- najlepiej nowe
4. Wojewoda Mazowiecki przekazał 

informację, że osoby fizyczne nie będą 
miały refundacji za koszty poniesione 
na utrzymanie obywateli Ukrainy, którzy 
zostali zakwaterowani w ich domach. O 
zwrot kosztów będą mogły starać się fir-
my, które podpiszą stosowaną umowę z 
Powiatem. 

6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
uruchomił całodobową infolinię dla 
obywateli Ukrainy pod numerem 987 
obsługiwaną również w języku ukraiń-
skim. Można tam uzyskać informację 
m.in. o procedurach związanych z lega-
lizacją pobytu. 

7. Ważne jest także wsparcie finanso-
we. Na stronie https://pomagamukra-

inie.gov.pl/ znajduje się zweryfikowana 
lista zbiórek pieniężnych, m.in. na armię 
czy pomoc medyczną. 

8.  Obywatelowi Ukrainy, który przy-
był do Polski w związku z agresją militar-
ną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi 
się z problemem zdrowotnym do lekarza 
rodzinnego, poradni specjalistycznej, 
czy szpitala zostanie udzielona adekwat-
na pomoc medyczna. 

WAŻNE! Dotyczy to obywatela Ukra-
iny, który posiada zaświadczenie wy-
stawione przez Straż Graniczną RP lub 
odcisk stempla Straży Granicznej RP 
w dokumencie podróży, potwierdzają-
ce  legalny pobyt na terytorium RP, po 
przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 
r., w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium Ukrainy.

Zasady udzielania świadczeń me-
dycznych dla obywateli Ukrainy oraz 
ich rozliczania  będą identyczne, jak w 
przypadku polskich pacjentów. Oby-
watele Ukrainy będą posiadać dodat-
kowy tytuł uprawniający do świadczeń 
zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia 
zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze 

środków z budżetu państwa. Podstawą 
rozliczeń będą stawki zapisane w umo-
wach z NFZ.

Obywatelom Ukrainy została za-
pewniona doraźna pomoc i każdy z 
nas pomógł najlepiej jak potrafił. Te-
raz trzeba się zastanowić nad długofa-
lową, systemową pomocą, a nie będzie 
ona możliwa jeśli będziemy pomagać 
w chaosie. Służby podkreślają, że mu-
simy pomagać rozsądnie, żeby nie po-
wodować większych problemów. Re-
akcja zarówno naszych mieszkańców, 
jak i całego społeczeństwa jest piękna 
i napawa nas dumą, jednak musi-
my wiedzieć, jak spożytkować naszą 
energię i chęć pomocy. Inwestujmy w 
przemyślane i długoterminowe roz-
wiązania, a co za tym idzie budowanie 
sieci wsparcia, zamiast w jednostkowe 
i spontaniczne zrywy. Niezbędnym 
jest, aby rozpoznać faktyczne potrze-
by oraz nadać priorytety i działać w 
porozumieniu z osobami oraz instytu-
cjami, które mają doświadczenie, znają 
sytuację oraz wiedzą lepiej od nas, jak 
można wykorzystać posiadane zasoby.
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Sukces młodej 
mieszkanki Ząbek

Ola Tatarczuk, ząbkowianka, uczennica klasy 4 w SP3, mimo tak młodego wie-
ku ma już spore sukcesy w tańcu disco dance.

Ola swoją przygodę z tańcem zaczęła 
4 lata temu w szkole Egurrola Dance Stu-
dio. W tej chwili jest członkiem zespołu 
Luzik1, który jest ośmiokrotnym mi-
strzem Polski w disco dance. Taniec to jej 
ogromna pasja i miłość, której poświęca 
każdą wolną chwilę. Trenuje 6 razy w ty-
godniu. Do tego jej średnia na półrocze 
wyniosła - 5.0. 

Największe osiągnięcia sportowe Oli z 
ostatniego 2021 roku to:
•	 Międzynarodowy Turniej Tańca Time 

for Dance 2021 – solo 1 miejsce
•	 Międzynarodowy Turniej Tańca Time 

for Dance 2021 – formacja 1 miejsce
•	 Międzynarodowy Turniej Tańca Time 

for Dance 2021 – miniformacja 3 
miejsce

•	 Ogólnopolski Turniej Tańca „Chance 
for Dance 2021” – solo 2 miejsce

•	 Ogólnopolski Turniej Tańca „Chan-
ce for Dance 2021” – miniformacja 1 
miejsce

•	 Ogólnopolski Turniej Tańca „Chance 
for Dance 2021” – duet 4 miejsce

•	 Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu 
Nowoczesnym – duet 3 miejsce

•	 Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu 
Nowoczesnym – solo 2 miejsce w naj-
wyższej klasie tańca S

•	 WADF Mistrzostwa Polski Puchar 
Polski 2021 – trio 1 miejsce

•	 WADF Mistrzostwa Polski Puchar 
Polski 2021 – duet 2 miejsce

•	 WADF Mistrzostwa Polski Puchar 
Polski 2021 – solo 5 miejsce

•	 International Polish Championships – 
solo 7 miejsce

•	 International Polish Championships – 
duet 1 miejsce

Równanie dróg gruntowych w Markach
Przerwa w opadach i obeschnięcie gruntu pozwalają na rozpoczęcie robót zwią-

zanych z równaniem (profilowaniem) dróg gruntowych w Markach. Prace będzie 
realizować zwycięzca przetargu – Zakład Robót Ogrodniczo- Drogowych Micha-
lina Sawicka. Wybrana w postępowaniu firma będzie sprawować opiekę nad poło-
wą dróg w Markch, liczących blisko 70 km. Prace rozpoczną się od ulic: Karłowi-
cza, Sobieskiego, Modrzewiowej i Akacjowej.

Celem jest jednak zamiana dróg grun-
towych na asfaltowe lub z kostki bruko-
wej. W ubiegłym roku do takich zmian 

doszło przy: Jowisza, Marsa, Saturna 
(koszt zrobienia tej arterii w pełnym 
standardzie to około 6 mln zł), Szydło-

wieckiej, Żółkiewskiego, Maratońskiej, 
Batalionów Chłopskich, Jasińskiego, Pa-
łacowej, a także odcinkach Billewiczów, 
Hallera, Skorupki, Długiej i Olimpijskiej. 
Trwają prace przy Kościelnej, Słupeckiej, 
Sadowej i Kołobrzeskiej. Na wiosnę roz-
poczną się przełożone z jesieni roboty 
przy Długosza, Podgórskiej, Ceglanej 
oraz łączniku Szkolnej i Poznańskiej 
(między Szczecińską i Jana Kazimierza). 
Ponadto w budżecie miasta są zarezer-
wowane kolejne środki na budowę tzw. 
nakładek asfaltowych. W projektowaniu 
są inne drogi gruntowe: m.in. Wilcza i 
Jagiełły, a postepowaniu na wybór part-
nera w PPP – ulice Karłowicza-Sobie-
skiego-Modrzewiowa.

Według szacunków Wydziału Inwe-
stycji i Zarządu Dróg koszt profilowania 
(równania) metra kwadratowego dróg 
gruntowych to około 60 gr. Koszt ułoże-
nia 1 m kw nakładki asfaltowej to 100 zł 
za mkw. Ta druga liczba nie uwzględnia 
kosztów ewentualnego wykupu gruntów 
pod budowę dróg. Innymi słowy – za 
pieniądze przeznaczone na równania 
wszystkich dróg gruntowych można co 
roku wybudować 1 (słownie jeden) kilo-
metr nakładki asfaltowej.
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Społeczeństwo

Ząbkowski 
„Człowiek lodu”

Pokaz filmu o Januszu 
Nasfeterze w Wołominie

17 lutego w kinie Kultura w Wołominie odbył się pierwszy pokaz filmu pt. „Ja-
nusz Nasfeter – piękny okrutny świat...” opowiadającego o życiu i twórczości wy-
bitnego polskiego reżysera, bratanka Stefana Nasfetera. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna pod-
jęła trud wyprodukowania filmu o Janu-
szu Nasfeterze nie tylko ze względu na 
patrona, lecz także przez to, że jako mło-
dy człowiek bywał w wołomińskim kinie 
„Oaza”, w budynku którego obecnie mie-
ści się Powiatowa Biblioteka Publiczna. 
Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym Starostwa Wołomińskiego. 
Liczba widzów przeszła najśmielsze 
oczekiwania – mimo „niesprzyjających 
wiatrów” sala zapełniła się mieszkańca-

mi Wołomina oraz gośćmi zaintereso-
wanymi produkcją. Dzięki temu filmowi 
zapomniany i niedoceniony reżyser po 
latach ożył w umysłach oglądających.  
Premiera była także wspaniałą okazją do 
spotkania po latach aktorów, grających w 
filmach Janusza Nasfetera. Po projekcji 
była możliwość porozmawiania z nimi, 
poznania ich wspomnień, co dawało 
jeszcze lepsze spojrzenie na główną po-
stać wieczoru.

Wojciech Sobierajski, mieszkaniec 
Ząbek pobił rekord Holendra Wima 
Hofa o 34 minuty, w ekstremalnej 
konkurencji.   Przebiegł półmaraton 
boso(!) po śniegu, ubrany jedynie w 
czapkę i spodenki. Wyczyn sportowca 
honorowym patronatem objęła Pani 
Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta 
Ząbki.

Wojciech Sobierajski podczas bicia 
Rekordu Guinnessa nabawił się odmro-
żeń, podobnie jak przed laty "Człowiek 
lodu" Wim Hof, ale już planuje kolejny 
wyczyn.

Marecki bieg 
Tropem Wilczym

To już 10 edycja ogólnopolskich biegów Tropem Wilczym, organizowanego w 
celu upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. W pierwszej edycji uczestniczyło kilku-
nastu pasjonatów najnowszej historii Polski, rok temu – w dziewiątej – już 66 tys. 
w 290 lokalizacjach. Wśród nich były oczywiście Marki.

W tym roku również odbędzie się ma-
recki, lokalny bieg – tym razem w nowej 
lokalizacji. Start spod remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej przy ul. Dużej. Do 
pokonania są dwa dystanse: 1963 m. 
(symbolicznie – rok śmierci ostatniego 
wyklętego Józefa Franczaka) oraz 5,6 
km. Początek biegów o godz. 12.00. Na-

grody zostaną przyznane w kategoriach 
pań oraz panów (w sumie 12). Biuro za-
wodów i szatnia będą otwarte od godz. 
10.00. Dla uczestników biegu przygoto-
wany zostanie catering. Udział w zawo-
dach jest bezpłatny.

Zapisy na stronie:  https://chronotex.
pl/opis-zawodow/?id_zawodow=741 

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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