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Ząbki

Zmarł Janusz Dąbrowski

W wieku 70 lat zmarł Janusz Dąbrowski – działacz społeczny, w latach 2014–
2018 radny Rady Miasta w Ząbkach. Był człowiekiem o niespożytej energii i pasji
do działania – otwartym na relacje z innymi ludźmi.
Z wielkim zaangażowaniem oddawał
się działalności społecznej, którą trakto‐
wał nieodłącznie od swej aktywności za‐
wodowej – wcześniej jako dziennikarz
muzyczny, a w minionych kilkunastu la‐
tach jako dyrektor Praskiej Giełdy Spo‐
żywczej w Ząbkach, a ostatnio w spółce
Makarony Polskie. Pracując na Praskiej
Giełdzie, podejmował liczne inicjatywy
kulturalne – konkursy i festiwale – które

Tłuszcz

masowo angażowały dzieci i młodzież
szkolną w Ząbkach.
Był ponadto inicjatorem innych
przedsięwzięć służących budowaniu
wspólnot lokalnych i środowiskowych, a
formalnie m.in. społecznym doradcą ko‐
lejnych ministrów rolnictwa, którym słu‐
żył swoim zaangażowaniem i fachową
radą.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
„Wolności i Solidarności” w Rudnikach

14 grudnia Burmistrz Tłuszcza Pa‐
weł Bednarczyk złożył kwiaty pod po‐
mnikiem „Wolności i Solidarności”
upamiętniającym Annę Walentyno‐
wicz oraz sztab dowodzenia Armii
Krajowej znajdujący się w Rudnikach.
W latach 1942-1945 w miejscowości
Malcowizna (dziś Rudniki, gm. Tłuszcz)
u Państwa Leona i Marianny Teleśnic‐
kich mieszkała Anna Walentynowicz słynna działaczka Solidarności. W tym
samym miejscu i niemalże w tym czasie
mieścił się tam tajny sztab dowodzenia
Armii Krajowej.

Dobre wiadomości z MZDW dla Marek
Każdy, kto próbował włączyć się do
ruchu z ulicy Głównej w Markach w
drogę wojewódzką nr 631, wie, że nie
jest to łatwe. A niedługo będzie jeszcze
trudniej, gdy zostanie oddany wiadukt
nad obwodnicą, który połączy Marki z
Kobyłką. Pod koniec wakacji władze
Marek rozmawiały z przedstawiciela‐
mi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo‐
jewódzkich (MZDW), a następnie we
wrześniu wystosowały pismo z prośbą
o ustanowienie sygnalizacji świetlnej.
Otrzymano też wsparcie ze strony rad‐
nych: wojewódzkich i powiatowych,
którzy w październiku wystosowali in‐
terpelację do marszałka Adama Struzi‐
ka.

Dokończenie str. 3

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

Tel. 603 677 024
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Co? Samorząd
Gdzie? Kiedy?

Andrzej Poniedzielski w Markach
08.03.2021 roku w Mareckim Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym o godz.
17:00 odbędzie się kabaret na żywo. W programie pt. „O Kobietach” wystąpi An‐
drzej Poniedzielski.

Spektakl „Najsłodszy owoc”
Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne zaprasza 21 lutego o godz. 17.00
na spektakl Stefana Vögela „Najsłodszy owoc”

W programie inteligentny humor, sa‐
tyra, piosenki – NOWY program,
NOWE piosenki. Bez zmienne poczucie
humoru Artysty. Głównymi tematami
wieczoru będą KOBIETA , MĘŻCZY‐
ZNA i relacja pomiędzy nimi, nazywana
SZCZĘŚCIEM! Andrzej Poniedzielski –
poeta, pieśniarz, konferansjer, autor tek‐
stów piosenek m.in. dla Grzegorza Tur‐
naua, Stanisława Sojki, Anny Marii Jo‐
pek, Edyty Geppert; satyryk, humorysta,
aktor Teatru Ateneum w Warszawie.
Osoba związana z kabaretem. Mistrz
Mowy Polskiej, Ambasador Polszczyzny
2016.

Przekład: Anna Kondrat, Kamila Śnie‐
gocka, Magdalena Walczak (pod kierun‐
kiem dr hab. Anny Wołkowicz)
Obsada Edyta Herbuś / Anna Maty‐
siak – w roli Klaudii Katarzyna Ankudo‐
wicz / Alicja Kwiatkowska – w roli Sary
Krzysztof Wieszczek / Paweł Okraska –
w roli Michała Marek Kaliszuk / Bartek
Firlet – w roli Jerzego (*wymiennie) Re‐
żyseria Dariusz Taraszkiewicz Scenogra‐
fia Tomasz Bzdęga / Kostiumy Anna Pu‐
chalska Muzyka Jacek Zamecki Chore‐
ografia Janja Lesar Producenci spekta‐
klu: Teatr Skene Warszawa, Dom Kultu‐
ry w Rawiczu
Najsłodszy owoc znajdziesz w ogro‐
dzie u sąsiada.
A gdyby się tak zamienić: rolami, part‐
nerami, życiem. Ten owoc w ogrodzie
sąsiada słodszy! Za ścianą mają lepiej, na
pewno… Jesteście Państwo przekonani?
Prapremiera austriackiej sztuki „Naj‐
słodszy owoc” Stefana Vogla, pełna za‐
skakujących zakrętów akcji i przezabaw‐
nych perypetii, spróbuje poddać te po‐
mysły analizie. Czworo przyjaciół z cza‐
sów Podstawówki, „pożenionych” ze
sobą, wezmą się do działania „ku ucie‐
sze” publiczności, niosąc jej rozsądne
wnioski. Dwie godziny mądrej zabawy
zagwarantują Państwu znani z wielu fil‐
mów i seriali aktorzy młodego pokole‐
nia, w spektaklu wyreżyserowanym
przez Dariusza Taraszkiewicza. Chore‐
ografię przygotowała zwyciężczyni Edy‐
cji Tańca z gwiazdami Jania Lesar.

Bilety kasa MECER: Tel. 22 100 23 41
Bilety grupowe 515 400 723 Bilety onli‐
ne: Kupbilecik.pl, biletyna.pl, eBilet.pl.

Mikołaj w Zielonce!

Zielonka zaprasza dzieci na odwiedziny Świętego Mikołaja online! Okazuje się,
że nie z każdym w Zielonce Mikołaj będzie mógł się spotkać osobiście, dlatego
zatrzyma się w Ośrodku Kultury i Sportu i za pośrednictwem internetu coś powie.
Opowie o sobie, przypomni co jest tak naprawdę ważne w dawaniu i otrzymywa‐
niu prezentów oraz pozdrowi dzieci z Zielonki. Przemówi w domach tuż przed
wigilijnymi kolacjami, w Wigilię 24 grudnia o godzinie 14:00. Dokładnie o tej porze
Mikołaj zagości na stronie OKiS na Facebooku oraz na stronie www.okis.zielonka.pl.

TANIA
I SKUTECZNA
REKLAMA
Tel: 694 759 987

Samorząd

Kolejna szkoła w Kobyłce!
Miasto Kobyłka ma już gotową koncepcję budynku szkoły z oddziałami przed‐
szkolnymi przy ulicy Dworkowej. W projektowanym budynku przewidziano
szkołę dla około 720 uczniów oraz 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci.

jego sąsiedztwie zaprojektowano plac za‐
baw. Zaprojektowano także patia, tarasy
oraz liczne przestrzenie do nauki i rekre‐
acji na zewnątrz.
W zachodniej części działki przewi‐
dziano infrastrukturę sportową. We
wschodniej części terenu inwestycji prze‐
widziano parking na 39 miejsc dla samo‐
chodów oraz 45 miejsc dla rowerów.
Podstawowe parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy: - ok. 2676,23
m2
Powierzchnia użytkowa: - ok. 6102,5 m2
Wysokość budynku: - ok. 10,6 m

W części szkolnej zaprojektowano 25
sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, biblio‐
tekę z czytelnią, szatnię oraz kuchnię z
jadalnią. Budynek dostosowano do po‐
trzeb osób z niepełnosprawnością ru‐
chową. Całość usytuowano w głębi dzia‐

łek, możliwie najbliżej południowej gra‐
nicy terenu, aby zapewnić dużą ilość
przestrzeni do nauki i rekreacji dla
uczniów na świeżym powietrzu. Przed‐
szkole znajduje się w południowowschodniej części budynku, w bliskim

Dobre wiadomości
z MZDW dla Marek
Dokończenie tekstu ze str. 1
Wniosek został przyjęty przez MZDW
ze zrozumieniem. Na początku grudnia
otrzymano pismo, w którym znalazły się
dobre wieści.
„Biorąc pod uwagę przebieg rozmów
jakie były prowadzone ww. sprawie po‐
między przedstawicielami MZDW w
Warszawie i Miasta Marki zarządca dro‐

gi stwierdza, iż wyraża zgodę na podjęcie
czynności związanych z zaprojektowa‐
niem sygnalizacji świetlnej na skrzyżo‐
waniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul.
Główną i Dworkową (…), która będzie
funkcjonować tymczasowo do realizacji
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631”
– czytamy w piśmie od MZDW.
Czyli zapaliło się zielone światło do
zaprojektowania, a następnie wykonania
sygnalizacji.

Ilość kondygnacji: 3 kondygnacje nad‐
ziemne – część szkolna, 2 kondygnacje –
część przedszkolna,1 kondygnacja – sala
gimnastyczna
Kolejne wyzwanie dla miasta to znale‐
zienie możliwości finansowania budowy
i sama budowa. Koszt budowy to około
34 mln zł.
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Marki, dnia 21 grudnia 2020 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta „Marki I”, „Marki II”, „Marki III” „Marki VI” i południowej części miasta Marki
w dniach od 4 stycznia 2021 do 11 lutego 2021 roku.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (uchwała Nr XII/152/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/185/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25
września 2019r.)
2.
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” (uchwała Nr XII/153/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/184/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25
września 2019r.)
3.
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III” (uchwała Nr XII/154/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/186/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25
września 2019r.)
4.
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI” (uchwała Nr XII/155/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25
września 2019r.)
5.
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki (uchwała Nr XII/161/2019 Rady
Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/188/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 25 września 2019r.).
Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne również
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu:

Komitet Rewitalizacji
w Wołominie
Wkrótce rozpocznie się procedura naboru członków
Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2021 – 2023.

1.

Projekt planu
„Marki VI”
„Marki III”
„Marki II”
„Marki Południowe”
„Marki I”

Data
13.01.2021
20.01.2021
27.01.2021
3.02.2021
10.02.2021

Godzina
Od 17.00 do 18.30
Od 17.00 do 18.30
Od 17.00 do 18.30
Od 17.00 do 18.30
Od 17.00 do 18.30

Z powodu stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna będzie prowadzona w formie online na platformie
Microsoft Teams. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki:
bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia pod ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów
miejscowych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 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
zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email 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.

Dla przypomnienia Komitet to organ, który wspiera działania Burmistrza Wołomi‐
na na obszarze rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec kierow‐
nictwa Urzędu Miejskiego. Szczególnie ważnym zadaniem Komitetu jest opiniowanie
wszelkich zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji. Uwagi, pomysły, inicjatywy,
ocena projektów inwestycyjnych ze strony Komitetu bardzo pomaga w procesie decy‐
zyjnym dotyczącym estetycznej przyszłości gminy.
Szczegółowe informacje o wolnym naborze członków do komitetu zostanie ogło‐
szona w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Wołominie oraz na stronie interneto‐
wej Urzędu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.
Kandydaci do Komitetu powinni proporcjonalnie reprezentować sektory: społecz‐
ny, gospodarczy, publiczny. Przedstawiciele szkół z obszaru rewitalizacji a także repre‐
zentanci Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej rady Miasta czy Rady Osiedla
Centrum są także mile widziani.

Nowe oświetlenie LED w ulicy
Bankowej w Zielonce

Termin składania uwag do projektów zmiany planów upływa dnia 26 lutego 2021 roku.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres siedziby.
Dyżur projektanta odbędzie się w terminie wyłożenia projektu zmiany planu do wglądu publicznego jedynie w formie elektronicznej na adres
e-mail: m.nasilowska@budplan.net
Informacja o dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w formie
online na platformie Microsoft Teams w terminach podanych wyżej.
Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę i mikrofon, które działają na platformie Microsoft
Teams. Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji on-line napisz e-mail na adres agnieszka.torsz@marki.pl. W tytule e-maila napisz na którą dyskusję chcesz
dokonać zgłoszenia uczestnictwa, podając termin i nazwę projektu planu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny 12.00 dnia organizowanej
dyskusji. 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 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 planów podczas dyskusji
publicznych organizowanych on-line.
Dyskusja ma umożliwić czynny udział mieszkańców, osób zainteresowanych oraz tych, którzy mają interes prawny nad przyjętymi rozwiązaniami
w przedstawionym projekcie zmiany planu.
Do tej pory dyskusje publiczne odbywały się w sposób tradycyjny poprzez spotkanie w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki. Ze względu na sytuację
związaną z pandemią COVID-19, dyskusja publiczna odbędzie się za pomocą internetowych narzędzi, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.
WAŻNE: Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich
danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.
Czym są uwagi do projektu zmiany planu?
To formalne zgłoszenie uwag do treści i rysunku projektu planu miejscowego. 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: Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres
siedziby. W treści należy podać zakres, którego uwaga dotyczy, wraz z uzasadnieniem.
Z uwagi na pandemię COVID-19, jeśli będziesz brał udział w dyskusji publicznej w formie on-line, możesz zgłosić uwagę formalną podczas dyskusji.
W praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę za pomocą czatu w aplikacji Microsoft Teams lub wziąć udział w spotkaniu na platformie Microsoft
Teams i zabrać głos.
Pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres siedziby.
Uwaga zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Marki, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.
Sprawę prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Marki tel. 22 7871003 wew. 350, 905.

W ulicy Bankowej w Zielonce były wymieniane oprawy oświetleniowe. Zamon‐
towano energooszczędne oświetlenie LED. W pierwszych dniach stycznia zostaną
również wymienione oprawy w ulicy Poniatowskiego. Koszt realizacji tego zada‐
nia to ponad 47 tys. zł.
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Pozyskano środki
na dezynfekcję
przestrzeni publicznej
Tłuszcz

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał OSP Chrzęsne
dotację w wysokości 6500 zł z przeznaczeniem na zakup płynów do dezynfekcji.
Za pozyskane środki zostaną zakupione dwa rodzaje płynów.

Pierwszy z nich to środek o natychmiastowym działaniu, który już w 3 sekundy
zwalcza wszelkie wirusy, zarazki i bakterie i nie jest robiony na bazie alkoholu, co ma
swój plus przy użyciu w pomieszczeniach z delikatnymi materiałami oraz drugi, który
zwalcza wirusy, zarazki i bakterie w ciągu 15 minut od zastosowania. Obydwa płyny
są całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz przedstawiciele OSP Chrzęsne dziękują
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi i pracownikom
Urzędu Marszałkowskiemu za udzieloną pomoc mieszkańcom gminy Tłuszcz.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik aktywnie wspiera jednost‐
kę od wielu lat. W 2017 r. przekazał 329 000 zł na zakup nowego średniego wozu
bojowego MAN oraz 2 aparaty powietrzne, a w 2019 roku dotację na zakup i zamon‐
towanie dwóch automatycznych bram garażowych, co nie tylko znacznie poprawiło
szybkość wyjazdów jednostki (o 3 minuty), ale również estetykę strażnicy.

Władze Zielonki z wizytą u
psich wolontariuszy
Z okazji Dnia Wolontariusza Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwan‐
dowski wraz z radną Joanną Nicole-Urbanowicz odwiedzili wolontariuszy opie‐
kujących się psiakami w zielonkowskim przytulisku przy ul. Krzywej.
Nie zabrakło podziękowań za zaangażowaną pracę na rzecz przytuliska dla psów.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze
zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu
realizacji inwestycji polegającej na:
„Budowa dwóch wiaduktów drogowych oraz tunelu
drogowego w Kobyłce wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w km 19,471 linii
kolejowej nr 6, realizowanych w ramach projektu "Prace na linii
E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi
na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne"' stanowiące
uzupełnienie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej
E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I.
Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.
Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują
nieruchomości lub ich części na terenie gminy Kobyłka, powiat
wołomiński wskazane poniżej (w nawiasie podano numer działki
ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):
Jednostka ewidencyjna Kobyłka:
Gmina Kobyłka:
Obręb ewidencyjny 33 - działki ewid. o nr: 229/3 (229), 230/3
(230), 233/8, 233/9, 233/13 (233/3), 233/14 (233/3), 233/15
(233/4), 233/16 (233/4), 233/17 ( 233/5), 233/18 (233/5), 233/19
(233/6), 233/20 (233/6), 233/21 (233/7), 233/22 (233/7), 233/23
(233/10), 233/24 (233/10), 292/4 (292), 292/5 (292), 293/3 (293),
293/4 (293), 293/5 (293);
Obręb ewidencyjny 34 - część działki ewid o numerze 1;
Obręb ewidencyjny 30 - działki ewid. o nr: 161/1 (161), 172/3
(172);
Obręb ewidencyjny 36 - działki ewid. o nr: 114/12, 114/17
(114/14), 76/14 (76/3).
W związku z planowaną inwestycją przewidywane są
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie
z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa
do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji
kolejowej, (…) założenia i przeprowadzenia na nich ciągów
drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych
i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych
do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac
związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”,
dotyczące następującej nieruchomości (w nawiasie podano
numer działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):
Jednostka ewidencyjna Kobyłka:
Gmina Kobyłka:
Obręb ewidencyjny 33 - działki ewid. o nr: 210/3 (210), część dz.
ewid. 210/4 (210), część dz. ewid. 229/4 (229), część działki
ewid. 291, część działki ewid. 292/6 (292) 293/6 (293);
Obręb ewidencyjny 30 - działki ewid. o nr: część dz. ewid. 148/1,
część dz. ewid. 148/2, część dz. ewid. 149, część dz. ewid. 161/2
(161), część dz. ewid 162, cześć dz. ewid. 165, część dz. ewid. 166,
część dz. ewid 172/4 (172), cześć dz. ewid. 173, część dz. ewid.
174/1, cześć dz. ewid. 174/2;
Obręb ewidencyjny 36 - działki ewid. o nr: część dz. ewid.
114/13, 114/18 (114/14), część dz. ewid. 76/13 (76/3), część dz.
ewid. 76/6 , część dz. ewid. 63/6, część dz. ewid. 105/3, cześć dz.
ewid. 105/1;
Obręb ewidencyjny 41 - działki ewidencyjne o nr: część dz. ewid.
258/2, część dz. ewid. 263/3.
W związku z planowaną inwestycją przewidywane są
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie
z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa
do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji
kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub
przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych”,
dotyczące następującej nieruchomości (w nawiasie podano
numer działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):
Jednostka ewidencyjna Kobyłka:
Gmina Kobyłka:
Obręb ewidencyjny 33 - działki ewid. o nr: część dz. ewid. 211/4
(211), 211/3 (211), część dz. ewid. 212, 233/25 (233/2), 233/26
(233/2), 234/11 (234/10), część działki ewid. 234/12 (234/10),
235/16 (235/11), część dz. ewid.235/17 (235/11);
Obręb ewidencyjny 30 - działki ewid. o nr: 136/3 (136), 136/4
(136), część dz. ewid. 136/5 (136), cześć dz. ewid. 150, część dz.
ewid. 159, 160/2 (160), 163/1 (163), 164/3 (164), 167/3 (167),
174/4, 191/3;
Obręb ewidencyjny 36 - działki ewid. o nr: część dz. ewid.: 63/3;
Powyższe nieruchomości stanowią obszar na którym będzie
realizowana planowana inwestycja.
Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziału
nieruchomości (art. 9g ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanej poniżej:

Jednostka ewidencyjna Kobyłka:
Gmina Kobyłka:
Obręb ewidencyjny 33 – działki ewid. o nr: 210 (210/3, 210/4),
229 (229/3, 229/4), 230 (230/3, 230/4), 233/3 (233/13, 233/14),
233/4 (233/15, 233/16), 233/5 (233/17, 233/18), 233/6 (233/19,
233/20), 233/7 (233/21, 233/22), 233/10 (233/23, 233/24), 233/2
(233/25, 233/26), 234/10 (234/11, 234/12), 292 (292/4, 292/5,
292/6), 293 (293/3, 293/4, 293/5, 293/6), 235/11 (235/16, 235/17),
211 (211/3. 211/4);
Obręb ewidencyjny 30 – działki ewid. o nr: 136 (136/3, 136/4,
136/5), 161 (161/1, 161/2), 160 (160/1, 160/2), 163 (163/1, 163/2),
164 (164/3, 164/4), 167 (167/3, 167/4), 172 (172/3, 172/4);
Obręb ewidencyjny 36 – działki ewid. o nr: 114/14 (114/17,
114/18), 76/3 (76/13, 76/14).
Inwestycja będzie wymagała przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa i oddania w użytkowanie wieczyste PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A. nieruchomości (art. 9s ust. 3 pkt. 1 i 3b u.t.k.)
wskazanej poniżej:
Jednostka ewidencyjna Kobyłka:
Gmina Kobyłka:
Obręb ewidencyjny 33 – działki ewid. o nr: 229/3 (229), 230/3
(230), 233/8, 233/9, 233/13 (233/3), 233/14 (233/3), 233/15
(233/4), 233/16 (233/4), 233/17 (233/5), 233/18 (233/5), 233/19
(233/6), 233/20 (233/6), 233/21 (233/7), 233/22 (233/7), 233/23
(233/10), 233/24 (233/10), 292/4 (292), 292/5 (292), 293/3 (293),
293/4 (293), 293/5 (293);
Obręb ewidencyjny 30 – działki ewid. o nr: 161/1 (161), 172/3
(172);
Obręb ewidencyjny 36 – działki ewid. o nr: 114/12, 114/17
(114/14), 76/14 (76/3).
Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256) – dalej k.p.a., znajdują się do wglądu w
Wydziale
Infrastruktury
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie
można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania
orzeczenia w sprawie.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 10 k.p.a.
oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że do wydania rozstrzygnięcia
w niniejszej sprawie, Strona może zapoznać się z aktami
postępowania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
pod nr 22 695 62 19. Osoby nie umówione nie będą
obsługiwane.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30
min. i nie może zostać przedłużony. W jednym pokoju może
przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania
1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji
dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania
telefonicznie w poniedziałek w godz. 1300 - 1600, lub w czwartek
w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-27. Informacja ta ma na celu
jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas
rozmowy strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie
zakończenia postępowania.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za
dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia
w niniejszej sprawie.
Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r.
Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego
postępowania
administracyjnego
w
odniesieniu
do
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego
zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie
wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji,
a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają
zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(art. 9o ust. 12 u.t.k.).
W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót
budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do
wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 u.t.k.).
Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań
dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie
i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego
wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 14 u.t.k.).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2
k.p.a.).
WI-I.747.2.10.2020.IK1

OGŁOSZENIA
DROBNE

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż
Zielonka,
ul. Poniatowskiego 49
Tel. 600-706-809
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Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie – wdraża
wsparcie w ramach rządowych programów dla firm
W mijającym roku - od marca - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wdraża
Tarczę Antykryzysową realizując przy tym swoje podstawowe zadania. Nadal - w
trybie ciągłym - prowadzone są nabory wniosków dla wszystkich form wsparcia,
jakie wprowadziły przepisy Tarczy Antykryzysowej.
Wnioski, które wpłynęły do urzędu, w
92 % zostały rozpatrzone pozytywnie, co
wymagało ogromnego zaangażowania
ze strony pracowników, mając na uwa‐
dze, że wpłynęło ich ponad 18 tysięcy i
większość wymagała poprawy lub uzu‐
pełnienia. - informuje Grażyna Krupa
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Wołominie - W ramach Tarczy Anty‐
kryzysowej do tej pory wypłaciliśmy po‐
nad 98 milionów złotych pomocy przed‐
siębiorcom w powiecie wołomińskim,
po to, aby ratować miejsca pracy. Ta po‐
moc jest wypłacana na bieżąco, wnioski
są przyjmowane w trybie ciągłym, a zno‐
welizowane przepisy przewidują prze‐
dłużenie udzielania pomocy do 30
czerwca 2021 r.
Powiat wołomiński to powiat osób
przedsiębiorczych, o czym świadczy nie
tylko skala zainteresowania Tarczą Anty‐
kryzysową, nieporównywalna z żadnym
okolicznym powiatem podwarszaw‐
skim.

Pomimo pandemii utrzymuje się
duże zainteresowanie również innymi,
udzielanymi przez urząd pracy formami
wsparcia, w tym środkami na dofinanso‐
wanie do podjęcia działalności gospo‐
darczej przez osoby bezrobotne. W bie‐
żącym roku pozytywnie rozpatrzono po‐
nad 100 wniosków, wypłacając łącznie
ponad 2 miliony złotych dofinansowa‐
nia. Znacznym zainteresowaniem cieszy
się także refundacja kosztów wyposaże‐
nia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego. W ra‐
mach tego instrumentu, pozwalającego
pracodawcy uzyskać dofinansowanie na
utworzenie nowych miejsc pracy, pozy‐
tywnie rozpatrzono 67 wniosków, wy‐
płacając wnioskującym przedsiębiorcom
ponad 1,3 miliona złotych.
Urzędy pracy – jeszcze w grudniu br.
- przystępują do wdrażania kolejnego
instrumentu walki z pandemią w sek‐
torze gospodarki, którego celem jest
wsparcie przedsiębiorców w branżach

dotkniętych obostrzeniami. Mowa tu o
dotacji dla mikro i małych przedsię‐
biorstw do wysokości 5 tysięcy złotych.
Dotacje będą mogli otrzymać przed‐
siębiorcy, którzy na dzień 30 września
2020 r. prowadzili działalność gospodar‐
czą, oznaczoną - wskazanymi w ustawie
o Tarczy Branżowej 6.0 - kodami wg
PKD 2007- jako rodzaj przeważającej
działalności, nie mieli – wg stanu na
dzień 30 września 2020 r. - zawieszonej
działalności, a ich przychód był niższy o
co najmniej 40 % w stosunku do przy‐
chodu uzyskanego odpowiednio w paź‐
dzierniku albo listopadzie 2019 r. O
wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z
branży gastronomicznej, kulturalno-ro‐
zrywkowej (estradowej, targowej, foto‐
graficznej, filmowej, muzealnej), sporto‐
wej (fitness, siłownie, rekreacja, baseny,
aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży deta‐
licznej (targowiska, bazary), turystycz‐
nej, transportowej (firmy autokarowe,
taksówkarze), edukacyjnej, cateringowej,
usług pralniczych.
Ważna informacja dla przedsiębior‐
ców dotyczy formy składania wnio‐
sków o dotację – dotacje będą wypłaca‐

Akcja pobierania krwi w ząbkowskiej Drewnicy
18 grudnia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach odbyła się akcja poboru krwi, w której wzięli
udział m.in. żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia oraz Szpital Drewnica, a także funkcjonariusze służb mundurowych i mieszkańcy Ząbek.

W trakcie akcji udało się pozyskać ponad 15 litrów krwi dla pięcioletniego, chorego
na białaczkę Tymona (krew oddały 34 osoby z zarejestrowanych 45) oraz blisko 100
czekolad dla podopiecznych fundacji Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. Dla
wszystkich krwiodawców czekał słodki upominek od fundacji.

ne przez powiatowe urzędy pracy na
podstawie złożonych przez przedsię‐
biorców wniosków wyłącznie w formie
elektronicznej - za pośrednictwem
strony www.praca.gov.pl. Tym samym
do złożenia wniosku o jednorazową
dotację na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodar‐

czej, w ramach wsparcia dla firm w
związku z COVID-19 -Tarcza Branżo‐
wa 6.0.- będzie niezbędny Profil Zaufa‐
ny.
Instrukcja, jak założyć Profil Zaufa‐
ny jest dostępna na stronie www.wolo‐
min.praca.gov.pl.

Sport
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VII edycja Noworocznego
Turnieju Halowego o Puchar
Burmistrza Miasta Marki
23-24 stycznia przyszłego roku w hali Mareckiego Centrum Edukacyjno-Re‐
kreacyjnego przy Wspólnej 40-42 w Markach odbędzie się VII edycja Noworocz‐
nego Turnieju Halowego o Puchar Burmistrza Miasta Marki. Siłą rzeczy, z powo‐
du COVID-19, odbędą się bez udziału publiczności.

Nowe
boisko
w Starych
Grabiach
Nowe boisko w Starych Grabiach już
jest. Nowoczesny obiekt daje możli‐
wość do gry w siatkówkę, koszykówkę,
piłkę ręczną i tenisa.
Jest bieżnia do skoku w dal, nowe
oświetlenie, ogrodzenie i mała architek‐
tura. Boisko będzie służyło zarówno
szkole, jak i lokalnej społeczności.

W turnieju będą grać zespoły pięcioosobowe (bramkarz plus czterech graczy w
polu). Kadra może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Grać mogą osoby powyżej 16
roku życia.
Turniej odbywa się pod patronatem burmistrza Jacka Orycha.

31 stycznia 2021 WOŚP zagra
w Markach i na całym świecie
Największa orkiestra świata miała zagrać już 10 stycznia 2021 r. Pandemia jed‐
nak pokrzyżowała te plany. Jerzy Owsiak w związku z nowymi obostrzeniami
postanowił przenieść 29.Finał na 31 stycznia 2021 r.
- Pamiętajcie, że już dziś każdy z Was
może wesprzeć cel 29. Finału WOŚP. By
razem zagrać dla oddziałów dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii i diagnosty‐
ki głowy wystarczy wpłata na e-Skarbo‐
nę. Skarbonkę można zasilać dowolnymi

wpłatami wchodząc na profil WOŚP
Sztab Marki - zachęca Maria Krzyża‐
nowska, szefowa mareckiego sztabu
WOŚP.
31 stycznia będziemy razem, będzie‐
my grać z sercem i z głową.

Wołomin

