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

Mazowsze wspiera strażaków Andrzej Nocoń dyrektorem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Radzyminie

Zakończono budowę największej inwestycji 
wodno - kanalizacyjnej w historii Gminy Tłuszcz! 

20 mln zł – to środki, które samorząd Mazowsza przeznaczył na dofinansowa-
nie zakupu lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, 
sprzętu specjalistycznego, odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz wykona-
nie remontów i modernizacji strażnic. Nabory wniosków właśnie się rozpoczęły i 
potrwają do 12 marca.

Na Mazowszu działa około dwóch ty-
sięcy jednostek OSP. W ich szeregach 
służy blisko 75 tys. strażaków. Druhowie 
ochotnicy z Mazowsza są świetnie przy-
gotowani do wykonywania powierzo-
nych im zadań.

Są przeszkoleni zarówno z zakresu ra-
townictwa drogowego, jak i medyczne-
go. Co ważne, dysponują także coraz lep-
szym sprzętem strażackim, w tym nowo-
czesnymi samochodami ratowniczo-ga-

śniczymi. Jest to możliwe również dzięki 
środkom z budżetu województwa. Jak za-
uważa marszałek Adam Struzik, od tego 
jakim sprzętem dysponują mazowieccy 
strażacy, zależy przede wszystkim bezpie-
czeństwo mieszkańców Mazowsza.

– Dzięki decyzji podjętej przez rad-
nych województwa podczas ostatniego 
sejmiku udało się zwiększyć pulę środ-
ków przeznaczoną na zakup sprzętu i 
lekkich samochodów ratownictwa tech-

Zakończono trwające od czerwca 
2017 roku prace polegające na budo-
wie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 
na os. Klonowa- Norwida w Tłuszczu. 
W 2016 roku burmistrz Tłuszcza Pa-
weł Bednarczyk podpisał umowę z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na dofinansowanie zadania pn. 
„Przeciwdziałanie degradacji środowi-
ska, ochrona ekosystemu Zalewu Ze-
grzyńskiego i wód podziemnych Sub-
niecki Warszawskiej poprzez rozbudo-
wę systemu wodno-kanalizacyjnego w 
Gminie Tłuszcz” w kwocie ponad 11,5 
mln zł, z czego całość inwestycji wynio-
sła ponad 23,2 mln zł.

Andrzej Nocoń, dotychczasowy zastępca burmistrza Radzymina, został zatrud-
niony przez burmistrza Radzymina na stanowisku dyrektora Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w gminie Radzymin. Obecnie trwają przygotowania organizacyj-
ne do rozpoczęcia działalności Zakładu.

Celem powołania Zakładu Gospo-
darki Komunalnej jest wykonywanie 
stale rosnącej ilości zadań z zakresu sze-
roko rozumianej gospodarki komunal-
nej - utrzymywania gminnych obiek-
tów oraz czystości i porządku w gminie. 
W ostatnich latach gmina Radzymin 
znacząco się rozwinęła, przeprowadzi-
ła i nadal prowadzi wiele nowych inwe-
stycji, a wraz z nimi pojawiło się więcej 
obowiązków w zakresie utrzymywania 
gminnych obiektów – sportowych, zie-
leni, komunalnych, a także chodników i 
dróg. W planach jest również przekaza-
nie Zakładowi gminnej gospodarki od-
padami.

nicznego, a także remonty i moderniza-
cje strażnic. W tym roku przeznaczymy 
na te działania w sumie 20 mln zł – mówi 
marszałek Adam Struzik.

15 mln zł na samochody ratownicze i 
doposażenie strażaków

W tym roku Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przeznaczył aż 15 mln zł 
na dofinansowanie zakupu lekkich sa-
mochodów ratownictwa technicznego z 
funkcją gaśniczą, sprzętu specjalistycz-
nego oraz odzieży ochrony indywidual-
nej strażaka (hełmy strażackie, buty stra-
żackie, ubrania specjalne, rękawice spe-
cjalne).

– Wsparcie dla mazowieckich ochot-
niczych straży pożarnych to inwestycja 
w bezpieczeństwo publiczne. Dobre wy-
posażenie druhów jest niezwykle waż-
ne. To właśnie oni często jako pierwsi do-
cierają na miejsce zdarzenia, a ich działa-
nia odgrywają ogromną rolę w powodze-
niu akcji ratowniczej – podkreśla Urszula 
Kierzkowska, przewodnicząca sejmiko-
wej Komisji Prawa, Samorządu, Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego.

W ramach tego zadania będzie moż-
na zdobyć nawet 80 tys. zł na nowy lek-
ki samochód ratownictwa technicznego z 
funkcją gaśniczą.
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Kobyłkowskie remonty w szkołach już zakończone
Wyremontowane zostały dwie 

stołówki, instalacje elektryczne, piony 
kanalizacyjne, zakończono remont ła-
zienek w Przedszkolu im. Krasnala Ha-
łabały i w Szkole nr 1 w Kobyłce.

Konieczne prace w placówkach, które 
z uwagi na wieloletnie zaniedbania wy-
magały doinwestowania i remontów, 
kosztowały Kobyłkę łącznie blisko 300 
tys. zł. Ze środków, które udało się 
zaoszczędzić na innych działaniach, 
przekazano 70 tys. zł na remont łazienek 
w PSP nr 1 i w przedszkolu, 25 tys. na re-
mont pionów kanalizacyjnych w szko-
le nr 1, 40 tys. na remont stołówki w SP 
nr 1, ok. 100 tys. zł na remont stołówki 
w ZSP nr 2 i 50 tys. na kompleksowy re-
mont instalacji elektrycznej w PSP nr 1.

Reni Jusis w Wołominie
Reni Jusis zagra koncert w Wołominie prezentując swój nowy projekt muzycz-

ny – Je suis Reni. Koncert odbędzie się 7 marca o godz. 18.00

Okazja również jest wyjątkowa, po-
nieważ to wydarzenie organizowane w 
ramach Dnia Kobiet z Miejskim Domem 
Kultury w Wołominie. „Je suis Reni” to 
nowy, akustyczny projekt Reni Jusis, me-
lancholijny i zabawny zarazem, w któ-
rym śpiewa zarówno po francusku jak 
i po polsku. Koncert łączy w sobie kla-
syczne francuskie kompozycje z lat 60 i 
70-tych z największymi popkulturowy-
mi hitami. 

Jeszcze nie wiadomo, czy koncert z 

publicznością będzie możliwy. Jeśli tak, 
wydarzenie będzie zrealizowane zarów-
no w formie online, jak i z bezpośrednim 
udziałem publiczności (rozdawane zo-
staną bezpłatne wejściówki). 

Jeśli jednak zapadnie decyzja zaka-
zująca udziału publiczności w wydarze-
niach kulturalnych, koncert będzie zre-
alizowany wyłącznie w formie online. 
Wydarzenie objęte honorowym patrona-
tem Elżbiety Radwan Burmistrza Woło-
mina.

Ogrodnik miejski w gminie Wołomin
Od początku lutego 2021 roku, w gminie Wołomin, za kreowanie wizerunku 

przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni odpowiada Ogrodnik Miejski. 

Wśród wielu obowiązków Ogrodnika 
znajdują się między innymi:

• nadzór i utrzymanie zieleni niskiej 
i wysokiej na terenie Gminy Woło-
min;

• inwentaryzacja terenów zieleni;
• typowanie do usunięcia chorych 

i zagrażających dla życia i mienia 
drzew;

• kontrola terenów zieleni oraz po-
prawianie ich stanu biologicznego 
i estetyki;

• prowadzenie i nadzór rewitalizacji 
istniejących zadrzewień;

• opiniowanie dokumentacji projek-
towej planowanych inwestycji w za-
kresie zagospodarowania zieleni;

• odbiór prac związanych z nasadze-
niami oraz wycinką drzew w ra-
mach inwestycji gminnych;

• zakładanie terenów zieleni będą-
cych w obszarze działań WGK;

• nadzór nad utrzymaniem zieleni i 

porządku w Parku przy Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich.

Ogrodnikiem Miejskim w Wołominie 
został Główny Specjalista – Piotr Witek.

Pan Piotr jest wieloletnim pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Wołomi-
nie – entuzjastą systemowego podejścia 
do zieleni w miastach i gminach, zwo-
lennikiem ładu, estetyki i przemyślanych 
rozwiązań związanych z zielenią, a także 
znawcą gatunków i pasjonatem bioróż-
norodności. Ukończył Akademię Tech-
niczno-Rolniczą w Bydgoszczy (specjali-
zacja agrobiologia). Posiada uprawnienia 
Inspektora Nadzoru Dendrologiczne-
go na terenach Inwestycyjnych od 2018 
r. oraz uprawnienia Inspektora Nadzoru 
Terenów Zieleni SITO (bez ograniczeń) 
– od 2012 r.

Prywatnie  ogrodnik jest sympaty-
kiem pracy pilarką łańcuchową. Do nie-
dawna Pan Piotr był instruktorem i egza-
minatorem w tej dziedzinie.

Stefano Terraz-
zino i „Come 
Una Donna”  
w Markach

Z okazji Dnia Kobiet Mareckie Cen-
trum Edukacyjno – Rekreacyjne  za-
prasza 13 marca o godzinie 18.00 i o 
20.00 na spektakl taneczny w reżyse-
rii znanego wszystkim m.in. z „Tańca z 
Gwiazdami” Stefano Terrazzino.

„Come Una Donna” to opowieść o ko-
biecie w jej wielu odsłonach. W przedsta-
wieniu wystąpi aż 26 tancerek-amatorek, 
które połączyła wspólna pasja- miłość 
do tańca. Układy taneczne, choreogra-
fia i oprawa artystyczna autorstwa Stefa-
no Terrazzino przeniesie nas w delikatny, 
kobiecy świat pełen emocji.

Bilety w cenie 30 zł już do kupienia na 
Bilety24.pl i w kasach MCER.

Samorząd
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Przetarg na sprzedaż nieruchomości 
w rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce

Sejmik wzywa, by dopuścić 
samorządy do prac nad reformą służby zdrowia

Zwiększenie puli mareckiego 
budżetu obywatelskiego

28 kwietnia odbędzie się przetarg na 
sprzedaż nieruchomości, położonej w 
rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce, 
o łącznej powierzchni 5,6877 ha. Cena 
wywoławcza nieruchomości netto wy-
nosi 17.064.000 zł.

Niezabudowana nieruchomość, poło-
żona w rejonie ul. Przyjacielskiej w Ko-
byłce (obręb ewidencyjny 0002,02) - bez-
pośrednio przy węźle Kobyłka drogi eks-
presowej S8, ma bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej, a media są w ciągu uli-
cy Przyjacielskiej.

Wymienione w wykazie działki są nie-
zabudowane, nieogrodzone, częściowo 
porośnięte niską roślinnością. Położo-
ne są w sąsiedztwie węzła drogi ekspre-
sowej S8 – od strony północno-zachod-
niej, natomiast od strony południowo 
– wschodniej graniczą z pasem planowa-
nej drogi publicznej klasy lokalnej. Linia 
energetyczna, gazociąg, wodociąg kana-
lizacja deszczowa i sieć telekomunika-
cyjna znajdują się w ul. Przyjacielskiej, w 
odległości około 400 m od granicy tere-
nu przewidzianego do sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego, ww. działki położone są w te-

Wbrew deklaracjom wojewody mazowieckiego, który m.in. 3 lutego w wywiadzie dla Radia Plus oświadczył, iż rząd nie 
planuje centralizacji szpitali, takie prace trwają, czego dowodem są publikacje prasowe, które relacjonują zmiany w przygo-
towywanych dokumentach. Z ich relacji wynika, że jest to kolejny przykład wprowadzania szkodliwych dla obywateli rozwią-
zań, mających doprowadzić do uciszenia krytyki działań rządu.

W Markach do tej pory do dyspozycji mieszkańców było 600 tys. zł, w tej edy-
cji – 800 tys. zł. Budżet wzrósł więc o ponad 30 proc.

Zmieniono również sposób podzia-
łu tych pieniędzy. Poprzednio radni gło-
sowali na projekty w czterech katego-
riach tematycznych (po 150 tys. zł bu-
dżetu na każdą). Marki odeszły od tego 
rozwiązania w ubiegłym roku, proponu-
jąc podział na zadania twarde (inwesty-
cje) oraz miękkie (np. projekty kultural-
ne), jednak wówczas zastrzeżenia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej do uchwa-
ły rady zablokowały możliwość prze-
prowadzenia konsultacji. W tej edycji 
budżet części „twardej” to 650 tys. zł, a 
„miękkiej” to 150 tys. zł.

Od 1 do 22 kwietnia można składać 
propozycje zadań do budżetu obywatel-
skiego. Będą one potem weryfikowane 

pod kątem możliwości realizacji przez 
zespół ds. budżetu obywatelskiego (jutro 
ostatni dzień zgłoszeń kandydatów - za-
praszamy) oraz pracowników ratusza. 
Listę zadań, na które można głosować, 
zostanie opublikowana do 25 sierpnia. A 
potem ostatnia prosta i głosowanie – od 
7 września do 21 września.

Z budżetu obywatelskiego powsta-
ły do tej pory w Markach  m.in.: siłow-
nie plenerowe, pumptrack, ogród zmy-
słów, strefa rekreacji. Projekty z MBO 
włączono również do realizacji przy bu-
dowie placu miejskiego na Sportowej w 
Markach (m.in. park linowy dla małych 
dzieci).

renie obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej 
(symbol planu P/U-6).

Wykaz działek do sprzedania:
• nr 6/2 o powierzchni 0,8531 ha, 

sklasyfikowana jako RVI, LzV i N, 
dla której Sąd Rejonowy w Woło-
minie IV Wydział Ksiąg Wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą nr 
WA1W/00069197/0,

• nr 7/4 o powierzchni 2,5217 ha, 
sklasyfikowana jako RV, RVI, LzV, 
LzVI i N, nr 8/4 o powierzchni 
1,4123 ha, sklasyfikowana jako RVI, 
PsVI, LzV, LzVI, W i N, nr 9/4 o 
powierzchni 0,4726 ha, sklasyfiko-
wana jako RVI, PsVI, LzVI i W, nr 
10/2 o powierzchni 0,2944 ha, skla-
syfikowana jako RVI i LzVI, nr 11/2 
o powierzchni 0,1025 ha, sklasyfi-
kowana jako LzVI i nr 12/2 o po-
wierzchni 0,0311 ha, sklasyfikowa-
na jako dr, dla których Sąd Rejono-
wy w Wołominie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr WA1W/00141824/4.

Sprzedaż prawa własności ww. nieru-
chomości nastąpi w oparciu o Uchwałę 
Rady Miasta Kobyłka z 23 listopada 2020 

r. nr XXXI/254/2020.
Cena wywoławcza nieruchomości 

netto wynosi 17.064.000 zł. Wadium wy-
nosi 855.000 zł. Sprzedaż będzie opodat-
kowana podatkiem VAT według stawki 
23%.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 
2021 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzę-
dzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 
1 (sala konferencyjna na parterze bu-
dynku)

Bliższych informacji można zasięgnąć 
pod nr tel. 22 760 70 96, 22 760 70 97, 
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miasta Kobyłka (ul. Wołomiń-
ska 1, pokój nr 36), bądź kierując kore-
spondencję drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: wgp@kobylka.pl. Więcej in-
formacji na temat przetargu można zna-
leźć na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Kobyłka www.kobylka.pl (w zakładce 
Biznes – Aktualna oferta sprzedaży dzia-
łek i lokali komercyjnych), w BIP w za-
kładce Nieruchomości – Sprzedaż oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

Dodatkowe pytania można kierować 
także pod numer telefonu: 600 194 253 
lub e-mailem: biznes@kobylka.pl

Opisane działki są ostatnimi dostęp-

nymi działkami gminnymi w Kobyłce o 
tak dużej powierzchni w tej - niezwykle 
atrakcyjnej - lokalizacji. Urząd Miasta 

Kobyłka serdecznie zaprasza do skorzy-
stania z okazji nabycia wyjątkowej nieru-
chomości inwestycyjnej.

Centralizacja podobnie jak sieć szpita-
li, nie jest konsultowana z samorządami 
oraz jednostkami prowadzącymi szpita-
le. Zakłada ona jedynie transfer długów 
szpitali do samorządów, a personelu pod 
zarząd centralny. Ma to na celu utrud-
nić funkcjonowanie wybieranym przez 
mieszkańców włodarzom, poprzez ogra-
niczenie środków. Dodatkowo zaś, infor-
mujący o brakach i nieprawidłowościach 
personel uciszyć. Podobny cel przyświe-
cał poprzedniej reformie systemu zdro-
wia realizowanej również przez rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości, tzw. Sieci Szpitali. 
Przyczyniła się ona do katastrofy w służ-
bie zdrowia w listopadzie ubiegłego roku, 
a także do pogłębienia się zadłużenia pla-
cówek. Warto zwrócić uwagę, że szpitale 
Państwowe mają większe zadłużenia niż 
szpitale prowadzone przez samorządy. 

Z uwagi na powyższe mazowiecki Sej-
mik przyjął uchwałę wzywającą mini-
stra zdrowia i przewodniczącego zespołu 
pracującego nad centralizacją szpitali o:

* dopuszczenie do prac nad wypra-
cowaniem rozwiązań legislacyjnych do-
tyczących restrukturyzacji podmio-
tów leczniczych wykonujących działal-

ność leczniczą w rodzaju leczenie szpi-
talne przedstawicieli organów podmio-
tów tworzących oraz przedstawicieli 
podmiotów leczniczych, dla których jed-
nostki samorządu terytorialnego są pod-
miotami tworzącymi lub w których po-
siadają udziały

* a następnie wydłużenie czasu nie-
zbędnego do wypracowania reformy 

ochrony zdrowia, której wprowadzenie 
poprawi jakość udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz sytuację w szpitalach.

Krzysztof Strzałkowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia

Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

Samorząd
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Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Wołomin, dnia 23 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 30, art. 39 i art. 
54 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. 247 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-55/2017 z dnia 18 maja 
2017 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIX-44/2018 z dnia 7 marca 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 05 marca 2021 r. do 02 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach 
pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem 
w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 763-30-45 lub 51 lub 77. Interesanci 
wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin 
odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja 
publiczna odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są, do 60 min. przed jej terminem, o wysłanie wiadomości e-mail, na adres:  
urbanistyka@wolomin.org.pl o następujących danych:

1) temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany Studium”;
2) treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji 
Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz z art. 8c i 8d ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu zmiany studium może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.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 upływa dnia 23 kwietnia 2021 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. 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 zawiadamiam, że ww. projekt zmiany studium podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektu studium do 
publicznego wglądu, o których mowa powyżej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać 
do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: (1) pisemnej 
na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza

Katarzyna Wójcik

Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin. Podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla 
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu zmiany studium. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

nie będą podlegać profilowaniu.

Przetarg na budowę
kompleksu boisk przy SP2
W Radzyminie został ogłoszony przetarg na budowę boisk przy Szkole Podsta-

wowej nr 2. W ramach zadania powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną mu-
rawą, boisko wielofukncyjne, sensoryczny plac zabaw, strefa aktywności , toaleta 
oraz parkingi.

Oferty będą znane w połowie marca, a cały kompleks powstanie do końca roku. Za-
danie będzie kosztować ok 2,8 mln zł z czego 30 % pochodzi z dofinansowania w ra-
mach programu Sportowa Polska.

Radzymin

Mazowsze wspiera strażaków
Dokończenie tekstu ze str. 1
Z kolei na nowy sprzęt specjalistyczny 

do ratownictwa technicznego, drogowe-
go, pożarowego czy medycznego, a tak-
że zakup kompletów odzieży ochrony 
indywidualnej będzie można uzyskać do 
40 tys. zł. w przypadku złożenia 2 wnio-
sków (wsparcie nie może przekroczyć 50 
proc. wartości rynkowej zakupywanego 
sprzętu czy kompletu odzieży).

Każda gmina może złożyć maksymal-
nie jeden wniosek na dofinansowanie 
zakupu samochodu albo dwa wnioski – 
dla różnych jednostek OSP – w przypad-
ku zakupu sprzętu specjalistycznego i 

środków ochrony osobistej strażaka. Na-
bór wniosków trwa od 1 do 12 marca br.

5 mln zł na remonty lub moderniza-
cje strażnic OSP

Strażacy ochotnicy mogą również li-
czyć na pomoc finansową Mazowsza 
przy remontach lub modernizacjach re-
miz. Radni województwa mazowieckie-
go wygospodarowali na ten cel 5 mln zł. 
Na takie działania będzie można uzyskać 
dofinansowanie do 25 tys. zł. Co istotne, 
gmina może złożyć wniosek na remont 
albo modernizację tylko jednej strażni-
cy OSP ze swojego terenu. Wnioski bę-
dzie można składać od 1 do 12 marca br.

Samorząd
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Wołomin wspiera
Stowarzyszenie „Szansa”
Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i oso-

bom w trudnej sytuacji życiowej trafiło w dobre ręce. Stowarzyszenie „Szansa” z 
Wołomina posiada 25-letnie doświadczenie w realizowaniu programów dla śro-
dowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. 

Zgodnie z podpisaną umową zadaniem Szansy będzie poszerzanie wiedzy na te-
mat szkodliwości używek, wyrównanie braków edukacyjnych, przeprowadzenie za-
jęć socjoterapeutycznych i inne działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życio-
wej. Praca nad wyrównywaniem szans jest wymagająca, ale daje ogromną satysfakcję 
i wiarę w lepsze jutro.

W Zielonce wyłoniono wykonawcę 
budowy ulicy Focha

Zakończono budowę największej 
inwestycji wodno- kanalizacyjnej 

w historii Gminy Tłuszcz! 
Dokończenie tekstu ze str. 1
Zadanie zostało podzielone na 3 eta-

py, w ramach których wybudowano 10,2 
km sieci wodociągowej oraz 11,9 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej. 

- Bardzo nas cieszy, że dzięki wyko-
nanej inwestycji ponad tysiąc mieszkań-
ców ma możliwość podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej oraz zapewnioną świetnej 
jakości wodę. Osoby, które chcą przyłą-
czyć swoją nieruchomość do sieci pro-
simy o kontakt z Zakładem Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłusz-

czu, tel. 29-757-30-22 w celu złożenia 
wniosku o wydanie warunków technicz-
nych – mówi burmistrz Paweł Bednar-
czyk. 

Obecnie przygotowywane są doku-
mentacje projektowe, które umożliwią 
dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie gminy Tłuszcz. 
Przypominamy, że wciąż trwa I etap bu-
dowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
„Długa” w Tłuszczu w ramach której zo-
stanie wybudowana sieć o długości łącz-
nej ponad 2 km.  

Miasto Zielonka wyłoniło wykonaw-
cę budowę drogi gminnej - ul. Focha. 
Inwestycja ta będzie kosztować blisko 
1,8 mln zł. W najbliższych dniach zo-
stanie podpisana umowa z wykonaw-
cą, który zobowiąże się do wykonania 
modernizacji tej drogi w ciągu 30 ty-
godni.

A co zostanie wykonane?
• rozbiórka istniejących nawierzchni,
• przebudowa sieci elektroenerge-

tycznej niskiego napięcia oraz sieci 
telekomunikacyjnej,

• budowa sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wpustami ulicznymi,

• budowa chodników, zjazdów oraz 
jezdni asfaltowej,

W ostatnim etapie realizacji inwesty-
cji zostanie wprowadzona stała organi-
zacja ruchu.

Pakiety „antydzikowe” do 
odebrania w mareckim ratuszu
Z uwagi na zgłoszenia mieszkańców Marek dotyczące pojawiania się dzików na 

terenach miejskich, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mar-
kach przygotował "pakiety antydzikowe". O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej – WA1W/00029921/3, działka nr 
1 cz. w obrębie 5-10-04;

2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 2 m. kw.;
3. Opis nieruchomości - przedmiot planowanej dzierżawy 

znajduje się w okolicy zbiorników wodnych Glinianki  
z przeznaczeniem pod montaż urządzeń edukacyjnych z funkcją 
wydawania zdrowej karmy dla ptactwa wodnego;

4. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z Uchwałą XVII/168/04 z 
dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka, zmieniona Uchwałą 
Rady Miasta Nr XIX/154/08 z  dnia 31 marca 2008 r., podstawowym 
przeznaczeniem są usługi sportu i rekreacji wodnej (strefa US 1);

5. Okres dzierżawy – do trzech lat;
6. Wysokość minimalnej opłaty z tytułu dzierżawy – zgodnie z 

zarządzeniem Nr 228/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 07 grudnia 
2020 r. tj. 16,96 zł za jeden m. kw. miesięcznie netto;

7. Zasady aktualizacji opłat - opłata za dzierżawę może podlegać corocznej 
aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;

8. Termin wnoszenia opłat rocznie.

W skład pakietu wchodzą:
• ok. 1,5 kg środka odstraszające-

go dziki,
• ulotka "Dziki w mieście",
• ulotka dotycząca środka odstra-

szającego.
W celu zabezpieczenia nieruchomo-

ści przed dzikami należy posypać odpo-
wiedni obszar środkiem odstraszającym 
dziki.

Zastosowany środek to produkt w po-
staci granulowanej, którego używa się do 
odżywiania, użyźniania gleby i odstra-
szania dzikiej zwierzyny. Dokładnie do-

brane składniki produktu w czasie roz-
puszczania doskonale użyźniają glebę i 
jednocześnie, pod wpływem temperatu-
ry i wilgoci, powodują wydzielanie wy-
różniających się zapachów nieprzyja-
znych dzikim zwierzętom. Zapobiega to 
przyzwyczajeniu się zwierząt do tej sa-
mej woni i tym samym skutecznie i dłu-
go chroni przed pojawianiem się m.in. 
dzików.

Dlaczego zastosowano właśnie ten 
środek:

• składa się z naturalnych skład-
ników i jest w pełni biodegrado-
walny,

• nie jest toksyczny,
• może być stosowany w obsza-

rach ochrony wód i rolnictwa 
ekologicznego,

• w procesie rozkładu dostarcza 
do gleby korzystne pierwiastki,

• żadne dzikie zwierzę nie może 
się przyzwyczaić!

Są szanse na zmniejszenie  
hałasu z obwodnicy Marek

W sierpniu 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi-
ła przetarg na zaprojektowanie i dobudowanie ekranów akustycznych wzdłuż ma-
reckiego odcinka obwodnicy – od osiedla Kosynierów do rzeki Długiej. 25 lutego 
2021 roku podpisała umowę z jego zwycięzcą. Projektem oraz wykonaniem prac 
zajmie się konsorcjum firm Eljako z Legionowa oraz Ekopres z Warszawy. Zwycię-
ska oferta opiewa na 18,2 mln zł i jest tańsza od budżetu zamawiającego (23,4 mln 
zł). Wykonawca ma 12 miesięcy na zrealizowanie zamówienia państwowego ope-
ratora dróg krajowych.

Dokumentacja przetargowa przewi-
duje dobudowanie nowych lub podwyż-
szenie istniejących ekranów z lewej i pra-
wej strony jezdni oraz w pasie rozdziela-
jącym. Prace będą prowadzone łącznie 
na odcinku 3,4 km. Niestety, w ramach 
obecnego postępowania nie jest przewi-
dziana budowa ekranu na wysokości uli-
cy Szkolnej.

O wzmocnienie ochrony akustycznej 
mieszkańcy Marek starają się aż od wrze-
śnia 2013 roku. Przełomowe znaczenie 
miały badania poziomu hałasu zreali-
zowane przez GDDKiA oraz oddzielnie 
przez miasto już po otwarciu trasy. Po-
ziom hałasu był całodobowo badany w 
30 punktach na odcinku 2,7 km od wę-
zła Marki do ulicy Pustelnickiej w Zie-
lonce. Dzienna norma wynosi 65 decy-
beli, a nocna 56 decybeli. Okazało się, że 
dzienne normy są przekroczone w czte-
rech punktach pomiaru (od 0,1 decybe-
la do 3,3 decybela). Znacznie gorzej wy-
padły badania nocne. W tym wypadku 
normy zostały przekroczone w 22 miej-
scach (od 0,1 decybela do 9,6 decybela).

Wycinka drzew
czyszczenie 

działek z zarośli
tel. 500-351-199

27 lata na rynku 
poszukuje pracowników na stanowiska

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

Wiedza z zakresie księgowości,
rachunkowości oraz kadr i płac

MAGAZYNIER
Oczekujemy: Mile widziane

uprawnienia na wózki widłowe
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o 
umowę o pracę

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

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

Samorząd
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Andrzej Nocoń dyrektorem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Radzyminie

Prace pielęgnacyjne lasu w Zielonce Wycinka drzew w Ząbkach

Dokończenie tekstu ze str. 1

Dyrektor zakładu, p. Andrzej Nocoń, 
piastował przez ostatnie dwa lata stano-
wisko zastępcy burmistrza Radzymina i 
odpowiadał za obszary inwestycji, utrzy-
mania dróg, ochrony środowiska, melio-
racji i odwodnienia i gospodarki odpa-
dami. Poprzednio był naczelnikiem Wy-
działu Inwestycji i Drogownictwa w Sta-
rostwie Powiatowym w Wołominie, wi-
ceprezesem Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, a jeszcze wcze-
śniej wicedyrektorem Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Jest doświadczo-
nym samorządowcem i specjalistą w za-
kresie inwestycji i zadań publicznych. Z 
wykształcenia jest inżynierem leśnictwa 
i absolwentem Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukoń-
czył też kilka kierunków studiów pody-
plomowych, w tym m.in. z zakresu bu-
downictwa energooszczędnego, admini-
strowania funduszami unijnymi, zarzą-
dzania projektami i MBA.

- Gratuluję panu Andrzejowi nowe-
go wyzwania i dziękuję, że zgodził się je 
podjąć. Jestem pewien, że wyspecjalizo-
wana jednostka organizacyjna uspraw-
ni gminną gospodarkę komunalną i po-
doła zwiększającej się stale ilości pra-
cy na rzecz mieszkańców. Pan Andrzej i 
jego tworzący się właśnie zespół ma peł-
ne wsparcie moje i wszystkich pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy Radzymin 

– powiedział Krzysztof Chaciński, bur-
mistrz Radzymina.

Pierwszym zadaniem dyrektora no-
wej jednostki jest zbudowanie zespołu 
pracowników i ram organizacyjnych dla 
sprawnego funkcjonowania zakładu. Za-
stępcą dyr. Andrzeja Noconia będzie p. 
Marta Godlewska, dotychczasowa kie-
rownik Referatu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej. Większość pracow-
ników tego referatu przejdzie do Zakła-
du. Dołączą do nich niektóre osoby z re-
feratu budowy i utrzymania dróg. Zespół 
Zakładu będzie składał się na początek 
z pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Radzymin – trwają rozmowy z zaintere-
sowanymi pracownikami.

Nie jest obecnie planowane powołanie 
nowej osoby na stanowisko, zwolnione 
przez p. Andrzeja Noconia w urzędzie  – 
jedynym Zastępcą Burmistrza Radzymi-
na pozostanie p. Krzysztof Dobrzyniecki.

Gmina Radzymin jest jedną z ostat-
nich gmin w regionie, która do tej pory 
nie miała wyspecjalizowanej jednostki 
organizacyjnej ds. gospodarki komunal-
nej. ZGK w Radzyminie powstaje w for-
mie zakładu budżetowego, ale w przy-
szłości jest rozważane przekształcenie go 
w spółkę prawa handlowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej bę-
dzie mieścił się w budynku C Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Ko-
munalnej 2 w Radzyminie. Zajmie par-
ter budynku, aby zapewnić dogodny do-
stęp interesantom.

W Tłuszczu powstanie parking!
25 lutego br. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał umowę z Pa-

nem Mariuszem Krysikiem- Prezesem Zarządu Grupy Martin Sp. z o.o. na bu-
dowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w Tłuszczu. To długo oczekiwa-
na inwestycja, głównie ze względu na jej lokalizację przy stacji PKP, z której co-
dziennie korzysta wielu mieszkańców. Realizacja inwestycji pozwoli na zintegro-
wanie transportu indywidualnego i zbiorowego. Parking służyć będzie tworzeniu 
przejazdów łączonych autobus-kolej, samochód-kolej oraz rower lub motor-kolej. 
Główną ideą jest zwiększenie komfortu podróżnych poprzez wykonanie nowych 
nawierzchni dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych. 

- Cieszę się, że w centrum nasze-
go miasta powstanie przyjazny i nowo-
czesny parking, który stanie się waż-
nym punktem przesiadkowych dla osób 
korzystających z Kolei Mazowieckich. 
Każdego dnia setki mieszkańców na-
szej Gminy oraz sąsiednich miejscowo-
ści- Strachówki, Jadowa, Zabrodzia ko-
rzystają z transportu publicznego . Dzię-
ki modernizacji parkingu i zwiększe-
niu liczby miejsc parkingowych popra-
wi się infrastruktura transportu publicz-

nego w naszej gminie- powiedział Bur-
mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk pod-
czas podpisywania umowy. 

Budowa parkingu będzie kosztowała 
blisko 5 mln zł, z czego 80% środków po-
chodzi ze środków zewnętrznych. Bur-
mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk po-
zyskał dofinansowanie z funduszy unij-
nych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. 

Inwestycja polega na kompleksowej 
budowie parkingu Parkuj i Jedź w Tłusz-
czu wraz z przebudową parkingu na-
przeciwko dworca PKP w rejonie ulic 
Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej w 
Tłuszczu. 

Zakres inwestycji obejmuje wyko-
nanie rozbiórek dotychczasowych na-
wierzchni i elementów drogowych, bu-
dowę i przebudowę dróg wewnętrznych 
i publicznych, budowę i wyznaczenie 
171 miejsc postojowych, w tym przezna-
czonych dla osób niepełnosprawnych 
oraz 8 miejsc umożliwiających ładowa-
nie samochodów elektrycznych. Odpro-
wadzenie wód opadowych z projekto-
wanych nawierzchni odbywać będzie się 
poprzez projektowaną kanalizację desz-
czową.

Parking zostanie wyposażony w mo-
nitoring, niezbędne oświetlenie oraz 
wiaty i stojaki rowerowe. 

W części parkingu znajdującej się 
przed istniejącym dworcem kolejowym 
planuje się wykonanie przystanku dla 
autobusów oraz montaż wiaty przystan-
kowej. Ruch pieszy będzie odbywał się 
wyznaczonymi chodnikami, a rowero-
wy obsługiwany będzie częściowo przez 
ścieżkę rowerową. 

Projekt realizowany będzie w partner-
stwie z Gminą Strachówka oraz Koleja-
mi Mazowieckimi. 

O utrudnieniach oraz czasowym wy-
łączeniu z użytkowaniu dotychczasowe-
go parkingu i lokalizacji tymczasowego 
miejsca będziemy Państwa na bieżąco 
informować. 

Nadleśnictwo Drewnica w 2021 roku planuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych 
(trzebieży późnych) w drzewostanach przy ul. Prostej w Zielonce.

Prace wykonywane w ramach trzebie-
ży obejmują: usuwanie drzew, które mają 
niekorzystny wpływ na dalszy wzrost 
i rozwój drzew dorodnych ze względu 
na istniejącą konkurencję między tymi 
drzewami w obrębie ich koro. Po zabie-
gu pozostają drzewa zdrowe, które są ko-
nieczne do utrzymania odpowiedniego 

zapasu produkcyjnego i stopnia zwarcia 
(a przez to utrzymanie właściwego kli-
matu wnętrza lasu, ochronę gleby, pra-
widłowe kształtowanie wzrostu i rozwo-
ju drzew dorodnych oraz urozmaicenie 
składu gatunkowego) oraz drzewa dziu-
plaste i z gniazdami otwartymi. W uza-
sadnionych przypadkach pozostają rów-

nież drzewa martwe.
Zabieg trzebieży późnej będzie wy-

konany w następujących wydziele-
niach: 131f - na powierzchni 3,55ha; 
132i - na powierzchni  0,67 ha; 135c - 
na powierzchni 0,89 ha; 135f - na po-
wierzchni 2,84 ha; 135i - na powierzch-
ni 3,22 ha.

W okresie prowadzonych prac pie-
lęgnacyjnych drzewostanu, wyznaczo-
ne tereny zostaną objęte zakazem wstę-
pu i oznakowane tablicami informacyj-
nymi.

PGNiG TERMIKA SA w wyniku zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia pozwolenia na budowę oraz zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów dla 
inwestycji pn. „Budowa gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego ob-
sługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z sie-
cią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczy-
zna-Wronów.”, prowadzi na terenie Miasta Ząbki prace polegające na usunięciu 
drzew i krzewów z terenu ww. inwestycji. Inwestycja jest niezbędna do planowa-
nej modernizacji Ciepłowni Kawęczyn polegającej na zastąpieniu paliwa węglo-
wego paliwem gazowym, co przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji sub-
stancji szkodliwych.

Wycinka drzew i krzewów z terenu in-
westycji została maksymalnie ograniczo-
na poprzez zaprojektowanie przejść bez-
wykopowych na ok 70% przebiegu gazo-
ciągu w tym wzdłuż budynków miesz-
kalnych przy ul. Powstańców 47-47D w 
Ząbkach, co oznacza, że w ww. zakresie 
usunięcie drzew i krzewów nie będzie 
miało miejsca. Niemniej jednak, tech-
niczne wykonanie ww. przejść gazociągu 
metodą bezwykopową wymaga dla swej 
skuteczności wykonania placów prze-

wiertowych i to właśnie głównie w tym 
zakresie odbywa się niezbędne usunięcie 
drzew i krzewów. Po zakończeniu prac 
teren zostanie uporządkowany oraz zo-
staną nasadzone drzewa z wyłączeniem 
strefy kontrolowanej wzdłuż gazociągu. 
Nasadzenia zostały uzgodnione z Nad-
leśnictwem Drewnica. Dodatkowo w 
tym rejonie Miasta Ząbki PGNiG TER-
MIKA SA planuje nasadzić 120 drzew 
wzdłuż ulic.

Samorząd
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Wspieramy ósmoklasistów w nauce!

Wypożyczalnia gier planszowych 
w Wołominie

Wrzuć nakrętki i pomóż!
Od dziś nakrętki nie muszą zalegać w Państwa domach. Wystarczy zabrać je ze 

sobą idąc na spacer, do pracy lub na zakupy. Tłuszcz dołączył do innych miast w 
Polsce, w których stoją wielkie, czerwone serca – pojemniki na nakrętki. Zasady 
zbiórki są proste. Do kosza znajdującego się przy Urzędzie Miejskim od strony 
Ogródka Jordanowskiego wrzucamy plastikowe nakrętki – niezależnie od wielko-
ści, kształtu czy koloru. 

Mogą to być nakrętki po napojach, ka-
wie, mleku, jogurcie, a także płynach do 
płukania czy szamponach. Zamiast trafić 
na śmietnik, mogą wypełnić serce, a co 
za tym idzie otrzymać drugie życie i stać 
się formą wsparcia dla potrzebujących. 

- Zbiórka poza oczywistym celem cha-
rytatywnym w doskonały sposób uświa-
damia ludziom, czym tak naprawdę jest 
recykling i jaki można dzięki niemu osią-
gnąć pożytek. Zachęcam, by mieszkańcy 
gminy zaangażowali się w zbiórkę, reali-
zując jednocześnie cel społeczny i ekolo-
giczny. Nakrętki są doskonałym mate-
riałem na surowiec wtórny i sposobem 
na pomoc charytatywną. Po ich przero-
bieniu na plastikowy regranulat powsta-
ją np. doniczki, wiadra czy łopaty. Włą-
czając się w akcję uczymy również naj-
młodszych, że nawet dając coś małego, 
możemy pomóc innym. Za kilogram 
przekazanych do recyklingu nakrętek 
otrzymamy zaledwie kilkadziesiąt gro-
szy, ale już kilkadziesiąt lub kilkaset ki-
logramów przekłada się na realne wspar-
cie. Nieprzypadkowo w końcu pojemnik 
ma kształt serca- powiedział burmistrz 

Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
Nakrętki, którymi zostanie wypełnio-

ne serce przekażemy dla Kubusia Ry-
dzia, który ma 2 latka i urodził się z nie-
dorozwojem kości udowej. Choroba po-
ciąga za sobą szereg innych nieprawi-
dłowości w budowie stawu biodrowe-
go, a także znaczną różnicę w długości 
nóżek. Obecnie wynosi ona 8 centyme-
trów. Ratunkiem są operacje, które mogą 
sprawić, że będzie sprawnym chłopcem: 
3 zabiegi biodra, jedna operacja kostki 
i prawdopodobnie stawu kolanowego. 
Cena za zdrowie i sprawność Kubusia 
jest ogromna i wynosi ponad pół milio-
na złotych. Zachęcamy również do wpłat 
na stronie www.siepomaga.pl/kubusio-
wa-nozka. 

Po zakończeniu zbiórki dla Kubu-
sia, będziemy wypełniać serce nakrętka-
mi, dla kolejnych osób, które potrzebują 
wsparcia. Zachęcamy Państwa do zgła-
szania zbiórek oraz przekazywania in-
formacji o osobach, które potrzebują po-
mocy. W tym celu prosimy o kontakt na 
adres e-mail urzad@tluszcz.pl 

Tłuszcz

Już wkrótce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie im. Zofii Nałkow-
skiej zostanie udostępniona wypożyczalnia gier planszowych! 

Władze Wołomina dostarczyły już przesyłkę pełną zagadek, szarad i wyzwań.
Wypożyczalnia gier planszowych to kolejny projekt, który Wołomin realizuje dzięki 

Społecznym Wnioskom do Budżetu Gminy Wołomin i Państwa głosom.

Pandemia koronawirusa od blisko roku stawia przed nami wiele wyzwań. Jed-
nym z najważniejszych jest wyłączenie z działania w pełni stacjonarnego szkół i 
przeniesienie procesu edukacyjnego do internetu. 

Widząc ogrom wyzwań w edukacji 
zdalnej, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk zdecydował się wesprzeć w na-
uce uczniów ostatnich klas szkół podsta-
wowych, którzy wkrótce przystąpią do 
egzaminu ósmoklasisty poprzez umoż-
liwienie im dostępu do Platformy Lec-
turus Junior. Działa ona online i wspiera 
uczniów kursami prowadzonymi przez 
doświadczonych nauczycieli z wielolet-

nim doświadczeniem, którzy często są 
państwowymi egzaminatorami CKE, 
autorami podręczników, twórcami pro-
gramów edukacyjnych, laureatami kon-
kursu na Nauczyciela Roku oraz certyfi-
kowanymi trenerami oświaty. Doskona-
le znają oni zasady oraz treści egzamina-
cyjne, a dzięki wykorzystaniu autorskich 
i innowacyjnych metod nauczania, po-
trafią skutecznie przygotować młodzież 

do egzaminu i osiągnąć, jak najlepsze 
wyniki. 

Zajęcia odbywają się w formie 60-mi-
nutowych wykładów i ćwiczeń z wyko-
rzystaniem różnego rodzaju aplikacji i 
materiałów multimedialnych dedyko-
wanych konkretnym przedmiotom- ma-
tematyce, językowi polskiemu i języko-
wi angielskiemu. Opracowane e-lekcje 
są zgodne z obowiązującą podstawą pro-
gramową nauczania. Przy użyciu platfor-
my e-learningowej nauczyciel ma możli-
wość  udostępnianie ekranu czy prowa-
dzenie quizów dla uczniów. Co ważne, 
uczniowie mają nieograniczony dostęp 
do materiałów, dzięki w każdej chwili 
czemu mogą wrócić do wybranego we-
binarium. 

W dniu dzisiejszym, Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk przekazał dyrek-
torom placówek oświatowych działają-
cych na terenie Gminy Tłuszcz wyge-
nerowane kody dostępu, które zostaną 
przekazane uczniom klas 8. Burmistrz 
ma nadzieję, że dzięki możliwości sko-
rzystania z tych zajęć, pomoże uczniom 
w spokojniejszym przygotowaniu się do 
egzaminów, nadrobieniu zaległości czy 
poszerzeniu wiedzy o kluczowych za-
gadnieniach. 

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

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

zasięg działania punktu:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

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

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

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

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

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

Dbajmy o siebie wzajemnie! 
Zespół Stowarzyszenia PRO

OGŁOSZENIA 
DROBNE

DAM PRACĘ

PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY 
OSÓB Z ORZECZENIEM  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
DO PRACY PRZY OCHRONIE 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO  

W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE.  

TEL. 577 303 512

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

Zajęcia muzogramy w ząbkowskiej fundacji
Fundacja "ZDROWIE W GŁOWIE" powstała przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach, w odpo-

wiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, doświadczających kryzysu psychicznego, ich rodzin i opiekunów.

W Dziennym Domie Pobytu prowa-
dzanym przez Fundację, odbywają się 
wyjątkowe zajęcia – muzogramy.

Muzogramy- to znaki graficzne osa-
dzone w danym utworze muzycznym. 
Narzędzie służące do pracy nie tylko w 
ramach umuzykalniania, ale również 
pozwalające doskonalić sprawność ma-
nualną, rozwijać koordynację wzrokowo 
- słuchowo - ruchową i wiele innych sfer. 
Zadanie dofinansowane jest ze środków 
z budżetu Województwa Mazowieckie-
go.

Społeczeństwo
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Razem możemy zrobić jeszcze więcej!
O działalności Miejskiego Klubu 

Sportowego Wicher Kobyłka rozma-
wiam z jego prezesem – Mariuszem 
Gumiennym.

KołoMarek powróciło!
Od 1 marca można już korzystać z KołoMarka. W mieście jego sieć tworzy pięć 

stacji i 75 rowerów. Tak naprawdę KołoMarek ma zasięg ogólnowarszawski. Ko-
łoMarek jest bowiem kompatybilny z warszawskim Veturilo. Można więc marec-
ki rower zostawić w warszawskiej stacji (i na odwrót), można też na marecką kartę 
wypożyczyć stołeczny rower (i na odwrót). Zapraszamy do korzystania, przy każ-
dym wypożyczeniu pierwsze 20 minut jest bezpłatne.

Mareckie stacje rowerowe znajdu-
ją się:

• przy pętli autobusowej na Legiono-
wej,

• na rogu Piłsudskiego i Legionowej
• na rogu Piłsudskiego i Wspólnej,
• przy Urzędzie Miasta
• pod wiaduktem Trasy S8.
Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłat-

ne. Pierwsza godzina kosztuje 1 zł, dru-
ga - 3 zł, trzecia – 5 zł, a czwarta i każ-
da kolejna – 7 zł. System działa od 1 mar-
ca do 30 listopada. Jak się w nim zare-
jestrować? Więcej informacji na stronie  
https://kolomarek.pl/  

Sylwia Kowalska: Jest Pan prezesem 
MKS Wicher Kobyłka ponad rok. Czy 
Pana wyobrażenia o pełnieniu tej funk-
cji sprawdziły się w codziennym życiu?

Mariusz Gumienny: To był chyba 
najszybszy rok w moim życiu. Z Klubem 
jestem związany od zawsze. Mniej więcej 
wiedziałem, z jakimi problemami się bo-
ryka, albo co jest jego domeną. Jednak od 
zaplecza wygląda to zawsze trochę ina-
czej. Do tego dochodzi poczucie odpo-
wiedzialności za wszystko. Objęcie funk-
cji odbyło się w takich okolicznościach, 
że z założenia nie miało to trwać tak dłu-
go. Szybkie zmiany, jakie następowały w 
klubie latem 2019 r. wymusiły działania 
zarządu, gdzie aby Klub mógł normalnie 
funkcjonować potrzebował takiej oso-
by natychmiast. Nie ukrywam, że z pro-
pozycji nie chciałem skorzystać od razu, 
mimo że propozycją czułem się zaszczy-
cony i doceniony. Stanie na czele takie-
go klubu, żeby nie robić czegoś „na pół 
gwizdka”, wymagało dużego poświece-
nia. Sam prowadzę swoje biznesy i wiem 
ile mi one pochłaniają czasu. Podjąłem 
jednak decyzję. Zaangażowałem się bar-
dzo. Owszem, są chwile gdzie zauważam, 
że z powodu braku czasu, niestety odby-
wa się to kosztem rodziny i własnej fir-
my. I tego na początku nie wkalkulowa-
łem w to wszystko. Cieszy  fakt, że pomy-
sły, rozwiązania i decyzje podejmowane 
wspólnie z osobami, którymi otaczam 
się w Klubie na co dzień, przynoszą za-
mierzone efekty.  Ciągle się uczę czegoś 
nowego i mam satysfakcję jak ktoś doce-
nia mój wkład w to wszystko. Odpowia-
dając na pytanie, wyobrażenia miałem 
inne, ale na szczęście udało się wypraco-
wać złoty środek.

- Jakie były Pana pierwsze kroki po 
objęciu stanowiska prezesa?

- Zaczęliśmy od zadbania o płynność 
finansową klubu. Nieznacznie podnieśli-
śmy składki i pilnowaliśmy ich regular-
nych wpływów. Renegocjowaliśmy umo-
wy i zadbaliśmy o transparentność dzia-
łań. Filozofia, która nam przyświeca to 
ukierunkowanie na dzieci i młodzież. 
Np. w sekcji piłki nożnej oprócz dru-
żyn Akademii mamy dwie drużyny wy-
stępujące w seniorach. Są one oparte na 
wychowankach Akademii, młodzieżow-
cach, którzy stawiają dopiero pierwsze 

poważne kroki w seniorskiej piłce. Ogry-
wają się tutaj i jak tylko nadarzy się oka-
zja dajemy im możliwość sprawdzania 
swoich umiejętności w wyższych ligach. 
Coraz częściej z pomyślnym skutkiem.

- Trafił Pan na ciężki okres korona-
wirusowy. Jak zmieniło się w tym cza-
sie funkcjonowanie Wichru Kobyłka?

- Okres koronawirusowy zmienił bar-
dzo dużo w funkcjonowaniu wszyst-
kich i wszystkiego. Wymusił na nas wie-
le zmian organizacyjnych. Z racji tego, 
że piłkarskie rozgrywki ligowe od trze-
ciej ligi w dół, oraz wszelkie zawody i 
turnieje siłowe i kickboxingu, na wio-
snę były odwołane przez związki sporto-
we (PZPN, PZKFiT, PZK), a obiekty nie 
mogły funkcjonować w pierwszej fazie 
pandemii, musieliśmy skupić się na orga-
nizowaniu klubu pod kątem możliwości 
prowadzenia zajęć szkoleniowych. Wła-
śnie w tym czasie powstał m.in. pomysł 
stworzenia klubowego kanału na YouTu-
be (Wicher TV), na którym to trenerzy 
udostępniali materiały szkoleniowe do 
odbycia w domu każdemu zainteresowa-
nemu zawodnikowi. Skierowane to było 
w głównej mierze do młodszej części za-
wodników z naszej Akademii. Na swoich 
profilach drużynowych zawodnicy i ro-
dzice mogli dzielić się swoimi postępami 
treningowymi. Wtedy też zauważyliśmy 
jak duże jest zainteresowanie i zaangażo-
wanie zawodników, mimo że zajęcia nie 

były obowiązkowe. Takie sytuacje uświa-
damiają, że to co robimy jest potrzebne.  
Sytuacja wymusiła także pewne zmia-
ny w sposobie finansowania Akademii 
i Klubu. To był okres, w którym z ra-
cji braku możliwości prowadzenia za-
jęć, postanowiliśmy nie pobierać skła-
dek w tym czasie. Oczywiście gdyby po-
wyższy stan utrzymał się dłużej niż 3 
miesiące pewnie mielibyśmy problem. 
Ale na tamten czas byliśmy przygoto-
wani na taką ewentualność. Organiza-
cja pracy Zarządu od początku skupiała 
się na takiej polityce klubowej, gdzie bra-
ne pod uwagę są różne ewentualności i 
kryzysy, w tym te ekonomiczne. Pomo-
gła także zmiana celowości dotacji, jaką 
uzyskaliśmy z Urzędu Miasta. Pozwoliło 
to na utrzymanie trenerów i nie zmienia-
nie im warunków umowy, tak jak to mia-
ło miejsce w wielu okolicznych klubach.  
Obecnie stworzyliśmy swoje procedu-
ry dostosowując je do wytycznych i roz-
porządzeń. Ograniczyliśmy możliwość 
przebywania na obiektach wszystkim 
tym, którzy w zajęciach treningowych 
oraz meczach nie uczestniczą. Treningi 
odbywają się codziennie. Musieliśmy do-
stosować obiekty i procedury do obowią-
zujących wytycznych. Na bieżąco też ko-
ordynatorzy moderują i aktualizują gru-
py treningowe, harmonogramy i obłoże-
nie boisk wykorzystując możliwości in-
frastruktury do maksimum, przy rów-
noczesnym dbaniu o jak najwyższy po-

ziom sportowy zajęć.
- Jak wyobrażacie sobie dalsze roz-

grywki w tym trudnym czasie?
- Najbardziej obawiamy się tego co 

było na wiosnę. Pozamykanie wszyst-
kich i wszystkiego nie wpływa dobrze na 
rozwój sportowy. Z drugiej strony bez-
pieczeństwo jest najważniejsze. Jesteśmy 
przygotowani na różne ewentualności, 
a ostatni czas pokazał, że potrafimy się 
zorganizować i dopełnić wszelkich wa-
runków, by w rozgrywkach/turniejach/
zawodach brać udział, przygotowani na 
„walkę” o najwyższe cele.

- Czy nabory do MKS Wicher Kobył-
ka są ciągle aktualne?

- Tak. Nabór jest całoroczny. Zachęca-
my do skorzystania z oferty naszej Aka-
demii wszystkie dzieci.  Obecnie, naj-
młodszy rocznik trenujący to dzieci uro-
dzone w 2016 roku. Sekcje kickboxingu 
i kulturystyki także mają całoroczny na-
bór. Wszelkich potrzebnych informacji 
udzielą koordynatorzy.

- Prowadzicie akcje charytatywne, 
jak na przykład ostatnią zbiórkę wody 
dla potrzebujących ze szpitala i domu 
opieki. Czy ludzie chętnie pomagają i 
włączają się do akcji?

- To jest w tym wszystkim najpiękniej-
sze! Zawodnicy, dzieci i rodzice budują-
cy naszą „wichrową” społeczność bardzo 
chętnie przyłączyli się do tej akcji. Nie-
mal natychmiast były widoczne jej efekty, 
które przeszły nasze największe oczeki-
wania. Co więcej, właśnie poprzez dzie-
ci u nas trenujące i ich rodziców, akcja 
rozwinęła się także na lokalnych przed-
siębiorców. W zbiórkę wody zaangażo-
wało się także przedszkole Akademia 
Dzieci Twórczych z Kobyłki oraz firma 
Sun Chemicals z siedzibą w Markach.  
Generalnie uważam, że sport kształtuje 
charakter, pokazuje jak walczyć w duchu 
fair play zarówno na boisku, jak i poza 
nim. Dotyczy to nie tylko naszych mło-
dych zawodników. Ale także nas, rodzi-
ców i kibiców i sympatyków, którzy już 
wielokrotnie pokazywali jak ważne jest 
wsparcie nie tylko dla swoich pociech ale 
także tych potrzebujących spoza środo-
wiska klubowego.

- Jak oceni Pan współpracę ze spon-
sorami oraz Miastem Kobyłka?

- Jesteśmy zadowoleni z każdego 
wsparcia i zainteresowania pomocą na-
szemu klubowi. Nie ma co ukrywać, 
że obecna sytuacja nie sprzyja zawiera-
niu umów sponsorskich i pozyskiwa-
nie funduszy z tej gałęzi. Czasy są trudne 
dla wszystkich. Niemniej, współpracu-
ją z nami lokalni przedsiębiorcy, którzy 

w klubie widzą potencjał. Rozwój Aka-
demii idzie w dobrym kierunku. Nasze 
drużyny oprócz grania w ligach MZPN 
często też występują w turniejach ogól-
nopolskich i zagranicznych. To właśnie 
dzięki wsparciu niektórych sponsorów, 
mamy możliwość, by nasi podopieczni 
mogli sprawdzać się na tle rywali z ca-
łej Polski a nawet Europy. Sami też je-
steśmy organizatorami dużych turnie-
jów piłkarskich (międzynarodowych), 
gdzie dwa z nich letni Wicher Cup i zi-
mowy Wolf Winter Cup już na sta-
łe wpisał się w kalendarz imprez spor-
towych. Sekcja Kickboxingu i Cięża-
rowa, to indywidualne medale na wie-
lu imprezach ogólnopolskich i świato-
wych. Wszystko to zebrane razem, to do-
bry sposób na reklamowanie biznesów.  
Z Miastem klub był związany zawsze. 
Nie inaczej jest i teraz. Organizujemy 
wiele wspólnych inicjatyw. Śmiało moż-
na powiedzieć, że ta współpraca nam się 
układa. My się zajmujemy tym co po-
trafimy najlepiej – sportem. Myślę, że 
przedstawiciele Urzędu to widzą i dzię-
ki temu w miarę swoich możliwości, nas 
wspierają. Jesteśmy w stałym kontakcie 
z Panią Burmistrz i Wydziałem Oświa-
ty, Sportu i Spraw Społecznych, a tak-
że Promocji. Na co dzień korzystamy z 
miejskiej infrastruktury. Co prawda na 
taka ilość członków zaczyna się ona ro-
bić za mała, ale z tego co nam wiadomo, 
w Mieście zostały poczynione kroki i w 
tym kierunku. W tym miejscu należy 
też wspomnieć, że korzystamy ze wspar-
cia w postaci dotacji celowych na realiza-
cję zadań publicznych organizowanych 
przez Miasto Kobyłka. To wiele ułatwia.

- Co uważa Pan za swój największy 
sukces jako prezes MKS Wicher?

- Mam nadzieję, że sukcesy dopiero 
przed nami. Cieszę się z tego w jak faj-
nym kierunku to wszystko idzie. Zainte-
resowanie członkostwem w naszym Klu-
bem rośnie, coraz częściej i więcej o nas 
słychać. Sukcesem można nazwać to w 
jaki sposób organizuje się nasze klubo-
we środowisko. Wszyscy razem możemy 
zrobić jeszcze więcej!

- Czego życzyłby Pan sobie i Klubo-
wi?

- Biorąc pod uwagę to co się teraz 
dzieje, to życzyłbym szybkiego powro-
tu do normalności. Łatwiej i szybciej by-
łoby osiągać wyznaczone cele. Klubo-
wi, trenerom i zawodnikom życzę dal-
szych sukcesów, przede wszystkim zdro-
wia, wytrwałości i silnej woli. Rodzicom 
i wszystkim sympatykom Klubu życzę 
tego samego.

Rozmawiała Sylwia Kowalska
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