
wia, bezpieczeństwa publicznego, a także 
infrastruktury społecznej czy drogowej. 
Poza tym muszą być zgodne z  prze-
pisami prawa i dokumentami strate-
gicznymi województwa. Proponowane 
inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą 
być realizowane wyłącznie na nierucho-
mościach województwa, a  termin ich 
realizacji nie może przekroczyć jedne-
go roku budżetowego. Każdy zgłaszany 
projekt musi zyskać poparcie minimum 
50 mieszkańców województwa. Co waż-
ne w tym roku podpisy poparcia pod 
projektami będzie można zbierać nie 
tylko na listach papierowych, ale także 
elektronicznie.

Kto może zgłosić projekt?
Projekty mogą zgłaszać wszyscy 

mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń 
wiekowych. Każdy może zarówno zgło-
sić, jak i poprzeć dowolną liczbę projek-
tów. W imieniu osób małoletnich projek-
ty składają ich przedstawiciele ustawowi.

Zanim wyślesz – skonsultuj!
Tak jak w poprzedniej edycji BOM, 

również i w tej można skorzystać z moż-
liwości skonsultowania projektu przed 
jego złożeniem. Każdy kto chciałby z tej 
możliwości skorzystać, może przesłać 
wersję roboczą projektu na adres bom@
mazovia.pl. Konsultacje to większa szan-
sa na to, że zaprezentowany pomysł uzy-
ska pozytywną ocenę i zostanie poddany 
pod głosowanie.
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SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

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

Rusza druga edycja
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Strategiczna współpraca MON 
i Liceum w Urlach

W czwartek, 25 marca Starosta Adam Lubiak podpisał z Ministrem Obrony Na-
rodowej Mariuszem Błaszczakiem list intencyjny w sprawie utworzenia w mundu-
rowym Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 
klasy o profilu lotnictwo wojskowe.

To przełomowy moment dla rozwoju oferty edukacyjnej na terenie Powiatu Woło-
mińskiego. Strony listu intencyjnego oświadczyły, że wyrażają wolę współpracy w za-
kresie utworzenia w mundurowym Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszaw-
skiej 1920  roku w Urlach klasy o profilu lotnictwo wojskowe już w roku szkolnym 
2021/2022. 

25 mln zł z budżetu Mazowsza, 231 zgłoszonych projektów, 38 tys. oddanych 
głosów – taki efekt przyniosła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Mazow-
sza. Właśnie rusza druga edycja. Mieszkańcy mają więc kolejną szansę na zgłasza-
nie swoich projektów. Czas do 30 kwietnia.

Budżet obywatelski to oddanie inicja-
tywy mieszkańcom – mówi marszałek 
Adam Struzik. – To oni najlepiej wiedzą, 
jakie inicjatywy chcieliby, aby zostały 
zrealizowane. Dzięki ich aktywności 
widzimy, które obszary najbardziej po-
trzebują wsparcia. Patrząc na poprzed-
nią edycje, która również toczyła się w 
trakcie pandemii, dostrzegamy, jak duży 
nacisk mieszkańcy położyli na projekty 
zdrowotne. W sumie wybranych do re-
alizacji zostało blisko 20 różnych zadań 
wpływających na poprawę diagnostyki. 
Dlatego również i w tym roku oddajemy 
w ręce Mazowszan 25 mln zł i czekamy, 
czym tym razem nas zaskoczą. Zachę-
cam do aktywnego udziału – zaprasza 

marszałek Adam Struzik.
Ścieżka rowerowa, warsztaty, a może 

profilaktyka zdrowotna?
Od 6 do 30 kwietnia br. mieszkańcy 

Mazowsza mogą zgłaszać projekty do 
drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza. Wachlarz zagadnień jest sze-
roki, od ochrony zdrowia, przez doposa-
żanie placówek oświatowych, kultural-
nych po tworzenie terenów zielonych czy 
prowadzenie szkoleń i warsztatów. War-
to jednak pamiętać, że zgłaszane projekty 
muszą spełniać kilka warunków. 

Przede wszystkim muszą dotyczyć za-
dań o charakterze wojewódzkim – np. 
profilaktyki, promocji i ochrony zdro-
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Co? Gdzie? Kiedy?

Leśne, wodne i łąkowe 
– ptaki Mazowsza w obiektywie

Rusza druga edycja Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza

Z okazji zbliżającej się wiosny biblioteka powiatowa w Wołominie oraz biblio-
teka w Łochowie zapraszają wszystkich miłośników istot skrzydlatych do wzięcia 
udziału w konkursie fotograficznym.

Bohaterami prac mogą być ptaki, któ-
re żyją dziko wokół nas. Zdjęcia (mak-
symalnie trzy) należy przesłać mailowo 
na adres (promocja@bplochow.pl) Kon-
kurs trwa od 21 marca do 21 kwietnia. 
Wręczenie nagród i wystawa pokonkur-
sowa zaplanowana jest w maju podczas 
bibliotecznego pikniku leśnego. Szcze-
góły konkursu oraz regulamin dostępny 

jest na stronach organizatorów: www.
pbp.wolomin.pl oraz www.bplochow.pl

Aby dobrze się przygotować, zainspi-
rować i nauczyć więcej o ptakach, biblio-
teki zachęcają do zaglądania na swoje 
strony i profile w mediach społeczno-
sciowych, gdzie będą publikowane do-
datkowe materiały.

Zawodnik Szabla Ząbki 
na Mistrzostwach Świata 

w Kairze

Odbierz darmowe maseczki

Zawodnik Ząbek – Benedykt Den-
kiewicz z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego UKS Szabla Ząbki będzie re-
prezentował Polskę na Mistrzostwach 
Świata Kadetów w Kairze, od 3 do 11 
kwietnia 2021 roku.

 Uczniowski Klub Sportowy UKS 
Szabla Ząbki jest stowarzyszeniem zrze-
szającym uczniów, rodziców uczniów, 
nauczycieli i sympatyków polskiej szabli 
sportowej. Korzysta z dotacji Minister-
stwa Sportu, Miasta Ząbki, Powiatu Wo-
łomińskiego.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Jak zgłosić projekt?
Z uwagi na trwającą sytuację epide-

miologiczną najlepszym sposobem na 
złożenie projektu będzie droga elektro-
niczna (za pośrednictwem systemu in-
formatycznego dostępnego z poziomu 
strony bom.mazovia.pl) lub pocztowa. 
Osoby które nie mają dostępu do inter-
netu, mogą również skorzystać z trzeciej 
opcji, którą jest złożenie projektu osobi-
ście w siedzibie urzędu w Warszawie lub 
w jednej z delegatur – Radomiu, Siedl-
cach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, 
Piasecznie, Żyrardowie czy Wołominie. 

Spotkania informacyjne
Jak zauważa Sara Michalska z-ca 

dyrektora departamentu organizacji w 
urzędzie marszałkowskim w ubiegłym 
roku o tej porze mieliśmy nadzieję, że 
druga edycja BOM będzie przebiegała 
w normalnych warunkach. – Liczyliśmy 
przede wszystkim na to, że będziemy 
mogli spotykać się z  mieszkańcami i 
rozmawiać o projektach, o  pomysłach. 
Niestety, znów przyszło nam działać 
„w  trybie awaryjnym”. W tym roku 
chcemy zachęcić nową, dużą grupę 
projektodawców do pisania i  składania 
projektów. Myślimy przede wszystkim 
o osobach z niepełnosprawnościami. 
Chcemy zachęcać Ich do pisania projek-
tów, pokazać, że można i że nie wymaga 
to dużego wysiłku. Chcemy, by dzięki 
BOM przestrzeń publiczna, na którą 
województwo ma wpływ (np. nasze in-
stytucje kultury, szpitale, szkoły) stała się 
bardziej dostępna i otwarta na potrzeby 

tej grupy Mazowszan. Dlate-
go jedno ze spotkań informa-
cyjnych poświęcimy właśnie 
temu tematowi. 

Oczywiście nie oznacza to, 
że wszelkie inne projekty nie 
będą mile widziane – doda-
je Sara Michalska. – Wręcz 
przeciwnie. Naszą ambicją 
jest podwojenie liczby projek-
tów poddawanych pod gło-
sowanie i podwojenie liczby 
głosujących. Wierzę, że nam 
się to uda.

Harmonogram spotkań:
• 7 kwietnia, godz. 17.00 

– Zmieniaj z nami Ma-
zowsze na bardziej 
dostępne – spotkanie 
poświęcone projektom 
mającym na celu zwiększa-
nie dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób z nie-
pełnosprawnościami;

• 8 kwietnia, godz. 17.00 – 
Uczniowie – Zmieniajcie z 
nami Mazowsze – spotka-
nie dla uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodsta-
wowych;

• 13 kwietnia, godz. 17.00 
– Zmieniaj z nami Mazow-
sze na bardziej bezpiecz-
ne – spotkanie poświęcone 
projektom z zakresu bez-
pieczeństwa w ruchu dro-
gowym i inżynierii ruchu;

• 14 kwietnia, godz. 17.00 
– Zmieniaj z nami Mazow-

sze na bardziej zielone – 
spotkanie poświęcone pro-
jektom z zakresu ekologii i 
ochrony przyrody.
Podsumowanie pierwszej 

edycji
W ramach pierwszej edycji 

BOM wpłynęło 231 zgło-
szeń, z czego 209 zostało 
poddanych pod głosowa-
nie. Oddanych zostało 38 
tys. głosów. Stan realizacji 
projektów z pierwszej edycji 
BOM można podglądać na 
mapie, dostępnej na stronie 
bom.mazovia.pl. 

W przypadku projektów 
dotyczących bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i inży-
nierii ruchu – przeprowadzo-
no wizje lokalne wszystkich 
miejsc, pozyskano mapy 
drogowe. Obecnie przygo-
towywana jest dokumenta-
cja przetargowa. Ogłoszenie 
przetargów na realizację tych 
projektów planowane jest w 
drugim kwartale tego roku.

W przypadku pozostałych 
projektów pierwsze miesiące 
2021 roku poświęcono na do-
precyzowanie szczegółów ich 
realizacji z projektodawcami. 
Ogłoszono także konkursy 
na realizację projektów, które 
zostaną zlecone organizacjom 
pozarządowym. Podpisano 
również pierwsze umowy 
z wykonawcami. 

Gmina Tłuszcz otrzymała z Agencji Rezerw Materiałowych 73 tys. maseczek 
ochronnych w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii CO-
VID-19. Zapraszamy każdego mieszkańca gminy powyżej 4 rż. po odbiór bez-
płatnych maseczek w ilości 4 szt. na osobę. Mieszkańców sołectw mogą odebrać 
maseczki u sołtysów, natomiast mieszkańcy miasta w Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Tłuszczu (ul. Szkolna 1) w godz. 17-19 oraz w Społecznym Muzeum 
Ziemi Tłuszczańskiej (ul. Kościuszki 7) w godzinach 14-16 od poniedziałku do 
piątku.

Apelujemy, aby podczas odbioru ma-
seczek stosować wszelkie środki bezpie-
czeństwa i przestrzegać zasad reżimu 
sanitarnego- zachowanie odpowiedniego 
dystansu fizycznego, zakrywanie ust i nosa 
oraz dezynfekcję rąk. Maseczki dla jednej 
rodziny może odebrać jej przedstawiciel, 
nie ma konieczności, aby każdy członek 
rodziny stawiał się w punkcie osobiście. 
Zwracamy się również z prośbą o przeka-
zanie informacji do sąsiadów, znajomych i 
osób starszych. W miarę możliwości pro-
simy o zatroszczenie się o seniorów oraz 
odbiór w ich imieniu maseczek. 

Prosimy o zachowanie odpowiedzial-
ności społecznej i rozwagę oraz nie prze-
kraczanie wskazanego przydziału mase-
czek na jedną osobę, aby wystarczyło ich 
dla każdego.
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OSP Kobyłka ratuje życie

Samorząd

Wycinka drzew, czyszczenie działek 
z zarośli tel. 500-351-199

Coraz częściej Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce jest dysponowana do dzia-
łań medycznych. 17 marca razem z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą z Wołomina 
OSP Kobyłka wzięła udział w pomocy osobie po zawale. 

PKP PLK planuje przebudowę linii kolejowej Warszawa Wschodnia-Czyżew.  
17 marca odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na którym poznano wstępne za-
łożenia inwestycji.

Brak karetki w okolicy wymusił na dyspozytorni wezwania helikoptera ratownicze-
go, a strażaków do działań bezpośrednio związanych z udzieleniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca.

Szykuje się kolejna inwestycja 
na terenie Gminy Wołomin!

Zmiana lokalizacji przystanków w Zielonce

Gmina Wołomin chce brać udział w powstawaniu projektu na wszystkich jego eta-
pach, aby projekt uwzględniał potrzeby mieszkańców Wołomina.

Przystanki linii L46 „Pustelnicka 
01” oraz „Pustelnicka 02” w Zielon-
ce od poniedziałku 22 marca zmienią 
swoją lokalizację.

Oba przystanki przeniesione zostaną 
na nowy odcinek ulicy Pustelnickiej, 
który objęty jest pracami remonto-
wymi związanymi z budową trasy S8. 
W porozumieniu z Urzędem Miasta Zie-
lonka, przystanki zostały wykonane w 
zakresie prac Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Wielkanocny kiermasz  
w SP2 w Markach

Zaczęło się wielkie odliczanie do Świąt Wielkanocnych! Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Marakach został uruchomiony kiermasz wielkanocny.

Co najważniejsze, wszystkie prace zo-
stały przygotowane przez dzieci. Można 
je obejrzeć na Facebooku https://www.
facebook.com/BazarekszkolnySP2/  tak-
że w specjalnym filmie https://www.face-

book.com/watch/?v=446492429912290 .
Dochód ze sprzedaży zostanie prze-

znaczony na zakup pomocy dydaktycz-
nych dla Szkoły. 

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
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Wodociąg Marecki 
rozbudowuje sieć 

kanalizacji sanitarnej

Prowadzisz firmę  
i potrzebujesz pracowników?

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Wołomin, dnia 15 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o WYDŁUŻENIU terminu ponownego wyłożenia 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 15 kwietnia 2021 r. (15 marca 2021 r. projekt został skorygowany) 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.
W związku z wydłużeniem terminu ponownego wyłożenia, nowy termin składania uwag upływa dnia 06 maja 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 06 maja 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.

Samorząd

Ulica Klucznikowska  w Markach znajduje się między ulicami Leśną i Szpital-
ną. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się tu prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi na posesjach. Jest 
to kolejna inwestycja związana z III etapem unijnego dofinansowania. Prace wy-
konuje zwycięzca przetargu – firma Plast-Bud.

„Do tej pory, niemal od zera, wybudowano w Markach prawie 213 km kanalizacji 
sanitarnej. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności. Z tego źró-
dła do Marek wpłynęło niemal 110 mln zł.” Informuje Wodociąg Marecki.

 Wyślij nam ofertę pracy wraz ze swo-
imi danymi kontaktowymi, a my umie-
ścimy ją bezpłatnie na naszej stronie in-
ternetowej oraz portalu Facebook, dzięki 
czemu Twoje ogłoszenie w łatwy sposób 
trafi do lokalnej społeczności. Być może 
któryś z naszych mieszkańców właśnie 
szuka pracy i odpowie na Twoją propo-
zycję? Ofert pracy prosimy przesyłać na 
adres e-mail urzad@tluszcz.pl.  
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Samorządowi goście w Kobyłce

Odmieniona ulica Kolejowa w Wołominie

Samorząd

W Kobyłce w ramach współpracy 
samorządowej i wymiany doświadczeń 
gościła Karolina Bardowska - wójt 
Gminy Zagrodno, Bartosz Romowicz 
- burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Ad-
rian Łuckiewicz - burmistrza Wasilko-
wa.

Goście wraz z burmistrz Kobyłki – 
Edytą Zbieć odbyli bardzo  ciekawe spo-
tkanie i jak to samorządowcy, wszyscy 
mieli o czym rozmawiać. Każdy samo-
rząd ma podobne problemy, ale też inne 
sposoby ich rozwiązania.

Dzięki długim i trudnym negocjacjom z PKP PLK władzom Wołomina udało się wypracować porozumienie, dzięki któremu 
na miesiąc przed terminem określonym w umowie odebrano kompletnie odmienioną ulicę Kolejową w Wołominie.

Została ona przebudowana na odcin-
ku od ul. Sasina do przejścia podziemne-
go przy ul. Sikorskiego i zyskała zupełnie 
nowe oblicze i funkcjonalności. Wybu-
dowano ciąg pieszo-rowerowy, drogę 
dojazdową, zatoki parkingowe, parking 
dla rowerów oraz przebudowano oświe-
tlenie drogowe. Te zmiany oznaczają 
większy komfort i bezpieczeństwo za-
równo dla pieszych, jak i zmotoryzowa-
nych mieszkańców i rowerzystów. Teraz 
będą prowadzone dalsze rozmowy z 
PKP PLK, SBM i Spółdzielnią „Gwarek”, 
żeby zadbać o estetykę otoczenia.

Przyjaźń polsko-węgierska oraz współpraca między obydwoma narodami sta-
nowi niepowtarzalny przykład braterstwa, solidarności i umiłowania wolności. 
Więź między tymi państwami pozostanie zawsze symbolicznie granicą pokoju. 
Partnerska współpraca Wołomina z dzielnicą Budapesztu – Csepel jest potwier-
dzeniem tej przyjaźni.

Na swoim Facebooku Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan pisze: „Życzę wszyst-
kim Węgrom i Polakom, aby doroczne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
były zawsze okazją do podsumowania wspólnych sukcesów. Niech ten dzień napełnia 
Państwa dumą i satysfakcją.

Bracia Węgrzy oraz przedstawiciele Ambasada Węgier / Varsói Magyar Nagykövet-
ség – dziękuję za Waszą obecność w życiu naszej społeczności!”

Wołomin z przyjaźni  
do Węgier
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Marki pomagają ósmoklasistom

Samorząd

Strategiczna współpraca 
MON i Liceum w Urlach

- Otwieramy klasę, która będzie skon-
centrowana na naszych wspaniałych 
Siłach Powietrznych. Liczymy na to, że 
wszyscy absolwenci Liceum zostaną 
żołnierzami Wojska Polskiego. Jestem 
przekonany, że ta inicjatywa służy Polsce 
- powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szczegółowe ustalenia w zakresie 
obszarów współpracy określi umowa o 
współpracy zawarta pomiędzy 23. Bazą 
Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazo-
wieckim a Liceum Ogólnokształcącym 
im. Bitwy Warszawskiej 1920  roku w 
Urlach, nad redakcją której trwają obec-
nie prace merytoryczne.

- Strategiczna współpraca z Mini-
sterstwem oraz 23. Bazą Lotnictwa 
Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, 
daje naszym uczniom unikalną szan-
sę na zdobycie specjalistycznej wiedzy  
i umiejętności, które zaprocentują w 
przyszłości, niezależnie od ścieżki zawo-
dowej, którą nasi absolwenci ostatecznie 
wybiorą. Już teraz wielu naszych absol-
wentów kontynuuje naukę na wyższych 

uczelniach wojskowych i wstępuje w sze-
regi armii – mówi starosta Adam Lubiak.

Ministerstwo Obrony Narodowej od 
lat wspiera Liceum w Urlach, które jest 
jedyną publiczną placówką na terenie 
powiatu uczestniczącą w programie Cer-
tyfikowanych Wojskowych Klas Mundu-
rowych i prowadzącą Oddziały Przygo-
towania Wojskowego.

- Poprzez utworzenie klasy o profilu 
lotnictwa wojskowego, chcemy zachęcić 
wszystkich młodych ludzi którzy planują 
związać swoją przyszłość z wojskiem, a 
obecnie są na etapie wyboru szkoły śred-
niej do aplikowania właśnie do naszego 
Liceum w Urlach – dodaje starosta.

Już od września br. władze powia-
tu zaplanowały uruchomienie łącznie 
trzech nowych profili klas: lotnictwa 
wojskowego, stewardess i stewardów 
oraz ratownictwa medycznego. Zarząd 
Powiatu podjął również działania w celu 
otwarcia w sąsiedztwie szkoły internatu 
dla uczniów, który dodatkowy zwiększy 
atrakcyjność szkoły i zapewni bezpiecz-
ną i w pełni wykwalifikowaną opiekę dla 
uczniów poza lekcjami.

Dokończenie tekstu ze str. 1

25-27 maja to termin egzaminów ósmoklasistów z języka polskiego, matematy-
ki oraz języka obcego. Punktacja z egzaminu będzie mieć potem wpływ na wybór 
szkoły ponadpodstawowej. Marki pragną  dodatkowo pomóc uczniom publicz-
nych, mareckich szkół podstawowych w uzyskaniu jak najlepszych wyników.

Dlatego w tych nietypowych dla pol-
skiej edukacji czasach zdecydowano się 
udostępnić im bezpłatny dostęp do Plat-
formy Lecturus Junior, udostępniającej 
w formie webinariów zajęcia przygoto-
wujące do egzaminów.

Po jednym razie w tygodniu, między 
godz. 18.00 a 19.00 na platformie inter-
netowej odbywają się lekcje polskiego, 
matematyki i języka angielskiego. Te, 
które już się odbyły, można odtworzyć 

o dowolnej porze. Zajęcia będą prowa-
dzone do maja tego roku. Prowadzą je 
m.in. laureaci konkursu na Nauczyciela 
Roku i twórcy programów edukacyj-
nych. Do udziału w nich zachęcają nie 
tylko omówieniem kluczowych tematów 
egzaminacyjnych, ale również obietnicą, 
że nauka jest po prostu fajna. Ósmokla-
siści otrzymają od szkół kody dostępu, 
które umożliwią im wejście na platformę 
learningową.

Znane są osoby do pracy 
nad Mareckim Budżetem Obywatelskim

18 marca przeprowadzone zostało 
losowanie on-line. Tym sposobem uzu-
pełniono skład Zespołu ds Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Do wybranych wcześniej osób - dla 
przypomnienia - są to przedstawicie-
le Burmistrza - Ada Gajek z wydziału 
Promocji, Zdrowia i Sportu, zastępca 
Burmistrza - Dariusz Pietrucha, przed-
stawiciele Rady Miasta - radni Andrzej 
Nadolski oraz Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc 
dołączyło 4 kolejne osoby.

Z 9 zgłoszonych kandydatur z grona 
mieszkańców do Zespołu dołączą Bar-
bara Jóśko oraz Waldemar Budziłek. 

Organizacje pozarządowe zgłosiły 
5 kandudatur, a los uśmiechnął się do 
Jolanty Buczyńskiej-Bobel z Fundacji 
"Marecki Klub Kobiet z Pasją" oraz do 
Katarzyny Dąbrowskiej z Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego.
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II edycja konkursu The Voice of Powiat

Kultura

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

II edycja konkursu The Voice of Powiat dobiegła końca! Konkurs organizował 
Powiat Wołomiński oraz Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie. 
Znane są już wyniki konkursu.

 Na scenie Fabryczki swoje talen-
ty wokalne zaprezentowało prawie 50 
uczestników wybranych w preselekcji. 
Jury w składzie: Monika Urlik, Michali-
na Borko i Marcin Lizak po wysłuchaniu 
wszystkich utworów przygotowanych 

przez dzieci i młodzież z powiatu wyło-
nili zwycięzców w każdej z 3 kategorii 
wiekowych:

Na finalistów tegorocznej edycji czeka 
również Nagroda Specjalna od Starosty 
Wołomińskiego – Adama Lubiaka.

Kategoria 7-10 lat
I miejsce – Wiktoria Wolańska
II miejsce – Lena Brzezińska

III miejsce – Zuzia Lis

Kategoria 11-14 lat
I miejsce – Oskar Oleksiuk

II miejsce – Hanna Kostrzewa
III miejsce – Karina Jednorowska

Kategoria 15-18 lat
I miejsce – Weronika Gmurowska

II miejsce – Agnieszka Czekaj
III miejsce – Marika Amrozińska

Nagrodę internautów otrzymała 
Julia Bajkowska.
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jak bezpiecznie rozpocząć, jak się przy-
gotować, co ze sobą zabrać. Są osoby, 
które chcą spróbować ale zwyczajnie się 
boją i jest to normalne, bo boimy się nie-
znanego. W grupie łatwiej się przemóc 
i wejść niekiedy za rękę. Trzeba też pa-
miętać, że woda to żywioł i czy zimą czy 
latem jest niebezpieczna. Zawsze mówi-
my, by nie morsować samemu, jeśli źle 
się poczujemy, nie będzie nikogo, kto 
mógłby nam udzielić pomocy.

- Co dokładnie dzieje się z ludzkim 
organizmem po wejściu do lodowatej 
wody?

- Przy pierwszym wejściu zawsze jest 
stres i adrenalina, bo nie wiemy czego 
się spodziewać.  Przez to bardzo często 
pierwsze morsowanie jest inne niż te 
kolejne. Co czujemy to zależy od warun-
ków atmosferycznych. Jeśli temperatura 
powietrza jest wyższa niż wody, to w 
wodzie jest nam zimniej. Najlepiej gdy 
na dworze jest do -10 stopni Celsjusza. 
Woda jest wtedy cieplejsza, nigdy nie bę-
dzie  ujemnej temperatury. Gdy jesteśmy 
w wodzie można odczuć lekkie szczy-
panie. Niektórzy mówią, że to jak kłu-
cie szpileczkami. Podczas morsowania 
nasz organizm wydziela między innymi: 
dopaminę, adrenalinę oraz najczęściej 
wymieniane endorfiny, czyli hormon 
szczęścia – to wyjaśnia dlaczego wszy-
scy są uśmiechnięci :). Daje nam energię 
na cały dzień. Morsowanie to najlepsze 
ćwiczenie dla naszego układu immuno-
logicznego. Dla kobiet przekonywujące 
jest zminimalizowanie cellulitu i szybsze 
odzyskanie sylwetki sprzed ciąży.

- Morsowanie sprzyja odchudzaniu?
- Tak, morsowanie wspomaga odchu-

dzanie. Podczas morsowania organizm 
musi utrzymać temperaturę ciała przez 
co spalamy więcej kalorii. Jednak nie jest 
to metoda na odchudzanie. Mamy dwa 
rodzaje tkanki tłuszczowej: biały tłuszcz 
oraz brązowy. Biały gromadzi się gdy 
konsumujemy więcej niż potrzebujemy i 
to ten chcemy zgubić przy odchudzaniu. 
Brązowy natomiast odpowiedzialny jest 
za utrzymanie ciepła i aktywuje się gdy 
ciało jest pod wpływem niskich tem-
peratur. Morsowanie poprzedzamy też 
rozgrzewką, co prawda nie długa jednak 
zawsze to ćwiczenia i ruch :).

- Czy są osoby, które absolutnie nie 
mogą morsować?

- Tak, morsowanie jest sportem eks-
tremalnym i nie każdy może go wyko-
nywać. Jest kilka przeciwwskazań: pa-
daczka, nieuregulowane nadciśnienie 
tętnicze, choroby serca, choroby mózgu, 
czasem borelioza. Tak naprawdę jeśli 
mamy jakieś dolegliwości należy skon-
sultować  je z lekarzem.

- W tym sezonie morsowym odwie-
dziliście Kazimierz Dolny nad Wisłą? 
Jak Pani wspomina ten wyjazd?

- 6 marca 2021 roku byliśmy organiza-
torami przepłynięcia przez morsy z całej 
Polski wpław rzeki Wisły w Kazimierzu 
Dolnym. Takie wydarzenia organizowa-
liśmy już po raz trzeci jednak pierwszy 
w Kazimierzu, wcześniej była to War-
szawa. Wyzwanie podjęło 60 morsów 
dystans, jaki był do pokonania to około 
2.200. Przepłynięcie zajęło ponad 20 mi-
nut. Woda miała ok. 2 stopni Celsjusza. 
Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny 
oraz Miasta Kobyłka. Przepływaliśmy 
w grupkach, a nad naszym bezpieczeń-
stwem czuwali profesjonalni i świetnie 
przygotowani ratownicy Drużyny nr. 2 
w Kazimierzu Dolnym oraz Drużyna nr. 
1 znad Zalewu Zembrzyckiego, na brze-
gu w gotowości byli ratownicy medyczni 
z Stay Alive Med.

Jak wspominam? Wspaniale płynę-
łam z pierwsza grupą, dla mnie mój naj-
dłuższy dystans, możliwy do pokonania 
ze względu na prąd rzeki, gdy woda jest 
stojąca pokonanie ponad 2000 m. To 
czas ok. 1,5 – 2 godziny przy niskich 
temperaturach wody i powietrza na-
wet dla morsów z wieloletnim stażem 
bardzo niebezpieczny, ze względu na 
wyziębienie organizmu. Kolejne takie 
wydarzenie planujemy na przełomie 
listopada i grudnia również w Kazimie-
rzu Dolnym. Cieszy się ono ogromnym 
zainteresowaniem wśród pływających 
morsów. Pływanie to taki kolejny etap 
morsowania.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

Zdrowa moda na morsowanie
W tym roku powstała moda na morsowanie. Są jednak tacy ludzie, którzy morsują już od dawna, a nawet założyli Funda-

cję. O plusach i minusach z zanurzania się w lodowatej wodzie rozmawiam z Ewą Dołęgowską – wiceprezes Fundacji Morsy 
Wołomin – Kobyłka.

Sport i rekreacja

Sylwia Kowalska: Jest Pani wicepre-
zesem Fundacji Morsy Wołomin - Ko-
byłka. Kiedy stała się Pani entuzjastką 
morsowania?

Ewa Dołęgowska: Tak, ja jestem wi-
ceprezesem, a mąż Marcin Dołęgowski 
prezesem. Razem prowadzimy Funda-
cje Morsy Wołomin Kobyła i zarażamy 
naszą pasją innych. Od pierwszej kąpieli 
w październiku 2013 roku morsujemy 
regularnie 2-3 razy w tygodniu. Ja z 
przerwami, bo w tym czasie urodziłam 
dwójkę dzieci. Wszystkich mamy tro-
je.  Kuba – 13 lat, morsuje z nami od 
początku, a zaczynał w wieku 6 lat. Ni-
kola- 6 lat i Nikodem – 4 lata. Młodsze 
dzieci pierwszy raz weszły jak miały rok 

i 8 miesięcy.
- Wielu mieszkańców powiatu woło-

mińskiego morsuje?
- Bardzo wielu. Gdy pogoda jest naj-

bardziej sprzyjająca, czyli na minusie i 
śnieg, na który czekamy jak małe dzieci 
na nasze spotkania przychodziło ponad 
100 osób.

- Jak wytłumaczy Pani modę na 
morsowanie, która nagle nastała w 
tym roku?

- To prawda, w tym roku morsowanie 
stało się szczególnie popularne. Myślę, 
że duży wpływ ma na to obecna sytu-
acja, z którą borykamy się od ponad 
roku, czyli pandemia COVID-19. Po 

pierwsze, wszystkie aktywności fizycz-
ne zostały uniemożliwione, wydarzenia 
sportowe odwołane, a podczas morso-
wania mamy namiastkę normalność. 
Spotykamy się ze znajomymi choć na 
chwilę, co jest bardzo ważne dla naszego 
samopoczucia i zdrowia psychicznego. 
Większość z nas przeszła na pracę zdal-
ną i brakuje nam normalnego kontaktu z 
ludźmi. Po drugie morsowanie daje nam 
odporność, która w tych czasach jest 
nam szczególnie potrzebna.

- O czym należy pamiętać, decydu-
jąc się na kąpiele w zimnej wodzie?

- Decydując się na morsowanie najle-
piej znaleźć grupę morsów w swojej oko-
licy. Doświadczone morsy podpowiedzą  

Wołomińskie wsparcie dla siatkarzy i piłkarzy
Do końca roku młodzi siatkarze i 

piłkarze zrzeszeni w AMP GOOL będą 
trenować ze wsparciem gminy Woło-
min!  Kolejne środki na upowszech-
nianie sportu powędrowały w dobre, 
sprawdzone ręce.

W dobie pandemii zapewnie-
nie naszym dzieciom odskoczni i 
możliwości bezpiecznego, kontrolowa-
nego przez profesjonalistów kontaktu z 
rówieśnikami nabiera jeszcze większego 
znaczenia.

„Cieszę się, że w obecnej, trudnej sy-
tuacji kluby sportowe z wyprzedzeniem 
myślą, jak rozwijać umiejętności swoich 
podopiecznych w zależności od sytuacji 
epidemicznej.” Pisze na swoim Face-
booku Burmistrz Wołomina – Elżbieta 
Radwan.


