
1Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 694-759-987

NR 7 (92) 2021 ● lipiec 2021 R. ● ISSN 2300-1275 ● BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Budowa dalszego ciągu 
pieszo-rowerowego  
w gminie Wołomin!

Jakie inwestycje czekają nas w gminie Tłuszcz?

Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan podpisała umowę na realizację in-
westycji wraz z oświetleniem w drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku Duczki 
- Stare Grabie. Okolica ta zyska odmienioną infrastrukturę jeszcze w tym roku! 
Każdy nowy odcinek ścieżki to poprawa bezpieczeństwa i zachęta do aktywności.

Oprócz stworzenia samego szlaku dla 
rowerzystów i pieszych powstaną m.in. 
nowe chodniki, bezpieczne zjazdy oraz 
oświetlenie drogowe. Aby rowerzystom 
jechało się tamtędy przyjemniej gmina 
zadba również o zieleń.

Inwestycja przeprowadzona będzie w 

ramach zadania „Rozwój zintegrowanej 
sieci dróg rowerowych na terenie gminy 
Wołomin w ramach ZIT WOF". Na ten 
cel zdobyto dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości ponad 4 mln zł.

Mimo iż dla większości z nas sezon wakacyjny oznacza odpoczynek i przerwę 
od pracy, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z pracownikami Urzędu nie 
ustają w działaniach, aby udało się zrealizować w tym roku, jak najwięcej zadań, 
które sprawią, że mieszkańcom gminy będzie żyło się lepiej.

Sprawdźmy, jakich inwestycji może-
my spodziewać się w najbliższym czasie. 

Budowa 23 km sieci wodociągowej
Można powiedzieć, że długość sieci 

wodociągowej na terenie gminy Tłuszcz 
zwiększa się z każdym miesiącem. Już 
wkrótce do miejscowości, które mogą 
pochwalić się siecią wodociągową dołą-
cza kolejne.  

7 lipca 2021r. Zastępca Burmistrza 
Tłuszcza Waldemar Banaszek wraz ze 
Skarbnik Gminy Tłuszcz Haliną Kusak 
podpisali 4 umowy z Eweliną Przybo-
rowską- przedstawicielką firmy Zakład 
Inżynieryjno-Budowlany Przyborow-
ski Sp. z o.o. na zadania: 

Budowa odcinka sieci wodociągowej 
w Tłuszczu o długości 236,10 m

Budowa sieci wodociągowej w miej-

scowości Pawłów o długości 1 051,40 m
Budowa sieci wodociągowej w ulicy 

Chabrowej i Jesionowej w miejscowości 
Mokra Wieś o długości 533,80 m

Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Stryjki o długości 1 736,50 m.

Inwestycje cieszą nas tym bardziej, że 
dzięki rozbudowie wodociągów Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskie-
go w Stryjkach zostanie przyłączona do 
sieci. Oznacza to, że wszystkie placówki 
oświatowe zarządzane przez samorząd 
gminny będą miały zapewnioną dobrej 
jakości wodę. W zeszłym roku przyłącze 
zostało wykonane w Zespole Szkół im. 
Władysława Podkowińskiego, a teraz 
zgodnie z zapowiedziami przyszła pora 
na szkołę w Stryjkach. 

Dokończenie str. 3

SPRZEDAM 
DZIAŁKI

 BUDOWLANE
w miejscowości Rżyska 

(2 km od węzła Radzymin). 
Atrakcyjne miejsce.

Tel. 603 677 024
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Tego samego dnia podpisana została umowa z  Jarosławem Karpińskim- przedsta-
wicielem firmy „WOD-BUD” z Trojan, która będą realizować inwestycję pn. „Rozbu-
dowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie 
Gminy Tłuszcz” o wartości 5,5 mln zł!  

Zadanie zostało podzielone na 3 części, a jego zakres przedstawia się następująco: 
Część I 

Samorząd

Zgodnie z art. 9ac ust. 1-1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1043) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 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), że na wniosek inwestora: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 15 lipca 2021 r. 
została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 483/SAAB/2021 zatwierdzająca 
projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: 
inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                    ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
inwestycja: „budowa skrzyżowań dwupoziomowych – dwóch tuneli drogowych pod 
linią kolejową nr 21 i pod linią kolejową nr 449 łączących ul. Inżynierską z ul. Leśną oraz 
wiaduktu drogowego nad ul. Kolejową wraz z budową odcinka drogi łączącej ul. Inżynierską  
z ul. Słowackiego w Zielonce” w ramach projektu CEF „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne 
– Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”, na 
działkach ew. nr: 40/6, 40/7, 41/3, 41/4, 42/1, 42/5, 50/7, 50/9, 50/10, 51, 55, 87, obręb 0013;  
nr:  55 z obrębu 0017; nr: 30/3 z obrębu 0018; nr: 6/1, 7/5, 7/6, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 12/3, 12/4, 
14, 15/5, 15/6, 18/3, 20/3, 24/3, 25/3, 28/3, 31/3, 33/5, 33/6, 100, obręb 0037; nr: 1/1, 1/2, 2/6, 3/1, 
7, obręb 0042, w gminie Zielonka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój 7 POK, w godzinach 1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.) po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. 

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 29 lipca 2021 r. do dnia 12 sierpnia 2021 r.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. 
W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami 
oraz nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w  godz. 
1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-89. Informacja ta ma na celu 
jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają 
informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni, od 
jej doręczenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia 
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 29 lipca 2021 r.
WI-I.7840.7.107.2020.JK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

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

Dokończenie tekstu ze str. 1

Jakie inwestycje czekają
nas w gminie Tłuszcz?

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stasinów 1 105,00 m

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miąse 2 133,00 m

Zadanie 6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysobyki 428,00 m

Zadanie 8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasienica 2 449,70 M

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka 
Kozłowska i Rysie 5 057,50 m

Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzięcio-
ły, Wilczeniec 2 587,40 m

Zadanie 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozły 471,00 m

Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrzę-
sne

2 275,00 m

Zadanie 9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra 
Wieś

3 096,70 m

Budowa kanalizacji na os. Kolejowa 
staje się faktem

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar-
czyk podpisał umowę z Eugeniuszem 
Gaworem reprezentującym firmę PPUH 
„GAW-BUD” na zadanie pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga-
łęzieniami do granicy działek na osiedlu 
Kolejowa w Tłuszczu- etap I” w ramach 
którego gminna sieć kanalizacji sanitar-
nej zwiększy się o 2,6 km. Wykonawca w 
najbliższym czasie przystąpi do budowy 
kanalizacji na ul. Nowej, Zaściankowej 
oraz Kasprowicza. W kolejnych latach 
w miarę możliwości finansowych, gmi-
na będzie budować kolejne odcinki na 
osiedlu. 

W ramach inwestycji dodatkowo bę-
dzie wybudowane 415 m odgałęzień sie-
ci od kanału głównego do 50 posesji oraz 
2 przepompownie. 

Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednar-
czyk zwraca się do Państwa z prośba o 
przygotowanie się pod względem finan-
sowym do podłączenia posesji do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Gmina, z racji 
obowiązujących przepisów, wybuduje 
sieć oraz sięgacze do granicy posesji. 
Odcinek od granicy posesji do budynku 
mieszkańcy zobowiązani będą wykonać 
we własnym zakresie i na własny koszt. 

- Sądząc po ilości wniosków oraz ko-
mentarzy mieszkańców z pytaniem o 
termin budowy sieci kanalizacyjnej na 
os. Kolejowa mamy nadzieję, że tak dłu-
go wyczekiwana i potrzebna inwestycja 
spotka się z  entuzjazmem – mówi bur-
mistrz Paweł Bednarczyk. 

Modernizacja ulicy Przejazdowej na 
os. Borki 

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
podpisał umowę z  Mariuszem Krysi-
kiem- prezesem Zarządu Grupy Martin 
Sp. z o.o. na realizację jednej z najbar-
dziej potrzebnych inwestycji drogowych 
w Gminie Tłuszcz. Chodzi o rozbudowę 

Część II 

Część III 

ul. Przejazdowej w Tłuszczu (os. Borki). 
Ulica zostanie rozbudowana na od-

cinku 132 m od skrzyżowania z ulicą Li-
pową. W zakres prac wchodzi rozbiórka 
istniejącej jezdni oraz nawierzchni chod-
nika, budowa jezdni o powierzchni ok. 
823 m2, wykonanie 42m2 poboczy oraz 
odcinków kanalizacji drenażowej wraz 
z wpustami deszczowymi i studniami. 
Wartość inwestycji to 328 000 zł. 

Ulica Centralna w Jasienicy zostanie 
zmodernizowana 

Na tą wiadomość czekali nie tylko 
mieszkańcy Jasienicy! Podczas Nadzwy-
czajnej Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu 
w budżecie Gminy Tłuszcz zostały za-
bezpieczone środki w wysokości 300 tys. 
zł na modernizację ul. Centralnej w Ja-
sienicy. Po ogłoszeniu przetargu i wybo-
rze wykonawcy, na głównej ulicy Jasie-
nicy zostanie położona nowa nakładka 
asfaltowa, dzięki czemu będzie można 
nią bezpiecznie przejechać. 

200 tys. zł na budowę boiska  
w Tłuszczu

Sejmik Województwa Mazowieckiego 
przyznał dofinansowanie w kwocie 200 
tys. zł na realizację zadania pn. „Budowa 
ogólnodostępnego boiska sportowego 
w Tłuszczu” w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2021.
Mieszkańcy od jakiegoś czasu sygna-

lizowali, że w mieście Tłuszcz konieczne 
jest zwiększenie ogólnodostępnej infra-
struktury sportowej. Dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu możliwe będą 
rozgrywki w piłkę nożną oraz inne gry 
zespołowe, co znacząco wpłynie na in-
tegrację społeczną oraz ogólnodostępną 
rekreację. Boisko będzie znajdowało się 
przy ul. Wiejskiej w Tłuszczu w sąsiedz-
twie tłuszczańskiej strefy rekreacji.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 
przygotowanie dokumentacji technicz-
nej obiektu, roboty w zakresie kształ-
towania terenów zielonych, wykonanie 
oświetlenia terenu poprzez montaż 12 
opraw oświetleniowych na słupach, wy-
konanie ogrodzenia z paneli stalowych 
długości, w tym montaż piłkochytów za 
linią bramek wraz z montażem furtki i 
bramy wjazdowej, montaż wyposażenia 
stałego boiska, tj. bramek stalowych do 
piłki nożnej, siatki do piłki nożnej, ławki 
boiskowej z oparciem, koszy na śmieci, 
kabiny dla zawodników rezerwowych 
oraz magazynu kontenerowego.

Wsparcie od Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

Burmistrz Tłuszcz Paweł Bednarczyk 
podpisał umowy na realizację aż 4 zadań 
w ramach środków przekazanych przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 
na łączną kwotę 194 827 zł. Dzięki oka-
zanemu wsparciu w Gminie Tłuszcz zre-
alizowane będą następujące inwestycje: 

- Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Szczepanek o długości 440m. 
Wykonana zostanie nawierzchnia z be-
tonu asfaltowego na powierzchni 2420 
m2. Dofinansowanie w kwocie 110 tys. 
zł zostało przekazane w ramach wsparcia 
na budowę i modernizację dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. 

- Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Wagan w kwocie 10 tys. zł 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw. 

- Modernizacja budynku OSP w Ko-
złach. Za kwotę 24 tys. zł zostanie za-
adaptowane pomieszczenie gospodar-
cze na łazienkę wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ułożeniem płytek cera-
micznych. Dofinansowanie pozyskane w 
ramach naboru „Mazowieckie Strażnice 
OSP-2021”. 

- Modernizacja Ogródka Jordanow-
skiego w Tłuszczu. Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego przekazał 
środki w ramach „Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w 
wysokości 50 827 zł, które zostaną prze-
znaczone na nowe nasadzenia krzewów 
i drzew, przygotowanie specjalnego 
podłoża, renowację trawnika oraz za-
montowanie systemu automatycznego 
nawadniania wraz z przyłączem wodo-
ciągowym. 
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Samorząd

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia  
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) – dalej utk informuję, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku inwestora: PKP Polskich 
Linii Kolejowych Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 29 marca 2021 
r., uzupełnionego w dniu 20 maja 2021 r., zmienionego w dniu 6  lipca 2021 r., w sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla inwestycji polegającej na: „Budowie 
skrzyżowania dwupoziomowego w Tłuszczu w km ok. 37,180 linii kolejowej nr 6 i  km 
ok. 52+207 drogi wojewódzkiej nr 634, w związku z likwidacją przejazdu kolejowo - 
drogowego w km 37,172  linii kolejowej nr 6, realizowana w ramach projektu pn. „Prace na 
linii kolejowej E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku 
Warszawa Rembertów - Sadowne”, polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego 
w Tłuszczu w km ok. 37,180 linii kolejowej nr 6 i km ok. 52+207 drogi wojewódzkiej nr 
634, rozbiórce budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych położonych na działce 
nr 1049 w  Tłuszczu oraz rozbiórce przejazdu kolejowo - drogowego w km 37,172 linii 
kolejowej nr 6, realizowana w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku 
Sadowne – Czyżew”.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat wołomiński, gmina 
Tłuszcz:
Tłuszcz - miasto, jednostka ewidencyjna: 143411_4: 
Obręb: 0001 Tłuszcz, działki nr ew.: 1011/1, 1011/2, 1010/1, 1009/3, 1008/3, 1007/5, 1006/7, 
1006/5, 1013/1, 1014/4, 1014/5, 1014/3, 1015/3, 1015/4, 1016/19, 1016/20, 1017, 1012, 992, 
993/1, 993/6, 993/4, 994/1, 994/5, 994/7, 994/9, 995/1, 996/1, 997/3, 1030, 1048/4, 1031/1, 
1032/1, 1033/1, 1034/1, 1034/2, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1037/1, 1038/3, 1038/5, 1039/1, 1040/1, 
1041/1, 1048/1, 1049, 1050, 1051/1, 1060/1, 1060/2, 1016/7, 1018/4, 1018/3, 1018/7, 1018/8, 
2250/75, 2250/39, 271/5, 271/7, 271/1, 274/2, 2250/17, 326/1, 326/3, 327/15, 336, 596, 327/2, 
327/14, 327/13, 327/26, 327/24, 327/22, 327/20, 327/18, 327/16, 327/6, 327/5, 327/4, 327/3, 
327/1, 330/1, 330/4, 329, 328, 597/4, 597/3, 341/5, 595, 569/2, 568, 558, 546, 306, 305/4, 304, 
303/5, 303/4, 302, 301, 300, 299, 325/3, 298/13, 323/1, 298/14, 321/1, 319/1, 318/2, 297/11, 
312/1, 309/1, 286/13, 285/13, 308/4, 284/7, 307/28, 282/16, 326/4, 
Tłuszcz – obszar wiejski, jednostka ewidencyjna: 143411_5: 
Obręb: 0008 Jasienica, działki nr ew.: 979, 1006.

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa, który stanowi że: „organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, 
że strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 
pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22  695-62-19. Osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać 
przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami 
oraz  nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust  
i nosa. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swego adresu.

§  2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §  1. doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia 
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 29 lipca 2021 r.
WI-I.7840.7.32.2021.RR

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej jako Kpa., art. 9ac ust. 1-1a 
w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1043), informuję, że  w dniu 25 czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla:
inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                   ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
inwestycja: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Mokrej Wsi, polegająca 
na budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka 
w km ok. 45,514 w ciągu drogi DW 636 stanowiącej połączenie miejscowości Mokra Wieś 
z  Jadowem, w związku z  likwidacją przejazdu kolejowego w km 45,572 linii kolejowej 
nr 6, stanowiąca uzupełnienie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii E75 na odcinku 
Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów 
– Sadowne” realizowana w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – 
Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” na 
terenie gminy Jadów, powiat wołomiński”. 

Adres zamierzenia budowlanego, działki ew.: nr 871/5, 873/7, 873/8, 873/9, 875, 877/6, 
881/7, 882, 885/5, 896/4, 912, 919/9, 919/10, 920/5, 920/12, 920/13, 920/15, 922 z obrębu 
0016 Site oraz 255, 252/5, 253/5 z obrębu 0010 Nowinki, jed. ew. nr 413406_2, gmina 
Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 41  §  1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i  pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu.
§  2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §  1. doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od 
dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 29 lipca 2021 r.

WI-I.7840.7.43.2021.MP

Burmistrz Wołomina  
„Liderem z powołania”

Redakcja prestiżowego, międzyna-
rodowego Magazynu „Why Story Pol-
ska” nagrodziła Burmistrz Wołomina 
– Elżbietę Radwan tytułem „Lidera z 
powołania” w kategorii Lider rozwoju 
regionalnego.

- To wielkie wyróżnienie dla całego 
zespołu dobrych i profesjonalnych ludzi, 
z którymi mam zaszczyt współpraco-
wać. To również wyraźny dowód na to, 
że Wołomin, który od lat podąża wyty-
czoną drogą, konsekwentnie się rozwija. 
Dziękuję Wam drodzy mieszkańcy za 
rozmowy, inspiracje i zaangażowanie. 
Razem tworzymy lepszą przyszłość Wo-
łomina. Razem możemy więcej! Dzię-
kuję za docenienie całej Kapitule Why 
Story Polska – to dla mnie zaszczyt, ale 
i zobowiązanie, aby w przyszłości nadal 
konsekwentnie działać na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju Wołomina – komen-
tuje burmistrz Wołomina.

Złożenie kwiatów na wołomińskim cmentarzu
Wołali na nią "Mała", choć jej odwa-

ga i hart ducha były wielkie. 20 lipca 
1944 roku miała tylko 17 lat. Mija 77 
lat od chwili, kiedy sanitariuszka i łącz-
niczka Halina Maria Brzuszczyńska ps. 
„Mała” oraz jej starsi koledzy – Janek 
Baniszewski, Romek Grabowski i Wa-
cek Maciaszek zginęli w Mostówce z 
rąk niemieckich żandarmów podczas 
wykonywania zadania konspiracyjne-
go.

 Składając co roku kwiaty przy mogile 
Halinki na wołomińskim cmentarzu bur-
mistrz Wołomina – Elżbieta Radwan czuje 
dumę, wdzięczność i smutek jednocześnie. 
„Ci młodzi ludzie zginęli walcząc o wolną 
Polskę. Wolną dzięki takim ludziom jak 

Halinka i jej koledzy. Patrząc na twarze 
uczniów I LO PUL w Wołominie, którzy 
co roku składają hołd "Małej" jestem spo-

kojna o to, że pamięć o niej i jej towarzy-
szach przetrwa, a kolejne pokolenia będą 
czerpać siłę i mądrość z przeszłości, żeby 

już nigdy żaden młody człowiek nie mu-
siał oddawać życia za wolność.” – mówi 
burmistrz Elżbieta Radwan.

Straż Miejska w Ząbkach
ul. Wojska Polskiego 10

05-091 Ząbki
tel. (22) 510 98 25 
fax: (22) 510 98 24

 e-mail: strazmiejska@zabki.pl

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach
prowadzi nabór kandydatów na

stanowisko Aplikant (w charakterze strażnik miejski),
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ilość wolnych stanowisk – 3.
 Pełna treść oferty pracy na stronie internetowej: 

http://strazmiejska-zabki.pl/php/.
Komplet dokumentów należy złożyć
do dnia 27.08.2021 r. do godz. 15:00
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Samorząd

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postepowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy 
z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych 
zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1363 ze zm.) zawiadamia się, że w  dniu  
14 czerwca 2021 r., na wniosek inwestora: Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 
26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w  Warszawie, zostało wszczęte postępowanie 
w  sprawie wydania decyzji o  zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych 
odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, 
Wołomin – odcinek od km 26+843 do km 
31+970”.

Stronami postępowania w  sprawie są 
wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem 
(powiadomieni w drodze zawiadomień).
Działki usytuowania obiektu: inwestycja 
zlokalizowana jest na terenie Miasta Kobyłka 
oraz Miasta Wołomin oraz gminy Wołomin, 
powiat wołomiński, woj. mazowieckie.
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
Kobyłka - gmina miejska jedn. ew. 143401_1:
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 105/2, 105/3.
Obręb 0036 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 105/1, 105/2, 105/3, 63/6.
Obręb 0035 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 231/5, 231/6, 231/1, 231/3, 231/7, 231/8, 
231/9, 231/10.
Obręb 0041 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6.
Obręb 0039 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 421/6, 183/1, 421/7, 421/8, 421/4, 60/1, 
58/1, 421/9, 54/1, 53/1, 51/1, 421/10, 421/2, 
421/11, 421/12, 421/13, 421/14, 421/15, 421/5.
Wołomin - miasto jedn. ew. 143412_4:
Obręb 0027 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 241/12, 241/13, 241/8, 241/9, 241/10, 
241/11, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/19, 
241/20, 241/6, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 
241/25, 241/31, 241/26, 241/27.
Obręb 0028 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 317.
Obręb 0029 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 
271/9, 271/10
Obręb 0030 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 274/2, 274/4, 274/9, 274/23, 274/8, 
274/10, 274/11, 274/12, 274/21, 274/6, 274/22, 
274/13, 274/14, 274/15.
Obręb 0024 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/3, 325/1, 
325/10, 289/6, 325/11, 310/10, 325/12.
Obręb 0031 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 73/3, 54/14, 73/4, 64/12, 73/5, 34.
Obręb 0032 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 1/6, 1/7, 1/11, 1/8, 1/9, 1/10, 1/4, 1/12, 
1/13, 1/14, 1/15, 1/23, 1/25, 1/26, 141/2, 194/2, 
194/1.
Obręb 0033 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 352/2, 352/1, 
1/14, 1/16, 1/7, 1/5, 1/10, 1/31, 1/18, 1/20, 1/21.
Obręb 0034 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4.
Obręb 0035 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 44/3, 1/8, 1/9, 1/10, 7/1.
Numery działek w  projektowanym pasie 
drogowym, do przejęcia w  całości pod 
inwestycję:
Kobyłka - gmina miejska jedn. ew. 143401_1:

Obręb 0039 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 36/1, 11/4.
Wołomin - miasto jedn. ew. 143412_4:
Obręb 0027 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 241/1, 241/14, 241/4, 109/6, 241/2.
Obręb 0028 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 298/4, 299/3, 300/3, 301/3, 301/4, 302/3, 
303/3, 304/3, 305/3, 306/3, 307/3, 309/4, 310/3, 
311/2.
Obręb 0029 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 270/6, 271/1.
Obręb 0030 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 274/16, 274/17, 274/18, 274/19, 274/20, 
274/3, 241/2.
Obręb 0024 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 295/4, 239.
Obręb 0032 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 195/7.
Obręb 0033 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 353/1, 56/1, 1/13, 1/15, 1/22, 1/24, 1/26, 
1/28, 1/29, 1/6, 1/8, 1/30, 1/,17, 1/19.

Numery działek w  projektowanym pasie 
drogowym, podlegające podziałowi do 
przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
(w  nawiasach numery działek po podziale – 
tłustym drukiem numery działek przeznaczone 
do przejęcia pod inwestycję):
Kobyłka - gmina miejska jedn. ew. 143401_1:
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 117/5 (117/9, 117/10), 117/8 (117/11, 
117/12), 118/2 (118/3, 118/4), 121/2 (121/3, 
121/4), 124/5 (124/8, 124/9), 135 (135/1, 135/2), 
127/2 (127/3, 127/4), 128/2 (128/3, 128/4), 129 
(129/1, 129/2), 131/2 (131/3, 131/4), 90/2 (90/5, 
90/6), 90/1 (90/3, 90/4), 98 (98/1, 98/2).
Obręb 0036 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 123 (123/1, 123/2), 112 (112/1, 112/2), 
26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 
36/3 (36/8, 36/9), 36/2 (36/6, 36/7), 36/1 (36/4, 
36/5),  37 (37/1, 37/2), 38 (38/1, 38/2), 64 (64/1, 
64/2), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 126/3 (126/4, 
126/5).
Obręb 0035 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 220 (220/1, 220/2), 48/2 (48/7, 48/8), 
122 (122/1, 122/2), 229/3 (229/8, 229/9), 229/7 
(229/10, 229/11), 139 (139/5, 139/6, 139/7), 140 
(140/1, 140/2), 141 (141/1, 141/2), 143 (143/1, 
143/2), 146 (146/1, 146/2), 216 (216/1, 216/2), 
149 (149/1, 149/2), 237 (237/1, 237/2).
Obręb 0041 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 119 (119/1, 119/2), 117 (117/1, 117/2),  
116 (116/1, 116/2), 115 (115/1, 115/2), 114 
(114/1, 114/2), 76 (76/1, 76/2), 75 (75/1, 75/2), 
60 (60/1, 60/2), 59 (59/1, 59/2), 58 (58/1, 58/2), 
57 (57/1, 57/2), 29 (29/1, 29/2), 26 (26/1, 26/2), 
25/2 (25/3, 25/4), 8 (8/1, 8/2), 7 (7/1, 7/2), 258/2 
(258/3, 258/4).
Obręb 0039 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 423 (423/1, 423/2), 198 (198/1, 198/2), 
179 (179/1, 179/2), 178 (178/1, 178/2), 169 
(169/1, 169/2), 163/2 (163/3, 163/4), 60/2 (60/3, 
60/4), 58/2 (58/3, 58/4), 41 (41/1, 41/2), 36/2 
(36/3, 36/4), 1 (1/1, 1/2), 10/1 (10/6, 10/7), 10/3 
(10/8, 10/9), 10/4 (10/10, 10/11), 10/5 (10/12, 
10/13), 11/5 (11/6, 11/7).
Wołomin - miasto jedn. ew. 143412_4:
Obręb 0027 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 82 (82/1, 82/2, 82/3), 83 (83/3, 83/4, 
83/5),  84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 
86/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 
89/2),  90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 
92/2), 93 (93/1, 93/2), 110/1 (110/3, 110/4), 
111/1 (111/3, 111/4), 112 (112/1, 112/2), 70 

(70/1, 70/2), 138 (138/1, 138/2), 139 (139/1, 
139/2), 140 (140/1, 140/2), 141/2 (141/5, 
141/6), 141/1 (141/3, 141/4), 148 (148/1, 148/2, 
148/3), 149 (149/1 149/2),  150 (150/1, 150/2), 
152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 205/6 
(205/9, 205/10), 230/15 (230/29, 230/30), 
230/17 (230/31, 230/32), 240/5 (240/8, 240/9).
Obręb 0028 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 298/1 (298/5, 298/6), 298/3 (298/7, 
298/8),  316 (316/3, 316/4), 318 (318/1, 318/2).
Obręb 0029 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 270/5 (270/7, 270/8), 230 (230/1, 230/2), 
209/23 (209/24, 209/25), 244 (244/1, 244/2, 
244/3), 211/16 (211/27, 211/28), 265 (265/3, 
265/4), 272/2 (272/16, 272/17), 267 (267/1, 
267/2).
Obręb 0030 Miasto Wołomin – działka 
o  nr ewid.: 1/6 (1/8, 1/9), 173 (173/1, 173/2), 
172 (172/1, 172/2), 175/7 (175/13, 175/14), 
175/8 (175/15, 175/16), 209 (209/1, 209/2), 
207 (207/1, 207/2), 210/25 (210/30, 210/31), 
210/26 (210/32, 210/33), 240 (240/1, 240/2), 
242 (242/1, 242/2), 243/17 (243/20, 243/21), 
243/18 (243/22, 243/23), 271 (271/1, 271/2), 
272 (272/1, 272/2), 273 (273/1, 273/2), 22/8 
(22/10, 22/11).
Obręb 0024 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 323/13 (323/15, 323/16), 236 (236/1, 
236/2, 236/3), 240 (240/1, 240/2), 241 (241/1, 
241/2), 250 (250/1, 250/2), 259/2 (259/3, 259/4), 
260 (260/1, 260/2), 265/4 (265/5, 265/6), 266 
(266/1, 266/2), 270 (270/3, 270/4), 271 (271/1, 
271/2), 277 (277/1, 277/2), 278 (278/1, 278/2), 
283/3 (283/4, 283/5), 284/7 (284/8, 284/9), 285 
(285/1, 285/2 ),  286 (286/1, 286/2), 287 (287/1, 
287/2), 288 (288/1, 288/2), 290/8 (290/13, 
290/14), 293/6 (293/7, 293/8), 299/8 (299/9, 
299/10), 300 (300/1, 300/2), 301/8 (301/9, 
301/10), 302/1 (302/10, 302/11), 306 (306/1, 
306/2), 308 (308/1, 308/2), 309/1 (309/3, 309/4), 
309/2 (309/5, 309/6), 315/6 (315/7, 315/8), 
316/1 (316/10, 316/11), 318 (318/1, 318/2), 
320/2 (320/15, 320/16).
Obręb 0031 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 37 (37/1, 37/2), 39/5 (39/16, 39/17), 40/5 
(40/8, 40/9), 42/5 (42/6, 42/7), 43/5 (43/6, 43/7), 
44/5 (44/6, 44/7), 81 (81/1, 81/2), 48 (48/1, 
48/2),  55 (55/1, 55/2), 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 
57/2), 62 (62/3, 62/4), 63 (63/3, 63/4), 64/10 
(64/13, 64/14), 64/11 (64/15, 64/16), 65 (65/5, 
65/6), 66 (66/3, 66/4), 72/3 (72/10, 72/11).
Obręb 0032 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 10 (10/1, 10/2), 2/4 (2/6, 2/7), 2/5 (2/8, 
2/9),  8 (8/1, 8/2), 9/2 (9/3, 9/4), 13/13 (13/14, 
13/15), 30/2 (30/3, 30/4), 1/17 (1/32, 1/33), 1/18 
(1/34, 1/35), 1/24 (1/40, 1/41), 1/20 (1/36, 1/37), 
1/21 (1/38, 1/39), 141/1 (141/5, 141/6), 141/4 
(141/7, 141/8), 143/1 (143/3, 143/4), 144/1 
(144/3, 144/4), 235 (235/1, 235/2).
Obręb 0033 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 2/6 (2/9, 2/10), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2, 
4/3), 28/13 (28/21, 28/22), 29 (29/1, 29/2), 31 
(31/1, 31/2), 55/6 (55/15, 55/16), 55/7 (55/17, 
55/18), 56/2 (56/5, 56/6), 57 (57/5, 57/6), 79/13 
(79/16, 79/17), 79/14 (79/18, 79/19), 1/23 (1/40, 
1/41), 1/27 (1/42, 1/43), 120/8 (120/29, 120/30), 
120/9 (120/31, 120/32), 121/1 (121/3, 121/4), 
122/1 (122/3, 122/4), 123 (123/1, 123/2), 152/7 
(152/30, 152/31), 152/8 (152/32, 152/33), 179/6 
(179/9, 179/10), 179/2 (179/7, 179/8), 183 
(183/1, 183/2), 213 (213/6, 213/7).
Obręb 0034 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 2/4 (2/5, 2/6), 3/1 (3/3, 3/4), 3/2 (3/5, 3/6, 
3/7), 20/1 (20/3, 20/4), 21/1 (21/7, 21/8).
Obręb 0035 Miasto Wołomin – działka o  nr 

ewid.:3/1 (3/10, 3/11), 3/9 (3/12, 3/13), 4/7 
(4/11, 4/12), 4/1 (4/8, 4/9, 4/10), 45/3 (45/7, 
45/8), 46/3 (46/7, 46/8), 47/1 (47/7, 47/8), 48 
(48/1, 48/2),  49/1 (49/10, 49/11), 49/3 (49/12, 
49/13), 50/1 (50/6, 50/7), 51/1 (51/6, 51/7), 52/1 
(52/8, 52/9), 53/1 (53/5, 53/6), 54 (54/1, 54/2), 
55 (55/5, 55/6), 56 (56/3, 56/4), 57 (57/1, 57/2), 
58 (58/1, 58/2),  59 (59/1, 59/2), 62/1 (62/10, 
62/11), 63/1 (63/10, 63/11), 64/1 (64/9, 64/10), 
65/1 (65/7, 65/8),  66 (66/5, 66/6), 67 (67/3, 
67/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/7, 75/8).
Wołomin – obszar wiejski jedn. ew. 143412_5:
Obręb 0029 Stare Lipiny – działka o nr ewid.: 
32 (32/3, 32/4), 33 (33/3, 33/4), 34 (34/3, 34/4).
Numery działek przeznaczone pod budowę 
lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, 
przebudowę innych dróg publicznych, 
przebudowę zjazdów, podlegające ograniczeniu 
niewchodzące w  skład projektowanego pasa 
drogowego (tłustym drukiem - numery działek 
po podziale przeznaczone pod budowę/
przebudowę pozostające przy dotychczasowym 
właścicielu):
Kobyłka - gmina miejska jedn. ew. 143401_1:
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 121/2 (121/4), 90/1 (90/4), 131/1, 98 
(98/2).
Obręb 0036 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 123 (123/2), 22, 112 (112/2), 26 (26/2),  
27 (27/2), 28 (28/2), 36/3 (36/9), 35, 36/1 (36/5), 
37 (37/2), 38 (38/2), 52/3, 52/2, 53/2, 53/1, 56, 
59, 60, 61, 62/1, 63/3, 63/2, 126/3 (126/5).
Obręb 0035 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 220 (220/2), 48/2 (48/8), 48/5, 219/1, 
219/2, 120, 121, 122 (122/2), 229/3 (229/9), 
229/7 (229/11), 139 (139/7), 140 (140/2), 145, 
216 (216/2), 237 (237/2).
Obręb 0041 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 190/3, 185, 119 (119/2), 116 (116/2), 
115 (115/2), 114 (114/2), 79, 78, 77, 76 (76/2), 
75 (75/2), 60 (60/2), 61, 62/10, 62/8, 57 (57/2), 
28, 26 (26/2), 25/2 (25/4), 32, 35, 33, 34, 270/9, 
12/1, 12/2, 9, 10, 11, 8 (8/2), 7 (7/2), 6, 5, 2, 264, 
258/2 (258/4).
Obręb 0039 Miasto Kobyłka – działka o  nr 
ewid.: 423 (423/2), 198 (198/2), 199/1, 453, 
193/1, 183/2, 182, 180, 179 (179/2), 178 (178/2), 
169 (169/2), 164/1, 163/2 (163/4), 60/2 (60/4), 
57, 54/2, 53/2, 51/2, 50, 463, 462, 46, 45, 42, 41 
(41/2), 40, 38, 37, 36/2 (36/4), 2/1, 2/2, 3, 9/1, 
10/1 (10/7), 10/3 (10/9), 10/4 (10/11), 11/2, 10/5 
(10/13), 11/5 (11/7).
Wołomin - miasto jedn. ew. 143412_4:
Obręb 0027 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 82 (82/3), 72, 83 (83/5), 92 (92/2), 109/3, 
112 (112/2), 70 (70/2), 138 (138/2), 139 (139/2), 
140 (140/2), 141/2 (141/6), 141/1 (141/4), 149 
(149/2), 150 (150/2), 151, 152 (152/2), 153 
(153/2), 154, 241/30, 205/6 (205/10), 230/21, 
230/28, 230/27, 240/5 (240/9).
Obręb 0028 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 298/1 (298/6), 298/3 (298/8), 318 (318/2).
Obręb 0029 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 270/5 (270/8), 230 (230/2), 227, 209/23 
(209/25), 211/16 (211/28), 272/2 (272/17), 
272/1.
Obręb 0030 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 1/6 (1/9), 175/7 (175/14), 175/8 (175/16), 
207 (207/2), 206, 210/23, 210/24, 210/25 
(210/31), 210/26 (210/33), 210/21, 239/1, 240 
(240/2), 239/2, 241/1, 237, 242 (242/2), 243/17 
(243/21), 243/18 (243/23), 243/19, 270/2, 271 
(271/2), 272 (272/2), 269, 268, 273 (273/2), 
22/9, 22/8 (22/11).
Obręb 0024 Miasto Wołomin – działka o  nr 

ewid.: 323/13 (323/16), 323/14, 236 (236/3), 
235, 232/2, 232/1, 237, 240 (240/2), 238, 241 
(241/2), 250 (250/2), 260 (260/2), 265/4 
(265/6), 266 (266/2), 270 (270/4), 271 (271/2), 
278 (278/2), 284/7 (284/9), 299/8 (299/10), 
302/1 (302/11), 306 (306/2), 316/1 (316/11), 
318 (318/2), 320/2 (320/16).
Obręb 0031 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 48 (48/2).
Obręb 0032 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 10 (10/2), 2/4 (2/7), 2/5 (2/9) , 2/3, 2/2, 
3, 4/1, 5, 6, 7, 8 (8/2), 9/2 (9/4), 13/5, 13/13 
(13/15), 1/17 (1/33), 1/18 (1/35), 1/21 (1/39), 
141/1 (141/6), 141/4 (141/8), 143/1 (143/4), 
235(235/2).
Obręb 0033 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 2/6 (2/10), 3 (3/2), 4 (4/3), 5, 28/13 
(28/22),  9, 32, 29 (29/2), 30, 55/6 (55/16), 55/7 
(55/18), 56/2 (56/6), 57 (57/6), 79/13 (79/17), 
79/14 (79/19), 120/8 (120/30), 120/28, 120/9 
(120/32), 121/1 (121/4), 121/2, 152/7 (152/31), 
152/8 (152/33), 153, 154, 179/6 (179/10), 179/2 
(179/8), 180/1, 181, 182/1, 182/2, 183 (183/2), 
213 (213/7).
Obręb 0034 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 2/4, (2/6), 3/1 (3/4), 3/2 (3/7), 20/1 (20/4), 
16/1, 17/3, 20/2.
Obręb 0035 Miasto Wołomin – działka o  nr 
ewid.: 3/9 (3/13), 4/7 (4/12), 9, 24/1, 27/1, 31/1, 
43, 47/1 (47/8), 51/1 (51/7), 63/1 (63/11), 65/1 
(65/8), 66 (66/6), 75 (75/8).
Wołomin – obszar wiejski jedn. ew. 143412_5:
Obręb 0029 Stare Lipiny – działka o nr ewid.: 
469, 41/1, 42/2, 48/1.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w  Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie (Plac 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi 
Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: 
poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12),  po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 
pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie 
będą obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie 
przedstawienie aktualnego stanu postępowania. 
Podczas jej trwania strony nie uzyskają 
informacji o planowanym terminie zakończenia 
postępowania ani nie otrzymają informacji 
merytorycznych.  

Czas przeznaczony na zapoznanie się 
z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać 
przedłużony. W  pokoju nr 7 może przebywać 
tylko jeden Klient do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje 
nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy 
osobami oraz  nakaz używania rękawiczek 
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz 
zasłaniania ust i nosa. 

Osoba odbierająca dokumentacje z  urzędu 
winna używać rękawiczek jednorazowych, 
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta 
i nos.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W  trakcie prowadzonego postępowania, 
o  czynnościach tutejszego organu, strony 
postępowania będą informowane w  drodze 
publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 
ww. ustawy.
WI-I.7820.2.4.2021.PSS
Data publicznego ogłoszenia 29 lipca 2021 r.
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Samorząd

Budowa II tunelu
pod torami kolejowymi w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka - Kamil Michał Iwandowski wraz ze swoim Zastęp-
cą Robertem Pomorskim, Przewodniczącą Rady Miasta Gabrielą Wiśniewską 
oraz Zastępcą Przewodniczącej Andrzejem Markiem Grodzkim i Przewodniczą-
cym Komisji Inwestycji Rady Miasta Tomaszem Wołujewiczem osobiście nadzo-
rowali wprowadzenie Wykonawcy na teren inwestycji – plac budowy II tunelu pod 
torami kolejowymi.

Tunel połączy ulicę Inżynierską z 
ulicą Leśną. Będzie drugim w mieście 
strategicznym, bezkolizyjnym połącze-
niem dwóch stron miasta, podzielonych 
torami kolejowymi. Po wybudowaniu 
drugiego tunelu, miasto zyska nie tylko 
nowe połączenie drogowe, które odciąży 
ruchu samochodowy w ciągu ulicy Ko-
lejowej, ale również wygodną i szybką 
przeprawę dla mieszkańców Zielonki 
północnej, którzy nie będą zmuszeni do 
kierowania się do centrum Miasta, celem 
dotarcia do jego południowej części.

Jest to inwestycja zewnętrzna realizo-
wana przez PKP. W związku z tym, żeby 
zabezpieczyć interes Zielonki, Miasto 
zleciło wykonanie inwentaryzacji dróg 
po których będzie przemieszczał się cięż-
ki sprzęt wykonawcy inwestycji. Taka in-
wentaryzacja po zakończonej inwestycji 
będzie podstawą do wskazania inwesto-
rowi, które nawierzchnie dróg miejskich 
jest zobowiązany odtworzyć w przypad-
ku pogorszenia ich stanu po wybudowa-
niu drugiego tunelu.

Miasto włączyło się również w zachę-
canie mieszkańców do wykonywania 

inwentaryzacji ich budynków mieszkal-
nych przed rozpoczęciem budowy. Taką 
inwentaryzację w ramach inwestycji zo-
bowiązany był przeprowadzić inwestor u 
każdego mieszkańca, który wyraził na to 
zgodę i wpuścił rzeczoznawców do swo-
jego domu. Element ten był niezmiernie 
ważny, gdyż tylko na podstawie takiej 
inwentaryzacji wykonanej przed rozpo-
częciem budowy, mieszkańcy będą mo-
gli starać się o odszkodowania za szkody 
spowodowane prowadzonymi pracami 
budowlanymi.

W pierwszej kolejności wykonawca 
wykona budowę tunelu pod linią kolejo-
wą – tunel połączy ul. Inżynierską i Le-
śną. Zaplanowana jest również budowa 
przejazdu nad ulicą Kolejową (nad aktu-

alnie jedynym tunelem pod torami) oraz 
budowa odcinka dróg ulic Kolejowej, 
Inżynierskiej i Słowackiego. Ponadto 
przebudowane zostaną skrzyżowania z 
ulicami: Piastowską, Staszica i Literacką.

Drugi tunel będzie różnił się od 
pierwszego zlokalizowanego w ul. Ko-
lejowej – będzie szerszy, będzie posiadał 
wyodrębnioną ścieżkę rowerową oraz 
wyodrębniony chodnik. Co ważne, tunel 
dzięki skutecznej walce Burmistrza Mia-
sta będzie miał 3,5 m wysokości, co nie 
pozowali przejazd nim dużych samo-
chodów ciężarowych i tirów.

Wykonawca planuje zakończenie bu-
dowy w terminie 13 miesięcy.

„Stary basen” w Kobyłce
Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w 

Kobyłce już nie takie odległe. 21 lipca przekazano Wykonawcy teren pod prace. 
Projekt zagospodarowania zaplanowany jest jako ogólnodostępny teren zieleni 
publicznej o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, edukacyjnej z atrakcyjną zie-
lenią.

 Głównym zamierzeniem jest:
- renaturyzacja dawnego basenu - po-

legająca na rozbiórce elementów betono-
wych i nadaniu naturalnej linii brzegowej

- uzupełnienie zieleni naturalnej oraz 
wprowadzenie zieleni urządzonej - zgod-
ne z warunkami siedliskowymi i warun-
kami glebowymi, dobrane tak by wzbo-
gacić bioróżnorodność.

Dodatkowo w ramach zadania zapro-
jektowane są: alejki spacerowe wokół 
zbiornika wodnego, obiekty małej archi-

tektury (tj. ławki, kosze, stojaki rowero-
we, tablica informacyjna i altana) oraz 
oświetlenie i monitoring wizyjny.

Na realizację tego projektu Kobyłka 
otrzymała” dofinansowanie w wysokości 
200 tys. zł z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Termin realizacji inwestycji: 
15.10.2021r.

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
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Sport i rekreacja

Kolarska gorączka w Markach

LOTTO Poland Bike Marathon to ko-
larski cykl wyścigów rozgrywany przede 
wszystkim w województwie mazowiec-
kim.  W niedzielę 29 sierpnia peleton 
amatorów na rowerach górskich, prowa-
dzony przez Grzegorza Wajsa, zawita do 
Marek. Kolarskie Miasteczko z Biurem 
Zawodów znajdzie się w Pustelniku, w 
najbliższym sąsiedztwie ul. Grunwaldz-
kiej na wysokości dawnej zwałki. Start i 
meta oraz sektory startowe znajdą się na 
polanie tuż obok samej góry. 

Startują na północny zachód w kie-

runku Jeziora Zegrzyńskiego. Cała run-
da Fan i Mini oraz początek i końcowe 
kilometry dystansu Max mieszczą się 
w obrębie Lasów Drewnickich między 
Nieporętem a Markami. Decydująca 
walka na mocno interwałowej pętli Max 
rozegra się na Uroczysku Białobrzegi w 
trójkącie Rynia-Fort Beniaminów-Biało-
brzegi. To miejsce znane również z etapu 
w Radzyminie.

Szczegóły dostępne na stronie https://
polandbike.pl/event-pro/marki/

Remont zaplecza kortów  
tenisowych w Zielonce

Zielonka przenosi korty tenisowe z Parku Dębinki na teren OKiS przy  
ul. Dziennikarskiej. Ruszyły prace remontowe istniejącego budynku w nowej lo-
kalizacji.

Już wkrótce korty w Zielonce będą 
posiadać zaplecze techniczne z dostę-
pem do sanitariatów wraz z prysznica-
mi i przebieralnią. Budynek zyska nowe 
okna oraz drzwi. Przebudowane zostaną 
instalacje sanitarna i elektryczna. Miasto 

zadba też o ciepłą wodę i ogrzewanie bu-
dynku.

Miłośnicy tenisa zyskają zaplecze tech-
niczno-sanitarne o wysokim standar-
dzie. Inwestycja ta jest realizacją II etapu 
rewitalizacji Miejskiego Parku Dębinki.


