
NR 10 (95) 2021 ● październik / listopad 2021 R. ● ISSN 2300-1275 ● BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Inwestycyjne wieści z TłuszczaLaptopy dla szkół 
z gminy Wołomin

SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska 
(2 km od węzła Radzymin) 

Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

5 milionów złotych zasili budżet Gminy Tłuszcz. Zastępca burmistrza Tłusz-
cza Waldemar Banaszek odebrał z rąk wiceministra rozwoju i technologii Pio-
tra Uścińskiego promesę na kwotę 4 999 500 zł. Środki w ramach pierwszej edy-
cji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład zosta-
ną przeznaczone na poprawę warunków rozwoju działalności kulturalnej w gmi-
nie Tłuszcz.

Przedmiotem inwestycji jest przebu-
dowa budynku, w którym swoją siedzibę 
ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Tłuszczu wraz z rozbudową o salę wi-
dowiskową, infrastrukturą towarzyszą-
cą, zagospodarowaniem terenu i budową 
miejsc postojowych do obsługi obiektu. 

Dzięki staraniom burmistrza Tłuszcza 
Pawła Bednarczyka w 2020 roku gmi-
na Tłuszcz pozyskała od Skarbu Pań-
stwa działkę pod budynkiem Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji, której wcze-
śniej stan prawny nie był uregulowany. 

Pozwoliło to podjąć działania w celu za-
pewnienia niezbędnych warunków pod 
działalność kulturalną dla mieszkańców 
gminy oraz wykonanie koncepcji inwe-
stycji. Przy CKSiR działalność prowa-
dzi uhonorowana wieloma nagrodami 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Chór 
Miejski LUX MEA. Działa również Uni-
wersytet III Wieku, Klub Senior + oraz 
prowadzone są różnorodne zajęcia od ta-
necznych po zajęcia plastyczne. Społecz-
ność Tłuszcza jest bardzo aktywna, lecz 
do tej pory rozwój działalności kultural- Dokończenie str. 5

Dokończenie str. 6

W sierpniu 2019 r. marszałek Adam 
Struzik i burmistrz Krzysztof Chaciński 
podpisali list intencyjny w sprawie pod-
jęcia wspólnych działań zmierzających 
do powstania Muzeum Bitwy Warszaw-
skiej w Radzyminie. Od tamtego czasu, 
gmina opracowała koncepcję obiektu, 
pozyskała grunt, dokonała zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, zaprojektowała budynek 
muzeum oraz uzyskała pozwolenie kon-
serwatora zabytków na realizację inwe-
stycji. W tym roku otrzymano pozwole-

nie na budowę oraz rozstrzygnięto prze-
targ na realizację robót budowlanych.

Jak podkreśla marszałek Adam Stru-
zik  podpisane porozumienie to kolej-
ny po liście intencyjnym krok.  –Kon-
sekwentnie dążymy od utworzenia tego 
muzeum. Podopisujemy porozumienie, 
w który dokładnie określamy nasze obo-
wiązki jako współwłaścicieli tej nowo 
powstającej placówki. To wzorowy przy-
kład współpracy dwóch samorządów. 
Dziś idziemy jeszcze dalej. Dzięki decy-
zji radnych województwa mamy już za-

Mazowsze i Radzymin wspólnie budują 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów 
województwa i gminy. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie 
działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Porozumienie w tej 
sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina – Krzysztof 
Chaciński. Tego samego dnia władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwe-
stycji.

nej oraz organizacja koncertów był ogra-
niczony ze względu na trudne warunki 
lokalowe. Dzięki przekazanym środkom, 
już wkrótce w obiekcie, który każdego 
dnia przyczynia się do integracji społecz-
nej, zostaną stworzone świetne warunki 
do rozwoju działalności stowarzyszeń 
oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za przekazanie dofinan-
sowania, które pozwoli na stworzenie 
świetnych warunków do rozwoju dzia-
łalności stowarzyszeń, zainteresowań 
dzieci i młodzieży oraz aktywności se-
niorów. Dziękujemy Wiceministrowi 
Rozwoju i Technologii Piotrowi Uściń-
skiemu, który osobiście monitorował ten 
projekt za poparcie naszych potrzeb.

Nowoczesnego sprzętu w szkołach nigdy dość dlatego zamówiono jeszcze wię-
cej laptopów do gminnych szkół! Kolejnych 37 szt. laptopów trafi do SSP 5 w Wo-
łominie, SP w Ossowie oraz SP w Starych Grabiach. 

Z nowym sprzętem nauczyciele będą 
mogli wcielać w życie nowe pomysły, co 
z pewnością przełoży się na efekty na-
uczania w naszych placówkach. 

Zakup został sfinansowany z projek-
tu "Akademia wiedzy - rozwój eduka-

cji cyfrowej w Gminie Wołomin" przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz bu-
dżetu państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

bezpieczone w budżecie województwa 
4,4 mln zł na budowę tej jakże ważnej in-
stytucji –  dodaje marszałek.

Porozumienie zawarte pomiędzy wo-
jewództwem mazowieckim a gminą Ra-
dzymin określa wzajemne zobowiąza-
nia dotyczące inwestycji, nieruchomości 
a także współfinansowania działalności 
bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie. Kosztami budo-
wy samorządy podzielą się po połowie. 
W latach 2022 i 2023 władze Mazowsza 
przekażą gminie dotację celową na wy-
datki majątkowe z  przeznaczeniem na 
realizację inwestycji, a z kolei w 2023 r. 
oba samorządy przekażą Muzeum Nie-
podległości w Warszawie dotacje celo-
we na wyposażenie i utworzenie wysta-
wy stałej.
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Co? Gdzie? Kiedy?

Jesienny Maraton Teatralny w Zielonce

Anita Lipnicka w Radzyminie

„Śluby 
Panieńskie” 
w Markach

W listopadzie Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce zaprasza widzów na Ma-
raton Teatralny. Tej jesieni obejrzeć będzie można w OKiS trzy spektakle grane w 
trzy kolejne niedziele listopada: 7, 14, 21, zawsze o 19:00. Bilety w cenie 20 zł na je-
den spektakl.  Bilety można kupić w kasie OKiS 15 minut przed wydarzeniem lub 
online. 

W ramach cyklu „KONCERTOWE PIĄTKI” 5 listopada o godz. 20.00 Scena 
Cegielnia w Radzyminie zaprasza na koncert ANITY LIPNICKIEJ – INTYMNIE.

Marecki Ośrodek Kultury zaprasza 6 
listopada o godzinie 17:00 na „ŚLUBY 
PANIEŃSKIE”.

Bilety na koncert w cenie od 79 zł  
do nabycia: 

•	 https://www.ebilet.pl/muzyka/
pop/anita-lipnicka/?partner=ce-
gielnia&city=Radzymin

•	 lub na miejscu: Scena Cegielnia, 
Radzymin, Aleja Jana Pawła II 
193   www.scenacegielnia.pl  22 
599 61 52

Bilety dla mieszkańców Radzymina 
(posiadaczy Radzymińskiej Karty Miesz-
kańca)
•	 https://bpr.systembiletowy.pl

Spektakl Teatru Falenica im. Szczepa-
na Szczykno, w reżyserii Sebastiana 
Królikowskiego. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w 
sekretariacie MOK, na www.mokmar-
ki.pl, www.ewejsciowki.pl.

Wołomin w moich oczach

W niedzielne popołudnie, 7 listopada o godzinie 16.00 w Galerii Oranżeria w 
Miejskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa Groszka „Kri-
sa”. Mieszkaniec Wołomina, wielki pasjonat fotografii pokaże miasto w swoim obiek-
tywie. To już druga część z cyklu wystaw „Wołomin w moich oczach”. Wstęp wolny!

DUCHY SZEKSPIRA
Niedziela 7.11.2021, godz. 19:00
Dwóch bohaterów i tajemniczy głos 

mówiący „A teraz wprowadzę was we 
wszystko co stworzyłem”. W jednym 
momencie staną twarzą w twarz z du-
chami Szekspira – strasznymi wiedźma-
mi z Makbeta, groźnym Otellem i inny-
mi. Ich najważniejsze zadanie to zmiana 
biegu historii.

„Do pracy nad autorskim scenariu-
szem zmotywowały nas warsztaty z Iwa-
nem Wyrypajewem, chęć uczestnictwa 
w Festiwalu Szekspirowskim w Gdań-
sku, a przede wszystkim nasze sceniczne 
marzenia, którymi nasycony jest spek-
takl. Chcieliśmy opowiedzieć światu o 
sobie i o tym, dlaczego kochamy Szek-
spira” – piszą o spektaklu autorzy.

Obsada, reżyseria, scenariusz (studen-

ci IV roku kierunku aktorstwo): Paweł 
Brzeszcz, Krzysztof Żarowski, Jakub Mi-
kołajczak

Opieka artystyczna: Przemysław Wy-
szyński

Scenariusz na podstawie Makbeta, 
Hamleta, Otella, Romea i Julii oraz Dwaj 
panowie z Werony Williama Shakespe-
are’a w tłumaczeniu Stanisława Barań-
czaka.

Czas trwania: 55 min.

TEATROWCY
Niedziela 14.11.2021, godz. 19:00
Proces powstawania dzieła fascyno-

wał ludzi od zarania sztuki. Podpatrywa-
nie wielkich mistrzów ekscytowało sta-
rożytnych Greków, Rzymian, Brytyjczy-
ków z epoki elżbietańskiej, Francuzów 
na dworze Ludwika XIV, klasycznych 

Włochów, czy romantycznych Niemców. 
A dziś? Czy powstawanie współczesne-
go dzieła sztuki może jeszcze kogoś fa-
scynować? I czy współczesne dzieła mają 
jeszcze cokolwiek wspólnego ze sztuką? 
Kompania Teatralna Mamro też zadała 
sobie te pytania…

Zapraszamy na komediowy wieczór w 
wykonaniu Kompanii Teatralnej MAM-
RO

Autorzy spektaklu: Paweł Mitrowski i 
Grzegorz Reszka

Reżyseria: Grzegorz Reszka
Czas trwania – 45 minut. Obsada: 

Agnieszka – Joanna Mazurkiewicz / Ka-
mila Brodowska / Agnieszka Tkaczyk 
Andrzej – Sebastian Budnicki / Maciej 
Leonard Żybula Karol – Marcin Gór-
ski Leon – Maciej Leonard Żybula / Se-
bastian Budnicki Reżyseria – Grzegorz 
Reszka Plakat – Aleksander Lemlich Ko-
stiumy – Agnieszka Sasim

IMPRO
Niedziela 21.11.2021, godz. 19:00
Dynamiczny improwizowany spek-

takl komediowy dla każdego. W nastę-
pujących po sobie, niezwiązanych fabu-
larnie komediowych scenach, widzowie 
stawiają przed aktorami kolejne wyzwa-
nia, których jedynym ograniczeniem jest 
wyobraźnia widowni. Dowcipne dialo-
gi, nieprzewidywalne zwroty akcji i za-
skakujące pointy są gwarancją znakomi-
tej zabawy.

Na wspólny wieczór zapraszają pro-
fesjonalni aktorzy Stowarzyszenia Arty-
stów Łódzkich: Jolanta Jackowska, Mag-
dalena Prochasek, Michał Kruk, Jan Ja-
kubowski.
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Gminna dotacja na 
Wymianę źródeł ciepła

Gmina Wołomin od 2018 r. udzie-
la dofinansowania do wymiany nieeko-
logicznych źródeł ciepła. Kolejny nabór 
wniosków o udzielenie dotacji w formie 
dofinansowania ze środków budżetu 
Gminy Wołomin, na wymianę nieekolo-
gicznych źródeł ciepła (tz. kopciuchów) 
na ekologiczne źródła ciepła (czyli: pom-
py ciepła, kotły gazowe oraz kotły elek-
tryczne) rozpocznie się od dnia 2 stycznia 
i będzie trwał do 31 marca 2022 r. Decy-
dująca jest kolejność wpływu wniosków 
do urzędu.

Dotacja udzielana jest na dofinanso-
wanie przedsięwzięcia realizowanego 
przez wnioskodawcę na obszarze admi-
nistracyjnym Gminy Wołomin, które zo-
stanie zrealizowane dopiero po zawarciu 
umowy o udzielenie dotacji. 

Wysokość dotacji ustalona zosta-
ła na 50% udokumentowanych faktura-
mi lub rachunkami kosztów kwalifiko-
wanych przedsięwzięcia (czyli: koszt za-
kupu, montażu ekologicznego źródła cie-
pła, koszt modernizacji i budowy systemu 
odprowadzania spalin do nowego źródła), 
jednak nie więcej niż 5000 zł.

Wniosek o wypłatę dotacji składa się 
po zawarciu umowy i realizacji przed-
sięwzięcia jednak nie później niż do 30 
września każdego roku budżetowego

Wnioski dostępne na stronie interne-
towej urzędu w zakładce e-Usługi, jak 
również do pobrania w wersji papierowej 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woło-
minie w godzinach:
•	 poniedziałek w godz.: 9:00 – 19:00,
•	 od wtorku do czwartku w godz.:  

8:00 – 16:00,
•	 piątek w godz. : 8:00 – 14:00. 

Więcej informacji można uzyskać 
osobiście w Wydziale Ochrony 
Środowiska, p. 303, piętro III,  
jak również telefonicznie pod  

nr tel. (22) 763 30 20  
w godzinach pracy urzędu.

Nowy sprzęt  
z projektu 
KLUB 2021 

dla tłuszczań-
skich „Bobrów”

Wsparcie to zostało przeznaczone na 
zatrudnienie trenerów oraz zakup sprzę-
tu sportowego w postaci mini band, ke-
tli, drążka, ścianki treningowej, taśm tre-
ningowych, siatki na bramkę, piłek teni-
sowych, znaczników treningowych, mat 
oraz stożków.

Cieszymy się, że projekt napisany 
przez pracowników Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji spotkał się z uznaniem 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, dzięki czemu salka moto-
ryczna w budynku Klubu została znacz-
nie wzbogacona, a nasi zawodnicy mają 
większe możliwości do rozwoju swoich 
umiejętności.

Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr” 
otrzymał w tym roku dofinansowa-
nie w wysokości 10 tys. zł z Rządowego 
Programu Klub realizowanego przez 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu.

Nagrodzona za pomoc dzieciom
Żaneta Rechnio, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Qźnia, działającego w 

Kobyłce została laureatką XI Nagrody imienia Aliny Margolis-Edelman dla osób 
zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Jest to szczególna nagroda 
przyznawana przez wyjątkową kapitułę pod przewodnictwem Agnieszki Holland, 
a zgłoszenia do nagrody spłynęły z całej Polski.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” na-
grodę im. Aliny Margolis-Edelman przy-
znała już po raz jedenasty. Ideą nagrody 
jest promowanie i docenianie osób, któ-
re z energią, pasją i oddaniem pomaga-
ją dzieciom, dając im siłę, poczucie bez-
pieczeństwa i wiarę we własne możliwo-
ści. Uroczystość wręczenia nagrody od-
była się online, podczas 18. Ogólnopol-
skiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzo-
ne przestępstwem”.

Żaneta Rechnio, inicjując w 2012 roku 
powstanie Stowarzyszenia Qźnia stwo-
rzyła miejsce, gdzie dzieci, młodzież i ro-
dziny w trudnej sytuacji zawsze mogą li-
czyć na fachową pomoc oraz ciepło i 
wsparcie. Stowarzyszenie stworzyło dla 
wielu ludzi możliwości skutecznego i 
twórczego wyjścia z wielu trudnych sy-
tuacji. Prowadzi intensywne oraz inter-
dyscyplinarne działania pomocowe skie-
rowane do całych rodzin. Są to działania 
profilaktyczne. 

Żaneta Rechnio była gościem spe-
cjalnym ostatniej, październikowej se-
sji Rady Miasta Kobyłka. Została nagro-
dzona oklaskami na stojąco, dyplomem 
z gratulacjami, kwiatami oraz prezentem 
dla Stowarzyszenia Qźnia

- Prezent, jaki pani od nas dostała, dla 
stowarzyszenia i dla dzieci odzwierciedla 
pani osobowość – cały czas działanie dla 
innych. Nikt z nas sobie nie wyobrażał, 
żeby sprezentować pani coś osobistego, 
przeznaczonego wyłącznie dla pani, bo 
przewidywaliśmy, że taki prezent by pani 
nie ucieszył – za to coś, co będzie mo-
gło być wykorzystane na potrzeby Qźni 
sprawi sporą radość. Bo pani właśnie 
taka jest, cały czas pani myśli o innych 
ludziach i o działaniu dla nich – mówiła 

burmistrz Edyta Zbieć, gratulując Żane-
cie Rechnio wyróżnienia.

Do konkursu zgłosiła Żanetę Rechnio 
Katarzyna Rostek, wiceburmistrz Kobył-
ki. W uzasadnieniu zgłoszenia napisała:

„(…) Pracowałam wcześniej jako kie-
rownik ośrodka pomocy społecznej. 
Wiem, jak trudnych zadań podejmuje 
się pani Żaneta. Poznając środowisko lo-
kalne, instytucje i organizacje w Kobył-
ce spotkałam się z ogromnym uznaniem 
dla działalności stowarzyszenia i pani 
Żanety, która niczym lokomotywa cią-
gnie za sobą wagoniki z różnymi ciężara-
mi. Spotkałam się z opiniami: „wspania-
ła kobieta”, „świetny fachowiec”, „ Żane-
ta wie wszystko o dzieciach, to skarbnica 
wiedzy o rodzinach w Kobyłce”. Pani Ża-
neta od wielu lat, z ogromnym zaanga-
żowaniem, po cichu poświęca swój czas 
zawodowy, ale i prywatny na rzecz dzie-
ci i młodzieży. Z dużą wrażliwością pod-
chodzi do każdego dziecka, do każdego 
problemu i potrzeb młodych ludzi. Pra-
cując na co dzień z dziećmi zna ich spra-
wy. Same dzieci chętnie dzielą się z Nią 
swoimi myślami, problemami, czasem. 
Tego czasu dla dzieci pani Żaneta nie li-
czy. Prowadzi na terenie miasta Kobyłka 
jedyną Placówkę Wsparcia Dziennego, a 
jest to 25-tysięczne miasto, z dużą liczbą 
dzieci i młodzieży”.

Już na początku swojej pracy Żaneta 
Rechnio podjęła starania, aby urucho-
mić świetlicę środowiskową dla dzieci z 
rodzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym i wykluczonych. Obecnie Sto-
warzyszenie realizuje działania Placówki 
Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz Klu-
bu młodzieżowego „Sztos”, w których za-
trudnia pedagogów, psychologów, asy-

stentów osób z niepełnosprawnościami, 
asystenta rodziny, prawnika, specjali-
stę w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, terapeutę uzależnień oraz 
pedagoga specjalnego. Realizacja nowej 
inicjatywy, jaką jest zadanie publiczne w 
postaci Klubu Młodzieżowego „Sztos” 
jest odpowiedzią na potrzeby młodzie-
ży, zauważone zwłaszcza w czasie pande-
mii (np. depresje spowodowane izolacją i 
szereg innych).

Stowarzyszenie wykonuje mnóstwo 
dobrej roboty i trudno już byłoby so-
bie wyobrazić Kobyłkę bez niego - od 
lat działa na rzecz marginalizacji nega-
tywnych zjawisk społecznych, takich jak 
bezrobocie, przemoc, ubóstwo, bierność 
i postawy roszczeniowe. Stowarzysze-
nie pomogło już ponad 120 rodzinom i 
współpracowało z ponad setką wolon-
tariuszy. Kapituła konkursu szczególnie 
doceniła działania na rzecz dzieci z róż-
nymi niepełnosprawnościami oraz ak-
tywności skierowane do maluchów z ro-
dzin imigrantów i mniejszości narodo-
wych mieszkających w Kobyłce.

Wielkie brawa dla laureatki, serdecz-
nie gratulujemy!

Kobyłka

fot. Artur Dębek
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Samorząd

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw

Od 1 lipca 2021 r. każdy oby-
watel, zarządca budynku lub lo-
kalu który posiada źródło ciepła 
o mocy do 1 MW będzie zobowiązany 
złożyć DEKLARACJĘ dotyczącą źródła 
ciepła i źródeł spalania paliw do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB):
•	 dla budynków, które już istnieją właści-

ciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy 
na złożenie deklaracji;

•	 dla nowo powstałych budynków ter-
min ten będzie wynosił 14 dni na zło-
żenie deklaracji;
Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw 

zostanie zainstalowane/wymienione po 
1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w 
terminie 14 dni (podobnie jak w budyn-
kach nowo powstałych).

W deklaracji właściciel domu powi-
nien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania 

- deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu 
źródeł ciepła w obrębie jednego budyn-
ku.

Deklaracje będzie można składać:
•	 w formie elektronicznej, czyli przez 

internet – jest to najszybszy i naj-
wygodniejszy sposób. Oprócz tego, 
że umożliwia to oszczędność czasu 
i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest 
to, że deklarację można złożyć nie wy-
chodząc z domu. Zachęcamy wszyst-
kich do korzystania z elektronicznego 
sposobu składania deklaracji. Aby zło-
żyć deklarację przez internet potrzeb-
ne jest posiadanie profilu zaufanego 
albo dowodu elektronicznego.

•	 w formie papierowej - wypełniony do-
kument można będzie wysłać listem 
albo złożyć osobiście we właściwym 
Urzędzie (zgodnie z lokalizacją bu-
dynku).

Celem stworzenia centralnej bazy 
(CEEB-Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków) jest stworzenie komplet-
nej bazy danych w celu dążenia do popra-
wy jakości powietrza, poprzez likwidację 
głównej przyczyny zanieczyszczenia, czy-
li emisji substancji powodującej smog.

Docelowo dla obywateli zostaną rów-
nież uruchomione usługi, które przyczy-
nią się do poprawy stanu technicznego 
budynków w zakresie bezpieczeństwa, 
np. zamówienie przeglądu kominiarskie-
go czy inwentaryzacji budynku. 

CEEB będzie ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych kotłów 
grzewczych, jak również miejscem, 
gdzie dostępne będą informacje na temat 
wszystkich programów finansowania 
wymiany pieców.

Wejdź na stronę  
www.zone.gunb.gov.pl

Naciśnij → złóż deklarację ← wypełnij ją i wyślij

Wzór deklaracji w formie papierowej do 
pobrania/wydrukowania na stronie:  

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-
pobrania/

WAŻNE! Niezłożenie deklaracji będzie 
karane: mandatem w wysokości do 500 zł  

lub grzywną do 5 tys. zł

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

55-lecie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wołominie

12 października odbyła się wyjątkowa uroczystość, jubileusz 55-lecia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła 
uroczysta Msza Święta w Kościele Matki 
Bożej Królowej Polski w Wołominie. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy i goście uda-
li się do Powiatowego Centrum Kultury 
Fabryczka w Wołominie, gdzie dyrektor 
Mariola Kacprzak przedstawiła prezen-

tację poświęconą historii placówki.
Kolejnym punktem obchodów był 

wykład dr. Mateusza Referdy pt. „Rola 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych w sprostowaniu wyzwaniom i za-
daniom w obecnym czasie”. Obecny na 
uroczystości starosta Adam Lubiak zło-

żył najserdeczniejsze gratulacje oraz 
wyrazy uznania dla pani dyrektor oraz 
wszystkich pracowników jednostki za 
wieloletnią ciężką pracę i misję, którą co-
dziennie wypełniają z pełnym zaangażo-
waniem i poświęceniem. 

- Praca pedagoga i psychologa to duże 
wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. 
Od 55 lat udzielacie państwo dzieciom 
i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z 
terenu powiatu wołomińskiego, rzetelnej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Pomagacie w przezwyciężaniu trudno-
ści szkolnych i kłopotów osobistych oraz 
w wychowywaniu i kształceniu dzieci i 
młodzieży – powiedział starosta.

W wydarzeniu wzięli udział licz-
nie przybyli przedstawiciele środowisk 
oświatowych oraz goście m.in. burmistrz 
Ząbek Małgorzata Zyśk, wójt gminy Po-
świętne Sylwester Niźnik, zastępca bur-
mistrza Miasta Kobyłka Katarzyna Ro-
stek, były dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Wołominie Ka-
rol Małolepszy, przewodnicząca Między-
zakładowej Organizacji Związkowej Pra-
cowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność Region Mazowsze dr Jolan-
ta Sawicka-Jurek, przedstawiciele związ-
ków zawodowych oraz jednostek powia-
towych.
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Gmina Tłuszcz nie ustaje w działa-
niach mających na celu pozyskanie do-
finansowań na realizację potrzebnych 
inwestycji na naszym terenie. Jesteśmy 
czujni i będziemy wnioskować o dodat-
kowe środki wszędzie tam, gdzie będzie 
to możliwe. Wszystko w jednym celu- 
poprawie warunków życia dla naszych 
mieszkańców.

W naszej Gminie powstanie centrum 
opiekuńczo - mieszkalne 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej opublikowało listę zatwierdzo-
nych wniosków w ramach Programu 
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogło-
szonego w 2021 r. wraz z rekomendo-
waną wysokością kwoty przyznanych 
środków z Funduszu Solidarnościowe-
go. Gmina Tłuszcz ubiegająca się o przy-
znanie dotacji na dofinansowanie dzia-
łań w ramach I Modułu uzyskała  na bu-
dowę i wyposażenie Centrum opiekuń-
czo -mieszkalnego dotację w wysokości 
3 058 014 zł.

Centrum opiekuńczo - mieszkalne w 
Tłuszczu znajdować się będzie  w Tłusz-
czu przy ul. Szerokiej. Powierzchnia cał-
kowita Centrum będzie wynosić 567,00 
m2,. Centrum przeznaczone będzie dla 
20 osób niepełnosprawnych z orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności   (o których 
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych) lub orzeczeniem traktowanym na 
równi z orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności. Centrum opiekuńczo - mieszkal-
ne będzie zapewniało wsparcie   14 oso-
bom niepełnosprawnym na pobyt dzien-
ny i 6 osobom niepełnosprawnym na po-
byt całodobowy. 

W Centrum dla uczestników będą 
świadczone różnorodne i dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych 
usługi tj.: usługi opiekuńcze lub specja-
listyczne usługi opiekuńcze, usługi asy-
stenckie, zajęcia z psychologiem, zajęcia 
ruchowe/rehabilitacyjne, zajęcia  logope-
dyczne, zajęcia z arteterapii oraz muzyko-
terapii, a także zajęcia kulinarne. Zapew-
niona będzie również pomoc pielęgniar-
ska.

Celem głównym utworzenia Centrum 
w gminie Tłuszcz jest  pomoc dorosłym 
osobom niepełnosprawnym ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, poprzez zapewnienie 
usług zamieszkiwania w ramach pobytu 
dziennego lub całodobowego.

Dzięki nowej inwestycji chcemy, aby w 
gminie Tłuszcz nastąpiło:
•	 wzmocnienie dotychczasowego sys-

temu wsparcia poprzez rozszerzenie 
usług dla dorosłych osób niepełno-
sprawnych ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem traktowanym 
na równi z orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności;

•	 umożliwienie niezależnego, samo-
dzielnego i godnego funkcjonowania 
na miarę możliwości i potrzeb osób 
niepełnosprawnych;

•	 poprawa jakości życia uczestników 
osób niepełnosprawnych w ich środo-

wisku lokalnym;
•	 zapewnienie osobom niepełnospraw-

nym pomocy adekwatnej do potrzeb i 
możliwości wynikających z wieku i sta-
nu zdrowia;

•	 włączenie osób niepełnosprawnych do 
życia społeczności lokalnej;
Planowany termin rozpoczęcia funk-

cjonowania Centrum opiekuńczo - 
mieszkalnego to 2023 rok.  

Kolejna świetna wiadomość dla 
mieszkańców Jasienicy 

Po tym, jak w maju burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk wraz z prezesem OSP 
Jasienica Pawłem Kozukiem w siedzi-
bie Państwowej Straży Pożarnej w War-
szawie odebrali z rąk wiceministra spraw 
wewnętrznych i administracji Macieja 
Wąsika oraz komendanta łównego PSP 
nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka promesę 
na zakup średniego samochodu ratowni-
czo- gaśniczego dla OSP Jasienica, przy-
szła pora na podpisanie umowy.

Prezes OSP Paweł Kozuk wraz ze 
skarbnikiem Bogdanem Śliwą podpisali 
umowę na kwotę 400 tys. zł z prezesem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie Markiem Ryszką. W uroczysto-
ści uczestniczył poseł Dariusz Olszewski, 
który wskazał, że jest dumny z rozwoju 
jednostek OSP w obwarzanku warszaw-
skim. Podpisanych umów strażakom po-
gratulował również obecny na uroczysto-
ści Michał Prószyński- szef gabinetu po-
litycznego ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, któremu po raz kolejny 
dziękujemy za wsparcie, którego udzie-
la strażakom- ochotnikom oraz naszym 
mieszkańcom.

Teraz nie pozostało nam nic innego, 
jak czekać na wielkie wydarzenie, jakim 
będzie przyjazd nowego samochodu ra-
towniczo- gaśniczego do Jasienicy.

Przyszedł czas na termomoderniza-
cję strażnic 

Gmina Tłuszcz kładzie ogromny na-
cisk na zapewnienie, jak najwyższego po-
ziomu bezpieczeństwa mieszkańcom na-
szej gminy, a co za tym idzie rozwój jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych 
oraz ciągłe podnoszenie ich gotowości 
bojowej. Strażacy- ochotnicy pomagają 
nam podczas powodzi, pożarów, wichur, 
wypadków, a także innych sytuacji loso-
wych. Wiemy, jak ważne jest zapewnie-
nie im nie tylko odpowiedniego sprzętu, 
ale również odpowiednich warunków w 
strażnicach. Dzięki współpracy z samo-
rządem województwa mazowieckiego 
uda się w najbliższym czasie wykonać ter-
momodernizację dwóch strażnic OSP- w 
Tłuszczu oraz Chrzęsnem.

Poprzez realizację prac termomoder-
nizacyjnych, wymianę kotłów na gazowe 
kotły kondensacyjne (powierzchnia pod-
legająca zmianie sposobu ogrzewania- 
730,28 m2), zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii- 2 instalacje fotowoltaicz-
ne oraz wymianę oświetlenia na ener-
gooszczędne w dwóch budynkach OSP 
w Tłuszczu i OSP w Chrzęsnem, uda 
się znacząco poprawić standard strażnic, 
zmniejszyć koszty utrzymania budynków 
oraz poprawić jakość powietrza w gmi-
nie Tłuszcz poprzez redukcję emisji po-
wierzchniowej, tzw. niskiej emisji.

Całkowita wartość zadania wynosi bli-
sko 800 tys. zł, z czego 482 tys. Gmina 
Tłuszcz pozyskała w ramach środków z 
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Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Wołomin, dnia 29 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o ponownym wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 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 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVI-33/2014 Rady Miejskiej 
w Wołominie z dnia 12 marca 2014 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 15 listopada 2021 r. do 14 grudnia 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 oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 6 grudnia 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 miejscowego planu Centrum Duczek w gminie Wołomin”;
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. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu miejscowego planu może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. 

Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Wołomina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 r (włącznie).

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.

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 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, o którym 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 
31 grudnia 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.

Inwestycyjne wieści z Tłuszcza

Dokończenie tekstu ze str. 1

RPO WM 2014-2020.
Rozpoczęła się modernizacja ul. 

Centralnej w Jasienicy 
Dla mieszkańców Jasienicy jest to naj-

bardziej wyczekiwana inwestycja. Mowa 
o modernizacji ul. Centralnej. Dziś roz-
poczęły się prace, które swym zakre-
sem obejmą frezowanie, wykonanie no-
wej nakładki bitumicznej na odcinku ok. 
1 km, ścięcie poboczy, wymianę niektó-
rych przepustów pod zjazdami, wyko-
nanie punktowych elementów odwod-
nienia oraz progów zwalniających. Pra-
ce wykonuje firma Szpańscy Jerzy, Jacek, 
Dawid Czystość s.j. z siedzibą w Wołomi-
nie, a jej wartość wynosi 420 tys. zł.

Zwracamy się do mieszkańców z proś-
bą o wyrozumiałość względem prowa-
dzonych prac oraz utrudnień z tym zwią-
zanych. Prosimy o stosowanie się do 

wprowadzanej czasowej organizacji ru-
chu.

Największa inwestycja drogowa 
zmierza ku końcowi 

5 mln złotych- tyle wynosi koszt bu-
dowy dwóch Parkingów „Parkuj i Jedź” 
w Tłuszczu naprzeciwko dworca PKP 
oraz w rejonie ulic Warszawskiej, Szkla-
nej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowe-
go. Bez wątpienia jest to najbardziej kosz-
towna inwestycja drogowa, która dotych-
czas została wykonana na terenie naszej 
gminy. Zakres prac jest imponujący- wy-
konanie rozbiórek dotychczasowych na-
wierzchni i elementów drogowych, bu-
dowa i przebudowa dróg wewnętrznych 
i publicznych, budowa i wyznaczenie 171 
miejsc postojowych, w tym przeznaczo-
nych dla osób niepełnosprawnych oraz 
8 miejsc umożliwiających ładowanie sa-

mochodów elektrycznych, budowa kana-
lizacji deszczowej, monitoringu, oświetle-
nia, wiat oraz stojaków rowerowych.

Realizacja tak ogromnej inwestycji nie 
byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego, 
które sfinansowało budowę w 80%. Środ-
ki pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, że kiedy parking zo-
stanie oddany do użytku będzie dobrze 
służył mieszkańcom, zwiększy komfort 
podróżnych oraz w znacznym stopniu 
przyczyni się do tworzenia przejazdów 
łączonych autobus-kolej, samochód-ko-
lej oraz rower lub motor-kolej i stanie się 
ważnym punktem przesiadkowym dla 
osób korzystających z Kolei Mazowiec-
kich.
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Społeczeństwo

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie:

•	 Uchwały Nr XXXIX – 141/2021  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 
poaździernika 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wołomin,

•	 Uchwały Nr XXXIX - 138/2021 z dnia 30 września 2021  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Białe Błota w Wołominie,

•	 Uchwały Nr XXXIX - 139/2021 z dnia 30 września 2021  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wołominie,

•	 Uchwały Nr XXXIX - 140/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stare Grabie – północ,

•	 Uchwały Nr XL – 158/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowe Grabie – północ,

•	 Uchwały Nr XL – 159/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowe Grabie – południe,

•	 Uchwały Nr XL – 160/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu projektowanej ul. Wschodniej we wsi Nowe Lipiny,

•	 Uchwały Nr XL – 161/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ul. Zielonej w Wołominie,

•	 Uchwały Nr XL – 162/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część C,

•	 Uchwały Nr XL – 163/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część D,

•	 Uchwały Nr XL – 164/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część E,

•	 Uchwały Nr XL – 165/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część F.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one 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.

Termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie).

Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy. 

Ponadto, na podstawie art. 39 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 z późn. zm.) zawiadamiam o  przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w granicach wg 
załączników graficznych do ww. uchwał – w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego do dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w 
formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz 
(3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.
pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości 
(numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

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.

Mazowsze i Radzymin 
wspólnie budują Muzeum 

Bitwy Warszawskiej 
Dokończenie tekstu ze str. 1

Burmistrz Radzymina Krzysztof Cha-
ciński nie kryje zadowolenia z wykona-
nej dotychczas pracy i współpracy z sa-
morządem Województwa.

- Dziś ziszcza się marzenie wielu po-
koleń Radzyminiaków, mieszkańców 
Mazowsza oraz Polaków. Rozpoczyna-
my budowę Muzeum Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku w Radzyminie. Od cza-
su podpisania listu intencyjnego z Wo-
jewództwem w 2019 roku wykonali-
śmy bardzo dużo pracy, aby rozpocząć 
tę ważną inwestycję. Poprzez swój upór 
i konsekwentne działania udowodni-
liśmy, że tylko słowa poparte czynami 
mają wartość i znaczenie - podsumowu-

je burmistrz Radzymina.
Umowa z wykonawcą (Eurodom sp. 

z o. o.) zakłada przebudowę dawnego 
budynku dozorcy cmentarza (Świetli-
cy Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na budynek muzeum oraz 
rozbudowę budynku o pawilon wysta-
wienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. Wykonawca dokona również 
rozbiórki pozostałych budynków. Mu-
zeum powstanie naprzeciwko Cmenta-
rza Żołnierzy Poległych 1920 w Radzy-
minie. Będzie oddziałem Muzeum Nie-
podległości w Warszawie.

Koszt prac budowlanych wyniesie 
ok.  8 mln zł. Powierzchnia zabudowy 
oraz użytkowa to ok. 700 m2. Termin 
ukończenia prac przewidziano na poło-
wę 2023 r. 

Jubileusz 45 lecia klubu seniora 
„Tramp”

Pod patronatem burmistrz E. Radwan w dniu 8 września br. seniorzy klubu se-
niora "Tramp" w Wołominie uroczyście świętowali  45 lecie jego powstania. 

W pięknie udekorowanej sali przy 
suto zastawionych stołach, na których 
królowały przepyszne potrawy przygo-
towane przez seniorów zasiedli seniorzy 
i zaproszeni goście. Przybył m.in.  wice-
burmistrz  Łukasz Marek , prezes Ligii 
Kobiet Wołomin A. Rzempołuch, prezes 
kombatantów Elżbieta Piątek i inni. Hi-
storię powstania klubu przedstawiła pre-
zes Bogumiła Smulewicz oraz Anasta-
zja Kowalska. Po przemówieniu nastą-
pił program artystyczny. Dostarczył wi-
dzom dużo radości, śmiechu, nie zabra-

kło również łez wzruszeń. Trzeba przy-
znać , że klub zasługuje na duże uznanie. 
Działa aktywnie w naszej społeczności. 
Organizuje wycieczki, imprezy, przeróż-
ne spotkania kulturalne, potańcówki, po-
maga schorowanym osobom itp. Dzięki 
tak wspaniałej organizacji osoby starsze 
nie czują się samotne. Jak się mówi "Siła 
tkwi w seniorach". Na koniec tej uroczy-
stości wjechał olbrzymi tort. Seniorzy na 
pewno na długo zapamiętają w sercach i 
myślach ten szczególny dzień. 

J P



7Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 694-759-987

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

Raport z III Manewrów Patriotycznych
28 września 1921 roku w godzinach od 09.00 do 15.30 na terenie Zespołu Szkol-

no – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie i Muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej” w 
Ossowie odbyły się III Powiatowo – Gminne Manewry Patriotyczne „Leśniakowi-
zna – Ossów”.

Organizatorami imprezy byli:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Leśniakowiźnie
2. Starosta Powiatu Wołomińskiego
3. Samorządowa Instytucja Kultury 

„Park Kulturowy Ossów -Wrota Bi-
twy Warszawskiej 1920”

4. 1.Warszawska Brygada Pancerna 
im. Tadeusza Kościuszki

5. Państwowa Straż Pożarna w Wo-
łominie

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Maj-
danie

7. Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie 
SALWA w Wołominie

8. Towarzystwo Skautowe „HORN”
9. Sołectwo Stare Grabie – sołtys p. 

Daniel Krzemiński (instruktor tu-
rystyki kwalifikowanej – turystyki 
rowerowej).

Nad organizacją i przebiegiem ma-
newrów czuwał sztab w składzie: dyrek-
tor ZSP w Leśniakowiźnie Ewa Świder-
ska, wicedyrektor Anna Zakrzewska, ko-
ordynator Zbigniew Wilczyński, nauczy-
ciele - Elżbieta Matusiak-Łuba, Barbara 
Szałwia, Krystyna Kruszewska, Małgo-
rzata Lewandowska – Strus, Ewa Dębska, 
Beata Jóźwiak, Małgorzata Urbanowska, 
Edyta Żychlewska, Jolanta Luśtyk, Tere-
sa Jabłońska.

Patronat honorowy nad organizacją 
manewrów objęła Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan

III Powiatowo – Gminne Manew-
ry Patriotyczne realizowały następują-
ce cele:
•	 krzewienie wśród dzieci i młodzieży 

postaw patriotycznych w kontekście 
historii państwa i narodu polskiego 
oraz rozwijanie poczucia przynależ-
ności narodowej,

•	 zapoznanie z wydarzeniem historycz-
nym w obrębie „małej ojczyzny” - 
przebiegiem i znaczeniem Bitwy War-
szawskiej,

•	 uczczenie pamięci poległych w Bi-
twie Warszawskiej oraz złożenie hołdu 
ks. Ignacemu Skorupce pod Krzyżem 
upamiętniającym jego śmierć,

•	 prezentacja i popularyzacja twórczo-
ści dzieci i młodzieży o tematyce pa-
triotycznej,

•	 przygotowanie młodzieży w formie 
sportowej rywalizacji do postępowa-
nia w sytuacjach kryzysowych oraz 
kształtowanie poczucia odpowiedzial-

ności za zdrowie i bezpieczeństwo 
swoje i innych,

•	 integracja społeczności szkolnej pod-
czas Manewrów.
Do współzawodnictwa w ramach ma-

newrów przystąpiło 15 siedmioosobo-
wych patroli pod opieką nauczycieli, któ-
re reprezentowały następujące szkoły:
•	 SP nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie
•	 SP nr 2 im. M. Chełmońskiej – Szcze-

pankowskiej w Słupnie
•	 SP im. J.H Dąbrowskiego w Czarnej
•	 SP im. Jana Pawła w Tłuszczu
•	 SP w Nowych Ręczajach
•	 SP im. Fryderyka Chopina w Starym 

Grabiu
•	 SP  im. por. Stanisława Lecha w Po-

świętnem
•	 SP nr 4 im. Marynarki Wojennej w 

Wołominie
•	 SP 1w Ząbkach
•	 SP w Stryjkach
•	 SP w Duczkach
•	 SP im. ks. Ignacego Skorupki w  Osso-

wie
•	 SP im. Janusza Korczaka w Jasienicy
•	 SP nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Wołominie
•	 SP w Leśniakowiźnie

Podczas rejestracji patrole zostały wy-
posażone w Kartę Patrolu, szczegółowy 
Program Manewrów, mapę okolicy, ko-
szulki z logo manewrów, okolicznościo-
wą przypinkę, długopis i wodę mineral-
ną.

Patrole w chwili rejestracji dostarczały 
przygotowany wcześniej plakat o tematy-
ce patriotycznej związany z 101.rocznicą 
Bitwy Warszawskiej 1920roku.

Manewry rozpoczęły się o godzinie 
9.30 apelem, podczas którego przedsta-
wiono patrole reprezentujące poszcze-
gólne szkoły oraz zapoznano uczestni-
ków z zasadami współzawodnictwa w 
określonych konkurencjach.

Na terenie Ossowa patrole uczestni-
czyły w konkurencji strzelania z broni 
sportowej, przeprawie przez rzekę Dłu-
gą po moście linowym, a także obejrza-
ły film historyczny „Bitwa Warszawska 
1920” i brały udział w warsztatach  histo-
rycznych z rekonstruktorem.

Następnym zadaniem był marsz na 
azymut drogą leśną z Ossowa do Leśnia-
kowizny (ok. 4 km). Podczas marszu na-

leżało rozwiązać krzyżówkę historycz-
ną związaną tematycznie z Bitwą War-
szawską.

W dalszej części manewrów patro-
le uczestniczyły w konkurencji udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz wykonywały zadanie w konkuren-
cji pionierki biwakowej (rozstawianie na-
miotu na czas). Po zaliczeniu wszystkich 
konkurencji uczestnicy oglądali wysta-
wę plakatów patriotycznych przygotowa-
nych przez patrole.

Wszyscy uczestnicy manewrów zosta-
li zaproszeni na posiłek (wojskowa gro-
chówka ) do stołówki szkolnej.

III Powiatowo – Gminne Manewry 
Patriotyczne „Leśniakowizna – Ossów” 
zakończył apel na boisku szkolnym, pod-
czas którego wysłuchano pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu rodziny Przy-
woźnych z chóru Sentito.

W imieniu Burmistrza Wołomina Elż-
biety Radwan dyplomy , puchary i meda-
le wręczał Rafał Pazio w towarzystwie dy-
rektor ZSP Ewy Świderskiej, przedstawi-
ciela bractwa strzeleckiego „Salwa” Kazi-
mierza Kieśa oraz sołtysa sołectwa Stare 
Grabie Daniela Krzemińskiego.

Klasyfikacja generalna patroli w III 
Powiatowo – Gminnych Manewrach Pa-
triotycznych „Leśniakowizna – Ossów” 
przedstawia się następująco:    

I miejsce -  SP w Leśniakowiźnie  
(opiekun patrolu  Teresa Krawczyk)

II miejsce  - SP im. gen. J.H. Dąbrow-
skiego w Czarnej (opiekun patrolu Ka-
rolina Szemraj)

III  miejsce - SP nr 1 w Ząbkach 
(opiekun patrolu Wojciech Nikel)

IV miejsce -SP Ossów (opiekun patro-
lu Anna Gutowska)

V miejsce - SP Tłuszcz (opiekun pa-
trolu Mariusz Strzelczyk)

VI miejsce – SP Stryjki (opiekun pa-
trolu Maria Oleksiak)

VII Miejsce – SP4 Wołomin (opiekun 
patrolu Agnieszka Piasecka)

VIII miejsce – SP 3 Wołomin (opie-
kun patrolu Kacper Szmurło)

IX miejsce – SP2 Słupno (opiekun pa-
trolu Paweł Małyszka)

X miejsce – SP Stare Grabie ((opiekun 
patrolu Bożena Laskowska)

XI miejsce – SP Duczki (opiekun pa-
trolu Anna Winnicka-Kucharek)

XII miejsce – SP 1 Słupno (Patrycja 
Kuś)

XIII miejsce – SP Poświętne (opiekun 
patrolu Sylwia Wierzbicka)

XIV miejsce – SP Ręczaje (opiekun pa-
trolu Wioletta Borys-Kierszniewska

XV miejsce – SP Jasienica (opiekun 
patrolu Mateusz Ulejczyk)

Podziękowano współorganizatorom i 
sponsorom:
•	 p. Adam Lubiak - Starosta powiatu 

wołomińskiego
•	 p. Elżbieta Radwan - Burmistrz Wo-

łomina
•	 p. Rafał Pazio - Dyrektor Samorządo-

wej Instytucji Kultury „Park Kulturo-
wy Ossów -Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920”

•	 Gen. Bryg. Jarosław Górski  - 1.War-
szawska Brygada Pancerna im. Tade-
usza Kościuszki

•	 St. Bryg. Bogusław Majchrzak -Ko-
mendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej

•	 p.Aniela Łuczyk – Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Majdanie hm. 
Tomasz Pękalski Prezes Towarzystwa 
Skautowego „HORN”

•	 p. Andrzej  Domański - Prezes Brac-
twa Strzeleckieg „ SALWA”

•	 p. Daniel Krzemiński – sołtys sołectwa 
Stare Grabie – organizator i sponsor

•	 p. Marta Rajchert – dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury w Wołominie

•	 p. Joanna Przywoźna – muzyk
•	 p. Marek Chrzanowski – Redaktor 

Naczelny Wieści Podwarszawskich
•	 p. Alicja Kupis - Studio Fryzjersko 

-Kosmetyczne „ALICJA” - organiza-
tor i sponsor

•	 p. Izabela Rek - sponsor
•	 p. Grzegorz Gryz – DIET FRIEND - 

sponsor
•	 p. Halina Kieś – sklep „Frykas”w Le-

śniakowiźnie - sponsor
•	 Tonetic Group S.A. - sponsor
•	 p. Tomasz Kowalczyk - sponsor

Organizatorzy manewrów podzięko-
wali reprezentacjom szkół z powiatu wo-
łomińskiego za uczestnictwo w manew-
rach i skierowali zaproszenie do udziału 
w IV Powiatowo – Gminnych Manew-
rach Patriotycznych w roku 2022.

Zbigniew Wilczyński
Fot. Rafał Orych

Skuteczna 
i tania 
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