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– Ze zorganizowanych 
przez Miasto Ząbki atrakcji 

w ramach akcji „Lato w Mieście”  
skorzystać mogło w minione  
wakacje 455 uczniów. Oczywi-
ście pierwszeństwo do udziału 
w zajęciach przysługiwało po-
siadaczom Ząbkowskiej Karty 
Mieszkańca – mówi  burmistrz 
Małgorzata Zyśk >> str. 4

W Ząbkach  
nie można się 
nudzić

Marki  
na 12. 
miejscu  
w Polsce

Mimo nadciągającej jesieni prace inwestycyj-
ne w Kobyłce nie ustają. Niedawno zakończy-

ła się budowa ulicy Kordeckiego  w Kobyłce 
– duża inwestycja, w wyniku której powstało 

1625 m nowej jezdni wraz z chodnikiem, 
ścieżką rowerową i odwodnieniem. Zapyta-

liśmy Edytę Zbieć burmistrz Kobyłki, jakie 
jeszcze działania inwestycyjne mają obecnie 

miejsce na terenie miasta >>> str. 3

Jakie inwestycje  
realizowane są  

w Kobyłce?

Ekonomia i administracja
studia I stopnia - 3 letnie

dla pracujących
1,5 roczne studia

ul. Laskowa 4, 

05-200 Wołomin, 

tel.: 602-794-795 lub 22 787 40 44 
www.fuaw.pl

Zapraszamy

pracujemy w każdą niedzielę 
7 dni w tygodniu

Wołomin 
ul. Wileńska 40
tel. 697 640 068

dyżur nocny

NABÓR DO NOWO POWSTAŁEGO

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA!

Marki, ul. Wilcza 26, tel. 722 221 138
e-mail: biuro@my-way.edu.pl

MONTESSORI NATURALNA DWUJĘZYCZNOŚĆ

Niewyobrażalna 
tragedia.
Czy można  
było jej zapobiec?

 – Każdej sytuacji,  
w której ktoś próbuje 

podjąć próbę samobójczą, 
można zapobiec mając podsta-

wową wiedzę na temat sygnałów 
ostrzegawczych  i umiejętność ob-
serwowania. Nie możemy chować 
się za stwierdzeniem „to nie dotyczy 
mojej rodziny” – mówi  suicydolog 
Lucyna Kicińska >> str. 8

–  (...) proszę już teraz – przy następ-
nym rozliczeniu PIT pamiętacie 
Państwo o wpisaniu mareckiego 
adresu do zeznania rocznego. 
Wówczas część podatku, który 
tak czy owak płacicie 
państwu, trafi do 
Marek. Nie trzeba 
więc robić wiele, by 
uczynić tak wiele. 
Dla Waszych dzieci 
- apeluje burmistrz 
Marek Jacek Orych  
 >> str. 4



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

ogłoszenia2

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
bezpłatne!

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca 

Dam pracę
Przyjmę do pracy  

na stację autogazu w Kobyłce tel. 
607 175 980.  

Mile widziany emeryt, rencista.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zielonce  

zatrudni na stanowisko:  
pracownik gospodarczy CV na 

mail: zgk@zielonka.pl, 781 09 11.

 Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchni 
tel. 504 055 009, 504 070 256.

Praca 
Szukam pracy

  Mężczyzna lat 49 dyspozycyjny, 
bez nałogów nawiąże współpracę z 
osobą poszukującą tzw. „Prawej reki”, 
pomogę w prowadzeniu działalności 
dowolnej, usługowej, handlowej, do-
pilnuję pracowników, przywiozę towar 
tel. 513 367 980.

Budownictwo 
Usługi

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

Usługi - Różne   
 Elektryk instalacje nowe, naprawy, 
modernizacja tel. 504 618 888.
 Hydraulik instalacje wodne, grzew-
cze, naprawy tel. 504 618 888. 
  Wywiozę złom, odpady, drewno, 
uprzątnę plac tel. 513 367 980.

Zaległy urlop
O zaległym urlopie za rok 2020 rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

- Wakacje za nami. O czym 
dziś?
- Do 30 września 2021 r. praco-
dawca ma obowiązek udzielenia 
zaległego urlopu za rok 2020. Do 
tego dnia powinien on udzielić 
pracownikowi zaległego urlopu 
za 2020 r., który nie został wy-
korzystany zgodnie z planem 
urlopów lub w terminie uzgod-
nionym z pracownikiem. Zasada 
ogólna jest taka, że pracodawca 
jest obowiązany udzielić pracow-
nikowi urlopu w tym roku kalen-
darzowym, w którym pracownik 
uzyskał do niego prawo, ale prak-
tyka pokazuje, że nie zawsze jest 
to możliwe. Jeżeli pracownik nie 
wykorzysta całego urlopu do koń-
ca danego roku kalendarzowego, 
z dniem 1 stycznia urlop ten staje 
się urlopem zaległym. Pracodaw-
ca powinien podjąć starania 
zmierzające do tego, aby 
pracownik rozpoczął 
wykorzystanie za-
ległego urlopu. 
Przepis regulu-
jący tę kwestię 
ma charakter 
zobowiązujący 
dla pracodaw-
cy. Taka uwa-
ga technicz-
na - Termin 
zostanie do-
chowany, je-
śli 30 wrze-
śnia będzie 
pierwszym 
d n i e m 
udzielone-
go zaległego urlopu - nawet jeśli 
zakończenie urlopu przypadnie 
po tej dacie.
- a co z urlopem na żądanie?
- Uprawnienie do 4 dni urlopu 
na żądanie przysługuje bowiem 
na dany rok kalendarzowy i w 
razie niewykorzystania go przez 
pracownika w danym roku, nie 
przechodzi na rok następny. 

Oznacza to, że jeżeli w danym 
roku pracownik nie korzystał z 
urlopu na żądanie (albo wyko-
rzystał mniej niż 4 dni takiego 

urlopu), to nie spowoduje to 
zwiększenia wymiaru urlopu 
na żądanie w kolejnym roku. 
Jednocześnie pracownik może 
wykorzystać te 4 dni zaległego 
urlopu w dowolnym terminie, 
także po 30 września.
- a czy pracodawca może jed-
nostronnie podjąć decyzję o 
terminie zaległego urlopu?

- Co do zasady termin urlopu 
powinien być uzgodniony z pra-
cownikiem. Wątpliwości dotyczą 
możliwości wydania przez praco-
dawcę jednostronnego, wiążącego 
polecenia wykorzystania urlopu 
zaległego w przewidzianym w 
Kodeksie pracy terminie. W nie-
których orzeczeniach Sądy wska-
zują, że pracodawca udzielając 
pracownikowi zaległy urlop wypo-
czynkowy za poprzednie lata do 30 
września nie musi uzyskać zgody 
pracownika, ale nie brakuje też 
stanowiska odmiennego. Dlatego, 
jeśli tylko jest to możliwe, praco-
dawca powinien ustalić termin 
wykorzystania zaległego urlopu 
po porozumieniu z pracownikiem.

- a co w przypadku, gdy pra-
codawca nie udzieli zaległego 
urlopu do 30 września?
- Jeśli pracownik nie rozpocznie 
wykorzystywania zaległego urlopu 
najpóźniej do 30 września nadal 
będzie miał do niego prawo aż do 
momentu przedawnienia.
- a kiedy urlop może się 
przedawnić?

- Urlop przedawnia się z upły-
wem 3 lat od dnia, w którym stał 
się wymagalny. Rozpoczęcie bie-
gu tego terminu następuje bądź 
z końcem roku kalendarzowego, 
za który urlop przysługuje, bądź 
najpóźniej z końcem września na-
stępnego roku, jeżeli urlop został 
przesunięty na ten rok z przyczyn 
leżących po stronie pracowni-
ka lub pracodawcy. Niemniej 
jednak niewykorzystany urlop 
powinien być jak najszybciej 
przez pracownika wykorzystany, 
ponieważ pracodawca, który 
wbrew obowiązkowi nie udziela 
przysługującego pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego naraża 
się na karę od 1.000 do 30.000 zł.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– Do 30 września 2021 r. pracodawca ma obowią-
zek udzielenia zaległego urlopu za rok 2020. Do 

tego dnia powinien on udzielić pracownikowi 
zaległego urlopu za 2020 r., który nie został 
wykorzystany zgodnie z planem urlopów lub 

w terminie uzgodnionym z pracownikiem. 
Zasada ogólna jest taka, że pracodawca 

jest obowiązany udzielić pracownikowi urlo-
pu w tym roku kalendarzowym, w którym 

pracownik uzyskał do niego prawo, ale 
praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to 
możliwe. Jeżeli pracownik nie wykorzysta 
całego urlopu do końca danego roku ka-
lendarzowego, z dniem 1 stycznia urlop 
ten staje się urlopem zaległym. – wyja-
śnia Paweł Żółtek z mojerozliczenia.pl

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY,
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I TRANSPORTU 
Urzędu Miasta Zielonka ogłasza 
nabór na stanowiska:

  

- Główny Specjalista 
- Podinspektor / Inspektor

 
 
 
 

Treści ogłoszeń dostępne są pod adresami:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: ul. Lipowa 5, 
05-220 Zielonka lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu, w zamkniętej kopercie 
z odpowiednim dopiskiem, w terminie do 24 września 2021 r. (piątek) do godz. 
15:00. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą 
rozpatrywane (liczy się data wpływu). 

nabór na Głównego Specjalistę: https://linkd.pl/pa722
nabór na Podinspektora / Inspektora: https://linkd.pl/pa72p
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Zagospodarowanie  
terenu tzw. starego basenu

Trwają prace nad stworzeniem 
ogólnodostępnego terenu zieleni 
publicznej o funkcji rekreacyjno-
-wypoczynkowej z atrakcyjną ziele-
nią. Głównym zamierzeniem jest 
rekultywacja nieużytku po dawnym, 
zdewastowanym basenie kąpielowym, 
oczyszczenie z odpadów i mułu, roz-
biórka pozostałości elementów beto-
nowych oraz wprowadzenie naturalnej, 
zgodnej z warunkami siedliskowymi 
roślinności.  Inwestycję wykonuje RE-
MONDIS Sp. z o.o., a koszt inwestycji 
to 773 160,00 zł. Planowane zakoń-
czenie - 15.10.2021 r. W tej chwili już 
uporządkowano teren, oczyszczono 
zbiornik, wykonano obrzeża pod 
ścieżkę, wykonywane jest oświetlenie 
i podbudowa pod altanę wypoczyn-
kową i ścieżkę pieszą. Niebawem 
będzie już widać efekty – planowane 
są w przyszłym tygodniu nasadzenia 
i elementy małej architektury - m.in. 
altana wypoczynkowa, ławki, kosze, 
stojaki rowerowe. Oprócz tego na tym 
terenie ma być system oświetlenia 
oraz monitoringu wizyjnego (co da 
możliwość korzystania z obiektu wie-
czorami oraz poprawi bezpieczeństwa 
użytkowników). 

Plac 15 Sierpnia
 
Trwa również przygotowanie do 

zagospodarowania Placu 15 Sierpnia 
– po wielu rozmowach, spotkaniach, 
ankietach Urząd Miasta zyskał infor-
macje, czego oczekują różne grupy 
Mieszkańców w Kobyłce.  Zebrano 
bardzo wiele opinii: - Każdy z Miesz-
kańców miał możliwość wypowiedze-
nia się na Facebooku, w jaki sposób 
powinniśmy plac zagospodarować. 
Zapytałam o to przedsiębiorców 
skupionych wokół placu, seniorów, 
rozmawiałam z organizacjami poza-
rządowymi, poprosiłam o pomysły 
również radnych – napisała Edyta 
Zbieć na swoim profilu w mediach 
społecznościowych. Ze wszystkich 
opinii zebranych przez Urząd Miasta 
wyłonił  się jeden, wspólny obraz Pla-
cu 15 Sierpnia, jakiego by większość 
mieszkańców chciała – zielonego par-
ku oddzielonego roślinnością od ulic, 
z zadaszeniami, altaną, zacisznymi 
miejscami do relaksu, z dużą liczbą ła-
wek, nowymi nasadzeniami (w postaci 
różnych gatunków drzew i krzewów, 
dających cień, zaciszność i intymność), 
kwiatami. Część chciała fontanny lub 
innej wody np. w postaci stawu, część 
mówiła o płaskiej fontannie z poziomu 
ziemi - i płatnej toalecie miejskiej. 
Mieszkańcy nie chcieli więcej betonu 
czy kostki, nie chcieli też wycinania 
istniejącej zieleni. 

Wykonawca projektu budowla-
no-wykonawczego dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej zagospo-
darowania Placu 15 Sierpnia (Artur 
Cebula Anna Kunkel Architekci z 
siedzibą w Sowia Wola Folwarczna) 
będzie się opierał na tych wytycznych. 
Koszt wykonania projektu to 70 110,00 

zł, a termin jego przygotowania to  17 
grudnia 2021 r. Wykonano już warian-
tową koncepcję zagospodarowania 
terenu ze wskazaniem lokalizacji m.in. 
fontanny, toalety, altan i alejek. 

Boisko przy Szkole 

W Kobyłce buduje się również 
boisko przy Szkole nr 2. Boisko wie-
lofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół 
Publicznych nr 2 w Kobyłce wykonuje 
Grażyna Kowalska COMPLEXE 
SPORTIF z siedzibą w Tłuszczu. 
Kwota inwestycji to 855 455,65 zł, a 
termin wykonania to 5 miesięcy od 
dnia podpisania umowy (t.j. do 05 
grudnia 2021 r.). Co już zostało zro-
bione? Ustawiono obrzeża, wykonano 
podbudowę pod boisko, zakończono 
roboty elektryczne, drenaż francuski, 
utwardzono dojścia z kostki betonowej.

Parking przy PKP Kobyłka

Trwają prace budowlane na par-
kingu Parkuj i Jedź przy stacji PKP 
w Kobyłce. Przewidziane na nim jest 
256 miejsc postojowych i 92 miejsca 
dla rowerów z zadaszeniem, z mo-
nitoringiem, toaletą zapewniającą 
dostęp dla osób niepełnosprawnych, 
z umywalką i modułem automatycz-
nego samooczyszczania, chodnikami, 
przejściami dla pieszych i zagospo-
darowaniem terenu zielenią (trawa 
i niska roślinność) oraz miejscem 
na lokalny handel, a także punktem 
ładowania samochodów lub rowerów 
elektrycznych i biletomatem.

Parking będzie składał się z trzech 
odcinków: A – przy ul. Warszawskiej 
(po zachodniej stronie od ul. Ręczaj-
skiej), B – przy ul. Granicznej (po 
zachodniej stronie od al. Jana Pawła 

II) i C – przy ul. Warszawskiej (po 
wschodniej stronie od ul. Leśnej). 
Inwestycja trwa – wykonuje ją fir-
ma Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Mostowe MOSTY z siedzibą w 
Warszawie. W części A i B wykonano 
już kanalizację deszczową i instalacje 
elektryczne, trwają roboty drogowe 
(w części A podbudowa pod chodnik 
a w części B podbudowa pod miejsca 
postojowe). W części C wykonano 
instalacje elektryczne, natomiast 
wykonywana jest kanalizacja desz-
czowa. Wartość inwestycji to 6 188 
308,35 zł. Uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie – czyli zakończenia 
inwestycji planowane jest do 22 paź-
dziernika 2021 r. Parking jest jednym 
z projektów realizowanych w mieście 
w ramach Funduszy Europejskich, 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.
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Tereny zielone, projekt  
Placu 15 Sierpnia...  
jakie jeszcze inwestycje  
realizowane są w Kobyłce?

Końcówka astronomicznego lata jest łaskawa – mało deszczu i brak wysokich 
temperatur sprzyja inwestycjom i budowom. Mimo nadciągającej jesieni prace 
nie ustają. Niedawno zakończyła się budowa ulicy Kordeckiego w Kobyłce – duża 
inwestycja, w wyniku której powstało 1625 m nowej jezdni wraz z chodnikiem, 
ścieżką rowerową i odwodnieniem. Zapytaliśmy Urząd Miasta, jakie jeszcze dzia-
łania inwestycyjne mają obecnie miejsce.

Prymas Tysiąclecia
Edward M. Urbanowski

W niedzielę, 12 września, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński został ogło-
szony błogosławionym. Ta uroczystość była dla mnie szczególna, wzbudziła 
emocje i wspomnienia. Po raz pierwszy rozmawiałem z ks. Kardynałem w maju 
1971 roku, gdy przyjechał do Kobyłki w dniu pożaru kościoła św. Trójcy. Później 
był rok 1973, gdy zapytał mnie co planuję po maturze. I wreszcie rok 1975, gdy 
całując Jego pierścień, zobowiązałem się stać przy Nim. Słowa dotrzymałem!

Kard. Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad 
Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Semina-
rium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony 
na kapłana. Mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze. Rok później rozpoczął 
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1939 roku wybuchła wojna. W obawie przed aresztowaniem wyjechał 
z włączonego bezpośrednio do Rzeszy Włocławka. W październiku 1941 r. 
krótko przebywał w klasztorze urszulanek w Zakopanem. Tam został aresz-
towany przez gestapo. Nie został rozpoznany i po kilku dniach przyjechał 
do Lasek. Jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego powstał tam 
szpital polowy dla żołnierzy Armii Krajowej. Ks. Stefan Wyszyński został jego 
kapelanem. Trafiali do niego powstańcy ranni w walkach na warszawskim 
Żoliborzu i potyczkach w Puszczy Kampinoskiej.

W lutym 1945 r. został rektorem odrodzonego Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 r. mianowany został biskupem 
lubelskim, a sakrę biskupią przyjął 12 maja tego samego roku na Jasnej Górze.

Po śmierci kardynała Hlonda w 1948 r., zgodnie z jego testamentem, został 
mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem 
Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do prokatedry 
warszawskiej cztery dni później. W homilii podkreślił, że jego celem nie jest 
tworzenie programów politycznych. „Nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą. 
Nie jestem działaczem ani reformatorem. Jestem natomiast ojcem waszym 
duchowym, pasterzem i biskupem dusz waszych. Jestem apostołem Jezusa 
Chrystusa”.

25 września o godz. 22. prymas Wyszyński został aresztowany w Domu 
Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej.

16 maja 1956 r. w Komańczy zapisał ostateczną formułę Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Polskiego. W tym czasie na Jasnej Górze trwały przygotowania 
do wielkiej uroczystości w trzechsetną rocznicę Ślubów Lwowskich króla Jana 
Kazimierza. 26 sierpnia do Częstochowy przybył milion wiernych. Na pustym 
tronie prymasowskim spoczywała wiązanka kwiatów.

26 października 1956 r. w obliczu dramatycznej sytuacji politycznej, m.in. 
możliwej interwencji sowieckiej, komuniści powiadomili prymasa o jego 
uwolnieniu. Dwa dni później powrócił do Warszawy.

„Los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jak Polska się „uchrześcija-
ni”, stanie się wielką siłą moralną, komunizm sam przez się upadnie. Losy 
komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce, przez jej katolicyzm. 
Polska pokaże całemu światu, jak się brać do komunizmu, i cały świat będzie 
jej wdzięczny za to” – powiedział na spotkaniu z duchownymi archidiecezji 
warszawskiej we wrześniu 1957 r.

Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r. w Domu Arcybiskupów War-
szawskich. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. Został pochowany 
w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów 
warszawskich.
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Mamy za sobą upalne i słonecz-
ne wakacje, choć każdy z nas spę-
dził je w inny sposób to z pewnością 
wielu mogło w tym roku cieszyć się 
z wyjazdów, rodzinnych spotkań 
i możliwości nawiązania nowych 
relacji lub utrwalenia wcześniej 
zawiązanych. Z pewnością ten 
wakacyjny czas dostarczył każdemu 
z nas wielu wrażeń, nie tylko tych 
pozytywnych.

Ja, jak zwykle, swoje wakacyj-
ne kanikuły zaplanowałam dość 
pracowicie. Za mną trzy plenery, 
których byłam organizatorem a le 
na koniec zostawiłam sobie dwa, 
z czego jeden jest w trakcie, na 
których jestem uczestnikiem a co 
za tym idzie pojawiają się starzy i 
nowi znajomi spotkani na trasie tej 
wakacyjnej przygody.

Zawsze zadaję sobie pytanie – 
co z takich doświadczeń wynoszą 
uczestnicy wydarzeń, które orga-
nizuję. Zapytałam o to pod koniec 
sierpniowego pleneru w trakcie 
którego wydarzyło się wiele sytuacji 
wcześniej nieplanowanych. Takich 
choćby jak wizyty znajomych, któ-
rzy „wpadli” na chwilkę odwiedzić 
kogoś z uczestników i… sami 
stawali się uczestnikami i odkry-
wali sami przed sobą zdolności, o 
posiadanie których się nie podej-
rzewali. Mama czterolatka, która 
stwierdziła, że kilkudniowy udział 
w plenerze pozwolił jej małżonkowi 

zrozumieć artystyczną duszę żony, 
a jej samej dał wiarę w to, że może 
realizować się w tym co jest dla 
niej ważne. 

Zaskakujących odpowiedzi 
było wiele. Najważniejsze, że nie 
czułam w nich sztuczności. Każdy 
z uczestników ma swoją mniej lub 
bardziej skomplikowaną prze-
szłość a czasy w jakich przyszło 
nam w ostatnich dwóch latach żyć 
sprawiają, że nikomu łatwo nie 

jest. Jednak jeśli pozwolimy sobie 
czasem na odrobinkę egoizmu, 
możemy na nowo odkryć siebie sa-
mych przez co nie tylko nam będzie 
się żyło lepiej i ciekawiej. Zyskają 
na tym również nasi najbliżsi.

Tak więc „wyszłam ze swojej 
strefy komfortu” i z organizatorki 
stałam się uczestnikiem. Ciekawa 
jestem jakie doświadczenie będzie 
moim udziałem. 

Zawsze zadaję sobie pytanie 
– co z takich doświadczeń 

wynoszą uczestnicy wydarzeń, 
które organizuję. Zapytałam o to 
pod koniec sierpniowego pleneru 
w trakcie którego wydarzyło się 
wiele sytuacji wcześniej niepla-
nowanych. Takich choćby jak 

wizyty znajomych, którzy „wpadli” 
na chwilkę odwiedzić kogoś z 

uczestników i… zostawali i sami 
stawali się uczestnikami ...

Nikomu  
łatwo nie jest

Teresa Urbanowska

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak uhonorował cztery osoby „Medalami za Zasługi 
dla Policji”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymała także Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

Medal za Zasługi dla Policji  
dla burmistrz Miasta Ząbki

Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dzierżak podczas 
uroczystego apelu  z okazji 102. 
Rocznicy powstania Policji Państwo-
wej uhonorował odznaką „Zasłużony 
Policjant” 77 funkcjonariuszy. Pod-
czas uroczystości cztery osoby zostały 
odznaczone „Medalami za Zasługi 
dla Policji”To zaszczytne wyróżnienie 
otrzymała także Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki.

Medale były formą podziękowania 
osobom, które współpracują z Ko-
mendą Stołeczną Policji. Srebrnym 
„Medalem za Zasługi dla Policji” 
Komendant Stołeczny Policji wyróżnił 
wójta gminy Raszyn Andrzeja Zarębę, 
natomiast brązowym burmistrza 
Miasta Ząbki Małgorzatę Zyśk, wójta 
gminy Wiązowna  Janusza Budnego 
oraz prokuratora regionalnego w 
Warszawie Jakuba Romelczyka.Ko-
mendant nadinsp. Paweł Dzierżak 
podziękował wyróżnionym gościom:

– Na co dzień współpracują i 
działają Państwo dla bezpieczeń-
stwa swoich obywateli, ale rozu-
mieją też nasze potrzeby i nasze 
zamiary, nasze intencje, wspierają 
nas zawsze swoją serdecznością, 
życzliwością, jak również i możliwo-
ściami organizacyjnymi, na które my 

bardzo liczymy i dzięki współpracy  
z Państwem nie tylko udaje się sku-
tecznie zwalczać przestępczość 
kryminalną, ale również inwestować, 
budować i poprawiać warunki loka-
lowe i bytowe naszych policjantów w 
poszczególnych gminach i miastach 
garnizonu stołecznego.

- Wyróżnienie „Medalem za 
Zasługi dla Policji” jest dla mnie 
dużym zaszczytem, zwłaszcza, że 
przyznawany jest przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na wniosek komendantów policji. Na 
codzień zarówno ja, jako burmistrz 
miasta Ząbki, jak i cały nasz samorząd 
ściśle współpracujemy  z Komisaria-
tem Policji w Ząbkach, Komendą Po-
wiatową Policji  w Wołomie i Komen-
dą Stołeczną w Warszawie. Dzięki tej 
współpracy udało się zwiększyć ilość 
patroli służb ponadnormatywnych 
oraz patroli mieszanych Policji i Straży 
Miejskiej.  Z policyjnych spawozdań 

wynika, że podniosło to wykrywalność 
przestępstw w naszym mieście.  Ma-
jąc na celu zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców Ząbek, 
zapobieganie aktom wandalizmu 
na terenie miasta oraz podniesienie 
poziomu wykrywalności działań 
przestępczych jesteśmy na etapie 
projektowania monitoringu miejskie-
go, którego realizację rozpoczniemy w 
2022 roku - mówi Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak odznaczył burmistrz Małgorzatę Zyśk „Medalem za Zasługi dla Policji” 

Fot. z lewej: Trwa budowa parkingu parkuj i jedź w  Kobyłce; fot. z prawej rozpoczęła się odbudowa... starego basenu

Fot. z lewej: Trwają prace na terenie boiska przy SP nr 2; fot, z prawej: prace na terenie starego basenu
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– Miasto ząbki od wielu lat 
wspiera uzdolnione dzieci i 
młodzież.
- Od czterech lat mieszkańcy 
Ząbek, w tym młodzież, otrzy-
mują nagrody za sukcesy spor-
towe. W 2018 roku nagrody i 
wyróżnienia otrzymało łącznie 13 
osób, w 2019 – 17, w 2020 – 36, 
a w 2021 – 23 osoby. Nagro-
dy są przyznawane za sukcesy 
osiągnięte w minionym roku,  
a wnioski można składać co roku 
do końca stycznia. Wysokość 
nagród wynosi 800 lub 1800 zł  
w zależności od stopnia osią-
gnięć. Miasto Ząbki przyzna-
je także stypendia dla  uzdol-
nionych uczniów szkół ponad-
podstawowych za osiągnięcia  
w nauce lub działalności arty-
stycznej. Na te wnioski Urząd 
Miasta Ząbki czeka do 30 wrze-
śnia, a stypendium przyznawane 
jest na jeden rok szkolny (do 30 
listopada). Wysokość stypen-
dium dla ucznia będącego lau-
reatem lub finalistą konkursów 
i olimpiad przedmiotowych lub 
artystycznych wynosi od 800 do 
1500 złotych.  Także stypendia 
naukowe i sportowe dla uczniów 
szkół podstawowych prowadzo-
nych przez ząbkowski samorząd 
są przyznawane od wielu lat.  
W roku ubiegłym takie stypen-
dium za wyniki w nauce i sporcie 
zostało przyznane w Szkole Pod-
stawowej nr 1 – 160 uczniom, w 
Szkole Podstawowej nr 2 – 132 
uczniom, w Szkole Podstawowej 
nr 3 – 77 uczniom, w Szkole 
Podstawowej nr 4 – 145 uczniom 
i w Szkole Podstawowej nr 5 – 97 
uczniom. 
– Od dwóch lat w ząbkach 
funkcjonuje także budżet 
Obywatelski realizowany na 
podstawie uchwały Rady 
Miasta ząbki z 2020 roku
- Przed podjęciem wspomnia-
nej wyżej uchwały, przez dwa 
kolejne lata gmina Ząbki za-
bezpieczała w budżecie środki, 
na tzw. nieformalny budżet 
obywatelski. W tym roku w budżet 
przeznaczony został na bez-
płatne zajęcia zdrowy 
kręgosłup realizo-
wane od września 
do grudnia 2021 
roku, bezpłatny 
kurs samoobro-
ny kobiet, który 
będzie trwał 
przez cały rok 
(cztery edy-

cje, każda po trzy miesiące), 
bezpłatne warsztaty z capoeirą 
oraz akrobatyką sportową, które 
odbyły się w lipcu. Pod moim pa-
tronatem, od maja do listopada w 
każdą środę, organizowane są spa-
cery nordic walking, które wśród 
mieszkańców promował Krzysztof 
Człapski, wielokrotny mistrz Pol-
ski, medalista Mistrzostw Świata 
i Europy w Nordic Walking.
W ramach akcji „Lato w Mieście” 
w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji zorganizowane zosta-
ły „Lato sportowe z capoeirą", 

zajęcia akrobatyki z wykorzysta-
niem materacy Air Track, zajęcia 
Kids Crossfit; zajęcia na pływalni 

oraz gry i rekreacje ruchowe na 
świeżym powietrzu; Zajęcia były 
prowadzone przez kadrę profe-
sjonalnych instruktorów, w sposób 
bezpieczny, zgodnie z wytycznymi 
sanitarno - epidemiologicznymi. 
Z kolei zajęcia edukacyjno – ar-
tystyczne zorganizował Miejski 
Ośrodek Kultury w Ząbkach. W 
akcję „Lato w Mieście” zaangażo-
wane były także wszystkie ząbkow-
skie szkoły, a miejskie przedszkola 
pełniły dyżury przez całe waka-
cje. Pierwszeństwo do udziału  
w zajęciach przysługiwało oczywi-

ście mieszkańcom posiadającym 
Ząbkowską Kartę Mieszkańca. 
Ze zorganizowanych przez Mia-
sto Ząbki atrakcji w ramach akcji 
„Lato w Mieście” skorzystać 
mogło w minione wakacje 455 
uczniów. 
– to nie koniec atrakcji dla 
mieszkańców
- Oczywiście, że nie. W sierpniu 
wystąpił w Ząbkach Państwowy 
Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, 
który zaprezentował repertuar 
pieśni patriotycznych.  W okresie 

wakacyjnym odbywały się plene-
rowe projekcje kina letniego dla 
dzieci i dorosłych  oraz potańcówki 
miejskie. Już we wrześniu po raz 
kolejny do Ząbek zawitały food-
trucki. Tradycyjnie 11 września  
na stadionie miejskim odbyło się 
„Pożegnanie Lata”, a przed nim 
koncert pieśni patriotycznych  
„W hołdzie powstańcom warszaw-
skim”. 12 września po raz piąty 
do Ząbek zjechały się samochody 
elektryczne i hybrydowe, odbył 
się także rajd samochodowy, nie 
zabrakło również atrakcji dla ca-

łych rodzin w tym dmuchańców 
i foodtrucków.  Już 19 września 
w godzinach od  11:00 do 17:30 
na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji mieszkańcy 
będą mogli podziwiać samochody 
zabytkowe, które na zakończenie 
eventu przejadą ulicami Ząbek. 
W listopadzie planujemy zor-
ganizować dla wszystkich grup 
wiekowych   Ząbkowski Bieg 
Niepodległości i wspólne śpiewa-
nie pieśni legionowych w jednej  
z ząbkowskich szkół. 

W Ząbkach  
nie można się 
nudzić

Od wielu lat władze Ząbek starają się zapewnić jak najlepsze warunki do 
rozwoju dla dzieci i młodzieży. Zajęcia, związane nie tylko z edukacją, ale też 
szeroko rozumianym sportem i kulturą cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców.  O tym na co mogą liczyć Ząbkowianie mówi Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki

– W akcję „Lato w Mieście” zaangażowane 
były MOSIR, MOK oraz wszystkie ząbkowskie 
szkoły, a miejskie przedszkola pełniły dyżury 

przez całe wakacje. Pierwszeństwo do udziału 
w zajęciach przysługiwało oczywiście miesz-

kańcom posiadającym Ząbkowską 
Kartę Mieszkańca. Ze zorganizowa-
nych przez Miasto Ząbki atrakcji w 

ramach akcji „Lato w Mieście”  
skorzystać mogło w minione  

wakacje 455 uczniów. – mówi  
burmistrz Małgorzata Zyśk. Jak poinformował na 

swoim facebookowym pro-
filu Adam Lubiak, starosta 
wołomiński, 26 sierpnia 
br. radni powiatowi podję-
li szerg uchwał mających 
na celu rozbudowę i mo-
dernizację infrastruktury 
drogowej w powiecie woło-
mińskim.

Wśród najważniejszch 
uchwał wymieńć należy 
m.in. wprowadzenie do 
budżetu zadań inwestycyj-
nych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w 
zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
na przejściach dla pieszych 
na 2021 rok. Wyniosione 

zostaną przejścia dla pie-
szych przy szkołach pod-
stawowych w Dąbrówce 
i Poświętnem. W Urlach 
(ul. Wyszyńskiego/Leśna), 
Tłuszczu, (ul. Warszawska 
przy ul. Szklanej), Wołomi-
nie (ul. Fieldorfa i Sportowa)  
oraz w Radzyminie (ul. 
Norwida i Strzelców Wi-
leńskich) przejścia dla pie-

szych będą doświetlone i 
wyniesione. 

W miejscowościo Kru-
sze przy OSP wybudowa-
ne zostanie wyniesione-
skrzyżowanie i chodniki a 
przejścia dla pieszych będą 
doświetlone. 

W Kobyłce(ul. Za-
gańczyka i Serwitucka), 
Zielonce (ul. Marecka i 
Kościuszki) i w Ząbkach 
(skrzyżowanie ul. Batorego z 
ul. Wyspiańskiego) zostanie 
zainstalowana sygnalizacja 

świetlna na skrzyżowaniu 
czterowlotowym. Nowe 
przejście dla pieszych po-
wstanie w Markach (ul. Ko-
ściuszki i Wołodyjowskiego). 

W Strachówce, przy OSP 
przeprowadzony  zostanie 
remont chodników w rejo-
nie przejścia dla pieszych, 
które zyska też  doświe-
tlenie.

Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej (52 tys. zł) dla Woje-
wództwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania 
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie 
skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejsco-
wości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów.

Nowe inwestycje 
drogowe w powiecie

bezpieczniej na przejściach dla pieszych

– Łączny koszt realizacji 
projektów mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla 
pieszych wynosi 3,2 mln 
złotych, z czego po-
zyskaliśmy 80% 
dofinansowania 
z RFRD.  pod-
kreślił Adam 
Lubiak. 

Marki na 12. miejscu w Polsce
W ścisłej czołówce ogólno-

krajowego rankingu znalazły 
się również miasta z powiatu 
wołomińskiego. Na miejscu 
szóstym uplasowały się Ząb-
ki ze wskaźnikiem 17,2 uro-
dzenia na 1000 mieszkańców,  
a na miejscu 21. Kobyłka (14,5 
urodzeń na 1000 mieszkańców). 
W skali ogólnopolskiej pierwsze 
miejsce zajmują dolnośląskie 
Siechnice., gdzie zanotowano 
ponad 21 urodzeń na 1000 miesz-
kańców. 

    Większość gmin z najwięk-
szą liczbą urodzeń to gminy 
okalające wielkie miasta, co też 
jest przejawem suburbanizacji: 
to szczególnie rodziny przeno-
szą się z mieszkania w bloku  
w mieście do domku – czytamy 
w artykule serwisu „Tu warto 
mieszkać”.

Tak wysoką pozycję Marek 
w rankingu skomentował bur-
mistrz Jacek Orych

- Co wynik rankingu oznacza 
w praktyce dla samorządów? 
Radość, że jesteśmy w gronie 
miast, którym przybywa miesz-
kańców (a to nie jest już takie 

częste). Że te pokolenia, które 
się teraz rodzą i uczą, przejmą 
stery Marek i będą kształtować 
naszą przyszłość.

To jednak również wyzwa-
nie tu i teraz. Cieszę się, że  
w poprzedniej i w tej kadencji 

zakończyliśmy wielkie inwe-
stycje edukacyjne; że rozbu-
dowaliśmy szkoły podstawowe 
nr 1 i nr 2, że postawiliśmy 
dwa budynki przedszkolne, że 
wybudowaliśmy od zera MCER 
i – ostatnio – że ponownie po 

remoncie uruchomiliśmy daw-
ną siedzibę szkoły podstawo-
wej nr 4 dla starszych uczniów  
z „Trójki”.

Proszę zobaczyć, jak w ciągu 
ostatnich lat zmieniała się liczba 
przedszkolaków i uczniów (dane 

znajdują się w ostatnim biulety-
nie Marki.pl). To są dynamiki na 
poziomie 30, 40 czy nawet 200 
procent Gdybyśmy nie zreali-
zowali tych inwestycji, dzieciaki 
nie miałyby się gdzie uczyć. 
Rozwój edukacji w Markach ma 

oczywiście też implikacje finan-
sowe. Nie mam wątpliwości, że 
przez wiele lat będzie to jedna 
z największych pozycji (o ile nie 
największa) w budżecie naszego 
miasta. 

Tylko w tym roku to ponad 
100 mln złotych (wraz z koszta-
mi inwestycji). Część środków 
pokrywa nam państwo (ponad 
36 mln złotych), ale resztę (a 
raczej większość) wypłacamy  
z naszego wspólnego miejskiego 
budżetu.

Dlatego na koniec tradycyjna 
prośba do rodziców. Jeśli po-
syłacie dziecko do przedszkola 
lub szkoły (niezależnie, czy pu-
blicznej czy prywatnej), my w 
całości lub częściowo pokrywamy 
koszty jego edukacji. Dlatego 
proszę już teraz – przy następ-
nym rozliczeniu PIT pamiętacie 
o wpisaniu mareckiego adresu 
do zeznania rocznego. Wówczas 
część podatku, który tak czy owak 
płacicie państwu, trafi do Marek. 
Nie trzeba więc robić wiele, by 
uczynić tak wiele. Dla Waszych 
dzieci - apeluje Jacek Orych. 

Źródło: UM Marki

W 2020 roku na 1000 mieszkańców rodziło się w Markach 15,7 dziecka. Warto w tym miejcu 
zaznaczyć, że średnia ogólnokrajowa wynosiła 9,3 urodzenia na 1000 mieszkańców. W Markach 
jest więc o ponad połowę wyższa! W Warszawie wskaźnik wynosi 11,5, w Krakowie – 11,6, w 
Gdańsku i Wrocławiu – 11,3.

– (...) proszę już teraz – przy 
następnym rozliczeniu PIT 
pamiętacie Państwo o 
wpisaniu mareckiego adre-
su do zeznania rocznego. 
Wówczas część podatku, 
który tak czy owak płacicie 
państwu, trafi do Marek. 
Nie trzeba więc robić wiele, 
by uczynić tak wiele. Dla 
Waszych dzieci - apeluje bur-
mistrz Marek Jacek Orych 

Działania projektowe 
odbywały się w Kuligo-
wie i na terenie Zespołu 
Parkowo-Pałacowego w 
Ślężanach. - Serdecznie 
dziękujemy Panu Radosła-
wowi Korzeniowskiemu, 
wójtowi Gminy Dąbrówka  
za wparcie i pomoc orga-
nizacyjną w tym przedsię-
wzięciu ze strony gminy. 
Planowaliśmy, że w dzie-
więciodniowym plenerze 
weźmie udział znacznie 
mniejsza ilość artystów. 
W sumie wzięło w nim 
udział 15 osób. Odbyło się 
też ciekawe wydarzenie dla 
mieszkańców na przepięk-

nym terenie Parkowo- 
Pałacowym w Ślężanach, 
gdzie artyści biorący udział 
w plenerze zaprezentowali 
wystawę swoich obrazów 
a mieszkańcy – dzieci i 
dorośli pod ich okiem 
mogli poczuć się artysta-
mi, malując na płótnach 
i deskach ustawionych 
na sztalugach. Na twa-
rzach wszystkich uczest-
ników gościły uśmiechy 
– mówi Teresa Urbanow-

ska, koordynator projektu. 
Ten jednodniowy plener 
w Ślężanach zakończył się 
wspólną wystawą i pięknym 
koncertem przygotowanym 
przez GOK Dąbrówka.

To udane wydarzenie w 
dużej mierze jest zasługą 
profesjonalnej współorgani-
zacji ze strony GOK z Panią 
Anną Maniecką na czele.

- Zaangażowanie ucze-
-stników było tak ogromne, 
że postanowiliśmy obdaro-
wać autorów kilku najcie-
kawszych prac podobrazia-
mi, które, mamy nadzieję, 
zachęciły ich do kontynuacji 

i pielęgnowania umiejętno-
ści malarskich – podkreśla 
koordynatorka.

We wrześniu Pracownia 
Artystycznych Wyzwań, po-
nownie zawita do Dąbrów-
ki. - Mamy propozycję dla 
seniorów, których zaprosi-
liśmy na pięć warsztatów 
muzycznych i pięć warsz-
tatów manualnych – pla-
stycznych – dodaje nasza 
rozmówczyni.                Red        

artystyczne spotkanie w
 G

m
inie D

ąbrów
ka

Na terenie parku wokół pałacu w Ślężanach  
odbyły się warsztaty malarskie dla mieszkańców Gminy Dąbrówka. Na 

zakończenie GOK przygotował piękny koncert

W lipcu 2021 odbył się I Ogólnopolski Plener 
Malarski „OKO sztuki” w Gminie Dąbrówka. Orga-
nizatorem Pleneru była Pracownia Artystycznych 
Wyzwań działająca przy MFBNiK oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Dąbrówce. 

OKO sztuki
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 
 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021  poz. 
247 z późn. zm.), po podjęciu przez Radę Miasta Marki uchwały Nr XI/121/2019 z dnia 26  czerwca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Słoneczna” w Markach, zmienionej uchwałąNr XXXVII/453/2021 Rady Miasta Marki z dnia  
25 sierpnia 2021 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” 
w Markach.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach wraz  
z  Prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny bezpośrednio do wglądu w budynku 
Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godzinach pracy urzędu w poniedziałki, 
wtorki i czwartki 800-1600, środy 800-1800, piątki 800-1400 tel. kontaktowy 22 418 81 49 i 22 418 81 41 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Ob-
wieszczenia, Ogłoszenia, gdzie można również zapoznać się z jego treścią.

Dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu odbędzie w dniu 25 października 2021 
roku o godz. 1700. Z powodu stanu pandemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, dys-
kusja publiczna będzie prowadzona w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Zgłoszenia do udziału w dyskusji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej 
agnieszka.torsz@marki.pl, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin dyskusji publicznej. Dokonując 
zgłoszenia należy podać nazwę planu, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz datę dyskusji.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały obwieszczonew Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Marki: bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia 
pod obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Słoneczna” w Markach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Kancelarii Urzę-•	
du, na adres Urząd Miasta Marki, Wydział Planowania Przestrzennego, 05-270 Marki Al. Marsz. 
J. Piłsudskiego 95;
w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym •	
podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail Wy-
działu Planowania Przestrzennego:
ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl; marcin.lachowski@marki.pl;
podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób •	
umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Słoneczna” w Markach upływa w dniu 12 listopada 2021 roku.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przy-
padku podmiotu jego nazwę i adres siedziby.
Projektant planu będzie udzielał szczegółowych informacji odnośnie przyjętych rozwiązań 
planistycznych w czasie dyżuru telefonicznego, który odbędzie się w dniu 15 października 
2021 roku w godzinach od 1000 do 1400 pod numerem telefonu 22 870 42 62 wew. 203.

Informacja o dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Słoneczna” w Markach, odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams 
w terminie podanym wyżej w obwieszczeniu.
Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę  
i mikrofon, które działają na platformie Microsoft Teams.
Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji on-line napisz e-mail na adres: agnieszka.torsz@marki.pl.
W tytule zgłoszenia udziału w dyskusji wskaż nazwę planu miejscowego oraz imię i nazwisko 
lub nazwę podmiotu, a następnie prześlij zgłoszenie e-mailem na wskazany adres najpóź-

niej w dniu poprzedzającym dyskusję publiczną. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy  
w e-mailu zwrotnym.
WAŻNE: Sprawdź wcześniej, jak działa Microsoft Teams i przetestuj działanie aplikacji pod adresem 
https:// Microsoft Teams /test.
Czym jest dyskusja publiczna on-line?
Tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym 
skutkom COVID-19 reguluje możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania formalnych 
uwag, w czasie konsultacji projektów planów miejscowych lub projektów zmiany planów miejscowych 
podczas dyskusji publicznych organizowanych on-line. 
Dyskusja ma umożliwić czynny udział mieszkańców, osób zainteresowanych oraz tych, którzy mają 
interes prawny nad przyjętymi rozwiązaniami w przedstawionym projekcie zmiany planu.
Dotychczas dyskusje publiczne były organizowane w sposób tradycyjny w formie spotkania w Sali 
Obrad Urzędu Miasta Marki. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, dyskusja pu-
bliczna odbędzie się za pomocą narzędzi internetowych, poprzez aplikację Microsoft Teams.
WAŻNE: Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz ko-
mentować, czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak 
formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.
Czym są uwagi do projektu planu?
To formalne zgłoszenie uwag do projektu planu miejscowego w formie wskazanej w obwieszczeniu. 
Uwagi rozpatruje Burmistrz w formie Zarządzenia.
Nadal możesz złożyć uwagi w tradycyjnej, pisemnej formie i przekazać drogą pocztową lub osobiście, 
a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy ePUAP. 
Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając e-mail na jeden z podanych adresów e-mailowych Wydziału 
Planowania Przestrzennego: ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl;
marcin.lachowski@marki.pl; 
WAŻNE: Jeśli będziesz brał udział w dyskusji publicznej on-line, uwagę formalną w trakcie dyskusji 
publicznej możesz zgłosić przez zabranie głosu lub poprzez czat w  aplikacji Microsoft Teams, po-
dając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres 
siedziby. Formalne uwagi można również wnosić w pozostałych formach wskazanych w ob-
wieszczeniu do dnia 12  listopada 2021r. 
Uwaga formalna zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Marki, dlatego nie uzyskasz na nią 
odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.
Ponadto wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych in-
formuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Pił-

sudskiego 95, 05-270 Marki,
• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail:iod@marki.pl,
• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 pkt 11, w związku 

z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z załącznikiem nr 2 Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz.1587) – reali-
zacja partycypacji społecznej w procesie planistycznym,

• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwen-
cją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

• składający wniosek ma prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobo-
wych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• podane dane osobowe mogą być udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporzą-
dzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną 
przekazane do Archiwum Zakładowego, jako dokumenty kategorii „A”,

• składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych,

• podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi ustawa o  planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

/-/ Burmistrz Miasta Marki 
Jacek Orych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MARKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach
w dniach od 27 września 2021 roku do 26 października 2021 roku.
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (uchwała 
Nr XII/152/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w  sprawie przystąpienia do zmiany 
planu, zmieniona uchwałą Nr  XIII/185/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019r.).

2. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” (uchwała 
Nr XII/153/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany 
planu, zmieniona uchwałą Nr  XIII/184/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019r.).

3. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III” (uchwała 
Nr XII/154/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28  sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany 
planu, zmieniona uchwałą Nr  XIII/186/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019r.).

4. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI” (uchwa-
ła Nr XII/155/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28  sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmia-
ny planu, zmieniona uchwałą Nr  XIII/182/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019r.).

5. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta 
Marki (uchwała Nr XII/161/2019 Rady Miasta Marki z  dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystą-
pienia do zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/188/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 
2019r.).

6. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta 
Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew. : 8, 9,10, 11, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 
(uchwała Nr XII/159/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany planu, zmieniona uchwałą Nr XIII/181/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r.). 
Zwany „Sosnowa”.

7. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obszarze ulic: Kra-
szewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka (uchwała Nr XII/158/2019 Rady Miasta Marki  
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldz-
ka, zmieniona Uchwałą Nr XIII/187/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25  września 2019 r.). Zwany 
„Kosiany”.

8. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII” (uchwa-
ła Nr XII/156/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w  sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII”, zmieniona uchwałą Nr 
XIII/183/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r.).

9. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki 
(uchwała Nr XII/157/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki, zmieniona 
uchwałą Nr XIII/189/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r.). Zwany „Lisi Jar”.

Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z  Prognozą oddzia-
ływania na środowisko są dostępne w budynku Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 
95 w godzinach pracy urzędu w poniedziałki, wtorki i czwartki 800-1600, środy 800-1800, piątki 800-1400 
tel. kontaktowy 22 418 81 49 i  22 418 81 41oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.
marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu:
Projekt planu Data Godzina

1. Marki I 6.10.2021 1700

2. Marki II 7.10.2021 1700

3. Marki III 12.10.2021 1700

4. Marki VI 13.10.2021 1700

5. Marki Południowe 14.10.2021 1700

6. Sosnowa 18.10.2021 1700

7. Kosiany 19.10.2021 1700

8. Marki VII 20.10.2021 1700

9. Lisi Jar 21.10.2021 1700

Z powodu stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna będzie 
prowadzona w formie on-line na platformie Microsoft Teams.
Zgłoszenia do udziału w dyskusji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej:  
agnieszka.torsz@marki.pl 
Wszystkie zgłoszenia powinny być zgłoszone najpóźniej, dzień przed terminem dyskusji publicznej. 
Dokonując zgłoszenia należy podać imię i nazwisko oraz datę dyskusji.
Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały obwieszczonew Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Marki: bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia pod 
obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów miejscowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), uwagi do projektu zmiany 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, wyłożonym 
do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:
w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Kancelarii • 
Urzędu, na adres Urząd Miasta Marki, Wydział Planowania Przestrzennego, 05-270 Marki Al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 95;

w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowa-•	
nym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail 
Wydziału Planowania Przestrzennego:
ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl; marcin.lachowski@marki.pl;
podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób •	
umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w  formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag do projektów zmiany planów miejscowych upływa w dniu 12 listopada 
2021 roku.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przy-
padku podmiotu jego nazwę i adres siedziby.
Projektant planu będzie udzielał szczegółowych informacji odnośnie przyjętych rozwiązań 
planistycznych w czasie dyżuru telefonicznego, który odbędzie się w dniu 1 października 2021 
w godzinach 1000-1400 pod numerem telefonu 22 870 42 62 wew. 203.

Informacja o dyskusji publicznej
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, odbędą się w formie on-line na platformie Microsoft Teams w terminach 
podanych wyżej w obwieszczeniu.
Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę  
i mikrofon, które działają na platformie Microsoft Teams. 
Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji on-line napisz e-mail na adres: agnieszka.torsz@marki.
pl. W tytule e-maila napisz, na którą dyskusję chcesz dokonać zgłoszenia uczestnictwa, po-
dając termin i nazwę projektu planu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia poprze-
dzającego dyskusję publiczną nad danym projektem zmiany planu. Link do spotkania oraz 
instrukcję prześlemy w e-mailu zwrotnym.
WAŻNE: Sprawdź wcześniej, jak działa Microsoft Teams i przetestuj działanie aplikacji pod adresem 
https:// Microsoft Teams /test.
Czym jest dyskusja publiczna on-line?
Tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym 
skutkom COVID-19 reguluje możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania formalnych 
uwag, w czasie konsultacji projektów planów miejscowych lub projektów zmiany planów miejscowych 
podczas dyskusji publicznych organizowanych on-line. 
Dyskusja ma umożliwić czynny udział mieszkańców, osób zainteresowanych oraz tych, którzy mają 
interes prawny nad przyjętymi rozwiązaniami w przedstawionym projekcie zmiany planu.
Dotychczas dyskusje publiczne były organizowane w sposób tradycyjny w formie spotkania w Sali 
Obrad Urzędu Miasta Marki. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, dyskusja pu-
bliczna odbędzie się za pomocą narzędzi internetowych, poprzez aplikację Microsoft Teams.
WAŻNE: Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz ko-
mentować, czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak 
formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.
Czym są uwagi do projektu zmiany planu?
To formalne zgłoszenie uwag do projektu zmiany planu miejscowego w formie wskazanej w obwiesz-
czeniu. Uwagi rozpatruje Burmistrz w formie Zarządzenia.
Nadal możesz złożyć uwagi w tradycyjnej, pisemnej formie i przekazać drogą pocztową lub osobiście, 
a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy ePUAP. 
Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając e-mail na jeden z podanych adresów e-mailowych Wydziału 
Planowania Przestrzennego: ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl;
marcin.lachowski@marki.pl; 
WAŻNE: Jeśli będziesz brał udział w dyskusji publicznej on-line, uwagę formalną w trakcie dyskusji 
publicznej możesz zgłosić przez zabranie głosu lub poprzez czat w aplikacji Microsoft Teams, podając 
swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres siedziby. 
Formalne uwagi można również wnosić w pozostałych formach wskazanych w obwieszczeniu 
do dnia 12 listopada 2021r. 
Uwaga formalna zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Marki, dlatego nie uzyskasz na nią 
odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.
Ponadto wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych in-
formuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Pił-

sudskiego 95, 05-270 Marki,
• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail:iod@marki.pl,
• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 pkt 11, w związku 

z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z załącznikiem nr 2 Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz.1587) – reali-
zacja partycypacji społecznej w procesie planistycznym,

• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwen-
cją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

• składający wniosek ma prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobo-
wych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• podane dane osobowe mogą być udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporzą-
dzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną 
przekazane do Archiwum Zakładowego, jako dokumenty kategorii „A”,

• składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych,

• podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

/-/ Burmistrz Miasta Marki 
Jacek Orych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MARKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I”, „Marki II”, „Marki III”, 
„Marki VI”, „Marki Południowe”, „Sosnowa”, „Kosiany”,  „Marki VII”, „Lisi Jar” w dniach od 27 września 2021 roku do 26 października 2021 roku.
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Nastoletnie Zuzia z Dobczyna 
i  Kinga z Warszawy zaginęły w 
poniedziałek 30 sierpnia wieczo-
rem, Zawiadomienie w tej sprawie 
wpłynęło na policję około północy, 
a poszukiwania trwały przez całą 
noc. Co doprowadziło do tej nie-
wyobrażalnej tragedii nadal stara 
się ustalić Policja. Być może jedną 
z przyczyn była manga, którą obie 
dziewczynki czytały.

Według  ekspertki Lucyny 
Kicińskiej, suicydologa z wielolet-
nim doświadczeniem, podobnym 
tragediom można zapobiegać. 

- Każdej sytuacji, w której ktoś 
próbuje podjąć próbę samobójczą, 
można zapobiec mając podsta-
wową wiedzę na temat sygnałów 
ostrzegawczych i umiejętność 
obserwowania. Nie możemy cho-
wać się za stwierdzeniem „to 
nie dotyczy mojej rodziny” ani 
dostrzegając niepokojące sygnały 
mówić, że dziecko powinno np. 
wziąć się w garść, albo pomyśleć o 
czymś przyjemnym.   Powinniśmy 
zareagować  zainteresowaniem, 
zaoferowaniem pomocy, wyrazić 
troskę.  Skuteczną reakcją jest 
zaoferowanie rozmowy i pomocy. 
Jeżeli nasze dziecko boli ząb, to nie 
staramy się go leczyć domowymi 
sposobami ani też nie mówimy, 
żeby pomyślało o czymś innym i 
wtedy ból minie. Tak samo jest 
z bólem psychicznym, z depre-
sją. Jeżeli mamy podejrzenie, że 
nasze dziecko nie radzi sobie z 
emocjami, to idźmy do specjalisty, 
do kogoś, kto się przez wiele lat 
kształcił w tym kierunku i ma do-
świadczenie w udzielaniu pomocy.  
Nie bójmy się szukać pomocy, 
bo problemy nie znikają tylko 
dlatego, że o nich nie mówimy. 
Błędem jest myślenie, że osoby, 
które mówią innym o tym, że 
planują odebrać sobie życie, w 
rzeczywistości nie podejmują 
zachowań samobójczych. W 
takich sytuacjach zawsze należy 
reagować – mówi suicydolog 
Lucyna Kicińska.

Według ostatnich 
doniesień medialnych 
jedną z przyczyn, któ-
re mogły wpłynąć 
na to, że dziew-
czynki popeł-
niły wspólnie 
samobójstwo mogła być inspiracja 
postacią Osamu Dazai, bohatera 
japońskiego popularnego wśród 
młodzieży komiksu „Bungou 
Stray Dogs”. 

- Komiksy, gry komputerowe, 
nadmierne spędzanie czasu w 

Internecie są formą ucieczki od 
problemów z którymi dziecko nie 
potraf sobie poradzić. – uważa 
Lucyna Kicińska. - Jeśli niepokoi 
nas ilość czasu poświęconego 
przez dziecko na gry komputero-
we lub czytanie komiksów powin-
niśmy z nim o tym porozmawiać.  
Tak samo jest z manipulacjami. 
Jeszcze niedawno głośno było o 
internetowej grze „Niebieski wie-
loryb” polegającej na wykonywa-
niu, zleconych przez „mentora” 

zadań, w tym  samookaleczenia  
i ostatecznie samobójstwa. Ła-
twiej manipulować kimś, ktoś 
jest samotny, niezrozumiany 
albo ma poczucie odrzucenia.  
Jeśli obserwujemy zmiany w 
zachowaniach dzieci musimy 

reagować, rozmawiać i nie bać się 
zwrócić po pomoc do specjalistów. 
Doświadczenie interwentów kry-
zysowych, psychoterapeutów oraz 
psychiatrów pokazują, że rozmowa 
wprost pozwala powstrzymać 
przed podjęciem próby samo-
bójczej. Umiejętną rozmową na 
temat przeżywanego kryzysu 
dodaje się młodej osobie otuchy 
i pokazuje, że można rozmawiać 
na wszystkie, nawet najtrudniej-
sze tematy - podkreśla ekspertka.

Jeśli potrzebujesz natych-
miastowej pomocy, możesz się 
zgłosić do Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej (OIK) lub  skorzystać 
z pomocy niżej wymienionych 
instytucji. 
• Telefon Zaufania dla Dzieci i 

Młodzieży - 116 111 (całodobowo)
• Kryzysowy Telefon Zaufania (od 
14.00 do 22.00) - 116 123
Bezpłatny telefon (800 12 12 12) 
i czat zaufania dla dzieci i mło-
dzieży Rzecznika Praw Dziecka 
- czynny całą dobę

• Telefon zaufania dla osób star-
szych - 22 635 09 54 (poniedziałki, 
środy i czwartki, 17.00-20.00)

Lucyna Kicińska jest koordy-
natorem  strefy pomocy platformy 
dla osób w kryzysie emocjonalnym, 
ich bliskich i profesjonalistów 
www.zwjr.pl, suicydologogiem z 
wieloletnim doświadczeniem Od 
17 lat jest związana z organizacja-
mi specjalizującymi się w pomocy 
telefonicznej i online osobom w 
trudnych sytuacjach życiowych. 

Ostatnie 11 lat odpowiadała za 
działanie Telefonu Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży 116 111. Współ-
pracuje z uczelniami wyższymi, 
organizacjami pozarządowymi, 
ośrodkami badawczymi oraz wy-
dawnictwami. Jest członkiem 

prezydium zarządu głównego  
Polskiego Towarzystwa Suicydolo-
gicznego oraz Zespołu Roboczego 
ds. prewencji samobójstw i depre-
sji przy Radzie ds. Zdrowia Pu-
blicznego. Prowadzi portal https://
www.porozmawiajmy.edu.pl

Niewyobrażalna 
tragedia.
Czy można było 
jej zapobiec?

Jedną z prawdopodobnych przyczyn samobójstwa 13-latek  Kingi z Warszawy  
i Zuzy z Dobczyna mogła być inspiracja mangą, którą obie dziewczynki 
czytały. Na facebookowym koncie jednej z dziewcząt zamieszczone były 
rysunki bohatera z komiksów „Bungou Stray Dogs”

7 września ruszyło głosowanie w Mareckim Budżecie Obywatelskim. Po dwóch latach przerwy 
mieszkańcy wybiorą projekty, które następnie zostaną zrealizowane przez miasto. Na realizację 
projektów przeznaczono 800 tysięcy złotych.

Wybór jest bardzo duży – pod 
ocenę mieszkańcó trafi aż 17 
zgłoszonych projektów. Jest w 
czym wybierać. Pełna lista wraz z 
opisami projektów znajduje się na 
stronie dotyczącej MBO – zdecy-
duj.marki.pl.

- Także w najnowszym wyda-
niu biuletynu miejskiego będzie 
można poznać szczegóły złożonych 
przez mieszkańców  projektów za-
dań – dodaje Ada Gajek z Wydziału 
Promocji, Zdrowia i Sportu.

Głosowanie trwa 14 dni od 7 
września 2021 r. do 21 września 
2021 r. do godz. 23:59:59 i odbywa 
się poprzez: system elektroniczny 
udostępniony przez Urząd pod 
adresem http://zdecyduj.marki.pl; 
wysłanie karty do głosowania od-
ręcznie podpisanej na adres poczty 
elektronicznej: zdecyduj@marki.
pl lub wypełnienie karty do głoso-
wania i wrzucenie jej do zapieczę-
towanej urny. Urny będą dostępne 

w kancelarii Urzędu Miasta Marki, 
Mareckim Ośrodku Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece 
Publicznej Miasta Marki – przy 
ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspól-
nej 40-42, Centrum Aktywności 

Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 
3. Wypełnioną kartę do głosowania 
można też wysłać listownie na ad-

res Urzędu z dopiskiem „Marecki 
Budżet Obywatelski”, przy czym w 
tym przypadku decyduje data wpły-
wu przesyłki do kancelarii Urzędu.

Każdy mieszkaniec miasta 
może wypełnić tylko jedną kartę do 

głosowania, wskazując po jednym 
zadaniu z każdej z kategorii. To 
oznacza dwa głosy dla każdego 

z nas - jeden na projekt miękki i 
jeden na projekt twardy.  

Wyboru dokonuje się przez 
postawienie znaku „X” w odpo-
wiedniej kolumnie obok nazwy 
zadania z danej kategorii.

- Nie zwlekajcie z głosowaniem, 
w naszych rękach jest aż 800 
tys. złotych. Kartę do głosowania 
znajdziecie w załączniku oraz w 
następujących punktach: w kan-
celarii Urzędu Miasta Marki, w 
Mareckim Ośrodku Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego, w Bibliote-
ce Publicznej Miasta Marki – przy 
ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 
40-42 oraz w Centrum Aktywności 
Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 3. 
Pamiętajcie, że głos może oddać 
każdy mieszkaniec miasta - także 
niepelnoletni. - zachęca Urząd 
Miasta Marki. 

Wyniki głosowania ogłoszone 
zostaną najpóźniej do 6 paździer-
nika 2021 roku. 

- Nie zwlekajcie z głosowaniem, w naszych rękach 
jest aż 800 tys. złotych. Kartę do głosowania 
znajdziecie w załączniku oraz w następujących 
punktach: w kancelarii Urzędu Miasta Marki,  
w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyń-
skiego, w Bibliotece Publicznej Miasta Marki  
– przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42  
oraz w Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3  
ul. Fabryczna 3. Pamiętajcie, że głos  
może oddać każdy mieszkaniec miasta - także 
niepelnoletni. - zachęca Urząd Miasta Marki.

Głos może oddać każdy mieszkaniec

powiat

– Każdej sytuacji, w której ktoś próbuje podjąć pró-
bę samobójczą, można zapobiec mając podsta-

wową wiedzę na temat sygnałów ostrzegawczych i 
umiejętność obserwowania. Nie możemy chować 
się za stwierdzeniem „to nie dotyczy mojej rodzi-

ny” ani dostrzegając niepokojące sygnały 
mówić, że dziecko powinno np. wziąć 
się w garść, albo pomyśleć o czymś 

przyjemnym.  Powinniśmy zareagować  
zainteresowaniem, zaoferowaniem 

pomocy, wyrazić troskę – mówi  
suicydolog Lucyna Kicińska

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 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.)

Starosta Wołomiński zawiadamia 

o wydaniu w dniu 20 lipca 2021 roku dla Zarządu Powia-
tu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomoc-
nika Pana Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 23pz/2021 
znak: WAB.6740.14.56.2020, opatrzonej rygorem na-
tychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku 
od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości 
działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 – Nowe Ręcza-
je, gmina Poświętne”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję •	
w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym 
pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na 
rzecz Powiatu Wołomińskiego, w  nawiasach – numery działek 
po podziale):

ew. nr: 353/2 (−	 353/3, 353/4), 381 (381/1, 381/2), 385/1 
(385/4, 385/5), 385/2 (385/6, 385/7), 385/3 (385/8, 385/9), 
390 (390/1, 390/2), 395 (395/1, 395/2), 400 (400/1, 400/2), 
405 (405/1, 405/2), 410 (410/1, 410/2), 474 (474/1, 474/2), 
481 (481/1, 481/2), 488 (488/1, 488/2), 496/5 (496/6, 496/7), 
496/1 (496/8, 496/9), 502/1 (502/5, 502/6), 509/1 (509/3, 
509/4), 516/3 (516/6, 516/7), 516/4 (516/8, 516/9), 523/1 
(523/6, 523/7), 523/2 (523/8, 523/9), 529 (529/1, 529/2), 
535 (535/1, 535/2), 541 (541/1, 541/2), 547/2 (547/5, 
547/6), 547/1 (547/7, 547/8), 553/1 (553/5, 553/6), 553/3 
(553/7, 553/8), 553/4 (553/9, 553/10), 559 (559/1, 559/2), 
564/1 (564/6, 564/7), 564/4 (564/8, 564/9), 571 (571/1, 
571/2), 576 (576/1, 576/2), 580/3 (580/7, 580/8), 584/1 
(584/6, 584/7), 584/4 (584/8, 584/9), 588 (588/1, 588/2), 
589 (589/1, 589/2), 594 (594/1, 594/2), 599 (599/1, 599/2), 
604/2 (604/3, 604/4), 604/1 (604/5, 604/6), 609/3 (609/6, 
609/7), 609/4 (609/8, 609/9), 609/2 (609/10, 609/11), 614/1 
(614/4, 614/5), 614/2 (614/6, 614/7), 614/3 (614/8, 614/9), 
619 (619/1, 619/2), 624 (624/1, 624/2), 629 (629/1, 629/2), 
635 (635/1, 635/2), 637/1 (637/3, 637/4), 637/2 (637/5, 
637/6), 646/1 (646/5, 646/6), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 
674/2), 349 (349/1, 349/2), 265 (265/1, 265/2), 274 (274/1, 
274/2), 262 (262/1, 262/2), 261 (261/1, 261/2), 209 (209/1, 
209/2), 352 (352/1, 352/2, 352/3) w  obrębie 0014, Nowe 
Ręczaje, jednostka ew. 143408_2 – Poświętne.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbro-
jenia terenu oraz rozbiórkę obiektów nieprzewidzianych do dal-
szego użytkowania, niewchodzące w  skład projektowanego 
pasa drogowego (w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę 
lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórkę obiektów  
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania):

ew. nr: 529 (529/1, −	 529/2), 609/3 (609/6, 609/7), 609/2 
(609/10, 609/11), 614/1 (614/4, 614/5), 614/2 (614/6, 614/7), 
614/3 (614/8, 614/9), 619 (619/1, 619/2), 205/1 w  obrębie 
0014, Nowe Ręczaje, jednostka ew. 143408_2 – Poświęt-
ne.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Woło-
mińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 
dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 
49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym  
w Wołominie ul.  Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (po 
uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 22  346 11 07 w go-
dzinach przyjęć interesantów tj. pn. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15).
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24. edycja "Pól Nadziei" w Markach

"Pola Nadziei” to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga  
w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. 

Celami "Pól Nadziei" jest 
edukacja dotycząca metod pracy  
z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz 
z osobami w żałobie, a także propa-
gowanie w społeczeństwie postaw 
altruistycznych, otwartych na drugie-
go, zwłaszcza cierpiącego człowieka.  
Szczególnie zachęcanie młodzieży 
do praktycznego zaangażowania w 
pomoc dla ludzi cierpiących.

- W tym roku po raz kolejny zasa-
dzimy nasze mareckie "Pole nadziei" 
w dniu 14 października, tradycyjnie 
na skwerze Żołnierzy Wyklętych 
w okolicach urzędu miasta. Efekty 
nasadzeń można będzie podziwiać 
wiosną - zachęca do udziału w akcji 
marecki ratusz.

Październik jest miesiącem walki 
z rakiem, dlatego akcja ta dedykowa-
na jest przede wszystkim osobom 
z chorobami nowotworowymi jak i 
tym, u których ukryty jest lęk przed 
zachorowaniem.

"Pola Nadziei” to program 
stworzony ponad 60 lat temu 
przez Fundację Marie Cu-
rie Cancer Care z Edynburga  
w Wielkiej Brytanii, pomagającą 

nieuleczalnie chorym na raka. Pro-
gram ma m.in. na celu pozyskanie 
środków na potrzeby hospicjów i 
propagowanie idei opieki hospicyjnej 
w społeczeństwie.

Co roku w październiku z okazji 
Międzynarodowego Dnia Opieki 

Hospicyjnej, w geście solidarności z 
osobami znajdującym się w terminal-
nym okresie choroby nowotworowej, 
w wielu miejscach na świecie, tysiące 
ludzi sadzi żonkile, propagując 
zasady opieki paliatywnej poprzez 
edukację społeczną oraz kwestując 

na rzecz hospicjów. Organizatorem 
i koordynatorem akcji w Polsce jest 
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

Symbolem programu "Pola Na-
dzieji" jest żonkil, kwiat, który już w 
czasach starożytnych był symbolem 
nadziei na nowe życie – odrodzenie. 
W tradycji chrześcijańskiej według 
„Słownika Symboli”  Kopalińskiego 
żonkil symbolizuje triumf poświę-
cenia nad egoizmem, miłości nad 
śmiercią, miłości niebiańskiej nad 
ziemską. Kwiat poprzez swoją sub-
telność, barwę i zapach uświadamia 
nam wyższe cele istnienia, symbo-
lizując kruchość i ulotność życia, 
przemijanie – stałą metamorfozę.

Od czasu, gdy wiosną 1998 roku 
w parkach krakowskich zakwitły 
pierwsze polskie “Pola Nadziei”, ak-
cja zebrała wielu zwolenników w całej 
Polsce. Także miasto Marki aktywnie 
włączyło się w ten projekt i od kilku 
już lat czynnie w nim uczestniczy 
wspierając działalność Ośrodka Ho-
spicjum Domowe Księży Marianów  
z Warszawy, by pokazać solidarność 
z ludźmi chorymi i potrzebującymi 
pomocy.

powiat

14 października mieszkańcy Marek po raz kolejny zasadzilą "Pola Nadziei" 

Nocny Marek powraca  
na mareckie szlaki

W nietypowej lokalizacji, w nietypowej porze, w zmodyfikowanej formule. 2 października fani 
biegania i nordic walking spotkają się w Markach

To będzie już siódma edycja im-
prezy sportowej, która przyciąga setki 
zawodników. Byłaby ósma, gdyby 
nie ubiegłoroczna pandemia, która 
pokrzyżowała plany organizatorom 
wielu wydarzeń. W tym roku Nocny 
Marek powraca, choć w zmodyfiko-
wanej formule. Ci, którzy uczest-
niczyli w poprzednich edycjach, 
pamiętają, że 10-kilomentrowa trasa 
biegu prowadziła ulicami Marek. 
Tym razem biegacze i fani nordic 
walking będą rywalizować na terenie 
Puszczy Słupeckiej – po leśnych 
duktach. Start – 2 października. 

– To piękne urokliwe tereny, 
a rywalizacja w takiej lokalizacji 
powinna przynieść uczestnikom 
wiele satysfakcji – podkreślają orga-
nizatorzy wydarzenia, czyli Miasto 
Marki, Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze oraz Klub Sportowy 
Markowi Biegacze. 

To nie jedyna zmiana. W 2019 r. 
bieg odbywał się w porze wieczornej. 
W tym roku – z uwagi na zmianę loka-
lizacji i brak oświetlenia drogowego – 

wyjątkowo odbędzie się w godzinach 
przedpołudniowych (nordic walking 
o godz. 10.00, biegi dzieci – godz. 
10.15, główny bieg – godz. 12.00). 

Nowością jest również wprowadzenie 
drugiego dystansu. To już tradycja, 
że w Nocnym Marku do pokonania 
jest odległość 10 km. W tym roku 

będzie można jednak też wybrać 
krótszą opcję – 5-kilometrową. Taką 
samą trasę będą mogli pokonać fani 
nordic walking. 

– Zapraszamy do udziału w wy-
darzeniu również dzieci. Mogą one 
uczestniczyć w biegowej rywalizacji 
bezpłatnie. W zależności od wieku do 

pokonania będą mieć cztery dystan-
se: 200 m (do 6 lat), 400 m (7-9 lat), 
800 m (10-12 lat) oraz 1200 m (13-15 
lat) – informują organizatorzy biegu, 
którą patronatem objął marszałek 
województwa mazowieckiego. 

Miasteczko biegowe zostanie 
zlokalizowane u zbiegu ulic Okólnej 
i Grunwaldzkiej, w sąsiedztwie 
mareckiego puptracka. Do udziału 
w Nocnym Marku można zapisywać 
się elektronicznie (link na stronie 
nocnymarek.net) lub w dniu zawo-
dów. Będzie można to zrobić do godz. 
11.30. W sąsiedztwie biura zawodów 
zostaną udostępnione przebieralnie, 
szatnie, oraz depozyt dla uczestników 
biegu.

– Serdecznie zapraszamy do 
udziału – zarówno biegaczy z naszego 
miasta jak i całego powiatu. Każdy 
uczestnik  otrzyma pamiątkowy 
medal. Niech nad Puszczą Słupecką 
uniesie się duch sportowej rywalizacji 
– zachęca Jacek Orych, pomysłodaw-
ca Nocnego Marka. 

Oprac. Red.

W tym roku Nocny Marek 
powraca, choć w zmodyfi-
kowanej formule. Ci, którzy 
uczestniczyli w poprzednich 
edycjach, pamiętają, że 
10-kilomentrowa trasa biegu 
prowadziła ulicami Marek. 
Tym razem biegacze i fani 
nordic walking będą rywa-
lizować na terenie Puszczy 
Słupeckiej – po leśnych duk-
tach. Start – 2 października.

– Wszystko zaczęło się od prostej obserwacji – żadne z miast nie kompostuje odpadów zielonych choć ma do tego 
prawo. Kilka godzin później już wiedziałem ile odpadów, zielonych zbieramy na terenie Kobyłki i ile środków trzeba 
zaangażować w ich zagospodarowanie – mówi Lech Urbanowski, koordynator Wydziału Ochrony Środowiska. 

Kompostowanie – czy gmina  
może mieć z niego korzyść?

  – Nie myślałem, że postawie-
nie kilkudziesięciu kompostow-
ników  (dziś jest to już 200 sztuk) 
żeby przetwarzać bioodpady ze-
brane z terenów miejskich, spotka 
się z tak dużym zainteresowaniem 
ze strony innych miast (kilka-
dziesiąt spotkań, jeszcze więcej 
telefonów i pytań). Sam zamysł był 
prosty: do końca 2021 zagospoda-
rowywać 100% bioodpadów zebra-
nych z kobylkowskiej przestrzeni 
publicznej, i robić to za ułamek 
ceny płaconej firmie odpadowej 
– podkreśla Lech Urbanowski, 
koordynator Wydziału Ochrony 
Środowiska. 

Wiadomo nie od dziś, że najle-
piej edukować przez dobry przy-
kład. – Dlatego też ograniczenie 
ilości odpadów i marsz w kierunku 
obiegu zamkniętego w gospodarce 
odpadami zaczęliśmy od siebie. 
Poskutkowało to kilkudziesięcioma 
kompostownikami założonymi 
przez mieszkańców Kobyłki w 
ostatnim czasie (tych o których 
wiemy, bo pomagaliśmy w ich 
wyborze i prowadzeniu) – mówi 
nasz rozmówca.

Warto dodać, że pod samym 
urzędem też stoją cztery kompo-
stowniki, w których przetwarzane 

są bioodpady zebrane na terenie 
urzędu. – Warto zaznaczyć, że nie 
tylko fusy z kawy i herbaty. Na tere-
nie miasta - w celach edukacyjnych 
dla mieszkańców, rozstawiamy 
kilka typów pokazowych kompo-
stowników, tych wykonanych przez 
nas z palet, z siatki, z desek, jak i 
kilka kupnych – dodaje. 

Oprócz oszczędności ważny 
też jest wymiar promocyjny i edu-
kacyjny tej akcji. – Dzięki kompo-

stownikom ustawionym na naszym 
PSZOK-u przeprowadziliśmy kil-
kadziesiąt prezentacji dla odwie-
dzających PSZOK mieszkańców, 
żeby opowiadzieć im o korzyściach 
z kompostowania i pokazać, że to 
„nie śmierdzi”, a pachnie ziemią i 
lasem – przekonuje koordynator. 

A bioodpady to druga, najcięż-
sza frakcja w całym strumieniu 
odpadów komunalnych, ich waga 
w miesiącach wiosennych, letnich 

i jesiennych potrafi zbliżyć  się do 
masy odpadów zmieszanych. – A 
w odpadach zmieszanych 20-40 
% stanowią odpady, które powinny 
znaleźć się właśnie w pojemniku 
bio. W wielu nieruchomościach 
odpady bio nie są wcale oddawane 
– o ile nauczyliśmy się właściwie 
segregować plastiki, czy papier, 
o tyle odpadów bio jeszcze nie 
umiemy właściwie zagospodaro-
wywać – podkreśla. Oprac. Red

Fot. z lewej: Przygotowanie bioodpadów do kompostowania; fot. z prawej: kompostowniki przy Urzędzie Miasta

GSG.6721.8.2021
Jadów, dnia 16.09.2021r.

o G Ł o S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jadów obejmującego 

obszary położone w obrębach ewidencyjnych: 
Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, 
Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, 

Nowinki, Nowy Jadów, oble, Podbale, Sitne, 
Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, 
Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, 

Zawiszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą 
oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2021 poz. 741 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXV/250/2017 Rady 
Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone 
na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Ku-
kawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, 
Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sule-
jów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglą-
dały, Zawiszyn (z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmujące-
go obszary położone  w obrębach ewidencyjnych: Adampol, 
Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy 
Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, oble, Podbale, 
Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wój-
ty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz  
z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, 
które odbędzie się od 27 września 2021 r. do 18 października 
2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła 
II 17, 05-280 Jadów, oraz na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Jadów: http://www.bip.jadow.
az.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 1 października 2021 r.  
w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Ja-
dów, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym  oraz w związku z art. 39  i art. 54 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na 
środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu i/lub prognozy oddziaływania na 
środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jadów, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. lub  
w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@jadow.az.pl

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym, o któ-
rym mowa w  ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym na adres: gmina@jadow.az.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 2 listopada 2021 r.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się 
będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą 
z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szcze-
gółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych znajduję się na stronie: https://gmina.jadow.az.pl  
w zakładce „RODO w gminie”.

Dariusz Stanisław Kokoszka
Wójt Gminy Jadów
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Obecnie w Urzędzie 
Miasta i Gminy Radzymin 
w bud A, przy pl. T. Ko-
ściuszki 2, oprócz punktu 
kasowego, w którym można  
zapłacić gotówką, można 
uregulować opłaty za po-
mocą karty płatniczej. Od 
6 września br. kartą można 
uregulować opłaty również  
w budynku B, przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja 19, w Ra-
dzyminie.

Terminal znajduje 
się w UMiG Radzy-
min, ul. Konstytucji 
3 Maja 19, na I pię-
trze w pokoju nr 14 
i obsługuje transak-

cje dokonywane w oparciu 
o karty Visa, MasterCard, 
Maestro, Diners Club, Di-
scover, UnionPay, JCB, a 
także transakcje mobilne 
przy użyciu telefonu (Apple 
Pay, G Pay, Blik, Samsung 
Pay). Opłatę za pomocą 
karty płatniczej w UMiG 
Radzymin - bud B można 
wnieść za dokumenty i za-

świadczenia  o przeznacze-
niu terenu, o rewitalizacji, 
o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiek-
tu z MPZP oraz o o numerze 
porządkowym budynku. 
Kartą można płacić za wy-
pisy i wyrysy:z miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego lub ze stu-
dium.

Z płatności bezgotuw-
kowej można skorzystać w 
przypadku regullowania na-
leżności za odpis aktu stanu 
cywilnego, sprostowanie i 
uzupełnienie a.s.c., trans-
krypcję a.s.c., zmianę imion 
i nazwisk, wpisanie aktu 
małżeńskiego (ślub) oraz 
wnosząc opłatę skarbową za 
zaświadczenie i opłatę skar-
bową za pełnomocnictwo.

Płatność za pozostałe 
dokumenty i zaświadczenia 
należy uregulować w go-
tówce w kasie bud A, pl. T. 
Kościuszki 2. 

Terminal znajduje 
się w UMiG Radzy-
min, ul. Konstytucji  
3 Maja 19, na I pię-
trze w pokoju nr 14. 
Terminal obsługuje 
transakcje dokony-
wane w oparciu o 
karty płatnicze oraz 
transakcje mobilne 
przy użyciu telefonu.

Gmina Radzymin na początku roku 2019 przystąpi-
ła do ogólnopolskiego Programu Polska Bezgo-
tówkowa, prowadzonemu przez Fundację Polska 
Bezgotówkowa, dzięki której płatności bezgotów-
kowe  są w pełni dostępne dla interesantów.  

Płatność bezgotówkowa 
w Urzędzie Miasta  
i Gminy Radzymin  
również w budynku B

w
ygodne płatności bezgotuw

kow
e

Organizatorzy opra-
cowali niezwykle bogaty 
program, w którym znala-
zły się propozycje dla czy-
telników w różnym wieku. 
Każdej z nich przyświe-

cała idea 
spotkań 
i  d y s -
kusji, do 
k t ó r y c h 
może inspi-
rować książka. 
„Premie górskie 
najwyższej kategorii” to 
zapis obserwacji z wy-
cieczek rowerowych po 
podkrakowskich peryfe-
riach. Malownicze pej-
zaże stały się pretekstem 
do opowieści o świecie 
współczesnym, ale skła-
niają też do myślenia o 

przyszłości. Okazały się 
również doskonałą zachę-
tą do rozmów o otaczają-
cej nas rzeczywistości i 
współistnieniu z naturą. 

Po pierwszej edycji 
zostały zdjęcia i piękne 
wspomnienia, a organi-

zatorzy powoli myślą 
o następnej edycji. 

Książkę, która sta-
nie się motorem 
napędowym do 

przyszło-
ro c z n y c h 

s p o t k a ń 
poznamy w 

kwietniu.
Głównym organi-

zatorem festiwalu są Ma-
zowiecki Instytut Kultury 
oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wołominie, 
a partnerami gmina Woło-
min, magazyn kulturalny 
„Dwutygodnik” i Czy-
telnia Słów i Dźwięków 
“Elektra”.                 (opr.)

„Premie górskie 
najwyższej 

kategorii”  Jakuba 
Kornhausera to 

zapis obserwacji 
z wycieczek ro-

werowych po 
podkrakow-
skich pery-

feriach. 

Jeden dzień, jedna książka – to główne założenia 
Festiwalu Literackiego „Znaczenia”, który po 
raz pierwszy odbył się 11 września w Wołominie. 
Spotkania, dyskusje i polemiki, pokazy filmów, 
performanse i wystawy artystyczne skupione 
były wokół książki „Premie górskie najwyższej 
kategorii” Jakuba Kornhausera, który na Festi-
wal dojechał z Krakowa na rowerze

Pierwszy Festiwal 
„Znaczenia”  
w Wołominie za nami

czytanie jest m
odne

Choroby odkleszczowe to jedno 
z największych naturalnych za-
grożeń, które występuje w Polsce. 
Ukłucia kleszczy często prowadzą 
do powstania zmian skórnych o 
charakterze alergicznym, ropnym, 
obrzękowym. Mogą one dawać 
różne objawy u ludzi – w zależności 
od wrażliwości układu odpornościo-
wego. Kleszcze – poprzez ukłucie 
– mogą przenosić bardzo groźne 
choroby zakaźne. W Europie do 
takich chorób należą borelioza i 
kleszczowe zapalenia mózgu.

Jak rozpoznać  boreliozę

Liczba zachorowań na boreliozę 
z roku na rok zdecydowanie rośnie. 
Pierwsze objawy chorobowe mogą 
pojawić się po około 10 – 14 dniach od 
ukłucia. Typowym objawem boreliozy 
są zmiany skórne w postaci pierście-
niowatego rumienia wędrującego, 
który występuje u ok. 40 do 50% 
chorych. Typowy rumień ma średni-
cę przekraczającą 5 cm. Początkowo 
ma on kształt koła o średnicy 1 – 1,5 
cm, które się powiększa, blednie od 
środka i zanika. Rumień nie zawsze 
jest widoczny. Czasami jest mylony 
ze śladem po ugryzieniu, otarciem 
lub uczuleniem. Jednak jeśli wiemy, 
że w tym miejscu ukuł nas kleszcz, 
wszelkie zmiany skórne powinny nas 
skłonić do szybkiej wizyty u lekarza. 
Na boreliozę nie ma szczepionki. 
Każde podejrzenie zakażenia na-
leży skonsultować z lekarzem. Jak 
najwcześniejsze usunięcie kleszcza 
znacząco zmniejsza ryzyko ewen-
tualnego zakażenia. Ocenia się, że 
nawet jeśli kleszcz był zakażony to w 
przypadku usunięcia go ze skóry do 
12 godzin od momentu ukąszenia – 
liczba krętków boreliozy, która prze-
dostanie się do organizmu człowieka 
będzie zbyt mała, aby spowodować 
zakażenie.

Jak rozpoznać  Kleszczowe  
Zapalenie Mózgu (KZM)

Do zakażenia wirusem kleszczo-
wego zapalenia mózgu dochodzi w 
ciągu kilku pierwszych minut wysy-
sania krwi przez kleszcza. Objawy 
występują po około 7 – 14 dniach 
od kontaktu z kleszczem. Mają 
charakter grypopodobny i trwają 
przez tydzień. Przebieg choroby 
może być ciężki, niekiedy może pro-
wadzić do kalectwa, a nawet śmierci. 
Zdarza się jednak, że zakażenie 
przebiega bezobjawowo. Jedynym 
skutecznym sposobem zapobiega-
nia kleszczowemu zapaleniu mózgu  
i jego następstwom są szczepienia 
ochronne. Można je rozpocząć w 
dowolnej porze roku, jednak naj-
lepiej zrobić to zimą lub wiosną, 
aby po przyjęciu dwóch dawek 
szczepionki uodpornić się jeszcze 
przed sezonem.

Co zrobić  w przypadku  
podejrzenia ukąszenia  

przez kleszcza? 

Kleszcza należy jak najszybciej 
usunąć, pod żadnym pozorem nie 
należy go miażdżyć kiedy jest wcze-

piony w skórę, nie należy używać 
żadnych tłuszczy ani alkoholu. Jeżeli 
pajęczak zostanie podrażniony może 
zwymiotować – a to jest największym 
zagrożeniem jeżeli chodzi o przedo-
stanie się do ludzkiego organizmu 
patogenów – w tym wirusa zapalenia 
mózgu czy bakterii. W razie wątpli-
wości lub trudności z usunięciem 
kleszcza warto poradzić się per-
sonelu medycznego - radzi Ariel 
Szczotok, właściciel Centrum Me-
dycznego Fundamenti w Ząbkach.

W jaki sposób  
zminimalizować ryzyko  

zachorowania  
na boreliozę i kleszczowe 

zapalenia mózgu ? 

- Na boreliozę niestety nie 
mamy szczepionki ani innej 
profilaktyki niż ostrożność. Na 
odkleszczowe  zapalenie mózgu 
owszem możemy, a nawet powin-

niśmy zaszczepić siebie i dzieci. 
Jest to szczepionka sprawdzona 
i bardzo skuteczna. Pierwszą  
dawkę podaje się w  wybranym 
dniu, drugą  od 1 do 3 miesięcy  po 
pierwszej dawce (jeżeli koniecz-
ne jest szybkie uodpornienie, 
to drugą  dawkę można podać 
2 tygodnie  po pierwszej dawce),  
trzecią dawką doszczepiamy się 
po  5–12 miesiącach od przyjęcia  

drugiej dawki.  Szczepienie należy 
zacząć w miesiącach zimowych, 
tak aby uzyskać odporność przed 
sezonem aktywności kleszczy, 
tj. przed wiosną; trzecią dawkę 
należy podać przed następnym 
sezonem aktywności kleszczy. 
Dawkę przypominającą podaje się 
nie później niż 3 lata po trzeciej  
dawce, kolejne dawki przypo-
minające podaje się u dorosłych 
i dzieci co 5 lat, zaś u osób po 60. 
rż. co 3  lata. Takie szczepienie 
można zrealizować również w 
Centrum Medycznym Funda-
menti w Ząbkach - dodaje Ariel 
Szczotok

Kleszcze mogą stanowić za-
grożenie także dla czworonogów, 
W jaki sposób zabezpieczyć zwie-
rzęta przed ewentualnym zacho-
rowaniem na choroby odklesz-
czowe wyjaśnia lek wet Urszula 
Makowska, lekarz weterynarii w 
Przychodni Pupil w Zielonce

– Dobór preparatu warto prze-
dyskutować ze swoim lekarzem 
weterynarii. W zależności jaki to 
gatunek, rasa psa czy kota, jaki 
rodzaj sierści oraz to jak często 
ten zwierzak się kąpie, skutecz-
niejsze będą różne rodzaje leków. 
Dostępne mamy krople, obroże, 
opryski oraz tabletki. Część z 
nich dostępna jest w leczni-
cach weterynaryjnych część w 

sklepach zoologicznych. Należy 
uważać bo nie każdy środek 
dla psa będzie bezpieczny dla 
kota lub psa z mutacją genu 
MDR1 (owczarki szetlandzkie, 
colie, bordery itp.). Należy po-
informować też swojego lekarza 
weterynarii czy w domu są małe 
dzieci – wtedy cześć leków jest 
niewskazana.

Co zrobić jeśli zwierze  
zachoruje i jak rozpoznać  

objawy chorób  
odkleszczowych?

– Najpopularniejszą choro-
bą odkleszczową w Polsce jest 
babeszjoza psów, czyli zaraże-
nie Babesia canis. Objawia się 
ona posmutnieniem, brakiem 
łaknienia, gorączką, wymiota-
mi, zmianą koloru moczu. Nie 
wszystkie objawy występują na 
raz. W przypadku tej choroby 

liczy się czas – im szybciej zwie-
rzę trafi do lekarza weterynarii 
tym lepiej. Choroba ta ma dużo 
długofalowych skutków, mimo 
wyleczenia u psów rozwija się 
często niewydolość wątroby, 
nerek czy zagrażająca życiu im-
munologiczna niedokrwistość 
hemolityczna tzw IMHA. Koty 
również chorują ale zdecydowa-
nie rzadziej. Kleszcze przeno-
szą też rzadsze ale też niebez-
pieczne Borelię, Anaplazmę i 
Erlichię. Zawsze powinna nas 
niepokoić, apatia, osłabienie, 
gorączka czy kulawizna u zwie-
rząt u których stwierdziliśmy 
obecność kleszczy. Najlepszym 
sposobem zapobiegania tym 
chorobom jest stosowanie środ-
ków na kleszcze

Czy usuwać kleszcze  
samodzielnie czy skorzystać  

z pomocy weterynarza?

– Mam wielu klientów którzy 
sami radzą sobie bardzo dobrze. 
Należy pamiętać, że kleszcza 
nigdy nie wyciągamy palcami, 
zawsze w rękawiczkach lub spe-
cjalnymi narzędziami. Jeśli nie 
czujemy się na siłach lub jeśli 
podczas wyciągania kleszcz się 
urwie, zawsze powinniśmy się 
zwrócić do lekarza weterynarii. - 
mówi lek wet Urszula Makowska, 
lekarz weterynarii w Przychodni 
Pupil w Zielonce.

Kleszcze atakują 
nie tylko w lesie

Do lekarzy pierwszego kontaktu, zgłasza się coraz więcej osób, które 
podejrzewają u siebie boreliozę. Z roku na rok tych przypadków jest 
coraz więcej. Problem dotyczy też zwierząt domowych zwłaszcza psów, 
które ze spaceru przynoszą do domu kleszcze.

 – Dobór preparatu warto 
przedyskutować ze swoim 
lekarzem weterynarii. W 
zależności jaki to gatunek, 
rasa psa czy kota, jaki rodzaj 
sierści oraz to jak często ten 
zwierzak się kąpie, skutecz-
niejsze będą różne rodzaje 
leków. Dostępne mamy 
krople, obroże, opryski oraz 
tabletki - mówi lek wet Urszula 
Makowska, lekarz weterynarii 
w Przychodni Pupil w Zielonce

– Na boreliozę niestety 
nie mamy szczepionki 

ani innej profilaktyki niż 
ostrożność. Natomiast na 

odkleszczowe zapalenie 
mózgu owszem możemy, a 
nawet powinniśmy zaszcze-

pić siebie i dzieci. Jest to 
szczepionka sprawdzona 
i bardzo skuteczna - radzi    
Ariel Szczotok, właściciel 

Centrum Medycznego Fun-
damenti w Ząbkach.

Rok temu rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej na terenieosiedla Długa w Tłuszczu. Mimo rozbudowa-
nego projektu w zaledwie rok udało się wybudować sieć kanalizacji sanitarnej dla ponad 100 nieruchomości.

II etap budowy kanalizacji sanitarnej 
na os. Długa w Tłuszczu 

Właściciele nieruchomości 
dla których została wybudowa-
na kanalizacja w I etapie chcąc 
przyłączyć swoją nieruchomość 
do sieci proszeni są o kontakt z 
Zakładem Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, 
tel. 29-757-30-22 w celu złożenia 
wniosku o wydanie warunków 
technicznych.

Podczas rozpoczęcia budowy 
I etapu Burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk obiecał, że w 
kolejnych latach, w miarę moż-
liwości finansowych gminy, będą 
budowane kolejne odcinki. Dzięki 
prowadzeniu odpowiedzialnej  
i zrównoważonej polityki fi-
nansowej zaledwie rok później  
w budżecie Gminy Tłuszcz zosta-
ły zabezpieczone środki w wyso-
kości 10 mln zł, które częściowo 
pochodzą z pożyczki uzyskanej  
z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na 
budowę II etapu kanalizacji sani-
tarnej na os. Długa.  

22 lipca 2021r. Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk pod-
pisał umowę z Arturem Niziń-
skim- Prezesem Zarządu Aran 

Sp. z o.o. na budowę 7,5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej, 5 przepom-
powni oraz 1,6 km odgałęzień od 
kanału głównego do granic ponad 

200 posesji zamieszkałych oraz 85 
działek, na których w przyszłości 
może stanąć dom. Zakres prac 
obejmie ulice Żołnierzy Wyklę-

tych (dalszy ciąg), Granicznej, 
Stokrotki, Wrzosowej, Leśnej, 
Dolnej, dalszy ciąg ulicy Długiej, 
Folwarcznej, Łącznej, Piekarskiej, 
Żurawiej, Przelotowej i Przemy-
słowej.

- Mamy nadzieję, że po za-
kończeniu prac w 2023 roku będą 
Państwo chętnie przyłączać się do 
sieci. Mimo, że prace dopiero się 
rozpoczynają, już dziś zwracamy 
się z prośbą o przygotowanie się 
pod względem finansowym do 
podłączenia posesji do nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Gmina, z 
racji obowiązujących przepisów, 
wybuduje sieć kanalizacji sani-
tarnej oraz sięgacze do granicy 
posesji. Odcinek od granicy po-
sesji do budynku zobowiązani 
będziecie Państwo wykonać we 
własnym zakresie i na własny 
koszt - informuje urząd miasta 
Tłuszcz.

– Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac w 2023 
roku będą Państwo chętnie przyłączać się do sieci. 
Mimo, że prace dopiero się rozpoczynają, już dziś 
zwracamy się z prośbą o przygotowanie się pod 
względem finansowym do podłączenia posesji do 
nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina, z racji 
obowiązujących przepisów, wybuduje sieć kanaliza-
cji sanitarnej oraz sięgacze do granicy posesji. Od-
cinek od granicy posesji do budynku zobowiązani 
będziecie Państwo wykonać we własnym zakresie  
i na własny koszt - informuje urząd miasta Tłuszcz.
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O tym jak zadbać o swoje serce opowiada Łukasz Subsar, dietetyk kliniczny, 
autor książki ”Przepis na zdrowe serce. Cholesterol pod kontrola”, jeden z naj-
lepszych ekspertów z zakresu żywienia w chorobach układu krążenia w Polsce.

Choroby układu krążenia są obecnie 
największym problemem zdrowot-
nym na całym świecie. W Polsce 
są one najczęstszym powodem 
zgonów. Na choroby sercowo – na-
czyniowe  rocznie umiera średnio 
175 tys. naszych rodaków, dziennie 
jest to 476 osób, a co piąty zgon jest 
przedwczesny (czyli skrócona zostaje 
przewidywalna długość życia). Czę-
stym powodem nagłej śmierci jest 
zawał serca, co roku zabiera on 12-15 
tys. osób. Skala tego problemu jest 
ogromna i na pewnym etapie życia 
może dotyczyć każdego z nas.
– Co zrobić, aby poprawić niniej-
sze statystyki?
–  W pierwszej kolejności należy 
zacząć zmienić naszą świadomość 
zdrowotną. Dużą trudnością jest 
zmotywowanie ludzi do zadbania o 
zdrowy styl życia kiedy zwyczajnie nie 
wiedzą oni po co mają to robić. Dla 
wielu osób wiąże się to z wyjściem 
ze swojej strefy komfortu, a jak wia-
domo nie zawsze jest to takie łatwe. 
Warto zacząć od prostych nawyków, 
które są łatwe do zmiany. Niestety 
najczęściej naszą motywacją staje się 
ciężką choroba lub stan bezpośred-
niego zagrożenia życia, a przecież 
możemy tego uniknąć. Zatem moim 
zdaniem sukcesywne zwiększanie 
świadomości zdrowotnej powinno 
być priorytetem, głównie dlatego na-
pisałem książkę „Przepis na zdrowe 
serce. Cholesterol pod kontrolą”, w 
której w prosty i jasny sposób podaje 
konkretne rozwiązania mające utrzy-
mać nas przy zdrowiu na długie lata.
– a co jeśli nie skłonimy ludzi do 
badań i profilaktyki? 
– Z pełną świadomością mogę po-
wiedzieć, że wtedy sytuacja zdrowot-
na Polaków będzie stale się pogarsza-
ła. Widzimy to doskonale po tym ilu 
przybywa osób otyłych, szczególnie 
wśród dzieci. Ponad 60% Polaków 
walczy z nadwagą i otyłością, a jak 
powszechnie wiadomo jest to jedna 
z głównych przyczyn problemów 
zdrowotnych. Jeżeli ludzie nie zaczną 
się badać celem wczesnego wykrycia 
schorzeń, z którymi na początkowym 
etapie łatwo walczyć i nie zadbają  
o profilaktykę, wtedy będziemy mieli 
coraz więcej pacjentów kardiologicz-
nych oraz osób z niepełnosprawno-
ściami. Współczesna medycyna daje 
nam sporo narzędzi leczenia i potrafi 
wydłużyć lata życia jednak warto roz-
różnić życie będąc w pełni zdrowym 
od zwykłego „funkcjonowania”. Nikt 
z nas chyba nie chce spędzić reszty 
życia na szpitalnym łóżku będąc cię-
żarem dla swoich bliskich lub nawet 
żyć, ale w sposób bardzo ograniczony 
i nie móc czerpać radości z chociażby 
podróżowania, aktywnego spędzania 
czasu z rodziną czy realizowania 
swoich pasji. Nie chcę być nadto 
brutalnym, ale prawda jest taka, że to 
my sami bardzo często wyrządzamy 
sobie krzywdę i poprzez bierną po-
stawę chorujemy na własne życzenie.
– Czy to znaczy, że poza czynni-
kami środowiskowymi przyczyną 
chorób sercowo-naczyniowych 
jest cholesterol?
– Tak, przyczyną chorób układu krą-
żenia (np. miażdżyca) oraz nagłych 
incydentów sercowo-naczyniowych 
(np. zawał) jest wysoki poziom 
cholesterolu (wyłączając czynniki 
niemodyfikowalne, np. wady serca). 

Problem wysokiego poziomu cho-
lesterolu jest bardzo powszechny 
– dotyczy ponad 60% Polaków i 
jednocześnie jest on bardzo baga-
telizowany. Na temat cholesterolu 
powstało mnóstwo mitów i fałszy-
wych informacji. Często spotykam 
się z tym, że normy na cholesterol 
są zakłamane, że to wszystko to tylko 
spisek koncernów farmaceutycznych 
oraz, że najlepiej to mieć cholesterol 
jak najwyższy, bo przecież pełni on 
bardzo ważne funkcje w organizmie. 
Prawda dotyczy tylko ostatniego frag-
mentu, cholesterol jest bardzo ważny 
dla naszego organizmu, podobnie 
jak glukoza, ale czy to oznacza, że 
cukrzyca jest pozytywnym stanem 
metabolicznym? Oczywiście, że 
nie i z tym każdy się zgadza. Hiper-

cholesterolemia (wysoki poziom 
cholesterolu) również nie jest dobry 
dla naszego organizmu i wyrządza 
wiele szkód. Piszę o tym bardzo 
szeroko w mojej książce, odnosząc 
się do wszystkich pseudonaukowych 
zarzutów na temat nieszkodliwości 
jego nadmiaru. Dodam tylko, że 
osoby, które wypowiadają się na te-
mat cholesterolu bardzo często nie 
są kompetentnymi specjalistami i 
mówiąc biznesie farmaceutycznym 
sami oferują nam swoje produkty. 
Czy to nie jest paradoks dający na 
myślenia?  Odpowiedz jest oczywista.
– Dlaczego problem z cholestero-
lem jest często bagatelizowany 
przez polaków?
Dlatego, że wysoki cholesterol (po-
dobnie jak wysokie ciśnienie tętni-
cze) nie boli. Miażdżyca rozwija się 

w powolnym tempie,  latami, często 
nie dając żadnych objawów. Kiedy 
się o niej dowiadujemy możemy 
leżeć już na oddziale intensywnej 
terapii. Poza tym nawiązując do 
poprzedniego pytania, sporo ludzi 
żyję w dezinformacji i wierzy mitom 
powielanym przez znachorów, a nie 
ufa specjalistom. Internet i ogrom-
ny dostęp do informacji niestety 
częściowo przyczynił się do takiego 
stanu rzeczy. Ja twierdzę, że dezin-
formacja jest zdecydowanie bardziej 
niebezpieczna niż brak informacji. 
Jednak w mojej pracy zależy mi żeby 
dostarczyć jak najwięcej rzetelnej 
wiedzy wszystkim moim pacjentom, 
bo jestem przekonany, że w ten 
sposób jestem w stanie wzbudzić 
zaufanie i skutecznie przekonać, że 

wprowadzenie zmian w swoim życiu 
może przynieść największe korzyści.
– Jakie są rozwiązania?
– Skuteczne rozwiązania są dość 
proste i możliwe do wprowadzenia 
od zaraz. Należą do nich zmiana 
nawyków żywieniowych – m.in. 
ograniczanie spożywania tłuszczów 
zwierzęcych będących źródłem 
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
redukcja masy ciała (jeżeli mamy 
nadwagę), zwiększenie aktywności 
fizycznej oraz odpowiednia suple-
mentacja jako uzupełnienie die-
ty. Często pacjenci pytają mnie o 
suplementacje, bo nie chcą jesz-
cze brać statyn. Należy kierować 
się właściwie udokumentowanym 
składem i odpowiednią dawką.  
W przypadku stosowania leków, nale-
ży wybór suplementów skonsultować 

z lekarzem. Co ważne, jest to mit, że 
zdrowa dieta nie może być smaczna i 
musi być droga. Wszystko to kwestia 
nauczenia się zdrowych nawyków, 
np. zamiany pełnotłustego mleka na 
mleko  odtłuszczone (0,5%), które 
smakuje bardzo podobnie i wybie-
rania chudszych gatunków mięs i 
dorzucania warzyw oraz owoców do 
każdego posiłku. Na początkowym 
etapie wdrażania zmian w naszym 
żywieniu warto, aby to profesjonalista 
(dietetyk) dopasował kaloryczność i 
jadłospis pod nasze potrzeby.
– Czyli wszystko w naszych rę-
kach?
– Z całą pewnością tak. Nawet jeżeli 
cierpimy na chorobę genetyczną, 
mamy inne problemy z układem 
sercowo – naczyniowym, który nie 

są zależne od prowadzonego stylu 
życia, to i tak w porę podjęte zmiany 
mogą wiele zmienić.  Poza tym, spora 
część chorób układu krążenia jest za-
leżna od czynników środowiskowych, 
na które mamy ogromny wpływ.  
To od nas zależy czy będziemy chcieli 
zacząć lepiej się odżywiać, prowa-
dzić regularną aktywność fizyczną 
i trzymać odpowiednią masę ciała, 
a także profilaktycznie wykonywać 
badania krwi. Nasze zdrowie jest w 
naszych rękach i myślę, że takie pod-
sumowanie jest najbardziej trafną 
odpowiedzią do tego pytania. Więcej 
informacji zapisałem w książce, która 
jest pierwszą taką pozycją w Polsce.
Książkę i dietę w promocji można 
zamówić online: www.cholesterol-
podkontrola.pl lub pod nr. tel: 794 
165 506

– Choroby układu krążenia 
są one najczęstszym po-
wodem zgonów w Polsce. 
Na choroby sercowo – na-
czyniowe  rocznie umiera 
średnio 175 tys. naszych 
rodaków, dziennie jest 
to 476 osób, a co piąty 
zgon jest przedwczesny.
Częstym powodem nagłej 
śmierci jest zawał serca, 
co roku zabiera on 12-15 
tys. osób.  Skala tego 
problemu jest ogromna  
i na pewnym etapie życia 
może dotyczyć każdego  
z nas - podkreśla dietetyk 
kliniczny Łukasz Subsar. 

fb.com/OptykKobylkaWarszawa
Znajdź nas i polub na Facebook’u!

Badania okulistyczne
niemowląt, dzieci i dorosłych
Okulary progresywne

Codziennie badanie
wzroku u optometrysty
Najmodniejsze oprawy okularowe
Profesjonalna i kompetentna obsługa
Nauka i dobór soczewek kontaktowych
na każdą wadę wzroku!

Przepis  
na zdrowe 
serce

EDMED Aparaty Słuchowe

ul. Kolejowa 52, 05-220 Zielonka

tel. 786 808 954

KUPON
NA BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHU

Nie czekaj!
Pomagamy słyszeć lepiej!
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
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)  
zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku 
inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 
26,03-719 Warszawa, w imieniu którego działa Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana 
Arkadiusza Obidzińskiego, z dnia 22 lutego 2021 r., uzupełnionego 
w dniu 28 kwietnia 2021 r., zmienionego w dniu 23 lipca 2021 r., 
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 22+055 do km 25+155”.

Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym:
Gmina Zielonka, jedn. ew. 143404_1
obręb 0039 (5-30-04), działki nr ew.: 90/4, 90/2, 
obręb 0040 (5-30-05), działki nr ew.: 143/7, 143/6, 143/31, 
143/10, 143/16, 143/17, 143/25, 143/26, 143/27, 143/13, 
obręb 0041 (5-30-06), działki nr ew.: 77,
obręb 0045 (5-40-04), działki nr ew.: 137,
obręb 0046 (5-40-05), działki nr ew.: 107,
obręb 0050 (5-40-09), działki nr ew.: 127/2, 127/1, 127/3, 127/4, 
78/3, 78/7, 
obręb 0051 (5-40-10), działki nr ew.: 51/4, 51/3, 51/2, 51/1, 
obręb 0025 (5-20-02), działki nr ew.: 4, 
obręb 0026 (5-20-03), działki nr ew.: 1/1, 
obręb 0027 (5-20-04), działki nr ew.: 1, 
obręb 0053 (5-50-01), działki nr ew.: 1, 9/258, 

- działki stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji nie podlegające podziałowi  
pod inwestycję:
Gmina Zielonka, jedn. ew. 143404_1
obręb 0051 (5-40-10), działki nr ew.: 1/16, 

- działki w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające 
podziałowi do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery 
działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone 
do przejęcia pod inwestycję):
Gmina Zielonka, jedn. ew. 143404_1
obręb 0039 (5-30-04), działki nr ew.: 88 (88/1, 88/2), 87 (87/1, 
87/2), 86 (86/1, 86/2), 85 (85/5, 85/6), 84 (84/1, 84/2), 95 (95/1, 
95/2), 94 (94/1, 94/2), 93/2 (93/5, 93/6), 93/1 (93/3, 93/4), 81/2 
(81/3, 81/4), 53/7 (53/8, 53/9),
obręb 0040 (5-30-05), działki nr ew.: 2/4 (2/7, 2/8), 2/2 (2/5, 2/6), 
123/2 (123/5, 123/6), 126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 132 
(132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 142 (142/1, 142/2, 142/3), 74/3 
(74/6, 74/7),
obręb 0041 (5-30-06), działki nr ew.: 32/7 (32/8, 32/9), 69 (69/1, 
69/2, 69/3), 76/2 (76/3, 76/4), 30/6 (30/11, 30/12), 30/4 (30/9, 
30/10),
obręb 0045 (5-40-04), działki nr ew.: 2/15 (2/16, 2/17), 99 (99/1, 
99/2), 100 (100/1, 100/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 
103/2 (103/3, 103/4), 107 (107/1, 107/2), 108/4 (108/5, 108/6), 
130/1 (130/3, 130/4), 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 135 
(135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2),
obręb 0046 (5-40-05), działki nr ew.: 105 (105/1, 105/2), 106 
(106/1, 106/2), 108 (108/1, 108/2),
obręb 0047 (5-40-06), działki nr ew.: 63/1 (63/3, 63/4), 88/1 
(88/3, 88/4),
obręb 0050 (5-40-09), działki nr ew.: 74 (74/1, 74/2), 73/5 (73/15, 
73/16), 66/6 (66/7, 66/8), 73/6 (73/17, 73/18), 75/1 (75/6, 75/7), 
75/5 (75/12, 75/13), 75/4 (75/10, 75/11), 75/3 (75/8, 75/9), 76/1 
(76/3, 76/4), 78/6 (78/10, 78/11), 78/5 (78/8, 78/9), 22/2 (22/3, 
22/4, 22/5), 98 (98/1, 98/2), 99/1 (99/19, 99/20), 132 (132/1, 132/2, 
132/3), 103 (103/1, 103/2), 104 (104/1, 104/2), 105 (105/1, 105/2), 
107/2 (107/7, 107/8), 107/6 (107/9, 107/10), 108 (108/1, 108/2), 
109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 123/2 (123/3, 123/4),
obręb 0051 (5-40-10), działki nr ew.: 9 (9/1, 9/2), 7/2 (7/3, 7/4), 
10/4 (10/8, 10/9), 10/5 (10/10, 10/11), 15 (15/3, 15/4), 16 (16/1, 
16/2), 17 (17/1, 17/2), 18 (18/5, 18/6), 20 (20/1, 20/2), 23 (23/1, 
23/2), 24/1 (24/3, 24/4), 25 (25/1, 25/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 
29/2), 30 (30/1, 30/2), 72 (72/1, 72/2), 31 (31/1, 31/2), 42/1 (42/3, 
42/4), 43 (43/1, 43/2), 44 (44/1, 44/2), 45/1 (45/3, 45/4), 52 (52/1, 
52/2),
obręb 0025 (5-20-02), działki nr ew.: 6/1 (6/3, 6/4, 6/5), 20/2 
(20/5, 20/6), 21/1 (21/6, 21/5, 21/7), 21/2 (21/3, 21/4), 22/3 (22/9, 
22/10), 22/5 (22/7, 22/8), 23/1 (23/5, 23/6), 87/2 (87/5, 87/6),
obręb 0026 (5-20-03), działki nr ew.: 2/1 (2/7, 2/8), 7/2 (7/3, 7/4), 
9 (9/1, 9/2), 11 (11/1, 11/2), 18/1 (18/7, 18/8), 28/4 (28/6, 28/7),
obręb 0027 (5-20-04), działki nr ew.: 2/1 (2/4, 2/5), 3 (3/1, 3/2), 
15/3 (15/5, 15/6, 15/7), 30/2 (30/5, 30/6), 94/1 (94/4, 94/5), 58/1 
(58/5, 58/6, 58/7, 58/8), 62/3 (62/5, 62/6), 84 (84/1, 84/2),
obręb 0053 (5-50-01), działki nr ew.: 2 (2/1, 2/2), 12/2 (12/3, 
12/4), 9/257 (9/266, 9/267, 9/268), 9/190 (9/262, 9/263), 9/193 
(9/264, 9/265),
obręb 0052 (5-60-02), działki nr ew.: 144 (144/1, 144/2), 145 
(145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5), 146 (146/1, 146/2),

- działki w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 
inwestycję (w całości):
Gmina Zielonka, jedn. ew. 143404_1
obręb 0040 (5-30-05), działki nr ew.: 123/1, 143/5, 143/1, 143/2, 
143/30, 143/14, 
obręb 0041 (5-30-06), działki nr ew.: 30/2, 30/3, 
obręb 0045 (5-40-04), działki nr ew.: 2/14, 2/9, 2/8, 
obręb 0050 (5-40-09), działki nr ew.: 77/2, 77/1, 
obręb 0025 (5-20-02), działki nr ew.: 24/1, 
obręb 0026 (5-20-03), działki nr ew.: 3/1, 7/1, 
obręb 0027 (5-20-04), działki nr ew.: 62/1,
obręb 0053 (5-50-01), działki nr ew.: 12/1,

- działki przeznaczone pod rozbiórkę i budowę sieci uzbrojenia 
terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, przebudowę innych dróg publicznych, przebudowę 
zjazdów oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/
przebudowę):

Gmina Zielonka, jedn. ew. 143404_1
obręb 0039 (5-30-04), działki nr ew.: 85 (85/6), 84 (84/2), 95 
(95/2), 94 (94/2), 93/2 (93/6), 93/1 (93/4), 53/7 (53/9),
obręb 0040 (5-30-05), działki nr ew.: 2/4 (2/8), 2/2 (2/6), 127 
(127/2), 129/2, 131, 133 (133/2), 135, 136, 138, 141, 142 (142/3), 
74/3 (74/7),
obręb 0041 (5-30-06), działki nr ew.: 32/7 (32/9), 69 (69/3), 70, 
71, 72, 73/2, 74, 76/2 (76/4), 
obręb 0045 (5-40-04), działki nr ew.: 2/15 (2/17), 2/7, 89, 98, 
99 (99/2), 101 (101/2), 102 (102/2), 103/2 (103/4), 104, 108/4 
(108/6), 132, 
obręb 0046 (5-40-05), działki nr ew.: 108 (108/2),
obręb 0047 (5-40-06), działki nr ew.: 64/9, 64/6, 64/1, 63/1 
(63/4), 89, 63/2, 88/2, 83, 82, 
obręb 0050 (5-40-09), działki nr ew.: 74 (74/2), 66/6 (66/8), 
73/5 (73/16), 73/6 (73/18), 75/1 (75/7), 76/1 (76/4), 76/2, 73/10, 
78/1, 22/2 (22/5), 98 (98/2), 97/1, 99/1 (99/20), 103 (103/2), 109 
(109/2), 110 (110/2), 123/2 (123/4),
obręb 0051 (5-40-10), działki nr ew.: 7/2 (7/4), 10/4 (10/9), 16 
(16/2), 17 (17/2), 20 (20/2), 29 (29/2), 31 (31/2), 42/1 (42/4), 42/2, 
43 (43/2), 49, 50, 52 (52/2),
obręb 0025 (5-20-02), działki nr ew.: 2, 3, 5, 6/1 (6/5), 20/2 
(20/6), 21/2 (21/4), 22/3 (22/10), 24/2, 87/2 (87/6),
obręb 0026 (5-20-03), działki nr ew.: 2/1 (2/8), 3/2, 9 (9/2), 11 
(11/2), 18/2, 18/1 (18/8), 18/3, 18/4, 28/4 (28/7),
obręb 0027 (5-20-04), działki nr ew.: 2/1 (2/5), 4/1, 30/2 (30/6), 
94/1 (94/5), 94/2, 33/1, 57, 91, 84 (84/2), 62/4, 63,
obręb 0053 (5-50-01), działki nr ew.: 2 (2/2), 12/2 (12/4), 9/257 
(9/268), 9/190 (9/263), 9/191, 9/230, 9/225, 
obręb 0052 (5-60-02), działki nr ew.: 124, 144 (144/2), 145 
(145/5), 371, 370, 146 (146/2),

Gmina Kobyłka, jedn. ew. 143401_1
obręb 0047, działki nr ew.: 81.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 35 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Wojewoda Mazowiecki w dniu  
6 września 2021 r. wydał postanowienie Nr 1272/SAAB/2021, 
w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia 
nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 
90 dni.

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 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. 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.7820.2.2.2021.RR
Data publicznego ogłoszenia 16 września 2021 r.

  

Wójt Gminy Jadów
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Jadów i na stronach internetowych 
www.gmina.jadow.az.pl; www.bip.jadow.az.pl 

został 
podany do publicznej wiadomości 

wykaz części gruntów 
przeznaczonych do dzierżawy 
dotyczących działki nr 875/1 

położonej w miejscowości Urle.

Wójt Gminy Jadów
/-/ Dariusz Stanisław Kokoszka 
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