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zanych z obchodami Mazowieckiego 
Tygodnia Bezpieczeństwa odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
konkursów szkolnych z terenu gminy 
dotyczących bezpieczeństwa, a szcze-
gólnie w ruchu drogowym. Nagrody 
przyznano za udział w pięciu konkur-
sach, w różnych kategoriach wieko-
wych: 
Rodzinny konkurs plastyczny „Zna-
ki drogowe”
I miejsce: Piotr i Aleksander Marszał 
z Rodzicami
II miejsce: ex aequo: Aleksander 
Chmiel z Rodzicami oraz Ignacy 
Danis z Rodzicami
III miejsce: ex aequo: Eryk Błoński 
z Rodzicami oraz Igor Melchner z 
Rodzicami
Wyróżnienie: Michalina Mościcka z 
Rodzicami.
Klasy 0- III
Konkurs plastyczny „To zawsze jest 
w modzie – bezpiecznie na drodze”
Kategoria wiekowa - klasy „0”:
I miejsce – Jan Rudzki Szkoła Podsta-
wowa Nowe Budy
II miejsce – Hanna Mroczkowska 
Szkoła Podstawowa Brańszczyk
III miejsce – Joanna Piórkowska Szko-
ła Podstawowa Knurowiec
Wyróżnieni – Alicja Puławska Szkoła 
Podstawowa Brańszczyk, Kornelia 
Witkowska Szkoła Podstawowa 
Białebłoto.
Kategoria wiekowa – klasy I-III
I miejsce – Hubert Niziński Szkoła 
Podstawowa Brańszczyk
II miejsce – Mariusz Oliwier Wołgin 
Szkoła Podstawowa Trzcianka
III miejsce – Jagoda Puławska Szkoła 
Podstawowa Brańszczyk
Wyróżnieni - Jurkiewicz Nikola 
Szkoła Podstawowa Poręba, Mateusz 

Bębenek Szkoła Podstawowa Knu-
rowiec, Filip Pędzich Szkoła Podsta-
wowa Turzyn, Nikola Brejnak Szkoła 
Podstawowa w Porębie.
Klasy IV- VI
Konkurs plastyczny „Bezpieczne 
Wakacje – kto o to dba, zawsze rację 
ma”
Kategoria wiekowa – klasy IV-VI:
I miejsce –Oskar Styś Szkoła Podsta-
wowa Nowe Budy
II miejsce – Sebastian Najmoła Szkoła 
Podstawowa Brańszczyk
III miejsce – Tomasz Twardowski 
Szkoła Podstawowa Poręba
Wyróżnieni – Kinga Wiśniewska 
Szkoła Podstawowa Poręba, Eryk Za-
wadzki Szkoła Podstawowa Trzcianka, 
Blanka Bloch Szkoła Podstawowa 
Brańszczyk.
Klasy IV- VIII
Konkurs „Bądź bezpieczny”, którego 
celem było sformułowanie hasła pro-
pagującego bezpieczne zachowanie się 
w różnych sytuacjach.
I miejsce- Alicja Podleś Szkoła Pod-
stawowa Nowe Budy
II miejsce- Paulina Kuczyńska Szkoła 
Podstawowa Trzcianka
III miejsce- Bartosz Zalewski Szkoła 
Podstawowa Nowe Budy.
Klasy VII- VIII
Konkurs pod hasłem „Bezpie-
czeństwo w domu i na podwórku”, 
polegający na nakręceniu krótkiego 
filmu ukazującego różne sytuacje 
zagrażające bezpieczeństwu w życiu 
codziennym. 
I miejsce- uczniowie klasy VIII Szkoły 
Podstawowej w Porębie: Julia Perzyna, 
Angelika Durska, Amelia Szulkowska, 
Bartosz Szulkowski.
II miejsce- uczennice klasy VIII 
Szkoły Podstawowej w Nowych Bu-
dach: Alicja Anna Podleś, Aleksandra 
Łapińska, Oliwia Zalewska.
III miejsce- uczniowie klasy VIII 
Szkoły Podstawowej w Knurowcu: 
Gabriela Teofilak, Bartosz Kowalczyk.
Gratulujemy laureatom konkursów!
Na zakończenie Pikniku Bezpie-
czeństwa uczniowie klas starszych 
przygotowali pokaz odpowiedniego 
ubioru i wyposażenia do jazdy na ro-
werze, rolkach, hulajnodze. Natomiast 
przedszkolaki w swoim występie ar-
tystycznym zaprezentowały pokaz 
znaków drogowych. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim uczestnikom na-
szej uroczystości za aktywny udział 
w obchodach Mazowieckiego Tygo-
dnia Bezpieczeństwa. 

/Info UG Brańszczyk/

Przybyłych na uroczystość gości przy-
witał dyrektor Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Ostrołęce 
Michał Giers, w osobach: Mazowiec-
kiego Wicekuratora Oświaty Doroty 
Skrzypek, kierownika Delegatury Wo-
jewódzkiego Urzędu Mazowieckiego 
w Ostrołęce Marcina Grabowskiego, 
wójta Gminy Brańszczyk Wiesława 
Przybylskiego wraz z sekretarz Urzę-
du Beatą Wójcik oraz skarbnik Ewą 
Kalatą Powitał także: przewodniczącą 
Rady Gminy Brańszczyk Ewę Beatę 
Wielgolaską wraz z Radnymi oraz 
dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
ty w Brańszczyku Agnieszkę Eychler, 
przedstawicieli służb mundurowych: 
Komendanta  Powiatowej Policji w 
Wyszkowie podinsp. Mariusza Syci-
ka, zastępcę Komendanta Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Sławomira Pietrzaka, Żołnierzy 
z 22. Wojskowego Ośrodka Kartogra-
ficznego w Komorowie. Wśród gości 
byli przedstawiciele instytucji, na co 
dzień czuwających nad szeroko rozu-
mianym bezpieczeństwem, a wśród 
nich: wicedyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostro-
łęce Michał Bałdyga, Nadleśniczy 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa w 
Wyszkowie Waldemar Wańczyk, kie-
rownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Ostrowi 
Mazowieckiej Maria Pajura, kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Wyszko-
wie Iwona Wyszyńska, inspektor Pracy 
Państwowego Inspektoriatu Pracy w 
Warszawie Oddział w Ostrołęce Bog-

dan Kasjaniuk, przedstawiciele Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Wyszkowie, księża z parafii 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, 
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brańszczyku Elżbieta Piórkowska oraz 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy Brańszczyk.
Uroczystość rozpoczęła Jolanta Sta-
churska - starszy wizytator Kurato-
rium Oświaty w Warszawie Delegatu-
ra w Ostrołęce, która przybliżyła cel i 
program Pikniku Bezpieczeństwa. Po 
wystąpieniach przedstawicieli władz, 
głos zabrała dyrektor Agnieszka 
Eychler, która podkreślała zaanga-

żowanie placówki oraz to, że szkoła 
kładzie szczególny nacisk na edukację 
o bezpieczeństwie oraz na stosowanie 
poznanych przez uczniów zasad bez-
pieczeństwa w życiu codziennym. Ko-
lejnym ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie uczniom klas czwar-
tych z terenu Gminy Brańszczyk kart 
rowerowych, którego dokonali: Dorota 
Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty, dyrektor Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie Delegatura w Ostrołę-
ce Michał Giers, kierownik Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckie-
go w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz 
wójt Gminy Wiesław Przybylski. Po 
wręczeniu kart zebrani obejrzeli część 
artystyczną w wykonaniu uczniów 
klas starszych Szkoły Podstawowej w 
Brańszczyku. W krótkim wystąpieniu 
uczniowie przypomnieli zasady doty-
czące prawidłowego poruszania się na 
jezdni z zachowaniem obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego. Uczest-
nicy pikniku wzięli również udział w 
spotkaniach tematycznych w grupach 
dla dzieci i młodzieży z przedstawicie-
lami: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego, Policji, Straży Pożarnej, 
Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, 
Nadleśnictwa, Terenowej Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego i 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ra-
townictwa Medycznego.  
Po części oficjalnej odbył się szereg im-
prez towarzyszących, wśród nich po-
kazy i prezentacje pojazdów operacyj-
nych i wyposażenia sprzętu gaśniczego 
i ratunkowego, udzielanie pierwszej 
pomocy oraz pokaz ratownictwa wod-
nego. Wszyscy chętni uczniowie mogli 
wziąć również udział w konkursach 
sprawnościowych takich jak: przecią-
ganie liny, wyścigi rzędów oraz w in-
nych grach i zabawach sportowych. W 
ramach podsumowania działań zwią-

23 maja 20232

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa
W dniu 18 maja 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku odbył się 
finał Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, którego organizatorem był Wojewoda 
Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.  



skich w Paryżu.
W Pułtusku już odbyły się również lo-
sowania walk.
Wiceprezes Rady Ministrów Henryk 
Kowalczyk, który patronuje Turniejowi 
już w ubiegłym tygodniu podczas spe-
cjalnie zwołanej konferencji podkreślał 
wagę wspierania inicjatywy i kontynu-
acji ważnego dla boksu Turnieju, który 
odbędzie się po raz trzydziesty siódmy.  

Szef Gabinetu Politycznego Wice-
prezesa Rady Ministrów Przemysław 
Bednarski podkreślał, że jako miesz-
kaniec Pułtuska jest bardzo dumny, 
bo walki zostaną rozegrane właśnie w 
Pułtusku i podziękował Wicepremie-
rowi za zaangażowanie w organizację 
wydarzenia.

/KW; fot. Polski Związek Bokserski/
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XXXVII Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im. Feliksa Stamma

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr ewid. 2479.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

2479 1,03 KW SI1W/00066501/5 32 500 500

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2023r. o godzinie 930 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
3 250,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 21.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr ewid. 150.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

150 019 KW SI1W/00057952/5 6 300 100

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godzinie 900 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
630,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 21.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr ewid. 713.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

713 0,16 KW SI1W/00040322/8 5 400 100

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2023r. o godzinie 930 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
3 250,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 26.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

Pułtusk stał się areną walk bokserskich w dniach 22 – 26 maja 2023 r. XXXVII 
Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma odbywa się pod patronatem 
wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka i Ministerstwa Turystyki i Sportu.

Od 22 do 26 maja 2023 r. Pułtusk 
stanie się stolicą Światowego Olim-
pijskiego Boksu. W hali sportowej 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Klaudyny Potockiej w Puł-
tusku w miniony poniedziałek, 
22 maja odbyło się uroczyste otwar-
cie XXXVII Międzynarodowego 
Turnieju Bokserskiego  im. Feliksa 
Stamma. Tegoroczny turniej pa-

mięci wybitnego szkoleniowca rozgrywany jest w ramach 
obchodów 100-lecia Polskiego Związku Bokserskiego, a 
uroczyście został otworzony przez Wiceprezesa Rady Mini-
strów Henryka Kowalczyka.
- Trzydziesty siódmy Międzynarodowy Turniej Bokserski 
im. Feliksa Stamma w Pułtusku uważam za otwarty – mó-
wił Henryk Kowalczyk podczas uroczystej ceremonii, która 
miała miejsce w poniedziałek, 22 maja. Prezes PZB Grze-
gorz Nowaczek przywitał wszystkich uczestników zawo-
dów, podziękował za pomoc w organizacji XXXVII MTB 
im. Feliksa Stamma oraz życzył udanego startu w Pułtusku. 
Powodzenia bokserom życzył również m.in. Mateusz Miło-
szewski, Wiceburmistrz Pułtuska.
Do Pułtuska przybyli reprezentanci z kilkudziesięciu 
państw.
Walki rozpoczną się we wtorek (I tura od godz. 11:00, II tura 
od godz. 17:00) i będą trwały wg tego terminarza codzien-
nie aż do zakończenia turnieju. Na piątek 26 maja zaplano-
wano uroczyste finały walk i dekorację zwycięzców. Ponad 
40 pięściarek i pięściarzy z Polski będzie uczestniczyć w 
rywalizacji. 37 MTB im. Feliksa Stamma jest dla reprezen-
tantek i reprezentantów Polski generalnym sprawdzianem 
przed Igrzyskami Europejskimi. Zawody w Nowym Targu 
będą kwalifikacjami do przyszłorocznych Igrzysk Olimpij-



4 23 maja 2023

Podpisano 8 umów na dofinansowanie 
inwestycji
19 maja Burmistrz Robert Gołaszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Komudy 
podpisał  z przedstawicielkami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą 
Orzełowską oraz Elżbietą Lanc 8 umów na dofinansowanie realizacji zadań w gminie 
Łochów na całkowitą kwotę 539 tys zł.

Podpisane umowy dotyczą dofi-
nansowania na:
- przebudowa drogi we wsi Kar-
czewizna - 200 tys zł.
- modernizacja strażnicy i zakup 
samochodów ratowniczo - gaśni-
czych - 290 tys zł. 
- wsparcie dla sołectw: Barchów, 
Dąbrowa, Nadkole, Wólka Pa-
plińska - 40 tys zł.
- zapobieganie bezdomności 
zwierząt - 9,75 tys zł.

/Info UG Łochów/

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr ewid. 254, 271, 530.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

254 0,19

KW SI1W/00057952/5 15 600 200
271 0,17
530 0,14
Razem 0,50

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023r. o godzinie 830 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
1 560,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 23.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr ewid. 1040, 1564.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

1040 0,06
KW SI1W/00003593/7 19 500 2001564 0,57

Razem 0,63

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. o godzinie 900 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
1 950,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 23.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr ewid. 1153, 1159, 1383, 1389, 3083, 3089.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

1153 0,15

KW SI1W/00036259/4 13 000 150

1159 0,20
1383 0,01
1389 0,02
3083 0,01
3089 0,02
Razem 0,41

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2023r. o godzinie 830 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
1 300,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 26.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.



523 maja 2023

Rozstrzygnięcie 
konkursu „Moja droga do 
wymarzonego zawodu”
W dniu 11 maja 2023 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Węgrowie miała miejsce 
uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród dla 
laureatów konkursu wiedzy o zawodach pn“ Moja droga 
do wymarzonego zawodu” dla uczniów klas VI-VIII z 
terenu powiatu węgrowskiego.

W wydarzeniu wzięły udział nagro-
dzone dzieci oraz ich rodzice. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się Staro-
sta Węgrowski Ewa Besztak, przedsta-
wiciele głównego sponsora nagród tj. 
Zakładu Produkcyjnego Hochland w 
Węgrowie: Zuzanna Domańska koor-

dynator ds. administracji oraz Dariusz 
Sadowski kierownik działu technicz-
nego, a także przedstawiciel drugie-
go sponsora konkursu Powiatowego 
Urzędu Pracy w Węgrowie dyrektor 
Anna Wieczorek.
Wydarzenie rozpoczęła Beata Gashi 

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr ewid. 1501, 1825.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

1501 0,14
KW SI1W/00062189/3 14 100 2001825 0,31

Razem 0,45

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. o godzinie 900 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
1 410,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 26.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

BURMISTRZ ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Brzuza gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr ewid. 61, 704.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Numer 
Działki

powierzchnia 
działek [ha]

Tytuł własności
Księga Wieczysta

Cena wywoławcza [zł]
(brutto)

Minimalne 
postąpienie [zł]

61 0,49 KW SI1W/00008544/4 30 000 300
704 0,49
Razem 0,98

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godzinie 830 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 
3 000,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 
2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami 
przetargu do dnia 21.06.2023 roku (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 
Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wykonawca nie znajduje się na wykazach lub listach sankcyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 
tel. (25) 643 78 30 lub e-mail rgpp@gminalochow.pl.

– dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Węgrowie, witając 
serdecznie wszystkich zgromadzonych 
gości oraz laureatów i ich rodziców. 
Następnie Dorota Mućk, psycholog i 
doradca zawodowy PPP w Węgrowie 
przedstawiła cele i założenia konkursu. 
Po powyższych wystąpieniach nastą-
piło wręczenie nagród nagrodzonym 
uczniom. 
Miejsce I –34 punkty – Maja Urban-
kowska, Szkoła Podstawowa w Sadow-
nem, kl.VI b 
Miejsce II - 33 punkty – Filip Ilczuk, 
Szkoła Podstawowa w Sadownem, 
kl.VI b 
Miejsce III – 31 punktów, Lena Ka-
sperowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Węgrowie, kl. VI
Wyróżnienia: 
Olga Zalewska, 30 punktów, kl. VI b, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgrowie, 
Oliwia Solka, 30 punktów, kl. VIII e, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgrowie,  
Po wręczeniu nagród zaprezentowano 
nagrodzone prace.   

/Agata Krupa-Berbeć i Dorota 
Mućk, doradcy zawodowi
Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Węgrowie /
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z  2023r., poz. 162) oraz 
art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000), zawiadamiam, że w dniu 2022-12-23 zostało wszczęte na wniosek 
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela.

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Szulborze Wielkie):
1. Działki  istniejącego  pasa drogowego: 562/2, 563/1, 504/1, 505/1, 529/1, 506/1, 484/3, 527/1, 537/2, 539/2. 
2. Działki stanowiące własność Powiatu Ostrowskiego i wynikające z projektu podziału nieruchomości: 500/7, 501/9, 

502/3, 503/4, 501/11, 528/2.
3. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

562/3, 529/3, 506/3, 506/4, 527/3, 527/4, 527/5, 530/3, 531/1, 534/1, 537/4, 537/6, 539/4, 539/6, 683/2. 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Janczewo - Sukmanki):
1. Działki  istniejącego  pasa drogowego : 63/4, 61/2, 60/2, 63/2, 62/2, 63/1. 
2. Działki w całości przechodzące na własność Powiatu Ostrowskiego: 62/1, 62/3, 61/1.
3. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

60/3, 63/5

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Zakrzewo Zalesie):
1. Działki  istniejącego  pasa drogowego : 251/4, 244. 
2. Działki w całości przechodzące na własność Powiatu Ostrowskiego: 93, 215/2, 216/2, 233/2, 234/2, 288, 253/7, 

253/6. 
3. Działki stanowiące własność Powiatu Ostrowskiego i wynikające z projektu podziału nieruchomości: 253/9, 253/11, 

253/13. 
4. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

5/3, 55/3, 57/3, 84/3, 85/3, 86/1, 87/3, 88/3, 89/3, 90/3, 20/3, 19/3, 18/3, 17/3, 16/3, 125/1, 291/1, 109/3, 110/1, 
111/3, 113/3, 114/3, 115/3, 116/3, 117/3, 118/3, 119/3, 200/3, 201/1, 202/3, 203/3, 204/3, 211/3, 212/9, 131/9, 
131/11, 212/7, 213/3, 214/3, 215/4, 216/6, 217/3, 219/3, 235/4, 246/6, 247/6, 248/6, 249/6, 250/6, 251/8, 251/6, 
250/4, 249/4, 248/8, 247/4, 246/4, 252/1, 227/3; 

5. Działki z których korzystanie będzie ograniczone z względu na budowę fragmentu drogi gminnej: działka nr ew. 
94. 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Zakrzewo Wielkie):
1. Działki  istniejącego  pasa drogowego : 467; 
2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

52/3, 53/3.

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Smolewo Parcele): 
1. Działki  istniejącego  pasa drogowego: 143/4, 2/4, 143/3, 8/11, 8/9, 3/3, 7/2, 40/1;
2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

2/6, 2/7, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 119/1, 120/1, 8/15, 3/5, 8/17, 8/19, 8/21, 3/7, 24/6, 122/3, 123/1, 124/1, 
132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 24/3, 25/1, 138/1, 5/1, 6/1, 40/3, 49/1, 51/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1;

3. Inwestycja wymaga przejścia drogi przez tereny wód płynących (rzeka Zuzałka): działka nr ew.: 107/2. 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Smolewo Wieś): 
1. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

172/4
2. Inwestycja wymaga przejścia drogi przez tereny wód płynących (rzeka Zuzałka): działka nr ew.:1/2

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb: Zuzela): 
1. Działki  istniejącego  pasa drogowego: 23/1, 19/5, 20/1, 21/1, 61/1, 24/1, 63/4, 63/6, 27/1, 63/8, 94/1, 6/1, 7, 62/1, 

19/3;
2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości, przechodzące z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego: 

6/3, 13/1, 14/1, 16/1, 17/1, 61/3, 62/3, 63/12, 63/14, 63/10, 28/1, 68/3, 348/1, 69/1, 58/1, 59/1, 161/3, 163/1, 
234/1, 221/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/5, 88/1, 93/1, 60/2;

3. Działki z których korzystanie będzie ograniczone z względu na przebudowę urządzeń wodnych: działka nr ew. 348/2, 
68/4, 69/2, 342; 

4. Działki, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości w związku z przewidzianą  rozbiórką budynku: 6/4

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, 
przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej 
sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa” zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Błogosławiony Stefan Kardynał 
Wyszyński - Prymas Tysiąclecia” 
Rozstrzygnięty 
KOMISJA -KONKURSOWA W DNIU 17 MAJA 2023 
ROKU DOKONAŁA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH Z 
POWYŻSZEGO KONKURSU.

Na konkurs zgłoszono ogółem 94 pra-
ce:

uczniowie szkół podstawowych 1. 
klas 1-3 - 17 prac
 uczniowie szkół podstawowych 2. 
klas 4-8 - 43 prace
uczniowie szkół ponadpodstawo-3. 
wych  - 14  prac
uczniowie szkół specjalnych 4. 
- 20 prac

Komisja Konkursowa nagrodziła auto-
rów następujących prac:
W kategorii klas 1 -3
I miejsce – Jan Piotr Sitek –  Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana 
Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
II miejsce – Ola Bogucka–  Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w 
Ostrowi Mazowieckiej
III miejsce – Piotr Czarnecki – Szkoła 
Podstawowa im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Kiełczewie
Wyróżnienia: 
Natalia Kuzak –  Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Nurze
Jan Zawistowski –  Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Nurze

W kategorii klas 4- 8
I miejsce – Patrycja Wojtkowska –  
Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Nurze
II miejsce – Klaudia Rozpara – Szkoła 
Podstawowa im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Kiełczewie
III miejsce –  Gabriela Ołdakowska 
– Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji 
Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w An-
drzejewie
Wyróżnienia: 
Szymon Minota –  Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 
Maja Żaczek – Szkoła Podstawowa im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Kieł-
czewie
Julia Kozioł –  Szkoła Podstawowa im. 
Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach 
Starych 

W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych
I miejsce – Aleksandra Rozumek – Li-
ceum Ogólnokształcące im. M. Koper-
nika w Ostrowi Mazowieckiej
II miejsce – Martyna Stefańczuk –  Li-
ceum Ogólnokształcące im. M. Koper-
nika w Ostrowi Mazowieckiej
III miejsce – Weronika Fidura-  Zespół 
Szkół im. Stanisława Staszica w Małki-
ni Górnej
Wyróżnienia:
Krzysztof Nagórka  – Liceum Ogólno-
kształcące im. M. Kopernika w Ostro-
wi Mazowieckiej
Lena Krasnodębska – Liceum Ogólno-
kształcące im. M. Kopernika w Ostro-
wi Mazowieckiej

W kategorii szkół specjalnych
Szkoła Podstawowa Specjalna 
I miejsce -  Bartłomiej Ruciński – Ze-
spół Szkół Specjalnych w Starym Lu-
biejewie
II miejsce – Milena Falbowska – Ze-
spół Szkół Specjalnych w Starym Lu-
biejewie
III miejsce –  Blanka Frąckiel – Zespół 
Szkół Specjalnych w Starym Lubieje-
wie
Wyróżnienie:
Natalia Radomska – Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy
I miejsce –   Aleksandra Lendzioszek 
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Zuzeli
II miejsce –  Weronika Kozłowska – 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Zuzeli 
III miejsce – Małgorzata Rusak – Ze-
spół Szkół Specjalnych w Starym Lu-

biejewie
W poszczególnych kategoriach nagro-
dzono łącznie 15  prac,  wyróżniono 8 
prac. 
Rozdanie nagród zwycięzcom i oso-
bom wyróżnionym nastąpi 25 maja 
2023  na Powiatowej Hali Sportowej 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazo-

wieckiej, po towarzyszącej obchodom 
Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego 
prelekcji, wygłoszonej przez prof. dr. 
hab. Jana Żaryna (rozpoczęcie uroczy-
stości godz. 12.00).
Gratulujemy laureatom i osobom wy-
różnionym.

/Info Starostwo Powiatowe 
w Ostrowi Mazowieckiej/
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FESTIWAL KULTURY ŁOWIECKIEJ
Z okazji 100-lecia PZŁ został zorganizowany w Ostrowi Mazowieckiej Festiwal 
Kultury Łowieckiej, w ramach, którego odbyła się Msza Święta, wystawa, konferencja 
popularnonaukowa oraz piknik na placu przed Starą Elektrownią.

Organizatorem Festiwalu było Miasto 
Ostrów Mazowiecka, a współorganiza-
torami: Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Ma-
zowieckiej; Miejski Dom Kultury, Mu-
zeum Łowiectwa i Jeździectwa - Od-
dział Muzeum Łazienki Królewskie; 
Fundacja VENATOR, Klub Kolekcjo-
nera i Kultury Łowieckiej PZŁ. 
W bieżącym roku przypada 100-lecie 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
„Jako miasto podjęliśmy tę inicjatywę, 

bo uważamy, że właśnie kultura ło-
wiecka jest wielkim polskim i europej-
skim dziedzictwem godnym przybli-
żania i popularyzowania” – podkreślał 
w swoich wypowiedziach Jerzy Bauer 
burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.
Festiwal Kultury Łowieckiej rozpoczę-
to Mszą Św. w Kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Ostrowi Mazowiec-
kiej, a następnie uczestnicy udali się 
na czele z pocztami sztandarowymi 
do Starej Elektrowni, gdzie odbyło się 

otwarcie festiwalu, którego  dokonał 
burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka, 
Jerzy Bauer. Wyjaśniając założenia, z 
jakimi samorząd Ostrowi Mazowiec-
kiej przystąpił do zorganizowania 
Festiwalu Kultury Łowieckiej mówił, 
że to przybliżanie i popularyzowanie 
ma inny wymiar: „Czynimy to, choć 
ja osobiście myśliwym nie jestem, 
bo mamy przekonanie, że właśnie to 
wielkie dziedzictwo, ten wielki kultu-
rowy potencjał, ale również potencjał 

gospodarczy, jest jakby potencjałem 
wschodzącym z głównego nurtu kul-
turowego w naszym społeczeństwie”.
Kolejnym punktem była konferencja 
popularnonaukowa ,,Łowiectwo wczo-

raj, dziś i jutro”. W trakcie 
konferencji wysłuchano 
wykładu pt. ,,Czy myśli-
wi są potrzebni?” prof. dr 

hab. inż. Dariusza Gwiazdowicza- na-
ukowca i autora ok. 500 publikacji oraz 
wykładu Krzysztofa Mielnikiewicza 
-myśliwego z 41-letnim stażem w Pol-
skim Związku Łowiectwa i rodowitego 
ostrowianina dot. „Historii łowiectwa 
na Ziemi Ostrowskiej”. Na temat hi-
storii polskiego języka łowieckiego 
mówiła prof. UAM dr hab. Aleksandra 

Matulewska, absolwentka 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
tłumaczka i ekspertka 
Polskiego Towarzystwa 
Tłumaczy Przysięgłych 
i Specjalistycznych TE-
PIS. Natomiast  Gabriela 
Łakomik-Kaszuba -mię-
dzynarodowy sędzia 
kynologiczny FCI, bi-
bliofil i kolekcjonerka ky-
nologaliów, omówiła rolę 
i charakterystykę psów 
ras polskich w kulturze 
łowieckiej.

c.d. na str. 8



Jako ostatni wystąpił sokolnik z 
wykształcenia, biolog i ekolog, so-
cjolog z zawodu, członek Polskiego 
Związku Łowieckiego od 40 lat - Ja-
nusz Sielicki z wykładem pt. ,,So-
kolnictwo w kulturze polskiej”.
W międzyczasie nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy czasowej „Dzień 
z życia myśliwego”
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich „AKTE-
ON”. 

Dla pasjonatów i miłośników ło-
wiectwa oraz mieszkańców Ostrowi 
Mazowieckiej obok Starej Elektrow-
ni było mnóstwo atrakcji podczas 
Pikniku Myśliwskiego. Wystawio-
no 30 stoisk, a wśród nich: stoiska 
nadleśnictwa z Ostrowi, Łomży i 
Wyszkowa, Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Stoku, Stowarzyszenia 
Miłośników Gończego Polskiego, 
Sokolników z Podlaskiego Mu-
zeum Kultury Ludowej w Białym-
stoku, stanowiska z rękodziełami, 
swojskim jedzeniem i myśliwski-
mi specjałami oraz kół łowieckich 
(WKŁ: 102 ,,Słonka” Kazuń Nowy, 
137 ,,Jenot” w Komorowie, 
325 ,,Gon” w Warszawie oraz KŁ: 
,,Bekas” Ostrów Mazowiecka, ,,Bór 
Długosiodło”, ,,Szarak” w Małkini 
Górnej, ,,Zielony Krąg” Warszawa, 
,,Mykita” Ostrów Mazowiecka i 
,,Barbara Długosiodło”). 
Festiwal Kultury Łowieckiej w 
Ostrowi Mazowieckiej był wyjąt-
kowym i niepowtarzalnym wyda-
rzeniem. To nie tylko okazja do 
poznania kultury myśliwskiej, ale 
także do spotkania i spędzenia cza-
su w gronie pasjonatów natury oraz 
tradycji myśliwskiej. Dodatkowo 
środowisko kół łowieckich mogło 
poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać 
pozytywne relacje z lokalnymi wła-
dzami. Wsparcie samorządu Ostro-
wi Mazowieckiej i zrozumienie wagi 
tradycji, jakie wykazał burmistrz 
Jerzy Bauer jest dla środowiska ło-
wieckiego bardzo korzystne.

/J.Cz./

23 maja 20238

(+)

Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka

informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 
66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 23 maja 2023 r. do 
13 czerwca 2023 r.) wykaz działki nr 1122/24 położonej 

w Ostrowi Mazowieckiej jest w rejonie ulicy Rodziewiczówny, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonym do właścicieli sąsiednich 
działek oznaczonych numerami: 1122/21, 1122/2 i 1123/1.

c.d. ze str. 7

FESTIWAL KULTURY ŁOWIECKIEJ
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SUKCESY POWIATU 

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”
„Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”
„Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”
„Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”
„Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”
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MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE 
- TWÓJ PLAN NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Nowa, bezpłatna placówka edukacyjna na mapie powiatu 
wołomińskiego! Od września swoje drzwi dla słuchaczy 
otwiera wyjątkowa szkoła powołana przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, będąca odpowiedzią na za-
potrzebowanie rynku pracy w sektorze zawodów specjali-
stycznych. Medyczna Szkoła Policealna w Wołominie przy 
ulicy Sasina 33 będzie nowoczesną jednostką dla wszyst-
kich, którzy marzą o zdobyciu intratnego i prestiżowego za-
wodu. Miejsce wyróżniać będzie wysoce wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna posiadająca ogromną wiedzę mery-
toryczną jak i doświadczenie praktyczne. Głównym celem 
placówki jest wykształcenie słuchaczy w taki sposób, aby 
po zakończeniu edukacji mogli oni jak najszybciej podjąć 
pracę w wybranej profesji. Ważnym atutem szkoły będzie 
stała współpraca z placówkami medycznymi gwarantują-
ca uczniom możliwość profesjonalnych praktyk i szkoleń 
profilowych na najwyższym poziomie. Zajęcia na poszcze-
gólnych kierunkach będą odbywać się w trybie dziennym, 
stacjonarnym i zaocznym. Nie wymagamy świadectwa ma-
turalnego, a jedynie dokumentu ukończenia szkoły średniej. 

Spójrz na listę dostępnych kierunków i wybierz ten najlep-
szy dla siebie: 

asystent osoby niepełnosprawnej•	
opiekun medyczny•	
opiekun osoby starszej•	
opiekunka środowiskowa•	
technik sterylizacji medycznej•	
terapeuta zajęciowy•	
podolog•	
asystentka stomatologiczna•	
technik elektroradiolog•	
opiekunka dziecięca•	
technik bezpieczeństwa i higieny pracy•	
technik elektroniki i informatyki medycznej•	
technik farmaceutyczny•	
technik masażysta•	
technik usług kosmetycznych •	

Po szczegóły związane z rekrutacją na semestr 
2023/2024 zapraszamy na nasza stronę internetową 
www.mspwolomin.pl 

Przebudowa ul. Winnej 
w Andrzejewie

GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE 
SREBRNYM 
LIDEREM 
INWESTYCJI

W maju 2023 r. zakończono prace przy przebudowie 
ul. Winnej w Andrzejewie. Inwestycja polegała 
na wykonaniu nowej  nawierzchni drogi z kostki 
betonowej grubości 8 cm na długości około 101 m. 
Zbudowano zjazdy indywidualne również z kostki 
betonowej o grubości 8 cm. 

Wykonawcą przebudowy była Firma 
Transportowo- Usługowa Mirosław 
Przesmycki Małkinia. Koszt całkowi-
ty inwestycji wyniósł 151 124,26 zł. 
Gmina Andrzejewo uzyskała na to za-
danie dofinansowanie w wysokości 74 
354,00 zł z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020. Po-
moc na realizację ww. inwestycji została 
przyznana za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” 
w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”.                                                                                                                                         
Nawierzchnia drogi przed wykona-
niem przebudowy była w bardzo złym 
stanie. Popękany asfalt i jego braki 
znacznie utrudniały mieszkańcom 
korzystanie z drogi i stwarzały za-
grożenie. Dzięki modernizacji droga 
stała się przede wszystkim bezpiecz-
na i znacznie podniósł się komfort 
jej użytkowania. Dzięki przebudowie 
wyraźnie zyskała estetyka pobliskiego 
otoczenia.

/Info UG Andrzejewo/

Z przyjemnością 
informujemy, o 
przyznaniu SREBRNEGO 
Samorządowego Lidera 
Inwestycji za miesiąc 
kwiecień 2023.

Certyfikat Samorządowy Lider In-

westycji przyznawany jest samorzą-

dom, których działalność ma najwięk-

szy wpływ na działalność inwestycyjną 

całego kraju.

Vortal owg.pl oraz vortal owginfo.

pl już od grudnia 2021r. co miesiąc 

buduje ogólnopolski ranking, który 

jak zwierciadło pokazuje aktywność 

gospodarczą każdego polskiego samo-

rządu.

Na podstawie tego rankingu informu-

jemy, że w miesiącu: kwiecień 2023 

Nasz Samorząd zdobył bardzo wysoką 

ocenę, a co za tym idzie wyróżnienie: 

SREBRNY Samorządowy Lider Inwe-

stycji.
/Info UG Zaręby Kościelne/



W ubiegłopiątkowe przedpołudnie na pograniczu po-
wiatów: wołomińskiego i mińskiego, na granicy dwóch 
gmin: Dobre i Strachówka, w lesie koło miejscowości Ruda 
Pniewnik odbyła się wzruszająca uroczystość patriotyczna.
W jej trakcie hołd żołnierzom Polskiej Organizacji Woj-
skowej, którzy 10 listopada 1918 r. stoczyli w tym miejscu 
walkę z odziałem wojsk niemieckich oddali licznie zgro-
madzeni przedstawiciele lokalnej społeczności, władz sa-
morządowych oraz parlamentarzyści: Senator RP Maria 
Koc, Poseł RP Maciej Górski oraz Wiceminister Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński. 
Uroczystość odbywająca się zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym i przywracająca do zbiorowej pamięci ważny epi-
zod lokalnej historii z okresu walk o niepodległość, 
zorganizowana została z inicjatywy Wójta Gminy 
Strachówka Piotra Orzechowskiego, Wójta Gminy 
Dobre Tadeusza Gałązki oraz Prezesa Stowarzyszenia 
„Wizna 1939” Dariusza Szymanowskiego, we współ-
pracy z ekipą popularnego programu TVP „Było…
nie minęło”.

Jak przypomniano, w tym miejscu Peowiacy pod 
dowództwem mjra Stefana Wolskiego zaatakowali 
Niemców, kiedy ci wywozili z pobliskich miejsco-
wości kontyngent żywnościowy. Odbili dwanaście 
wozów żywności zagrabionej Polakom, rozgromili 
Niemców i odebrali im broń. 
Jedenaście lat później, 10 listopada 1929 roku walczą-
cy w tym miejscu Peowiacy, pochodzący z pobliskich 
wiosek, ufundowali tutaj kapliczkę-pomnik w po-
dzięce za wolną Ojczyznę!
Z biegiem lat historia boju, jak też okoliczności 
ufundowania kapliczki zostały niemal całkowicie 
zapomniane. Przetrwała dzięki wspomnieniom prze-
kazanym przez p. Romualda Pełkę z nieodległej Peł-
kowszczyzny, którymi zainteresowali się członkowie 
Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz redaktor Adam 
Sikorski z popularnego programu TVP „Było…nie 
minęło”.
„W przekazach ludowych na północno -  zachodnim 
Mazowszu pojawia się opowieść o grupie bojowników 
Polskiej Organizacji Wojskowej, która w październiku 
1918 roku rozbiła dużą kolumnę niemieckich wojsk 
okupacyjnych z tzw. Ost Frontu. Historycy powiadali, 
że to tylko przekaz i nie ma dowodów na owo wyda-
rzenie. Ale nam udało się dowód zdobyć. W domo-
wych archiwum jednego z mieszkańców wsi Dobre 
odkryliśmy fotografię kapliczki z napisem: „Na pa-
miątkę walki stoczonej w tym miejscu przez POW z 
pruskim najeźdźcą w dniu 10.XI.1918 roku – uczest-
nicy tejże w podzięce za wolność Ojczyzny krzyż ten 
stawiają”. Na fotografii wokół kapliczki widzimy gru-
pę kilkunastu mężczyzn, członków POW. Przez kilka 
dni przebadaliśmy wiele kapliczek, aż dotarliśmy do 
relacji, że Niemcy w 1939 roku kazali napis zalepić ce-
mentem. Mamy pewność, że wiemy, który to obiekt” 
– informowano w jednym z odcinków popularnego 
programu.
Staraniem Prezesa Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz 
Wójtów Gmin: Dobre i Strachówka, zagospodarowa-
no teren wokół kapliczki oraz postawiono obok niej 
tablicę informacyjno-edukacyjną. Teraz przed samo-
rządowcami i pasjonatami historii kolejne zadanie, 
jakim będzie renowacja zabytkowej kapliczki, która 
przywróci jej dawny blask.
Inicjatorom szczytnego przedsięwzięcia, które po-
zwoliło przywrócić zapomniany fragment lokalnych 
dziejów i organizatorom uroczystości należą się słowa 
najwyższego uznania!

/opr. R.L./
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WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH I ROKOWANIACH
zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Radzymina ogłasza przetargi 
ustne nieograniczone, przetarg ustny ograniczony i rokowania na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Radzymin 

I.Pierwsze przetargi ustne nieograniczone 
Lp. Obręb, nr działek,

 powierzchnie
Oznaczenie tytułu 

własności

Łączna cena wy-
woławcza netto 
w zł działki pod 

zabudowę 
i udziału 
w drodze 

Wysokość
 wadium / 

termin wpłaty

Termin przetargu
Data/godzina

przetargu

1. 0001,  Arciechów dz. nr 919/2 o pow. 
0,0423ha i nr 920/3 o pow. 0,0277 ha 
(łączna pow. 0,0700ha) + udział 1/6 cz. 
w działce nr 919/8 o pow. 0,0149 ha 
i nr 920/2 o pow. 0,1191 ha

WA1W/00039514/0
(dz. 919/2,920/3)

WA1W/00161856/3
(dz. 919/8,920/2)

73.843,00 zł 7.400,00 zł
26.06.2023 r.

30.06.2023 r.
1000

2. 0001, Arciechów dz. nr 919/6 o pow. 0,0492 
ha i nr 920/7 o pow. 0,0252 ha (łączna pow. 
0,0744 ha) + udział 1/6 cz. w dz. nr 919/8 
o pow. 0,0149 ha  i nr 920/2 o pow. 0,1191 ha 

WA1W/00039514/0
(dz. 919/6,920/7)
WA1W/00161856/3
(dz. 919/8,920/2)

70.779,00 zł 7.100,00 zł
26.06.2023 r.

30.06.2023 r.
1100

3. 0001, Arciechów dz. nr  919/7 o pow. 
0,0513 ha i nr 920/8 o pow. 0,0235 ha (łącz-
na pow. 0,0748 ha) + udział 1/6 cz. w działce 
nr 919/8 o pow. 0,0149 ha i nr 920/2 o pow. 
0,1191 ha 

WA1W/00039514/0
(dz. 919/7,920/8)
WA1W/00161856/3
(dz. 919/8,920/2)

71.142,00 zł 7.200,00 zł
26.06.2023 r.

30.06.2023 r.
1200

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%)

II. Pierwszy przetarg ustny ograniczony
Lp. Obręb, nr 

działki
Pow. 

działki
w ha

Położenie Oznaczenie tytułu własności Cena 
wywoławcza 

netto w zł

Wysokość 
wadium w zł / 
termin wpłaty

Termin przetargu
Data/godzina

przetargu

1. 0016, Rżyska
219/6

0,2063 Rżyska WA1W/00112759/5 183.293,00 zł 20.000,00 zł
26.06.2023 r.

30.06.2023 r.
1300

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

III. Rokowania na sprzedaż nieruchomości
Lp. Obręb, nr 

działki
Pow. 

działki
w ha

Położenie Oznaczenie tytułu 
własności

Cena 
wywoławcza 

netto w zł

Wysokość 
zaliczki w zł / 
termin wpłaty

Termin 
zgłoszenia 

udziału 
w rokowaniach 

Termin rokowań
Data/godzina

przetargu

1. 0022, Zawady
7/8
7/5

0,0983
0,0508

Zawady WA1W/00091111/7 110.000,00 zł 11.000,00 zł
27.06.2023 r.

27.06.2023 r. 03.07.2023 r.
1100

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

Miejsce przetargów i rokowań:
Przetargi i rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, pokój 
nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabelach. 

Treści ogłoszeń o przetargach i rokowaniach zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy 

ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka  nieruchomościami oraz na stronie 

internetowej urzędu www.radzymin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów i rokowań:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)
tel.  22 667 68 32 lub 22 667 68 29
e-mail:  geodezja@radzymin.pl

Przywrócono pamięć 
o żołnierzach POW
W ubiegły piątek, 19 maja o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość ponownego 
odsłonięcia kapliczki, upamiętniającej rozbicie niemieckich wojsk okupacyjnych przez 
miejscowy oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918 roku.



Podczas „Lekcji z Burmistrzem” mło-
dzież usłyszała wiele odpowiedzi na 
temat pracy burmistrza Tłuszcza Pawła 
Bednarczyka i samorządu gminne-
go. Burmistrz mówił między innymi: 
o patriotyzmie lokalnym, o tym w jaki 
sposób gmina wspiera osoby starsze, 
niepełnosprawne i bezrobotne, skąd 
pozyskuje środki na realizację inwesty-
cji i jak wygląda planowanie budżetu. 
Szczególnie ciekawe dla uczniów były 
sprawy związane z byciem Burmi-
strzem, np.: jakie cechy charakteru 
powinien posiadać, jak rozwiązuje 
problemy i jakim jest szefem oraz kwestie światopoglądo-
we, co robić, gdy przychodzą chwile zwątpienia oraz jaka 
była najważniejsza rada, jaką usłyszał w życiu. O poziomie 
pytań, dociekliwości i zainteresowaniu uczniów w ramach 
„Lekcji z Burmistrzem” może świadczyć fakt, że nawet 
po usłyszeniu dzwonka zwiastującego przerwę młodzież 

nie zakończyła zadawania pytań. Pozwala to na przypusz-
czenie, że być może burmistrz Paweł Bednarczyk spotkał się 
z przyszłymi samorządowcami, którzy obecnie są uczniami 
klasy 8 Zespołu Szkół w Postoliskach.

/oprac. KW, info UG/
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„Lekcja z Burmistrzem” 
ZS w Postoliskach
Uczniowie klasy 8 Zespołu Szkół w Postoliskach mieli możliwość spotkać się z 
burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem i posłuchać o wielu sprawach 
dotyczących pracy samorządu.
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Starostwo Powiatowe wydało oświadczenie
w związku z konferencją prasową w UM Wołomin na temat 
niebezpiecznych odpadów

Nowoczesne zadaszone boiska 
powstaną przy szkołach 
w Wołominie i Radzyminie!

W ubiegły piątek, 19 maja w Urzędzie Miasta w Wołominie odbyła się konferencja 
prasowa Burmistrz Elżbiety Radwan i Posła RP Jana Grabca, poświęcona sprawie 
nielegalnego przewożenia i składowania na terenie Gminy Wołomin niebezpiecznych 
odpadów. – Mamy tu do czynienia z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi, dlatego 
oczekujemy natychmiastowego działania. Pani Burmistrz odkryła tę aferę, ale powstaje 
pytanie co zrobi w tej kwestii Starosta – pytał Jan Grabiec, który tego samego dnia udał 
się do Starostwa z kontrolą poselską.

Powiat Wołomiński oraz Gmina Radzymin znalazły się 
w gronie beneficjentów pierwszego naboru rządowego 
Programu „Olimpia” - budowy przyszkolnych hal 
sportowych dla województwa mazowieckiego!

W ostatnich dniach, kolejne dobre 
wiadomości dla mieszkańców przeka-
zali za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych Starosta Wołomiński 
Adam Lubiak oraz Burmistrz Radzy-
mina Krzysztof Chaciński.
„Jest mi niezmiernie miło Państwa 
poinformować, że na terenie Zespołu 
Szkół w Wołominie przy ul. Legio-
nów 85, dzięki rządowemu wsparciu 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
wysokości blisko 1,5 mln zł, powstanie 
nowoczesny kompleks sportowy!
Inwestycja będzie realizowana w ra-
mach programu „Olimpia”, czyli bu-
dowy przyszkolnych hal sportowych 
na 100-lecie pierwszych występów 
reprezentacji Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich.
Celem Programu jest poprawa do-
stępu do nowoczesnej przyszkolnej 
infrastruktury sportowej dla dzieci 
i młodzieży. Jednocześnie umożliwi 
to sportowy rozwój oraz aktywność 
fizyczną osób z pozostałych grup 
społecznych. Dotacja na dofinanso-
wanie realizacji zadania związanego 
z budową obiektu sportowego może 
wynieść nawet 70% wydatków zwią-
zanych z realizacją zadania” – poinfor-
mował Starosta Adam Lubiak zazna-
czając, że to jednak nie koniec dobrych 
wiadomości.

Drugi podobny obiekt powstanie 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 
1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka 
w Radzyminie.
– W ramach programu „Olimpia”, reali-
zowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Gmina Radzymin otrzy-
mała 2,17 mln złotych na budowę 
nowego wielofunkcyjnego boiska z 
trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem 
o stałej konstrukcji przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Radzyminie – po-
informował Burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński.
– Cieszę się, że mogłem wesprzeć te 
dwa wspaniałe zadania, których re-
alizacja nastąpi w latach 2023-2024. 
Poprawa infrastruktury sportowej w 
szkołach na terenie Powiatu Wołomiń-
skiego to jeden z moich priorytetów 
obecnej kadencji – podkreślił Starosta 
Adam Lubiak dziękując za wsparcie 
parlamentarzystom i radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 
Nowe zadaszone boiska sportowe przy 
radzymińskiej „Stalowej Jedynce” i 
wołomińskim Zespole Szkół pozwolą 
na prowadzenie treningów z młodymi 
sportowcami przez cały rok, bez wzglę-
du na porę roku i aurę za oknami.

/opr. KW/

Pojawia się coraz więcej pytań w sprawie niebezpiecznych 
odpadów, które w ostatnich dniach zostały podrzucone na 
teren Gminy Wołomin. Stare Grabie, Duczki i Leśniakowi-
zna to kolejne miejsca na mapie Polski, które upatrzyli sobie 
nieuczciwi przedsiębiorcy.
W konferencji zorganizowanej przez Burmistrz Wołomina 
i Posła Jana Grabca udział wzięli m.in.: Krzysztof Strzałkow-
ski Przewodniczący Koła KO Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Marcin Podsędek Wiceprzewodniczący Sejmiku, 
Radni Sejmiku: Anna Brzezińska 
i Piotr Kandyba, a także Radny Po-
wiatu Wołomińskiego Arkadiusz 
Werelich.
Obecni podczas konferencji goście 
byli jednomyślni - nielegalne odpady 
to problem całego kraju, a nie tylko 
Wołomina. Skala i charakter proce-
deru wykraczają poza kompetencje 
gmin, dlatego Burmistrz Elżbieta 
Radwan zaapelowała o natychmia-
stową interwencję służb państwo-
wych i wszystkich, którzy mogą 
pomóc w sprawie podrzucanych 
odpadów w Wołominie i w całej 
Polsce.
– Mieszkańcy Gminy Wołomin 
nie mogą ponosić kosztów utyli-
zacji odpadów podrzucanych przez 
nieuczciwych przedsiębiorców! Kosztów, które są nie do 
udźwignięcia dla gminnych budżetów. Rozwiązania syste-
mowe potrzebne są na już! Wyspecjalizowane służby mu-
szą działać natychmiast. Procedury nie mogą hamować 
działania w sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Życie i zdrowie ludzi musi być zawsze 
priorytetem, nie tylko dla mnie tu w Wołominie, ale dla 
wszystkich, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa miesz-

kańców w całej Polsce – podkreśliła Burmistrz 
Elżbieta Radwan.
Tuż po konferencji Poseł Jan Grabiec, sugerując 
niewystarczające w jego ocenie zainteresowanie 
sprawą ze strony samorządu powiatowego udał się z 
kontrolą poselską do Starostwa. Jeszcze tego same-
go dnia, Starostwo Powiatowe w Wołominie wydało 
oświadczenie, którego treść przytaczamy poniżej:

OŚWIADCZENIE RZECZNIKA PRASOWEGO 
STAROSTWA POWIATOWEGO w WOŁOMINIE 
z dn. 19 maja 2023 r.:

„Nawiązując do dzisiejszej konferencji prasowej zor-
ganizowanej przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan 
oraz Posła Na Sejm RP Jana Grabca i radnych Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, uprzejmie informuję:
Starostwo Powiatowe prowadzi kontrole wydanych decyzji na 
zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie powiatu wo-
łomińskiego. We wskazanym w trakcie konferencji prasowej 
przypadku prowadzenia działalności na podstawie decyzji 
Starosty Wołomińskiego - w wyniku kontroli przeprowadzo-

nej w drugiej połowie 2022 roku przez 
WIOŚ na wniosek Starosty w ramach 
postępowania dostosowawczego ze-
zwolenia, cofnięta została w listopadzie 
2022 roku decyzja zezwalająca na prze-
twarzanie odpadów ze względu na brak 
właściwej instalacji do przetwarzania 
odpadów.
W lutym 2023 roku inspektorzy Wy-
działu Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Wołominie dokonali in-
spekcji w zakresie wykonania przez fir-
mę obowiązku usunięcia odpadów prze-
znaczonych do przetworzenia. Podmiot 
uprzątnął wskazane w decyzji odpady i 
przedstawił dokumenty potwierdzające 
ich przekazanie do uprawnionych pod-
miotów. W zakresie wydanej decyzji dot. 
zbierania odpadów z 2015 roku (która 
wymaga opinii Burmistrza Wołomi-
na), właściwym organem w związku z 
ilością deklarowanej masy składowania 
odpadów przekraczającej 3000 Mg, jest 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego (stosownie do art. 41 ust. 3 pkt 1 
lit. d) ww. ustawy o odpadach).
Starostwo Powiatowe w Wołominie 
otrzymało informację, że w wyniku Pi-
sma Starosty Wołomińskiego  do  Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego z 
dnia 11 maja br., na przedmiotowym 
terenie przeprowadzona została próba 
kontroli inspektorów WIOŚ z udziałem 
pracowników Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Nie jest prawdą in-
formacja przekazana na konferencji 
prasowej, że Starostwo Powiatowe w 
Wołominie zwlekało z przekazaniem 
jakiekolwiek dokumentacji do innych 
organów administracji publicznej.
Z ubolewaniem należy stwierdzić, że 
działania Burmistrz Wołomina oraz 
części polityków Koalicji Obywatelskiej 
mają na celu odwrócenie uwagi od  re-
alnego zagrożenia jakim są nielegalne 
odpady odkryte na kilku nieruchomo-
ściach na terenie Gminy (m.in. w Sta-
rym Grabiu i Duczkach), i z którymi 
nie potrafią lub nie chcą poradzić sobie 
włodarze Gminy oraz zdobycie pokla-
sku przed zbliżającymi się wyborami 
parlamentarnymi i samorządowymi.

Zgodnie z art. 26a Ustawy o odpadach 
- odpady niebezpieczne znajdujące się 
w miejscu nieprzeznaczonym do ich 
składowania lub magazynowania po-
winny być niezwłocznie usuwane i prze-
kazywane do zagospodarowania lub 
unieszkodliwienia. Właściwym w tym 
zakresie organem  administracji,  gdy  
odpady  niebezpieczne znajdują się na 
gruntach Skarbu Państwa lub na tere-
nie nieruchomości prywatnych jest wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, a gdy 
odpady niebezpieczne zalegają w nieru-
chomościach, dla których władającym 
powierzchnią ziemi jest gmina – właści-
wy regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska. (…) We wrześniu 2019 r. ustawo-
dawca  nałożył na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast obowiązek usuwa-
nia odpadów niebezpiecznych, gdy ko-
nieczność ich niezwłocznego usunięcia 
jest uzasadniona zagrożeniem, jakie te 
odpady stanowią dla życia lub     zdro-
wia ludzi lub środowiska (Raport NIK z 
2023 roku – Usuwanie nielegalnie skła-
dowanych odpadów niebezpiecznych).
Kontrola  poselska przeprowadzona 
w dniu 19 maja br. w Starostwie prze-
biegła w atmosferze   merytorycznej 
dyskusji, wzajemnej współpracy oraz 
znajomości i zrozumieniu kompetencji 
poszczególnych organów administracji 
publicznej. Udostępniono Panu Posło-
wi wszelkie dokumenty, o które wnio-
skował oraz dokonano wyczerpujących 
wyjaśnień w sprawie.
Zachęcamy wszystkie podmioty i organy 
poczuwające się do odpowiedzialności 
za dobro wspólnoty lokalnej i ochronę 
środowiska do współdziałania i meryto-
rycznej współpracy, a nie próby zbijania 
kapitału politycznego i zdyskredytowa-
nia partnerów samorządowych w trak-
cie publicznych wystąpień, które często 
nie pokrywają się z rzeczywistością” 
– czytamy w treści oświadczenia, wyda-
nego przez Karola Szyszko - Rzecznika 
Prasowego Starostwa Powiatowego w 
Wołominie.

/opr. KW; foto: UM Wołomin/
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Kobyłkowski UTW na wyciecze pełnej przygód

Zapraszamy na pełen atrakcji 
Piknik charytatywny PSONI 
w Kobyłce!

Przygodowy scenariusz zwiedzania, rozwiązanie kryminalnej intrygi, a także ognisko 
z pieczeniem kiełbasek - takie atrakcje stały się udziałem uczestników wycieczki, 
zorganizowanej w ramach Kobyłkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W poniedziałek, 15 maja Burmistrz Ząbek Małgorzata 
Zyśk podpisała umowę na przebudowę pięciu 
ząbkowskich ulic: Harcerskiej, Westerplatte, Kołłątaja, 
Obrońców i Tulipanowej. Wprowadzenie wykonawcy 
inwestycji na budowę odbyło się już następnego dnia.

Już w najbliższą sobotę, 27 maja od godz. 15:00 na Placu 
15 Sierpnia w Kobyłce, odbędzie się Piknik z okazji Dni 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W słoneczny czwartek, 11 maja słuchacze Kobyłkowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się na pełną przygód 
wycieczkę po Mazowszu.
Kobyłkowska młodzież trzeciego wieku odwiedziła Cie-
chanów, Opinogórę i Gołotczyznę, gdzie zwiedziła m.in. 
Zamek Książąt Mazowieckich, Muzeum Romantyzmu i 
Muzeum Pozytywizmu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
w trakcie wycieczki zrealizowano przygodowy scena-
riusz zwiedzania, zakładający m.in. rozwiązanie intrygi 
kryminalnej w Gołotczyźnie.
Z myślą o słuchaczach Kobyłkowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zorganizowano również ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, podczas którego można było odetchnąć wśród 
zieleni korzystając z pięknej, majowej pogody.

Organizatorzy i uczestnicy składają 
serdeczne podziękowania Burmistrz 
Kobyłki Edycie Zbieć za objęcie wy-
cieczki patronatem oraz sfinansowanie 

kosztów przejazdu.

/opr. KW; źródło: Miejski Ośrodek 
Kultury w Kobyłce/

Piknik organizowany jest przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło w 
Kobyłce. Wydarzenie objęte zostało Pa-
tronatem Burmistrza Miasta Kobyłka. 
W programie moc atrakcji: występy 
muzyczne, animacje dla dzieci, kon-
kursy, dmuchańce, kucyki, loteria fan-
towa, wata cukrowa, balony z helem, 
popcorn, zakręcona frytka, malowanie 
twarzy, kolorowe warkoczyki, stoisko 
z rękodziełem, strefa gastronomiczna. 
O godz. 15:30 - Występ Natalii Kacz-

marek, godz. 16:00 - Występ dzieci ze 
szkoły w Czarnej, godz. 16:30 - Występ 
Natalii Brzostowskiej, godz. 17:00 - 
Charytatywna Licytacja, godz. 19:00 
- Występ zespołu Shock.
Środki zebrane podczas imprezy zo-
staną przeznaczone na sfinansowanie 
zajęć dodatkowych dla wychowanków 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Kobyłce, miesz-
czącego się przy ul. Nadmeńskiej 8h. 
ZAPRASZAMY!!!

Remont pięciu ulic coraz 
bliżej. Wykonawca został 
wprowadzony na budowę

We wtorek, 16 maja warszawska firma 
DOWBUD-C II Sp. z o.o. Sp. k., będą-
ca wykonawcą przebudowy pięciu ząb-
kowskich ulic: Harcerskiej, Westerplat-
te, Kołłątaja, Obrońców i Tulipanowej 
została wprowadzona na budowę.
W związku z przebudową powyższych 
ulic, Urząd Miasta Ząbki zwraca się z 
prośbą o wykonanie przyłączy przed 
rozpoczęciem inwestycji. Po zakoń-
czeniu robót budowlanych przez Mia-
sto Ząbki wykonanie przyłączy będzie 
utrudnione ze względu na objęcie no-
wych dróg gwarancją na wykonane 
roboty budowlane.
W ramach przebudowy ulic: Harcer-
skiej, Westerplatte, Kołłątaja, Obroń-
ców i Tulipanowej zostanie wykonana 
kanalizacja deszczowa, kanał techno-
logiczny oraz wymiana nawierzchni 
jezdni, zjazdów i chodników. Termin 

wykonania to 14 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

/opr. KW, źródło: ML – UM Ząbki/
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Wieliszew działając na  podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.,poz.344) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieliszew 
adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1,05-135 Wieliszew, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Wieliszew (www.bip.wieliszew.pl), 
 podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. od dnia 23 maja 2023r. do dnia 13 czerwca 2023r.

Wykaz nr GNGiN.6840.2.2023.MW informujący o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych,  działek ewidencyjnych nr 210/41, 210/42 położonych 

we wsi Łajski, gmina Wieliszew.  

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Wieliszew 
tel. (22) 782-19-11, e-mail: nieruchomosci@wieliszew.pl

WÓJT GMINY
PAWEŁ ANDRZEJ KOWNACKI

Wiceminister na Zjawieniu…

Spływ Kajakowy rzeką 
Rządzą – Szlakiem 
1. linii obrony Warszawy 
w sierpniu 1920 r.

Wielką niespodziankę sprawił Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński 
mieszkańcom Radzymina, uczestniczącym w tradycyjnym nabożeństwie majowym, 
odbywającym się w Kapliczce na Zjawieniu.

W ubiegły piątek, 19 maja Wicemini-
ster, a zarazem Poseł RP Piotr Uściński 
odwiedził słynną radzymińską kaplicę 
przy ul. Wróblewskiego (Sanktuarium 
Maryjne Parafii p.w. Przemienienia 
Pańskiego), aby w przededniu swoich 
urodzin pomodlić się z wiernymi w 
tym szczególnym miejscu.
W nabożeństwie majowym wzięli 
udział również: Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary 
Wnuk oraz Członek Zarządu Powiatu 
Paweł Dąbrowski – wieloletni opiekun 
i kustosz Kaplicy na Zjawieniu.
„Nabożeństwo majowe w miejskiej ka-
pliczce prowadzone przez świeckich, 
ale pełnych wiary i miłości ludzi. Mo-
dlą się i śpiewają tak w każdy majowy 
wieczór od wielu, wielu, bardzo wielu 
lat. Dziękuję” – napisał Wiceminister 

Piotr Uściński wspominając w me-
diach społecznościowych swój udział 
w modlitewnym spotkaniu, a zarazem 
zachęcając wszystkich do pójścia za 
dobrym przykładem: „Majowe to na-
sza piękna, polska tradycja! Pielęgnuj-
my ją!” – zaapelował Piotr Uściński.

/rl/

Już w najbliższą sobotę, 27 maja odbędzie się Spływ 
Kajakowy rzeką Rządzą – szlakiem 1. linii obrony 
Warszawy w sierpniu 1920 roku.

Spływ organizowany jest przez: Gmi-
nę Radzymin, Towarzystwo Przyjaciół 
Radzymina oraz ROKiS Radzymin w 
ramach obchodów 103. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Radzy-
mina Krzysztof Chaciński.
Trasa spływu obejmuje dolny bieg 
Rządzy na odcinku od Starego Krasze-
wa do Starych Załubic.
W trakcie spływu zapoznają się Pań-
stwo z historią Bitwy Warszawskiej. 
Wieloma anegdotami, dotyczącymi 
działań wojennych 1920 r. na tym od-
cinku frontu podzieli się z nami histo-
ryk p. Jan Wnuk – Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Radzymina.
Prelekcje historyczne odbywać się 

będą podczas czterech przystanków 
na trasie spływu: przy dawnym mły-
nie w Starym Kraszewie (start spły-
wu ok. godz. 9:00), przy moście pod 
S8 w Starym Dybowie, na polanie 
na Rejentówce oraz w trakcie finało-
wego poczęstunku nieopodal boiska 
K.S. Rządza Załubice (ok. 14:00).
Wszystkich zainteresowanych zachę-
camy do udziału w spływie (Koszt: 
50zł/os. Zapisy tel.: 600-886-934. Kto 
pierwszy ten lepszy! - ilość miejsc 
ograniczona).
Serdecznie zapraszamy również 
wszystkich zainteresowanych (mile 
widziane całe rodziny) do udziału w 
prelekcjach historycznych, zaplano-
wanych podczas przystanków!
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AB.7011.1267.2022.DM
OBWIESZCZENIE 

STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO 
Na podstawie 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 2022 r., poz. 176) 
zawiadamia się, że w dniu 13 kwietnia 2023 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję 
Nr 3/2023 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej realizowanej pn. „Rozbudowa ul. Sosnowej w Wyszkowie z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz 
Wyszkowa.
Wnioskowana inwestycja zrealizowana 
zostanie na poniżej wymienionych 
działkach, oznaczonych geodezyjnie 
jako:
Działki usytuowania obiektu:
Działki w granicach istniejącego pasa 
drogowego

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_4 Wyszków - obszar miejski

Obręb: 0001 Wyszków

109/10, 115, 109/11, 106/6, 106/17, 105/14, 82/1, 75/1, 74/1, 61/5, 59/1, 51/1, 50/1, 45/7, 45/4, 11/2, 10/3, 8/2, 7/2, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 1/1,

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszków

Obręb: 0006 Leszczydół Nowiny

438/1, 439/1, 440/1

Działki w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej przeznaczone w całości  do przejęcia pod inwestycję  

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszków

Obręb: 0006 Leszczydół Nowiny

441/2, 441/1

Działki w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej podlegające podziałowi (w nawiasach numery działek po podziale 
– tłustym drukiem numery działek przeznaczone  do przejęcia pod inwestycję) 

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_4 Wyszków - obszar miejski

Obręb: 0001 Wyszków

109 (109/15, 109/16), 108/1 (108/10, 108/11), 107/14 (107/24, 107/25), 107/12 (107/22, 107/23), 107/16 (107/26, 107/27), 106/3 (106/22, 106/23), 
105/6 (105/19, 105/20), 100/2 (100/3, 100/4), 99 (99/1, 99/2), 98 (98/1, 98/2), 97 (97/1, 97/2), 96 (96/1, 96/2), 93 (93/1, 93/2), 82/2 (82/4, 82/5), 80 
(80/1, 80/2), 70 (70/1, 70/2), 66 (66/1, 66/2), 64 (64/1, 64/2), 49 (49/1, 49/2), 48/2 (48/5, 48/6), 48/1 (48/3, 48/4), 47 (47/1, 47/2), 39 (39/1, 39/2), 
38 (38/1, 38/2), 29 (29/1, 29/2), 28 (28/1, 28/2), 27 (27/1, 27/2), 25 (25/1, 25/2), 6275 (6275/1, 6275/2), 21 (21/1, 21/2), 20 (20/1, 20/2), 19 (19/1, 
19/2), 18 (18/1, 18/2),              

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszków

Obręb: 0006 Leszczydół Nowiny

438/2 (438/3, 438/4), 439/2 (439/3, 439/4), 440/2 (440/4, 440/3), 441/5 (441/6, 441/7) 

Działki poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego drogi gminnej podlegające ograniczeniu niezbędne do budowy lub przebudowy 
innych dróg publicznych

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_4 Wyszków - obszar miejski

Obręb: 0001 Wyszków

116 Pas drogowy drogi gminnej nr 440557W – projektowanie włączenia drogi gminnej ul. Sosnowej w drogę gminną 
(ul. Leśna)

3000/91, 109/10 Pas drogowy drogi powiatowej nr 4408W – projektowanie włączenia drogi gminnej ul. Sosnowej w drogę powiatową 
(ul. Świętojańska)

108/9 Pas drogowy drogi gminnej dojazdowej – projektowanie włączenia drogi gminnej ul. Sosnowej w drogę gminną dojazdową 
ul. Leszczynową

81/1 Pas drogowy drogi gminnej dojazdowej – projektowanie włączenia drogi gminnej ul. Sosnowej w drogę gminną dojazdową

Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszków

Obręb: 0006 Leszczydół Nowiny

442 Pas drogowy drogi powiatowej nr 4408W (ul. Wyszkowska) – projektowanie włączenia drogi gminnej ul. Sosnowej w drogę po-
wiatową 

Działki podlegające ograniczeniu niezbędne do budowy lub przebudowy zjazdów (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem 
numery działek przeznaczone do budowy lub przebudowy zjazdów) 

Obręb: 0006 Leszczydół Nowiny

441/5 (441/6, 441/7), 440/2 (440/4, 440/3) budowa zjazdów publicznych

Działki stanowiące teren kolejowy
Powiat Wyszkowski, gmina Wyszków, Jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszków

Obręb: 0006 Leszczydół Nowiny

447 Projektowane skrzyżowanie z ul. Sosnową – wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

» NIERUCHOMOŚCI 

 Wynajmę w Łomży lokale: 30m•	 2, 50m2, 
100m2 oraz powierzchnię magazynową 
i biurową: 50m2, 100m2, 200m2. 
Tel. 600-588-666.  (+)

Lokale do wynajęcia w Wyszkowie. •	
40m2: parter, witryna, media -1200 zł, 
60m2: parter, witryna, media - 2500 zł. 
Tel. 606-211-844.   (+)

Tłuszcz os. Długa, sprzedam działki bud. •	
o pow. 650m2 i 835m2. 
Tel. 511-088-167.(+)

Sprzedam działkę w Zabrodziu 1150m•	 2. 
Tel. 798-391-251.  (1)

Zamienię mieszkanie własnościowe na •	
I piętrze z balkonem M-3 /37,60 m2 
na większe. Telefon 505-704-343.    (1)

Sprzedam działkę budowlaną w •	
Gulczewie – wymiary 25 x 45 m. 
Nr działki  143505_5.0004.455/65. 
Tel. 505-704-343.     (1)

Pilne! Kupię mieszkanie Wołomin i •	
okolice, gotówka. Tel. 532-106-108.

Sprzedam działkę w Chrzęsnym •	
k/Tłuszcza, blisko PKP, budowlaną 
1170 m2 z warunkami zabudowy. 
Cena:105 tys. Tel . 532-106-108. 

» USŁUGI
Wykonam elewacje, docieplenie •	
budynków. Tel. 798-447-566.  (+)  
Wycinka przycinka drzew, koszenie traw, •	
zarośli, Mulczer tel. 500-351-199.    (6)

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW. SZYBKO, •	
ANIO, SOLIDNIE.  Tel. 502-053-214.  (29)

Wywóz mebli, gabarytów, odpadów i •	
innych, przeprowadzki. Usługi porząd-
kowe. Tel. 513-367-980   (+)
Ustawianie - montaż anten satelitarnych i •	
naziemnych. Tel. 600-345-091.   (30)

» ZATRUDNIĘ 
    
Przyjmę do pracy na elewacje. •	
Tel. 798-447-566. (+). 

» ROLNICZE
RZEŹNIA KUPI BYDŁO POURAZOWE •	
DO UBOJU Z KONIECZNOŚCI. 
TEL. 511-075-866, 662-396-670.  (9)

Dotacja unijna z programu ,,Moderni-•	
zacja Gospodarstw Rolnych” – obszar 
D. Termin naboru wniosków czerwiec, 
lipiec 2023 r. Nowa kwota wsparcia 
250 tys. na zakup nowych maszyn rol-
niczych. Wypełnianie wniosków, dojazd 
do rolników. Tel. 795-931-529.     (5) 

» MATRYMONIALNE 
    
Samotny, niezależny Pan pozna kobietę •	
z możliwością zamieszkania. 
 Tel 798-391-251.    (1)
Zaproszę Panią na Festyn rodzinny •	
28 maja w Długosiodle. Jestem sam 
i potrzebna mi Pani do towarzystwa – 
osoba starsza. Tel. 511-664-309.

(6)

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie 
poszukuje pracownika.

Jeśli interesuje Cię praca w kulturze, masz umiejętności projektowania i tworzenia grafik na stronę www 
oraz social media; potrafisz przygotować  materiały graficzne do druku,( np. plakaty, zaproszenia, kartki 
okolicznościowe), jesteś dyspozycyjny i nie przeraża Cię praca przy organizacji imprez kulturalnych 
na terenie gminy- zapraszamy!

My ze swojej strony oferujemy  stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ciekawą, 
różnorodną  i pełną wyzwań pracę w Instytucji Kultury, rozwój zawodowy dzięki współpracy 
z doświadczonym zespołem.

CV prosimy składać osobiście w Sekretariacie MiGOK Łochów do dnia 31.05.2023 r.Huczny i kolorowy finał „Wojciechowego 
Świętowania 2023” w Serocku!
„Wojciechowe Świętowanie”, to kluczowa impreza w kalendarzu gminnych eventów, nie 
mogło jej więc zabraknąć także w tym roku. Kulminacyjnym wydarzeniem był festyn 
miejski, który w sobotę, 13 maja przyciągnął do Serocka wielu turystów i mieszkańców 
szeroko pojętych okolic.

Na początku było… głośno i kolorowo.
Choć niespodziewany deszcz próbował pokrzyżować nam 
plany, to wyruszyliśmy z miejskiego stadionu z przekona-
niem, że to będzie dobre popołudnie. I było. Rozpoczęło się 
barwnym korowodem, prowadzonym przez Orkiestrę na 
Dużym Rowerze. Szkoły, sekcje sportowe, organizacje poza-
rządowe, sołectwa, instytucje i różnego rodzaju grupy dzia-
łające na ternie gminy zaprezentowały się w przebraniach, 
wyposażone w najróżniejsze „przeszkadzajki” narobiły ha-
łasu i nastroiły dobrą energią.
Ta energia towarzyszyła nam podczas festynu na rynku, któ-
ry rozpoczął się powitaniem przez władze samorządowe i 
gości z naszych miast partnerskich. W tym roku odwiedziły 
nas grupy z Dzierżoniowa, włoskiego Celleno, z którym ob-
chodzimy 25-lecie współpracy, litewskiej Ignaliny, czeskiego 
Lanskroun, węgierskiego Balatonalmadi, bułgarskiego Dry-
nova, ukraińskich Wielkiego Byczkowa i Opiszni.
Początek festynu był także dobrym momentem, aby uhono-
rować naszych młodych sportowców: tenisistów: Martynę 
Sochocką i Nataniela Domałę - za wybitne osiągnięcia spor-
towe oraz grupę korfabllistów z klubu Sokół Serock, którzy 
w kwietniu zdobyli puchar w Mistrzostwach Polski.
Potem scena należała do młodych artystów lokalnych, któ-
rych występy – jak zwykle – przyniosły wiele wzruszeń ich 
najwierniejszym fanom – rodzinie i bliskim, a wszystkim 

gościom zapewniły dobrą zabawę. Tej nie zabrakło także 
podczas występów gwiazd wieczoru – zespołu Ex Maanam 
i Dawida Kwiatkowskiego, na którego najwytrwalsi fani cze-
kali od samego rana.
Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę, udział w kon-
kursach, zabawach, loteriach, za Wasze dobre słowa i radość, 
dzięki której to świętowanie ma wyjątkowy charakter!

/źródło: UMiG Serock/
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Ceremonia przekazania 
Flagi Radzymina

Dzień Patrona w I LO PUL im. 111 
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

W ubiegły poniedziałek, 22 maja odbyła się 60. Sesja 
Rady Miejskiej w Radzyminie, którą zainaugurowano 
niezwykle uroczystym akcentem. W związku ze 
zbliżającymi się obchodami przypadającego w tym roku 
jubileuszu 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka 
pil. M. Pisarka w Radzyminie, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Elżbieta Darka wraz z Burmistrzem Krzysztofem 
Chacińskim przekazała na ręce uczniów „Stalowej 
Jedynki” Flagę Gminy Radzymin, która umieszczona 
zostanie w szkolnej kapsule czasu 2023 – 2073.

W środę, 17 maja społeczność Liceum Mundurowego PUL w Wołominie uroczyście 
świętowała Dzień Patrona – 111 Eskadry Myśliwskiej oraz 6. rocznicę wręczenia 
sztandaru i nadania placówce imienia. Wydarzenie stało się okazją do uhonorowania 
szkoły zaszczytnym Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

W poniedziałek, 
22 maja 2023 r. uro-
czystego aktu prze-
kazania Flagi Gminy 
Radzymin
na ręce delegacji 
uczniów dokonali:
Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w 
Radzyminie Elżbie-
ta Darka oraz Bur-
mistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński 
w obecności Zastęp-
cy Burmistrza Ra-
dzymina Krzysztofa 
Dobrzynieckiego i 
przed obliczem Wy-
sokiej Rady. Flagę z 
rąk włodarzy Radzy-
mina odebrało troje 
uczniów reprezen-
tujących klasy VIII: 
Zuzanna Koźlik, 
Piotr Łapiński i Ga-
briel Jusiński.
W trakcie ceremo-
nii Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej 
odczytała również 
okolicznościowy Akt 
Przekazania Flagi, 
pod którym podpisy 
„na wieczną rzeczy 
pamiątkę” złożyli 
wszyscy uczestni-
czący w obradach 
Radni.
„Flagę Gminy Ra-
dzymin ustanowiono 
w 2000 r. (Uchwała 
Rady Miejskiej w 
Radzyminie nr 201/
XVIII/2000 z dn. 
18 kwietnia 2000 r.) 
Określa ją również 
Statut Gminy Radzy-
min. Obok Herbu 
stanowi ona roz-
poznawalny symbol Miasta i Gminy 
Radzymin, a także jest najdroższym 
dla każdego radzyminiaka znakiem, z 
którym identyfikuje się cała nasza spo-
łeczność lokalna w 2023 roku.
Od ponad dwóch dekad flaga Radzy-
mina towarzyszy mieszkańcom pod-
czas doniosłych wydarzeń, uroczysto-
ści, zawodów sportowych, krajowych i 
zagranicznych wycieczek. 
Mamy nadzieję, że będzie trwałym 
ogniwem w łańcuchu radzymińskiej 
sztafety pokoleń, pozostając w przy-
szłości symbolem świadomej, a zara-
zem dumnej ze swej historii i tradycji 
Społeczności Radzymińskiej.  Z tą my-
ślą przekazujemy Flagę Gminy Radzy-
min, celem umieszczenia w szkolnej 
Kapsule Czasu 2023-2073” – czytamy 

w sentencji okolicznościowego doku-
mentu.
Ceremonię przekazania Flagi Gminy 
Radzymin poprzedziło wystąpienie 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie p. 
Elżbiety Jeleń, która w imieniu spo-
łeczności szkolnej serdecznie zaprosiła 
wszystkich Radnych Rady Miejskiej na 
uroczystości jubileuszowe.
Odbędą się one w dn. 7 czerwca br. 
Wtedy też nastąpi zapieczętowa-
nie szkolnej kapsuły czasu, w której 
umieszczona zostanie m.in. Flaga 
Radzymina, a która ma pozostać za-
mknięta aż do 2073 roku.

/Rafał S. Lewandowski;
foto: Grzegorz Jeleń/

Uroczystości, odbywające się pod patronatem Burmistrz 
Wołomina Elżbiety Radwan rozpoczęła Msza Święta w 
Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, spra-
wowana w intencji Lotników 111 Eskadry Myśliwskiej oraz 
społeczności wołomińskiej „mundurówki”.
(Dokładnie 6 lat temu, również w tym Kościele rozpoczęli-
śmy ceremoniał Patrona). Okolicznościową Mszę Św. kon-
celebrowali: Proboszcz Parafii M.B. Częstochowskiej ks. Wi-
told Gajda wraz z ks. kpt. Grzegorzem Idzikiem z Parafii Św. 
Włodzimierza w Warszawie i ks. Michałem Misiem z Parafii 
Św. Józefa Robotnika 
w Wołominie. Homi-
lia wygłoszona przez 
ks. kpt. Grzegorza 
Idzika, przywołała 
historię Bohaterów 
Brygady Pościgowej, 
a Modlitwa Orląt 
Lwowskich przy-
gotowała duchowo 
wszystkich do dal-
szych uroczystości. 
Kolejnym punktem 
obchodów, poświę-
conych Patronowi 
Szkoły – 111 Eska-
drze Myśliwskiej była 
uroczysta zbiórka, 
która ze względu na 
silne opady deszczu, 
została przeniesiona 
z Placu 3 Maja, do sali widowiskowej MDK w Wołominie. 
(Dzięki uprzejmości Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
p. Marty Rajchert mogliśmy w bezpiecznych warunkach 
kontynuować obchody naszego święta).
Na uroczystość przybyli dostojni goście, wśród nich: Pełno-
mocnik Wojewody Mazowieckiego do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych p. Piotr Oleńczak, Reprezentu-
jący Burmistrz Wołomina Komendant Straży Miejskiej p. 
Jarosław Kielczyk, Reprezentujący Starostę Wołomińskie-
go Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i 
Stefana Nasfeterów w Wołominie p. Krzysztof Kudera, Ko-
mendant Powiatowy Policji insp. Marek Ujazda, w imieniu 
Szefa WCR Warszawa-Praga – Praga mjr. Bartosz Tatczyn, 
w imieniu Komendanta CSŁiI płk Henryk Demianiuk, w 
im. Dowódcy 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego 
chor. Andrzej Melańczuk, mł. kpt. Jan Sobków z KP PSP 
Wołomin, Prezes Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnic-
twa kpt pil. Leszek Mańkowski, Dyrektor MDK w Woło-
minie Marta Rajchert, Dyrektor Ossów 1920 Samorządowa 
Instytucja Kultury Krzysztof Jaszczak, Dyrektor SP nr 1 
im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie Elżbieta Je-
leń, Prezes MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej Władysław 
Kolatorski, Prezes SH Cytadela Dariusz Parzysek, st. bryg. 
Bogusław Majchrzak, Prezes Związku Sybiraków Maria So-
bolewska wraz z Przedstawicielami Związku, Pan Zdzisław 
Sokólski – Przedstawiciel Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP, a także Przedstawiciele Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku na czele z p. Romualdą Wilczak.
Uroczystą zbiórkę poświęconą Lotnikom 111 Eskadry My-
śliwskiej rozpoczął meldunek o gotowości szkoły do apelu, 
który płk Dariuszowi Kuzielowi złożył dowódca kadet Jakub 
Szuba. Po Hymnie, dyrektor Agnieszka Kaczyńska powita-
ła wszystkich Dostojnych Gości, Grono Pedagogiczne oraz 
Kadetów. 
Kluczowym punktem programu Dnia Patrona, było wręcze-
nie odznaczenia Szkole - Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej”, przyznanego przez Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. 
hab. Piotra Glińskiego. Aktu dekoracji sztandaru szkoły, w 
imieniu Wicepremiera, dokonał p. Piotr Oleńczak – Pełno-
mocnik Wojewody do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. 
Dzień Patrona Szkoły przypadł również w Święto Kade-
ta i z tej okazji w imieniu Szefa Centralnego Wojskowego 
Centrum Rekrutacji gen. bryg. Mirosława Brysia oraz Szefa 
WCR Warszawa-Praga ppłka Pawła Majchrowskiego, gra-
tulacje dla Kadetów: Amelii Hirsz i Weroniki Najdy, którzy 
wyróżnili się najwyższymi ocenami z edukacji wojskowej 
złożył mjr Bartosz Tatczyn.
Podczas uroczystości głos zabrali również w imieniu Bur-
mistrz Wołomina – Komendant Straży Miejskiej Jarosław 
Kielczyk, w imieniu Starosty Wołomińskiego –  p. Krzysztof 
Kudera oraz Prezes Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnic-
twa kpt. pil. Leszek Mańkowski. Hymn Lotników wykonał 
ks. kpt. Grzegorz Idzik.
Na zakończenie części oficjalnej, dyrektor szkoły Agnieszka 
Kaczyńska wraz z płk Dariuszem Kuzielem wręczyli pamiąt-
kowe tablice autorstwa artysty, przyjaciela szkoły p. Roberta 
Firszta z „Aviation Art”, wraz z podziękowaniami za dotych-
czasową współpracę, pomoc szkole i wspólne celebrowanie 
Dnia Patrona Szkoły.

Kolejnym świętem obchodzonym tego dnia były okrągłe, 
50. urodziny naszego Kapelana ks. kpt. Grzegorza Idzika. 
Olbrzymi tort i odśpiewane „100 Lat” przez Kadetów, Grono 
Pedagogiczne i Gości trafiły dla Jubilata wraz z życzeniami i 
wszelkimi zasłużonymi serdecznościami. Życzymy naszemu 
Kapelanowi wielu łask Bożych, zdrowia i kolejnego półwie-
cza spędzonego z nami!
Jak na Święto mundurowe przystało, na koniec wszyscy 
skosztowali przepysznej grochówki, przygotowanej przez 
Hotel Trylogia oraz tortu. Dziękujemy Miejskiemu Domowi 
Kultury w Wołominie za nieocenioną pomoc, która uchro-
niła nas przed deszczem i zimnem. To było wspaniałe Świę-
to Patrona. Zapraszamy za rok!

/I LO PUL/


