15 000

– Myślę, że jedna z najciekawszych inicjatyw
to Budżet Obywatelski.
(...) Idea Budżetu Obywatelskiego jest wdrażana
w coraz większej liczbie
gmin w Polsce. Jest to inicjatywa bardzo pożądana społecznie, aktywizująca mieszkańców i zwiększająca ich
wpływ na działania organów
samorządowych. – mówi Joanna Dąbrowska. >> str. 4

Czy Miasto
Ząbki jest
Szczęśliwym
Miastem?
– Każdy chyba widzi, że
Marki zmieniły kierunek rozwoju.
Korzystna dla mieszkańców jest rozbudowa placówek oświatowych. Nasze
drogi buduje się dziś kompleksowo, z
pełną infrastrukturą. Miasto zyskało
wiele nowych wydarzeń kulturalnych
i sportowych. Duże nakłdy czynione są
w odwodnienia i bazę sportową. Nasze
miasto zyskało wiele na poprawie wizerunku– mówi Arkadiusz Werelich
radny powiatowy z Marek> str. 7

Czy Marki nadal
są sponsorem
dla powiatu?
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Mazowiecka
Wspólnota
Samorządowa
poprze
Elżbietę Radwan
Jedynym kandydatem na burmistrza Wołomina, który otrzymał
poparcie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej jest obecna
Pani Burmistrz Elżbieta Radwan. Uchwała Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej z 21 sierpnia jednoznacznie to
potwierdza – mówi Adam Kopczyński, przewodniczący oddziału
powiatowego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. >> str. 3
– W naszym powiecie,
w naszych gminach inwestycji
publiczno - prywatnych jest bardzo
mało., co oznacza, że tej kultury
jeszcze nie wypracowaliśmy.
Uczmy się rozmawiać, uczmy się
siadać do stołu wspólnie, tworząc
przedsięwzięcia, tworząc inwestycje dla dobra mieszkańców,
dla dobra nas wszystkich mieszkających na tym terenie
– powiedział Tadeusz
Redyk >> str. 3
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Założenie własnej
firmy nie jest
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O tym, czy warto założyć firmę przez telefon i jak to w praktyce przebiega, rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

Założenie własnej firmy nie
jest decyzją na chwilę
– Czy firmę rzeczywiście można
założyć przez telefon?

– Może to brzmieć nieprawdopodobnie, ale to możliwe. Co prawda
ostatnim krokiem i tak jest wizyta w
urzędzie gminy, ale takie ułatwienie
jak możliwość założenia firmy przez
telefon rzeczywiście istnieje.
– Na czym to właściwie polega?

– Założenie firmy przez telefon sprowadza się do tego, że to konsultant
telefoniczny na infolinii Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) pomaga
przyszłemu przedsiębiorcy wypełnić
wniosek o rejestrację firmy. Cała
procedura wymaga kilku prostych
kroków.
Marki, dnia 11 września 2018 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MARKI
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„Na Wydmach” w Markach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
1405 z późn. zm.)

trzeba pójść do urzędu, aby firmę
założyć, wbrew pozorom jest dużym
plusem.

– Jak to?

– W urzędzie, zanim podpiszemy
gotowy już wniosek, urzędnik wylegitymuje nas z dowodu osobistego
i sprawdzi, że JA to rzeczywiście
jestem JA i w ten sposób nikt inny
nie założy działalności gospodarczej
podszywając się pode mnie.

– Wydaje się bardzo proste.

– Bo to w rzeczywistości jest bardzo
proste.

– Ale to nie do końca odbywa się
przez telefon.

– Fakt, że w ostatnim kroku i tak

– Dodam tylko, że to nie musi być
urząd gminy w naszym miejscu zamieszkania – to może być dowolny
urząd gminy w całej Polsce i już odpowiadam na pytanie. Jeżeli mamy
podpis elektroniczny, tj. profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany, to
taki wniosek możemy samodzielnie

– (Uśmiech).

– Czemu się Pan uśmiecha?

– W procesie zakładania firmy od
wielu lat działamy trochę tak jak konsultanci telefoniczni infolinii CEIDG
wypełniając wnioski o rejestrację
firmy i wyjaśniając przy tym wiele wątpliwości przyszłych przedsiębiorców.
W końcu założenie własnej firmy to
nie jest decyzja na chwilę.

– A co jeśli się rozmyślimy i
nie będziemy chcieli założyć
firmy albo odłożyć tę decyzję w
czasie?

– Sama rozmowa telefoniczna i wypełnienie wniosku CEIDG przez telefon nie skutkuje jeszcze założeniem
firmy. Firmę założymy dopiero w
momencie podpisania wniosku. Przypomnijmy – wniosek podpisujemy
albo osobiście w dowolnym urzędzie

ƻɠsňʑżňǼsĨ

Biuro Rachunkowe

tel. 22 786 06 11

Biuro Rachunkowe
Kobyłka
ul. Szeroka 6
www.mojerozliczenia.pl
www.facebook.com/mojerozliczenia
tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka
e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl

KOMUNIKAT
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WOŁOMINIE
ƻɠsňʑżňǼsĨ

Biuro Rachunkowe

Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września
2018r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach” w Markach zlokalizowany
jest na przedłużeniu ul. Cichej (teren poeksploatacyjny).
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii
Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach,
w godzinach pracy urzędu (pn.-wt., czw.-pt. od 800 do 1600 , w środę
od 1000 do 1800) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Marki,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia
12 października 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko
i imię oraz adres wnioskodawcy (ewentualnie nazwę – w przypadku
wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

www.zyciepw.pl

– A skąd wziąć podpis elektro
elektroniczny?

– A zna Pan przedsiębiorców, którzy założyli firmę w ten sposób?

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

– A czy w dobie internetu naprawdę konieczna jest wizyta w
urzędzie?

o podjęciu przez Radę Miasta Marki uchwały
Nr LXV/579/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach”
w Markach

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

– Otrzymamy go e-mailem jako
załącznik. To będzie plik w formacie
XML. Wtedy wystarczy zaimportować ten plik na stronie www.ceidg.
gov.pl w sekcji rejestracji firmy.

gminy, albo elektronicznie profilem
zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Taki wypełniony wniosek
ważny jest przez siedem dni, jeśli w
ciągu siedmiu dni nie podpiszemy go,
jest on usuwany z serwerów Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii.

– (...) wypełniony wniosek ważny jest przez sie
siedem dni, jeśli w ciągu siedmiu dni (...)
dziaW procesie zakładania firmy od wielu lat dzia
info
łamy trochę tak jak konsultanciNtelefoniczni
infoo w e
obowiązki
dla przedsiębiorców
linii CEIDG wypełniając
wnioski
o rejestrację
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT
wątpliwo
firmy i wyjaśniając
przy
tym wiele wątpliwomuszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.
ści przyszłych przedsiębiorców.
Przedsiębiorco! W końcu
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie,
jesteś podatnikiem
VAT ijest
składasz decyzja
deklaracje
założenie własnejjeślifirmy
to
nie
VAT-7 lub VAT-7K.
na chwilę – mówi PawełWAŻNE!
Żółtek z Biura
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany
Rachunkowego
w Kobyłce
wyłącznie w wersji elektronicznej.

zawiadamiam

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach” w Markach. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy zgromadzoną na tym etapie postępowania w siedzibie Urzędu Miasta
Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Wydziale Planowania
i Rozwoju w godzinach pracy urzędu (pn.-wt., czw.-pt. od 800 do
1600, w środę od 1000 do 1800). Informuję również o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 12 października 2018 roku,
dotyczących opracowywanego dokumentu:
• pisemnie, w kancelarii Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz.
J. Piłsudskiego 95 w Markach, w godzinach pracy urzędu (pn.wt., czw.-pt. od 800 do 1600 , w środę od 1000 do 1800) lub drogą
pocztową na adres urzędu,
• ustnie do protokołu, w Wydziale Planowania i Rozwoju w godzinach pracy urzędu (pn.-wt. czw.-pt. od 800 do 1600 , w środę
od 1000 do 1800),
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz na adres:
ewa.wielgolaska@marki.pl

– Ale skąd wziąć ten wniosek
skoro na SMS otrzymaliśmy tylko
jego numer?

– Najprościej chyba za pośred
pośrednictwem banku, w którym mamy
konto. Dziś wiele banków oferuje
założenie profilu zaufanego, czyli
bezpłatnego podpisu elektronicz
elektronicznego.

– Jakie to kroki?

– Krok numer 1: dzwonimy na infolinię CEIDG pod numer 801 055 088
lub 22 765 67 32. Możemy to zrobić
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Krok numer 2: podajemy wszystkie
dane niezbędne do wypełnienia
wniosku o rejestrację firmy. Oczy
Oczywiście w razie pytań konsultant
z pewnością pospieszy z pomocą i pomoże rozwiać nasze
wątpliwości.
Krok numer 3: po zakończonej rozmowie z konsultantem taki przyszły przedsiębiorca otrzyma SMS z
numerem wniosku.
Krok numer 4: idziemy do
dowolnego urzędu gminy i podajemy
numer wniosku, który otrzymaliśmy na SMS. Urzędnik wydrukuje wniosek, da nam do podpisu
i firma otwarta.

podpisać elektronicznie i wtedy rzeczywiście wizyta w urzędzie gminy
nie będzie potrzebna.

przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Wołomińskiego:

SKŁAD
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WOŁOMINIE:
Przewodniczący:

Dariusz Dąbrowski

Zastępca Przewodniczącego:

Beata Bożedaj

Członkowie:
Grażyna Brodzik
Małgorzata Ewa Jeznach
Beata Maria Olichwierczuk
Nina Roguska-Kobeszko
Aneta Rosłon

Uprzejmie przepraszam Pana doktora Domańskiego oraz cały personel
Zakładu Poradni Medycyny Rodzinnej s.c. za to, iż niesłusznie w sposób sprzeczny z prawdą, umieściłam
publicznie na portalu społecznościowym Facebook obraźliwe i godzące
w wizerunek, dobre imię, a także reputację Pana Domańskiego informacje. Jednocześnie oświadczam, iż nie
miałam jakichkolwiek podstaw do
tego, by podważać kompetencje Pana
Doktora Domańskiego.
Joanna Cyrych.

Jadwiga Saulewicz
Paulina Wiktoria Szczęsna
Maksymilian Jacek Szuleka

SIEDZIBA
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WOŁOMINIE:
budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
(wejście C – od strony urzędu miasta / przyziemie / pomieszczenia naprzeciwko windy)

tel.:

22 787-43-01 (03) wew. 136

fax:

22 787-34-19

e-mail:

pkw@powiat-wolominski.pl

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI:
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych
12 września 2018 r. (środa)

godz. 14.00 – 16.00

13 września 2018 r. (czwartek)

godz. 14.00 – 18.00

14 września 2018 r. (piątek)

godz. 14.00 – 20.00

15 września 2018 r. (sobota)

godz. 12.00 – 18.00

17 września 2018 r. (poniedziałek)

godz. 12.00 – 24.00

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

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Jest Pan szefem oddziału MWS
w powiecie wołomińskim. Proszę
powiedzieć jak działa MWS.

– Wspólnota Samorządowa jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych
uczestniczeniem w życiu publicznym
nie będąc członkami partii politycznych.
Tak się składa, że nasze życie publiczne
coraz bardziej się upartyjnia. Coraz
trudniej jest osobom nie należącym do
partii politycznej w sposób skuteczny
zafunkcjować w przestrzeni publicznej
i mieć coś do powiedzenia, mieć realny
wpływ na to, co się dzieje w naszych
małych ojczyznach, w naszej gminie
czy w powiecie.
Jesteśmy stowarzyszeniem, które działa
na terenie całego Mazowsza. Działamy już blisko 20 lat. Skutecznie i z
sukcesem uczestniczymy w kolejnych
kampaniach wyborczych. W ostatniej
kadencji wystawiliśmy najwięcej kandydatów do rad różnego szczebla i uzyskaliśmy najwięcej mandatów. Spośród
naszych członków w naszym powiecie,
mamy starostę oraz kilku wójtów i
burmistrzów. Jestem przekonany, że
po najbliższych wyborach nasz wynik
będzie jeszcze lepszy.
– Był Pan radnym powiatowym,
przez dwie kolejne kadencje
również przewodniczącym Rady
powiatu. Jest Pan przedsiębiorcą
– to ważne, aby przedsiębiorczość
miała w samorządzie osoby, które
ją reprezentują. Jak dziś funkcjonuje się przedsiębiorcom i jaki
wpływ na funkcjonowanie mają
samorządy?

– Byłem radnym powiatowym I i II, III
i IV kadencji. W I i II kadencji byłem
przewodniczącym Rady Powiatu, wtedy tworzył się powiat. Były to ciekawe
czasy, kiedy z obrzeży 3 województw
tworzyliśmy podwaliny powiatu wołomińskiego.
Przedsiębiorcą jestem już 35 lat czyli
od 1983 roku. To był właściwy życiowy
wybór. Odpowiedzialny mężczyzna powinien stworzyć podstawy materialne do
bezpiecznego funkcjonowania rodziny.
Po skończeniu nauki na Politechnice
przez dziewięć lat pracowałem w
Zakładzie Doświadczalnym, a potem
odszedłem pracować „na swoim”. W
trudnych czasach, kiedy najtrudniej
było kupić paliwo do samochodu czy
surowce do produkcji.

eksportujemy do wielu krajów m.in.
do Niemiec, Hiszpanii, Włoch. To
bezpieczna działalność niezależna od
polityków – wprost, choć oczywiście
politycy ustalają podatki i zasady obowiązujące na rynku.

– Dziś kilku wieloletnich samorządowców składa oświadczenia,
że nie będzie ubiegało się o
reelekcje burmistrza, odchodzi z
samorządu. Czy przedsiębiorca
Adam Kopczyński chce wrócić do
samorządu?

– Samorząd to moje hobby. Jeżeli ktoś
miał pomysł na swoje życie i jakoś je
sobie poukładał, to może warto, by swoim doświadczeniem wsparł samorząd.
Do samorządu powinni trafiać ludzie,
którzy potrafią patrzeć daleko, widząc
w perspektywie kilku, a nawet kilkudziesięciu lat efekty decyzji podejmowanych
tu i teraz. Samorządowcy powinni
patrzeć w perspektywie pokoleniowej,
bo to co oni robią nie jest tylko na dziś

powiat
– Kilka lat temu MWS postawiła
na młodych. Część tych młodych
wówczas ludzi faktycznie trafiło
do samorządu. Czy spełnili Wasze
pierwotne oczekiwania?

– Tak, spełnili nasze oczekiwania i pełnią
ważne funkcje. Bardzo się cieszę, kiedy
młodzi ludzie pojawiają się na listach
wyborczych. Polska będzie taka, jaką
ją sobie stworzymy i wypracujemy.
Oczywiście, że młodzi ludzie są bardzo
potrzebni w samorządzie, ale najskuteczniejszy samorząd jest wtedy, gdy są
młode ręce i siwa głowa. Gdy połączymy
młodość z doświadczeniem życiowym
i zawodowym, wtedy jest wiedza i doświadczenie, ale jest też energia i zapał
młodych. Najlepiej jest, gdy ta wymiana
pokoleniowa jest ciągła.
– Kilka tygodni temu w Wołominie
zawiązała się koalicja przedstawicieli Waszego stowarzyszenia z
PO i SKW czyli stowarzyszeniem, z
którym do tej pory na ogół byliście
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które mają swoją tożsamość, którą
chcą zachować, ale przed wyborami nie
wiążemy się z żadną partią polityczną,
gdyż jest to sprzeczne ze statutem i z
ideą naszego stowarzyszenia.

– Proszę więc wyjaśnić naszym
Czytelnikom co oznacza zawiązana w Wołominie koalicją Wspólnoty Samorządowej z PO i SKW
- ugrupowania samorządowego,
z którym przez wiele kadencji
byliście w opozycji? Poprzecie
zaproponowanego kandydata czy
wystawicie kolejnego?

– Ta koalicja nie ma poparcia władz
statutowych stowarzyszenia. Niestety
– niektórzy nadużywają bezprawnie
szyldu i nazwy naszego stowarzyszenia.
Jedynym kandydatem na burmistrza
Wołomina, który otrzymał poparcie
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej jest obecna Pani Burmistrz
Elżbieta Radwan. Uchwała Zarządu
Mazowieckiej Wspólnoty Samorzą-

O zawieranych koalicjach, zasadach obowiązujących w Mazowieckiej
Wspólnocie Samorządowej jak też udzielanemu poparciu kandydatowi na burmistrza Wołomina z Adamem Kopczyńskim, przedsiębiorcą,
mieszkańcem Marek oraz przewodniczącym oddziału powiatowego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, rozmawia Teresa Urbanowska

Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
poprze Elżbietę Radwan
czy na jutro. Oczywiście są tacy, którzy
w takim horyzoncie też działają, ale jest
to mało pożyteczne. Trzeba myśleć w
horyzoncie pokoleniowym, żeby decyzje podejmowane na wiele milionów,
służyły kilku pokoleniom.

w opozycji. Koalicja ta wystawiła
wspólnego kandydata na burmistrza. Czy taka koalicja nie kłóci
się z deklaracją o Waszej bezpartyjności? Wiele osób się w tym
nie potrafi, mówiąc kolokwialnie,
„połapać”.

– Nie akceptujemy zawierania koalicji
z partiami politycznymi na etapie
kampanii wyborczej. U nas, ewentualne
koalicje, zawiera się po wyborach, gdy
policzone są głosy w poszczególnych
radach i wiadomo jaki jest rozkład sił.
Podkreślę to jeszcze raz, że do wyborów,
my, samorządowcy z Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej, nie idziemy z
partiami politycznymi. Owszem, zdarza
się, że zawieramy szersze porozumienia
z innymi grupami, z komitetami, które
są zawiązywane na jedną kadencję,

– Rok 1983 – proszę przypomnieć, jakie to były czasy, bowiem wielu naszych Czytelników
ma prawo tego nie pamiętać.

– To były czasy stanu wojennego. I choć
faktycznie dla wielu osób to odległa
historia, bo albo byli wówczas zbyt mali
by wszystko rozumieć, albo nie było ich
jeszcze na świeci. A nasze pokolenie
musiało się w tych dziwnych i trudnych
czasach odnaleźć.
Przechodząc jednak do dnia dzisiejszego. Skończyłem wydział SiMR
na Politechnice Warszawskiej,
moja firma produkuje części
motoryzacyjne. Firmę prowadzę
razem z bratem, więc jest to
firma rodzinna, zatrudniająca
50 osób. Skutecznie działamy
na rynkach zewnętrznych.
Eksportujemy do ponad 20
krajów, z których najodleglejsze to Algieria i Emiraty Arabskie. W Europie

dowej z 21 sierpnia jednoznacznie to
potwierdza.

– Ja dziękuję za to wyjaśnienie,
bo nie potrafiłam tego wytłumaczyć osobom, które pytały mnie
o co w tym chodzi. Przypomnijmy
może jeszcze na zakończenie
naszej rozmowy: - kto jest szefem
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej?

– Szefem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej jest Konrad Rytel, pierwszy
Starosta wołomiński. Człowiek zacny i
zasłużony dla powiatu wołomińskiego,
który w tych wyborach będzie startował
do Sejmiku, z listy „Bezpartyjni”.
Zapraszamy do obejrzenia pełnej
rozmowy z Adamem Kopczyńskim
na www.zyciepw.pl

– Niestety – niektórzy nadużywają bezprawnie szyldu i nazwy naszego stowarzyszenia. Jedynym kandydatem na burmistrza
Wołomina, który otrzymał poparcie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej jest
obecna Pani Burmistrz Elżbieta Radwan.
Uchwała Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej z 21 sierpnia jednoznacznie to potwierdza – mówi Adam Kopczyński, przewodniczący oddziału powiatowego
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego odbył się 8 września w Hotelu „Batory” w Tłuszczu. Wydarzenie zorganizowane przez Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego oraz Tadeusza
Redyka, przewodniczącego FGPW zgromadziło przedsiębiorców i samorządowców z terenu powiatu.

III Kongres FGPW za nami

Obrady rozpoczęli starosta Kazimierz
Rakowski oraz przewodniczący Tadeusz
Redyk, który podsumował dwa lata pracy
Forum.
- Forum powstało zarządzeniem
starosty wołomińskiego w styczniu 2016
roku. Kongres jest zwieńczeniem każdego
roku pracy forum, w którym jest 45 przedstawicieli i samorządu powiatu, samorządu gmin miejskich, wiejskich, organizacji
gospodarczych typu Klub Biznesu, Cech
Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Mazowieckie Forum Biznesu Nauki, i Kultury
Izba Gospodarcza, jak też przedstawiciele
indywidualni przedsiębiorców, którzy
chcieliby społecznie wnieść swój wkład do
kapitału tej naszej, lokalnej społeczności.
Każde ze spotkań kwartalnych, niosło ze
sobą określone cele, m.in. stworzyliśmy
trzy zespoły robocze, które zajmowały
się ważnymi dla nas kwestiami - zespół
ds. wizerunku i promocji powiatu (...)
zespół, który odpowiada za infrastrukturę i rozwój powiatu, jak też zespół ds.
regulacji prawnych i odbiurokratyzowania
administracji. Każdy z zespołów, kończąc
swoją pracę, miał obowiązek stworzyć
raport, takie raporty powstały i zostały
przesłane do instytucji zainteresowanych
ich zaimplementowaniem oraz tych, w
których chcielibyśmy, aby zostały zaimplementowane. Dzisiejszy, trzeci kongres,
ma znakomitych gości, m.in. prof. dr hab.
Witolda Modzelewskiego, którzy przybliżą
nam terminy ważne dla przedsiębiorców,
m.in. split-payment czy RODO, gdyż
dzisiaj biznes ma coraz większe trudności z odnalezieniem się w otaczającej
rzeczywistości. (...) Ważnym jest, aby ta

Tadeusz Gołębiewski został uhonorowany Nagrodą Starosty Wołomińskiego
platforma, jaką jest Forum Gospodarcze,
istniała i służyła poprawie relacji między
samorządowcem a przedsiębiorcą. Myślę,
że trzy lata istnienia Forum, stanowią
fundament do tego, abyśmy mogli dalej
tworzyć kulturę rozmów, kulturę relacji,
po to, aby nikt się nie bał realizować
inwestycji publiczno-prawnych. Myślę,
że warto brać przykład z tych gmin i
powiatów, w których takowe inwestycje
są realizowane. W naszym powiecie, w
naszych gminach inwestycji publiczno -

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

prywatnych jest bardzo mało., co oznacza,
że tej kultury jeszcze nie wypracowaliśmy.
Uczmy się rozmawiać, uczmy się siadać
do stołu wspólnie, tworząc przedsięwzięcia, tworząc inwestycje dla dobra
mieszkańców, dla dobra nas wszystkich
mieszkających na tym terenie - powiedział
Tadeusz Redyk
Pierwszym prelegentem podczas
kongresu był ekspert w zakresie prawa
podatkowego, prof. dr hab. Witold Modzelewski. W blisko dwugodzinnym wykładzie

poruszył kwestie wyzwań przed jakimi
staną polscy przedsiębiorcy w najbliższej
przyszłości. Zgromadzeni biznesmeni
mogli usłyszeć m.in. o split-payment czy
nadchodzącej rewolucji w branży księgowej. Następnie problematykę współpracy pomiędzy firmami i samorządami
omówił Michał Smoleń z PwC. Podczas
Kongresu Aleksandra Szwed, dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego i
Funduszy Unijnych przedstawiła nową
perspektywę unijną.
Szczególnym momentem III Kongresu Forum Gospodarczego było wręczenie
Nagrody Starosty Wołomińskiego. Zarząd
Powiatu zdecydował o uhonorowaniu w
ten sposób pana Tadeusza Gołębiewskiego, właściciela firmy TAGO. Nagroda
została przyznana za wybitne zasługi na
rzecz rozwoju gospodarczego powiatu
wołomińskiego. Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał panu
Gołębiewskiemu medal Pro Masovia,
który, w imieniu Marszałka Adama Struzika, wręczyła Bożena Żelazowska, radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Głos zabrał także Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński. Posiłkując się
prezentacją ze zdjęciami i szczegółowymi
kosztami omówił powiatowe inwestycje
drogowe w latach 2015-2018. W okresie
tym na drogi powiatowe przeznaczono
prawie 90 mln złotych. Do tego należy
doliczyć blisko 80 km wykonanych nakładek bitumicznych. Kończąc swoje
wystąpienie, Kazimierz Rakowski wskazał
na wyzwania stojące teraz przed powiatem
wołomińskim, szczególnie w zakresie
działalności szpitala w Wołominie.
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Święte słowa
Edward M. Urbanowski
W minioną sobotę w Dąbrowie Górniczej, swoją konwencję wyborczą
odbył Sojusz Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem. Wybór miejsca nie
był przypadkowy: to robotnicze miasto, którym rządzi SLD-owski prezydent
Zbigniew Podraza. Na konwencji, która odbyła się pod hasłem „Silny samorząd,
demokratyczna Polska”, pojawili się działacze 20 ugrupowań i stowarzyszeń o
charakterze lewicowym.
Włodzimierz Czarzasty, lider SLD: - Dla nas ważniejsze jest to, co będzie
po PiS-ie, dlatego do wyborów idziemy własną drogą. Nie ma wroga na lewicy,
nie ma wroga na opozycji. Ale musi być rozum, brak obłudy, jasne stawianie
spraw, partnerstwo i szacunek dla wszystkich stron opozycji. W Polsce toczy
się debata na temat tego, czy mają być tylko dwa bloki polityczne PiS i PO, czy
też jest jeszcze miejsce dla trzeciej siły o socjaldemokratycznych wartościach.
Nie może być tak, że jedynym spoiwem budowania koalicji opozycji jest nienawiść do PiS. Dla nas przyszłość Polski i to co będzie po PiS-ie jest ważniejsze
niż nienawiść. Dlatego do wyborów idziemy swoją drogą. Polska lewica chce
państwa świeckiego, z religią poza szkołami, z wypowiedzianym konkordatem,
opodatkowaniem kleru i traktowaniem księży tak samo jak innych obywateli.
Chcemy państwa gwarantującego prawa mniejszościom, państwa wolnego
od homofobii i antysemityzmu, państwa z szacunkiem odnoszącego się do
historii i uczciwie nazywającego żołnierzy wyklętych. Państwa, które nie będzie
Nie ma wroga na lewicy,
odbierało ludziom nabytych już uprawnień, gwarantującego opiekę zdrowotną i
nie ma wroga na opozycji.
społeczną. Lewica chce sprawiedliwego
Ale musi być rozum, brak
systemu podatkowego, gdzie bogaci mają
obłudy, jasne stawianie
większe, a biedni mniejsze obciążenia,
spraw, partnerstwo
większej kwoty wolnej od podatku, a także
i szacunek dla wszystkich
gwarancji równego dostępu do kultury i
stron opozycji. W Polsce
edukacji dla wszystkich.
toczy się debata na temat
Marcin Kulasek, sekretarz generalny
tego, czy mają być tylko
SLD: - Dzisiaj walczymy nie tylko o naszą
obecność w samorządzie, o realizację
dwa bloki polityczne PiS
naszego programu, ale przede wszystkim
i PO, czy też jest jeszcze
o demokrację, o rządy prawa, o przerwanie
miejsce dla trzeciej siły o
dominacji Prawa i Sprawiedliwości. To
socjaldemokratycznych
zadanie dla lewicy, bo Polska potrzebuje
wartościach.
prawdziwej alternatywy. Mówię: prawdziwej alternatywy, bo taką nie jest Platforma
Obywatelska, nie jest też taką Nowoczesna. Dzisiaj nie wystarczy powiedzieć:
głosujcie na nas, bo Prawo i Sprawiedliwość jest złe. Dzisiaj musimy przekonać
do naszej wizji gmin, powiatów i województw, pokazać, że lewica potrafi.
Andrzej Rozenek, kandydat na prezydenta Warszawy: - Lewica nie zabierze
nikomu tego, co PiS dało, ale odda Polkom i Polakom to, co PiS zabrało! Oddamy
obywatelom poczucie bezpieczeństwa, przywrócimy Polsce zaszczytne miejsce
we wspaniałej, zaszczytnej, wielkiej rodzinie europejskiej, zwrócimy wolność
i swobodę obywatelską, odbudujemy społeczeństwo obywatelskie i świeckie
państwo. Przywrócimy niezależne sądownictwo i niezależną prokuraturę,
zadbamy o ludzką godność, szczególnie godność wykluczonych, połączymy
Polki i Polaków - zasypiemy te rowy, które przez tyle lat prawica tak skrzętnie w
Polsce buduje. Dość podziałów! Dość polityki dwóch zwalczających się narodów.
Mamy jedną Polskę i jedną ojczyznę! Wszyscy wiemy, że PiS to zagrożenie.
Trzeba ratować nasze małe ojczyzny przed tą zarazą, która się nazywa Prawo
i Sprawiedliwość!

Jakie jeszcze wyborcze
niespodzianki nas czekają?
Teresa Urbanowska
Trwająca kampania wyborcza obfituje w wiele niespodzianek. Jednak
chyba najwięcej emocji i komentarzy
w przestrzeni publicznej wywołało
oświadczenie wieloletniego burmistrza Ząbek, Roberta Perkowskiego,
który kilka dni temu w opublikowanym na kanale YouTube filmie poinformował, że nie będzie ubiegał się o
fotel burmistrza Miasta Ząbki.
Oświadczenie Roberta Perkowskiego zaskoczyło nie tylko mieszkańców Ząbek ale również samorządowców z gmin ościennych.
Na forach internetowych pojawiły
się, jak zwykle w takich przypadkach,
spekulacje dotyczące przyczyn tej
decyzji, jak i oceny dotychczasowej
działalności Roberta Perkowskiego.
Zdaniem części komentatorów
rezygnacja Roberta Perkowskiego jest
niemal równoznaczna z zahamowaniem rozwoju miasta. Oczywiście jak
zwykle w podobnych sytuacjach nie
brak też głosów oceniających krytycznie jego dotychczasową działalność.
Cokolwiek byśmy nie mówili o okresie
sprawowania władzy przez burmistrza
Perkowskiego bezsprzecznym jest,
że cieszył się ogromną popularnością
wśród mieszkańców swojego miasta
ale też wysoko podniósł poprzeczkę
dla swojego następcy bądź następczyni bo i taka opcja jest również możliwa
jeśli do wyborów pójdzie powołana
kilka tygodni temu na funkcję zastępcy (po rezygnacji wiceburmistrza
Morawskiego) Małgorzata Zyśk.
Czy podobnie zadzieje się w Kobyłce? Tu, chociaż oficjalnej deklaracji
o rezygnacji nie było, również mówi
się o rezygnacji z ubiegania się o fotel
burmistrza przez wieloletniego burmistrza miasta Roberta Roguskiego.
Jeśli te informacje się potwierdzą to
już dziś można stwierdzić, że Kobyłkę
również czeka zmiana lidera. Czy i

tym razem mężczyznę zastąpi kobieta? Jest to wielce prawodopodobnie
gdyż na listach wyborczych w tym
mieście mieszkańcy mogą mieć do
wyboru aż dwie Panie: byłą wiceburmistrz tej kadencji Karinę Jaźwińską
i mieszkającą od kilku lat w Kobyłce
obecną wiceburmistrz Wołomina –
Edytę Zbieć.
W Wołominie, choć brakuje jeszcze ostatecznych deklaracji ze strony urzędującej burmistrz Elżbiety

Czy podobnie zadzieje się
w Kobyłce? Tu, chociaż oficjalnej deklaracji o rezygnacji nie było, również mówi
się o rezygnacji z ubiegania
się o fotel burmistrza przez
wieloletniego burmistrza
miasta Roberta Roguskiego.
Jeśli te informacje się potwierdzą to już dziś można
stwierdzić, że Kobyłkę również czeka zmiana lidera.
Radwan, to wszystko wskazuje, że
powalczy ona o reelekcję. Tu ławka
pretendentów do fotela burmistrza
jest dość zasobna gdyż oficjalnie
ujawniło się już kilku panów: Dominik
Kozaczka, Tomasz Kowalczyk czy
Łukasz Wojakowski to tylko niektórzy
zdeklarowani już kandydaci. A może
być ich jeszcze więcej o czym świadczy ilość zgłoszonych komitetów. Do
końca nie ma też jasności, czy Elżbieta
Radwan będzie jedyną kandydującą
kobietą. Ale o tym przekonamy się
dopiero po 26 września gdyż wówczas
mija termin rejestracji kandydatów na
burmistrzów.
Zanim więc pójdziemy do urn,
Czeka więc nas jeszcze trochę emocji.
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Marecki Budżet Obywatelski

Trzynaście propozycji i góra pieniędzy do wzięcia. Rozpoczyna się głosowanie w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

W Markach…
600 tys. zł do podziału
W najbliższą sobotę, 15
września, skrzyżowanie Okólnej
i Grunwaldzkiej w Markach
będzie tętnić życiem. To właśnie
w tej lokalizacji znajduje się
jedna z najnowszych inwestycji
rekreacyjnych - pumptrack. Jest
to specjalnie wyprofilowany tor,
na którym można jeździć w koło
praktycznie bez pedałowania.
W sobotę nastąpi jego uroczysta
inauguracja. Główną atrakcją
uroczystości będą pokazy akrobacji rowerowych, czyli dirt jumpingu, w wykonaniu uczestników
zawodów Pucharu Świata.
- Pumptrack jest inicjatywą
mieszkańców Marek. Zgło-

nie do karty do głosowania muszą
dołączyć zgodę opiekuna prawnego - mówi Paweł Pniewski,
koordynator ds. partycypacji społecznej w mareckim ratuszu.
Głosować można zarówno w sposób tradycyjny jak i
elektroniczny. Mieszkańcy,
którzy nie korzystają z internetu, znajdą formularze i urny do
głosowania w kancelarii Urzędu
Miasta, Bibliotece Publicznej
i jej filiach oraz Mareckim
Ośrodku Kultury im. Tadeusza
Lużyńskiego.
- W sposób tradycyjny będzie
można zagłosować także podczas

powiat

O ciekawych inicjatywach ząbkowskich radnych, o tym w jakim mieście żyjemy i planach na
przyszłość z Joanną Dąbrowską rozmawia Aleksandra Olczyk

Czy Miasto Ząbki jest
Szczęśliwym Miastem?
– W jakim mieście żyjemy, jakim
miastem są Ząbki?

– Żyjemy w Szczęśliwym Mieście,
chociaż wszyscy odczuwamy niedogodności rozwijającej się dynamicznie infrastruktury. Jesteśmy gminą
w której przeważają młodzi ludzie,
pełni inicjatywy i chęci do pracy.
Zasłużeni seniorzy mogą odpocząć
na emeryturze. Rodzi się najwięcej
dzieci, które są przyszłością i nadzieją nie tylko lokalnej społeczności.
Rozwijamy się oświatowo (budowa
nowej szkoły) i kulturalnie. Jesteśmy Miastem Przyszłości, chociaż
jednym z wielu to na swój sposób
wyjątkowym i wyróżniającym się
pozytywnie na tle innych miast
i gmin.

skiej na Powstańców od strony
Warszawy?

– Jest już wykonany na koszt Ząbek
projekt wiaduktu, dzięki któremu
będzie możliwy zjazd z ul. Żołnierskiej w ul. Powstańców jadąc
od strony Warszawy. Miasto remontuje aktualnie ul. Powstańców
i w ramach tej inwestycji będzie
wykonany dojazd do przyszłego
wiaduktu. Ale sam wiadukt to
bardzo duży koszt i Miasto stoi na
stanowisku, że inwestorem tego
wiaduktu powinien być zarządca

sili oni projekt do
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, który następnie uzyskał
wystarczające poparcie w głosowaniu mieszkańców. Ruszamy z
jego kolejną edycją - podkreśla
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Głosowanie w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zaczyna się 15 września i potrwa do 30 września. Mieszkańcy
mogą oddać po jednym głosie w
każdej z czterech kategorii (Kultura, edukacja, ekologia; Sport,
rekreacja; Infrastruktura drogowa; Inne). Zgłosili oni 23
projekty, pozytywną weryfikację
(pod kątem możliwości realizacji) przeszło 13 z nich. Do
podziału jest 600 tys. zł (na cztery
zwycięskie projekty).
- Prawo głosu ma każdy
mieszkaniec Marek, który w
momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnolet-

Spartakiady Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, która
odbędzie się 30 września na stadionie miejskim przy ul. Wspólnej - dodaje Paweł Pniewski.
Ci, którzy korzystają z dobrodziejstwa informatyki, mogą
wyrazić swoje poparcie na trzy
sposoby.
- Mamy gotową aplikację do
obsługi Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego znajdującą się
pod adresem zdecyduj.marki.pl.
Ponadto można wysłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną
kartę do głosowania w formie
zeskanowanego dokumentu na
adres zdecyduj@marki.pl lub za
pośrednictwem Elektronicznego
Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki - tłumaczy Emilia Oleksiak, naczelnik Wydziału
Promocji, Spraw Społecznych
i Zdrowia.

potańcówka z historycznym akcentem

Wyborna muzyka, doborowe towarzystwo, taniec,
zabawa i niespodzianka z historią w tle – tak można
w skrócie opisać III Międzypokoleniową Wołomińską
Potańcówkę, która odbyła się w sobotę 8 września w
parku im. B. Wodiczki.

III Międzypokoleniowa
Wołomińska Potańcówka
Nie ważne ile masz lat. Ważne na ile się czujesz – takie skojarzenie mogli mieć patrzący na
Międzypokoleniową potańcówkę,
która odbyła się w miniony weekend już po raz trzeci. Można
śmiało powiedzieć, że Międzypokoleniowa potańcówka

to wydarzenie które
na stałe
wpisało się
w kalendarz
wołomińskich imprez.
W tym roku
zagrali i porwali uczestników do
tańca The Warsaw Dixielanders. Świetnie bawili się
duzi i mali, starsi i młodsi. Na
wstępie wydarzenia odbył się
krótki pokaz i warsztaty swingu
w wykonaniu zespołu tanecznego
The Jassmins.
Wiele pozytywnych emocji
wzbudziła także „Historyczna
Zgadywanka-Przebieranka” zorganizowana przez Teatr Historii
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z Honoratą Stafiej-Szczęsną we
współpracy z Wołomińską Radą
Seniorów, której przedstawiciele, ich rodziny i znajomi oraz
pracownicy urzędu wcielili się
w postaci z minionych epok,
prezentując przekrój strojów
począwszy od średniowiecza do
XX wieku.
Na wołomińską potańcówkę
zawitała między innymi dystyngowana Królowa Elżbieta,
Stanisław Wokulski, Robin
Hood, dwórki Króla Zygmunta czy Maria Curie
Skłodowska i wiele innych.
Uczestnicy, którzy
wcielili się w postaci
z minionych epok, prezentując przekrój strojów
począwszy od średniowiecza do XX
wieku, chętnie
pozowali do
pamiątkowej
fotografii.
- Wspaniała zabawa.
Chciałoby się,
aby takie były w
naszym mieście
częściej organizowane – komentowali
uczestnicy.
Pozostali uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się w odgadywanie
prezentowanych postaci, chociaż
czasem nie było łatwo. Wytchnienie w tańcu zapewniła restauracja
Przystanek W, serwując krzepiące
napoje.
MuzycyzzespołuTheWarsaw
Dixielanders dali naprawdę czadu,
mimo tego, że liczą łącznie 405 lat.

– Myślę, że jedna z najciekawszych
inicjatyw to Budżet Obywatelski.
Zgłosiliśmy wraz z innymi radnymi
- Waldemarem Stacherą, Wiktorią
Żurobską i Sławomirem Nowakiem, projekt Uchwały Rady Miasta
w Ząbkach, w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta
Ząbki, dotyczący Ząbkowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Idea Budżetu Obywatelskiego jest
wdrażana w coraz większej liczbie
gmin w Polsce. Jest to inicjatywa
bardzo pożądana społecznie, aktywizująca mieszkańców i zwiększająca
ich wpływ na działania organów samorządowych.
Składaliśmy więc w co rocznych
propozycjach do projektu budżetu
wnioski o wydzielenie budżetu
obywatelskiego z budżetu Miasta i
mamy nadzieję szczęśliwie sfinalizować wdrożenie tego projektu
w 2019 roku, już w nowej kadencji.
– Do wielu mieszkańców palącym
problemem jest infrastruktura
drogowa w Ząbkach i to kiedy
powstanie zjazd z ul. Żołnier-

ruchu w tym rejonie, a póki co
obecni radni z naszego komitetu
zabiegają o ograniczenie tonażu
pojazdów poruszających się tymi
ulicami. Burmistrz na nasze interpelacje odpowiada zapewnieniami,
że takie ograniczenie wprowadzi.

– Jakie są perspektywy czasowe
znalezienia się Ząbek w pierwszej strefie biletowej?

– Perspektywy są zawsze. Projekt
przystąpienia Ząbek do pierwszej
strefy biletowej to sprawa niezwykle
atrakcyjna dla mieszkańców nasze-

– Myślę, że jedna z najciekawszych inicjatyw to Budżet
Obywatelski. (...) Idea
Budżetu Obywatelskiego jest
wdrażana w coraz większej
liczbie gmin w Polsce. Jest
to inicjatywa bardzo pożądana społecznie, aktywizująca
mieszkańców i zwiększająca
ich wpływ na działania organów samorządowych.– mówi
Joanna Dąbrowska.

– Jak ocenia Pani inicjatywy
ząbkowskich radnych obecnej
kadencji.

Pumptrack jedna
z najnowszych inwestycji rekreacyjnych
w Markach startuje już 15 września
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drogi DW631 (ul. Żołnierskiej)
czyli Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Pewnie z budżetu
Miasta byłaby możliwa częściowa
partycypacja, ale póki co MZDW nie
jest zainteresowane wykonaniem
tego wiaduktu.
Budowa wiaduktu budzi też pewne
kontrowersje w samych Ząbkach.
Cześć mieszkańców ul. Powstańców
uważa, że taki wiadukt zwiększy
ruch na tej ulicy. Z drugiej strony
jeżeli te samochody nie wjadą do
Ząbek ul. Powstańców, będą musiały
wjechać ul. Szwoleżerów, generując
tam wzmożony ruch. Uważam, że
potrzebne są konsultacje z mieszkańcami tych ulic, co do organizacji

go miasta. Ząbki powinny przystąpić
do porozumienia z Warszawą. Od
tego są negocjacje, żeby powyższe
warunki uzgodnić. To się da zmierzyć i wyliczyć w wozokilometrach,
ilu ludzi jeździ, trzeba więc będzie
pertraktować. Obecne stanowisko
Władz Miasta jest takie, że proponowana opłata za pasażerokilometr
jest zbyt duża w stosunku do faktycznych Ząbkowian w pociągu,
czyli my jako miasto płacilibyśmy
za wszystkich, którzy jadą w pociągu z Ząbek do stacji Warszawa
Wileńska. Ząbki partycypowałyby w
dużo większej kwocie niż Zielonka,
Kobyłka czy Wołomin. Bez względu
na zaistniałe trudności, to będzie

nasz priorytet realizowany w następnych latach

– W wielu miejscach Ząbki przypominają plac budowy, a nasilające się budownictwo powoduje
kurczenie się terenów zielonych
w mieście.

– Ząbki południowe są już praktycznie w całości zabudowane. Niewiele
jest terenów, gdzie zmiana planów
zagospodarowania mogłaby zapobiec dalszej zabudowie wielorodzinnej. Trzeba również pamiętać,
że każda zmiana planów z zabudowy
wielorodzinnej na jednorodzinną
wiąże się z obniżeniem wartości
gruntów i prawdopodobieństwem
wypłaty milionowych odszkodowań
ich właścicielom.
Inaczej przedstawia się sytuacja
w północnej części mMiasta. Tam
za wszelką cenę będziemy chcieli
utrzymać zabudowę jednorodzinną
i ochronić tereny zielone, których – wbrew pozorom – wcale w
Ząbkach nie jest mało (około 25%
powierzchni to lasy). Naszym celem
będzie też przekształcenie lasu przy
ul. Gajowej w park leśny z budową
infrastruktury rekreacyjnej, tak aby
mieszkańcy południowej części
Ząbek mieli gdzie spędzać swój
wolny czas.
– Plany na najbliższą przyszłość?

– Służba niepełnosprawnym dzieciom czyli realizacja projektu poradni logopedycznej. Jestem już
dyplomowanym logopedą. Moim
celem będzie obniżenie cen usług
logopedycznych w Ząbkach i zapewnienie wszystkim potrzebującym dzieciom szerszego do nich
dostępu. Przygotowuję się więc do
kolejnej, XI już zbiórki charytatywnej „ A my do Betlejem”, z której
fundusze zostaną przeznaczone
na kompleksową realizację ww.
projektu. Więcej na ten temat już
wkrótce.
– Dziękuję za rozmowę.

W minioną sobotę mieszkańcy Ząbek i ich goście pożegnali lato. Piknik rodzinny Pożegnanie Lata w Ząbkach został powiązany z obchodami rocznicy 100-ecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 20-leciem
działalności Samorządu Terytorialnego oraz zbliżającą się rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Miasta Ząbki.

Pożegnanie Lata w Ząbkach
Pierwsi uczestnicy tego wyjątkowego, przygotowanego z dużym
rozmachem przez firmę Maximus
Events, wydarzenia pojawili się na
Stadionie Miejskim Dozbud Arena
już przed godziną 15 i z niecierpliwością oczekiwali na zapowiedziane
w programie atrakcje. A było ich
nie mało. Piknik rozpoczęły pokazy członków sekcji sportowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji oraz występy sekcji tanecznej Miejskiego
Ośrodka Kultury w
Ząbkach.
Ogromny
aplauz widzów
zdobyły podopieczne Darii
Sadowskiej,
t re n e r k i i
choreografki
tańca nowoczesnego.
Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszyła się
prezentacja
brazylijskiej
sztuki walki
capoeira w wykonaniu wychowanków Agaty Kołodziej. Tradycyjnie
już na ząbkowskim
pożegnaniu lata nie mogło zabraknąć pokazów
aikido, filipińskich sztuk walki i karate kyokushin. Trenerzy
Mariusz Seroczyński (aikido) i
Robert Kwiatkowski (filipińskie
sztuki walki) i Marcin Sieradz (karate kyokushin) mogą być dumni z
umiejętności swoich zawodników,
które na twarzy nie jednego widza
wywołały wyraz szczerego podziwu.

Część sportową uzupełniły także
pokaz fitness i Indoor cycling.
Kilka minut po godzinie 16 mieszkańcy Ząbek odtańczyli Poloneza. Taneczną kolumnę poprowadził Daniel
Kołodziejczyk w parze z Małgorzatą
Zyśk, wice burmistrz Ząbek. Barwny

reżyserem jest Anna Kozioł, a aktorami mieszkańcy Ząbek. Na scenie
wystąpili m.in. radni Grzegorz Siwek
i Artur Wałachowski, który wcieli
się w rolę biskupa.
Na scenie w
roli brata

wieczoru – grupy Red Guitars, która
zagrała covery największych przebojów Czerwonych Gitar i zespołu
Boys. Przed ząbkowską publicznością wystąpili również DJ Rachel,
Keity, Luka Rosii, Skaner i
American Boy. Koncert
prowadziła Keity.
Organizatorzydołożyli wszelkich starań, aby każdy, kto
zdecydował się
wziąć udział w
sobotnim wydarzeniu miło
spędził czas.
Specjalnie dla
zgłodniałych
po pełnym
wrażeń dniu
zorganizowano

Kilka minut
po godzinie
16 mieszkańcy
Ząbek odtańczyli
Poloneza. Taneczną
kolumnę poprowadził Daniel
Kołodziejczyk w parze z Małgorzatą
Zyśk, wice burmistrz Ząbek. Barwny
korowód tancerzy w pięknych strojach
stanowił preludium do części patriotycznej
sobotniego eventu - inscenizacji historycznej
zatytułowanej „Chrzest Polski”

korowód tancerzy w pięknych strojach stanowił preludium do części
patriotycznej sobotniego eventu
- inscenizacji historycznej zatytułowanej. „Chrzest Polski”, której

Mieszka I wystąpił też Robert
Perkowski, burmistrz Ząbek. Profesjonalizm artystów i ich zaangażowanie publiczność nagrodziła gromkimi
brawami.
Kolejnym punktem programu
były długo wyczekiwane występy
zespołów muzycznych, w tym gwiazd

strefę gastronomiczną, gdzie można
było zregenerować siły.
Wypełniony po brzegi ząbkowski
stadion i doskonałe nastroje uczestników trwającego do późnych godzin
Pożegnania Lata w Ząbkach świadczą
o tym, że takie wydarzenia są w naszym mieście potrzebne.

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

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl
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relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl

Promocja Polski i Wołomina

- Cóż myśleliśmy, że będzie to MMA amatorskie
bez ciosów w parterze coś jak OFS ALMMA, ale
okazało się, że nie. Tu nie ma silnych ciosów,
znaczy poprawka, Niemcy i Włosi mogą Polacy
już NIE – mówi sensei Renata Naczaj.

Mistrzowskie MMA
dla Control
Naczaj Team
To był niezwykle owocny
występ zawodnicy z Wołomina wyjechali na12 World Marial
Arts Games, który odbywał się w
SchwabishGmundwNiemczech.
Kadra Polski składała się z 13 zawodników 3 trenerów oraz 2 osób
„ technicznych” w skład Kadry
weszło 7 zawodników Control
Naczaj Team. Prowadzonych
przez Sensei

MMA light, grappling No Gi oraz
grappling Gi; Sylwek Krasiński
jeden tytuł mistrzowski, jeden wicemistrzowski i 2 brązowe medale:
sport jj, MMA light grappling Gi,
grappling No Gi; Zorika Molska 2 tytuły mistrzowskie Grappling
Gi i grappling No Gi; Bartosz
Przywoźny 1 tytuł wicemi-

Utytułowany
Control Naczaj Team godnie
reprezentował kraj i Wołomin
Renatę Naczaj w tym 2 zawodników prowadzonych przez Trenera
Jacka Gawora (trener zapasów w
klubie Control Naczaj Team).
- Wyjazd i start naszej ekipy
patronatem objęła Pani burmistrz
Elżbieta Radwan - bardzo dziękujemy. Transport jedynie za koszt
paliwa zapewniła firma transportowa Witold Wronka – podkreśla
Sensei Renata.
- To były bardzo trudne i wyczerpujące dni... A jaki jest efekt
– oceńcie państwo sami: Dawid
Mleczko - 3 tytuły mistrzowskie:
Sport jj, grappling Gi, grappling
No Go;
Oskar Ślepowroński 2 tytuły
mistrzowskie i jeden wicemistrz:

www.zyciepw.pl

strza grappling No Gi; Łukasz
Piątkowski 2 tytuły mistrzowskie i 1 wicemistrza MMA light,
Sport jj, grappling No Gi; Norbert
Stępniewski 1 tytuł wicemistrza i
brązowy medal grappling No Gi,
MMA light.
Wyniki to efekt doskonałej
formy naszych zawodników. Możemy być dumni z zawodników i
trenerów - Hymn Polski często był
grany a i flaga Wołomina była obecna obok flagi Polski wielokrotnie.
Nikt nas tu nie kojarzy z mafia a
jedynie ze świetnymi zawodnikami
mistrzami z Poland Wołomin –
podkreśla liderka szkoły mistrzów
Control Naczaj Team.

sport
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Zdecydowanym i bardzo pewnym zwycięstwem Ząbkovii zakończył się wyjazdowy mecz Ząbkovii z rezerwami drugoligowej Pogoni Siedlce. Na wynik nie miał większego wpływu fakt, że do gry w rezerwach
oddelegowanych zostało aż ośmiu zawodników trenujących na co dzień z pierwszą drużyną siedlczan.

Ząbkovia pokonała
Pogoń Siedlce 4:0
Po falstarcie i dwóch porażkach poniesionych na starcie obecnego sezonu,
był to już czwarty kolejny mecz Ząbkovii zakończony zwycięstwem. Gole
strzelone przez Daniela Nawrockiego,
Dariusza Dadacza, Daniela Kozika oraz
Patryka Kozierkiewicza sprawiły, że
nasza drużyna awansowała na trzecie
miejsce w ligowej tabeli. Wyprzedza
lepszym bilansem bramek Wisłę II
Płock oraz Mazovię Mińsk Mazowiecki,
które również zgromadziły po dwanaście punktów. Liderem, z kompletem
osiemnastu punktów pozostaje Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, która
o trzy „oczka” wyprzedza wołomiński
Huragan.
Początkowo mecz miał wyrównany przebieg i obie drużyny potrafiły
stworzyć sobie sytuacje strzeleckie.
Ze strony Ząbkovii próby strzałów
podejmowali Przemysław Szulakowski
i Paweł Barzyc, natomiast po stronie
Pogoni uderzali, wracający do gry
po kontuzji Mateusz Bochnak oraz
Kuba Jóźwiak. Bramkarze obu drużyn
byli jednak na posterunku. Z czasem
Ząbkowianie uspokoili grę, opanowali
środek boiska i coraz rzadziej pozwalali
gospodarzom podchodzić pod własne
pole karne. Z każdą upływającą minutą
coraz bardziej uwidaczniała się przewaga naszej drużyny, której efektem
była bramka strzelona w 22 minucie
meczu. Po kombinacyjnej akcji przed
polem karnym gospodarzy do sytuacji
strzeleckiej doszedł Konrad Cichowski. Uderzenie naszego skrzydłowego
obrońcy gospodarzy zdołali zablokować,
ale dobitka Daniela Nawrockiego znalazła drogę do siatki, choć także delikatnie
muśnięta przez interweniującego
Pawła Łydkowskiego. W 35 minucie
miała miejsce sytuacja niezbyt często
obserwowana na ligowych boiskach.
Bramkarz gospodarzy Józef Burta
wznawiając grę od własnej bramki wybił
piłkę lekko i na dodatek zbyt krótko, co

Michał Pulkowski,
trener Ząbkovii ma powodowy do zadowolenia. Gole
strzelone przez Daniela
Nawrockiego, Dariusza
Dadacza, Daniela Kozika
oraz Patryka Kozierkiewicza
podczas meczu z Pogonią
Siedlce sprawiły, że drużyna
awansowała na trzecie miejsce w ligowej tabeli.

W 35 minucie Daniel Kozik,
reprezentant Ząbkovii
przejął piłkę i ruszył
w kierunku bramki,
ale na linii pola karnego,
gdy szykował się do oddania strzału, został bezceremonialnie sfaulowany
przez wracającego za akcją
siedleckiego defensora
Szymona Przystalskiego.

sprawiło, że trafiła dokładnie pod nogi
Daniela Kozika. Nasz atakujący przejął
piłkę i ruszył w kierunku bramki, ale
na linii pola karnego, gdy szykował się
do oddania strzału, został bezceremonialnie sfaulowany przez wracającego
za akcją Szymona Przystalskiego.
Konsekwencją tej sekwencji wydarzeń
była czerwona kartka dla siedleckiego
defensora i rzut wolny bezpośredni
dla naszej drużyny. Do piłki podszedł
Damian Świerblewski, ale uderzył
zbyt lekko.
Po zmianie stron, grający w osłabieniu gospodarze próbowali ambitnie
odwrócić losy meczu, ale nie do końca
potrafili tej sztuki dokonać. Szczególnie aktywni, podobnie jak przed

przerwą byli obaj siedleccy skrzydłowi,
Bochnak i zmiennik Jóźwiaka po lewej
stronie boiska – Sebastian Bober, ale na
niewiele się to zdało. Szanse siedlczan
na ewentualną skuteczną remontade
zmalały praktycznie do zera w 70
minucie meczu. Wtedy Przemysław
Rodak nieprzepisowo powstrzymywał
w polu karnym Patryka Kozierkiewicza,
który mógł skierować piłkę do pustej
bramki. Czerwona kartka dla Rodaka
i wykorzystany rzut karny przez kapitana ząbkowskiej drużyny, Dariusza
Dadacza, były praktycznie końcem
jakichkolwiek emocji w tym meczu.
Poza oczywiście tymi, które miały miejsce na trybunach. Kibice siedleckiej
Pogoni, którzy na widowni byli, o dziwo

w zdecydowanej mniejszości głośno
manifestowali swoje niezadowolenie
ze sposobu sędziowania. Doszukiwali
się „drugiego dna” niemal w każdej
późniejszej interwencji arbitrów tego
spotkania. Epitetów i złośliwych komentarzy nie było końca, tym bardziej,
że przewaga dwóch zawodników w
polu pozwoliła naszej drużynie strzelić
kolejne dwie bramki. Autorem pierwszej z nich był Kozik... po kolejnym
błędzie siedleckiej defensywy. Tym
razem jeden z obrońców zbyt lekko zagrywał piłkę do bramkarza. Ząbkowski
napastnik okazał się szybszy od Burty,
bez problemów przejął piłkę, minął
siedleckiego goalkeepera, podobnie
zresztą jak jednego z cofających się
obrońców i umieścił piłkę w pustej
bramce. Wynik ustalił Kozierkiewicza,
który po doskonałym prostopadłym
podaniu Krystiana Lewandowskiego
znalazł się w sytuacji sam na sam z
bramkarzem Pogoni i bardzo pewnie
ją wykorzystał.
Już w środę o godzinie 16.00 na
stadionie Wilgi Garwolin ząbkowianie
zainaugurują tegoroczną rywalizację
w Pucharze Polski na poziomie okręgu
mazowieckiego. W wyniku losowania
naszym pierwszym rywalem będzie
drużyna, która także występuje w IV
lidze, ale w grupie południowej. Po rozegraniu sześciu kolejek Wilga zajmuje
ósme miejsce w tabeli, z dorobkiem
dziewięciu punktów. W ostatni weekend przed własną publicznością pokonała 2:1 Mazura Karczew. Natomiast
w najbliższą sobotę o godzinie 16.30
naszą drużynę na Dozbud Arenie w
Ząbkach czeka mecz z niespodziewanym liderem naszej grupy Ożarowianką
Ożarów Mazowiecki. Ożarowianie idą
przez rozgrywki jak burza i przewodzą
stawce z kompletem punktów. W ostatnią sobotę pokonali na własnym boisku
Mławiankę Mława 1:0.
Krzysztof Krajewski

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

powiat
– Ciągle trwa jeszcze rejestracja
kandydatów na radnych i to tych
gminnych, jak też powiatowych.
Czy znajdziemy na którejś z list
Pańskie nazwisko?
– Rozważałem różne opcje i możliwości –
jednak będę ubiegał się o reelekcję radnego
powiatowego z listy „Koalicji Obywatelskiej”. Nazwisk z listy nie będę jeszcze
zdradzał, bowiem pozostało kilka dni do
rejestracji kandydatów, powiem jedynie,
że znajdzie się na niej wielu mareckich
społeczników i osób zupełnie niezwiązanych z polityką. Myślę więc, że będzie to
dużą niespodzianką dla konkurencyjnych
komitetów.
– Nie wiem czy się Pan ze mną
zgodzi, ale bardzo wolno się w
tym roku rozkręca ta kampania
wyborcza...
– O nazwiskach i osobach, które startują co
do zasady powinno się mówić, gdy zostaną
zarejestrowane i dopełnione zostaną wszelkie formalności. Podpisy mamy już zebrane
i od przyszłego tygodnia rozpoczynamy
kampanię informującą, o tym kto wystartuje
od nas w tegorocznych wyborach.
– W poprzedniej kadencji był Pan
radnym miejskim w Markach. Teraz jest radnym powiatowym. Na
początku kadencji, podczas jednej
z naszych rozmów stwierdził Pan,
że Marki są sponsorem powiatu.
Skąd wziął się taki wniosek i czy
nadal tak Pan uważa?
– W poprzedniej kadencji (2010-2014)
byłem rozgoryczony faktem, że Marki,
których udział z podatków wynosił około
30 milionów złotych, w postaci inwestycji
powiatowych otrzymały jedynie około
390 000,00 zł. Dysproporcje były ogromne.
W tej kadencji udało się tę dysproporcję
znacząco zmienić. Doskonale wiemy, że
są bogatsze i biedniejsze regiony w powiecie, ale nie może być tak dużych różnic
w finansowaniu. W obecnej kadencji ze
środków Powiatu trafiło do Marek blisko
7 milionów złotych na przebudowę drogi
powiatowej w ciągu ulicy Sosnowej i
Kościuszki i jest to największa w historii
naszego miasta inwestycja samorządowa.
Co prawda wykonawcy zajęło trochę czasu
uzgodnienie organizacji ruchu, ale jest już
w jej posiadaniu, więc prace powinny niebawem się rozpocząć. Dodatkowo powstała
filia Wydziału Komunikacji w Radzyminie,
która to dedykowana jest m. in. mieszkańcom Marek. Udało się również zamknąć
temat siedziby Szkoły Specjalnej im. Marii
Konopnickiej z Marek do Radzymina.
Teraz mieści się ona w nowym, dobrze
wyposażonym budynku.
– Czy mieszkańcy Marek korzystają
ze szpitala w Wołominie?
– Z perspektywy mieszkańca Marek, Zą
Ząbek, czy Zielonki bliżej jest do Warszawy
i tamtejszych szpitali, ale oczywiście, że
korzystają. Szpital Powiatowy od wielu lat
funkcjonuje w niezmienionej formie, z niewielkimi zmianami, a warto przypomnieć,
że na przełomie lat diametralnie podniosła
się liczba mieszkańców powiatu. Dlatego
też decyzja o rozbudowie szpitala – choć
trudna musiała być w końcu podjęta. W tej
kwestii potrzebna była pewnego rodzaju
odwaga, aby dać zielone światło na
powyższe działania.
– Na początku kadencji
uważnie przyglądałam się
Pana działalności. Inicjował Pan wiele akcji
społecznych. Czy udało
się te akcje podtrzymać
i organizować przez
cała kadencję?
– Jako stowarzyszenie „Projekt Marki” realizujemy

wiele cyklicznych akcji: sprzątanie lasów,
sprzątanie mareckich zbiorników. Organizujemy spotkania z gwiazdami sportu.
Gościliśmy wielu ciekawych sportowców
wspomnę może tylko, że odbyły się spotkania z Pawłem Zagumnym, czy Michałem
Żewłakowem. Zbieraliśmy zabawki dla
najbardziej potrzebujących mareckich
dzieci, wspieraliśmy naszym seniorów. 22
września organizujemy Rodzinny Piknik
Rowerowy. W ubiegłym roku byłem też
liderem Szlachetniej Paczki w Markach
– pomogliśmy wielu potrzebującym rodzinom. Każdego roku angażuję się również w
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która
od lat gra w naszym mieście.
– Co Pana najbardziej interesowało
jako radnego?
– Zdecydowaną większość czasu poświęcam na kontakt z mieszkańcami, za
pośrednictwem portali społecznościowych,
strony internetowej, dyżurów radnego pod
chmurką – na bazarze, na boisku szkolnym,
ale również w urzędowym budynku. Bardzo
sobie cenię bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Z tego wynikają interwencje, ale i

– Ubiegając się o ponowny mandat
z czym Pan idzie do mieszkańców?
– Dotychczasowa działalność pokazała
mi jakie są możliwości powiatu, zarówno dla Marek, jak i pozostałych gmin.
Mając wiedzę, jakie są możliwości i
potrzeby wszystkich naszych gmin
mam swoje pomysły. Choćby ulica
Fabryczna – wymaga zdecydowanej
poprawy. Chciałbym również, aby na
tej ulicy pojawiły się nowe oświetlenia
przejść dla pieszych w technologii
LED. Będę również dążył do tego, aby
kolejna marecka droga stała się drogą
powiatową.
– Ale przecież ulica Fabryczna
ma stosunkowo nową nawierzchnię…
Tak, ale podlegała dużemu obciążeniu
przez kilkanaście lat i niestety – wymagają
poprawy choćby zapadnięte studzienki
kanalizacyjne. Należy pamiętać, że ulica
Fabryczna jest jedną z najbardziej obciążonych dróg powiatowych jeśli chodzi o ruch
samochodowy.

minie. Pamiętam wiele interwencji
spowodowanych mieszkaniami
komunalnymi. Czy tu nastąpiła
jakaś zmiana?
– To fakt, że dużo jest u nas budynków
pofabrycznych pamiętających jeszcze
Braci Briggs, które wymag ją modernizacji, a co za tym idzie dużego nakładu
finansowego. Są to głównie budynki
socjalne i komunalne. To również obszar,
w którym obecnemu burmistrzowi Jackowi Orychowi udało się wiele zmienić.
Bo choćby poprawa wyglądu tych historycznych kamienic przy głównej ulicy w
naszym mieście, które od lat prosiły się o
kompleksowy remont.
– Jestem w stanie zrozumieć
pracę radnego poprzez pryzmat
pracy urzędniczej. Ale każdy urząd
można skutecznie sparaliżować
pismami o dostęp do informacji
publicznej. Często pytania są tak
złożone, że przygotowanie odpowiedzi to zaangażowanie kilku
wydziałów. Czy jest na to jakiś
złoty środek?
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diagnostę samochodowego
w Podstawowej stacji Kontroli Pojazdów
w Kobyłce
atrakcyjne wynagrodzenie.
tel. kontaktowy: 22 812 53 35
osoba kontaktowa: norbert majewski

O roli portali społecznościowych w dostępie do informacji publicznej, jak
również o różnych sposobach kontaktów z mieszkańcami i zrównoważonych
nakładach na poszczególne gminy z budżetu powiatu z Arkadiuszem Werelichem, radnym powiatowym z Marek, rozmawia Teresa Urbanowska.

Czy Marki nadal
są sponsorem
dla powiatu?
szersze działania. Podczas spotkań z mieszkańcami rodziły się np. pomysły na projekty
do mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Wnioski i interpelacje – tu jestem autorem
największej ich liczby, spośród wszystkich
radnych z kadencji 2010-2014 oraz tej
obecnej kadencji. Dużo czasu poświęcam
również na udoskonaleniu funkcjonowania
w powiecie Punktów Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej. Były również pisma do GDDKiA,
czy Komendy Głównej Policji. Jednym
słowem troszkę tego było.

– Markowianie cztery lata temu
zmienili burmistrza. W poprzednich
wyborach startowaliście z odrębnych komitetach. Dziś działacie
wspólnie dla dobra miasta. Czy
taka zmiana była Markom potrzebna, korzystna? Czy są odczuwalne
zmiany?
– Każdy chyba widzi, że Marki zmieniły
kierunek rozwoju. Korzystna dla mieszkań
mieszkańców jest rozbudowa placówek oświatowych.
Nasze drogi buduje się dziś kompleksowo,
z pełną infrastrukturą. Miasto zyskało
wiele nowych wydarzeń kulturalnych i
sportowych. Duże inwestycje czynione są
w odwodnienia i bazę sportową. Osobiście
uważam, że nasze miasto zyskało również
wiele na poprawie wizerunku, co nie jest bez
znaczenia. Zmian jest naprawdę wiele…
– Marki to miasto w którym można
znaleźć dużą liczbę budynków ko
komunalnych, podobnie jak w Woło
Woło-

– Taki złoty środek wygenerował się niejako
samoistnie. Czasy, kiedy samorządowiec
jakiegokolwiek szczebla wracał po pracy
do domu i wieszając na wieszaku przysłowiowy kapelusz, przestawał być radnym,
czy burmistrzem już dawno minęły. Dziś
portale społecznościowe, choć mogą być
niekiedy udręką dla pracowników samorządowych i samorządowców, spowodowały, że
wiele zapytań, które mogłyby zostać zadane
w trybie dostępu do informacji publicznej,
czy zwykłego zapytania – zostają wysyłane
właśnie za pośrednictwem portali typu
Facebook. Ja osobiście bardzo cenię
sobie tego typu formę korespondencji z
mieszkańcami naszego miasta. To również
zdecydowanie przyspiesza otrzymanie
przez mieszkańców odpowiedzi na zadane
przez nich pytania, co z pewnością jest dla
mieszkańców satysfakcjonujące…
Na pełną rozmowę z Arkadiuszem
Werelichem zapraszamy na www.zyciepw.pl

– Każdy chyba widzi, że Marki zmieniły
kierunek rozwoju. Korzystna dla mieszkańców jest rozbudowa placówek oświatowych.
Nasze drogi buduje się dziś kompleksowo,
z pełną infrastrukturą. Miasto zyskało wiele
nowych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Duże nakłdy czynione są
w odwodnienia i bazę sportową.
Nasze miasto zyskało wiele na poprawie
wizerunku– mówi Arkadiusz Werelich
radny powiatowy z Marek

10 września 2018 roku w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej, w którym
pierwsze miejsce zajęła mieszkanka Ząbek i nasza redakcyjna koleżanka – Aleksandra Olczyk

Najlepsza fotografia kulinarna
Do pierwszego ogólnopolskiego
konkursu fotografii kulinarnej zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgłoszono łącznie
64 fotografie. Komisja konkursowa
oceniała stylizację oraz poprawność
techniczną nadesłanych zdjęć w dwóch
kategoriach - „Smaki Mazowsza”, w
której zadaniem konkursowym było
przedstawienie potrawy lub produktu
wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza lub
certyfikowanych logo Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza oraz w kategorii
produktowej, której tematem był produkt
posiadający logotyp Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza.
Decyzją jury pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Olczyk, mieszkanka Ząbek,
autorka bloga kulinarnego CzteryFajery.
pl i zarazem dziennikarka i fotoreporter
Życia Powiatu na Mazowszu. Tematem zwycięskiej pracy konkursowej był
chleb razowy radziwiłłowski, wpisany
przez Ministerstwo Rolnictwa na listę
produktów tradycyjnych województwa
mazowieckiego. Podczas uroczystości
wręczenia nagród przez Adama Struzika,
Marszałka Województwa Mazowieckiego,
laureatce towarzyszyli Małgorzata Zyśk,
wiceburmistrz Ząbek oraz Sławomir
Pisarczyk, radny powiatu wołomińskiego
wraz z małżonką.
– Pani Aleksandra Olczyk to prawdziwa kobieta z pasją. Zawodowo jest
poczytną redaktorką powiatowej gazety
samorządowej, ale szczególnie interesuje Ją fotografia, po prostu robi piękne,
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profesjonalne zdjęcia. Pasjonuje się też
kuchnią i potrafi przyrządzić wspaniałe,
zarówno regionalne, jak i egzotyczne
potrawy. Została Laureatką zajmując
I miejsce w Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej. Bardzo się cieszę, że

Mazowieckim Konkursie Fotografii
Kulinarnej. Byłem pod ogromnym
wrażeniem poziomu nadesłanych zdjęć
konkursowych i bardzo się cieszę, że
tytuł Laureata na Mazowszu przypadł
w udziale mieszkance Ząbek – dodał

nagrodzonych zabrakło reprezentantów
powiatu wołomińskiego, choć rolnictwo
jest jedną z czterech innowacyjnych
gałęzi gospodarki w województwie mazowieckim i ma znaczący udział w eksporcie. Innowacyjność w tym przypadku

Decyzją jury pierwsze miejsce
zajęła Aleksandra Olczyk,
mieszkanka Ząbek, autorka
bloga kulinarnego CzteryFajery.pl Podczas uroczystości
wręczenia nagród przez
Adama Struzika, Marszałka
Województwa Mazowieckiego,
laureatce towarzyszyli Małgorzata Zyśk, wiceburmistrz Ząbek oraz Sławomir Pisarczyk,
radny powiatu wołomińskiego.
jako Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki,
mogłam w imieniu Pana Burmistrza,
Mieszkańców i własnym pogratulować
Pani Aleksandrze, naszej Ząbkowiance,
tego zaszczytnego wyróżnienia – podsumowała sukces naszej reprezentantki
Małgorzata Zyśk, wiceburmistrz Ząbek
– Pragnę pogratulować Pani Aleksandrze Olczyk zajęcia I miejsca w

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

Sławomir Pisarczyk, radny Powiatu
Wołomińskiego W czasie uroczystej
gali Marszałek Adam Struzik wręczył
także nagrody i wyróżnienia laureatom
XI edycji Konkursu o Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności oraz
trzeciej edycji Mazowieckiego Konkursu
Serów Zagrodowych. Niestety wśród

oznacza powrót do tradycyjnych receptur
z regionu Mazowsza, a tym samym do
włączenia się naszego regionu w europejski trend wytwarzania zdrowej, smacznej
i ekologicznie czystej żywności.
Po części oficjalnej odbył się wernisaż
wystawy nagrodzonych zdjęć oraz degustacja produktów regionalnych
Zbigniew Grabiński

Marki, dnia 11 września 2018 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MARKI
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
1405 z późn. zm.).
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Marki uchwały
Nr LXV/578/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach.
Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z działek nr 4/3 i 4/4 z obrębu
1-01 położonych w Markach przy ul. Spacerowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii
Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach,
w godzinach pracy urzędu (pn.-wt. czw.-pt. od 800 do 1600, w środę
od 1000 do 1800) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Marki,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia
12 aździernika 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko
i imię oraz adres wnioskodawcy (ewentualnie nazwę – w przypadku
wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej
w Markach. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy zgromadzoną na tym etapie postępowania w siedzibie
Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Wydziale
Planowania i Rozwoju w godzinach pracy urzędu (pn.-wt. czw.-pt.
od 800 do 1600 , w środę od 1000 do 1800). Informuję również o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 12 października
2018 roku, dotyczących opracowywanego dokumentu:
• pisemnie, w kancelarii Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz.
J. Piłsudskiego 95 w Markach, w godzinach pracy urzędu (pn.wt. czw.-pt. od 800 do 1600 , w środę od 1000 do 1800) lub drogą
pocztową na adres urzędu,
• ustnie do protokołu, w Wydziale Planowania i Rozwoju
w godzinach pracy urzędu (pn.- wt. czw.-pt. od 800 do 1600 ,
w środę od 1000 do 1800),
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz na adres:
ewa.wielgolaska@marki.pl, michal.babicki@marki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.
www.zyciepw.pl

8

powiat

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię
Pierwsza praca dla ucznia
(min. 17 lat)
roznoszenie ulotek
pod sądem w Wołominie
tel. 661 - 27- 50 - 05
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta
pracy 602 351 430.

Praca
Szukam Pracy

Mężczyzna bez nałogów, odpowiedzialny, doświadczenie w reklamie,
handlu, pośrednictwie podejmie pracę
w charakterze tzw. prawej ręki w prowadzeniu firmy, biura, sklepu, osoby
odpowiadającej za wizerunek firmy lub
inne propozycje. 513 367 980.

Budownictwo
Usługi

Nieruchomości
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2
lub więcej. Wysychy gm. Zabrodzie.
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy E8 Warszawa-Wyszków. Na działce jest prąd i woda.
Tel. 605 034 212.

Nieruchomości
Wynajmę

Mieszkanie w centrum Radzymina
do wynajęcia. Atrakcyjna cena tel.
601 963 222.

Usługi - Różne

Zdrowie
Uroda

W ramach konkursu
ogłoszonego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości o wsparcie mogły
ubiegać się jednostki
samorządu terytorialnego.
Za ich pośrednictwem
sprzęt ratowniczy trafi do
poszczególnych jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in do OSP Marki.

www.zyciepw.pl

UWAGA!

Sprzedam działkę budowlaną
Wołomin, ul. Kościelna
BEZPOŚREDNIO
Księga wieczysta, 932 m2
601 173 520

Sprzęt ratujący życie
dla OSP Marki
W ramach ogłoszonego konkursu
można było złożyć wniosek o zakup
wyposażenia i urządzenia ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu popełnienia przestępstwa.
Ministerstwo Sprawiedliwości na ten
cel przeznaczyło 100 mln złotych.
O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.
Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Oferuję tynki maszynowe
wewnętrzne 501 179 548

Nieruchomości
Sprzedam

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach otrzyma defibrylator oraz torbę ratowniczą dzięki środkom
pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości. Miasto Marki otrzymało dofinansowanie w wysokości
99% kosztów zakupu defibrylatora oraz torby ratowniczej, deski ortopedycznej i szyn do stabilizacji poszkodowanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Środki pochodzą z konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przeprowadzki transport
tel. 500 349 713
Wyszukam oferty dla firm, gabinetów,
pomogę znaleźć pracę, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, akcje
promocyjne, doradztwo biznesowe
519 646 574.

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

Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!

13 września 2018

O tym, jak ważna jest powszechna dostępność do defibrylatorów
mieszkańcy Marek mogli się niedawno przekonać, kiedy to mężczyzna zasłabł na przystanku autobusowym. Dzięki akcji ratunkowej z użyciem automatycznego defibrylatora
zewnętrznego zamontowanego na
budynku Urzędu Miasta poszkodowanemu udało się przywrócić
akcję serca.

Druhowie z OSP Marki otrzymali sprzęt ratujący życie bezpośrednio na miejscu wypadku

Defibrylator oddziałuje na mięsień
sercowy prądem stałym o odpowiednio
dużej energii. Celem defibrylacji jest
wytłumienie chaotycznych impulsów
elektrycznych, które przepływają przez
serce i umożliwienie mu powrotu do
normalnej, regularnej pracy.
W Polsce wdrażany jest Programy
powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem defibrylatorów typu
AED w miejscach dużych skupisk
ludzkich. Rozmieszczenie urządzeń
powinno umożliwić skorzystanie
z ich pomocy w czasie poniżej dwóch
minut. W praktyce defibrylatory
instalowane są zwykle w ośrodkach
zdrowia, zakładach pracy, w szkołach,
na lotniskach, dworcach kolejowych,

w hotelach, domach pomocy społecznej, w centrach handlowych i
pływalniach.
W przypadku przeprowadzenia
defibrylacji z wykorzystaniem AED na
schemat postępowania składają się:
• włączenie defibrylatora (do czasu
jego użycia przeprowadza się resuscytację krążeniowo-oddechową),
• podłączenie kabla i naklejenie
elektrod na klatkę piersiową poszkodowanego (jeżeli poszkodowane jest
dziecko, należy użyć elektrod pediatrycznych). Jedna elektroda powinna
znaleźć się po prawej stronie mostka
poniżej obojczyka, a druga po lewej
stronie klatki piersiowej w linii środkowo-pachowej,

• działanie według komend głosowych
wydawanych przez urządzenie.
Defibrylacja jest zabiegiem medycznym, który znajduje zastosowanie
jedynie w niektórych przypadkach
arytmii. Wbrew powszechnej opinii,
rytm zwany asystolią (wyglądem przypominający na wykresie EKG płaską
linię) oraz aktywność elektryczną bez
tętna (prawidłowa czynność elektryczna, ale bez przepływu krwi) nie
poddają się defibrylacji.
Jedynymi rytmami poddającymi
się defibrylacji są migotanie komór
oraz częstoskurcz komorowy bez
tętna.
Źródło:
UM Marki i Wikipedia

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

