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Nowy SUW będzie zaopatrywał w wodę 
Łysobyki, Miąse, Jadwinin i Jasienicę. Inwe-
stycja była rozłożona na dwa lata. Jej całko-
wity koszt to blisko 3 miliony złotych. Trzeba 
zaznaczyć, że w poprzednim roku gmina po-
zyskała na budowę ponad 600 tysięcy złotych 
dofi nansowania z  Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz milion złotych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
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Tłuszcz

Dokończenie str. 4

W środę, 30 września w obecności zapro-
szonych gości oraz mieszkańców otwarto 
kolejną stację uzdatniania wody w gminie 
Tłuszcz. Inwestycja ta oznacza koniec pro-
blemów związanych z brakiem wody dla 
wielu mieszkańców.

27 września 2015 roku zakończył się 
tygodniowy plener malarski w Pałacu w 
Chrzęsnem "Pędzlem-słowem-muzyką ma-
lowane, Mazowsze romantyczne - Mazow-
sze dzisiaj" 

W Plenerze wzięło udział 13 profesjo-
nalistów działających obecnie w różnych 
częściach Polski: Gdańsku, Elblągu, Pozna-
niu, Krakowie, Kaliszu i Warszawie. Pałac w 
Chrzęsnem gościł również artystów z Arme-
nii i Londynu. 

Miejmy nadzieję, że ten niedawno od-
restaurowany obiekt stanie się centralnym 
miejscem na kulturalnej mapie powiatu wo-
łomińskiego. 

Gminę Tłuszcz odwiedził marszałek Adam Struzik

Wicestarosta Adam Łossan w towarzystwie artystów
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W najbliższą niedzielę, 4 października odbędzie się IV Memoriał im. Andrzeja Wiśniew-
skiego, byłego prezesa Wichru Kobyłka. Zagrają dzieci z rocznika 2008 i zostanie rozegrany 
mini turniej z udziałem oldboyów Wichru, reprezentacji policji i drużyny Loreal.

Sportowe spotkanie różnych pokoleń upa-
miętniające byłego prezesa klubu, radnego i lo-
kalnego przedsiębiorcę Andrzeja Wiśniewskie-
go na stałe wpisało się do kalendarza imprez w 
Kobyłce. Jest okazją do rywalizacji dla najmłod-
szych i tych nieco starszych miłośników piłki 
nożnej. 

W niedzielny poranek od godz. 10.00 swo-
je zmagania rozpoczną drużyny z rocznika 
2008. Do Kobyłki przyjadą zespoły z: Marek, 
Tłuszcza, Warszawy, Wieliszewa, Skierniewic, 
Białegostoku i Tomaszowa Mazowieckiego, z 
którymi zmierzą się chłopcy z Kobyłki. Po nich 
zagrają byli zawodnicy Wichru oraz zaproszeni 
goście. Zespół gospodarzy to piłkarze, którzy 
kiedyś grali w biało – niebieskich barwach i 
pamiętają prezesa Wiśniewskiego, gdy kierował 
klubem. Trenerem drużyny będzie Krzysztof 
Gawara, szkoleniowiec, który z ławki Wichru 

trafi ł do Legii i zdobywał z nią puchary i mi-
strzostwa Polski. Zespół „Przyjaciele Andrzeja” 
zagra w mini turnieju z ekipami policjantów i 
Loreal systemem każdy z każdym po 45 minut. 
Początek gier planowany jest na stadionie przy 
Napoleona ok. godz. 14.00.

- Po raz kolejny zapraszamy na stadion Wi-
chru zawodników i kibiców w każdym wieku. 
– mówi prezes Artur Rola - Klub to tradycja i 
przyszłość, Pamiętając o historii myślimy o roz-
woju. Memoriał upamiętniający ś.p. Andrzeja 
Wiśniewskiego jest okazją do zaprezentowania 
naszych piłkarskich nadziei i tego, co najlepsze 
z poprzednich lat. To dobry moment, by rozpo-
cząć obchody 90 – lecia klubu, które przypada 
na rok 2016. Na kibiców czeka wiele atrakcji.

Patronat nad Memoriałem objął Burmistrz 
miasta Kobyłka.        Opracowanie:
 Wicher Kobyłka

Marki

W trzy tygodnie zostanie wyrównane 40 
km dróg gruntowych. W zakres wykonywa-
nych prac wchodzi wyrównanie 127 ulic. 

Prace wykonywane są w ramach bieżącej 
konserwacji dróg gruntowych, w ich zakres 
wchodzi profi lowanie i zawalcowywanie 
zniszczonej nawierzchni ulic.

Jeśli Państwa ulica nie została jeszcze wy-
równana, a chcieliby Państwo ją zgłosić pro-
simy o e-mail na adres: lukasz.wlodarczyk@
marki.pl. REKLAMA  TEL. 796-046-823
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Lista zwycięskich projektów:

Numer 
Wniosku

KOD 
Wniosku

Liczba 
głosów Tytuł projektu Wnioskowa 

kwota

Imię i Nazwi-
sko wniosku-

jącego

62 ZEASiP062 1110 Park sportowo-rekreacyjny przy przy Ze-
spole Szkół nr 2  W Wołominie 95.171,56

Monika
Błędowska

60 ZEASiP060 926 Integracyjne Centrum Multimedialne – Ze-
spół Szkół nr 2 W Wołominie 98.150,00

Roman
Niemyjski

57 MZDiZ057 845 Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Par-
kowej w Lipinkach. 100.000,00

Urszula
Zych

81 WBZK081 810 Bezpieczna Gmina Wołomin 100.000,00
Grzegorz 

Bazylewicz

76 ZEASiP076 780 Wiata na rowery przy szkole w Czarnej 60.000,00
Teresa

Kowalczyk

2 ZEASiP002 773 Łazienki szkolne na miarę XXI wieku. 99.244,09
Jolanta
Gągała

73 ZEASiP073 769 Remont generalny łazienek dla przedszko-
laków z Misia Uszatka 98.755,09

Małgorzata
Wycech

56 WPI056 729 Siłownia zewnętrzna w Lipinkach 50.000,00
Urszula

Zych

5 ZEASiP005 703
Wykonanie ogólnodostępnej siłowni ple-
nerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły 
Podstawowej w Zagościńcu

70.000,00
Dariusz

Klimkiewicz

11 WPI011 656 Zakątek pod Dębami 60.000,00
Michał
Janiak

12 WPI012 593 Chodnik z kostki brukowej na ul. Koper-
nika 100.000,00

Michał
Janiak

31 WPS031 589 Wołomińska Plaża Miejska 2016 100.000,00
Sebastian

Balak

Wyżej wymienione zadania zostaną uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. 
Projekty, które będą brane pod uwagę w trakcie prac planistycznych mają ogólną wartość 1031.320,74 zł.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Jednocześnie gmina wykonała bli-
sko 8 kilometrów wodociągu, do które-
go chętnie przyłączają się mieszkańcy. 
Od wielu lat bowiem gospodarstwa z 
tej części gminy cierpiały na brak wody 
zdatnej do codziennego użytku. W Ja-
dwininie na przykład, wodę dostarcza-
no beczkowozami, a ludzie nie mogli 
wykonać w domach tak zwyczajnych 
czynności jak pranie. Teraz dzięki bu-

dowie nowej stacji uzdatniania wody i 
rozwoju sieci wodociągowej problemy 
mieszkańców odejdą w zapomnienie.

Burmistrz Tłuszcza zapewnił, że 
wspólnie z Radą Miejską będzie kon-
tynuował wodociągowanie gminy, a 
nowo otwarty obiekt stanowi niezbęd-
ny element przyszłych inwestycji.

Gratulacje złożył również obecny na 

uroczystości marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik oraz sta-
rosta wołomiński Kazimierz Rakowski, 
którzy podkreślili ogromną determina-
cję burmistrza w dążeniu do wybudo-
wania stacji uzdatniania wody w Łyso-
bykach oraz wsparcie Rady Miejskiej 
przy realizacji tej inwestycji.

9 września, o godz. 13:00 w sąsiedztwie istniejącego Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „DREWNICA” odbyło 
się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego szpitala. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek woje-
wództwa Adam Struzik, a także wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek.

Obiekt obecnie znajduje się w bar-
dzo złym stanie technicznym zatem 
jedynym rozwiązaniem jest budo-
wa nowego, nowoczesnego szpitala 
przyjaznego pacjentom. Inwestycja 
prowadzona jest na działce o pow. 
12 ha. Działalność lecznicza odby-
wać się będzie w ośmiu oddziałach : 
trzech ogólnopsychiatrycznych, psy-
chogeriatrycznym, terapeutycznym 
dla psychoz, chorób afektywnych czy 
detoksykacji alkoholowej. W szpitalu 
znajdzie się miejsce dla ok. 300 pa-
cjentów z Mazowsza. Szpital będzie 
posiadał maksymalnie 2-3 osobowe 
sale i nowoczesną aparaturę medycz-
ną.

Inwestycję rozpoczęto wiosną. 
Zakończenie jej zaplanowano na luty 
2018, ale jak zapowiada generalny wy-
konawca fi rma Budimex S.A. termin 
ten ulegnie skróceniu. Najprawdopo-
dobniej będzie to połowa 2017 roku.

Marszałek województwa mazo-
wieckiego powiedział m.in.: „Jest 
to inwestycja niezwykle potrzebna, 
będzie miejscem stosowania najnow-
szych osiągnięć psychiatrii, bo ta dzie-
dzina też się bardzo rozwija w wymia-
rze terapeutycznym i Polska nie może 
być z tyłu. Chcę Państwu uświadomić, 
że jest to pierwszy psychiatryczny 

szpital zbudowany po II wojnie świa-
towej w Polsce. Wszystkie szpitale po-
wstawały w okresie międzywojennym 
i wtedy ten wyniszczony rozbiorami 
kraj stać było na pozytywne myślenie 
i budowanie tego typu obiektów.

Mam osobiście wielką satysfakcję, 
bo myślę, że człowiek jest tyle wart, ile 
po sobie pozostawia. A jeżeli się do-
łoży jakąś chociaż maleńką cegiełkę 
do takiego dzieła jest to powodem do 
radości, satysfakcji i do dumy.”

Projekt budowlany przewiduje 
zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii, co wygeneruje duże oszczęd-
ności. Koszt budowy to ok. 118 mln 
zł. Inwestycja dofi nansowana jest ze 
środków województwa mazowieckie-
go, partnerem fi nansowym projektu 
jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Akt erekcyjny podpisali:
Adam Struzik- marszałek woje-

wództwa mazowieckiego, Elżbieta 
Lanc- członkini zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego, Józef Zalew-
ski- doradca wicepremiera i ministra 
gospodarki Janusza Piechocińskiego, 
Dariusz Piątek- wicewojewoda ma-
zowiecki, Jego Ekscelencja Ksiądz 
Arcybiskup Henryk Hoser, Kazi-
mierz Rakowski- starosta wołomiń-

ski, Robert Perkowski- burmistrz 
miasta Ząbki, Roman Jędrzejczak- 
prezes zarządu spółki Mazowiecki 
Szpital Wojewódzki DREWNICA, 
Waldemar Giza- prezes Mazowiec-
kiego Centrum Psychiatrii DREW-
NICA, Grzegorz Paprotny- Budi-
mex S.A, Jakub Nagraba- dyrektor 
oddziału Budimex S.A., Piotr Kuro-
wicki- kierownik kontraktu Budimex 
S.A., Bartosz Niewiadomski- Ove 
Arup inwestor zastępczy.

Oprócz aktu erekcyjnego do tzw. 
„kapsuły czasu” włożono cały kom-
plet dokumentów. Są tam: fotografi e 
z najważniejszych wydarzeń histo-
rii szpitala, książka wydana z okazji 
100-lecia szpitala Drewnica, zdjęcia z 
inwestycji- teren budowy przed roz-
poczęciem prac budowlanych, pod-
pisane umowy fi nansowania obiektu, 
podpisane umowy z generalnym wy-
konawcą, pióro, którym podpisany 
został akt erekcyjny oraz monety o 
wszystkich nominałach z datą 2015 
roku.

Budowę nowego szpitala rozpo-
częto równo w 111 rocznicę istnienia 
„starej Drewnicy” i jest to niewątpli-
wie wielki gest w stronę przyszłych 
pacjentów i całego województwa.

Joanna Wysocka

25 września w wołomińskim magistracie został otwarty pierwszy samorządowy punkt Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP). Uroczystego otwarcia Centrum Aktywności Cyfrowej w Wo-
łominie dokonali między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec oraz 
senator RP Anna Aksamit.

Wołomin jest pierwszym samo-
rządem, w którym uruchomiono 
Centrum Aktywności Cyfrowej 
(CAC). Takie punkty powstają na 
terenie całego kraju i mają zachęcać 
do korzystania z tzw. e-administracji. 

– Otworzyliśmy samorządowe 
Centrum Aktywności Cyfrowej. 
Wołomin jest pierwszym miastem 
wspierającym w tej formie e-admini-

strację, miastem otwartym na nowo-
czesność i rozwiązania pozwalające 
mieszkańcom korzystać z usług ad-
ministracji przez internet. Mieszkań-
cy Wołomina mogą tu potwierdzić 
profi l zaufany – przepustkę do ko-
rzystania z wielu usług w internecie 
– mówił wiceminister Jan Grabiec.

Dzięki platformie ePUAP obywa-
tele i przedsiębiorcy mogą załatwić 

sprawy urzędowe nie wychodząc z 
domu. System daje możliwość zała-
twienia wielu spraw przez internet 
z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie nie tylko w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego. Aby korzystać z 
funkcjonalności ePUAP na począ-
tek należy założyć konto na portalu 
www.epuap.gov.pl, a następnie wy-
słać wniosek o potwierdzenie profi lu 
zaufanego. Następnym krokiem jest 
uwierzytelnienie danych w urzędzie 
lub innej placówce, która posiada 
do tego stosowne uprawnienia. Po 
pozytywnej weryfi kacji konto zało-
żone na ePUAP zyskuje status profi lu 
zaufanego.

– Jestem dumna, że to właśnie 
w Wołominie powstało Centrum 
Aktywności Cyfrowej. Dzięki nie-
mu nasi mieszkańcy będą mogli 
kontaktować się z urzędnikami oraz 
załatwiać swoje sprawy elektronicz-
nie, bez stania w kolejkach. Głęboko 
wierzę, że przyczyni się to do lepszej 
i bardziej owocnej obsługi mieszkań-
ców – mówiła burmistrz Elżbieta 
Radwan.

Radzymin
Jak informuje radzymiński ratusz od 30 września aż do odwołania zamknięty zostanie fragment ul. Stary Rynek  (mię-

dzy ul. Weteranów i Zduńską) w związku z przebudową jezdni i miejsc parkingowych.
Miejmy nadzieję że ten remont nie sparaliżuje komunikacji w tej centralnej części miasta. 
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Rozmowa z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim 
Jak Pan ocenia sytuację naszego subre-

gionu podwarszawskiego pod względem 
potencjału gospodarczego. Przed jakimi 
stoimy wyzwaniami?

Bardzo ważne jest to, co wydarzyło się 
na przełomie sierpnia i września. Otóż w 
programie rządowym w tej perspektywie 
unijnej znajdą się wszystkie kluczowe dro-
gi wyjazdowe z Warszawy i pętlica dróg 
ekspresowych będzie domknięta. Czas naj-
wyższy, żeby ring warszawski był pełny, do-
kończony, bo to bardzo poprawi sprawność 
komunikacyjną naszego regionu i życie jego 
mieszkańców.

Po drugie, w trakcie wielkiej przebudowy 
jest białostocka linia kolejowa. To bardzo 
prorozwojowa inwestycja, choć na pewno 
jest wiele uwag co do jej realizacji. Szkoda 
też, że nie wszystkie racjonalne postulaty 
miejscowego samorządu znalazły uznanie. 
W związku z tym na niektórych odcinkach 
będziemy mieli problem zbyt rzadkich bez-
kolizyjnych skrzyżowań sieci drogowej z li-
nią kolejową. To może wywoływać emocje 
np. dodatkowo mogą tworzyć się korki. Tak 
będzie na pewno w Tłuszczu. 

Po trzecie, ta część województwa wymaga 
szybkiego dokończenia inwestycji w zakre-
sie optymalizacji infrastruktury energetycz-
nej, dlatego że dzisiaj barierą jest to, że ani 
w Wyszkowie, ani w Radzyminie nie ma 
GPZ-etu, czyli dużej stacji transformatoro-
wej wysokich i średnich napięć, co jest dzi-
siaj jedną z istotnych przeszkód w rozwoju 
tej części północnego Mazowsza i otoczenia 
Warszawy. 

Kolejna bardzo ważna sprawa to fakt, że 
przedsiębiorczość przemysłowa wynosi się z 
Warszawy. Dlatego też dla aglomeracji war-
szawskiej, traktowanej jako Warszawa i co 
najmniej 10 powiatów wokół, to duża szan-
sa. Sytuacja wymaga, aby na obszarze w od-
ległości do 50 km od Warszawy zbudować 
strefę aktywności gospodarczej. 

Na niekorzyść zmieniły się warunki ko-
munikacyjne w aglomeracji warszawskiej. 
Wcześniej, aby dojechać do pracy w War-
szawie na godz. 8, można było wyjechać po 
godz. 7, dziś potrzeba dużo więcej czasu. 

Co prawda wiele inwestycji na Mazowszu 
także tych drogowych zbliżających do War-
szawy zostało wykonanych, ale problem w 
tym, że w obrębie samej Warszawy zmiany 
były raczej kosmetyczne. A jednocześnie, 
proszę zauważyć, jak nasyciliśmy się w środ-
ki transportu. Dzisiaj Warszawa i okolice 
Warszawy biją wskaźniki Berlina w zakresie 

ilości zarejestrowa-
nych samochodów na 
tysiąc mieszkańców. 
Efektem jest totalna 
niewydolność komu-
nikacyjna aglomeracji 
warszawskiej. 

Ten proces się nasi-
la. Powoduje także to, 
że ci wszyscy, którzy 
mogliby zainwesto-
wać szukają terenów 
w pewnej odległości 
od Warszawy. Stąd 
specjalne strefy eko-
nomiczne, które 
chcemy uruchamiać 
już nie tylko wokół 
lotniska Modlin, któ-
re mogą służyć jako 
bardzo dobre przy-
kłady odbudowy i 
poszerzenia przedsię-
biorczości. Jest sporo 
zakładów na naszym 
terenie z branży sa-
mochodowej, che-
micznej, które wspa-
niale się rozwijają. Są 
fi rmy, często nieznane 
globalne, które pro-
dukują unikalne sub-
stancje, tak jak jest to 
w Wołominie, obok 
torów kolejowych, 
gdzie znajduje się 
słynna fabryka pro-
wadzona przez czoło-
wego kiedyś strażaka 
zawodowego w Pol-
sce i jego rodzinę. Z 
drugiej strony mamy chociażby to, co ostat-
nio dzieje się w Czosnowie, czyli Centrum 
Logistyczne Inter Cars. Jest to piąta fi rma 
handlująca częściami i podzespołami w Eu-
ropie, a dziesiąta w świecie. Chcielibyśmy, 
aby weszła do pierwszej trójki. Jako minister 
gospodarki mówię to otwarcie, bo to jest fi r-
ma solidna, kapitału polskiego. Wspieramy 
ją w zdobywaniu nowych rynków takich jak 
np.: Algieria, Emiraty Arabskie. Swego czasu 
do naszej delegacji do Emiratów Arabskich 
zaprosiłem przedstawicieli przedsiębiorczo-
ści ziemi wołomińskiej. 

Dzisiaj wielkim wyzwaniem jest też dro-
ga nr 50, która nie znalazła się do tej pory 
w planach modernizacji. Ta droga, na razie 
śmierci, między Mińskiem a Ostrowią Ma-

zowiecką powinna być drogą życia i tereny 
wokół niej nie tylko w gminie Strachówka 
ale i części Jadowa powinny być terenami 
intensywnej modernizacji. Potrzeba nam 
oczywiście nieuciążliwego przemysłu, który 
daje także miejsca pracy w usługach.

Jako mieszkańcy powiatu wołomiń-
skiego mamy wrażenie, że ta nasza część 
wianuszka podwarszawskiego względem 
innych powiatów jest trochę słabiej rozwi-
nięta. Z czego to wynika?

W głównej mierze wynika to z uwarun-
kowań historycznych,  ale też tych o charak-
terze gospodarczym. Na przykład przebudo-
wa i modernizacja sieci drogowej rozpoczęła 
się najpierw na południe od Wisły.

Ale  ten podział na szczęście powoli się 

zaciera. Od niedawna 
trasa na Białystok nie 
tylko w Dąbrówce ale 
i w innych gminach 
dała tę nową świeżość 
i aktywność. Powstaje 
wiele nowych zakła-
dów pracy. Teraz trze-
ba bardzo mądrego 
włodarzowania na 
tym terenie zarówno 
na szczeblu gminy, 
jak i powiatu w sym-
biozie z miejscowym 
społeczeństwem. W 
zagospodarowaniu 
przestrzennym trzeba 
na dziś i na jutro my-
ślenia przestrzeniami 
gospodarczymi. 

Dlaczego? 
Ponieważ takie 

podejście gwarantuje 
harmonijny rozwój. 
A narasta zjawisko 
wypierania różnego 
rodzaju działalno-
ści przez zabudowę 
mieszkaniową, które 
ma miejsce szcze-
gólnie na terenach 
wiejskich. Nagle 
niektórym zaczy-
nają przeszkadzać 
zwierzęta, czy proces 
użyźniania gleby. 

Podobne zjawisko 
zaczyna występować 
w stosunku do przed-
siębiorczości. Tam, 

gdzie przy drodze powiatowej był zakład, 
piekarnia, jakaś montowania, czy zakład 
betoniarski obok pojawia się zabudowa in-
dywidualna. Zawiązuje się komitet tych, 
którzy mówią „nie”, „nie będą twoje tiry czy 
ciężarówki jeździły naszą drogą powiatową, 
bo nie tylko niszczą ale stanowią niebez-
pieczeństwo” i oczekują, że to ten przedsię-
biorca się wyprowadzi. W związku z tym, że 
coraz więcej zaczyna być egoizmu a nasza 
świadomość prawna często polega na tym, 
że bardzo profesjonalnie potrafi my walczyć 
z inwestycjami. To rodzi problemy.

I zawsze podaję jeden przykład. Stać nas 
na jeden chodnik przy drodze gminnej czy 
powiatowej, ale pojawia się pytanie, po któ-
rej stronie ma on być? Ja Piechociński mó-

wię, że nie po mojej, niech będzie po stronie 
Kowalskiego, dlaczego ? Dlatego, że w czasie 
zimy to Kowalski będzie musiał śnieg od-
garniać. Dotyczy to też budowy linii ener-
getycznej, postawienia transformatora, czy 
posadowienia jakiegoś zakładu.

Problem leży w postawie, w mentalno-
ści mieszkańców?

Mamy do czynienia z takim brakiem wy-
obraźni, wrażliwości, dlatego to przywódz-
two samorządowe jest tak ważne dla mnie 
jako ministra gospodarki. Nie da się zbudo-
wać dobrego prawa gospodarczego tylko w 
oparciu o konkretne przepisy w ustawach. 
Jeszcze jest potrzebna pełna mobilizacja w 
administracji publicznej, także tej samorzą-
dowej. Pełne zrozumienie wśród ludzi, że 
trzeba tworzyć przyjazne relacje i tworzyć 
miejsca pracy. Praktyka często pokazuje, że z 
jednej strony łakniemy tych miejsc pracy ale 
chcemy, żeby nie były one obok mnie. Obok 
siebie widzielibyśmy tylko ładne osiedla, 
ale już nie za blisko basen, bo młodzież się 
gromadzi. Nie za blisko skatepark, boisko, 
przedszkole i szkoła, bo obiekty te stwarza-
ją dla sąsiedztwa potencjalne uciążliwości. 
Wymieniam tylko kilka bardzo praktycz-
nych przykładów, bo widzę, że dzisiaj po 
25 latach udanego społeczeństwa obywatel-
skiego trzeba na nowo określić rolę tego, co 
wspólnotowe i tego, co egoistyczne.

Obecna demokracja bezpośrednia prze-
kłada się na dużą zdolność do aktywizacji 
ludzi, którzy są na „nie”. A dużo trudniej jest 
znaleźć ludzi, którzy są na „tak”. 

Z czego to wynika? 
Uważam, że dotyka nas defi cyt dialogu, 

defi cyt czasu, aby spokojnie wysłuchać ra-
cji drugiej strony, która ma przeciwstawne 
interesy. Brak wrażliwości na racje innych, 
którzy żyją obok nas. 

Musimy wykonać jeszcze wiele pracy 
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, bo 
wydaje się, że ostatnio mamy coraz lepszy 
kapitał indywidualny, a coraz gorszy ka-
pitał społeczny i brak chęci. Dostrzegam 
olbrzymi kryzys postaw, bo coraz więcej z 
nas nie tylko nie interesuje się, ale nie chce 
współtworzyć bieżącego życia społeczno-
-gospodarczego. Natomiast chce odbierać, 
chce konsumować, nie dając nic od siebie. 
Te proporcje gdzieś się zachwiały i to wcale 
nie jest pochodną tego, że życie przyspieszy-
ło, ale tego, że trochę w innej kulturze zaczy-
namy budować swoje postawy. 

Dziękuję za rozmowę.

W Urzędzie Miasta Marki odbyło się spotkanie burmistrza Jacka Orycha z ministrem 
Janem Grabcem.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Admi-
nistracji i Cyfryzacji Jan Grabiec odpowiada 
za kontakty ministerstwa z samorządem te-
rytorialnym. Podczas spotkania poruszono 
kwestię uruchomienia w Markach punktu 
uwierzytelniania profi lu zaufanego do ko-
munikacji eletronicznej ePUAP oraz wstrzy-
mania ruchu tranzytowego przez Marki do 
zakończenia budowy obwodnicy.

Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych wy-
stąpił do Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Marii Wasiak o wstrzymanie decyzji o  przy-
wróceniu przez Marki ruchu samochodów 
ciężarowych w ciągu dnia do czasu urucho-
mienia obwodnicy Marek w 2017 roku.

Burmistrz wykorzystuje każdy sposób, aby 
nakłonić Ministerstwo do utrzymania obec-
nych zasad ruchu. Wstrzymanie ruchu tirów 
było następstwem modernizacji trasy AK, 
która trwała ponad dwa lata. Pierwsze działa-

nia w tej sprawie podjęto kilka tygodni temu. 
Burmistrz zwrócił się do GDDKiA i Minister-
stwa Infrastruktury, kontaktował się także w 
tej sprawie z wojewodą mazowieckim.  

 - Jesteśmy zdeterminowani, aby skutecz-
nie zatrzymać falę TIR-ów. Wykorzystujemy 
każdy sposób, aby przełożyć wprowadzenie 
ruchu tranzytowego przez Marki dopiero po 
oddaniu obwodnicy naszego miasta w 2017 
roku  – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Ruch samochodów ciężarowych przez 
Marki także w ciągu dnia ma zostać przywró-
cony w związku z ukończeniem modernizacji 
fragmentu trasy S8 od ulicy Powązkowskiej 
przez Most Grota Roweckiego do ulicy Mo-
dlińskiej. Jednak do dzisiaj nie zakończyła się 
budowa obwodnicy Marek, której zadaniem 
jest przenieść ruch tranzytowy z Alei Piłsud-
skiego poza centrum miasta.
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dla wyznaczenia momentu zrealizowania pra-
wa do odliczenia.

Kaucja gwarancyjna 
Podwyższeniu uległa także wysokość mi-

nimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej 
składanej przez podatników dostarczających 
paliwa z 200 tys. zł do 1 mln zł oraz z 3 mln 
zł do 10 mln zł. Złożona przez sprzedawców  
kaucja gwarancyjna zwalnia nabywców od 
solidarnej odpowiedzialności za ewentual-
ne zobowiązania podatkowe wynikające z 
nieprawidłowościami w obrocie towarami 
wrażliwymi. Lista podmiotów, które złożyły 
depozyt  znajduje się na stronie: http://kaucja-
-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/

Metoda kija i marchewki
Na koniec Ministerstwo Finansów w za-

mieszczonym komunikacie na swojej stronie 
internetowej przypomina, iż tak samo jak 

w przypadku innych wydatków związanych 
z autami warunkiem dokonania odliczenia 
VAT jest zgodność zakupu ze stanem rze-
czywistym. Zatem ilość zakupionego paliwa 
powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w 
przebiegu pojazdu. Zaznaczając tym samym, 
że: „Kwestia rzeczywistego wykorzystywania 
paliwa do napędu pojazdów „fi rmowych”, 
zwłaszcza nabywanego po 1 lipca 2015 r., bę-
dzie przedmiotem działań kontrolnych pro-
wadzonych przez właściwe organy.”

Katarzyna Piątek
Kancelaria Podatkowa 

Skłodowscy

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie kolejne 
zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. 
Do 30 czerwca 2015r. nie było możliwości 
odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do 
aut osobowych oraz niektórych pojazdów sa-
mochodowych wykorzystywanych w działal-
ności dla tzw. „celów mieszanych” (prywatne 
i biznesowe).

Wprowadzona zmiana w ustawie pozwoli 
szerokiemu gronu przedsiębiorców na od-
liczenie 50% podatku VAT od zakupionego 
paliwa. 

Dotychczasowe regulacje dotyczące moż-
liwości odliczania 50% VAT związanych z 
eksploatacją samochodu nie ulegają zmianie. 

Kiedy odliczać a kiedy nie 
W świetle nowych przepisów, jeśli obowią-

zek podatkowy sprzedawcy powstał przed 1 
lipca 2015r., wówczas prawo do odliczenia nie 
przysługuje. Jeżeli dostawa towaru miała miej-
sce 1 lipca 2015r. to obowiązek podatkowy u 
sprzedawcy przypadł 1 lipca 2015 r., zatem 
prawo do odliczenia należy traktować wg no-
wych regulacji.

Dla odliczającego w tym przypadku nie ma 
znaczenia moment wystawienia faktury, a fak-
tyczna data dokonania dostawy ma znaczenie 

Podatek VAT-paliwa przeznaczone do samochodów dla celów „mieszanych”

Prawo do odliczenia Przepisy po 1 lipca 2015r. Przepisy przed 1 lipca 2015r.

Wydatki eksploatacyjne do 
samochodu osobowego 50% kwoty podatku VAT 50% kwoty podatku VAT

Zakup paliwa 50% kwoty podatku VAT Brak możliwości

Jest oczywiste, że niezakłócony rytm snu ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
każdego z nas podczas dnia, kiedy realizujemy różnego rodzaju życiowe zadania. Od długo-
ści i jakości snu zależy nasza koncentracja, sprawność umysłowa, samopoczucie i jakość kon-
taktu z otoczeniem. Zaburzenia snu mogą być niezależne od innych chorób, lub też mogą 
być objawem niektórych z nich np. depresji, zaburzeń lękowych.

Poniżej krótko opisuję defi nicje podsta-
wowych zaburzeń snu, tak abyście Państwo 
mogli wyrobić sobie ogólne rozeznanie w ich 
rodzajach.

Pierwotna bezsenność - jej cechy diagno-
styczne to trudności w zapoczątkowaniu lub 
podtrzymaniu snu albo sen, który nie przynosi 
śpiącemu wypoczynku. Stan ten utrzymuje się 
przez co najmniej jeden miesiąc. Zakłócenie 
snu i wynikające z niego zmęczenie w ciągu 
dnia powodują istotne cierpienie lub ograni-
czenie poprawności funkcjonowania społecz-
nego, zawodowego albo w innych dziedzinach 
życia człowieka. Zakłócenie nie wynika z cho-
roby lub zażywania jakiejś substancji np. leku.

Pierwotna senność nadmierna, w której 
główną dolegliwością jest nadmierna sen-
ność, trwająca przynajmniej jeden miesiąc. 
Przejawia się w postaci przedłużonych epizo-
dów snu lub w postaci epizodów snu w ciągu 
dnia- epizody te występują prawie codziennie. 
Nadmierna senność, podobnie jak wyżej wy-
mieniona pierwotna bezsenność, powoduje 
istotne cierpienie lub ograniczenie poprawno-
ści funkcjonowania społecznego, zawodowego 
albo w innych dziedzinach życia człowieka. 
Nie można jej wyjaśnić bezsennością i nie 
występuje ona wyłącznie w przebiegu innego 
zaburzenia snu. Zakłócenie snu, podobnie jak 
powyżej, nie jest także wywołane czynnikiem 
zewnętrznym np. lekiem.

Narkolepsja są to niemożliwe do powstrzy-
mania napady odświeżającego snu, które wy-
stępują codziennie przez co najmniej trzy mie-
siące. Jak wyżej, nie wynikają one z zażywania 
substancji typu leki itd.

Zaburzenia snu związane z oddychaniem 
to przerywanie snu prowadzące do nadmier-
nej senności w ciągu dnia lub bezsenności, 
spowodowane zaburzeniami oddychania w 
trakcie spania (np. zaporowy bezdech w czasie 
snu). Zaburzenie to nie jest wynikiem innego 
zaburzenia psychicznego ani zażywaniem ja-
kiejś substancji chemicznej.

Zaburzenia okołodobowego rytmu snu 
jest utrwalonym, bądź nawracającym wzorem 
przerywania snu. Prowadzi do nadmiernej 
senności lub bezsenności. Jest spowodowany 
niezgodnością między schematem snu-czu-
wania wymaganym przez środowisko danej 
osoby a jej okołodobowym wzorem snu-
-czuwania. Zakłócenie to powoduje istotne 

cierpienie lub ograniczenie funkcjonowania 
społecznego, zawodowego lub w innych waż-
nych dziedzinach życia. Nie wynika z zaży-
wania substancji chemicznych oraz innego 
zaburzenia snu lub zaburzenia psychicznego. 
Wyróżnia się cztery jej postacie: postać z opóź-
nieniem fazy snu, postać związana ze zmianą 
stref czasu, postać związana z pracą zmianową 
oraz postać nieokreślona (np. nieregularny 
wzór snu – czuwania).

Koszmary senne to powtarzające się prze-
budzenia z głównego snu lub drzemki ze 
szczegółowo odtwarzanymi marzeniami sen-
nymi o treści rozlegle i skrajnie zagrażającej, 
zwykle dotyczącej przeżycia, bezpieczeństwa 
lub samooceny. Najczęściej przebudzenia na-
stępują podczas drugiej połowy snu. Po prze-
budzeniu osoba szybko odzyskuje orientację i 
czujność. Koszmary powodują istotne dla oso-
by kliniczne cierpienie lub ograniczenie funk-
cjonowania społecznego, zawodowego albo 
innych ważnych dziedzin życia. Koszmary 
senne nie występują wyłącznie w przebiegu in-
nego zaburzenia psychicznego i nie są spowo-
dowane fi zjologicznym działaniem substancji 
np. używki czy leku.

Lęki nocne są nawracającymi epizodami 
gwałtownego przebudzenia, zaczynające się 
panicznym krzykiem. Podczas takiego prze-
budzenia obserwuje się pocenie się, szybki 
oddech i tachykardię. W trakcie tego gwał-
townego przebudzenia człowiek nie reaguje na 
wysiłki otoczenia zmierzające do zapewnienia 
tej osobie uspokojenia. Przebudzony nie od-
twarza żadnego marzenia sennego a epizod 
ten pokrywa niepamięć.

Sennowłóctwo to powracające epizody 
wstawania z łóżka podczas snu i wędrowania 
w pobliżu. Podczas wędrowania osoba ma 
bezmyślny, zastygły wyraz twarzy. Pozostaje 
względnie bez reakcji względem otoczenia 
zmierzającego do porozumienia się z nią i 
może być obudzona tylko z wielką trudnością. 
Po przebudzeniu osoba nie pamięta epizodu.

Kluczowym elementem postępowania w 
przypadku zaburzeń snu jest dokładna dia-
gnostyka i wykluczenie innych chorób ogól-
noustrojowych. Potencjalnych zmęczonych i 
niewyspanych Pacjentów zachęcam do kon-
sultacji w:

Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychia-
trii i Neurologii.

http://www.sen-instytut.pl/

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu
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Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

OGŁOSZENIA DROBNE KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

W przeszłości bywały kadencje, że nie 
mieliśmy żadnego przedstawiciela nie tylko 
w parlamencie ale nawet w sejmiku woje-
wódzkim. Wydaje się, że te czasy mamy 
już za sobą, a dziś możemy nieskrępowanie 
pytać nie tylko czy będziemy mieli swojego 
posła, ale ilu ich będziemy mieli. Wszystko 
na to wskazuje, że możemy mieć nie tylko 
jednego, a dwóch, a może nawet i trzech. 
Niemal murowanym pewniakiem jest po-
seł Jacek Sasin, który obecnie wystartuje z 
jeszcze wyższej pozycji na liście niż 4 lata 
temu. Podobnie Piotr Uściski, który ma 

największe szanse, aby być drugim posłem 
z ziemi wołomińskiej w jednej kadencji.

Były starosta i prezes spółek komunal-
nych ofi cjalnie rozpoczął swoją kampanię 
23 września w wołomińskiej bibliotece. 
Wśród uczestników spotkania znaleźli się  
sztabowcy, przyjaciele, rodzina. Hono-
rowym gościem był zaś prof. Jan Żaryn, 
kandydat na senatora. Kandydaci przybli-
żyli pokrótce swe sylwetki oraz przedstawili 
główne tezy programowe. 

red. 

Poszukujemy świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło 8 września 2015 roku 
około godziny 18:30 w miejscowości Radzymin przy ul. Korczaka. Wszystkie osoby, które 
mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i przebiegu zdarzenia, proszone są o kontakt z Wydzia-
łem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy Komen-
dy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzi 
czynności w sprawie wypadku drogowego, do 
którego doszło 8 września 2015 roku około 
godziny 18:30 w miejscowości Radzymin przy 
ul. Korczaka na wysokości posesji oznaczonej 

nr 13. Nieznany pojazd, nieznanej marki o nie-
znanych numerach rejestracyjnych, kierowany 
przez nieznaną osobę potrącił rowerzystkę ja-
dącą ul. Korczaka w kierunku ul. Konstytucji 
3 Maja. W wyniku zdarzenia rowerzystka do-
znała obrażeń ciała i została przewieziona do 

Szpitala Powiatowego w Wołominie, a kierujący 
samochodem oddalił się z miejsca zdarzenia. 

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w usta-
leniu przyczyn i przebiegu opisanego zdarzenia, 
proszone są o kontakt z Wydziałem Dochodze-
niowo – Śledczym KPP Wołomin, ul. Wileńska 
43a, tel. (22) 60-47-259, lub całodobowo z dy-
żurnym Komendy Powiatowej Policji w Woło-
minie tel. (22) 776 - 20 - 21.  wz

W miniony piątek 64-letni Marian L. zgłosił kradzież toyoty camry. Do zdarzenia miało 
dojść na parkingu sklepowym, w czasie gdy właściciel robił zakupy. Jednak po wnikliwym 
sprawdzeniu faktów podanych przez mężczyznę, wołomińscy kryminalni zorientowali się, 
że jest to zgłoszeniówka. Marian L. został natychmiast zatrzymany jako osoba podejrzewa-
na o poinformowanie funkcjonariuszy o fi kcyjnym przestępstwie oraz złożenie fałszywych 
zeznań w tej sprawie.

Do policjantów zgłosił się mężczyzna, któ-
ry poinformował ich o kradzieży samochodu 
toyoty camry o wartości 62 tysięcy złotych. Do 
zdarzenia miało dojść na parkingu samocho-

dowym przed sklepem. Rzekomo właściciel 
pojazdu przyjechał na zakupy i zostawił auto 
na parkingu. Gdy wrócił po trzech godzinach, 
samochodu nie było we wskazanym miejscu. 

Powiadomił o tym funkcjonariuszy. Policjanci 
natychmiast przystąpili do swoich czynno-
ści. Po wnikliwej analizie faktów odkryli, że 
64-letni Marian L. zgłosił przestępstwo, do 
którego nie doszło, a następnie złożył w tej 
sprawie fałszywe zeznania. Mężczyzna został 
natychmiast zatrzymany przez wołomińskich 
kryminalnych. Usłyszał już zarzut dotyczący 
popełnionego przestępstwa.

wz

Policjanci z Tłuszcza zatrzymali 15-latkę, która pobiła swoją koleżankę w łazience szkol-
nej. Dziewczyna biła swoją ofi arę po całym ciele, czym spowodowała liczne obrażenia. Funk-
cjonariusze określili już czyn karalny osoby nieletniej i sprawę skierowali do Sądu Rodzin-
nego i Nieletnich w Wołominie. 

O całym zajściu poinformowali policjantów rodzice osoby pokrzywdzonej. 15-latka rękami i 
nogami biła po całym ciele swoją koleżankę i spowodowała u niej liczne obrażenia ciała. Miało 
to miejsce w ubikacji szkolnej. Funkcjonariusze szybko dotarli do dziewczyny, która pobiła swo-
ją koleżankę. Policjanci przestawili nieletniej czyn karalny, który popełniła. O konsekwencjach 
prawnych wobec 15-latki zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

wz

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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Paweł Marcin Bednarczyk

Paweł Bednarczyk ma 37 lat. 
Jest szczęśliwym mężem i ojcem.  
Pochodzi z rodziny mocno zwią-
zanej z kolejnictwem. Urodził się 
w Łochowie, ale od dzieciństwa 
mieszka w Tłuszczu. Właśnie to 
miasto wybrał wspólnie z żoną 
Iwoną jako najlepsze miejsce do 
założenia rodziny. Jest absolwen-

tem Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego, gdzie uzyskał tytuł 
inżyniera (geodezja i kartografi a) 
i magistra (gospodarka prze-
strzenna). Ukończył także studia 
podyplomowe w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego i Wyż-
szej Szkole Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie.

Kandydat ma doświadczenie w 

administracji publicznej i kiero-
waniu zespołem. Pracował m.in. 
w Urzędzie Miejskim w Łochowie 
i Urzędzie Gminy w Klembowie. 
W tym ostatnim odpowiadał za 
inwestycje i rozwój gminy. W 2010 
roku został wybrany burmistrzem 
Tłuszcza. W trakcie sprawowania 
funkcji burmistrza wykonał w 
gminie Tłuszcz szereg inwestycji 

wychodzących naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, m.in. 
wybudował dziesiątki kilometrów 
nowych wodociągów i kanalizacji, 
dwie stacje uzdatniania wody czy 
nowoczesną halę sportową. W 
ostatnich wyborach samorządo-
wych jego praca została docenio-
na, został wybrany przez miesz-
kańców na kolejną kadencję już w 

I turze wyborów.  
Paweł Bednarczyk ceni sobie 

życie rodzinne. Jest też mocno 
zaangażowany w życie społeczne 
powiatu wołomińskiego. Głos na 
niego nie będzie głosem straco-
nym. To najlepszy kandydat na 
posła z terenu powiatu wołomiń-
skiego, który nie raz pokazał sku-
teczność w działaniu.


