
Państwo Gładysiakowie mają trzech synów. Środ-
ki z programu 500 Plus pomogły im wysłać najstar-
szego syna do szkoły muzycznej oraz w zakupić dla 
niego gitarę, dla najmłodszego z kolei, pieniądze te 
przydały się na nosidełko, łóżeczko oraz pieluchy i 
pielęgnację.

W podsumowaniu, Minister Rafalska stwierdziła, 
że widać iż sytuacja rodzin w Polsce, w tym także 

na Mazowszu, poprawia się. Dodała, że ważne są też 
inne działania w zakresie polityki społecznej, takie 
jak poprawienie dostępności do miejsc żłobkowych 
oraz do klubików dziecięcych. Wojewoda Sipiera, 
zwrócił natomiast uwagę na zwiększenie dzietności 
o ponad 7,5% na Mazowszu w stosunku do ubiegłe-
go roku.
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Podsumowanie 500+ w Ząbkach

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wraz z wojewodą mazowieckim Zdzi-
sławem Sipierą, w ramach podsumowania pierwszego okresu działania rządowego programu „Rodzina 
500 Plus”, odwiedzili Ząbki. W poniedziałek, 6 marca, w Urzędzie Miasta, spotkali się z wielodzietną 
rodziną Państwa Gładysiak oraz zobaczyli jak wygląda realizacja programu 500 Plus w ząbkowskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Czwarty zakład na świecie i jedyny w Europie jeszcze w tym roku powstanie w Kobyłce. Chińska fi rma NUCTECH WAR-
SAW COMPANY LIMITED SP Z.O.O produkująca zestawy do prześwietlania ładunku, głównie dla organów celnych oraz 
instytucji rządowych swoją jedyną siedzibę w Europie będzie budować jeszcze w tym roku w Kobyłce. 

Spółka zakupiła na ten cel grunty o 
powierzchni niespełna 3 hektarów przy 
ulicy Napoleona. 7 lutego został za-
twierdzony projekt budowlany i wydane 
pozwolenie na budowę budynku pro-
dukcyjno – magazynowego o niespełna 
5500 m2 powierzchni użytkowej, wraz 
z zapleczem sanitarno – bytowym, par-
kingami i niewielkim terenem rekreacji. 
Termin ukończenia inwestycji to począ-
tek 2018 r.

Dokończenie str. 4

Raport GUS: Gdzie mieszka się najlepiej?

Zgodnie z opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny raportem oce-
niającym wszystkie miasta (oprócz Warszawy) na Mazowszu pod kątem poziomu 
życia mieszkańców, Ząbki (jako jedyne z powiatu wołomińskiego) znalazły się w I 
grupie miast o najwyższym poziomie życia.

W drugiej grupie znalazły się pozostałe 
miasta powiatu wołomińskiego (Marki, 
Zielonka, Kobyłka,Wołomin, Radzy-
min), oprócz Tłuszcza, który sklasyfi ko-
wano dopiero w ostatniej IV grupie.

Choć poziom życia należy do katego-
rii zjawisk bezpośrednio niemierzalnych, 

to jednym ze sposobów oceny „obiek-
tywnego” poziomu życia mieszkańców 
danego obszaru jest synteza informacji 
zawartych w wybranych wskaźnikach 
ekonomicznych, społecznych i demo-
grafi cznych. 

Dokończenie str. 6

Powiat Wołomiński, Miasto Marki i Unia Europejska sfi nansują gruntowną modernizację mareckich 
ulic Sosnowej i Kościuszki. 10 marca w Starostwie Powiatowym zostało podpisane porozumienie po-
między starostą Kazimierzem Rakowskim i wicestarostą Adamem Łossanem a burmistrzem Jackiem 
Orychem o realizacji tej inwestycji. 

-Zawsze zależało mi na jak najlepszej współpracy 
powiatu z gminami. I właśnie dzisiejsze porozumie-
nie jest przykładem takiej dobrej współpracy. Mo-
dernizacja ulic Sosnowej i Kościuszki w Markach to 
wielki sukces, tym bardziej, że udało się pozyskać na 
tę inwestycję środki unijne. Na przykładzie tej in-
westycji widać także, jak potrzebny jest powiat wo-
łomiński, który nie tylko jednoczy gminy, ale także 
wspólnie realizuje najbardziej kosztowne przedsię-
wzięcia. Zarząd Powiatu wie co ma robić i komu 
służyć, zna potrzeby mieszkańców. Nie jesteśmy 
przeciwnikami metropolii, ale jesteśmy zdecydowa-

nie przeciwko likwidacji powiatu wołomińskiego i 
innych okołowarszawskich powiatów – powiedział 
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski. 

-Jeśli samorządy potrafi ą ze sobą współpracować, 
to efektem są inwestycje. Najważniejsze jest to, żeby 
po drogach powiatowych poruszać się szybko i bez-
piecznie. Teraz pozostaje nam tylko ogłosić przetarg 
i zrealizować inwestycję – burmistrz Jacek Orych 
podziękował wszystkim, którzy przysłużyli się do 
modernizacji ulic Sosnowej i Kościuszki. 

Dokończenie str. 5
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Sesja Rady Powiatu: 
nieudana próba odwołania przewodniczącego

3 marca grupa radnych złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Wołomińskiego, podczas której rozpatrzone byłyby projekty uchwał w 
sprawie odwołania obecnego i powołania następnego przewodniczącego rady. 

Pod wnioskiem  podpisało się dwa-
naścioro radnych z Klubu Radnych PiS. 
Sesja w tej sprawie odbyła się w ponie-
działek 13 marca. Obrady trwały krótko, 
na samym początku wiceprzewodniczą-
cy rady Jerzy Mikulski przedstawił sta-
nowisko Klubów Radnych Wspólnoty 
Samorządowej, Platformy Obywatelskiej 
oraz Forum Dobrego Samorządu. – 
Przedstawiciele wspomnianych Klubów 
nie udzielą poparcia temu wnioskowi, 
ponieważ nie zgadzają się z uzasadnie-
niami tam zawartymi. W naszej ocenie 
przewodniczący Janusz Werczyński do-
brze sprawdza się w roli prowadzącego 
obrady. Sesje rady prowadzone są spraw-
nie, są dobrze przygotowane meryto-

rycznie i materiałowo (to również wynik 
dobrej współpracy z biurem rady). Jego 
wieloletnie doświadczenie samorządowe 
oraz przygotowanie zawodowe niejed-
nokrotnie pozwoliły na znalezienie pra-
widłowego, zgodnego z obowiązującym 
prawem rozwiązania wielu problemów 
– mówił wiceprzewodniczący. Po nie-
długiej dyskusji odbyło się głosowanie 
w sprawie odwołania przewodniczącego 
rady powiatu. Wynik tajnego głosowania 
była następujący: 12 głosów za odwoła-
niem, 17 głosów przeciwko odwołaniu 
przewodniczącego. Janusz Werczyński 
niezmiennie jest przewodniczącym 
Rady Powiatu Wołomińskiego. AB

Wspólna strategia promocji terenów inwestycyjnych dla Kobyłki, Radzymina 
i Dąbrówki – tak w skrócie można uzasadnić podjęcie uchwały Rady Miasta Ko-
byłka na ostatniej sesji  27 lutego. Współpraca z Radzyminem i Dąbrówką została 
podjęta już dużo wcześniej, natomiast w ostatnim czasie nabrała tempa i powoli 
zacznie wydawać owoce. Już w kwietniu podczas nadarzyńskich targów INVE-
STATE POLAND miasto Kobyłka tuż obok partnerów i zarazem sąsiadów z po-
wiatu wołomińskiego będzie promować tereny inwestycyjne położone w bardzo 
strategicznym miejscu tj. przy samym węźle drogi ekspresowej S8.

Trafi ona i wyjątkowo korzystna lo-
kalizacja nieruchomości, plan zagospo-
darowania przestrzennego dla miasta 
Kobyłka, a także bliskość stolicy czyni z 
gruntów niebywałą okazję, zaś władzom 
samorządowym daje mocny argument 
do negocjacji.

Miasto Kobyłka chce sprzedać in-
westorom nieruchomości o łącznej 
powierzchni 20 hektarów, których jest 
właścicielem, zaś dochód przeznaczyć 
na potrzebne inwestycje dla mieszkań-
ców. Nie trzeba przekonywać, że w gru-
pie i jedności siła, dlatego też korzyści z 
podjętej współpracy jest znacznie więcej. 
Powstanie wspólna dla partnerów strate-
gia, projekt strony internetowej, oraz co 
najistotniejsze katalog najefektywniej-
szych kanałów dystrybucji informacji 
o dostępnych terenach inwestycyjnych, 
na którym zależy wszystkim najbardziej. 
Jesteśmy przekonani, że partnerstwo w 
działaniu, profesjonalna wizualizacja i 
ciekawy fi lm promocyjny przekonają 
potencjalnych inwestorów do zakupu 
gruntów, a wspólne stoisko Kobyłki i 
dwóch pozostałych partnerów będzie 
najczęściej odwiedzanym na całej im-
prezie. Wszystkich zainteresowanych już 
dziś gorąco zapraszamy do Nadarzyna, 
do naszego stoiska, na prestiżowe i naj-
większe targi terenów inwestycyjnych 
INVESTATE POLAND, które odbędą 
się w dniach 21-23 kwietnia.



Wiadomości.pwWiadomości.pw4

Dokończenie tekstu ze str. 1

W siedzibie w Kobyłce fi rma NUC-
TECH będzie produkować wszystkie 
typy skanerów rentgenowskich, w tym 
skanery mobilne, bramowe, kolejowe, 
bagażowe oraz czujniki wykrywające 
materiały wybuchowe i dostarczać je 
do podmiotów i instytucji europejskich. 
NUCTECH posiada stosowne certy-

fi katy Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych do prowadzenia działań ser-
wisowych oraz konserwacji skanerów w 
Polsce.

- Przedsięwzięcie przyniesie same ko-
rzyści dla miasta Kobyłka, przede wszyst-
kim nowe miejsca pracy oraz podatkowe 

wpływy do budżetu – podkreślił bur-
mistrz Robert Roguski na ostatniej sesji 
Rady Miasta. Kobyłkowskie władze cie-
szy fakt, że inwestorzy prywatni, zarów-
no więksi, jak i ci drobni przedsiębiorcy 
wysoko oceniają tereny inwestycyjne do 
prowadzenia swojej działalności. Kolejne 
tereny już czekają na nowych nabywców.

Wołomin

OGŁOSZENIE
Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało 
wywieszone na okres 21 dni:

• Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 28 
lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu 
ofert na wynajem lokali użytkowych stanowiących wła-
sność Gminy Wołomin na okres do 5 lat;

• Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 28 
lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 
wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Wołomin na okres do 3 lat.

Gmina Wołomin ma konkretne rozwiązanie dla Zakładu Zagospodarowania Od-
padów (ZZO w Starych Lipinach) prowadzonego przez Miejski Zakład Oczyszczania 
(MZO). Wołomińskie Centrum Recyklingu (WCR) jest odpowiedzią na biznesowe 
wyzwania spółki, ustawowe obowiązki gminy i oczekiwania mieszkańców, by Woło-
min stawał się lepszym miejscem do życia – czystym i bezpiecznym.

Centrum recyklingu to zakład, któ-
rego zadaniem będzie zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych w sposób 
umożliwiający spełnienie obowiązków 
gminy w zakresie wymaganych prawem 
poziomów odzysku i recyklingu oraz 
zobowiązań wynikających z umowy 
pożyczki zawartej przez MZO z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Będzie to również 
zakład, który znacząco poprawi jakość 
życia mieszkańców Wołomina, dzięki 

zastosowaniu rozwiązań ograniczają-
cych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 

WCR obejmuje następujące elementy:
1. sortownię, która zajmie się odzyskiem 

i recyklingiem selektywnie zbieranych 
odpadów głównie komunalnych – 
MZO przystąpiło już do prac projek-
towych w tym zakresie,

2. kompostownię odpadów zielonych 
– MZO rozpoczęło działania służące 
wykorzystaniu istniejącej infrastruk-

tury ZZO na potrzeby prowadzenia 
kompostowni i ubiega się o stosowne 
zezwolenia w tym zakresie,

3. kwaterę składowiska – MZO posiada 
prawomocne pozwolenie zintegrowa-
ne na prowadzenie instalacji do skła-
dowania odpadów w miejscowości 
Stare Lipiny. Łączna ilość odpadów 
składowanych na kwaterze nie może 
przekroczyć 20 000 Mg (ton) odpa-
dów/rok. W pozwoleniu zostały ściśle 
określone kody odpadów (rodzaje) 
odpadów, które mogą być składowane 
na kwaterze. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami nie ma możliwości 
składowania zmieszanych odpadów 
komunalnych. Pozwolenie ważne jest 

do 31 grudnia 2019 r. 
Podstawą funkcjonowania centrum 

recyklingu będzie nowoczesny i przyja-
zny dla mieszkańców system odbiera-
nia odpadów komunalnych, oparty na 
selektywnej zbiórce. Gmina Wołomin 
przystąpiła do prac projektowych nad 
nowym rozwiązaniem. Im więcej odpa-
dów będzie zbieranych selektywnie przez 
mieszkańców (u źródła), tym opłata za 
śmieci będzie niższa. Dodatkowo gmina 
Wołomin i MZO wystąpią o dofi nanso-
wanie projektu ze środków zewnętrz-
nych. 

Zaplanowany przez Ministerstwo Śro-
dowiska wzrost opłaty za korzystanie ze 
środowiska oznacza drastyczne podnie-

sienie opłaty marszałkowskiej za składo-
wanie odpadów. Projekt Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie opłat za ko-
rzystanie ze środowiska został notyfi ko-
wany przez Komisję Europejską w dniu 
17.02.2017 r., co oznacza wzrost opłaty 
marszałkowskiej docelowo do kwoty 270 
zł/t w ciągu 3 najbliższych lat. Zmiana 
stawek ma mieć charakter motywujący 
do rezygnacji ze składowania odpadów 
na rzecz ich przetwarzania. Gmina Wo-
łomin już dzisiaj przygotowuje się do 
ograniczenia kosztów zagospodarowa-
nia odpadów, by zagwarantować miesz-
kańcom stabilne, niskie ceny za ich od-
biór. Jedynym sposobem na osiągnięcie 
tego celu jest selektywna zbiórka.

Wczesną jesienią tego roku miesz-
kańcy Sławka zyskają nie tylko parking 
dla samochodów bezpośrednio przy 
stacji kolejowej, ale również ścież-
kę rowerową wzdłuż ulicy Laskowej, 
która przy torach będzie zakończona 
parkingiem dla rowerów. Tam też, 
przy samym wejściu na stację kolejową 

Wołomin i podziemnym przejściu pie-
szym na drugą stronę torów (łączącym 
ulice Laskową z Legionów), powstanie 
druga pętla autobusowa. Łącznie na ul. 
Laskowej od Armii Krajowej do torów 
powstaną 62 miejsca postojowe, w tym 
4 dla osób niepełnosprawnych. 

Wprowadzenie wykonawcy na budo-
wę ul. Laskowej powinno nastąpić jesz-
cze w marcu. Prace przy przebudowie 
potrwają do wczesnej jesieni. Wtedy 
mieszkańcy zyskają ponad 800 metrów 
nowoczesnej ulicy z energooszczędnym 
oświetleniem, ze ścieżką rowerową z be-
tonu asfaltowego na całej długości i przy-

zwoitym chodnikiem. W końcu skończą 
się problemy z dziurawym chodnikiem, 
kałużami i ochlapywaniem przechod-
niów przez przejeżdżające pojazdy. 
Dodatkowo powstanie tzw. wyniesione 
skrzyżowanie z ul. Gdyńską i Tęczową.

Kolejną inwestycją na Sławku, o któ-

rej już informowaliśmy w poprzednich 
wydaniach informatora i której budowa 
rozpocznie się wczesną wiosną, to bu-
dowa pasażu na ul. Piłsudskiego, pomię-
dzy skrzyżowaniem z Armii Krajowej i 
torami. Pojawi się tam nowoczesny ciąg 
pieszojezdny w stylu retro, ze stylowymi 
lampami i ławkami.

Tania  reklama!!!  
tel. 694-759-987
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Ulice Sosnowa i Kościuszki to drogi 
powiatowe, ale zakres inwestycji jest tak 
duży (budowa kanalizacji deszczowej, 
ścieżki rowerowej, modernizacja na-
wierzchni ulic, chodników oraz oświe-
tlenia), że samodzielna realizacja zada-
nia przez samorząd powiatowy byłaby 
bardzo dużym obciążeniem budżetu. 
Dlatego do przedsięwzięcia dokłada się 
Miasto Marki, ponadto udało się pozy-
skać fundusze unijne. Zgodnie z umową, 
powiat poniesie 70 proc. kosztów mo-
dernizacji drogi, a miasto 30 proc. Marki 

już zapewniły środki w wysokości 3 mln 
zł z programu Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych. Wstępnie koszt inwe-
stycji jest szacowany na 9,6 mln zł. 

Zdaniem przewodniczącego Rady 
Powiatu Janusza Werczyńskiego, podpi-
sanie porozumienia jest bardzo ważnym 
wydarzeniem, bo zostały wypracowane 
zupełnie nowe standardy współpracy 
powiatu z gminami. – Podpisanie poro-
zumienia poprzedziły wielomiesięczne 
przygotowania i tutaj słowa uznania 
należą się paniom skarbnik ze starostwa 

i mareckiego urzędu, Jadwidze Toma-
siewicz i Beacie Orczyk. Jako mieszka-
niec Marek jestem przekonany, że fi nał 
tej współpracy będzie okazały i piękny, 
to będzie wspaniała droga i wspaniała 
ścieżka rowerowa. 

Ulice Sosnowa i Kościuszki stanowią 
jeden z najbardziej uczęszczanych cią-
gów komunikacyjnych na terenie Marek, 
który łączy warszawską Białołękę z Aleją 
Marszałka Piłsudskiego. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji to koniec 
czerwca 2018 r. AB

Dokończenie tekstu ze str. 1

Gościom odwiedzającym Ząbki to-
warzyszył poseł na Sejm RP Piotr Uściń-
ski, a także gospodarz miasta burmistrz 
Ząbek Robert Perkowski ze swoim za-
stępcą Arturem Murawskim.

W naszym regionie, świadczenia z 
programu 500 + trafi ły do ponad trzystu 

osiemdziesięciu dwóch tysięcy rodzin. 
W samych Ząbkach, tym świadczeniem, 
objęto ponad 3 700 rodzin, jak poinfor-
mował  burmistrz.

Ząbki, do tej wizyty,  nie zostały wy-
brane przypadkowo. Miasto znajduję się 
w czołówce gmin z najwyższym pozio-

mem przyrostu naturalnego. Znajduje-
my się w pierwszej trójce w Polsce oraz 
na pierwszym miejscu na Mazowszu.

Iwona Potęga
foto. Bogdan Śladowski

Marki

Wodociąg Marecki aplikuje o prawie 24 mln zł z Brukseli, aby zbudować m.in. 
drugą stację uzdatniania wody oraz 14,5 km kanalizacji sanitarnej.

Miejska spółka z Marek ma już solid-
ne doświadczenie w zdobywaniu unij-
nych pieniędzy. Z Funduszu Spójności 
otrzymała ponad 87 mln zł na projekt o 
nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki 
(Etap I i II)”. Dzięki wsparciu Brukseli w 
ostatnich latach powstało ponad 180 km 
sieci. 

Czas na trzecią odsłonę inwestycyj-
nych działań. 28 lutego Wodociąg Ma-
recki złożył do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) wniosek o dofi -
nansowanie z Programu Operacyjnego 
Ochrona i Środowisko. Unijne miliony 
mają być przeznaczone na rozbudowę 
infrastruktury. Dla mieszkańców klu-
czowe znaczenia będą mieć dwie inwe-
stycje: budowa drugiej stacji uzdatniania 
wody w Czarnej Strudze oraz rozbudo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej o 14,5 km. 

- Miasto szybko się rozrasta i niezbęd-
ne są kolejne inwestycje w gospodarkę 
wodno-kanalizacyjną – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

Ponadto miejska spółka zamierza 
przygotować zaplecze techniczne dla 
znanego w Markach specjalistycznego 
samochodu zajmującego się bieżącą 
eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz 
wprowadzić system monitoringu prze-
pompowni. 

Wodociąg Marecki zamierza wydać 
na inwestycje z III Etapu 45,7 mln zł 
brutto. Do dofi nansowania kwalifi kują 
się koszty sięgające niemal 37,35 mln 
zł. Samorządowa fi rma aplikuje o 23,8 
mln zł bezzwrotnego wsparcia. Podob-
nie jak w poprzednich projektach Wo-
dociąg Marecki będzie musiał wykazać 
się wkładem własnym. Spółka zamierza 
uzyskać preferencyjną pożyczkę z puli 
NFOŚiGW.  Pierwsze przetargi są plano-
wane w tym roku. 

Jeśli chcą być Państwo informowani 
o bieżących działaniach spółki, taki jak: 
wymiana wodomierzy, konkursy, awarie 
itd. polecamy stronę internetową www.
wodociagmarecki.pl i profi l na facebooku 
www.facebook.com/wodociagmarecki/

Radzymin

W związku z remontem planowane 
jest zamknięcie przejazdu kolejowego w 
ciągu ul. Wróblewskiego w Radzyminie 
w dniach od 13.03.2017 godz. 8.00 do 
05.04.2017.

Podczas remontu na przejeździe zo-
stanie wyremontowana nawierzchnia 
i powstaną automatycznie sterowane 
zapory wraz ze światłami i sygnałem 
dźwiękowym. Dzięki tym zmianom 
przejazd przez tory na jednej z głównych 
ulic Radzymina stanie sie bezpieczniej-
szy, o co wielokrotnie apelowali miesz-
kańcy. Inwestorem jest fi rma PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. 

Zielonka

 Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie modernizacji ulicy Długiej w Zielonce. Spotkanie 
odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W raporcie do oceny poziomu życia przyjęto 
wskaźniki z zakresu warunków mieszkaniowych, 
rynku pracy, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i 
edukacji oraz ochrony środowiska naturalnego. 
Wyboru wskaźników dokonano na podstawie prze-
glądu literatury przedmiotu.

W kategorii warunki mieszkaniowe uwzględnio-
no dwa wskaźniki: przeciętna powierzchnia użyt-
kowa mieszkania w zasobach mieszkaniowych na 
1 osobę oraz przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania oddanego do użytkowania. Większa 
powierzchnia użytkowa pozwala na wygodniejsze i 
bardziej komfortowe życie. O standardzie zasobów 
mieszkaniowych świadczy również zagęszczenie 
sieci rozdzielczej kanalizacyjnej na 100 km.

 Sytuację na rynku pracy przedstawiono za po-
mocą dwóch wskaźników: pracujący na 1 tys. lud-
ności oraz osoby fi zyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1 tys. ludności. Oba wskaźniki 
świadczą o aktywności ekonomicznej mieszkańców. 
„Większa liczba osób pracujących w danej 

społeczności czyni tę społeczność lepiej zorga-
nizowaną, bardziej rozwiniętą, bardziej świadomą”, 
co wpływa na ogólną jakość życia i na atrakcyjność 
osiedleńczą danej lokalizacji. Duża liczba osób fi -
zycznych prowadzących działalność gospodarczą 
na 1 tys. osób wskazuje na wysoki poziom przed-
siębiorczości.

 Kolejną grupą wskaźników, które świadczą o po-
ziomie życia są wskaźniki z zakresu ochrony zdro-
wia. Im lepszy jest dostęp do usług zdrowotnych, 
tym mieszkańcy mają większe możliwości dbania 
o swoje zdrowie, co przekłada się bezpośrednio 

na stan zdrowia i długość życia. Z zakresu dostęp-
ności uwzględniono dwa wskaźniki: liczba porad 
na 1 przychodnię, liczba aptek na 1 km2. Trzecim 
wskaźnikiem z tej dziedziny jest liczba zgonów na 1 
tys. ludności. Zmiany w natężeniu zgonów (oprócz 
przyczyn demografi cznych) wynikają również m.in. 
z dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz wa-
runków i stylu życia. 

Z zakresu edukacji wybrano wskaźnik mówiący 
o przeciętnej liczbie uczniów przypadających na 1 
oddział w gimnazjum. Odzwierciedla on warunki 
kształcenia dzieci w wieku gimnazjalnym.

Korzystanie z dóbr kultury reprezentowane było 
przez wskaźnik: wypożyczenia księgozbioru na 1 
czytelnika w woluminach.

Dziedzinę ochrona środowiska reprezentuje 
wskaźnik: zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
ogółem na 1 mieszkańca. Na potrzeby badania przy-
jęto, że wyższa wartość wskaźnika świadczy o wyż-
szym poziomie życia. 

- Zapewnienie dobrych warunków do życia w na-
szym mieście zawsze było naszym głównym celem. 
Oczywiście to proces długofalowy, wymagający du-
żych nakładów inwestycyjnych, zaangażowania, ale 
też wielu korzystnych zewnętrznych uwarunkowań. 
Cieszę się, że zostaliśmy ocenieni tak dobrze przez 
niezależną, zewnętrzną instytucję. Szkoda tylko, 
że nie wszyscy nasi mieszkańcy zameldowali się w 
Ząbkach. Gdyby tak się stało, to corocznie na inwe-
stycje moglibyśmy przeznaczać o 20-30 mln zł wię-
cej. Wówczas poziom życia w naszym mieście mógł-
by być jeszcze wyższy, z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców – ocenia burmistrz Robert Perkowski.

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 1/2017
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁO-

MIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE)
Cel ogólny 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKAL-

NE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY
Cel szczegółowy 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania 
wniosków 15.III.2017 – 31.III.2017

Miejsce składania 
wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 
05-240 Tłuszcz Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Forma wsparcia
Premia – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dla jednej opera-
cji kwota dofi nansowania wynosi 50 000,00 zł. Przedsięwzięcie skierowane również do osób z 
grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Zakres tematyczny 
operacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: INNOWACYJNE 
PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ 
(GRUPY DEFAWORYZOWANE) 
Cel ogólny 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA 
LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY 
Cel szczegółowy 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zakres tematyczny określony jest w § 2 ust 1 pkt. 2 (lit. a) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 
września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej – 
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie. Określonym w lit. 
a. Benefi cjenci ubiegający się o wsparcie określeni są w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 
września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Warunki udzielania 
wsparcia

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogło-
szeniu. 
Spełnienie warunków weryfi kacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby 
punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), tj. w ramach 
oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia nr 1/2017 
oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 
lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym 
w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru ope-
racji wraz ze wska-
zaniem minimalnej 

liczby punktów, 
której uzyskanie jest 
warunkiem wyboru 

operacji

Operacja będzie wybrana do dofi nansowania po pozytywnej weryfi kacji: wstępnej opera-
cji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której 
mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udzia-
łem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), tj. w ramach oceny spełnienia 
kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 1/2017. Maksymalna licz-
ba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 
59 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 
16 punktów.

Wymagane doku-
menty, potwier-

dzające spełnienie 
warunków udzielenia 
wsparcia oraz kryte-

riów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wy-
boru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Limit dostępnych 
środków w ramach 

Ogłaszanego naboru
1 850 000,00 zł

Informacje o miejscu 
udostępnienia LSR, 
formularza wniosku 

o udzielenie wsparcia, 
formularza wniosku 

o płatność oraz 
formularza umowy o 
udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru 
operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdrw.pl. Formularze wniosków o 
przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR 
www.arimr.gov.pl/dla-benefi cjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-
na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-
spolecznosc.html lub SW www.prow.mazovia.pl/pl/prow_2014202/wsparcie_dla_rozwo-
ju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html oraz LGD w zakładce LEADER 
2014-2020 www.lgdrw.pl

Sposób składania 
wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” osobi-
ście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 3 wersjach papierowych i 1 wersji 
elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD) z Oświadczeniem – załącz-
nik nr 3. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą 
uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i 
godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyj-
mującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura 
LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 2 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 
Rok założenia 2008

05 – 240 Tłuszcz  ul. Warszawska 4

Poziom życia
Liczba 
miast 

w grupie

Poziom wskaźnika 
syntetycznego Grupy miast

I - najwyższy 12 <0,495;0,369>
Podkowa Leśna, Łomianki, Grójec, Ożarów Mazo-
wiecki, Piaseczno, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Su-
lejówek, Pruszków, Błonie, Serock, Ząbki

II - średni 33 <0,362;0,313>

Brwinów, Milanówek, Sierpc, Grodzisk Mazowiecki, 
Tarczyn, Marki, Wyszków, Piastów, Łosice, Legiono-
wo, Płońsk, Halinów, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, 
Maków Mazowiecki, Białobrzegi, Nowe Miasto nad 
Pilicą, Lipsko, Sochaczew, Zielonka, Zwoleń, Warka, 
Radzymin, Żuromin, Ostrów Mazowiecka, Kobyłka, 
Ostrołęka, Sokołów Podlaski, Chorzele, Garwolin, 
Wołomin, Węgrów, Karczew

III - niski 26 <0,306;0,256>

Myszyniec, Przasnysz, Ciechanów, Żyrardów, Mła-
wa, Kozienice, Przysucha, Otwock, Różan, Pułtusk, 
Płock, Wyśmierzyce, Łochów, Kałuszyn, Nowy 
Dwór Mazowiecki, Mszczonów, Gostynin, Radom, 
Góra Kalwaria, Pilawa, Bieżuń, Mogielnica, Mrozy, 
Gąbin, Skaryszew, Łaskarzew

IV - najniższy 14 <0,254;0,147>
Mordy, Raciąż, Tłuszcz, Glinojeck, Drobin, Zakro-
czym, Kosów Lacki, Nasielsk, Pionki, Szydłowiec, 
Żelechów, Wyszogród, Iłża, Brok

POZIOM ŻYCIA W MIASTACH 
PODREGIONU 

WARSZAWSKIEGO WSCHODNIEGO

Wśród dwudziestu czterech miast znajdują-
cych się na terenie podregionu warszawskiego 
wschodniego w ponad połowie z nich odnoto-
wano najwyższy i średni poziom życia. Pozo-
stałe miasta podregionu charakteryzowały się 
niskim i najniższym poziomem życia.



Wiadomości.pwWiadomości.pw 7

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

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

SPRZEDAM

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

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

STUDNIE Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

Tanie spanie od 9 zł za dobę.
Grupy od 6 osób.

Tel.: 22 787 82 03; 600-500-401

Sprzedam wagę zegarową 600 kg 
i stół 2x1,5m tel. 600 – 87-11-85

KULTURA

 11 marca 2017 11 marca 2017r. - ta data na długo zapisze się w pamięci i sercach mieszkańców  gminy Tłuszcz oraz przy-
byłych na fi nał VII edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza” gości. Sobotni wieczór był wyjątkowy- pełen pozytywnych 
emocji, radości i wzruszeń. Jak co roku celem plebiscytu było uhonorowanie najaktywniejszych mieszkanek gminy Tłuszcz. 
Na galę, która odbyła się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, przybyło wielu widzów. 
Została ona połączona z koncertem z okazji Dnia Kobiet. Całą uroczystość poprowadził fantastyczny, wprost fenomenalny 
duet Wioleta Kur i Michał  Kielak. Galę swoimi przemówieniami otworzyli burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz sta-
rosta wołomiński Kazimierz Rakowski.

Kandydatki do Róży Burmistrza moż-
na było zgłaszać w pięciu kategoriach. 
Laureatki  plebiscytu zostały wyłonione 
przez kapitułę konkursu. Nagrody pod-
czas gali wręczyli wspólnie burmistrz Pa-
weł Bednarczyk, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Gajcy oraz zastępca 
burmistrza Waldemar Banaszek.

W kategorii „Samorząd” nominowa-
ne zostały: Agata Szymańska, Agnieszka 
Brzostek, Anna Góraj, Marzena Boruc, 
główną nagrodę otrzymała Monika Ko-
narska.

W kategorii „Przedsiębiorczość” 
wyróżniono Agnieszkę Kazę, Ewelinę 
Zadrożną oraz Anetę Klukowską i to 
właśnie Pani Aneta otrzymała Różę Bur-
mistrza Tłuszcza w tej kategorii.

W kategorii „Działalność społecz-
na” nominowane zostały Krystyna 
Sokołowska, Monika Siekaczyńska, 
Aleksandra Świeżak, Kinga Zielińska, 
Joanna Piotrowska, Anna Jaworska, 
Bożena Baranowska, Agnieszka Kadaj, 
Ewa Laskowska, Marzena Białek, Dorota 
Oleksiak-Jusińska, Halina Maciejczuk-
-Jabłecka i Julia Stępińska. Kapituła zde-
cydowała, że w kategorii działalność spo-
łeczna zostaną nagrodzone dwie panie: 
Bożena Baranowska i Ewa Laskowska.

W kategorii „Edukacja i Kultura” no-
minowano kandydatki: Ewę Żmudzką, 
Ewę Laskowską, Bożenę Baranowską, 
Małgorzatę Wdziekońską, Jolantę Rosłon 
i Marzenę Boruc, która została laureatką 
w tej kategorii.

Do kategorii „Superkobieta” nomino-
wane zostały: Dorota Oleksiak-Jusińska, 
Anna Krassowska, Krystyna Maguza, 
Alicja Kruk, Krystyna Milczarek oraz 
Ewa Ponichtera.  Decyzją Kapituły lau-
reatką w tej kategorii została pani Ewa 
Ponichtera.

Ostatnia nagroda to  specjalne wyróż-
nienie „Róża Róż”, które powędrowało 
do Małgorzaty Wdziekońskiej.

Wszystkim fi nalistkom plebiscytu 
wręczono kwiaty, dyplomy i okoliczno-
ściowe broszki. Upominki i kosmetyki 
dla laureatek zostały ufundowane przez 
sponsorów: fi rmę Mary Kay reprezento-
waną przez panią Elżbietę Kursę-Leder 
, Studio Urody „Image” pani Marzeny 
Ołówki, Zakład Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowy pani Barbary Owczar-
skiej, Sklep Motoryzacyjny Auto Ban 
pani Haliny Banaszek, sklep z artykułami 
biurowymi „Pol-Biuro” państwa Małgo-
rzaty i Macieja Królikow, Salon Fryzjer-
ski „Fryzodajnia” pani Martyny Gajcy, 
Salon Fryzjerski „Beata” pani Beaty Mu-
sielik,  Centrum Konferencyjno-Bankie-
towego „Batory” w Tłuszczu państwa 
Katarzyny i Sławomira Mataków oraz 
bony na makijażową metamorfozę, które 
ufundowała pani Karolina Gajcy.

Kolejną częścią gali był przepiękny 
i wzruszający koncert Olgi Bończyk – 
aktorki i piosenkarki, która w tym roku 
obchodzi 30-lecie pracy artystycznej. 
Dzięki niezwykłej charyzmie, serdecz-
ności i profesjonalizmowi artystki cała 

publiczność mogła wybrać się razem z 
nią we wspaniałą podróż po świecie mu-
zyki. Pani Olga wykonała piękne utwory: 
„Nie zatrzymuj się”, „Jego portret”, „Walc 
z Nocy i Dni”, „Zatańczysz ze mną jesz-
cze raz” i wiele innych polskich piosenek.

Wśród publiczności zostało zorgani-
zowane losowanie. Dwoje szczęśliwców 
wygrało kolację dla dwóch osób w re-
stauracji „Nasza Wenecja” w Centrum 
Konferencyjno-Bankietowym „Batory” 
w Tłuszczu.

Uroczystość zakończyła się spotka-
niem wszystkich uczestników na po-
częstunku, który był dobrym czasem do 
miłych rozmów przy kawałku okoliczno-
ściowego tortu pokrojonego przez bur-
mistrza Pawła Bednarczyka oraz prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa 
Gajcego.

Przybyli gości mieli okazję obejrzeć 
wspaniałą wystawę „Kobiety Tłuszcza”, 
która była zbiorem rękodzieła artystycz-
nego mieszkanek naszej gminy: pani 
Marty Witek, pani Haliny Mikiciuk, pani 
Kingi Sobiesiak, pani Danuty Sieradz-
kiej, pani Renaty Puławskiej, pani Mał-
gorzaty Świeżak, pani Joanny Piotrow-
skiej i pani Agnieszki Kazy.  Wystawę 
zorganizowało Stowarzyszenie AB OVO 
we współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Tłuszczu. Pomysłodawczynia-
mi wystawy były Aleksandra Skonieczna 
i Ewelina Gzowska.

8 marca seniorzy uroczyście obcho-
dzili święto kobiet. Uroczystość za-
szczycili: starosta wołomiński Kazimierz 
Rakowski, burmistrz Kobyłki Robert 
Roguski, zastępca burmistrza Wołomi-
na Robert Makowski, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Wołomińskiego 
Jerzy Mikulski, przedstawiciele OPS, 
państwo Niegowscy z Radzymina.

Wszystkich zebranych serdecznie 
powitała przewodnicząca klubu seniora 
Bogumiła Smulewicz. Wszystkim pa-
niom złożono serdeczne życzenia i wrę-
czono kwiaty. 

Spotkanie umilił i dostarczył nieza-
pomnianych wrażeń zespół artystyczny 
„Babeczki”, z klubu seniora. Dla wszyst-
kich przygotowano pyszny poczęstunek.
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Od mocnego uderzenia rozpoczęli nowy sezon kickboxerzy Wichru Kobyłka. W rozegranych w Legnicy mistrzostwach 
Polski w formule K1 zdobyli 4 medale. Patryk Kuryłek wygrał rywalizację seniorów w kat. -57 kg, Dariusz Giera (-63,5 kg) 
i Paulina Matera (-65 kg) zostali mistrzami kraju w gronie juniorów, a Patryk Czarnecki  (-54 kg) zdobył brąz w tej samej 
kategorii wiekowej.

Formuła K1 jest najtrudniejsza dla za-
wodników. Liczy się w niej oprócz tech-
niki, siła. Jest szeroki wachlarz dozwolo-
nych ciosów, a wiele pojedynków kończy 
się przed czasem. Trener Grzegorz Engel 
przygotowywał grupę zawodników do 
tych zawodów od wielu tygodni. W tur-
nieju nie uczestniczył Kamil Ruta, który 
zwyciężał w MP K1 przez ostatnie 3 lata, 

bowiem przygotowuje się do walki zawo-
dowej. 

Pomimo ciężkich przygotowań, nie 
miała okazji do stoczenia walki na mi-
strzostwach Paulina Matera. Młoda za-
wodniczka jako jedyna została zgłoszona 
w swojej kategorii i otrzymała tytuł. Pa-
tryk Czarnecki w półfi nale musiał uznać 
wyższość swojego rywala i zdobył brązo-

wy medal. 
Z bardzo dobrej strony pokazał się Da-

riusz Giera. Jednogłośnie wygrał półfi na-
łowy pojedynek, a w fi nale znokautował 
rywala, nie pozostawiając wątpliwości, 
że jest najlepszy w kategorii do 63,5 kg 
wśród juniorów młodszych.

Na najwyższe słowa uznania zasłużył 

Patryk Kuryłek. To jego pierwszy tytuł 
w K1 w gonie seniorów. Zdobycie zło-
tego medalu zawodnik okupił złama-
nym nosem. Pomimo kontuzji i silnego 
krwawienia w walce półfi nałowej, zdołał 
wygrać starcie z rywalem. Do pojedyn-
ku fi nałowego przystąpił ze złamaniem, 
pomimo tego wygrał na punkty i zdobył 
tytuł, dając sygnał trenerowi kadry, że 
aspiruje do reprezentacji Polski również 
w tej formule.

- Jestem mega zadowolony z wyjazdu 
– mówi trener kickboxerów Wichru Ko-
byłka Grzegorz Engel. – bardzo ciężkie 
przygotowania przyniosły spodziewany 
efekt. Przywozimy medale we wszyst-
kich kategoriach wiekowych, a to znaczy, 
że następców mistrzów nie zabraknie. 

Serce do walki i charakter wojownika 
pokazał Patryk Kuryłek, którego występ 
zrobił duże wrażenie na obserwatorach 
turnieju. Doskonale wypadł Darek Gie-
ra, który rośnie na wielkiego wojowni-
ka. Dziękuję ekipie, która była z nami 
na miejscu i pomagała w trakcie zawo-
dów: Piotrowi Bombikowi, Tomaszowi 
Bałdydze i Kamilowi Rucie, dziękuję 
sponsorom i przyjaciołom sekcji oraz 
Burmistrzowi Miasta Kobyłka, za objęcie 
udziału w mistrzostwach patronatem. 
Już niedługo kolejne mistrzostwa i za-
wodowa walka Kamila, więc po krótkiej 
regeneracji wracamy do pracy. – dodaje 
trener Engel.

Artur Rola
Prezes MKS Wicher Kobyłka


