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16 października zostało podpisane porozumienie pomiędzy Orange Polska i 
władzami Miasta Ząbki, które reprezentowała wiceburmistrz Małgorzata Zyśk. 
Orange Polska zbuduje w Ząbkach sieć szybkiego światłowodowego internetu. 
Dzięki temu do końca 2020 roku ponad 14,3 tys. gospodarstw domowych na te-
renie Miasta znajdzie się w zasięgu super szybkiego internetu. Operator planuje 
przeznaczyć na inwestycję nawet 8,5 mln. zł.

Porozumienie między Orange Polska 
a władzami Ząbek ma na celu stworzenie 
przyjaznych warunków dla inwestycji, 
dzięki którym  w mieście zostanie zbu-
dowana sieć superszybkiego internetu. 

Dotychczas operator budował sieci świa-
tłowodowe w nowo powstałych budyn-
kach developerskich. W ciągu 2 lat świa-
tłowód dotrze do ponad  84 % mieszkań.

Wsparcie dla powiatu wołomińskiego i gmin

Mazowsze to dziś jeden z najszybciej 
rozwijających się regionów w Europie. 
W tym rozwoju uczestniczy również 
i nasz powiat i nasze gminy. Trudno 
byłoby sobie nawet wyobrazić, jak dziś 
wyglądałyby nasze tereny, gdyby nie 
wsparcie ze strony Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Na co dzień 
nawet nie do końca zdajemy sobie 
sprawę, że to co powstało w naszych 
gminach w bardzo dużym stopniu 
jest sfi nansowane poprzez Urząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, albo po-
przez inwestycje własne albo poprzez 
rozdysponowanie środków unijnych. 
Widać to gołym okiem w każdej gmi-
nie powiatu Wołomińskiego.

PRZYJMĘ DO PRACY
W cukierni w Trojanach 

osoby przy produkcji ciast domowych
na dzień od 8 rano, pomoc cukiernika

z możliwością zakwaterowania
oraz na noc do pakowania ciast i foliowania

- kobieta / mężczyzna (praca od 16).

tel: 502 617 823
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Wieczór 28 września b.r. był wyjątkowy zarówno dla fanów gier planszowych, jak i dla miłośników 
historii Miasta Ząbki. W Orla Cafe animatorzy z klubu Gier Planszowych GRAPLA poprowadzili pre-
mierowe rozgrywki gry planszowej „Miasto Ząbki - Poszukiwacze zaginionej historii” – wydanej przez 
Urząd Miasta Ząbki. 

Po krótkim wstępie, podczas którego przedsta-
wiono autorów gry, tj. Roberta Sypka odpowiedzial-
nego za mechanizm gry oraz Mirosława Sobieckie-
go odpowiedzialnego za wybór bohaterów i autora 
historii zamieszczonych na kartach gry, przywitano 
gości honorowych. Na premierę przybyła Pani Elż-
bieta Duczmal – córka porucznika Ludwika Jerzego 
Tulińskiego, oraz wnuk Jerzy i Kinga – synowa Pani 
Elżbiety. Obecność tych szczególnych gości podyk-
towana była faktem, że obok hrabiego Ronikiera, 
księdza Skorupki i majora Drewnickiego, porucznik 
Tuliński jest bohaterem jednej z historii opowiedzia-
nej w grze, w ramach której uczestnicy mają odna-
leźć ukrytą radiostację Komendy Głównej Armii 
Krajowej. Radiostacja ta podczas okupacji nadawała 
z domu porucznika przy ul. Słowackiego 3, w któ-
rym w ramach konspiracji działała także tajna Szko-
ła Podchorążych, prowadzona przez porucznika.

  Następnie wszyscy zebrani przystąpili do gry. 
Przy stoliku vipowskim, prowadzonym przez au-
tora Roberta Sypka, przy którym grali m.in. Jerzy 
Tuliński,   Małgorzata Zyśk, Sławomir Pisarczyk i 

Robert Perkowski, panowała powaga i skupienie 
na merytorycznej części gry. Przy pozostałych sto-
likach, wypełnionych ząbkowskimi dziećmi i mło-
dzieżą, w tym Orlętami z Jednostki Strzeleckiej 1533 
z Ząbek, których patronem jest porucznik Tuliński, 
kipiało od zaangażowania podczas przechodzenia 
kolejnych etapów gry. Oprócz odnalezienia radio-
stacji AK, gracze mieli za zadanie odnaleźć zaginio-
ny zegarek księdza Skorupki, order Virtuti Militari 
majora Drewnickiego oraz oryginalną mapę Miasta 
Ogrodu hrabiego Ronikiera. Okazało się, że boga-
ta historia naszego miasta może być przekazana w 
sposób przystępny i wciągający.  Niemałą zasługę w 
przyjazne wprowadzenie w zasady gry mieli anima-
torzy z klubu Gier Planszowych GRAPLA, jedno-
cześnie pracownicy Księgarni ORLA.

  Wszystkie Orlęta wyszły ze spotkania z plan-
szówkową historią Ząbek z egzemplarzem gry „pod 
pachą”. Podobnie goście honorowi, którzy zostali 
obdarowani nimi przez włodarzy naszego miasta.

 Autorzy zapowiadają, że we współpracy z ucznia-
mi ząbkowskich szkół oraz fanami z GRAPLA, będą 

Kobyłka

Za nami cudowny, magiczny, XI Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów, któ-
ry odbył się w dniach 23.09 - 2.10.2018r. w przepięknej barokowej bazylice Świętej Trójcy koncerty 
tego festiwalu gromadzą corocznie tysiące słuchaczy. Edycja 2018 obejmowała 6 koncertów od baroku, 
poprzez historycznego Chopina, impresjonizm, światowe prawykonania, muzykę fi lmową, aż po jazz.

Festiwal rozpoczął koncert "Romantyczna Euro-
pa", podczas którego usłyszeliśmy Łukasza Długo-
sza - najwybitniejszego fl ecistę w Polsce, z Andrze-
jem Jungiewiczem przy fortepianie oraz Gabrielę 
Szendzielorz - w zjawiskowej interpretacji utworu 
Andrzeja Panufnika.

Piękne dźwięki fortepianu usłyszeliśmy 25 wrze-
śnia w wykonaniu dwóch chińskich pianistek, które 
reprezentowały swój kraj na tegorocznym Konkur-

sie Chopinowskim na Instrumentach Historycz-
nych. Sijia Ma oraz Siying Qin wykonały najpięk-
niejsze kompozycje Fryderyka Chopina na prawie 
2,5 metrowym fortepianie Broadwood z 1846r. 

Czwartek uraczył nas aż dwoma koncertami: 
"Debiutami" podczas, którego wystąpił Jan Wa-
chowski - młody pianista, kompozytor i kame-
ralista, który wykonał  7 Preludiów na fortepian 
własnego autorstwa; oraz  "Magią impresjonizmu" 

przygotowywać karty z kolejnymi historiami, któ-
re będą do pobrania w Internecie w formie plików 
PDF. Po wydrukowaniu i wycięciu, gracze będą 
mogli odkrywać kolejne sekrety związane z historią 

Ząbek, począwszy od 1533 roku.
 Gry są do nabycia w Księgarni ORLA.  

 Fot. Bogdan Śladowski

- magicznymi dźwiękami kompozycji Debussego, 
Satie, Pärta wydobytymi z fortepianu przez Naza-
reno Ferruggio, artystę znanego już kobyłkowskiej 
publiczności z zeszłorocznego festiwalu.

30 września był dniem z "Muzyką bez granic". 
Anna Szarek i Tomasz Krezymon wraz z zespołem 
wykonali aranżacje melodii Vivaldiego, Bacha, po-
łączone z piosenkami Stinga, Arethy Franklin, czy 
Sinatry. Pokazali słuchaczom jak połączyć muzykę 
barokową ze współczesną? 

2.10 na fi nał zagrał dla nas Leszek Możdżer, wy-
bitny artysta i nadzwyczajna osobowość. Jest najwy-
bitniejszą postacią polskiego świata jazzu, artystą 

nowej epoki, łączącym odległe światy artystyczne, 
poszukującym, eksperymentującym, nieustannie 
odkrywającym.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku XII festiwal 
Perła Baroku po raz kolejny zaskoczy nas niezwy-
kłymi artystami i niepowtarzalnymi dźwiękami.

Wydarzenie zostało dofi nansowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury, oraz 
współfi nansowane ze środków Powiatu Wołomiń-
skiego oraz odbywające się pod patronatem Burmi-
strza Miasta Kobyłka.
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Dobiega końca realizacja jednej z najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji w Gminie Tłuszczu- budowa tar-
gowiska miejskiego. Dzięki skuteczności i zaangażowaniu Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka udało się pozyskać na 
ten cel dofi nansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Wartość inwestycji wynosi 6 360 000,00 zł.

Wkrótce handel na targowisku miej-
skim w Tłuszczu będzie odbywał się w 
nowoczesnych warunkach.

- Bardzo się cieszę, że handel na no-
wym targowisku będzie możliwy jeszcze 
przed jesienią. Warunki, w jakich dotąd 
odbywał się handel były uciążliwe za-
równo dla sprzedających, jak i kupują-

cych. Mam nadzieję, że będzie to miejsce 
chętnie odwiedzane przez mieszkańców 
gminy. Dzięki zmianie lokalizacji targo-
wiska oraz budowie dużego parkingu 
dojazd do niego będzie łatwiejszy. Re-
alizacja tego projektu stworzyła nowe 
możliwości dla rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości- powiedział Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk. 

W ramach projektu zostało wybudo-
wane targowisko miejskie „Mój Rynek“ 
w Tłuszczu, w skład którego weszły: hala 
handlowa, powierzchnie utwardzone 
pod stoiska handlowe, drogi dojazdowe i 
parkingi oraz sanitariaty. Teren targowi-
ska został wyposażony w kanalizację sa-
nitarną, sieć wodociągową i oświetlenie.

Na zaproszenie organizatorów Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które odbyło się w Płocku 
w dniach 3-4 października w panelu dyskusyjnym "Forum Podmiotów Publicznych", uczestniczył Piotr Grubek, Zastępca 
Burmistrza Miasta Kobyłka.

Wśród tematów poruszonych przez 
samorządowców, w dyskusji modero-
wanej przez Jacka Terebusa, Zastępcę 
Prezydenta Miasta Płocka, znalazły się 
między innymi: identyfi kacja szans i 
zagrożeń związanych z realizacją projek-
tów PPP, wpływ umów PPP na fi nanse 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
ocena przepisów prawa dotyczących tej 
tematyki, w tym głównie kwestie ostat-
niej nowelizacji ustawy o PPP.  Uczestni-
cy debaty wypracowali nowe postulaty i 
rekomendacje.

W swoim wystąpieniu burmistrz Gru-
bek wskazywał, że PPP jest jedną z form 
gospodarnej, skutecznej i efektywnej re-
alizacji zadań publicznych, która dziś jest 
jeszcze alternatywą, ale w niedługim cza-
sie, w momencie wyczerpania się dotacji 
unijnych i braku możliwości pozyskiwa-
nia środków europejskich w ramach ko-
lejnej perspektywie fi nansowej UE; może 
stać się koniecznością.

Przy okazji takich jak w Płocku spo-
tkań, Miasto Kobyłka, realizujące już 
umowy PPP, może dzielić się własnymi 
doświadczeniami w przygotowaniu pro-
jektów partnerskich, ale też korzystać z  
nowych pomysłów innych samorządów 
i podmiotów prywatnych. Forum PPP w 
Płocku to największa branżowa impreza 
w kraju, skupiająca podmioty publiczne i 
partnerów prywatnych zaangażowanych 
w rozwój rynku PPP. Przygotowany w 
tym roku przez organizatorów bogaty 
program merytoryczny, składał się m.in. 
z warsztatów, case-studies, seminarium 
Europy Środkowo-Wschodniej, dyskusji 
i wykładów, które dotyczyły wszelkich 
aspektów związanych z przygotowaniem 
i realizacją projektów PPP. Wydarzenie 
skierowane  zostało przede wszystkim 
do przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego i partnerów prywatnych 
aktywnie działających na rynku PPP.
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Mało kto zdaje sobie sprawę, ale prak-
tycznie wszystkie większe inwestycje 
w Tłuszczu zrealizowane zostały przy 
wsparciu Mazowsza, jak budowa stacji 
uzdatniania wody z budową systemu 
wodociągów i kanalizacji, budowa gali 
gimnastycznej przy szkole, mnóstwo 
dróg, czy budowa targowiska, nie licząc 
mniejszych przedsięwzięć. Nawet ostat-
nie dożynki powiatowo-gminne były 
dofi nansowywane przez Urząd Marszał-
kowski. Do powiatu wołomińskiego w 
ciągu ostatniej dekady trafi ło ponad 820 
mln zł wsparcia. 

Dzięki temu wsparciu udało się zreali-
zować wiele ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. Były to zarówno przedsię-
wzięcia duże drogowe czy kolejowe, ale 
również mniej spektakularne ale nie-
zwykle potrzebne lokalnej społeczności. 
Każde nowe boisko, wyremontowana 
szkoła, czy nowe ścieżki rowerowe to 
wyczekiwane przez mieszkańców inwe-
stycje. Wielu z nich lokalnym samorzą-
dom nie udałoby się zrealizować, gdyby 
nie środki zewnętrzne.

Transport
Codziennie do pracy pociągami Ko-

lei Mazowieckich dojeżdża do pracy lub 
szkoły kilkanaście tysięcy mieszkańców 
powiatu wołomińskiego. Samorząd 
mazowiecki przeznaczył z własnego bu-
dżetu i środków unijnych na inwestycje 
w spółce blisko 650 mln zł. Pozwoliło 
to m.in. na zakup i modernizację tabo-
ru. Kolejnymi inwestycjami są parkingi 
„Parkuj i Jedź” w Wołominie, Markach, 
Kobyłce,Radzyminie, Ząbkach i Zielon-
ce dofi nansowane 20 mln zł ze środków 
unijnych w ramach RPO WM na lata 
2014-20.

Dla dzieci i młodzieży
Sejmik pomaga także w realizacji in-

westycji sportowych. Przykładem może 
być Centrum Turystyczno – Rekreacyj-
no - Sportowe w Ząbkach z krytą pływal-
nią, którą zrealizowano dzięki dofi nan-
sowaniu w kwocie  ponad 13,2 mln zł w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2007-13. Sieć ścieżek rowerowych w 
gminach Marki, Ząbki, Zielonka, Kobył-
ka, Wołomin, Radzymin została wspar-
ta kwotą ponad 102 mln zł z RPO WM 
2014-20. Ponadto w powiecie wołomiń-
skim dzięki dofi nansowaniu z samorzą-
du wojewódzkiego powstało 11 orlików.

Zdrowie
W powiecie wołomińskim samorząd 

województwa realizuje swoją najwięk-
szą inwestycję w województwie. Mowa 
tu oczywiście o Mazowieckim Szpitalu 
Wojewódzkim „Drewnica”. Warto pod-
kreślić, że to najbardziej nowoczesny 
szpital psychiatryczny w kraju. Wartość 
inwestycji to aż 137 mln zł. Decyzją sej-
miku inwestycja otrzymała 96 mln zł 
dofi nansowania z RPO WM 2014-20. 
Dodatkowo ponad 4,2 mln zł wsparcia z 
RPO WM 2007-13 umożliwiło budowę 
Centrum Dializacyjnego w Szpitalu Po-
wiatowym w Wołominie, a kolejne 3,7 
mln zł placówka otrzymała na wdrożenie 
e-usług. Projekt dotyczący informatyza-
cji publicznych usług medycznych w Ra-
dzyminie otrzymał 1,8 mln zł wsparcia, 
a dzieci z terenu powiatu wołomińskiego 
przeszły przesiewowe badania słuchu.

 Poniżej zamieszczam tabelę przed-
stawiającą wykaz projektów/inwestycji, 
które uzyskały dofi nansowanie tylko w 
ostatnich latach 

Emilia Oleksiak 

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorząd tworzymy my wszyscy – Mazowszanie, czyli ponad 5 mln osób 

mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Nie możemy zarzą-
dzać nim wszyscy razem, dlatego wybieramy reprezentantów do sejmiku. 
Radni w naszym imieniu podejmują najważniejsze decyzje dotyczące rozwo-
ju i przyszłości regionu. Rozdzielają pieniądze z budżetu i programów Unii 
Europejskiej, fi nansując szereg ważnych inwestycji. 

Samorząd Województwa i Sejmik odpowiadają m.in. za:
• budowę i remonty dróg wojewódzkich, mostów, ścieżek rowerowych 

oraz parkingów „Parkuj i Jedź”,a także dróg dojazdowych do pól
• unowocześnienie taboru Kolei Mazowieckich i WKD
• wyposażenie szpitali wojewódzkich i specjalistycznych
• prowadzenie szkół zawodowych
• fundowanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży 
• doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
• powstanie i rozwój lotniska Warszawa Modlin
• fi nansowanie teatrów, muzeów, skansenów i innych placówek kultury
• prowadzenie bibliotek pedagogicznych
• wsparcie obiektów sportowych i rekreacyjnych
• pomoc społeczną 

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Moja czteroletnia kadencja Członka Zarządu Powiatu to bardzo wytężona i odpowiedzialna praca. Odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje i wielość częstokroć nowych zadań to obraz kończącej się kadencji. 

• wprowadzenie we wszystkich szkołach elektronicznych 
dzienników lekcyjnych;

• doposażenie szkół w pracownie informatyczne i serwery do 
obsługi placówek;

• doposażenie administracji szkolnej w niezbędny sprzęt 
komputerowy;

• wprowadzenie do szkół platformy edukacyjnej jako narzę-
dzia wspomagającego proces dydaktyczny;

• utworzenie Centrum Usług Wspólnych; 
• zmodyfi kowanie zasad przyznawania patronatu imprez i 

ich współorganizacji przez Zarząd Powiatu;

• przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie używania 
dzienników lekcyjnych; 

• przeszkolenie pracowników administracji szkolnej w zakre-
sie obsługi oprogramowania wspomagającego proces zarzą-
dzania w szkołach;

• wymiana międzynarodowa szkół z Irlandią, Hiszpanią, 
Czechami, Białorusią i  Niemcami w ramach pozyskanych 
środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Minister-
stwa Edukacji Narodowej;

• I wreszcie najnowszy projekt poprzedzony ponad dwuletnią 
dyskusją:„Edukacyjna sieć informatyczna powiatu woło-
mińskiego”.

Okręg nr 1 Ząbki: Maria Stolarska, Roman Korzewicz, Sylwia 
Stanibuła Urban;

Okręg nr 2 Marki: Iwona Czarnecka, Małgorzata Grabowska, 
Emil Białek;

Okręg nr 3 Radzymin: Jan Pyśkiewicz , Barbara Szyłobryt, Do-
rota Podymniak;

Okręg nr 4 Kobyłka/ Zielonka: Jolanta Nowak ,Katarzyna Szy-
mańska, Marek Wesołowski Mariusz Pastor;

Okręg nr 5 Wołomin: Karol Małolepszy, Marianna Przystupa, 
Joanna Olewińska, Joanna Janukowicz-Szerszeniewska, Bog-
dan Pacholski, Jan Zientara;
Okręg nr 6 Poświętne/ Klembów/ Dąbrówka: Anna Dzik, Ma-
teusz Pietrzak, Anna Kekuś-Foks;
Okręg nr 7 Tłuszcz/ Jadów /Strachówka: Władysław Krysik, 
Ewa Partyka- Kaczmarska; Bożena Szulęcka.
Nasi kandydaci do Sejmiku Mazowieckiego to: Emilia Olek-
siak i Waldemar Andrzejczak.

Moje plany na przyszłość: 
• kontynuacją działań ma być dalszy rozwój oświaty, zmoder-

nizowanie jej bazy i dostosowanie kierunków kształcenia do 
potrzeb rynku pracy;

• wyposażenie szkół w terminalowe pracownie informatycz-
ne i ekrany dotykowe;

• dokończenie projektu budowy Centrum kształcenia prak-
tycznego, co pomoże edukacji młodego pokolenia w defi cy-
towych kierunkach;

• rozwój kształcenia w systemie pozaszkolnym i w systemie 
nauczania dualnego, czyli z dużym udziałem przedsiębior-
ców;

• informatyzacja procesów zachodzących w szkołach, łącznie 
z elektronicznym obiegiem dokumentacji księgowej;

• rozwój sieci publicznych poradni psychologiczno pedago-
gicznych;

• ponadto, zgodnie z koncepcją rozwoju powiatu, zadbam o 
rozwój publicznego transportu drogowego tak, aby z każdej 
miejscowości była możliwość dojazdu do dwóch głównych 
ciągów komunikacyjny powiatu: drogi S8 i linii kolejowej.

Wielotygodniowa praca doprowadziła do utworzenia na na-
szym  terenie Listy Powiatowej Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go we wszystkich okręgach wyborczych.

Oczywiście odbyło się to przy pomocy koleżanek i kolegów z 
poszczególnych gmin.

Do jej tworzenia zaprosiliśmy nie tylko kolegów partyjnych, 
ale także dużą grupę niezrzeszonych mieszkańców powiatu

Cechuje ich młodość i doświadczenie, znajomość wielu ele-
mentów życia. Są wśród nich ludzie z tytułami doktora nauk, 
przedsiębiorcy. 

Nam wszystkim przyświecają realne zadania do wykonania:
• budowanie prawdziwej i wolnej samorządności;
• rozwiązywanie życiowych problemów rodzin;
• nowoczesna edukacja na każdym jej szczeblu;
• rozbudowa szpitala nie tylko jako budynku, ale również 

zwiększenie ilości świadczonych usług;
• rozwój infrastruktury drogowej i wiele innych, zgodnie z 

szerokim programem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Szerzej o naszych planach mówimy na stronie internetowej i 

na profi lu PSL Wołomin na Facebooku

To oczywiście tylko niektóre elementy, zapoczątkowane z mojej inicjatywy w powiecie wołomińskim.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym głosy wszystkich 5 członków zarządu były równei dlatego odpowiedzialność 
każdego z nas jest taka sama. 
W bilansie  zamknięcia kadencji należy wspomnieć o moich działaniach zakończonych sukcesem:

Karol Małolepszy

Nasi Kandydaci do Rady Powiatu Wołomińskiego:

Gmina Tłuszcz pozyskała dofi nansowanie na wyposażenie gabinetów stomato-
logicznych w Zespole Szkół w Jasienicy i w Zespole Szkól w Postoliskach. 

Został rozstrzygnięty konkurs ofert w Ministerstwie Zdrowia na program polityki 
zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i mło-
dzieży w szkołach w 2018 r.” Wybrano 47 ofert na całą Polskę. Gmina Tłuszcz znalazła 
się na 2 i 3 miejscu. Po zorganizowaniu gabinetów stomatologicznych w Postoliskach 
i Jasienicy będą dowożone dzieci do tych gabinetów również z pozostałych szkół w: 
Miąsem, Kozłach, Mokrej Wsi i Stryjkach.

l.p. nr 
oferty

Nazwa 
Oferenta Nazwa szkoły Liczba 

punktów

Wysokość 
przyznanej 

kwoty (w zł)

1 27 Gmina 
Sułkowice

Zespół Placówek 
Oświatowych
w Rudniku;

32-440 Sułkowice 
ul. Szkolna 55 Rudnik

59 99 400,00

2 52 Gmina 
Tłuszcz

Zespół Szkół 
w Jasienicy, 05-240 

Jasienica ul. Szkolna 8
58 77 721,00

3 53 Gmin 
Tłuszcz

Zespół Szkół w Posto-
liskach; 05-240 Tłuszcz 

Postoliska, ul. 3-go 
Maja 18

58 77 721,00

4 45
Gmina-
Ostrów - 

Mazowiecka

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Mjr H. 
Sucharskiego w Jelon-
kach; 07-302 Jelonki

56 118 950,00

5 73 Gmina 
Jeleniewo

Szkoła Podstawowa im. 
Danuty Siedzikówny 

„Inki”; 
16-404 Jeleniewo 
ul. Suwalska 51

55 119 650,00

Będą mogli z niego korzystać miesz-
kańcy domów wielorodzinnych, jak  i 
jednorodzinnych.  Podpisane porozu-
mienie to kolejny przykład dobrej współ-
pracy pomiędzy Orange a samorządem 
lokalnym w zakresie rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego i zwiększenia do-
stępności infrastruktury światłowodowej. 

Światłowód jest technologią, która za-
równo teraz, jak i w przyszłości będzie 
zapewniać dostęp do internetu o najlep-
szych parametrach użytkowych, umożli-
wiających wykorzystanie go w pracy, do 
prowadzenia biznesu i nauki. Umożliwia 
on także w pełni multimedialną  rozryw-
kę, gry  on-line i oglądania telewizji nowej 

generacji w jakości 4K.  
Inwestycja w Ząbkach to element reali-

zowanego przez Orange Polska progra-
mu inwestycji światłowodowych – jedne-
go z najbardziej ambitnych programów 
inwestycyjnych w historii fi rmy. Już te-
raz z superszybkiego internetu Orange 
korzysta ponad 300  000 użytkowników. 
Orange Światłowód dociera już do po-
nad 3 milionów mieszkań i domów w 
całej Polsce. Zgodnie z ogłoszonym pla-
nem strategicznym na rozbudowę sieci 
światłowodowej w Polsce w latach 2016 
– 2020 fi rma planuje przeznaczyć blisko 
4 mld zł, aby dostarczyć światłowód do 5 
mln gospodarstw domowych.

Zatrudnię pomoc do hotelu
oraz pomoc do kuchni w restauracji

w Emilianowie k / Radzymina
tel. 530-623-598 lub (22) 760 21 78

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki, telewizory, 

piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

Zatrudnimy osoby do pracy 
w szpitalu, zlokalizowanego w 
Ząbkach. Godziny pracy do 

ustalenia. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Umowa o Pracę. Tel. 
727-003-831, 571-330-639.”

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAMOGŁOSZENIE O PRACĘ

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

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

tel. 604-211-417

Tłuszcz

II Marecka Senioriada

Śpiewy, występy, tańce i zabawa, a także fotobudka, miasteczko fi zjoterapeutów, poczęstunek, warsztat stylizacji czy nauka pierwszej pomocy – takie atrakcje czekały na mareckich seniorów podczas II Marec-
kiej Senioriady. Impreza odbyła się 13 października 2018 r. w Centrum Aktywności Fabryczna 3 w Markach. Ponadto seniorzy mieli okazję zapoznać się z ofertą Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zaopatrzyć 
się w Koperty Życia, które dystrybuuje Urząd Miasta Marki od 2017 roku.

Burmistrz Jacek Orych podziękował 
wszystkim seniorom za udział w Se-
nioriadzie i aktywne włączenie się w jej 
przygotowanie. Emilia Oleksiak, dorad-
ca społeczny Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, wręczyła mareckiemu 
włodarzowi Medal Pamiątkowy „Pro 
Masovia”, który jest wyróżnieniem za 
realizację zadań na rzecz gospodarczego, 
kulturalnego oraz społecznego rozwoju 
Mazowsza.

Nasi seniorzy pokazali, że są aktywni i 
chcą być aktywni. Wszyscy dobrze bawi-
li się w rytmie utworów wykonywanych 
przez senioralne zespoły artystyczne. 
Jedną z większych atrakcji  było spo-
tkanie autorskie z aktorką Anną Korcz. 
Publiczność do wspólnego śpiewu i 
wzruszających doznań porwała gwiazda 
wieczoru Halina Kunicka z niesamowi-
tą energią na scenie, której towarzyszył 
pianista Czesław Majewski. A po recitalu  
wieczór zakończyła potańcówka senio-
rów z zespołem grającym na żywo.

WPZ

 W ostatnim czasie burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk kilkukrotnie 
spotkał się z przedstawicielami PKP 
oraz projektantami w celu prac nad 

koncepcją budowy wiaduktu kolejowe-
go w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634. 

Projekt przewiduje budowę bezkoli-
zyjnego skrzyżowania nad torami linii 

kolejowej nr 6 poprzez zaprojektowanie 
pełnego przekroju drogi z wyodrębnie-
niem ciągów pieszych oraz rowerowych, 
budowę 3 fragmentów przyszłych dróg 

gminnych, windy towarowej wraz z 
schodami dla mieszkańców os. Borki, 
systemu pochylni oraz schodów znajdu-
jących się po obydwu stronach linii kole-

jowej. Wykonawca przystąpi do realizacji 
prac po uzyskaniu niezbędnych decyzji. 

Wartość inwestycji wynosi 35 mln zł. 
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Kandydaci do Rady Powiatu Wołomińskiego
Okręg Klembów Dąbrówka Poświętne / Okręg Tłuszcz Jadów Strachówka

LISTA  
NUMER 16

BOGDAN
ŚWIADEK

Numer na liście1
Mam 54 lata, mieszkam w Zabrańcu na terenie 

Gminy Poświętne. 
 Od wielu lat jestem strażakiem, tak jak mój 

ojciec i dziadek, obecnie pełnię funkcję Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego w Poświętnem.

Z Samorządem mam do czynienia od 12 lat, 
w obecnej kadencji zajmuję stanowisko Przewod-
niczącego Rady Gminy Poświętne.

 Postanowiłem kandydować do Rady Powiatu 
Wołomińskiego, ponieważ pragnę zająć się mię-
dzy innymi fatalnym stanem dróg powiatowych, 
a  w szczególności ich modernizacją w celu zwięk-
szenia przepustowości.

Pragnę zadbać o to, by dojazd do Warszawy był 
szybszy, a zarazem wygodny i bezpieczny.

MICHALINA  
WIĘCH

Numer na liście2
Od kilku lat prowadzę różnego rodzaju zajęcia 

umuzykalniające oraz rozwojowe dla dzieci i mło-
dzieży. Mam do czynienia z dziećmi od pierwszego 
do siedemnastego roku życia, dzięki czemu wiem, 
jakie są ich potrzeby.

Chciałabym, aby każde dziecko, bez względu 
na sytuacje materialną, rodzinną czy zdrowotną 
mogło rozwijać swoje talenty, a przede wszystkim 
mieć możliwość ich odkrycia.

Nie zapominajmy również o chorych, którym 
poprzez rożnego rodzaju zbiórki czy aukcje może-
my pomóc, a być może uratować życie.

Skupmy się na teraźniejszości - inwestując 
w przyszłość naszych dzieci!

SŁAWOMIR
DOBCZYŃSKI

Numer na liście3
Mam 42 lata. Jestem przedsiębiorcą, od wielu 

lat prowadzę działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Dąbrówka. Prywatnie jestem mężem oraz 
ojcem trójki dzieci.

Zdecydowałem się kandydować do Rady Po-
wiatu Wołomińskiego, aby godnie reprezentować 
interesy gmin i mieszkańców Dąbrówki, Klembowa 
oraz Poświętne.

MARZENA
WOCH

Numer na liście4
Mieszkam wraz z rodziną w miejscowości Między-

leś w gminie Poświętne.
Od ponad 20 lat wraz z mężem Markiem pro-

wadzimy działalność gospodarczą w zakresie go-
spodarowania odpadami. Dziś w dobie problemów 
związanych z zanieczyszczeniem środowiska, a tak-
że smogiem, jest ważne byśmy potrafili rozważnie 
i mądrze postępować z odpadami, a także próbo-
wać odzyskiwać surowce pochodzące z odpadów 
stosując recycling.

 Prowadząc od 3 lat własne gospodarstwo, je-
stem blisko problemów ludzi mieszkających na wsi. 
Chciałabym się w tym obszarze podzielić swoim 
doświadczeniem. Bardzo bliskie są mi sprawy ro-
dziny, dlatego w swoich działaniach będę wspierać 
rodziny na wsi.

HANNA
DYDA

Numer na liście5
Mieszkam w Ostrówku gmina Klembów. Je-

stem dyplomowaną masażystką. Przez ostatnie 
dwadzieścia lat pracowałam w Ośrodku dla dzie-
ci niepełnosprawnych w Warszawie. Swoją pracę 
i aktywność społeczną wykonywałam mimo wielu 
przeszkód zdrowotnych, zawsze z największym 
zaangażowaniem.

Staram się żyć aktywnie, wykorzystując każdy 
dzień. Przez 16 lat byłam Przewodniczącą Komisji 
Zakładowej.

Stawiam na ludzi młodych, przebojowych, a jed-
nocześnie chciałabym wspierać ludzi starszych oraz 
z niepełnosprawnościami. Zależy mi bardzo, by 
wyrównywać szanse ludzi zepchniętych na margi-
nes. Chciałabym im pomóc odbudować poczucie 
własnej wartości.

RAFAŁ
ROGUSKI

Numer na liście1
Jestem mieszkańcem wsi Chrzęsne. Od 20 lat 

jestem związany z samorządem gminnym, jestem 
pracownikiem samorządowym, zajmuję się inwe-
stycjami. Jestem Członkiem Zarządu UKS OLIMP 
Tłuszcz oraz Członkiem Zarządu Koła Wędkarskie-
go nr 84 Ciernik. Od wielu lat sprawuję funkcję 
sędziego piłki nożnej. Interesuję się wędkarstwem, 
sportem oraz polityką.

W obecnych wyborach kandyduję na radnego 
Rady Powiatu Wołomińskiego, aby zdobyte doświad-
czenie samorządowe wykorzystać dla rozwoju gminy 
i powiatu a także czuwać nad wszystkimi sprawami 
mieszkańców gminy Tłuszcz rozstrzyganymi w po-
wiecie między innymi dotyczącymi: oświaty, kultury, 
służby zdrowia, opieki społecznej, sportu, infrastruk-
tury drogowej, rozwoju gospodarczego.

MARZENA  
KUR

Numer na liście2
Pracuję od ponad 21 lat w Poczcie Polskiej SA. 

W swojej pracy spotykałam wielu ludzi, wiele różnych 
czasem tragicznych historii. Stojąc obok można po-
móc, co też czyniłam, a ich wdzięczność była dla mnie 
największą nagrodą. Stało się to dla mnie z czasem 
priorytetem pomagać kolegom i koleżankom, zarów-
no w pracy jak i w kręgu moich znajomych.

Postanowiłam kandydować do Rady Powiatu, 
aby wykorzystać jeszcze bardziej swoje doświadcze-
nie i wiedzę. Wsłucham się w Państwa potrzeby, aby 
ta pomoc stała się realna i celowa. Wiem, że tylko 
razem i dzięki wspólnej chęci osiągniemy sukces.

Moim marzeniem jest, aby w naszym powiecie 
wołomińskim żyło się przyjemniej i łatwiej. Jest 
wiele potrzeb: budowa ścieżek rowerowych dla 
bezpiecznych wycieczek rodzinnych,  wsparcie 
rozwoju prywatnych przedsiębiorców, poprzez wy-
korzystanie ogromnego potencjału naszego młode-
go pokolenia. Stworzenie dobrej opieki zdrowotnej 
z dostępem do wszystkich specjalistów, to kolejny 
ważny temat, który warto wdrożyć, aby lepsze jutro 
zaczęło się już dziś!

MARZANNA
STASZAK

Numer na liście3
Mieszkam od 10 lat w Jadowie w Powiecie Wo-

łomińskim. Ukończyłam studia magisterskie na 
kierunku administracji samorządowej. 

Zawodowo od 12 lat prowadzę działalność go-
spodarczą w dziedzinie kosmetyki. W związku z tym 
są mi bliskie problemy osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą oraz wszystko, co związane 
z funkcjonowaniem małych firm.

W Powiecie chciałabym zaakcentować drobnych 
przedsiębiorców. Równolegle od wielu lat angażu-
ję się w działalność charytatywną, miedzy innymi 
wspierając osoby najbardziej potrzebujące z terenu 
całego powiatu.

Jako Radna Powiatowa chciałabym taką działal-
ność kontynuować w jeszcze większym zakresie.

TOMASZ
PONICHTERA

Numer na liście4
Przyszedł czas na zmiany w naszym Powiecie. 

Moja energia, zaangażowanie oraz wykształcenie 
jest tego pewnikiem:)

 Nazywam się Tomasz Ponichtera. Jestem 
osobą bardzo aktywną, niezwykle pogodną oraz 
kontaktową - kto mnie zna ten wie. Mam 32 lata 
i  od urodzenia mieszkam w Tłuszczu. Tu chodziłem 
do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum. 
Znam to miasto, jak i sąsiadujące miejscowości bar-
dzo dobrze – wiem czego nam brakuje.

 W swoim życiu bardzo mocno postawiłem na 
wykształcenie i aktywność. Studia wyższe ukoń-
czyłem z zakresu Stosunków Międzynarodowych 
oraz Politologii.

Ponadto, jestem również Starszym Inspektorem 
ds. BHP. Dodatkowo ukończyłem Studia Podyplo-
mowe z Wyceny Nieruchomości. Jednocześnie 
ukończyłem wiele ciekawych kursów oraz szkoleń, 
jednym z nich jest Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

 Od ponad 10 lat jestem związany zawodowo 
z Centrum Nauki Kopernik gdzie zajmuje się koor-
dynowaniem zespołu. Jednocześnie od 4 lat z suk-
cesami prowadzę własną działalność- rozwijanie jej 
przynosi mi wiele satysfakcji i radości. Radość z życia 
gwarantuje mi również moja wspaniała żona Kasia. 
Wspólne zdecydowaliśmy się zamieszkać  w jednym 
z miast położonych w Powiecie Wołomińskim gdzie 
cisza i spokój z dala od warszawskiej aglomeracji 
gwarantuje komfort, który z każdym rokiem wzrasta. 

 Moją wielką pasją jest jazda rowerem - to niesa-
mowita odskocznia od codzienności - często moż-
na mnie spotkać jak przemierzam gminne ulice. 
Oprócz tego interesuje się medycyną, astronomią, 
kocham gotować. 
 Powiat Wołomiński ma jeszcze wiele przed sobą:
–  Brakuje wodociągów i kanalizacji (to problem każ-

dej z Gmin Powiatu). Wydaje mi się, że tylko zgoda 
i współpraca Samorządowców Powiatowych jest 
w stanie to zmienić!

–  Brakuje ciągów pieszo-rowerowych przy głów-
nych Drogach Powiatowych, Wojewódzkich. 
Walczmy o to, aby nasze dzieci żyły zdrowo 
i bezpiecznie!

–  Brakuje inicjatyw pozaszkolnych. Dajmy szanse 
rozwijać się następnym pokoleniom.

–  Sprawna służba zdrowia. Szpitale (głownie Woło-
miński, gdzie trafia większość naszych bliskich), 
muszą zmienić swoje oblicze!

–  Pozyskiwanie środków z budżetu unijnego to 
również priorytet!

–  Pomoc młodym przedsiębiorcom w stawianiu 
pierwszych kroków. Wiem jakie trudne są po-
czątki - dzielmy się doświadczeniami wspólnie!

Okręg Klembów Dąbrówka Poświętne Okręg Tłuszcz Jadów Strachówka

# POWIAT DOBRY 
DLA BIZNESU

•  wybieramy 
tylko JEDNEGO 
kandydata

•  przy  
kandydacie 
stawiamy  
znak

PAMIĘTAJMY!

# POWIAT SPRZYJAJĄCY 
INWESTYCJOM
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DO SEJMIKU Z NASZEGO TERENU

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Mazowsza!
Moje całe życie zawodowe związane jest z samorządem terytorialnym. Pracując w 

urzędach gmin i miast na co dzień doskonale poznałam problemy mieszkańców wsi 
i małych miast i od wielu lat staram się je rozwiązywać. Od 2016 roku jestem doradcą 
społecznym pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego. Praca 
dla naszej lokalnej społeczności daje mi satysfakcję, bo widać jej namacalne efekty w 
postaci poprawienia komfortu naszego życia.

Emilia Oleksiak, lat 34, magister administracji, 
od urodzenia mieszkanka Tłuszcza

Doświadczenie zawodowe:
• Doradca Marszałka Województwa Mazowieckiego
• Naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia 

w Urzędzie Miasta Marki
• Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie 

Miasta Kobyłka
• Główny specjalista w Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 
• Główny specjalista w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu
• Członek Rady Społecznej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr 

med. Jana Bogdanowicza (SPZOZ przy ul. Niekłańskiej w 
Warszawie)

Postanowiłam, że w nadchodzących 
wyborach samorządowych będę kandy-
dowała do Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego z listy Polskiego Stronnic-
twa Ludowego.

Chciałabym wykorzystać swoje do-
świadczenie zawodowe w pracy na rzecz 
całego Mazowsza. Dzięki współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i zaan-
gażowaniu w liczne projekty społeczne, 
wiem jak nieocenioną pracę wykonują 
przedstawiciele organizacji społecznych: 
fundacji, stowarzyszeń klubów spor-
towych, dlatego swoją pracę w Sejmi-
ku będę opierać na ścisłej współpracy 
z Wami – mieszkańcami, działaczami 
społecznymi, bo tylko wspólnie możemy 
skutecznie zmieniać nasze Mazowsze.

Zagłosuj na mnie, ponieważ:
• rozumiem, jak ważna jest współpraca 

z mieszkańcami i organizacjami po-
zarządowymi – byłam pełnomocni-
kiem Burmistrza w tym zakresie;

• potrafi ę zorganizować grupy ludzi do 
działania – zainicjowałam malowanie 
pediatrii w szpitalu wołomińskim, 

tworząc, razem z Fundacją Jolanty 
Kwaśniewskiej, dla dzieci przebywa-
jących w szpitalu świat bajek.

• wiem, jak ważna jest profi laktyka 
zdrowotna i potrzeby w zakresie kul-
tury i sportu (zajmuję się tym zawo-
dowo jako naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Marki, ale i społecznie 

jako członek Rady Społecznej Szpita-
la przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Ale przede wszystkim całe swoje do-
świadczenie chcę aktywnie wykorzystać 
w działalności na rzecz mieszkańców 
Mazowsza. Do zobaczenia przy urnach 
21 października.

Serdecznie pozdrawiam
Emilia Oleksiak
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