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Spółka partnerska
czy spółka z o.o.?

O ważnych wyborach przed założeniem własnej firmy rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właści-
cielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W ubiegłym tygodniu rozpo-
częliśmy rozmawiać o rodzajach 
spółek...
- Kontynuuąjc tę rozmowę dziś 
zaczniemy od spółki partnerskiej.
– To chyba rzadko spotykany 
rodzaj spółki?
– Rzeczywiście, na tle spółek cy-
wilnych, czy spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością stosunkowo 
rzadko możemy spotkać spółkę 
partnerską.
– Z czego to wynika?
– Ze szczególnego charakteru 
składu wspólników.
– To znaczy?
– Partnerami w spółce partnerskiej 
mogą być wyłącznie osoby fizyczne 
uprawnione do wykonywania wol-
nego zawodu. 
– Jakie to zawody?
– Ustawa wymienia ich dwadzie-
ścia, wspomnę tu kilka. Partnerem 
może być adwokat, architekt, 
lekarz, dentysta, notariusz, pielę-
gniarka, czy tłumacz przysięgły.
– Po co właściwie osobny rodzaj 
spółki dla tych zawodów?
– W przypadku spółki partnerskiej 
partner nie ponosi odpowiedzial-
ności za zobowiązania spółki, po-
wstałe w związku z wykonywaniem 
wolnego zawodu przez pozosta-
łych partnerów. Powstanie spółki  
następuje podobnie jak w przypad-
ku spółki jawnej z chwilą wpisu do 
KRS. Każdy partner może prowa-
dzić sprawy spółki, można również 
powołać zarząd, który będzie za to 
odpowiedzialny.
– A co z opodatkowaniem?
– Spółka partnerska jest spółką 
osobową. Opodatkowanie docho-

dów wspólników jest analogiczne 
jak w przypadku spółki cywilnej i 
jawnej. Dodatkowo w przypadku 
małych spółek jawnych mogą one 
również korzystać z uproszczeń w 
prowadzeniu księgowości co ozna-
cza, że nie muszą one prowadzić 
ksiąg rachunkowych, a wystarczy 
podatkowa księga przychodów i 

rozchodów lub ewidencja przy-
chodów.
– Co powie Pan na podsumowa-
nie o spółce partnerskiej?
– Jeśli chodzi o opodatkowanie 
to jest podobnie jak w przypadku 
spółki cywilnej i jawnej.  Odmien-
ny jest zakres odpowiedzialności 
wspólników.
– Przypomnijmy, do tej pory 
omówiliśmy spółki cywilne, 
jawne oraz partnerskie. Jakie 
będą kolejne?
– Omówiliśmy to za dużo powie-

dziane, raczej pokrótce wspomnie-
liśmy. Powiem jeszcze o spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz o spółce komandytowej. Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią jest spółką kapitałową, która 
posiada osobowość prawną.
– Co to znaczy?
– Prawnicy powiedzą, że osoba 

prawna może być podmiotem 
praw i obowiązków oraz, że może 
pozywać i być pozywana. W prak-
tyce oznacza to np. że podatek 
dochodowy z tytułu osiągniętego 
dochodu płaci już sama spółka, a 
nie jej wspólnicy. I to jest pierwsza 
różnica. Kolejna dotyczy odpowie-
dzialności za zobowiązania spółki. 
Udziałowcy, czyli właściciele spółki 
z o.o. odpowiadają za zobowiązania 
spółki do wysokości wniesionego 
kapitału. Stąd pochodzi sama 
nazwa spółki – odpowiedzialność 

właścicieli jest ograniczona, ogra-
niczona właśnie do wysokości kapi-
tału. W aktualnym stanie prawnym 
minimalna wysokość kapitału za-
kładowego w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością to 5.000,00 
(pięć tysięcy) zł. Natomiast do 
pełnej odpowiedzialności może 
zostać pociągnięty zarząd w spółce 
z o.o.. To właśnie zarząd prowadzi 
sprawy spółki, a nie udziałowcy 
(właściciele).
– Stąd prawdopodobnie taka 
popularność spółek z o.o. w 
Polsce?
– Niewątpliwie jest to istotna 
kwestia dla przedsiębiorców. Ceną 
natomiast za ograniczenie tej 
odpowiedzialności jest podwójne 
opodatkowanie dochodów osią-
gniętych w tytułu bycia wspólni-
kiem spółki z o.o.
– Jak to?
– Spółka z o.o. płaci podatek do-
chodowy z tytułu osiągniętego 
dochodu. Stawka podatku wynosi 
15% dla małych spółek oraz 19% 
dla pozostałych. Jeżeli właściciele 
(osoby fizyczne) chcą wypłacić ze 
spółki pieniądze, to wtedy pojawia 
się dodatkowo zryczałtowany poda-
tek dochodowy w wysokości 19%.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– Spółka z o.o. płaci  
podatek dochodowy  
z tytułu osiągniętego 
dochodu. Stawka podatku 
wynosi 15% dla małych 
spółek oraz 19%  
dla pozostałych. Jeże-
li właściciele (osoby 
fizyczne) chcą wypłacić ze 
spółki pieniądze, to wtedy 
pojawia się dodatkowo 
zryczałtowany podatek 
dochodowy w wysokości 
19% – mówi Paweł Żółtek.
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 Moje wybory
Edward M. Urbanowski

Nie mogę powiedzieć, by te wybory samorządowe wzbudziły we mnie szczególne 
emocje. Wiem już na kogo oddam głos. Postanowiłem bowiem nie eksperymentować, 
a postawić na osoby które w minionej kadencji miło mnie zaskoczyły, jak chociażby 
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. Nie była to dla niej łatwa kadencja. Miała 
bowiem przeciwko sobie Radę Miejską zdominowaną przez radnych Prawa i Sprawie-
dliwości, którzy robili wiele, by utrudnić jej sprawowanie urzędu. To, że miasto wyszło 
z tej rywalizacji zwycięsko wzbudziło mój szacunek dla tej Pani. Mam nadzieję, że 
przyszła Rada Miejska już będzie inna, że zasiądą w niej osoby oddane mieszkańcom 
a nie... Prezesowi!

Najlepszym przykładem potwierdzającym słuszność tej koncepcji jest obecna 
kadencja Rady Powiatu Wołomińskiego. Odsunięcie radnych PiS-u, a postawienie 
na czele powiatu doświadczonych samorządowców - Kazimierza Rakowskiego, 
wieloletniego wójta Klembowa jako starosty i Adama Łossana, byłego burmistrza 
Zielonki na stanowisku wicestarosty - sprawiło, że mijająca kadencja rady powia-
towej upłynęła bez większych emocji i skandali. Czego nie można powiedzieć  
o upartyjnionej wołomińskiej radzie miejskiej! 
Stąd moje postanowienie, by oddać głos na 
jakąś powiatową bezpartyjną listę, np. komitetu 
„Dobry Samorząd”.

Natomiast wybory do Sejmiku Mazo-
wieckiego już nie będą tak apolityczne. Duże 
partie postanowiły bowiem, aby uczynić  
z nich swoisty plebiscyt mający potwierdzić 
ich siłę polityczną. Tutaj lokalne komitety nie 
mają większych szans na odniesienie wybor-
czego sukcesu. Niestety! Szczególnie Prawo i 
Sprawiedliwość dokłada wszelkich starań, by 
ich wojewódzkie konwencje wyborcze miały 
wyjątkową oprawę i polityczną wymowę. 
Duet mówców, Jarosław Kaczyński i premier 
Mateusz Morawiecki są zawsze tam obecni. 
Mówią wciąż to samo. Krytykują dorobek 
przeciwników politycznych i obiecują ogromne 
pieniądze po zwycięskich dla siebie wyborach. 
Nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Premier 
już raz przegrał proces wytoczony mu w trybie wyborczym i musiał publicznie  
w mediach ogólnopolskich powiedzieć głośno: skłamałem! W kraju demokratycznym, 
taki polityk natychmiast by złożył dymisję. A tu... nic, Premier jak przemawiał, tak 
przemawia. Jak obiecywał, tak obiecuje.

Grzegorz Schetyna, PO: - Premier Morawiecki został przyłapany na kłamstwie. Jest 
nagranie, każdy to widział i słyszał. Sąd nazwał kłamstwo kłamstwem i wydał wyrok: 
nakazał sprostowanie. Prezes Rady Ministrów zamiast po prostu przeprosić ucieka się 
do żenujących sztuczek. Widzieliśmy to niby sprostowanie. Mateuszowi Morawieckie-
mu wydaje się, że to bardzo cwane. Zamiast zachować się jak dorosły, odpowiedzialny 
człowiek, polityk szukał sposobu, żeby się wymigać, a może się upiecze. My nie możemy 
przejść nad tym do porządku dziennego, nie możemy zaakceptować tego i przyzwyczaić 
się, że władza kłamie. Na tej karcie historii musi być napisane, że Polacy się na to nie 
zgodzili. Dlatego nie możemy milczeć. Musimy głośno zaprotestować, bo inaczej i ta 
hańba nas okryje. Musimy bardzo głośno powiedzieć: kłamca nie może być premierem 
RP. Jeśli ma honor, jeśli nie chce plamić stron naszej historii, to musi ustąpić.

Nie ustąpił, więc tu nie mam wątpliwości. Nie oddam głosu do Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego na partię Pana premiera Morawieckiego.

Zawsze wydawało mi się, że 
należę do osób ciepłolubnych. Za-
zwyczaj od października najchętniej 
nie wychodziłbym z domu. Słysząc  
o morsowaniu nie byłem w stanie sobie 
wyobrazić, jak można wejść do wody 
w środku zimy. Jednak dotychczasowe 
wyobrażenia zmieniły się – po namowie 
znajomych, 13 lutego 2016 r. zostałem 
morsem, kąpiąc się po raz pierwszy  
w zielonkowskich Gliniankach, razem 
z grupą Morsy Zielonka. Od tamtego 
czasu każdy październik (początek 
sezonu morsowego) jest oczekiwany  
z utęsknieniem.

Temat morsowania jest w coraz 
większym stopniu obecny w przestrzeni 
medialnej. W okresie zimowym możemy  
w telewizjach śniadaniowych obej-
rzeć relacje ze wspólnych kąpieli  
w różnych krańcach Polski. Jed-
nak ilu jest dokładnie morsów  
w Polsce nikt nie wie. Kwestią tą zaj-
muje się także medycyna. Napisano już 
kilka prac magisterskich oraz rozprawę 
doktorska nt. skutków kąpieli w zimnej 
wodzie dla ludzkiego organizmu.

Morsowanie to bez wątpienia lep-
sza odporność, zahartowanie ciała, 
lepsze ukrwienie skóry i większa jej 
jędrność. Oprócz kwestii związanych  
z ciałem, morsowanie w ogromnym 
stopniu oddziałuje na ducha. Twarze 
osób smutnych czy przygnębione po 
wejściu do zimnej wody zaczynają 
promienieć. Odkrywają niespotykane 
pokłady energii, którą zaczynają dzielić 
się z otoczeniem. Następuje pewnego 
rodzaju uzależnienie od radości i atmos-
fery wspólnych kąpieli.

Tutaj otwiera się ogromne pole do 
popisu dla socjologów i psychologów, 
aby na temat morsowania spojrzeć  
w społecznym kontekście. Morsy to 
grupa ludzi, spotykająca się regularnie, 
mająca swoje zwyczaje. To ludzie, którzy 
przy okazji kąpieli zawierają znajomości, 
wykraczające daleko poza zanurzanie 
się w zimnej wodzie. To też „turystyka 
morsowa” i wspólne wyjazdy nad Bałtyk 
czy w góry.

Pojawia się jednak pytanie: jak za-
cząć? Pierwszym krokiem powinno być 
udanie się do lekarza i wykonanie badań, 
które wykluczą ewentualne problemy 
kardiologiczne. Po pozytywnych wyni-
kach dotyczących stanu zdrowia warto 
zorientować się, gdzie funkcjonują kluby 
morsów. W przypadku naszego powiatu 
to np. Morsy Zielonka i Radzymiński 
Klub Morsów IceBear. Warto swoje 
pierwsze kroki stawiać przy takich klu-
bach – to okazja do uzyskania wskazówek 
i wsparcia podczas pierwszej kąpieli. 
Osoby w naszym otoczeniu to też „polisa 
ubezpieczeniowa” na okoliczność złego 
poczucia się podczas kąpieli.

Przygotowań do pierwszej kąpieli 
nie musimy rozpoczynać kilka tygo-
dni czy nawet dni wcześniej. Dobra 
rozgrzewka kilka minut przed de-
biutem to wystarczająca przygrywka 
do postawienia pierwszego kroku w 
zimnej wodzie. Większym wyzwaniem 
będzie psychiczne przełamanie się  
i odważenie się na zrobienie tego kroku.  
Pierwsza kąpiel potrwa kilkadziesiąt 
sekund. Kolejne będą dłuższe i będą 
powtarzane kilkakrotnie podczas jednej 
sesji. Potem będziemy odliczali dni do 
kolejnej kąpieli, aż przyjdzie lato. Kąpiel  
w lipcu czy czerwcu w tym samym 
akwenie, w którym morsujemy bę-
dzie nieznośna, woda będzie niemal 
parzyła. Na szczęście potem przyjdzie 
październik.

Pierwszym krokiem powinno 
być udanie się do lekarza 
i wykonanie badań, które 

wykluczą ewentualne problemy 
kardiologiczne. Po pozytywnych 
wynikach dotyczących naszego 

stanu zdrowia warto zoriento-
wać się, gdzie w naszej okolicy 

funkcjonują kluby morsów.  
W przypadku naszego powiatu 
to np. Morsy Zielonka oraz Ra-

dzymiński Klub Morsów IceBear. 

Jak zostałem  
morsem?

Grzegorz Siwek

Budynek przy ulicy Tęczowej 
gmina otrzyma w formie darowizny  
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
potrzebny jest tu kapitalny remont 
i modernizacja, ale będziemy się 
starali o pozyskanie środków na ten 
cel z działań na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej 
tj. ocieplenie budynku i ścian ,wy-
mianę okien i drzwi zewnętrznych, 
wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji elektrycznej 
itp. gdzie dofinansowanie na ten cel 
wynosi aż 80% kosztów – tłumaczy 
Edyta Zbieć, zastępca burmistrza 
Wołomina. – Nie ulega wątpliwości, 
że tej części miasta brakuje placów-
ki kulturalnej, a mieszka tu dużo 
rodzin z dziećmi – kontynuuje. 

Dar Tadeusza Gołębiewskiego 
pozwala na realizację przedsięwzię-
cia, które jeszcze niedawno było w 
sferze odległych planów. Pozyskanie 
środków z zewnątrz umożliwi szyb-
ką realizację projektu.

Na mocy podpisanego poro-
zumienia gmina jest zobowiązana 
do przeprowadzenia ekspertyzy 
stanu budynku do końca bieżącego 
roku. Pozwoli to uniknąć sytuacji 
przejęcia budynku w stanie, w 
którym nie będzie możliwe dalsze 
jego zagospodarowanie. Burmistrz 
Elżbieta Radwan jest dobrej my-
śli: – Liczymy na to, że ekspertyza 
wypadnie pomyślnie i będziemy 
mogli stworzyć kolejne fantastycz-
ne miejsce na mapie Wołomina. 
Pracownicy Urzędu przeprowadzili 
już wstępne oględziny, z których 
wynika, że istnieją realne szanse 
na zagospodarowanie budynku 
i działki. Ostatecznej oceny do-

kona jednak niezależny ekspert.  
Duży, postindustrialny budynek 
usytuowany jest w samym sercu 
osiedla Sławek, w dogodnej odległo-
ści od stacji kolejowych i przystan-
ków komunikacji miejskiej, tworzy 
wiele możliwości zagospodarowania 

i wykorzystania architektury prze-
mysłowej w nowatorski sposób. 
Lokalizacja oraz wielkość nierucho-
mości świetnie nadają się do stwo-
rzenia w tym miejscu kulturalnego 
ośrodka północnej części miasta, ale 
też planowanie zaadaptowania tego 
budynku również do innych uży-
tecznych publicznie funkcji. Miasto 

od dawna dostrzega brak nasycenia 
tej części Wołomina odpowiednią 
infrastrukturą społeczną. Miesz-
kańcy tego obszaru wielokrotnie 
sygnalizowali Burmistrz istnienie 
znaczących utrudnień w dostępie 
do usług publicznych świadczo-

nych przez instytucje kulturalne i 
administracyjne czy też tak pod-
stawowych usług pocztowych czy 
finansowych. Sytuacja ta niestety 
uległa pogłębieniu na skutek roz-
dzielenia miasta przez inwestycję 
PKP. – W tym kontekście budynek 
na Tęczowej staje się ważnym 
punktem na mapie Wołomina, po-

nieważ inicjuje proces reintegracji 
miasta i wyznacza istotny kierunek 
w lokowaniu kolejnych inwestycji 
gminnych w tej części Wołomina. 
Kolejny raz stałoby się to za sprawą 
Pana Tadeusza Gołębiewskiego – 
mówi Burmistrz Elżbieta Radwan.  

Burmistrz Radwan ma pomysł, jak 
podziękować mu za ten prezent 
dla mieszkańców: – To miejsce 
powinno nosić jego imię, bo bez 
niego nigdy by nie powstało. Nie po-
wstało by też bez Jego wizji, która co 
wielokrotnie pokazał swoim życiem, 
potrafi przekształcać marzenia w 
rzeczywistość. TUR

(...) mijająca kaden-
cja rady powiatowej 

upłynęła bez większych 
emocji i skandali. Cze-

go nie można powie-
dzieć o upartyjnionej 
wołomińskiej radzie 

miejskiej! Stąd moje po-
stanowienie, by oddać 
głos na jakąś powiato-

wą bezpartyjną listę, 
np. komitetu KWW 
„Dobry Samorząd”.

Dar dla Wołomina 

Jak się dowiedzieliśmy Tadeusz Gołębiewski, znany przedsiębiorca, przekazał nieodpłatnie gminie Wołomin 
działkę wraz z posadowionym na niej budynkiem po dawnej fabryce ciastek Tago. Burmistrz Elżbieta Radwan 
chce, żeby w tym miejscu w pierwszym etapie powstała filia Miejskiego Domu Kultury. – Wszyscy mieszkańcy 
powinni mieć łatwy dostęp do oferty kulturalnej. Rozważamy również, po dokonaniu modernizacji budynku, 
adaptację go do innych funkcji służących mieszkańcom – mówi burmistrz Radwan.

– (...) budynek na Tęczowej 
staje się ważnym punktem 
na mapie Wołomina, ponie-
waż inicjuje proces reinte-
gracji miasta i wyznacza 
istotny kierunek w lokowaniu 
kolejnych inwestycji gmin-
nych w tej części Wołomina. 
Kolejny raz stałoby się to 
za sprawą Pana Tadeusza 
Gołębiewskiego. To miejsce 
powinno nosić jego imię, 
bo bez niego nigdy by nie 
powstało. Nie powstało by 
też bez Jego wizji, która co 
wielokrotnie pokazał swoim 
życiem, potrafi przekształcać 
marzenia w rzeczywistość 
– mówi Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina.

Pojazd o łącznej wartości 842.550 
zł został zakupiony ze środków pocho-
dzących od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (415.000 zł), Gminy Ra-
dzymin (200.000 zł), Województwa 
Mazowieckiego (130.000 zł), OSP 
Radzymin (62.550 zł), Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej (35.000 zł)

Nowoczesny wóz ratowniczo-
gaśniczy marki MAN jest pojazdem 
typu średniego i może służyć do pracy 
w trudnym terenie.

W briefingu prasowym, który 
odbył się o godzinie11:00 przed 
budynkiem OSP Radzymin, udział 
wzięli przedstawiciele władz państwo-
wych, wojewódzkich, samorządowych 
i służb mundurowych, wśród nich: 
Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Joachim Brudziński, 
Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, Komendant Główny PSP 
Leszek Suski, Komendant Główny 
Policji Jarosław Szymczyk i wielu in-
nych. Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Joachim Brudziński 
w swoim przemówieniu odniósł 
się do znaczenia roli Ochotniczych 

Straży Pożarnych w zapewnianiu 
bezpieczeństwa publicznego, pogra-
tulował strażakom i życzył im dobrej 
służby na rzecz społeczności powiatu 
wołomińskiego i gminy Radzymin. 
Zapowiedział też budowę komisa-
riatu w Radzyminie do roku 2020 

oraz zwiększenie liczby policjantów 
do 40 osób. 

Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej gen. brygadier 
Leszek Suski przedstawił model fi-
nansowania zakupionego samochodu 
oraz gratulował beneficjentom - OSP 

Radzymin i społeczeństwu gminy.  
W imieniu gospodarzy - strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dzyminie - zaproszonym gościom 
dziękował Edward Szymankiewicz, 
prezes OSP Radzymin.

Źródło: UMiG Radzymin

Szanowni Państwo

W imieniu naszych sąsiadów zwracamy się z prośbą o pomoc. W czwartek, 
4.10.2018r, ok godziny 14.00 wybuchł pożar, który strawił wnętrze całego 
piętra. Na tym piętrze zamieszkiwała rodzina z dwójką dzieci – pięcio-
letnia dziewczynka i kilkunastoletni chłopiec.
Potrzebne są materiały budowlane do przeprowadzenia remontu i 
wykończenia wnętrz, np. gips, szpachla (rzeczy głęboko penetrujące do 
wywabienia zapachów spalenizny, ponieważ dzieci są alergikami), środki 
czystości (do czyszczenia plastików) oraz pomoc finansowa. 
Każda złotówka, każda rzecz jest w tej chwili na wagę złota. 
Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, zależy nam na czasie, by jak 
najszybciej wyremontować mieszkanie, aby sytuacja nie odbiła się na 
zdrowiu dzieci. 
W razie dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu, poprzez facebooka 
czy telefon (697 032 466 Wiesława Ludwiniak – Sołtys).  Zachęcam do 
włączenia się do pomocy. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.

Wiesława Ludwiniak - Sołtys Leśniakowizny 

Pilnie potrzebna pomoc - Apel Sołtys Leśniakowizny

Nowy wóz dla OSP Radzymin
W dniu 5 października 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowoczesnego, przystosowanego do pracy 
w trudnym terenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  z Radzymina.

Druhowie z Radzymina cieszą się z nowego wozu ratowniczo-gaśniczego
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Zmiany w wołomińskiej oświacie?
O zmianach jakie zaszły i jakie są w planie z Haliną Bonecką, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno - Admini-
stracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska.

- Niebawem za nami będzie 
kolejna kadencja władz Wo-
łomina, można rzec: władz 
pod znakiem kobiet. To chyba 
odpowiedni moment, by pod-
sumować ten czas i porozma-
wiać o przyszłości.
- Zapowiedź Pani Burmistrz Elżbiety 
Radwan, że oświata będzie objęta 
szczególnymi względami, moim zda-
niem, została spełniona. Oczywiście 
nie oznacza to, że już nic nie ma do 
zrobienia. Dość daleka jeszcze droga 
do doskonałości. Żeby te drogę w jakiś 
sposób określić i wyznaczyć, została 
opracowana i wdrożona „Strategia 
rozwoju edukacji w Gminie Wołomin 
na lata 2018 – 2025”. Jest to ważny do-
kument oświatowy, także w kontekście 
finansowania zadań edukacyjnych. 
Mamy nadzieję, że w sposób płynny 
będziemy realizować cele i zadania 
określone w tym dokumencie. Są to nie 
tylko zadania edukacyjne, ale również 
zadania, w wyniku których wyposaże-
nie szkół i przedszkoli w nowoczesne 
środki dydaktyczne znacznie się 
poprawi. Początek jest już uczyniony. 
W kilku szkołach, w roku szkolnym 
2017/2018 realizowany był projekt 
"MoboLab - roboty i tablety w Twojej 
szkole". Partner wiodący to Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego, Gmina Wołomin to Partner  
nr 1, a Miasto Zielonka - Partner nr 2. 
Projekt finansowany jest z Funduszy 
Europejskich, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju 
regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja 
ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 
10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach 
ZIT”. Celem projektu jest zwiększenie 
kompetencji informatycznych z zakre-
su programowania i wykorzystywania 
technologii mobilnych w uczeniu się, 
a także kreatywności, innowacyjności 
i umiejętności współpracy w zespole. 
Na realizację zadań  Gmina Wołomin  
otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści  107 950,00 zł.
Ponadto Gmina pozyska kolejne środki 

zewnętrzne na realizację nowych 
projektów (ocena wniosków już się 
dokonała), dzięki którym będzie dużo 
zajęć rozwijających i wyrównawczych, 
zaś szkoły pozyskają nowoczesne 
środki dydaktyczne.
Tym projektem będzie projekt pn. „Pa-
trząc w przyszłość - rozwój edukacji 
cyfrowej w Gminie Wołomin”, który 
uzyskał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie 
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziała-
nie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach 

ZIT. Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych i umiejętno-
ści uniwersalnych 805 uczniów oraz 
unowocześnienie bazy techniczno-
dydaktycznej sześciu szkół w zakresie 
doposażenia łącznie 39 pracowni,  
w tym jednej pracowni robotyki  
w SP nr 3, w nowoczesne narzędzia  
i pomoce dydaktyczne TIK, narzędzia 
do nauczania przedmiotów przyrodni-
czych i matematyki w oparciu o meto-
dę eksperymentu. Realizacja projektu: 
lata 2018 - 2020. Wartość ogółem: 1 881 
526,00 zł. Przyznane dofinansowanie: 
1 787 450,00 zł. Kolejne projekty  
w trakcie pisania wniosków.
Zależy nam również bardzo na zmia-
nie (poprawie) wizerunku szkoły, 
chcemy żeby była to „szkoła ucząca 

się”, szkoła, w której każdy uczeń bę-
dzie mógł się realizować, a nauczyciel 
będzie kreatywny i otwarty na aktyw-
ności ucznia.
– Projekty, o których pani 
wspomina, to projekty, które 
powstały w Urzędzie?
– Tak, z punktu widzenia formalno 
– prawnego, jednakże treści mery-
toryczne to efekt pracy nauczycieli 
i dyrektorów, ponieważ zajęcia roz-
wijające i wyrównawcze muszą być 
odpowiedzią na konkretne potrzeby 
uczniów. Bez współpracy ze szkoła-
mi napisanie dobrego projektu nie 

byłoby możliwe. Sukces jest wspólny 
– pracowników Urzędu i dyrektorów 
szkół, w szczególności Pana Łukasza 
Kupiec, Pani Jolanty Gagała, pani 
Agnieszki Kordyzon – Andrzejewskiej 
i pana Tomasza Kozłowskiego. Wiel-
kie dzięki dla nich.
– Te dane rzeczywiście robią 
wrażenie, ale pieniądze to 
nie wszystko. Szczególnie dla 
systemu edukacyjnego ważne 
jest jego otwarcie na ludzi, 
dialog i współpraca. 
– Pewnie, pieniądze nie są najważ-
niejsze, jednakże bez środków finan-
sowych oświata nie mogłaby funk-
cjonować – trywialne, ale prawdziwe. 
Potrzeby szkół i przedszkoli są nadal 
duże, ale robimy co możemy. I tak w  

2018 roku, w szkołach i przedszkolach 
przeprowadzono remonty na ogól-
ną kwotę 341 000,00 zł. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego szkoły i 
przedszkola zyskały łącznie 477 998,00 
zł – podziękowania dla aktywnie gło-
sujących, w tym rodziców uczniów i 
dzieci przedszkolnych.
Inicjatywą Pani Burmistrz jest budowa 
placów zabaw dla dzieci niepełno-
sprawnych – pierwszy powstaje przy 
Przedszkolu w Duczkach. Kolejne w 
przyszłości.
Zakończono termomodernizację 
w Szkoły Podstawowej w Czarnej  
i Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5  
w Wołominie. Następne w kolejce. 
Podpisano także umowę na budowę 
przedszkola przy SP nr 7 w Woło-
minie.
Ale rzeczywiście ludzie w edukacji 
są najważniejsi. Z inicjatywy pani 
Burmistrz działała Wołomińska Rada 
Oświatowa. Początki były trudne.  Rada 
Oświatowa miała niezaprzeczalny  
udział w opracowaniu Strategii, przy 
okazji podziękowania dla Mazowiec-
kiego Forum Biznesu Nauki i Kultury, 
które bardzo nas wspomogło w diagno-
zowaniu stanu oświaty wołomińskiej.
Obecnie rada nie działa, ponieważ 
zakończyła się jej kadencja. Planujemy 
jednak pewne zmiany w regulaminie 
działania rady i chcielibyśmy nowego 
otwarcia w przyszłej kadencji. 
To, że człowiek jest ważny dla obecnej 
burmistrz potwierdza podejście do 
systemu wynagradzania pracowników 
obsługi i administracji zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach. Od wielu 
lat mówiło się, że ta grupa pracowników 
jest zbyt słabo wynagradzana, wręcz 
były dysproporcje pomiędzy wynagro-
dzeniem pracowników z długoletnim 
stażem i wynagrodzeniem pracowni-
ków rozpoczynających pracę. Obecnie 
nie ma takiego pracownika, którego 
wynagrodzenie zasadnicze byłoby 
niższe niż 2100,00 zł.
Pamiętamy również o nauczycielach 
– w najbliższym czasie Rada Miejska 
będzie procesować 
– Dziękuję za rozmowę.

– Zapowiedź Burmistrz Elżbiety 
Radwan, że oświata będzie 
objęta szczególnymi względa-
mi, moim zdaniem, została 
spełniona. (...) została opra-
cowana i wdrożona „Strategia 
rozwoju edukacji w Gminie Wo-
łomin na lata 2018 – 2025”. 
– mówi Halina Bonecka, 
dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no - Administracyjnego Szkół i 
Przedszkoli w Wołominie. 

W akcję prowadzoną przez 
Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego zaangażowali się 
policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Wołominie, 
pracownicy Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Warszawie, a także stra-
żacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wołominie. Zaproszeni 
goście omówili zagrożenia, 
na jakie młodzież narażo-
na jest w codziennym ży-
ciu, podając wskazówki,  
w jaki sposób ich unikać 
i jak się przed nimi 
chronić. Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk zwracając się 
do uczniów poprosił 

ich o noszenie odblasków, 
które w znaczący sposób 
zwiększają ich widoczność 
na drodze, powodując, że są 
widoczni dla kierowców z 
odległości ponad 150 metrów 
oraz zaapelował o przekazanie 
tej prośby ich rodzicom, ro-
dzeństwu, dziadkom i bliskim 
osobom. W trakcie kampanii 
społecznej „Jesteś widoczny, 

jesteś bezpieczny” młodzież 
oprócz otrzymywania elemen-
tów odblaskowych dla siebie i 
najbliższej rodziny, zdobyła 
także nową, istotną wiedzę 
na różne tematy. Najmłod-
si uczniowie wzięli udział  
w konkursie rysunkowym, 
podczas którego w for-
mie plastycznej pokazali  

w jaki sposób, postrzegają 
bezpieczeństwo, natomiast 
starsi uczniowie mieli okazję 
zaprezentować swoje umie-
jętności jazdy na rowerze, 
pokonując przygotowany tor 
rowerowy, poznali zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz obej-
rzeli film pt. „Tak, chcę być 
bezpieczny”

Wszyscy uczestnicy spo-
tkania otrzymali, ufundowane 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, gadżety, 
w tym m.in.: opaski zapinane 
na rękę oraz zawieszki, które 
można przypiąć do stroju.

Źródło: UM Tłuszcz

W trakcie kam-
panii społecznej 
„Jesteś widoczny, 
jesteś bezpiecz-
ny” biorący w niej 
udział uczniowie 
tłuszczańskich 
placówek oświato-
wych, zdobyli nową, 
istotną wiedzę z 
wielu dziedzin.

27 września w Szkole Podstawowej im. Królowej 
Jadwigi  w Tłuszczu odbyła się kampania społeczna 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Jesteś widoczny,  
jesteś bezpieczny

chcę być bezpieczny

W piątek, 21 września, se-
niorzy z Zielonki zaprosili dzieci  
z zielonkowskich szkół do 
udziału w grze miejskiej. Wła-
ściwie były to gry miejskie: 
pierwszą, dla dzieci młodszych 
zorganizowali seniorzy z Klubu 
Młodzi Duchem, drugi wariant 
przygotowali seniorzy z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku  
w Zielonce.  

Pierwsza wiodła śladami 
legendy o zielonym smoku – 

bajki napi-
sanej przez 
Magdalenę 
Hniedzie-
wicz, druga, 
pt. „Pocztów-
ki z Zielonki 
jakiej już nie ma” 
prowadziła uczestni-
ków szlakiem dawnej Zielonki. 
Wrażeń, jak na jeden dzień, było 
mnóstwo.

Starsi uczestnicy odczy-
tywali kolejne wskazówki, od-
gadywali zagadki i podążali 
szlakiem ciekawostek o swoim 
mieście, wszystko po to, by 
odnaleźć zaginione bezcenne 

pocztówki. Dowiedzieli się 
przy tym faktów, którymi mo-
gliby zaskoczyć nawet swoich 
rodziców.

Maluchy odnajdywały naj-
pierw smocze jaja, by na końcu 
odnaleźć jego jamę i samego 
smoka. Wraz z zielonym smo-
kiem przyszły do Galerii OKiS, 
gdzie czekała na nich autorka 
bajki.

Na koniec wszystkie dzie-
ci otrzymały poczęstunek 
i upominki.

Pomysł na organizację 
gry narodził się podczas prac 

grupy wolontariatu UTW,  
w ramach udziału Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w 
Zielonce w programie 
UTW dla społeczności 
i okazał się niezwykle 

trafiony. Przy-
niósł wiele ra-

dości zarówno 
organizatorom 

jak i dzieciom.
Projekt dofinansowa-

no ze środków projektu „UTW 
dla społeczności” będącego 
częścią programu „Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności i Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”.

Fot. Ryszard Jazienicki
Źródło: OKiS Zielonka

Pierwsza z gier 
miejskich wiodła 
uczestników śla-
dami legendy o 
zielonym smo-

ku, druga 
prowadziła 

szlakiem 
dawnej 

Zielonki.

Od śladów bitwy w parku Dębinki, poprzez drewniane 
wille, lotnisko w Zielonce i dom Leopolda Janikow-
skiego... tam przebiegła Gra Miejska w Zielonce

Międzypokoleniowe 
spotkanie

poznajem
y historię

KołoMarek rusza w drogę
Marki uruchomiły wypożyczalnię rowerów miejskich

To było i jest wspólne przedsięwzięcie mieszkańców i mareckiego samorządu. W lutym urząd 
zapytał markowian, gdzie uruchomić pierwsze stacje wypożyczalni roweru miejskiego. W inter-
netowej ankiecie wzięło udział ponad tysiąc osób. 

- Te wskazania stały się pod-
stawą do wyboru pięciu lokalizacji. 
Potem zaprosiliśmy mieszkań-
ców, by zgłosili propozycje nazwy 
mareckiego systemu. Nadesłano 
90 pomysłów. Spośród nich jury 
konkursu wybrało symboliczną na-
zwę - kołoMarek - mówi Agnieszka 
Torsz z mareckiego ratusza.

Przetarg na wykonanie systemu 
wygrała firma Nextbike Polska. 

- Dziękuję wszystkim, zaanga-
żowanym w ten projekt mieszkań-
com. Ich udział zwiększył gwa-
rancję powodzenia tego nowego 
rozwiązania - mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Owoce podpisanej w sierpniu 
umowy z Nextbike można już dziś 
zobaczyć na własne oczy. Stacje wy-
pożyczalni roweru znajdują się przy 
pętli autobusowej na Legionowej, 
na rogach: Piłsudskiego i Legiono-
wej oraz Piłsudskiego i Wspólnej, 
przy Urzędzie Miasta oraz pod 
wiaduktem Trasy S8. Ulokowano 
w nich 75 rowerów (w tym dwa 
dziecięce). Ale tak naprawdę tych 
rowerów może być więcej. 

- Nasz system jest kompatybil-
ny z warszawskim. Co to oznacza? 
Można wyjechać z Marek kołoMar-
kiem i zostawić go w Warszawie, 
można też wrócić z Warszawy 
Veturilo i zostawić go w Markach 
- dodaje Agnieszka Torsz.

- Warszawa, Konstancin Je-
ziorna, Michałowice, Pruszków, 
Piaseczno, Otwock i teraz 
Marki - wszystkie te miejsco-
wości dysponują własnymi 
systemami rowerowymi, 
ale dzięki dobrej woli sa-
morządów można z nich 
korzystać bez zwracania 

uwagi na granice administracyjne 
między nimi. To wielka wygoda 
dla użytkowników, którzy mogą się 
poruszać na rowerach 
niemal po całej 
aglomeracji – 
komentuje 
Robert Lech, 
prezes Next-
bike Polska.

Mareckie wypożyczalnie ro-
werów będą funkcjonowały od 1 
marca do 30 listopada. Umowa 
między naszym samorządem a fir-
mą Nextbike obowiązywać będzie 
do listopada 2021 r.

- W kolejnej kadencji planu-
jemy zwiększenie liczby stacji 
wypożyczalni oraz dalszą roz-

budowę systemu dróg rowerowych. 
Mamy zagwarantowane unijne 
dofinansowanie na ten drugi cel. 
Część dróg rowerowych powstanie 
wzdłuż Alei Marszałka Piłsud-
skiego, co dodatkowo zwiększy 
atrakcyjność korzystania z rowe-
ru miejskiego - podkreśla Jacek 
Orych. 

KołoMarek będzie funkcjonował od 1 marca do 30 listopada

wiaduktem Trasy S8. Ulokowano 
w nich 75 rowerów (w tym dwa 
dziecięce). Ale tak naprawdę tych 

- Nasz system jest kompatybil-
ny z warszawskim. Co to oznacza? 
Można wyjechać z Marek kołoMar-
kiem i zostawić go w Warszawie, 
można też wrócić z Warszawy 
Veturilo i zostawić go w Markach 

- Warszawa, Konstancin Je-
ziorna, Michałowice, Pruszków, 
Piaseczno, Otwock i teraz 

-

poruszać na rowerach 
niemal po całej 
aglomeracji – 
komentuje 
Robert Lech, 
prezes Next-
bike Polska.

między naszym samorządem a fir
mą Nextbike obowiązywać będzie 
do listopada 2021 r.

- W kolejnej kadencji planu
jemy zwiększenie liczby stacji 
wypożyczalni oraz dalszą roz

– Dziękuję wszystkim, zaangażowanym w ten projekt 
mieszkańcom. Ich udział zwiększył gwarancję powodzenia 
tego nowego rozwiązania. W kolejnej kadencji planujemy 

zwiększenie liczby stacji wypożyczalni oraz dalszą roz-
budowę systemu dróg rowerowych. Mamy zagwa-

rantowane unijne dofinansowanie na ten drugi 
cel. Część dróg rowerowych powstanie wzdłuż 

Alei Marszałka Piłsudskiego, co dodatkowo 
zwiększy atrakcyjność korzystania z roweru 

miejskiego - mów burmistrz Jacek Orych. 
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Kandydaci na Radnych 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Bożena  
ŻELAZOWSKA

Waldemar  
ANDRZEJCZYK

Marek  
SUDOMIRSKI

Emilia  
OLEKSIAK

Szanowni Państwo!

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego!
 Nazywam się Robert Roguski i od 3 kadencji pełnię zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta Kobyłka. Te 

wyjątkowe 12 lat pracy – służby samorządowej pozwoliły mi razem z zespołem wspaniałych ludzi zrealizować 
wiele dobrych projektów i inwestycji, które dobrze służą Mieszkańcom nie tylko mojej rodzinnej Kobył-
ki, lecz także Powiatu Wołomińskiego. Przecież takie inwestycje, jak kanalizacja dla Wołomina i Kobyłki, 
Wspólny Bilet, czy sieć ścieżek rowerowych, dróg i chodników w ramach ZiT-ów zdecydowanie wykraczają 
poza obszar jednej tylko gminy.

 
Szanowni Państwo!
 
Dziś dziękując za Państwa dotychczasowe zaufanie, którym mnie obdarzyliście chciałbym jednocześnie 

poprosić o życzliwość i wsparcie dla naszego nowego projektu: Jedna Polska Samorządowa w Powiecie Woło-
mińskim.

 Wraz z pełną energii, a także mocno zmotywowaną drużyną pragnę zaproponować „zmianę warty w Powiecie 
Wołomińskim”. Chcemy, aby ta nasza Mała Ojczyzna (w wymiarze powiatowym) była wyjątkowym miejscem 
na mapie Polski.

 Wiemy, że trzeba bardzo poważnie mówić o sieci powiatowych dróg, o szpitalu powiatowym w Woło-
minie, o potrzebach osób najbiedniejszych i pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Do rozwoju potrzebujemy ciągłego wsparcia kultury i sportu, bo tak się kreuje charaktery. 
Dobra edukacja to kolejny obszar, którym chcemy się zajmować. Tych ważnych spraw 
jest oczywiście więcej, chociażby potrzeba bezpieczeństwa.

 Jesteśmy gotowi do tej pracy. Mamy potrzebne doświadczenie. Zespół, który 
pragnę Państwu zaprezentować podejmie to wielkie wyzwanie. Prosimy o Wa-
sze głosy byśmy kandydując SKUTECZNIE do Rady Powiatu Wołomińskiego 
mogli wziąć odpowiedzialność za powierzone nam zadanie.

Pozostaję z wyrazami szacunku
Robert Roguski

Październik 2018r.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  
JEDNA POLSKA SAMORZĄDOWA
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13.10.2018 
Kino „Kultura“, Wołomin

ul. Mickiewicza 9, godz. 17:00 
Bilety do nabycia: Kino „Kultura“  
Kasa biletowa: tel: 22/776 27 51

Cena biletów: 70/80/90 zł 

– W Internecie zamieszczony zo-
stał spot z Pani udziałem, na ogół 
oceniany bardzo pozytywnie przez 
członków grupy społecznościowej 
Kobyłki, ale kilka razy padło też 
pytanie skąd w Pani przypadku, 
pomysł na kandydowanie na sta-
nowisko burmistrza Kobyłki? Skąd 
wzięła się Pani w Kobyłce?
– A choćby stąd, że mieszkam w Kobyłce 
od sześciu lat. Ale to nie jedyne moje 
związki z tym miastem. Przez wiele lat 
mieszkałam niemal na granicy Kobyłki 
i Wołomina w niedalekim sąsiedztwie 
Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich. 
Do szkoły w Kobyłce chodził mój starszy 
– dorosły już dziś syn, obecnie również 
do kobyłkowskiej szkoły uczęszcza 
młodszy z moich synów. Jak więc widać, 
moje związki z Kobyłką trwają od dość 
dawna i mają już swoją własną historię.
– Pani kandydatura wywołała 
zamieszanie w środowiskach sa-
morządowo-politycznych Kobyłki. 
Można odnieść wrażenie, że w 
tych wyborach kandydatką miała 
być tylko jedna kobieta a…
- a są dwie. Tak to prawda. Również za-
uważyłam pewną konsternację u części 
kobyłkowskich środowisk samorządo-
wych. No cóż – dzięki temu mieszkańcy 
Kobyłki mogą wybrać między blondynką 
a brunetką… 
– To fakt. Ale mają też wybór po-
między osobą, która przez wiele lat 
kreowała wizerunek Kobyłki stojąc 
u boku obecnego burmistrza Ro-
berta Roguskiego a osobą, która 
wychodzi do mieszkańców z nową 
ofertą… Co chciałaby Pani wnieść 
do miasta, które wybrała Pani so-
bie i swojej rodzinie do życia?
– Myślę, że mogę wnieść do Kobyłki 
nową jakość i nowe spojrzenie na potrze-
by mieszkańców a także doświadczenie 
jakie zdobyłam przez ostatnie kilka lat 
pracując początkowo jako urzędnik w 
Gminie Wołomin, później współpra-
cując z wójtem Strachówki Piotrem 
Orzechowskim jako sekretarz a później 
jako zastępca wójta jak również obecnie 
z burmistrz Wołomina, Elżbietą Ra-
dwan jako jej zastępca. W obu gminach 
zajmowałam się – między innymi, 
inwestycjami i pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych czy też montażem 
finansowym dla wielu inwestycji. Efekt 
mojej pracy został zauważony zarówno 
w jednej jak i w drugiej gminie.
– Internauci zastanawiają się 
również nad powodami chęci Pani 
odejścia z Wołomina…
– Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Kilka 
lat temu, kupując mieszkanie, zwią-
załam swoje życie osobiste z Kobyłką 
i chciałabym popracować dla miasta, 
w którym mieszkam, w którym żyją i 
mieszkają moi najbliżsi. Takich osób jak 
ja, które wybrały Kobyłkę, jest dużo 
a z tego co widzę, niebawem 
będzie jeszcze więcej. To 
stawia przez miastem 
nowe wymagania i ko-
nieczność rozwiąza-
nia wielu problemów, 
które się zaczynają 

piętrzyć – choćby niedostosowana do 
obecnych potrzeb infrastruktura oświa-
towa. Nie jest tajemnicą, że Kobyłka 
potrzebuje natychmiastowej rozbudowy 
sieci obiektów oświatowych.
- Faktycznie ciasnota w ko-
byłkowskich szkołach stała 
się już problemem – jedna ze 
szkół prowadzi edukację części 
dzieci w wynajętych pomiesz-
czeniach a i tak nie rozwiązało 
to wszystkich problemów. Ale 
skąd pieniądze na nowe inwe-
stycje, tajemnicą Poliszynela 
jest bowiem trudna sytuacja 

kobyłkowskich finansów?
– W kobyłkowskich szkołach faktycznie 
jest ciasno, a zrobi się jeszcze ciaśniej. 
Lubię biegać i często, gdy biegam po 
Kobyłce, widzę niezamieszkałe jeszcze 
budynki czy wręcz całe osiedla. To dowo-
dzi, że dzieci w szkołach i przedszkolach 
będzie jeszcze więcej a to oznacza, że 
nowa szkoła w Kobyłce już dawno powin-
na powstać. W związku z tym że tak się 
nie stało musimy działać w tym temacie 
błyskawicznie. Nie można tego już odkła-
dać. Nie może być tak, że dzieci uczą się 
w szkole na trzy zmiany albo, że muszą 

jeździć do szkół w sąsiedniej Zielonce. 
Budowa nowej szkoły jest koniecznością. 
To wręcz priorytet nowej kadencji.
– A skąd środki na tą inwestycję? 
– Środki zewnętrzne można pozyski-
wać z kilku miejsc tworząc kompilacje 
finansowe, aby wkład własny gminy był 
jak najmniejszy. 
– Wołomin ma za sobą rozbudowę 
kolei. Kobyłkę czeka budowa inwe-
stycji kolejowej w dwóch lokaliza-
cjach. Czy chce się Pani wracać 
do tematów kolejowych?
– Tak, to swego rodzaju déjà vu. W 
związku z rozbudową kolei w Wołominie 

zajmowałam się kontaktami zarówno z 
inwestorem jak i wykonawcą. Budowa 
przejazdów wymaga od samorządu dużo 
dyscypliny, pilnowania spraw miasta, jed-
nym słowem kontroli na każdym niemal 
kroku. Ale chcę to zrobić dla miasta, w 
którym mieszkam, bo uważam to za 
swój obowiązek.
– Która z inwestycji realizowanych 
w Wołominie z Pani udziałem, spra-
wiła Pani najwięcej satysfakcji?
– Największą satysfakcję przyniosły mi te 
inwestycje, które łączą pozyskane środki 
z procesem inwestycyjnym – choćby 
ulica Laskowa w Wołominie czy ulica 
Grabiczna leżąca na styku Wołomina z 
Kobyłką, łącząca Kobyłkę z Ossowem, 
leżącym w Gminie Wołomin.
– Gminy w Polsce są zachęcane 
przez stronę rządową do wspól-
nych inwestycji a ulica Grabiczna 
to nie jedyny styk pomiędzy Kobył-
ką a Wołominem…
– To prawda. Przypomnę, że działając 
wspólnie, kilka gmin pozyskało fundusze 
zewnętrzne na budowę ścieżek rowe-
rowych. Dobrym przykładem jest ulica 
Zielona, gdzie po jednej stronie ulicy 
jest Wołomin a po drugiej już Kobyłka, 
ulica Nałkowskiego, której część leży 
w Wołominie a część w Kobyłce, czy 

ulica Kraszewska. Styków pomiędzy 
obiema gminami jest znacznie więcej 
a w obecnej perspektywie finansowej 
jest duży nacisk na współpracę między 
gminną. Gminy wspólnie przystępujące 
do pozyskania środków mają większe 
szanse na ich pozyskanie. To pokazuje 
jak ważne są sąsiedzkie relacje pomiędzy 
gminami.
– W tej kadencji w Wołominie 
powstało wiele nowych placów 
zabaw, stare otrzymały nowe wy-
posażenie. A jak jest w Kobyłce?
– W mojej ocenie, a z tego co czytam i 
słyszę również w ocenie wielu miesz-

kańców, w Kobyłce brakuje tego rodzaju 
miejsc. Moim marzeniem jest, aby w 
Kobyłce stworzyć integracyjny plac 
zabaw wyposażony w specjalistyczne 
zabawki przystosowane do korzystania 
przez dzieci niepełnosprawne. Taki 
plac z powodzeniem może być użytko-
wany przez wszystkie dzieci.  Wiem, że 
na pewno w Kobyłce muszą powstać 
nowoczesne i dobrze doposażone place 
zabaw. 
– Basen w Kobyłce – to jedna z 
propozycji, którą Pani uważa za 
potrzebną i możliwą do realizacji. 
Nie wszyscy się z tym zgadzają?
– Wiem, ale uważam, że jest to możliwe. 
W Wołominie basen jest już za mały. 
Nawet, gdyby w każdej gminie powstał 
basen to wiem, że mieszkańcy będą z 
takich obiektów korzystać.
– Skoro rozmawiamy o styku gmin 
Wołomin i Kobyłka nie mogę nie 
zapytać o park przy muzeum Nał-
kowskich. Kiedy otwarcie?
– To inwestycja, która jest oczkiem w 
głowie mojej szefowej Elżbiety Radwan. 
Ale mogę powiedzieć, że otwarcie jest 
tuż tuż bo w najbliższy weekend. Myślę, 
że będzie dużą radością dla wielu miesz-
kańców a rozmiar tej inwestycji zaskoczy 
wielu mieszkańców.   

– Myślę, że mogę wnieść do Kobyłki 
nową jakość i nowe spojrzenie na potrze-
by mieszkańców a także doświadczenie 
jakie zdobyłam przez ostatnie kilka lat 
pracując początkowo jako urzędnik w 
Gminie Wołomin, później współpra-
cując z wójtem Strachówki Piotrem 
Orzechowskim jako sekretarz a później 
jako zastępca wójta jak również obecnie 
z burmistrz Wołomina, Elżbietą Ra-z burmistrz Wołomina, Elżbietą Ra-z burmistrz Wołomina, Elżbietą Ra
dwan jako jej zastępca. W obu gminach 
zajmowałam się – między innymi, 
inwestycjami i pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych czy też montażem 
finansowym dla wielu inwestycji. Efekt 
mojej pracy został zauważony zarówno 
w jednej jak i w drugiej gminie.
– Internauci zastanawiają się 
również nad powodami chęci Pani 
odejścia z Wołomina…
– Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Kilka 
lat temu, kupując mieszkanie, zwią-lat temu, kupując mieszkanie, zwią-lat temu, kupując mieszkanie, zwią
załam swoje życie osobiste z Kobyłką 
i chciałabym popracować dla miasta, 
w którym mieszkam, w którym żyją i 
mieszkają moi najbliżsi. Takich osób jak 
ja, które wybrały Kobyłkę, jest dużo 
a z tego co widzę, niebawem 
będzie jeszcze więcej. To 
stawia przez miastem 
nowe wymagania i ko-
nieczność rozwiąza-
nia wielu problemów, 
które się zaczynają 

w szkole na trzy zmiany albo, że muszą z procesem inwestycyjnym – choćby 
ulica Laskowa w Wołominie czy ulica 
Grabiczna leżąca na styku Wołomina z 
Kobyłką, łącząca Kobyłkę z Ossowem, 
leżącym w Gminie Wołomin.
– Gminy w Polsce są zachęcane 
przez stronę rządową do wspól
nych inwestycji a ulica Grabiczna 
to nie jedyny styk pomiędzy Kobył
ką a Wołominem…
– To prawda. Przypomnę, że działając 
wspólnie, kilka gmin pozyskało fundusze 
zewnętrzne na budowę ścieżek rowe
rowych. Dobrym przykładem jest ulica 
Zielona, gdzie po jednej stronie ulicy 
jest Wołomin a po drugiej już Kobyłka, 
ulica Nałkowskiego, której część leży 
w Wołominie a część w Kobyłce, czy 

– (...) mieszkam w Kobyłce od sześciu lat. (...) 
Do szkoły w Kobyłce chodził mój  

starszy – dorosły już dziś syn, obecnie również 
do kobyłkowskiej szkoły uczęszcza młod-

szy z moich synów. Jak więc widać, 
moje związki z Kobyłką trwają od dość 

dawna i mają już swoją własną hi-
storię – mówi Edyta Zbieć, wicebur-

mistrz Wołomina, kandydująca na 
urząd burmistrza w Kobyłce.

Kobyłka jest gotowa 
na nową jakość

O tym co łączy i dzieli Wołomin i Kobyłkę czyli o stykach obu gmin z Edytą 
Zbieć, mieszkanką Kobyłki, wiceburmistrz Wołomina, wcześniej zastępcą 
wójta Strachówki, rozmawia Teresa Urbanowska.

Dość bylejakości – samorząd to sztafeta
O wizji dobrego samorządu, oraz o drażniących przykładach samorządowej bylejakości z Lechem Urbanow-
skim, liderem listy KWW Dobry Samorząd w Wołominie do Rady Powiatu rozmawia Zbigniew Grabiński.

– Podczas odbywającej się nie-
dawno konwencji wyborczej 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Dobry samorząd powiedział Pan, 
że samorząd to sztafeta. Jak Pan 
sobie tą sztafetę wyobraża?
- Nie możemy pozwolić sobie na 
bylejakość. Nie możemy łudzić 
się i powtarzać, że jakoś to będzie. 
Mieszkańcy żyją codziennością, nie 
żyjemy wrzutkami internetowymi, 
wiecznymi wojnami tej czy innej 
partii. Dla mnie dobry samorząd to 
„Dość tu i teraz" bez szerszej wizji. 
Samorząd to sztafeta, samorząd to 
myślenie długofalowe.
– Czy mógłby Pan rozwinąć tą 
myśl?
– Dobry samorząd to taki, który wie, 
że inwestycje, które zaczynają się za 
jednej kadencji znajdują swój finał w 
kolejnych. Mieszkam w Wołominie 
i mam ciągle nieodparte wrażenie, 
że fakt, iż jest to miasto powiatowe 
nie znajduje odzwierciedlenia w 
powiatowych inwestycjach. Wołomin 
nie może czuć się jak ubogi krewny. 
Apeluję więc do nas – mieszkańców 
Wołomina, abyśmy zawalczyli o 
miasto, w którym mieszkamy w 
myśl hasła: „Nie bądź bierny i 21 
października idź i oddaj swój głos na 
Dobry samorząd”. Tylko to da szansę 
na zmiany w kierunku, o który nam 
wszystkim chodzi.
– Wspomniał Pan o bylejakości. A 
jakiś przykład tej bylejakości?

– Po rządach poprzednich burmi-
strzów, w których zabrakło zain-
teresowania inwestycją kolejową, 
posiadamy dziś, wprawdzie nowe 
perony na stacjach kolejowych, ale ze 
źle działającymi windami. Do historii 
nieudolności, pisanej przez kiep-
skich samorządowców, przeszedł 
cytat z pewnego ważnego pana, na 
bardzo wysokim stanowisku, który 

na pytanie: „a co będzie, jak windy 
przestaną działać?” odpowiedział: 
"Straż Miejska będzie wnosić ludzi 
po schodach" – z tej wypowiedzi 
śmiał się tylko on. Inni uczestnicy 
spotkania spojrzeli na niego z nie-
dowierzaniem. Dziś wiemy już, 

że sytuacje, kiedy Straż Miejska w 
Wołominie pomagała mieszkańcom 
w wejściu i wyjściu z tunelu już się 
nie raz zdarzyły. I nikomu nie jest z 
tego powodu do śmiechu
– To jedyny przykład?
– Przykładami mógłbym sypać jak z 
rękawa. Dla mnie najbardziej szoku-
jący jest ten, który wspomniałem.
W 2010-2014 wielokrotnie na sesjach, 

czy komisjach radni poruszali  sprawy 
poprawienia przepustowości dróg w 
okolicy planowanej galerii handlowej, 
czy też budowy tuneli pod torami. Nie 
padały jednak konkrety. Już wtedy 
było wiadomo, że jak powstanie gale-
ria to zakorkuje najbliższą okolicę. 

Dziś Ryszard Madziar walczy o 
rondo, na walkę o budowę, którego 
wcześniej nie poświęcał swojego 
"cennego czasu".
Co zrobił wcześniej? Nic – jak 
mówią protokoły z posiedzeń 
Rady Miasta: fragment znale-
ziony w protokole z sesja z 2011 
roku 
D.K.- radny chciał wiedzieć czy 
Burmistrz (Ryszard Madziar – 
przyp. red.) prowadził rozmowy z 
województwem w sprawie budowy 
tego bezkolizyjnego przejazdu 
przez tory? W odpowiedzi Ryszard 
Madziar – Burmistrz Wołomina 
oświadczył, że żadnych rozmów w 
tej sprawie nie prowadził" koniec 
wypowiedzi. Szokująca? 
– A jeżeli chodzi o rondo, o które 
walczy Ryszard Madziar, obec-
nie Radny Powiatowy?
– Nie ma co robić na tym polityki. 
Kończy się właśnie projektowanie 
tego ronda, trwają uzgodnienia. 
Za kilka tygodni MZDW wystąpi 
o ZRID i można będzie budo-
wać. Oby w nowej kadencji woje-
wództwo zabezpieczyło środki na 
wykonanie tej inwestycji. I to jest 
temat do walki, a nie udawanie, że 
zbuduje się rondo, o które walczyli 
inni, w tym obecne władze Woło-
mina jak i sejmik województwa. 
Dobry Samorząd to mówienie 
prawdy, a nie sprzedawanie "ście-
my przedwyborczej".

– Dobry samorząd to taki, 
który wie, że inwestycje, 
które zaczynają się za 
jednej kadencji znajdują 
swój finał w kolejnych. 
Mieszkam w Wołominie 
i mam ciągle nieodparte 
wrażenie, że fakt, iż jest to 
miasto powiatowe nie znaj-
duje odzwierciedlenia w 
powiatowych inwestycjach 
– mówi Lech Urbanowski. 
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1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 
48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty 
kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w oddziałach Banku lub na  www.santanderconsumer.pl.
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– Dwa tygodnie temu na łamach 
naszej gazety wicestarosta 
Adam Łossan pokrótce pod-
sumował ostatnią kadencję 
powiatu wołomińskiego jedno-
cześnie kończąc wywiad wska-
zał najważniejsze wyzwanie na 
kolejną kadencje – szpital. 
- Tak, to zdecydowanie największe i 
najkosztowniejsze przedsięwzięcie 
którego nie da się i nie powinno od-
kładać w czasie. Powiat Wołomiński 
z uwagi na swoją bliskość Warszawy 
rozwija się w szybkim tempie. Ofi-
cjalne statystyki mówią, że mieszka tu 
około 250 tysięcy mieszkańców, tych 
zameldowanych, tych bez meldunku 
pewnie dodatkowe kilkanaście może 
kilkadziesiąt tysięcy więcej. Rocznie 
w skali powiatu przybywa nas około 
3,5 do 4 tysięcy. W ciągu najbliższych 
pięciu lat liczba mieszkańców może 
zwiększyć się nawet o 20 tysięcy, to 
mniej więcej tyle ile liczy dzisiejsza 
Zielonka czy Kobyłka. 
Wołomiński szpital był projektowany 
i oddany do użytku w połowie lat sie-
demdziesiątych, na przełomie tych po-
nad 40 lat rozwój szpitala nie nadążał 
nad dynamicznie rosnącą, zwłaszcza 
w ostatnich kilkunastu latach, liczbą 
mieszkańców. Dziś funkcjonujemy w 
zupełnie innym otoczeniu, w którym 
rozbudowa jest nie tyle jedną z wielu 
potrzeb, co koniecznością i właśnie 
najpilniejszym, największym i naj-
kosztowniejszym wyzwaniem. 

– Czy powiat stać na takie 
przedsięwzięcie? 
– Środków w budżecie czy to do-
mowym, czy powiatowym nigdy nie 
jest za dużo, potrzeby przewyższają 
dostępne środki. Zawsze będzie też 
tak, że odezwą się głosy mówiące 

o pilnej potrzebie i konieczności 
inwestycji czy to w system dróg 
powiatowych, czy też szkół ponad-
podstawowych i trudno się tutaj 
nie zgodzić, czy też kwestionować 
zasadność. Wierzę jednak, że w ko-
lejnej kadencji powiatu, bez wzglę-
du na wynik przyszłotygodniowych 
wyborów nowy szpital nie będzie 
spychany na dalszy plan, zwłaszcza 
ten inwestycyjny. 

– Ta inwestycja powinna być 
naszym oczkiem w głowie. Czy 
nas stać? 
– Perspektywy oceniłbym jako do-
bre, w ciągu ostatnich 4 lat udało 
się zwiększyć prawie dwukrotnie 
poziom wydatków inwestycyjnych 

w ogóle wydatków powiatu z 12,5 
% w roku 2014 do 23,5% w roku 
2017, przy jednoczesnym zmniej-
szeniu kosztów kredytów-obsługi 
zadłużenia o niemalże 30%. Ponad 
200 milionów budżetu i prawie 50 
milionów wydatków inwestycyjnych 
w 2017 robi wrażenie. Być może 
tak wysokiego poziomu inwestycji 
nie uda się utrzymać w najbliższych 
latach, jednak mimo tego uważam iż 

należy dopilnować tego by wszelkie 
możliwe środki były przeznaczane na 
rozbudowę szpitala, mówiąc wprost, 
nawet kosztem innych inwestycji. 
Przyszła rada powiatu w szczególno-
ści powinna zabezpieczać rok rocznie 
środki na ten cel. Łącznie około 90, 
a wraz z wyposażeniem nawet i 130 
milionów złotych. W perspektywie 
najbliższych 5 lat, czyli średnio około 
20 milionów złotych rocznie.
– Rozumiem przedstawiony 
przez Pana argument wzrostu 
liczby mieszkańców, ale koszty 
budowy są naprawdę ogromne, 
czy tego typu deklaracje nie są 
tylko wyborczą deklaracją? 
- To bardzo konkretna deklaracja, być 
może kontrowersyjna z uwagi na cał-
kowity koszt i konieczność rezygnacji 
z innych wydatków. Myślę jednak, 
że mieszkańcy idąc do urn oczekują 
konkretnych i mierzalnych deklaracji 
z których łatwo jest później rozliczyć. 
Oczywiście ryzyko przedsięwzięcia 
jest duże, ale w tym przypadku 
wierzę, że wspólnie podjęta decyzja 
ostatecznie zakończy się sukce-
sem- szpital wraz z nowoczesnym 
zapleczem technicznym powstanie, 
a informacje o bajońskich sumach 
odszkodowań i niepochlebnych opi-
niach na temat niedoinwestowanego 
Szpitala w Wołominie będą tylko 
historią, o której już wkrótce wraz 
z uruchomieniem nowej inwestycji 
szybko zapomnimy.

Z Igorem Sulichem rozmawiamy o jego deklaracji wyborczej w nadchodzących wyborach do Rady 
Powiatu. Czy jego argumenty przekonają wołomińskich wyborców?

- Przyszła rada powiatu  
w szczególności powinna 
zabezpieczać rok rocznie 
środki na ten cel. Łącznie 
około 90, a wraz z wyposa-
żeniem nawet i 130 milio-
nów złotych. W perspekty-
wie najbliższych 5 lat, czyli 
średnio około 20 milionów 
złotych rocznie - zauważa 
Igor Sulich radny  
Powiatu Wołomińskiego

Nowy Szpital w Wołominie do 2023

Strażacka reprezentacja w Radzie
O tym dlaczego ważne jest dobre wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Grzegorzem Skoczniem, 
radnym Gminy Wołomin obecnej kadencji, prezesem OSP w Wołominie ubiegającym się o reelekcję radnego 
w kolejnej kadencji rozmawia Teresa Urbanowska.

– Czy to, że przez ostatnie cztery 
lata był Pan radnym, znalazło 
przełożenie na funkcjonowanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Wołomin?
– Znalazło i to niemałe ponieważ przez 
poprzednie kadencje zapomniano o 
inwestowaniu jak i o zakupie sprzętu, 
chociaż wszystkie kadencje korzystały 
ze społecznej pracy strażaków, którzy 
często nie szczędząc własnego zdrowia 
i życia oraz prywatnego czasu zawsze 
byli i są gotowi do pracy na rzecz miesz-
kańców Miasta i Gminy Wołomin i nie 
tylko – jako przykład podam choćby 
wyjazd do Rytla, gdzie wspomogliśmy 
poszkodowanych w słynnej nawałnicy. 
Były też i inne akcje.
– Wspomniał Pan, że zapomniano 
o sprzęcie dla jednostek OSP ale 
przecież w Wołominie jest Pań-
stwowa Straż Pożarna (PSP). Czy 
to nie wystarczy?
– Na sygnał PSP zawsze wyjeżdża-
my do akcji, a wezwania do których 
jedziemy są bardzo różne.  Nigdy nie 
wiemy czego możemy spodziewać 
się wyjeżdżając do akcji. To zawsze 
jest wielką niewiadomą. Wołomin 
ma pięć jednostek OSP – cztery na 
terenach wiejskich i jedną w samym 
mieście - OPS Wołomin. Jednostka 
OSP Wołomin, którą kieruję ma już 
na dzień dzisiejszy 268 wyjazdów. 
Jeździmy oczywiście do pożarów, ale 
też do podtopień, wypadków drogo-
wych czy ratowania ludzi i zwierząt a 

nawet do wycinki drzew zagrażających 
bezpieczeństwu.
– Co było dla Pana najtrudniejsze 
w tegorocznych akcjach?
– Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też 
dla pozostałych ratowników biorących 
udział w tej akcji był wiosenny wyjazd 
do wypadku samochodowego, w którym 
zginęła trzyosobowa rodzina w tym 

dziecko. To są sytuacje, kiedy nawet 
taki zaprawiony w bojach facet jak ja nie 
wytrzymuje i płacze.
– Często uczestniczycie w podob-
nych akcjach?
– Niestety, podobnych sytuacji w ostat-
nim czasie jest coraz więcej. Często są 
one wynikiem bezmyślności, głupoty i 
braku wyobraźni, czasem też nieuwagi.

– Wspomniał Pan na początku roz-
mowy, że poprzednie kadencje nie 
dostrzegały potrzeb Ochotniczych 
Straży Pożarnych, za to chętnie 
korzystały z Waszej pomocy. Czy 
to znaczy, że przez ostatnie cztery 
lata było inaczej?
– Zdecydowanie inaczej. Gdy zostałem 
radnym zacząłem uświadamiać moich 

kolegów radnych zarówno o potrze-
bach jak i o roli jaką OSP spełniają 
dla mieszkańców bez względu na ich 
pochodzenie, zawartość portfela czy 
światopogląd. Udało mi się znaleźć 
u kolegów radnych zrozumienie a 
burmistrz Elżbiety Radwan również 
za bardzo przekonywać nie musia-
łem. Rozumieli, że druhowie ratując 

innych ludzi, powinni mieć do tego 
jak najlepszy sprzęt i to nie dla własnej 
fantazji a po to, aby zwiększyć szanse 
tych, którzy znaleźli się w sytuacji 
kryzysowej.
– O co więc wzbogaciły się wo-
łomińskie strażnice w obecnej 
kadencji?
– Przybyło nam trochę sprzętu. Za-
kupione zostały cztery samochody 
bojowe, podnośnik koszowy odbyły się 
remonty strażnic, rozpoczęła się budo-
wa garażu przy OSP w Wołominie.
– Czy zabiegając o wsparcie po-
szczególnych jednostek, udało 
się pomyśleć o wszystkich jed-
nostkach?
– Oczywiście. Wszystkie nasze straż-
nice na tym skorzystały. Myślałem o 
każdej z naszych jednostek. Jestem 
członkiem Miejsko-Gminnego Zarzą-
du OSP i prezesem OSP w Wołominie 
więc siłą rzeczy ważne jest dla mnie 
aby wszystkie nasze jednostki były 
dobrze wyposażone bo to zwiększa 
szansę na skuteczną pomoc osobom 
poszkodowanym ale też ma ogromne 
znaczenie dla osobistej ochrony osób 
biorących udział w akcji.
Chciałbym dalej móc działać w celu 
podnoszenia standardu naszych jed-
nostek dlatego też postanowiłem po-
nownie ubiegać się o mandat radnego 
w Wołominie. Nasza służba potrzebuje 
mieć w radzie swojego przedstawi-
ciela, który będzie skutecznie działał 
dla jej dobra.   

– Jestem członkiem Miejsko-
Gminnego Zarządu OSP i pre-
zesem OSP w Wołominie więc 
siłą rzeczy ważne jest dla mnie 
aby wszystkie nasze jednostki 
były dobrze wyposażone bo to 
zwiększa szansę na skuteczną 
pomoc osobom poszkodo-
wanym ale też ma ogromne 
znaczenie dla osobistej ochrony 
osób biorących udział w akcji  
– mówi Grzegorz Skoczeń.
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– W Wołominie w Radzie Miejskiej 
w obecnej kadencji była tylko 
jedna kobieta na 23 radnych. W 
Ząbkach jest inaczej jeśli chodzi 
o reprezentację kobiet – tu w Ra-
dzie Miejskiej było osiem Pań. Co 
kobiety wnoszą do samorządu?
– Myślę, że potrafią spokojniej anali-
zować sytuację. Są dobrymi organiza-
torkami. W domu na ogół to kobieta 
jest motorem napędzającym cały 
dom co przekłada się na umiejętność 
pogodzenia wielu działań. Kobiety 
– moim zdaniem, patrzą szerzej na 
wiele spraw. Choćby w naszej komi-
sji społecznej – jest nas większość. 
Wydaje mi się, że pomimo różnych 
zdań – potrafimy bardziej racjonalnie 
podchodzić do wielu spraw.
– A jak Pani trafiła do samorządu? 
Namowa męża, który jest samo-
rządowcem?
– Dojrzewało to we mnie przez wiele 
lat. Zaczynałam od angażowania się w 
prace i działania w radach rodziców. 
Początkowo w przedszkolu później 
w szkołach podstawowych a wreszcie 
w gimnazjach i liceach. To bardzo 
ciekawe doświadczenie. Współpraca 
ze szkołami jest ważna i potrzebna. 
Pozwala łatwiej zrozumieć czego 
potrzebują szkoły, jaką pomoc trzeba 
zorganizować dla dzieci i młodzieży. 
Wbrew pozorom Ząbki nie są zbyt 
zamożnym społeczeństwem. Wiele 
dzieci wymaga zaopiekowania i po-
mocy materialnej. 
– Jak, to wieloletnie doświad-
czenie w Radach Rodziców, 
przełożyło się na pracę w Radzie 
Miasta Ząbki?
– Mam chyba duszę społecznika i 
zawsze łatwo mnie było pozyskać 
do różnych działań w wiele z nich 
angażowałam się samoistnie bez 
specjalnej zachęty czy nakłaniania. To, 
że poznałam problemy społeczności 
lokalnej na poziomie różnych szczebli 
szkolnictwa z pewnością pomogło mi 
w pracy w komisji społecznej, o której 
wspomniałam wcześniej.
– Jednak praca burmistrza, 
oprócz działań miękkich, pro-
społecznych, to w większości 
działania twarde. Inwestycje 
– to właśnie ich najbardziej 
oczekują i żądają mieszkań-
cy. Drogi, chodniki, infra-
struktura podziemna. Ząbki 
stały deweloperką. Jeden z 
większych deweloperów jest 
uczestnikiem afery związanej z 
SK bankiem. Czy przełożyło się 
to w jakiś sposób na funkcjono-
wanie miasta?
– To bardzo trudny i złożony temat. 
Wymaga zdecydowanie rozwiąza-
nia ale na chwilę obecną trudno 
jest na ten temat cokolwiek 
powiedzieć. Faktem jest, że 
na dzień dzisiejszy brakuje 
około dwa miliony złotych 
w ząbkowskim budżecie. 
Sprawa na pewno wyma-
ga wyjaśnienia. Wiem, 
że burmistrz nowej ka-
dencji z pewnością bę-
dzie musiał się z tym 
tematem zmierzyć. 
Jeśli mieszkańcy po-

stawią na mnie to z pewnością dołożę 
wszelkich starań, aby te pieniądze 
wróciły do miasta. To kwota około 
2 milionów złotych za te pieniądze 
można by w naszym mieście kilka 
dróg wybudować.
– Drogi w Ząbkach – temat szero-
ki jak rzeka. Nie są proste, nie są 
też na ogół zbyt szerokie, aby nie 
powiedzieć – są bardzo wąskie. 
Cały układ miasta jest trudny i 
raczej nie do zmiany. Ile trzeba 
czasu i nakładów, żeby w tych 
drogach lokalnych wprowadzić 
jakiś ład? Czy to w ogóle jest 
możliwe?
– Sytuacja faktycznie nie jest prosta 
ani łatwa do rozwiązania ale moim 
zdaniem jest możliwe wprowadzenie 

pewnego ładu i uspokojenia choćby 
poprzez poprawę organizacji ruchu 
w mieście i takie skierowanie stru-
mieni pojazdów, aby uzyskać dobre 
efekty. Trzeba spojrzeć na całe Ząbki 
z uwzględnieniem godzin szczytu. 
Inne potrzeby mieszkańców Ząbek są 
w dni powszednie inne w weekendy. 
Trzeba uwzględnić wiele elementów 
ale mądra organizacja ruchu mogłaby 
uzdrowić sytuację w mieście. Można 
też wprowadzić rozwiązania alterna-
tywnej komunikacji. Choćby stwo-
rzenie sieci rowerów miejskich. Od 

wiosny będzie funkcjonowała ścieżka 
rowerowa do ulicy Łodygowej, w in-
nym miejscu taka ścieżka już funkcjo-
nuje. Są możliwe różne rozwiązania 
alternatywne, które mogą ten ruch w 
mieście znacząco rozładować.
– Wspomniała Pani również o 
przedszkolach. Kilka lat temu w 
Ząbkach zostało oddane do użyt-
ku jedno z najnowocześniejszych 
przedszkoli w okolicy. Przedszko-
le to zaskakiwało nie tylko nowo-
czesnością ale i rozmiarem. Ile 
takich dużych przedszkoli Ząbki 
potrzebują?
– Nie jestem zwolennikiem takich 
dużych obiektów przedszkolnych. 
Moje średnie dziecko, gdy kończyło 
to przedszkole ono miało 11 oddzia-

łów dziś jest to około 16 oddziałów. 
To zdecydowanie za duży obiekt. 
W tej chwili tych przedszkoli jest w 
naszym mieście kilkanaście. Wydaje 
mi się, że lepszym rozwiązaniem niż 
budowa kolejnych przedszkoli jest 
dofinansowanie dla rodzin w postaci 
bonów żłobkowych czy bonów przed-
szkolnych.
– Ząbki kojarzą się z PGS, zespo-
łem Dolcan Ząbki, deweloperką. 
Na który z tych wskaźników po-
stawiłaby Pani jako burmistrz?
– Trudny wybór, bo to całkiem inne 
kierunki, ale mając do wyboru tylko te 
trzy opcje, postawiłabym na sport bo 
daje on wiele możliwości wychowania. 
Sport to płaszczyzna, która wymaga 
specjalnego pochylenia się chociaż 
Ząbki mają już całkiem niezłą bazę 
sportową. Potrzeba nam jeszcze 
miejsc na otwartej przestrzeni.
– Czy Ząbki są już nasycone 
ilością nowych mieszkań i do-
mów?
- Wydaje mi się, że jeszcze przez kil-
kanaście najbliższych lat w Ząbkach 
będzie przybywało mieszkańców. Na 
to musimy być przygotowani.
– Według szacunków – ile osób 
mieszka obecnie w Ząbkach?

– Zameldowanych jest około 35 000 a 
mieszka faktycznie od 60 000 do 70 000 
i ciągle przybywa.
– Nie bez powodu wspomniałam 
PGS. To handel hurtowy, który 
wrósł już w to miasto, ale mie-
ści się w bardzo ruchliwej jego 
części. Czy mimo to możliwy jest 
dalszy rozwój dla tego przedsię-
biorstwa?
– Giełda Spożywcza już faktycznie 
wrosła w nasze miasto i chyba nie jest 
dla miasta dużym obciążeniem. Ostat-
nio było natomiast głośno w związku 
z powstającym naprzeciwko PGSu 
dużym osiedlem mieszkaniowym na 
około 2 000 mieszkańców. To budzi 
nasze największe obawy jeśli chodzi 
o wzrost natężenia ruchu i są to uza-

sadnione obawy. Jako ząbkowianie nie 
będziemy mieli możliwości wyjecha-
nia. Możliwość daje poszerzenie ulicy 
Chełmżyńskiej. To duże wyzwanie dla 
najbliższej kadencji.
– Patrząc na Ząbki z Wołomina –  
oprócz dróg to miasto ma chyba 
wszystko. A jak te potrzeby ocenia 
mieszkanka Ząbek?
– W mojej ocenie brakuje trochę oj-
cowskiej ręki. Potrzeba jest stworzenia 
miasta w którym będzie się lepiej żyło, 
miasta do którego chce się wracać. 
Zrównoważony rozwój, słuchanie 
mieszkańców. Trochę inaczej wygląda 
codzienność z punktu widzenia władz a 
inaczej z punktu widzenia mieszkańca, 
który jednak ma bardziej utrudniony 
dostęp do wielu usług – osoby na stano-
wisku mogą tego nie odczuwać.
– Dlaczego chce Pani zostać bur-
mistrzem Ząbek?
– Mieszkam w Ząbkach od wielu lat. 
Związana jestem ze szkołami. Chcia-
łabym mieć satysfakcję, że wracam 
do mojego miasta, które ma duszę 
w którym człowiek czuje się dobrze. 
Chciałabym, aby Ząbki miały „to coś” 
co pozwoli ludziom być dumnym z 
mieszkania w tym mieście i sprawi, że 
będą się z nim identyfikować.  

że poznałam problemy społeczności 
lokalnej na poziomie różnych szczebli 
szkolnictwa z pewnością pomogło mi 
w pracy w komisji społecznej, o której 
wspomniałam wcześniej.
– Jednak praca burmistrza, 
oprócz działań miękkich, pro-
społecznych, to w większości 
działania twarde. Inwestycje 
– to właśnie ich najbardziej 
oczekują i żądają mieszkań-
cy. Drogi, chodniki, infra-
struktura podziemna. Ząbki 
stały deweloperką. Jeden z 
większych deweloperów jest 
uczestnikiem afery związanej z 
SK bankiem. Czy przełożyło się 
to w jakiś sposób na funkcjono-
wanie miasta?
– To bardzo trudny i złożony temat. 
Wymaga zdecydowanie rozwiąza-
nia ale na chwilę obecną trudno 
jest na ten temat cokolwiek 
powiedzieć. Faktem jest, że 
na dzień dzisiejszy brakuje 
około dwa miliony złotych 
w ząbkowskim budżecie. 
Sprawa na pewno wyma-
ga wyjaśnienia. Wiem, 
że burmistrz nowej ka-
dencji z pewnością bę-
dzie musiał się z tym 
tematem zmierzyć. 
Jeśli mieszkańcy po-

rzenie sieci rowerów miejskich. Od – Trudny wybór, bo to całkiem inne 
kierunki, ale mając do wyboru tylko te 
trzy opcje, postawiłabym na sport bo 
daje on wiele możliwości wychowania. 
Sport to płaszczyzna, która wymaga 
specjalnego pochylenia się chociaż 
Ząbki mają już całkiem niezłą bazę 
sportową. Potrzeba nam jeszcze 
miejsc na otwartej przestrzeni.
– Czy Ząbki są już nasycone 
ilością nowych mieszkań i do
mów?
- Wydaje mi się, że jeszcze przez kil
kanaście najbliższych lat w Ząbkach 
będzie przybywało mieszkańców. Na 
to musimy być przygotowani.
– Według szacunków – ile osób 
mieszka obecnie w Ząbkach?

– Mieszkam w Ząbkach od wielu lat. Zwią-
zana jestem ze szkołami. Chciałabym mieć 

satysfakcję, że wracam do mojego mia-
sta, które ma duszę w którym człowiek 

czuje się dobrze. Chciałabym, aby Ząbki 
miały „to coś” co pozwoli ludziom być 
dumnym z mieszkania w tym mieście 
i sprawi, że będą się z nim identyfiko-
wać – mówi Beata Kalata, ubiegająca 

się o urząd burmistrza Ząbek.  

Coś co pozwoli  
być dumnym

O problemach i wyzwaniach stojących przed nową kadencją z Edytą 
Kalatą, mieszkanką Ząbek, radną obecnej kadencji, która postanowiła 
zawalczyć o funkcję burmistrza Ząbek, rozmawia Teresa Urbanowska.

Marki, dnia 9 października 2018 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MARKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Grunwaldzka” w Markach
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LVII/486/2018 
Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Grunwaldzka” w Markach, a także art. 39 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 3 października 2008r,. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.).

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Grunwaldzka” w Markach wraz z Prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 22 października 2018 
roku do 22 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta 
Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Wydziale Planowania 
i Rozwoju (pokój nr 18, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piąt-
ki w godz. od 900 do 1500 , a w środy od godz. 1000 do 1800).

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Grunwaldzka” w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na śro-
dowisko jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki 
pod adresem www.bip.marki.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku w siedzi-
bie Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Sali 
Obrad (I piętro, budynek A, pok. nr 40) od godz. 1700.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 
z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego 
wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 
grudnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić do Burmistrza Miasta Marki 
na piśmie:

w kancelarii Urzędu Miasta Marki,• 
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Pił-• 
sudskiego 95,05-270 Marki,
w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem • 
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP, a także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Po-
dawczej Urzędu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 
z późn. zm.) projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich udostępnienia do 
publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w strategicznej ocenie oddziały-
wania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 
2 i ust. 3 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 12 
grudnia 2018 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Marki.

Informuję również, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r.,o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn. 
zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-
wierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono 
informacje:

o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-• 
go „Grunwaldzka” w Markach,
o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.• 

/-/ Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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Porażka Ząbkovii  
z Hutnikiem Warszawa

Porażką 0:1 zakończyło się wyjazdowe starcie Ząbkovii z drużyną Hutnika Warszawa. Bramkę na 
wagę trzech punktów dla Hutników strzelił Karol Cimochowski, który pojawił się na boisku zaledwie 
kilka minut wcześniej. Od trzydziestej minuty spotkania Ząbkowianie grali w osłabieniu, po czerwonej 
kartce, którą został ukarany Krystian Lewandowski.

Kłopoty Ząbkovii zaczęły się 
na długo przed stratą bramki. Już  
w dziesiątej minucie sporo kontro-
wersji wywołała decyzja arbitra tego 
spotkania, który ukarał żółtą kartką 
Krystiana Lewandowskiego, za... 
próbę wymuszenia rzutu karnego. 
Niestety nie miałem okazji obejrzeć 
powtórki tej sytuacji, ale z wysokości 
trybun wydawało się, że bardziej 
właściwe byłoby chyba jednak...  
podyktowanie rzutu karnego. Od-
niosłem wrażenie, że faul jednego 
z obrońców gospodarzy był dość 
oczywisty. Druga odsłona kłopotów 
miała miejsce dwadzieścia minut 
później, gdy Lewandowski został 
ukarany drugą żółtą i w konsekwencji 
czerwoną kartką. Tym razem także 
perspektywa z której patrzyłem na 
to zdarzenie nie była optymalna,  
a i odległość spora, ale miałem wraże-
nie, że to właśnie zawodnik naszego 
zespołu był faulowany, a głośny krzyk 
i efektowny upadek trzymającego 
się za twarz gracza gospodarzy bar-
dziej przypominał dramatyczną rolę 
teatralną, niż zachowanie piłkarza. 
Zdaję sobie sprawę, że w swoich 
ocenach nie jestem obiektywny, ale 
dla mnie osobiście obie te kary były 
nieco zbyt pochopne, a patrząc na 
gorące dyskusje i nerwowość, którą 
wśród naszych zawodników wywołały, 
śmiem twierdzić, że miały bardzo 
poważny wpływ na końcowy wynik 
tego meczu.

Paradoksalnie, grając w osłabie-
niu Ząbkovia potrafiła sobie stwo-
rzyć więcej korzystnych sytuacji do 
strzelenia gola, niż grając w pełnym 
składzie. W 35 minucie meczu na 
rajd środkiem boiska zdecydowała 
się Daniel Nawrocki, ale jego strzał 
z linii pola karnego okazał się mini-

malnie niecelny. Kilka minut później 
zaskakująco z narożnika pola karnego 
uderzał Damian Świerblewski, ale 
piłka poszybowała tuż nad poprzecz-
ką bramki strzeżonej przez Pawła 
Okrasę. Pięć minut po wznowieniu 
gry po przerwie po indywidualnej 
akcji groźnie strzelał Daniel Ko-
zik, ale ostatecznie trafił w słupek. 
Późniejsze minuty bardzo trafnie 

podsumował jeden z ząbkowskich 
kibiców, którego komentarz „wpadł 
mi w ucho” zupełnie przypadkiem. 
W pewnym momencie do grona swo-
ich znajomych zwrócił się z pytaniem/
stwierdzeniem, które w pełni oddaje 
obraz niemal całego tego meczu, ale 
drugiej jego połowy w szczególności 

„To taka trochę kopanina jest, co?”. 
Doprawdy trudno się nie zgodzić.  
Z kronikarskiego obowiązku wspo-
mnę jeszcze tylko, że bramkę dla 
Hutnika strzelił w 78 minucie meczu 
Karol Cimochowski, po zgraniu piłki 
głową przez Damiana Prackiego. 
Siedem minut później drugą żółtą, 
a w konsekwencji czerwoną kartką 
ukarany został zawodnik gospodarzy 

Bartosz Osoliński i od tego momentu 
zaczął się okres zdecydowanej domi-
nacji naszego zespołu. Po dośrod-
kowaniach z rzutów rożnych przed 
szansą na strzelenia gola wyrównu-
jącego stawali Piotr Augustyniak, 
Dariusz Dadacz i Przemysław Bella, 
ale bramkarz gospodarzy bronił jak 
w transie. Odbijał wszystko i efekcie 
Hutnicy zanotowali czwarte kolejne 
zwycięstwo, a Ząbkovia trzecią po-
rażkę w sezonie.

Już w najbliższy piątek o godzinie 
19.00 na Dozbud Arenie czekają 
nas Derby Powiatu Wołomińskiego. 
Ząbkovia zmierzy się w nich z nie-
spodziewanym liderem rozgrywek 
naszej grupy – Huraganem Wołomin, 
który w dotychczasowych dziesięciu 
seriach spotkań zdołał wywalczył 
już dwadzieścia siedem punktów. 
Wołominianie po porażce w inau-
guracyjnej kolejce nowego sezonu, 
której doznali w „domowym” starciu 
z Ożarowianką Ożarów Mazowiec-
ki, zanotowali dziewięć kolejnych 
zwycięstw. W ostatnim meczu przed 
własną publicznością pokonali 2:0 
Mławiankę Mława. Biorąc pod uwagę 
emocje, które towarzyszyły dotych-
czasowym potyczkom tych drużyn 
szykuje się niezłą gratka dla kibiców 
obu zespołów, których zapewne nie 
trzeba specjalnie zachęcać do wizyty 
na ząbkowskim stadionie. Wszyscy 
na Derby!.

Krzysztof Krajewski

Pomimo przegranej z Hut-
nikiem Warszawa, a tym 
samym trzeciej porażki  
w sezonie Michał Pulkow-
ski, trener Ząbkovii nie ma 
powodów do niezadowole-
nia. Paradoksalnie, grając 
w osłabieniu Ząbkovia 
potrafiła sobie stworzyć 
więcej korzystnych sytuacji 
do strzelenia gola, niż gra-
jąc w pełnym składzie. 

Huragan Wołomin  
i Wicher Kobyłka liderami

W ostatni weekend w meczach zorganizowanych w ramach rozgrywek ligowych zwycięstwa wywal-
czyły zespoły: Huraganu Wołomin, Mazura Radzymin, AP Marcovii Marki, Wichru Kobyłka, Huraganu 
II Wołomin i Marcovii II Marki. Porażek doznały ekipy: Ząbkovii Ząbki i Rządzy Załubice.

IV liga, grupa  
mazowiecka (północ)

Huragan Wołomin, po 10-ciu 
kolejkach, zajmuje fotel lidera. Dru-
żyna Andrzeja Grelocha zgromadziła 
27 pkt. i ma w dorobku 9 zwycięstw 
oraz jedną porażkę. W meczu 10. 
kolejki, 6 października, wołominia-
nie pokonali u siebie Mławiankę 
Mława 2:0. W najbliższej kolejce 
rozgrywek ligowych, 12 października 
o godz. 19.00, Huragan zmierzy się 
na wyjeździe z lokalnym rywalem, 
Ząbkovią Ząbki. W wypowiedzi, 
udzielonej Marcinowi Godlewskie-
mu po meczu z Mławianką Mława, 
trener Andrzej Greloch relacjonował 
- Chciałbym podziękować mojej 
drużynie za walkę i pogratulować 
dziewiątego zwycięstwa w lidze i 
trzeciego w Okręgowym Pucharze 
Polski, dzięki czemu wygraliśmy już 
dwanaście spotkań z rzędu. Szcze-
gólne gratulacje należą się Mariuszo-
wi Marczakowi za strzelenie dwóch 
bramek i Kamilowi Żmudzie za obie 
asysty. Tak że trochę się nazbierało 
tych osiągnięć. Mławianka pokazała 
dzisiaj, iż potrafi grać w piłkę i widać, 
że jej zawodnicy mają umiejętności, 
tylko im nie idzie i w związku z tym 
zamykają tabelę (...) - mówił. 

Na drugiej pozycji plasuje się 
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
(24 pkt.), a trzecie miejsce zajmuje 
Ząbkovia Ząbki (19 pkt.), która 
w minionej kolejce przegrała na 
terenie rywala z Hutnikiem War-
szawa 1:0.

Liga okręgowa,  
grupa: Warszawa I

Mazur Radzymin, z 21 punktami, 
zajmuje trzecią pozycję. W meczu 
10. kolejki drużyna ta poko-
nała Promnik Łaskarzew 
2:1. W najbliższą nie-
dzielę ekipa trenera 
Macieja Biernac-
kiego zmierzy się na 
wyjeździe z Mazu-
rem II Karczew. 

AP Marcovia Marki, po wywal-
czeniu 17 pkt., zajmuje 5. miejsce. 
W meczu 10. kolejki, 6 października 
o godz. 13.00, zespół trenera Macieja 
Wesołowskiego zwyciężył u siebie z 
Sokołem Serock 3:1. W sobotę, 13 
października, markowianie rozegrają 
mecz wyjazdowy z Unią Warszawa.

Klasa A, grupa: Warszawa I

Po rozegraniu ośmiu spotkań li-
gowych Wicher Kobyłka zajmuje po-
zycję lidera rozgrywek. Kobyłczanie 
mają w dorobku 22 punkty i jednym 
punktem wyprzedzają drugi w tabeli 
ŁKS Łochów. W minioną niedzielę 
Wicher rozgromił na wyjeździe Bły-
skawicę Warszawa aż 1:11. 

Następny w klasyfikacji jest Hu-
ragan II Wołomin, który zajmuje 6. 
pozycję (12 pkt.). W ostatniej kolejce 
wołominianie pokonali u siebie 
Rządzę Załubice 5:1. Natomiast w 
sobotę czeka ich mecz wyjazdowy 
z ŁKS-em Łochów.   Rezerwy 

Marcovii Marki, z 10-punktowym 
dorobkiem, zajmują 9. pozycję. W ze-
szłą sobotę, 6 października, drużyna 
ta pokonała SKP Koronę Warszawa 
4:0. Z kolei w najbliższy weekend, 14 
października o godz. 18.30, marko-
wianie zagrają na wyjeździe z KS-em 
II Łomianki.

O oczko niżej, tj. na 10. pozycji, 
znajduje się Rządza Załubice (9 
pkt.). Jak wyżej wspomniano, w 
ostatni weekend załubiczanie ulegli 
na wyjeździe rezerwom Huraganu, a 
w nadchodzącą sobotę, 13 paździer-
nika o godz. 12.30, będą gościli ekipę 
Legionu Warszawa. 

Paweł Choim   

Miniony weekend przyniósł zawodnikom Huraganu Wołomin powody do radości

–- Chciałbym (...) pogratulować dziewiątego zwycięstwa 
w lidze i trzeciego w Okręgowym Pucharze Polski, dzięki 

czemu wygraliśmy już dwanaście spotkań z rzędu. Szcze-
gólne gratulacje należą się Mariuszowi Marczakowi 

za strzelenie dwóch bramek i Kamilowi Żmudzie 
za obie asysty. Tak że trochę się nazbierało tych 
osiągnięć. Mławianka pokazała dzisiaj, iż potrafi 

grać w piłkę i widać, że jej zawodnicy mają 
umiejętności, tylko im nie idzie i w związku z 
tym zamykają tabel – mówi Andrzej Greloch



BURMISTRZ MIASTA
KOBYŁKA 

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części Miasta Kobyłka 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Kobyłka  uchwały Nr XLIX/459/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zachodniej części Miasta Kobyłka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kan-
celarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka  
w terminie do dnia  5 listopada 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia  pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko do  ww. dokumentów mogą być wno-
szone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta 
Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres 
urzad@kobylka.pl, w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

Uwagi lub wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, ad-
res wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 

Złożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Bur-
mistrza Miasta Kobyłka.

Z-up BURMISTRZA
Piotr Grubek

Zastępca Burmistrza
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Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

Zielonka, ul. Kolejowa 28, 
tel. 22 781 90 44

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.
Przyjmę ekspedientkę do sklepu 
spożywczego w Radzyminie tel. 504 
563 585.

Budownictwo 
Usługi

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

Oferuję tynki maszynowe
wewnętrzne 501 179 548

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną
Wołomin, ul. Kościelna

BEZPOŚREDNIO
Księga wieczysta, 932 m2

601 173 520

Sprzedam 
Różne   

Sprzedam piec do C.O. na węgiel i 
drewno. Używany 4 sezony. Cena 1100 
zł tel. 787 47 24.

Usługi - Różne   

Przeprowadzki transport
tel. 500 349 713

Usługi - Różne   

Zdrowie - Uroda

Konkurencja  
mobilizuje do działania

Z Marcinem Skoniecznym, sołtysem wsi Choiny, który był kolejnym gościem programu „Teresa Urbanowska za-
prasza” w internetowej telewizji powiatu wołomińskiego www.zyciepw.pl rozmawialiśmy o aktywności we wsi, o 
tworzeniu punktów przedszkolnych na terenach wiejskich i powodach kandydowania na wójta Gminy Poświętne.

– Skąd pomysł, aby zmienić 
swoje życie i przeprowadzić się 
z Wołomina do niewielkiej wioski 
Choiny w Gminie Poświętne?
– Pomysł dojrzewał. Zrodził się 
dziewięć lat temu. W pierwszych 
latach małżeństwa mieszkaliśmy z 
rodzicami ale nadarzyła się okazja, 
aby powrócić do rodzinnych stron 
mojej mamy. Postanowiliśmy wspól-
nie z moją żoną Agnieszką z tego 
skorzystać i się przeprowadziliśmy. 
Zaadoptowaliśmy dom a ponieważ 
rodzina się powiększała pobudo-
waliśmy nowy a w  zaadoptowanym 
otworzyliśmy punkt przedszkolny.
– Z tego co wiem, nie jest to je-
dyny punkt przedszkolny, który 
prowadzicie…
– Tak, to prawda. Po pewnym czasie 
mieszkania w Gminie Poświętne 
okazało się, że potrzeba jest w 
naszej gminie, aby powstało więcej 

takich punktów. Kolejny udało nam 
się uruchomić w Zabrańcu. Tam 
również dzieci mogą się rozwijać a 
my dajemy zatrudnienie kolejnym 
osobom.
– Punkty przedszkolne nie były 
początkiem Waszej działalności. 
Zaczęliście od przedszkola w 

Wołominie. Czy to przedszkole 
nadal funkcjonuje?
– Tak, ono nadal funkcjonuje i stąd 
wzięło się nasze doświadczenie. Po 
zamieszkaniu w Gminie Poświętne 
zauważyliśmy, że jest potrzeba na 
uruchomienie punktów przedszkol-
nych zapewniających opiekę i rozwój 
dzieciom a także dających możliwość 
wyrównywania szans edukacyjnych dla 
dzieci na terenie wiejskim. 
– Mieszkając jeszcze w Wołomi-
nie, byliście Państwo oboje ak-
tywni społecznie, braliście udział 
w różnych inicjatywach. Nie dzi-
wi więc, że po przeprowadzce 
również znaleźliście spo-
sób na aktywność. Oprócz 
przedszkola prowadzicie 
Scholę (chór dziecięco-
młodzieżowy działający 
przy parafii), organizujecie 
wypoczynek letni dla dzieci 

ale macie też dużą rodzinę – pię-
cioro dzieci. Czy wystarcza czasu 
na bycie Tatą i Mamą?
– To jest tak, że w tym co robimy 
uczestniczą również nasze dzieci. W 
Scholi śpiewa nasza najstarsza córka 
a w tym roku dołączyła najmłodsza. 
Robimy to co lubimy realizując swoje 

pasje (ja organizacyjnie i społeczne, 
żona muzyczne i artystyczne). Próbu-
jemy tym "zarazić" nasze dzieci. Jedną 
z naszych aktywności są kolonie, które 
organizujemy przy naszej parafii dla 
około 60 dzieci. Organizujemy też 
warsztaty, koncerty itp. z potrzeby 
zorganizowania i zintegrowania środo-
wiska, w którym żyje nasza rodzina.
– Od trzech lat jest Pan sołtysem 
wsi Choiny. Na czym opiera Pan 
swoją działalność?
– Propozycja wystartowania na sołtysa 

wyszła od mieszkańców. 
Wiedziałem, że nie 

jest łatwo zinte-
grować środowi-
sko mieszkań-
ców – cały czas 
próbuję. Aby 

usprawnić ko-
munikację za-
łożyłem grupę 

na portalu spo-
łecznościowym. 
Mamy około 100 

kont. Organizuję cykliczne sprząta-
nie wsi - co roku przed Wielkanocą. 
Chociaż już mniej, ale śmieci ciągle 
lądują na przydrożnych terenach więc 
systematycznie trzeba o tym pamiętać. 
Co roku w naszej miejscowości mamy 
Mszę św. przy kapliczce, po której or-
ganizuję wspólne ognisko dla całej wsi. 

Powołałem i zainicjowałem powstanie 
Stowarzyszenia Sołtysów i Członków 
Rad Sołeckich Gminy Poświętne aby 
pomysłami dzielić się z innymi.
– Rozumiem, że niejako z tych 
działań wynika decyzja o kandy-
dowaniu na wójta Poświętnego.
– Podejmowane działania faktycznie 
spowodowały propozycje ze strony 
części mieszkańców, aby zbudować 
komitet i stworzyć listę kandydatów na 
radnych i wpłynęły na moją decyzję o 
kandydowaniu na wójta.
– Gmina Poświętne to gmina le-
żąca blisko Wołomina, blisko War-
szawy. Czy społeczność lokalna 
wykorzystuje ten potencjał?
– Myślę, że nie ale społeczność lokalna 
jest zainteresowana rozwojem naszej 
gminy. Świadczy o tym chociażby 
liczba kandydatów na wójta i do Rady 
Gminy. Na jednym z pierwszych 
spotkań sołeckich zaproponowałem, 
aby wyznaczyć tereny pod przyszłe 
inwestycje, ale na ten moment nie 
spotkało się to z akceptacją ze strony 
urzędującej władzy.
– A może mieszkańcy nie chcą 
zmian w tym kierunku. Może 
chcą mieszkać w terenach zielo-
nych z dala od wielkomiejskiego 

gwaru?
– Myślę, że chcą zmian prowadzą-
cych do rozwoju i podniesienia 
komfortu życia w gminie wiej-
skiej. Jednak na chwilę obecną 
propozycje docierające do urzę-
dującej władzy samorządowej 
nie przebijają się. Wiem, że 

każda inicjatywa oddolna skupiająca 
ludzi, którzy widzą potrzebę wpro-
wadzenia zmian działa mobilizująco. 
Stąd też – między innymi – decyzja o 
kandydowaniu na wójta. Świadomość 
istnienia konkurencji mobilizuje do 
działania również innych. A razem 
można więcej.

– (...) na chwilę obecną propozycje docierające 
do urzędującej władzy samorządowej nie przebi-
jają się. Wiem, że każda inicjatywa oddolna 
skupiająca ludzi, którzy widzą potrzebę 
wprowadzenia zmian działa mobilizująco. 
Stąd też – między innymi – decyzja o 
kandydowaniu na wójta. Świadomość 
istnienia konkurencji mobilizuje do 
działania również innych. A razem moż-
na więcej – mówi Marcin Skonieczny

nie, byliście Państwo oboje ak-nie, byliście Państwo oboje ak-nie, byliście Państwo oboje ak
tywni społecznie, braliście udział 
w różnych inicjatywach. Nie dzi-
wi więc, że po przeprowadzce 
również znaleźliście spo-
sób na aktywność. Oprócz 
przedszkola prowadzicie 
Scholę (chór dziecięco-
młodzieżowy działający 
przy parafii), organizujecie 
wypoczynek letni dla dzieci 

– Propozycja wystartowania na sołtysa 
wyszła od mieszkańców. 

Wiedziałem, że nie 
jest łatwo zinte-

grować środowi-
sko mieszkań-
ców – cały czas 
próbuję. Aby 

usprawnić ko-
munikację za-
łożyłem grupę 

na portalu spo-
łecznościowym. 
Mamy około 100 

kandydowaniu na wójta.
– Gmina Poświętne to gmina le
żąca blisko Wołomina, blisko War
szawy. Czy społeczność lokalna 
wykorzystuje ten potencjał?
– Myślę, że nie ale społeczność lokalna 
jest zainteresowana rozwojem naszej 
gminy. Świadczy o tym chociażby 
jest zainteresowana rozwojem naszej 
gminy. Świadczy o tym chociażby 
jest zainteresowana rozwojem naszej 

liczba kandydatów na wójta i do Rady 
Gminy. Na jednym z pierwszych 
spotkań sołeckich zaproponowałem, 
aby wyznaczyć tereny pod przyszłe 
inwestycje, ale na ten moment nie 
spotkało się to z akceptacją ze strony 
urzędującej władzy.
– A może mieszkańcy nie chcą 
zmian w tym kierunku. Może 
chcą mieszkać w terenach zielo
nych z dala od wielkomiejskiego 

gwaru?
– Myślę, że chcą zmian prowadzą
cych do rozwoju i podniesienia 
komfortu życia w gminie wiej
skiej. Jednak na chwilę obecną 
propozycje docierające do urzę
dującej władzy samorządowej 

– (...) na chwilę obecną propozycje docierające 
do urzędującej władzy samorządowej nie przebi-
jają się. Wiem, że każda inicjatywa oddolna 
skupiająca ludzi, którzy widzą potrzebę 
wprowadzenia zmian działa mobilizująco. 
Stąd też – między innymi – decyzja o 
kandydowaniu na wójta. Świadomość 
Stąd też – między innymi – decyzja o 
kandydowaniu na wójta. Świadomość 
Stąd też – między innymi – decyzja o 

działania również innych. A razem moż-działania również innych. A razem moż-działania również innych. A razem moż
na więcej – mówi Marcin Skonieczny

Rozmowa z Dorotą Wróbel, kandydatem na wójta gminy Dąbrówka

Za kilkanaście dni odbędą się wybory samorządowe. To najlepszy moment na podsumowanie 4 lat kadencji obecnych władz gminy i dokonanie właściwego wyboru. 
Funkcja wójta to przede wszystkim odpowiedzialność, także za obietnice, które się składa mieszkańcom gminy.

Sfinansowano ze środków KWW Rozwój Gminy Dąbrówka

- Zmiany są konieczne niemal w 
każdej dziedzinie. Od dłuższego 
czasu spotykam się z miesz-
kańcami gminy. To nie tylko 
spotkania przedwyborcze, ale 
przede wszystkim te, wynika-
jące z niezadowolenia obecnym 
stanem. Na podstawie tych 
rozmów, analizy dokumentów 
dostępnych dla wszystkich, 
obserwacji sąsiednich gmin 
i ich rozwoju, stworzyliśmy 
program, który wskazuje 
kierunek tych zmian. Gmina 
nie inwestuje we wszystkie 
sołectwa, są miejscowości lepiej 
rozwinięte i te, które wydają 
się zapomniane - zauważa 
Dorota Wróbel, kandydat na 
wójta gminy Dąbrówka 

- Dlaczego zdecydowała się Pani 
kandydować w wyborach na 
wójta gminy Dąbrówka?
- Mam za sobą kilkanaście lat pracy 
na stanowisku kierowniczym w 
międzynarodowej firmie. Zdoby-
łam doświadczenie w zarządza-
niu zespołem, wdrażałam nowe 
rozwiązania i projekty z wielomi-
lionowym budżetem. Odbyłam 
szkolenia i kursy, dzięki którym 
nauczyłam się organizować pracę, 
kontrolować ją i rozliczać. To bagaż 
doświadczeń, które pozwalają mi 
podsumować pracę obecnych wło-
darzy. Kończy się kadencja władz 
gminy Dąbrówka. Rada gminy, wójt 
i zastępca wójta mieli przez ostat-
nie 4 lata realny wpływ na budżet 
i na inwestycje i mieli szansę na 
polepszenie życia mieszkańców. 
To był czas na wprowadzenie 
zmian. Teraz jest pora rozlicze-
nia z pracy i z obietnic. Aktualna 
sytuacja w gminie, jej zadłużenie, 
brak rozwoju oraz ignorowanie 
wielu potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców, utwierdzają mnie w 
przekonaniu, że mogę zaoferować 
znacznie więcej, niż obecny wójt, 
Radosław Korzeniewski, czy jego 
zastępca pełniący tę funkcję przez 
2 kadencje, Zenon Zadróżny. 
Obydwaj kandydaci startują w 
wyborach, podkreślając swoje 
doświadczenie w samorządzie. 
Funkcja wójta to odpowiedzialność 
wynikająca z oczekiwań mieszkań-
ców. Uważam, że konieczne jest 
inne spojrzenie na sprawy gmin-
ne. Powinna nastąpić zmiana na 
stanowisku wójta i w radzie gminy. 
Aby gmina mogła się rozwijać 
potrzebni są ludzie, którzy mają 
interesujące, odpowiadające na 
potrzeby mieszkańców pomysły i 
nie boją się wprowadzać ich w ży-
cie. Dąbrówce potrzebny jest wójt, 
który realizuje obietnice, pełni 
nadzór nad ich realizacją, działa na 
rzecz mieszkańców i nie wyrządza 
szkód w majątku gminy. 
- Czym się Pani teraz zajmuje? 
- Aktualnie prowadzę działalność 
gospodarczą, na którą pozyskałam 
środki unijne. Kolejną kadencję 
pełnię funkcję przewodniczącej 
Wspólnoty Gruntowej Wsi Troja-

ny. Pracuję społecznie, założyłam 
Stowarzyszenie „Nasza Wieś”. 
Doposażyliśmy świetlicę wiejską, 
zorganizowaliśmy zajęcia języka 
angielskiego, fitness i gimnastykę 
dla seniorów, uruchomiliśmy si-
łownię. Organizujemy spotkania 
integracyjne dla mieszkańców. W 
tej działalności nie zatrzymał mnie 
nigdy brak funduszy, czy wsparcia 
urzędu gminy.  Przy współpracy 
społeczników, których w naszej 
gminie nie brakuje, podejmowałam 
wiele inicjatyw. Chcę podwyższyć 
jakość życia w gminie i chcę wziąć 
odpowiedzialność za te działania. 
- Jest Pani gotowa na zmiany?

- Od wielu miesięcy biorę udział 
w sesjach Rady Gminy Dąbrówka 
i przyglądam się pracy naszych 
radnych, wójta i jego zastępcy. To 
ważne doświadczenie, bo dało mi 
szersze spojrzenie na niewykorzy-
stany potencjał naszej gminy, na jej 
problemy oraz wyzwania. 
Decyzję o kandydowaniu podjęłam 
dużo wcześniej i odpowiednio sta-
ram się przygotować do pełnienia 
funkcji wójta. Pomogła mi w tym 
praca społeczna, poznałam ludzi, 
ich potrzeby oraz utwierdziłam się w 
przekonaniu, że jeżeli bardzo chce-
my zmienić coś w naszym wiejskim 
środowisku, to jest to możliwe. 

- Co chciałaby Pani zrobić dla 
gminy Dąbrówka?
- Zmiany są konieczne niemal w 
każdej dziedzinie. Od dłuższego 
czasu spotykam się z mieszkań-
cami gminy. To nie tylko spotka-
nia przedwyborcze, ale przede 
wszystkim te, wynikające z nie-
zadowolenia obecnym stanem. 
Na podstawie tych rozmów, ana-
lizy dokumentów dostępnych dla 
wszystkich, obserwacji sąsiednich 
gmin i ich rozwoju, stworzyli-
śmy program, który wskazuje 
kierunek tych zmian. Gmina nie 
inwestuje we wszystkie sołectwa, 
są miejscowości lepiej rozwinięte 

i te, które wydają się zapomniane. 
Zależy mi na zrównoważonym 
rozwoju gminy, każde sołectwo 
ma inne problemy i inne walory. 
Wciąż brakuje u nas elementarnej 
infrastruktury. Mamy jedną oczysz-
czalnię ścieków, która nie działa 
prawidłowo i do której podłączona 
jest tylko niewielka część gminy. 
Z kontroli Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska wynika, że całkiem 
niedawno apelował o zwiększenie 
kontroli nad oczyszczalnią. Wciąż 
jeszcze są w naszej gminie miesz-
kańcy, którzy nie mają dostępu do 
wody i mimo podeszłego wieku 
lub niepełnosprawności noszą tę 
wodę od sąsiadów. Mamy w gminie 
problem komunikacji pasażerskiej, 
kolejne kursy są odwoływane, są 
miejscowości „odcięte” od świata. 
Brakuje utwardzonych dróg, od-
wodnienia, chodników, szczególnie 
tam, gdzie dzieci chodzą do szkoły. 
W dwóch ośrodkach zdrowia 

opieka medyczna jest aktualnie na 
takim poziomie, że wzrasta liczba 
pacjentów, którzy przepisują się do 
przychodni w Radzyminie. Brakuje 
miejsc w przedszkolu, nie ma 
żłobka ani wsparcia dla pracujących 
rodziców. Budowane są chodniki i 
drogi, które wkrótce trzeba będzie 
zniszczyć, budując wodociąg, czy 
kanalizację. Pierwszeństwo po-
winny mieć przemyślane działania, 
najważniejsze dla mieszkańców, 
czyli inwestycje skonsultowane z 
mieszkańcami. Oni wiedzą najle-
piej, czego im potrzeba. Podczas 
spotkań wyborczych prezentujemy 
szczegółowo program, zapraszam 

wszystkich i zachęcam do roz-
mowy. 
- Jak chce Pani zrealizować te 
pomysły i skąd weźmie na to 
pieniądze?
- Gmina wymaga już teraz audytu 
i wprowadzenia oszczędności, 
choćby po to, żeby nie obciążać 
swoimi błędnymi decyzjami bu-
dżetów mieszkańców. Wiele z tych 
zadań można było sfinansować 
ze środków zewnętrznych, np. 
pochodzących z Unii Europej-
skiej. Zestawiając liczbę pieniędzy 
pozyskanych z tego źródła w obec-
nej kadencji naszych włodarzy i 
sukcesy sąsiednich gmin, nasuwa 
się smutna refleksja, że „prze-
spaliśmy” ten czas. Są oczywiście 
jeszcze inne źródła finansowania 
(np. projekty rządowe, wsparcie sa-
morządu województwa, inwestycje 
powiatowe). Dlatego trzeba od razu 
powołać zespół specjalistów, którzy 

od pierwszych dni będą pozyskiwać 
dla gminy fundusze. Z każdym 
następnym miesiącem może być na 
to już za późno. Trzeba prowadzić 
oszczędną gospodarkę i pozyskać 
jak najwięcej inwestorów. Stworzyć 
takie warunki do życia, żeby kolej-
ne rodziny osiedlały się w naszej 
gminie i tu odprowadzały podatki. 
Jesteśmy komitetem wyborczym 
wyborców, który połączył ludzi, 
dla których najważniejsza jest 
działalność na rzecz mieszkańców, 
naszych sąsiadów. Nasi kandydaci 
do rady gminy pochodzą z rodzin, 
które od wielu pokoleń mieszkają 
w gminie Dąbrówka, są wśród nas 

także osoby, które wybrały naszą 
gminę jako najlepsze miejsce do 
życia. Tu założyli rodziny i tutaj 
angażują się w życie swoich spo-
łeczności. Mamy za sobą różne 
doświadczenia, inne wykształcenie, 
jedni pracują w samorządzie, dru-
dzy w sektorze prywatnym, inni 
prowadzą działalność gospodarczą. 
Przeszliśmy różne ścieżki kariery 
zawodowej. Jesteśmy otwarci na 
wiedzę i chcemy podjąć ciężką 
pracę na rzecz społeczności naszej 
gminy. Rozwój Gminy Dąbrówka – 
to nasz cel.
- Dziękuję za rozmowę.

Zawsze po stronie ludzi
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• NAJSZYBSZY INTERNET W MIE�CIE
• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms

300
Mb/s

120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070




