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Ład urbanistyczny  
– wyzwanie  
dla Dąbrówki

15 000

Sport potrzebuje 
swojego  
przedstawiciela  
w Radzie Powiatu

Paweł Żółtek

Renata Naczaj

Radosław  
Korzeniewski
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 – Będąc ciągle młody 
i posiadając jeszcze tę energię 

będącą przywilejem wieku, entuzjazm i 
to że umiem słuchać, lubię ludzi. Lubię do 
nich wychodzić i z nimi rozmawiać. Jestem 
człowiekiem dialogu. Uważam, ze lepiej 
rozmawiać, nawet na trudne tematy, ale 
nie dzielić. Do dialogu potrzeba jest rów-
nież posiadanie empatii – to cechy, które 
posiadam i uważam, że są jednymi z więk-
szych moich atutów – mówi Kamil  Michał 
Iwandowski >> str. 15

Mama, babcia,  
samorządowiec

– Podobno wnuki kocha 
się bardziej niż dzieci  
i coś tu jest na rzeczy bo-
wiem wnuki kocha się ina-
czej. Jestem teraz bardziej 
cierpliwa, wyrozumiała. 
(...) Zawsze bez problemu 
godziłam życie prywatne  
z zawodowym, a reprezen-
towanie wcześniej szkoły, 

a obecnie miasta, da-
wało i daje mi wiele 
satysfakcji - mówi 
Małgorzata Zyśk, 
wiceburmistrz 
Ząbek >> str. 4
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Potrafię i chcę  
słuchać  
mieszkańców

– Tego, że mieszkańcy przyjdą obejrzeć efekt 
trwającej przez kilkanaście miesięcy zmia-

ny wokół Domu nad Łąkami, można się 
było spodziewać, ale, że przyjdzie nas aż 
tak dużo, chyba nikt się nie spodziewał. 
Przez dwa weekendowe dni przez nowo 
otwarty park przewinęły się prawdziwe 

tłumy dzieci i dorosłych >> str. 3

Spółka komandytowo 
-akcyjna  
i spółka akcyjna
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Park u podnóża 
Domu  

Zofii i Wacława  
Nałkowskich  

otwarty
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Spółka komandytowo 
-akcyjna i spółka akcyjna

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

– Dziś kontynuujemy rozmowę z 
poprzedniego tygodnia o rodza-
jach spółek.
– Tak. Dziś również ją skończymy. 
Pozostały nam do omówienia spół-
ka komandytowa, spółka komandy-
towo-akcyjna oraz spółka akcyjna. 
Niemniej skupię się wyłącznie na 
spółce komandytowej.
– A czemu wyłącznie spółka 
komandytowa?
– Spośród tych trzech wymienio-
nych to właśnie spółka komandy-
towa jest najbardziej popularna w 
obrocie gospodarczym. Po prostu 
ze względu na swoją specyfikę 
spółka akcyjna wykorzystywana 
jest do prowadzenia dużych biz-
nesów, które często wymagają 
zgromadzenia znacznego kapitału 
i wtedy jedną z metod jest właśnie 
emisja akcji własnych. Co do spółki 
komandytowo-akcyjnej to łączy 
ona w sobie cechy spółki akcyjnej 
oraz spółki komandytowej. Swego 
czasu cieszyła się ona znacznym 
zainteresowaniem, głównie ze 
względów podatkowych, natomiast 
po zmianie przepisów zaintereso-
wanie takim spółkami wyraźnie 
spadło.
– Dobrze, przybliżmy więc na-
szym czytelnikom charakterysty-
kę spółki komandytowej.
– Bardzo chętnie. Sposób po-
wstania i funkcjonowania spółki 
komandytowej regulują przepisy 
ustawy kodeks spółek handlowych. 
Spółka komandytowa jest spółką 
osobową. Do zawiązania spółki 
komandytowej potrzeba minimum 
dwóch wspólników. Dodatkowo 
kodeks różnicuje wspólników na 
komplementariuszy i komandy-
tariuszy.
– Komplementariusz? Koman-
dytariusz? Co to właściwie 
znaczy?

– Komplementariusz odpowia-
da całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki i ma prawo 
oraz obowiązek prowadzić sprawy 
spółki. Zaś komandytariusz jest 
tym wspólnikiem, który spraw 
spółki, co do zasady nie prowadzi, a 
odpowiada wyłącznie do wysokości 
sumy komandytowej, tj. do kwoty 
jaką deklaruje w umowie spółki.

– A jak z opodatkowaniem spółki 
komandytowej?
– Spółka komandytowa jest spółką 
osobową. Jak już wiemy z po-
przednich rozmów oznacza to, 
że spółka nie jest podatnikiem 
podatku dochodowego – podatek 
dochodowy płacą wspólnicy spółki 
komandytowej, proporcjonalnie 
do posiadanego udziału w zysku 
spółki.
– A jak taką spółkę komandyto-
wą założyć?
– Spółka komandytowa powstaje z 
chwilą wpisania jej przez sąd do 
Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS). Wcześniej zawarcie umo-
wy spółki komandytowej musi 
nastąpić u notariusza. Niemniej 
od pewnego czasu istnieje moż-
liwość zawarcia takiej umowy z 
pominięciem notariusza. Otóż 
spółkę komandytową można za-
łożyć z wykorzystaniem wzorca 
umowy poprzez system teleinfor-
matyczny Ministerstwa Sprawie-

dliwości w tzw. procedurze S24. 
Co do technicznych szczegółów 
to niezbędny jest podpis elek-
troniczny – może to być profil 
zaufany ePUAP albo certyfikat 
kwalifikowany.
– Czy powinniśmy wiedzieć coś 
więcej?
– Tak. Spółka komandytowa ma 
obowiązek prowadzić księgi ra-
chunkowe zgodnie z ustawą o 
rachunkowości.
– Stosunkowo często można spo-
tkać firmy, które w nazwie mają 
sp. z o.o. spółka komandytowa, 
o co chodzi?

- Bardzo trafne pytanie. Powiedzieć, 
że do tego właśnie sprowadza się 
istota spółki komandytowej byłoby 
dużym uproszczeniem, ale nie-
wątpliwie jest to jeden z głównych 
powodów prowadzenia biznesu w 
tej właśnie formie.
– Można jaśniej?
– Już spieszę z odpowiedzią. Chodzi 
tu właśnie o odpowiedzialność i 
związane z tym rozróżnienie wspól-
ników na komplementariusza i 
komandytariusza. Za prowadzenie 
spraw spółki komandytowej odpo-
wiada jej komplementariusz i to ten 
wspólnik ponosi pełną odpowiedzial-
ność całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki komandytowej. 
Komandytariusz natomiast odpo-
wiada wyłącznie do wysokości sumy 
komandytowej.
– I co to właściwie znaczy?
– Właśnie to, że w przypadku spółki, 
która w nazwie ma sp. z o.o. sp. ko-
mandytowa, komplementariuszem, 
a więc tym wspólnikiem, który od-
powiada całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki komandytowej, 
jest właśnie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Jak wiemy z 
rozmowy w poprzednim tygodniu, 
dla udziałowców spółki z o.o., a więc 
de facto właścicieli biznesu, ta odpo-
wiedzialność jest więc praktycznie 
ograniczona do wysokości wniesio-
nego kapitału do spółki z o.o.

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

– Sposób powstania  
i funkcjonowania spółki 
komandytowej regulują 
przepisy ustawy kodeks 
spółek handlowych. Spół-
ka komandytowa jest spół-
ką osobową. Do zawiąza-
nia spółki komandytowej 
potrzeba minimum dwóch 
wspólników. Dodatkowo 
kodeks różnicuje wspólni-
ków na komplementariu-
szy i komandytariuszy. 
– mówi Paweł Żółtek.

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

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.

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

od 3,99%
1

Mistrzowski Kredyt 
Gotówkowy

RRSO

12,02%

kredyty gotówkowe

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

Wołomin 
ul. Ogrodowa 14 lok. 3 
czynne pon.–pt. 9.00–17.00
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Nie jestem sam
Edward M. Urbanowski

Andrzej Saramonowicz, reżyser, pisarz: - Jestem Polakiem, który kocha swój 
kraj i jako świadomy obywatel czuję się za niego odpowiedzialny. Właśnie dlatego, 
kiedy mam przekonanie, że w mojej ojczyźnie dzieje się coś niedobrego, mówię 
o tym głośno i przedstawiam racje, jakie stoją za moją postawą obywatelską.

Nie wolno się na to godzić, nie wolno przyjmować tej prymitywnej wykładni 
patriotyzmu, bo jeśli patriotyzm ma się kojarzyć wyłącznie z ciemnogrodem, 
wymachiwaniem symboliczną szabelką i marszami łysych troglodytów w oparach 
dymu z rac, pozostali ludzie, przyzwoici obywatele, będą się od Polski i miłości 
do niej odsuwać. Więc mówię wyraźnie: PiS to partia nastawiona wyłącznie 
roszczeniowo. Jej elity uznały, że populizm to najlepszy wehikuł, by sięgnąć po 
władzę, rozumianą przez nie jako państwowe łupy. By to osiągnąć, wykorzystują 
hasła pseudo-patriotyczne, bo na nie znaczna cześć elektoratu jest wrażliwa. Ale 
to, co robi Kaczyński i idące za nim hordy politycznych barbarzyńców - to nie 
jest miłość do Polski. To bezwzględna walka o łupy.

Podział, który Jarosław Kaczyński zbudował i nadal buduje, jest dla mnie 
porównywalny ze skutkami zaborów. Jestem przerażony, że zostawiamy przy-
szłym pokoleniom spuściznę nienawiści.  
I dlatego właśnie - zamiast zajmować się 
tym, czym zajmować się lubię najbardziej, 
czyli kręceniem filmów i pisaniem powie-
ści - zabieram głos w publicznej debacie 
o kondycji polskiego życia społeczno-po-
litycznego.

Są momenty w życiu kraju, kiedy nie 
można siedzieć z założonymi rękami. 
Czasami - nawet jak to, mówiąc trywialnie, 
„nie opłaca się” - trzeba wyjść poza strefę 
własnego komfortu i zająć stanowisko. Tak 
rozumiem patriotyzm właśnie! Uważam, 
że Prawo i Sprawiedliwość, jak każda par-
tia populistyczna o ambicji autorytarnej, 
zawłaszcza pojęcia, wynaturzając ich zna-
czenie. Sama nazwa jej formacji jest kpiną 
i z prawa i ze sprawiedliwości. Tak jak kpiną 
była nazwa „Prawda” dla sowieckiej gazety, 
która wciskała mieszkańcom carskiej Rosji kłamstwo za kłamstwem. To samo 
dzieje się w dzisiejszej Polsce ze słowami Polska i patriotyzm. Zza tych wszystkich 
biało-czerwonych sztandarów, haseł, marszów, trąb, litanii, modlitw, zapewnień 
o wielkości, tupań nogą, dętych przemów i wszelkiej maści obiecanek cacanek, 
wystaje goła dupa.

Sto lat temu, kiedy Polska odradzała się po rozbiorach, ścierały się ze sobą 
dwie koncepcje patriotyzmu: państwowy Józefa Piłsudskiego i etniczny Romana 
Dmowskiego. Politycznie zwyciężył Piłsudski, ale jego koncepcja patriotyzmu 
państwowego - opartego na lojalności w stosunku do państwa i jego instytucji - 
nie utrwaliła się w świadomości współczesnych polityków. Myślę, że Piłsudski 
patrzyłby ma poczynania Kaczyńskiego i jego ludzi z obrzydzeniem, bo oni 
realizują wszystko, czym on się brzydził. Pisowskie elity, które w 2015 roku 
przejęły władzę i które traktują państwo jak obszar do złupienia, korzystają  
z tragicznego podziału, jaki Jarosław Kaczyński zbudował między Polakami.  
I będą go konsekwentnie pogłębiać, bo to daje im osobiste korzyści. Dlatego 
tak ważne jest mówienie, że Polska i polskość to pojęcia całkowicie różne od ich 
propagandowej wykładni, którą wciska nam PiS. 

„Życie to nie bułka z masłem”- 
jak mawiał Forest Gump. 

Każdy dzień stawia przed nami 
setki decyzji, począwszy od tych 
codziennych, jak „wstać już, czy 
pospać jeszcze chwilę?”, „w co się 
ubrać?” czy „którą drogę wybrać, 
aby jak najszybciej dojechać do 
pracy?” a kończąc na poważnych 
decyzjach finansowych czy ro-
dzinnych. Stając przed trudnymi 
wyborami radzimy się bliskich, 
przyjaciół, zwracamy się do pro-
fesjonalistów; spotykamy się  
z coachami, specjalistami z danej 
dziedziny, wydajemy często nie-
małe pieniądze, by mieć pewność, 
że decyzja, którą podejmiemy bę-
dzie tą najlepszą z możliwych.

Kiedy decydujemy się na za-
kup sprzętu elektronicznego czy 
samochodu poświęcamy czas na 
sprawdzenie, co najlepszego mo-
żemy dostać za kwotę, którą prze-
znaczyliśmy na ten cel. Bardzo 
rzadko zdarza się, że decydujemy  
o wyborze sugerując się tylko 
marką produktu lub tym, że re-
klamowany jest przez znanego 
celebr ytę. Nikt przecież, nie 
podejmuje decyzji opierając się na 
argumencie „wierzę, że to dobra 
lodówka” albo „mam uczucie, że 
ten właśnie samochód nie będzie 
psuł się tak często jak poprzedni”. 
Zazwyczaj czytamy dokładnie 
opis produktu, możliwości i opcje 
modelu, sprawdzamy opinie na 
forach użytkowników, porównu-
jemy. Chcemy mieć pewność, że 
na ten moment, z tych opcji, które 
mamy,  jest to słuszna, przemyśla-
na i dokładnie przeanalizowana 
decyzja.

Czy zawsze? Są co najmniej 
trzy sytuacje gdy racjonalne czy 
merytoryczne rozeznanie najczę-
ściej jest pomijane. Zdumiewa-
jącym jest fakt, że są to decyzje, 
które mają bezpośredni i znaczący 
wpływ na nasze życie. Pierwsza to 

wybór partnera życiowego, druga 
- wybór dokonywany przy urnie, 
trzecia wybór, aby na wybory nie 
pójść wcale. 

W tych trzech przypadkach, 
zdumiewa fakt, że w pełni po-
legamy na naszych emocjach, 
uczuciach jakie wzbudza w nas 
kandydat. Kluczowym argumen-
tem bywa nasza wiara, w to, że 
to ta najwłaściwsza osoba, lub 
przeciwnie, że nie ma to żadnego 
sensu. 

Hmm, a gdyby i do tych decy-
zji podejść z powagą i rozwagą?  
A gdyby poświęcić kilkanaście 

minut, aby sprawdzić kim na-
prawdę jest człowiek, który ma 
wpływ na moje życie? Jakie ma 
wartości, umiejętności, poglądy, 
co go wyróżnia? Poświęćmy czas 
na rozmowę i słuchajmy uważnie 
tego co mówi i czy jest to spójne, 
sensowne, co zrobił do tej pory  
i jakie są tego skutki. 

Podchodźmy do wyborów  
z rozsądkiem, szczególnie do 
tych wyborów, których konse-
kwencje ponosić będziemy przez 
wiele lat.

„Moje życie jest w moich 
rękach. Dziś, swoimi wyborami 
zapisuję swoją przyszłość.” - Bar-
bara Baraldi

Zapraszam na wybory.

Są co najmniej trzy sytuacje 
gdy racjonalne czy meryto-

ryczne rozeznanie najczęściej 
jest pomijane. Zdumiewają-

cym jest fakt, że są to decy-
zje, które mają bezpośredni 
i znaczący wpływ na nasze 

życie. Pierwsza to wybór 
partnera życiowego, druga 

- wybór dokonywany przy 
urnie, trzecia wybór, aby na 

wybory nie pójść wcale.  

Sztuka wyborów
Wiktoria Żurobska

(...) PiS to partia nasta-
wiona wyłącznie roszcze-
niowo. Jej elity uznały, że 

populizm to najlepszy wehi-
kuł, by sięgnąć po władzę, 

rozumianą przez nie jako 
państwowe łupy. By to 
osiągnąć, wykorzystują 

hasła pseudo-patriotyczne, 
bo na nie znaczna cześć 
elektoratu jest wrażliwa. 

- mówi Andrzej Saramono-
wicz, reżyser i pisarz.

Ślubowanie Uczniów klas I Szkół 
Mundurowych PUL w Wołominie

„Jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i regionu. Pracować dla chwały i szczęśliwej 
przyszłości Polski – mojej Ojczyzny. Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg” – takie właśnie słowa 
uczniowskiej roty zabrzmiały 7 października 2018 r. w Wołominie.

Wypowiedziało je chórem 201 
dziewcząt i chłopców z pierwszych 
klas liceów mundurowych, pro-
wadzonych przez Stowarzyszenia 
Płockiego Uniwersytetu Ludowego. 
Byli to uczniowie: I LO PUL im. 4 
Pułku Strzelców Konnych w Płocku, 
I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku 
Piechoty w Kutnie, I LO PUL im. 
11 Pułku Ułanów Legionowych w 
Ciechanowie oraz I LO PUL im. 111 
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. 
Ślubowanie poprzedził dwudniowy 
obóz integracyjno – szkoleniowy w 
Nowym Miszewie, w którym wzięli 
udział pierwszoklasiści.

Niedzielne uroczystości roz-
poczęła w Kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej Msza Święta, 
celebrowana przez księdza probosz-
cza Witolda Gajdę i zaproszonych 
duchownych. Kazanie do uczniów, 
gości, grona pedagogicznego, rodzi-
ców i sympatyków szkoły skierował 
ks. kpt Grzegorz Idzik. Podczas 
nabożeństwa w świątyni były obec-
ne poczty sztandarowe placówek 
PUL z: Wołomina Kutna, Płocka  
i Ciechanowa.

Następnie pododdziały honoro-
we szkół poprowadziły bohaterów 
dnia na oficjalną część obchodów 
na Plac 3 Maja w Wołominie, gdzie 

nastąpiło uroczyste podniesienie 
Flagi Państwowej RP na maszt,  
a następnie dowódcy pododdziałów 
złożyli meldunki o gotowości do 
uroczystości Panu ppłk Mariuszowi 
Powierży.

Kolejnym punktem obchodów 
były przemówienia gospodarzy  
i zaproszonych gości. Gos zabrali: 
Prezes Zarządu PUL p. Paweł 
Kaczyński, Burmistrz Wołomina 
p. Elżbieta Radwan oraz Wice-
starosta Powiatu Wołomińskiego  

p. Adam Łossan. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy Wołomina, 
rodzice, wychowawcy i goście, wśród 
nich oficerowie służb munduro-
wych: Przedstawiciele Dowództwa 
Garnizonu Warszawa, Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki, 
5 Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, Komendant Powia-
towy Policji w Wołominie młodszy 
inspektor dr Marek Ujazda, Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wołominie mł. bryg. 

Andrzej Wysocki, przedstawiciele 
związków kombatanckich, stowarzy-
szeń i fundacji współpracujących ze 
szkołami PUL.

Uroczysta zbiórka, zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym i regulami-
nem musztry, zakończyła się defiladą 
przy dźwiękach „Warszawianki”.

Drugą część obchodów stanowiły 
spektakularne pokazy wyszkolenia 
sportowo-obronnego, które przy-
gotowali gospodarze uroczystości 
I LO PUL 111. Eskadry Myśliw-
skiej pod kierunkiem p. Adama 
Drajkowskiego. Uczestnicy uro-
czystości i mieszkańcy Wołomina 
mogli podziwiać widowisko pełne 
popisów sprawnościowych, wybu-
chów i dymu. Zainteresowaniem 
widzów cieszyła się zwłaszcza wyre-
żyserowana brawurowa akcja służb 
mundurowych, które uniemożliwiły 
kradzież pieniędzy z bankomatu  
i ujęły sprawców rozboju.

Tradycyjnie obchody zakończyły 
się poczęstunkiem wojskową gro-
chówką i domowym ciastem.

Uroczystości te stanowiły ogrom-
ne przeżycie nie tylko dla uczniów 
klas pierwszy I LO PUL, ale także 
dla całej szkoły, a nawet Wołomina.

Źródło: Profil I LO PUL  
w Wołominie i KPP Wołomin

Uroczysta zbiórka zakończyła się defiladą.

– Oddajemy w ręce mieszkań-
ców piękną przestrzeń, w której 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
To już kolejna zielona ostoja w 
naszym mieście. Spotkajmy się 
w ten weekend, bawmy razem i 
cieszmy. Powstało miejsce, któ-
re będzie wspaniałą wizytówką 
Wołomina! – mówiła burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan, 
zapraszając mieszkańców na 
otwarcie parku i spędzenie 
wspólnie weekendu w sobotę 
13 października i niedzielę 14 
października. 

A, że pogodna w miniony 
weekend dopisała wyjątkowo to 
na skorzystanie z zaproszenia 
burmistrz Radwan chętnych do 
obejrzenia nowej inwestycji nie 
brakowało. 

Park odwiedziły tłumy nie 
tylko okolicznych mieszkańców. 
Na twarzach uczestników wi-
doczna była nie ukrywana radość. 
– Wreszcie mamy coś ładnego, 
tu u siebie w naszym Wołomi-
nie – to najczęściej powtarzany 
komentarz.

Pojawiły się – jak na Wołomin 
przystało :) – również opinie 
sceptyczne sugerujące, że to nie 
jest miejsce dla mieszkańców 
Wołomina dostępne bo daleko 
od centrum, bo parking za mały 
i.td. Miejmy jednak nadzieję, że 
mieszkańcy pokochają to miejsce 
a Dom nad Łąkami będzie miał 
licznych gości. 

W miniony weekend pracow-
nicy Muzeum oprowadzili po nim 
około 300 zwiedzających. I też jak 
nam powiedziała Marzena Ku-
bacz, dyrektor Muzeum, takiej 
ilości odwiedzających jeszcze 
w wołomińskim Muzeum nigdy 
dotąd nie było.

- To jeden z piękniejszych 
parków w Wołominie, a być 
może i na Mazowszu. Park, który 
zachwyca ogrodem, pięknymi 
alejkami i nowoczesnym placem 
zabaw. Miejsce stworzone do 
odpoczynku, dobrej zabawy i 
chłonięcia niepowtarzalnego 
klimatu „Domu nad Łąkami” – 
uważa Burmistrz Radwan.

O budowie Parku, miejsca do 
spotkań mieszkańców mówiono 
przez wiele kadencji. 

W poprzedniej kadencji nawet 
zapowiadano jego realizację a 
skończyło się na jednym pro-
jekcie, potem powstał kolejny.  
Realizacją zajęto się jednak 

dopiero w tej kadencji. Zwolen-
ników inwestycji było niemal tylu 
ilu przeciwników. Ale wreszcie po 
długoletnich dyskusjach w dniu 
25.06.2017 r. podpisano umowę 
z firmą – Remondis Sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie, wyłonioną 
z przetargu nieograniczonego na: 
Budowę Parku przy Muzeum im. 
Zofii i Wacława Nałkowskich w 
Wołominie wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego decyzji 
pozwolenia na użytkowanie w 

ramach zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa parku przy Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich 
w Wołominie.

Podpisując umowę wykonaw-
ca zobowiązał się do budowy  
i przebudowy wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych wraz 
z towarzyszącymi murami opo-
rowymi, schodami terenowymi, 
placami, budową ogródków dy-
daktycznych wraz z towarzyszą-

cymi ścieżkami i elementami 
małej architektury, która tworzą: 
pomosty towarzyszące zbiorniko-
wi wodnemu, pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych, pawilony, 
plac zabaw dla dzieci i młodzieży, 
parkowe obiekty małej architek-
tury: siedziska, kosze, tablice 
informacyjne i dydaktyczne, 
barierki itp. A także instalacje 
towarzyszące czyli infrastrukturę 
inżynieryjnej: sieci i przyłączy: 
wodociągowego, kanalizacji sa-

nitarnej, kanalizacji deszczowej, 
elektroenergetycznego, budowę 
oświetlenia parkowego, placu 
parkingowego i miejsc posto-
jowych dla niepełnosprawnych, 
ogrodzenie parkowe wraz z wej-
ściami i wjazdami oraz zjazd. 
Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych należało dokonać 
szeregu prac rozbiórkowych w 
tym: nawierzchni wraz z kra-
wężnikami; części murków opo-

rowych (bez fragmentu murku 
oporowego po północnej stro-
nie muzeum); schodów; części 
ogrodzenia wzdłuż północnej i 
południowej granicy działki do-
konać demontażu słupów elek-
troenergetycznych nn w ramach 
inwestycji.

Na terenie część drzw znaj-
dujących się na terenie przesa-
dzono, część usunięto dokonując 
w ich miejsce nowych nasadzeń 
od ul. 1 maja w postaci rzędo-

wych nasadzeń ozdobnych drzew 
owocowych, i innej roślinności 
ozdobnej – traw, łąk i kwiatów. 
Umowa zakładała zakończenie 
inwestycji w dniu 30 września.

Koszt zrealizowanej inwesty-
cji wynosi 4.783.967,35 zł gmina 
pozyskała na nią blisko 1,7 mln 
złotych dofinansowania z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowiska na lata 2014-2020.

Teresa Urbanowska

Od lewej: Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, wiceburmistrz Edyta Zbieć i radny miejski Grzegorz Skoczeń 

Tego, że mieszkańcy przyjdą obejrzeć efekt trwającej przez kilkanaście miesięcy 
zmiany wokół Domu nad Łąkami, można się było spodziewać, ale, że przyjdzie 
nas aż tak dużo, chyba nikt się nie spodziewał. Przez dwa weekendowe dni przez 
nowo otwarty park przewinęły się prawdziwe tłumy dzieci i dorosłych. Podobało 
się chyba wszystkim – choć niektórym trudno się do tego przyznać.

Park u podnóża Domu 
Zofii i Wacława  
Nałkowskich otwarty
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W poniedziałek, 15 paź-
dziernika Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk wraz  
z Moniką Konarską działającą  
z upoważnienia Skarbnik Gmi-
ny Tłuszcz podpisali umowę  
z Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Janiną 
Orzełowską oraz członkiem 
zarządu Elżbietą Lanc na 
dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa parkingu „PAR-
KUJ I JEDŹ” w Tłuszczu”.
Decyzją Zarządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego Gmina 
Tłuszcz pozyskała na ten cel 
dofinansowanie w ramach 
RPO Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020. 
Wartość projektu wynosi 6 464 
975 zł, a poziom dofinansowa-
nia 80%, tj. 5 157 219,84 zł. 

Projekt dotyczy utworze-
nia dwóch parkingów P+R 
przy stacji PKP w rejonie 
ulic: Warszawskiej, Szkla-
nej i Wileńskiej wzdłuż pasa 

kolejowego, po południowej 
stronie torów. 

Projekt obejmuje budowę 
171 miejsc parkingowych,  
w tym: ośmiu miejsc prze-
znaczonych dla niepełno-
sprawnych oraz ośmiu miejsc 
umożliwiających ładowanie 
samochodów elektrycznych, 
budowę 320 mb ścieżki ro-
werowej, 40 miejsc parkingo-
wych dla rowerów, 12 wiat oraz 
stojaków na rowery, ciągów 
pieszo-jezdnych, odwodnie-

nia, oświetlenia oraz zatoki dla 
autobusów/busów z wiatami. 
Elementami projektu będzie 
także wdrożenie Inteligentne-
go Systemu Transportowego, 
powiązanego z systemem 
automatycznych zapowiedzi 
i informacji wizualnej Kolei 
Mazowieckich. 

Projekt realizowany będzie 
w partnerstwie z Kolejami 
Mazowieckiem Sp z o.o.  oraz 
z Gminą Strachówka w latach 
2018-2019. 

now
a inw

estycja w
 Tłuszczu 

Dzięki podpisanej  
umowie mieszkańcy Tłuszcza

zyskają nowy parking

15 października Miasto Tłuszcz podpisało  
umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa  
parkingu „PARKUJ I JEDŹ” w Tłuszczu”. 

Budowa parkingu „Parkuj  
i Jedź” przy PKP Tłuszcz

Miasto Ząbki w grud-
niu 2016 roku złożyło do 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej wniosek  
o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego in-
frastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 . Umowa o dofi-
nansowanie została podpisana 
w marcu 2018 roku i od tego 

momentu 
rozpoczę-
to prace 
nad  za-
gospoda-
rowaniem 
niebagatelnej 
kwoty 5 095 
800,00 PLN, w tym 
dofinansowania w wy-
sokości 4 331 430,00 zł (85%), 
pozostałe środki w kwocie 764 
370,00 PLN (15%) stanowią 
wkład własny Miasta Ząbki. 

Pierwszym przedsięwzię-
ciem, którego realizacja już 
się rozpoczęła, jest wybudo-
wanie Bramy Niepodległości 
na rondzie im. Tulińskich. 
Kolejne przetargi, których 

przedmiotem będzie zarówno 
zagospodarowanie terenów 
zieleni, jak i wykonanie obiek-
tów rekreacyjnych, są w trakcie 
przygotowywania. 

Jednym z celów projektu 
jest zwiększenie powierzchni 
zieleni oraz miejsc wypoczynku 
w południowej części Ząbek.  
W ramach zadania na terenie 
Ząbek południowych zaplano-
wano na rok 2019 następujące 
prace wykonawcze obejmujące 
swoim zakresem w szcze-
gólności: 

- zagospodarowanie zie-
lenią pustych działek przy 

centrum handlowym na 
rogu ulic Powstańców 
oraz Reymonta; 

-stworzenie nowe-

go skwerku 
na skrzyżo-

waniu ulic 
Powstańców  

i Kopernika, 
-wybudowanie 

placu zabaw wraz z infra-
strukturą do aktywnego wypo-
czynku przy ulicy Powstańców  
w okolicach ulicy Żołnierskiej. 

Planowane są też inwesty-
cje w północnej części Ząbek 
np. fontanna na skwerze na 
rogu ulic Szpitalnej i 11 Listo-
pada oraz rewitalizacja skweru 
przy ulicy Gałczyńskiego. 

UM  Ząbki

Jednym z celów pro-
jektu "Zielona Prze-
strzeń w Ząbkach" 

jest zwiększenie 
powierzchni zieleni 

oraz miejsc 
wypoczynku 
w południo-
wej części 

miasta. 

Ruszyła realizacja długo wyczekiwanego projek-
tu "Zielona Przestrzeń - rozwój i modernizacja 
terenów zieleni w Mieście Ząbki". 

Ruszył projekt  
Zielona Przestrzeń  
w Ząbkach

zielone Ząbki 

– Jest Pani rodowitą Ząbkowian-
ką ?
– Rodzina mojego taty w 1932 roku spro-
wadziła się do Ząbek z Warszawy. Mama 
pochodzi z małej wioski pod Drobinem. 
Ja jestem mieszkanką Ząbek od urodze-
nia, tak jak mój mąż. Tu się poznaliśmy, 
pokochaliśmy i założyliśmy rodzinę, tu 
urodziła się nasza córka Patrycja i przyszły 
na świat dwie wnuczki Lena i Natalia.
– Jak przebiegała Pani kariera 
zawodowa i jak udawało się to 
pogodzić z życiem rodzinnym?
– Pierwszą pracę rozpoczęłam w Biurze 
Studiów i Projektów Służby Zdrowia.  
W latach dziewięćdziesiątych, a dokładnie 
w 1993 roku na rynku budowlanym pano-
wał ogromny zastój. Brało się wszystkie 
zlecenia jakie wpadły w rękę. Zdarzało się, 
że nie było pracy przez miesiąc lub dwa, 
a później jak dostaliśmy zlecenie to doba 
była za krótka. Pracowałam przy „desce” 
dzień i noc, praktycznie bez przerwy, 
biegałam na koordynacje branżowe i to 
wszystko kosztem rodziny, męża i małej 
córeczki. Później dowiedziałam się od 
kuzynki, że w Szkole Podstawowej nr 2 
zwolnił się etat nauczyciela biblioteki. 
Od pewnego czasu zamierzałam podjąć 
studia psychologiczne, więc pomyślałam, 
że może warto spróbować. Kiedy okazało 
się, że w szkole potrzebny jest historyk, 
nie wahałam się i podjęłam wyzwanie.  
Po dwóch latach, jeszcze w trakcie 
studiów zaczęłam już uczyć historii.  
I tak zaczęła się moja przygoda z dzieć-
mi. W 2001 roku przeszłam ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum. Ówczesna 
dyrektor, p. Halina Wielądek była już  
w wieku emerytalnym, wiedziała, że 
nie będzie startować w konkursie na 
koleją kadencję. W rozmowie padła 
propozycja, żebym skończyła zarządzanie  
w oświacie i spróbowała wystartować 
w konkursie na dyrektora w 2002 roku. 
Zdobyłam kwalifikacje, wystartowałam 
i wygrałam konkurs. Gimnazjum kiero-
wałam przez 15 lat. Mam szczęście do 
ludzi. Wspólnie udało nam się stworzyć 
wspaniały zespół nauczycieli, pracow-
ników administracji i obsługi. Rodzice 
doceniali nasz zapał, chęć współpracy, 
podejście do młodzieży oraz atmosferę 
jaka panowała w szkole. Wyraźnie od-
czuwaliśmy, że mocno nas wspierają. 
Już po pięciu latach szkoła zaczęła być 
postrzegana jako najlepsza w okolicy.  
A życie rodzinne, no cóż. Ja zawsze mam 
tak, że im więcej pracy, nowych wyzwań, 
tym lepiej funkcjonuję. Staram się dawać 
z siebie jak najwięcej. Zarówno w szkole, 
jak i w domu działałam na 100%. Pracę, 
spotkania, uroczystości, łączyłam ze 
wspólnymi zakupami (zawsze z mężem), 
obowiązkami domowymi, spotkaniami 
rodzinnymi, wyjściami do teatru, do 
znajomych itp.
– Była Pani dyrektorem szkoły  
i jednocześnie przez cztery lata 
sprawowała Pani mandat radnej 
powiatowej, czy to trudne do po-
godzenia?
– Nie, nie było to trudne. Mam w sobie 
żyłkę społecznika i praca w samorzą-
dzie daje mi wiele satysfakcji. Tak, jak  
w szkole cieszyłam się z osiągnięć uczniów 
i nauczycieli, możliwości rozbudowy gim-
nazjum i pozyskiwania środków na rozwój 
i zajęcia dodatkowe, tak w powiecie, byłam 
bardzo szczęśliwa, kiedy w końcu udało 

się przekonać radę do budowy ulic Szpi-
talnej, Drewnickiej, Kochanowskiego, czy 
wyniesionego skrzyżowania Sobieskiego/
Wojska Polskiego. Żałuję tylko, że nie było 
woli, żeby wybudować w Ząbkach szkołę 
średnią. Mam nadzieje, że będzie to moż-
liwe w kolejnej kadencji, jeśli będziemy 
mieli w powiecie silną reprezentację.  
Z dróg powiatowych natomiast pozostała 
nam do modernizacji tylko ulica Piłsud-
skiego. W lipcu br. wnioskowałam o jej 
przebudowę, jako drogi dwupasmowej 
z dwoma rondami dwupasmowymi 
istniejącym Piłsudskiego /Powstańców  
i projektowanym Piłsudskiego/Skrajna.
– Wspomniała Pani o swoich wnucz-
kach. Jak Pani czuje się jako bab-
cia i wiceburmistrz?
– Jako babcia czuję się cudownie. Ktoś 
kiedyś powiedział, że wnuki kocha się 
bardziej niż dzieci i coś tu jest na rzeczy. 
Wnuki kocha się może nie bardziej, lecz 

inaczej. Jestem teraz bardziej spokojna, 
cierpliwa, wyrozumiała. Jako wieloletni 
pedagog nauczyłam się być również 
konsekwentna. Dziewczynki wiedzą, 
że jak coś powiem, to tak musi być, nie 
zmieniam zdania, ale jak coś im obiecam, 
to święte. Rola młodej babci jest o wiele 
łatwiejsza niż mamy. Staram się pomagać 
córce, jak mogę. Przyjeżdżam rano, szyku-
ję śniadanie, budzę dziewczynki, odpro-
wadzam do przedszkola i szkoły, a potem 
pędzę do pracy. Zawsze bez problemu 
godziłam życie prywatne z zawodowym, 
a reprezentowanie wcześniej szkoły,  
a obecnie miasta, dawało i daje mi wiele 
satysfakcji.
– Kandyduje Pani na stanowisko 
burmistrza. Co zamierza Pani zmie-
nić, udoskonalić w Ząbkach?
– Nie będę tu opowiadała o moim 
programie wyborczym, jest on dostępny 

na mojej stronie internetowej (www.
malgorzatazysk.pl), ale chcę podkreślić, 
że powstał on w wyniku konsultacji 
społecznych z mieszkańcami i an-
kiet przeprowadzonych w czerwcu  
2018 r. Największym wyzwaniem dla 
mnie jest dalsza rozbudowa infrastruktu-
ry oświatowej i drogowej, poprawa komu-
nikacji miejskiej oraz realizacja projektów 
zieleni, miejsc odpoczynku i rozrywki 
dla Ząbkowian. Do 2020 r. wybudujemy 
przy ul. Różanej szkołę podstawową wraz  
z przedszkolem. Wiosną 2019 r. powsta-
nie parking podziemny przy ul. Orlej  
z modernizacją pasażu: fontanną i ogród-
kami oraz parking przy Piłsudskiego 
(obok przejścia kolejowego). Będziemy 
realizować projekt ogród: parki, małą 
architekturę, tężnię, zieleń, fontanny, 
place zabaw oraz strefy odpoczynku  
w całym mieście. Mamy ambitne pla-
ny na Centrum Kulturalne Ząbek.  

W 2018 roku na inwestycje w budżecie 
zaplanowano 40 mln zł, z dofinansowa-
niem unijnym i rządowym. Odbyłam 
kilka spotkań z wojewodą, dotyczących 
możliwości pozyskania kolejnych dotacji 
z programu rządowego dla samorzą-
dów. Możliwości w przyszłym roku  
i w kolejnych są jeszcze większe i trzeba 
umiejętnie z tego skorzystać. W chwili 
obecnej budujemy jednocześnie wiele 
ulic, nie dlatego, że źle zaplanowaliśmy, 
albo że zbliżają się wybory, ale z powodu 
ogromnych dotacji, które dostaliśmy  
i trzeba je dobrze wykorzystać, w rekor-
dowym tempie. 
– Dla mieszkańców Ząbek bar-
dzo istotna jest komunikacja  
z Warszawą. Jak zamierza Pani 
poprawić i usprawnić komunikację 
miejską?
– Na spotkaniu z dyrekcją ZTM, we 

wtorek 9 września 2018 r., doszliśmy 
do porozumienia, że za dwa miesiące, 
kiedy rozpocznie się budowa nowego 
odcinka metra w Warszawie (ul. Trocka), 
autobus linii 345 zacznie kursować do 
dworca Wileńskiego, a więc do linii metra.  
W  połowie 2019 roku zostanie  zwiększo-
na częstotliwość kursowania obecnych 
linii 145, 199 i 345 (będą kursowały co 
10 minut), bo będzie taka możliwość, 
kiedy nowy odcinek metra będzie uru-
chomiony. Wtedy też autobus linii 199 
będzie dowoził mieszkańców Ząbek do 
tej kolejnej linii przy ul. Trockiej.  Roz-
mawialiśmy też o  ewentualnym urucho-
mieniu nowych połączeń komunikacji 
miejskiej i dowożeniu mieszkańców do 
stacji PKP oraz bezpośrednio z Ząbek  na 
Stadion Narodowy. Ponadto uzyskaliśmy 
zapewnienie, że również do tego punktu 
będzie mógł dojeżdżać nasz ząbkowski 
darmobus. Ostatnio byłam też na spo-

tkaniu Komisji Infrastruktury i Inwestycji 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy, na 
którym dyrektor biura infrastruktury 
Tramwajów Warszawskich, Robert 
Grzywacz, przedstawiał plany inwesty-
cyjne Spółki Tramwaje Warszawskie  
z uwzględnieniem możliwości realizacji 
trasy tramwajowej do Ząbek. Przewod-
nicząca Komisji zadała mi pytanie, czy 
można liczyć na powstanie parkingów 
P&R w Ząbkach, no co odpowiedziałam 
twierdząco. Komisja wypracowała stano-
wisko i zakończyła się konkluzją, że należy 
zorganizować spotkanie włodarzy Ząbek 
z władzami Warszawy, aby te plany nabrały 
tempa. Długość odcinka trasy tramwa-
jowej to 7 km, z czego 2 km przebiega 
w naszym mieście. Koszt to ok. 180-200 
mln złotych. Trzeba podjąć rozmowy  
o partycypacji w kosztach i możliwościach 
pozyskania dotacji.

Mama, babcia,  
samorządowiec

O tym jak pogodzić pracę zawodową i społeczną z rolą mamy i babci  
z Małgorzatą Zyśk, wiceburmistrz Ząbek, rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jako babcia czuję się cudow-
nie. Ktoś kiedyś powiedział, że 
wnuki kocha się bardziej niż 
dzieci i coś tu jest na rzeczy. 
Wnuki kocha się może nie bar-
dziej, lecz inaczej. Jestem teraz 
bardziej spokojna, cierpliwa, wy-
rozumiała. (...) Zawsze bez pro-
blemu godziłam życie prywatne 
z zawodowym, a reprezentowa-
nie wcześniej szkoły, a obecnie 
miasta, dawało i daje mi wiele 
satysfakcji. - mówi Małgorzata 
Zyśk, wiceburmistrz Ząbek

Społecznik z wyboru
O pasjach, zainteresowaniach i działalności społecznej ze Sławomirem Pisarczykiem, miesz-
kańcem Ząbek i radnym Powiatu Wołomińskiego rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jak, w krótkich słowach, 
określiłby Pan siebie, jakie są 
Pana pasje i zamiłowania?
- Myślę, że jestem człowiekiem pogod-
nym i otwartym dla ludzi. Moją pasją  
w młodości było latanie na szybowcach, 
teraz kiedy już jestem dojrzałym czło-
wiekiem wolny czas chętnie spędzam 
na wędkowaniu. Ale nie tylko o łowienie 
ryb tu chodzi. Lubię się angażować 
w sprawy społeczne. Do koła wędkar-
skiego w Ząbkach należę od niemal 
trzydziestu lat, a od dziesięciu jestem w 
zarządzie koła.  Obecnie pełnię funkcję 
wiceprezesa.
– Jak nie trudno zauważyć, za-
rząd koło organizuje wiele wy-
jazdów i imprez rodzinnych?
– Tak, to prawda. Angażowanie się  
w organizację zawodów wędkarskich, 
ale również pikników i wyjazdów rodzin-
nych sprawia mi wiele radości. Co roku 
organizujemy między innymi, zawody 
wędkarskie dla dzieci na Gliniankach. 
Nasze Koło jest pod wieloma względami 
wyjątkowe. Wyjeżdżamy na ryby całymi 
rodzinami, nawet kilka razy w roku. To 
logistycznie dość duże przedsięwzięcia, 
ale dające wiele satysfakcji.
– Wiem, że organizuje Pan 
również sezonowo sprzątanie 
i zarybianie stawów na Gli-
niankach.
– Owszem, żeby powędkować na łonie na-
tury, trzeba o środowisko dbać. Taką dba-
łość wykazujemy organizując sprzątanie 
stawów w Zielonce oraz wpuszczając do 
zbiorników narybek szczupaka, sandacza, 
węgorza i karpia.

– A prywatnie, jeśli mogę o to 
zapytać, jaka jest Pana sytu-
acja rodzinna?
– Tak, oczywiście, to przecież żaden 
sekret. Od 33 lat jestem żonaty i mam 
dwójkę dorosłych dzieci - Jarka i Sylwię. 
Syn ożenił się i wspólnie od lat prowadzi-
my rodzinną firmę. 
– Jest Pan aktualne radnym 
powiatowym. Jak ocenia Pan 

swoją działalność w Powie-
cie? 
– W obecnej kadencji udało mi się 
przekonać Radę Powiatu do budowy 
dróg i chodników w Ząbkach: Szpitalnej, 
Drewnickiej, Kochanowskiego oraz wy-
niesionego skrzyżowania Wojska Polskie-
go/Sobieskiego, jak również kilku innych 
mniejszych inwestycji. W Radzyminie od-

daliśmy do użytkowania szkołę specjalną,  
a w Wołominie bibliotekę powiatową.
Uważam, że moim sukcesem było też, 
że radni jednogłośnie poparli mój projekt 
uchwały w sprawie modernizacji ul. Pił-
sudskiego jako dwupasmowej z dwoma 
rondami dwupasmowymi: Piłsudskiego/
Powstańców i  projektowanym Piłsud-
skiego/Skrajna oraz przedłużeniem ul. 
Swojskiej z Warszawy do Ząbek jako 

rezerwy projektowanej ulicy Nowo-Zie-
mowita. Składałem interpelację w sprawie  
modernizacji ulicy Piłsudskiego, w celu 
poprawy przepustowości tej drogi, która 
już obecnie jest całkowicie zakorkowana. 
W następnej kadencji radnych czeka-
ją kolejne wyzwania. Mam tu na my-
śli rozbudowę szpitala powiatowego  
w Wołominie, który służy wszystkim 

mieszkańcom powiatu, a wiele oddziałów 
nie spełnia takich standardów, jakich 
byśmy oczekiwali.
Jeśli chodzi o Ząbki to oprócz rozbudowy 
ul. Piłsudskiego jako dwupasmowej,  
z dwoma rondami dwupasmowym, trzeba 
dokończyć budowę Kochanowskiego  
i Szpitalnej oraz wybudować szkołę 
średnią. W ciągu ostatnich czterech lat 
zabiegałem o budowę szkoły ponad-
podstawowej, ale niestety, nie zostało to 
uwzględnione w budżecie Powiatu.
– Będąc radnym powiatowym 
w jakich komisjach Pan za-
siada?
– Jestem członkiem komisji gospodar-
czej oraz wiceprzewodniczącym komisji 
bezpieczeństwa. Dla poprawy bezpie-
czeństwa w Ząbkach trzeba wybudować 
bezkolizyjne przejście dla pieszych przez 
tory kolejowe na styku ulic powiatowych 
Batorego i Piłsudskiego. Przy tym przej-
ściu w maju 2019 r. powstanie parking 
„Parkuj i jedź” dla mieszkańców.
Jestem aktywnym radnym powiatowym. 
Każdego roku składam wnioski do bu-
dżetu Powiatu Wołomińskiego i  Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego o budowę 
dróg i chodników powiatowych, rond, 
skrzyżowań oraz szkoły ponadpodsta-
wowej. Napisałem też szereg interpelacji 
do Starosty i Rady Powiatu dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa w naszym 
mieście.
– I ostatnie pytanie. Jakie jest 
Pana największe marzenie? 
– Myślę, że z tych bardziej wyjątkowych, to 
może powrócić kiedyś do latania, to byłby 
taki powrót do pasji z  młodości.

– W obecnej kadencji udało mi 
się przekonać Radę Powiatu 
do budowy dróg i chodników w 
Ząbkach: Szpitalnej, Drewnic-
kiej, Kochanowskiego i wynie-
sionego skrzyżowania Wojska 
Polskiego/Sobieskiego (...) 
W Radzyminie od daliśmy do 
użytkowania szkołę specjalną, 
a w Wołominie bibliotekę 
powiatową - mówi Sławomir 
Pisarczyk, radny powiatowy.
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Jak z tą koleją  
w Wołominie było?

Kampania wyborcza na finiszu przybiera coraz ostrzejszą formę. Jednym z elementów wykorzystywanych do politycznych 
rozgrywek jest modernizacja linii kolejowej E75 Real Baltica Warszawa-Białystok. Dużo emocji z tym związanych jest w 
Kobyłce ale najwięcej chyba przypada na odcinek wołomiński. A jak cały proces wyglądał od strony historycznej? 

Prace planistyczne i projektowe to 
historia sprzed kilku lat. Po raz pierw-
szy w namacalny sposób samorzą-
dowcy mogli się zetknąć z tematem w 
2007 roku za sprawą konferencji przy-
gotowanej przez MFBNiK wspólnie 
z ówczesnym posłem Januszem Pie-
chocińskim. Warto przypomnieć, że w 
Wołominie burmistrzem był wówczas 
Jerzy Mikulski a jego zastępcą Krzysz-
tof Antczak zaś w Kobyłce władzę spra-
wowali młodzi samorządowcy: Robert 
Roguski i Mariusz Stefaniak. Wówczas 
do Wołomina przyjechali zarówno 
projektanci jak również przedstawi-
ciele kolei. Na spotkanie zaprosiliśmy  
burmistrzów i wójtów miejscowości 
zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej 
na terenie powiatu wołomińskiego. 
W trakcie spotkania i tuż po nim, po 
uwadze wniesionej przez wiceburmi-
strza Wołomina Krzysztofa Antczaka 
w sprawie przejść i przejazdów na 
terenie Gminy Wołomin, rozpoczęto 
rozmowy, konsultacje i negocjacje. 
Chodziło o niedostateczną ilość przejść 
i przejazdów. Uwagi wnosił też ówcze-
sny burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof 
Białek. Pozostali samorządowcy albo 
na spotkanie nie dojechali, albo nie 
mieli uwag w temacie przedłożonych 
koncepcji projektowych. Mijały lata, 
zmieniały się kadencje samorządu i ich 
liderzy. Dla niektórych proces projekto-
wy był zbyt odległy od fazy realizacyjnej. 
Długo by o tym można było pisać i 
mówić. Przypominając te zdarzenia 
mam na celu przybliżenie długiego i 
żmudnego procesu powstawania tak 
ogromnej inwestycji. To – niestety–  w 
naszych realiach trwa latami. I tak 
doszliśmy do 2014 roku.

W Wołominie do końca 2014 roku, 
z-ca poprzedniego burmistrza uzgod-
nił projekty budowlane z PKP, które w 
dalszej fazie były realizowane przez 
konsorcjum TORPOL S.A. 

- Projekt dotyczył wiaduktu drogo-
wego przy ul Wąskiej, nad drogą 635 
(al Niepodległości) bez wyznaczonej 
ścieżki rowerowej. Kolejny wiadukt 
drogowy w ulicy Wilsona nad ulicą Sa-
sina, na szczęście tutaj z wyniesionym 
chodnikiem i ścieżką rowerową. Do 
tych dwóch tuneli w zaproponowanej 
wersji przez PKP dołożono tunel pie-
szo rowerowy w ciągu ulicy Legionow-
Laskowa, ale tu już bez odpowiednich 
pochylni i z małymi windami, w które 
ciężko się zmieścić. Zapomniano przy-

pilnować i zaprotestować przeciwko 
likwidacji przejścia podziemnego w 
ciągu ulicy Piłsudskiego, z którego 
powinno się udostępnić wejście na 
peron dla mieszkańców wracających z 
Warszawy. Poprzednie władze nie za-
dbały o umożliwienie wejścia na peron 

do Warszawy, bezpośrednio z chodnika 
biegnącego wzdłuż torów po Północnej 
stronie Wołomina. PKP proponowało, a 
ówczesne władze miasta godziły się, na 
takie rozwiązania – mówi Piotr Sikorski, 
wołomiński radny.

Poproszony o przypomnienie 
zdarzeń jakie nastąpiły już w obecnej 

kadencji wspomina: - Pani Radwan 
zastała projekty inwestycji kolejowej 
zatwierdzone przez poprzednika i w 
2015 roku, po wydanym pozwoleniu 
na budowę przez Wojewodę Mazo-
wieckiego, rozpoczęła się moder-
nizacja linii kolejowej. Roboty były  

prowadzone od sierpnia 2015 roku do 
listopada 2017 jednak to co znalazło 
się w realizacji, na podstawie posia-
danych dokumentów, nie spełniało 
oczekiwań ani nas – samorządowców 
– ani mieszkańców – opowiada nasz 
rozmówca. Pomimo odbytych wielu 
spotkań i narad efekt końcowy ciągle 

pozostawia wiele do życzenia. – Wiem, 
że rozmowy i spotkania odbywają się 
w dalszym ciągu jak choćby to, które 
miało miejsce na początku wakacji 
na wysokości rampy towarowej. Na 
tą chwilę jesteśmy w pewnym sensie 
skazani na ten bubel, bo inaczej tego 

nie można nazwać, ale burmistrz 
Radwan robi co jest możliwe, zgod-
nie z prawem, aby naprawić to, na co 
zgodzili się bez protestu, poprzednicy. 
Formalnie, inwestycja została ode-
brana przez kolej od wykonawcy w 
maju 2018 roku i już chwilę później, 
władze miasta wystąpiły do  PKP o wa-

runki zabudowy dodatkowych trzech 
przejść, o które prosili mieszkańcy 
podczas konsultacji i rozmów. Tak 
na marginesie, teraz już nie trzeba 
pytać ludzi gdzie budować, bo to jest 
dawno wyartykułowane – podkreśla 
radny Sikorski.  

Przypomina też, że zaplanowane 
zostały następujące przejścia: jedno 
w ciągu ulicy Piłsudskiego w miejscu, 
gdzie istniało od dziesięcioleci, dru-
gie, bardzo potrzebne mieszkańcom 
osiedla Nafta, na wysokości dawnej 
ulicy 6-września i trzecie, które połączy 
Duczki z Lipinkami. 

- Na ostatniej sesji Rady Miasta  
burmistrz, miedzy innymi, w odpo-
wiedzi na moją interpelację, wystąpiła 
do Rady Miejskiej o środki na opraco-
wanie koncepcji budowy tych przejść. 
Koncepcja to pierwszy i niezbędny 
krok do poprawy komunikacji dwóch 

stron Wołomina. Z przykrością pa-
trzę w tej chwili, jak były burmistrz 
obiecuje budowę przejść i zadaję 
pytanie: „Dlaczego wtedy, kiedy był 
na to czas nie działał i nie naciskał 
PKP na takie rozwiązania?” Obecna 
burmistrz działa dla mieszkańców 
naprawiając te błędy i wierzę w to, że 
w niedługim czasie uda się zaspokoić 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców 
– podsumowuje Piotr Sikorski.

W tym tygodniu pojawiła się rów-
nież informacja, że udało się wreszcie 
namówić kolej na przywrócenie 
schodków umożliwiających wejście 
na perony: 

- Slynne schody na peron wracają. 
Po miesiącach negocjacji udało się 
przekonać kolej, do zmiany i przygo-
towania nowego projektu przywraca-
jącego schody na stację Wołomin. Ko-
lej zgodziła się z naszą argumentacja, 
że schody są konieczne dla wygody 
mieszkańców. Rozsądek wreszcie 
zatryumfował. PKP wykona prace 
związane z udostępnieniem schodów 
oraz obustronnym zabezpieczeniem 
ich barierkami, a my utwardzimy 
teren przed schodami. Potwierdza się 
powiedzenie, że kropla drąży skałę. 
W tym wypadku wydrążymy ziemię, 
by odkopać schody. W kolejnym 
zajmiemy się drążeniem tuneli, ale o 
tym później – mówi Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina.

Teresa Urbanowska

„Zakopane” schodki zostaną przywrócone mieszkańcom

– Słynne schody na peron 
wracają. Po miesiącach ne-
gocjacji udało się przekonać 
kolej, do zmiany i przygo-
towania nowego projektu 
przywracającego schody na 
stację Wołomin. Kolej zgodzi-
ła się z naszą argumentacja, 
że schody są konieczne 
– mówi Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina

– Z przykrością patrzę w tej 
chwili, jak były burmistrz 
obiecuje budowę przejść  

i zadaję pytanie: „Dlaczego 
wtedy, kiedy był na to czas 

nie działał i nie naciskał 
PKP na takie rozwiązania?” 

Obecna burmistrz działa  
dla mieszkańców naprawia-
jąc te błędy – podsumowu-

je Piotr Sikorski.
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Wydarzenie główne odbyło 
się w Zabrodziu i w Tłuszczu. 
Głównym organizatorem fe-
stiwalu było Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, 
zaś współorganizatorami Gmina 
Tłuszcz, Powiat Wołomiński, 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Zabrodziu 
i Szkoła Podstawowa im. 
Prymasa Tysiąclecia w 
Nadmie.

Celem Regional-
nego Festiwalu Kodo-
wania było zachęcenie 
młodych ludzi do nauki 

kodowania, edukacja i rozwój 
umiejętności programowania 
oraz zwiększenie dostępu do 
nowoczesnych technologii. 
RFK przyczynił się niewątpliwie 
do wspierania młodych ludzi 
w planowaniu ich przyszłości 
zawodowej w sposób szeroki  
i nieszablonowy, uwzględ-
niając rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy. 
Pierwszego dnia odbył się cykl 

warsztatów: mBot, LOFI Robot, 
Ozobot, Lego Education, Pho-
ton, Finch oraz kodowanie na dy-
wanie. Udział w nim wzięło po-
nad 130 osób. Kolejny dzień rów-
nież obfitował w masę atrakcji.  
W hali 

spor-
towej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tłuszczu obyło 
się uroczyste otwarcie Festi-
walu przez dyrektor Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Tłuszczu Wioletę Kur, Burmi-
strza Tłuszcza Pawła Bednarczy-
ka oraz Radnego Rady Miejskiej 
w Tłuszczu Włodzimierza Fy-
dryszka. Wydarzeniu towarzy-
szyły liczne pokazy sceniczne 
robotów i stoiska interaktywne.  
W ramach wydarzenia swoją dzia-
łalność zaprezentowały Lokalne 
Kluby Kodowania działające  
w instytucjach zaangażowanych 
w organizację Festiwalu. Przez 
cały dzień młodzi mieszkańcy 
naszego powiatu uczestniczyli 
w 11 warsztatach. 

Źródło: UM Tłuszcz

Celem Regional-
nego Festiwalu 
Kodowania było 
zachęcenie młodych 
ludzi do nauki kodo-
wania, edukacja i 
rozwój umiejętności 
programowania oraz 
zwiększenie do-
stępu do nowocze-
snych technologii. 

W dniach 6-7 października 2018 r. w ramach 
Europejskiego Tygodnia Kodowania odbyło się 
niecodzienne wydarzenie – Regionalny Festiwal 
Kodowania #Zakoduj to sobie. Festiwal odbył się 
dzięki udziałowi w konkursie grantowym projektu 
„Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, 
realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego. Był to jeden z pięciu takich 
festiwali w Polsce.

Regionalny  
Festiwal Kodowania

#Zakoduj to sobie
powiat

Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256

Dogodna lokalizacja  
OSIEDLA PROMIENNA III.

Osiedle Promienna sąsiaduje bezpo-
średnio z niską zabudową jednorodzinną  
w otoczeniu terenów zielonych z jednoczesnym 
dostępem do dobrze rozwiniętej  infrastruktu-
ry. W promieniu 1 km od osiedla znajdują się: 
przedszkola, szkoły, banki, ośrodki zdrowia, 
apteki, banki, Urząd Miasta Marki, Kościół, zaś 
w odległości ok. 4 km Centra Handlowe M1 
oraz Targówek wraz z kompleksem Multikina 
pozwalają na szybkie załatwienie niezbędnych 
spraw oraz zapewniają miejsce rozrywki. 
Dogodna lokalizacja pozwala łatwo i szybko 
dojechać do Warszawy, zarówno komunikacją 
miejską, jak również własnym transportem. 
Marki są obecnie w pierwszej strefie bileto-
wej! Dojazd komunikacją ZTM do Dworca 
Wileńskiego, gdzie znajduje się stacja metra 
M2, liczne przystanki tramwaje i autobusowe, 
zajmuje ok. 20 min. Wyjątkową atrakcją jest 
bliskość rzeki Długiej, Parku Miejskiego, 
jeziora Czarnego czy Lasów Drewnickich, 
gdzie znajdziemy wiele miejsc do rekreacji. Dla 
aktywnych przygotowane są ścieżki rowerowe 
oraz nowo otwarty tor rowerowy – ‘’pupntrack’’ 
przy ul. Grunwaldzkiej.                                                                
OSIEDLE PROMIENNA III  w Mar-
kach – miejsce na własne ‘’M’’

Obecnie realizujemy już III etap OSIE-
DLE PROMIENNA przy ul. Promiennej 33 
D-H . Powstają kolejne mieszkania w dwupię-
trowych budynkach w cenie już od 5 000,00 
zł/m2. Posiadamy w ofercie funkcjonalne 
mieszkania 1, 2 i 3 – pokojowe z aneksem 
kuchennym lub oddzieloną, widną kuchnią  
o metrażu od 33 do 67 m2. Wszystkie miesz-
kania wyposażone zostały w duże balkony 
nawet do ok. 30 m2, a niektóre na parterze 

posiadają ogródki lokatorskie  o powierzchni 
do 70 m2. Wraz z lokalem istnieje możliwość 
zakupu miejsca postojowego naziemnego na 
terenie osiedla lub w garażu na poziomie (-1), 
jak również schowka na rowery czy komórki 
lokatorskiej. Dla najmłodszych przewidziano 
plac zabaw.  Planowany termin zakończenia 
budowy ustalono na koniec 2019 r.
Oddaliśmy do użytkowania już dwa 
etapy OSIEDLA PROMIENNA. 

OSIEDLA PROMIENNA powstają  
z pasji do tworzenia. Wybudowaliśmy ponad 
200 mieszkań w dwóch poprzednich etapach, 
które zostały sprzedane. Dziękujemy za zaufa-
nie. Każdy z budynków jest indywidualnym 
projektem, doskonale wkomponowanym  

w otoczenie Nowoczesna i elegancka forma 
architektoniczna tworzy unikalny charakter 
Osiedla. Realizujemy swoje pomysły na 
inwestycje i dopieszczamy każdy szczegół, by 
cieszyły oko tych, którzy w nich zamieszkają, 
a jednocześnie by wpasowały się w najbliższe 
otoczenie i charakter miasta Marki. Przywią-
zujemy ogromną wagę do estetyki i dbamy  
o każdy detal po to aby zaspokoić potrzeby 
nawet najbardziej wymagających Klientów.

Jeśli interesują Cię nowe mieszkania 
z rynku pierwotnego, to OSIEDLE PRO-
MIENNA III jest miejscem idealnym, gdzie 
znajdziesz nie tylko komfortowe mieszkanie, 
ale także funkcjonalne rozwiązania. Nowe 
spojrzenie na komfort i bezpieczeństwo  

w atrakcyjnej lokalizacji i bliskość zarówno 
infrastruktury jak i terenów zielonych to atutu, 
obok których nie możesz przejść obojętnie. 

Zapraszamy na  
OSIEDLE PROMIENNA III.

Nasze biuro sprzedaży mieści się na 
terenie inwestycji przy  

ul. Promiennej 33B lok 2. w Markach 
lub skontaktuj się z nami  
pod nr Tel.: 512 107 399. 

Szczegółowe informacje  
znajdziecie Państwo na naszej  

stronie www.mazoviadevelopment.pl

OSIEDLE PROMIENNA III  w Markach 
miejsce na własne „M’’

Mazovia Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Markach przy ul. Kościuszki 43 to firma o ugrun-
towanej pozycji na rynku z bogatym doświadczeniem w realizacji inwestycji mieszkaniowych. 

Zrealizowane etapy OSIEDLA PROMIENNA w Markach.

Międzynarodowe  
Forum PPP w Płocku

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

Wśród tematów poruszonych 
przez samorządowców, w dyskusji 
moderowanej przez Jacka Terebu-
sa, Zastępcę Prezydenta Miasta 
Płocka, znalazły się między inny-
mi: identyfikacja szans i zagrożeń 
związanych z realizacją projektów 
PPP, wpływ umów PPP na finanse 
jednostek samorządu terytorial-
nego oraz ocena przepisów prawa 
dotyczących tej tematyki, w tym 
głównie kwestie ostatniej nowe-
lizacji ustawy o PPP.  Uczestnicy 
debaty wypracowali nowe postu-
laty i rekomendacje.

W swoim wystąpieniu bur-
mistrz Grubek wskazywał, że PPP 
jest jedną z form gospodarnej, 
skutecznej i efektywnej realizacji 
zadań publicznych, która dziś jest 
jeszcze alternatywą, ale w niedłu-
gim czasie, w momencie wyczer-
pania się dotacji unijnych i braku 
możliwości pozyskiwania środków 
europejskich w ramach kolejnej 
perspektywy finansowej UE; 
może stać się koniecznością.

Przy okazji takich jak w Płocku 
spotkań, Miasto Kobyłka, realizu-
jące już umowy PPP, może dzielić 
się własnymi doświadczeniami  
w przygotowaniu projektów 
partnerskich, ale też korzystać  
z  nowych pomysłów in-
nych samorządów 
i podmiotów pry-
watnych. Forum 
PPP w Płocku to 
największa bran-
żowa impreza  
w kraju, skupiają-
ca podmioty pu-
bliczne i partne-

rów prywatnych zaangażowanych 
w rozwój rynku PPP. Przygotowany 
w tym roku przez organizatorów 
bogaty program merytoryczny, 
składał się m.in. z warsztatów, 
case-studies, seminarium Europy 
Środkowo-Wschodniej, dyskusji  
i wykładów, które dotyczyły wszel-

kich aspektów związanych z przy-
gotowaniem i realizacją projektów 
PPP. Wydarzenie skierowane  
zostało przede wszystkim do 
przedstawicieli jednostek samo-
rządu terytorialnego i partnerów 
prywatnych aktywnie działających 
na rynku PPP.

Przy okazji takich jak w Płocku spotkań, Miasto Kobyłka, może dzielić się doświadczeniem z realizacji projektów PPP

W swoim wystąpieniu burmistrz  
Grubek wskazywał, że PPP jest jedną  

z form gospodarnej, skutecznej i efektywnej 
realizacji zadań publicznych,  

która dziś jest jeszcze alternatywą, ale w nie-
długim czasie, w momencie wyczerpania się 

dotacji unijnych i braku możliwości  
pozyskiwania środków europejskich  

w ramach kolejnej perspektywy finansowej 
UE; może stać się koniecznością.

www.zyciepw.pl

codziennie

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację  
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia  
10 października 2018 roku do dnia 30 października 
2018 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do  
najmu i  dzierżawy w trybie bezprzetargowym na tere-
nie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 

tel. 22 781 33 73.l
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Idźmy na wybory!
Lech Urbanowski

Na wybory na pewno pójdą Ci, którzy zagłosują na swoje Partie polityczne. My, którzy chcemy dobrego samorządu, 
często nie wiemy na kogo głosować. Środki partyjne wydawane na promocję partyjnych kandydatów są ogromne. 
Jedna partia potrafi zalać miasto, takie jak nasz Wołomin, morzem swoich plakatów, ulotek i bilbordów. To, o co Was 
proszę to to, żeby każdy z nas poszedł do swojego kolegi, znajomej, rodziny i powiedział: są inni kandydaci, obok 
Ciebie mieszkają ludzie tacy jak Ty, poruszają się po tych samych drogach, do pracy jeżdżą tym samym wagonem 
kolei co i Ty. Rozumieją problemy, które Cię otaczają, bo to są też ich problemy. To na takich ludzi powinniśmy oddać 
swój głos. 21 października nie głosujmy na tych, którzy nie potrafią wnieść uwag do projektu budowy peronu (bo nie 
jeżdżą koleją), nie głosujmy na tych, którzy nas okłamują w sprawie budowy ronda (okłamują, bo mają za idiotów).  
Głosuj na ludzi, którzy chcą dobrego samorządu. 

powiat

– Od 2011 roku, odkąd przestało w tym miejscu 
istnieć przedszkole, teren ten stał pusty. Miesz-

kańcy wspólnie z radą sołecką organizowali 
w tym miejscu małe pikniki, biegi. Chcieliśmy 

uświadomić kolejnym władzom samorządowym, 
że ten plac jest nam bardzo potrzebny. Jeste-
śmy wdzięczni, że w tej kadencji samorządu 

prośby mieszkańców zostały wysłuchane i mamy 
ciekawe miejsce do spotkań i organizowania 

wydarzeń kulturalnych – mówi Katarzyna Pazio, 
kandydatka do Rady Miasta i Gminy Wołomini

- Jak się Pani dała „wkręcić” w 
pracę na rzecz szkoły w Ducz-
kach i społeczności lokalnej?
- Od 6 lat - czyli od czasu, kiedy moja naj-
starsza córka poszła do szkoły - zaczęłam 
pracować w radzie rodziców. Przez trzy 
ostatnie lata byłam wiceprzewodniczącą 
rady a od września tego roku, rodzice 
powierzyli mi funkcję przewodniczącej.
- Ilu uczniów chodzi do Waszej 
szkoły?
- W Szkole Podstawowej w Duczkach 
uczy się ok. 600 uczniów. Jesteśmy 
dużą placówką oświatową,  z dużymi 
potzrebami. Na szczęście mamy bardzo 
aktywnie działające grono rodziców, 
którzy wspólnie ze społecznością szkolną 
i mieszkańcami starają się inicjować 
różne przedsięwzięcia pozwalające na 
pozyskanie dodatkowych funduszy na 
rzecz szkoły.
- Z tego co daje się zaobserwo-
wać to środowisko szkolne, jak 
i środowisko całej miejscowości 
z  angażuje się chętnie w pomoc 
osobom, które znalazły się w trud-
nej sytuacji życiowej, zdrowotnej. 
Jak Wam udaje się wyciągnąć 
ludzi z domów i skłonić do ak-
tywności?
- To prawda. W ostatnim czasie nasza 
aktywność skupiła się na pomocy 5-letniej 
Marysi Mitule ze Starego Grabia. Cała 
nasza społeczność lokalna zaangażowała 
się pomoc chorej na glejaka dziewczynce. 
Na początku września przeprowadzono 
zbiórkę publiczną przy dwóch kościołach  
oraz piknik familijny. W efekcie, w ciągu 
jednego dnia, udało się zebrać aż 50.000 
zł. Kilka tygodni później mieszkańcy i 
rada sołecka Starego Grabia zorgani-
zowali wydarzenie na zakończenie lata, 
w który chętnie włączyli się również 
mieszkańcy Duczek. Podczas tego przed-
sięwzięcia udało się zebrać kwotę ponad 
40.000 zł. Jak widać mieszkańcy sołectw 
chcą pomagać i mają bardzo szlachetne 
i hojne serca. 
- Sołectwo Duczki, może nie wszy-
scy o tym wiedzą, liczy około 3 
000 mieszkańców. Dla porówna-
nia – Gmina Strachówka ma mniej 
mieszkańców. Ale budżet sołecki 
a budżet Gminy Strachówka to 
kwoty nie dające się porównać. 
Potrzeb w Duczkach jest wiele. 
Był przed laty nawet taki pomysł, 
aby stworzyć Gminę Duczki…
- Tak to prawda. Taki pomysł był i on 
gdzieś wśród mieszkańców ciągle istnieje. 
Myślę, że Duczki oraz inne sołectwa w 
gminie Wołomin mogłyby taką gminę 
stworzyć. Należało by jednak przepro-
wadzić dokładną analizę dot. wysokości 
budżetu takiej gminy i rozpocząć 
niełatwą procedurę. Nie wszystko 
zależy od mieszkańców. Należy pa-
miętać, że utworzenie gminy jest 
kompetencją Rady Ministrów. 
- Od wielu lat zawodowo jest 
Pani pracownikiem samorządo-
wym. Zajmuje się Pani promocją 
powiatu wołomińskiego, kulturą. 
Skąd pomysł, aby kandydować na 
radną w Gminie Wołomin.
- To zasługa moich koleżanek, kolegów 
i sąsiadów. Ostatecznie uległam namo-
wom mojej koleżanki ze szkoły podsta-
wowej, która jest obecnie jedyną kobietą 

w Radzie Miejskiej w Wołominie – Edycie 
Babickiej. Przez wiele lat się broniłam się 
przed kandydowaniem, ale teraz czuję, że 
przyszedł odpowiedni czas. Chciałabym, 
jako radna, mieć realny wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich.
- Przez 4 lata w wołomińskiej 
radzie na 23 radnych była tylko 
jedna kobieta – właśnie Pani Edy-
ta Babicka. Patrząc choćby na 
kandydatki z Waszej listy można 
mieć nadzieję, że będzie więcej 
pań. Abyśmy w nowej radzie mieli 
większy udział kobiet trzeba jed-
nak iść na wybory i…
- Myślę, że nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę z tego jak ważne są właśnie te 
wybory, które odbędą się w najbliższą nie-
dzielę – wybory samorządowe. Wybierając 
świadomie swoich przedstawicieli do 
Rady Miejskiej, do Rady Powiatu możemy 
mieć pewność, że ktoś o te nasze sprawy 

lokalne – dotyczące naszej miejscowości, 
ulicy czy szkoły – zadba, zawalczy.
- Tak, to prawda, ale dodałabym 
tu, że pod warunkiem, że ten nowy 
radny wie co to jest budżet gminy, 
czym jest Wieloletnia Prognoza 

Finansowa, jakie polityki prowadzi 
gmina, że nie musi się dopiero 
uczyć wszystkich pojęć… czasem 
nie wystarcza kadencji, aby się 
tego nauczyć, a decyzje trzeba 
podejmować…
- Ja wierzę w naszych mieszkańców i 
jestem przekonana, że dokonując wyboru 
nie dadzą się oszukać. Ufam, że przyglą-
dają się kandydatom, znają ich i wiedzą, 

kto pracuje na rzecz swoich środowisk od 
wielu lat a nie tylko w czasie kampanii wy-
borczej.  Jestem przekonana, że kandydat 
na radnego, który przez ostatnie lata nic 
nie zrobił dla lokalnej społeczności nie 
znajdzie aprobaty mieszkańców. 
- W swojej pracy zawodowej ma 
Pani kontakt z samorządem, ale 
też z ludźmi zajmującymi się 
kulturą. Czego brakuje Duczkom 
pod tym względem?
- Ja myślę, że Duczkom, w zakresie 
działań kulturalnych, nie brakuje aż 
tak wiele. Od wielu lat uczestniczę w 
organizowaniu i współorganizowaniu 
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, 
charytatywnych w swojej miejscowości 
i jestem dumna z tego, że mieszkańcy 
chętnie się w nie włączają i w nich uczest-
niczą.  Teraz oprócz terenu przy szkole, 
czy przedszkolu, mamy pięknie zagospo-
darowany plac przy ul. Miłej w Duczkach. 

Od 2011 roku, odkąd przestało w tym 
miejscu istnieć przedszkole, teren ten 
stał pusty. Mieszkańcy wspólnie z radą 
sołecką organizowali w tym miejscu małe 
pikniki, biegi. Chcieliśmy uświadomić 
kolejnym władzom samorządowym, 
że ten plac jest nam bardzo potrzebny. 
Jesteśmy wdzięczni, że w tej kadencji 
samorządu prośby mieszkańców zostały 
wysłuchane i mamy ciekawe miejsce 
do spotkań i organizowania wydarzeń 
kulturalnych.
- Radny Mirosław Bieńczyk, po-

mimo, że znalazł się na liście do 
rady, zrezygnował. Jak mieszkań-
cy zareagowali na tę decyzję?
- Ja myślę, że jest to strata dla Du-
czek. Bardzo szanuję pana Mirosława 
Bieńczyka i myślę, że zrobił dla naszej 
miejscowości tyle ile mógł. Postąpił 
bardzo uczciwie wobec wyborców. Mając 
konkretne powody złożył rezygnację z 
kandydowania i poinformował o tym 

mieszkańców. Niektórzy straszą nas, że 
kandydatów z naszej miejscowości jest 
tak dużo, że głosy wyborców się rozbiją 
i Duczki mogą pozostać bez swojego 
przedstawiciela w Radzie Miejskiej w 
Wołominie na kolejne 5 lat. Oby się tak 
nie stało. 
- Kandyduje Pani do Rady 
Miejskiej w Wołominie. Czym 
chciałaby się Pani w tej radzie 
zajmować?
- Zawsze byłam osobą aktywną. Obecnie 
działam w Radzie Rodziców. Złożyłam 
wiele projektów do Wołomińskiego 
Budżetu Obywatelskiego, które dzięki 
jedności mieszkańców, udało się wy-
grać i zrealizować. Dzięki Budżetom 
Obywatelskim mamy nowy plac zabaw 
przy SP w Duczkach, nowy plac zabaw 
przy przedszkolu, który w tej chwili jest 
dodatkowo rozbudowywany i przystoso-
wywany dla dzieci niepełnosprawnych. 

W przyszłym roku, z Wołomińskiego 
Budżetu Obywatelskiego będziemy za-
gospodarowywać dziedziniec przy szkole 
w Duczkach. Dzięki tej inwestycji nasze 
dzieci będą mogły spędzać przerwy 
między lekcjami na świeżym powietrzu. 
Dziedziniec stworzy też okazję do or-
ganizacji kolejnych wydarzeń dla całej 
naszej społeczności. 
W Radzie Miejskiej chciałbym zabiegać 
o rozwój infrastruktury drogowej w 
sołectwach gminy Wołomin. Potrzeby 
małych miejscowości są w tym zakresie 

ogromne. Należy stworzyć nowy program 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym plan 
inwestycji drogowych. Uważam również, 
że w sołectwach położonych w otoczeniu 
Wołomina należy poprawić infrastruktu-
rę niezbędną do podniesienia standardu 
życia Mieszkańców i spędzania czasu 
wolnego. 

Na pełną rozmowę zapraszamy 
na www.zyciepw.pl

O potrzebach Duczek, wyborach samorządowych i aktywności spo-
łecznej z Katarzyną Pazio, mieszkanką Duczek, przewodniczącą Rady 
Rodziców w Szkole Podstawowej w Duczkach, mamą trzech córek i 
pracownikiem samorządowym rozmawia Teresa Urbanowska. 

Zawsze byłam  
osobą aktywną
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Burmistrz podkreślał nieba-
gatelną rolę pedagogów przywo-
łując słowa Janusza Korczaka: 
„Dobry wychowawca, który nie 
wtłacza a wyzwala, nie ciągnie  
a wznosi, nie ugniata a kształtu-
je, nie dyktuje a uczy, nie żąda  
a zapytuje – przeżyje wraz  
z dziećmi wiele natchnionych 
chwil.” 

Część oficjalną rozpoczę-
ło nadanie 

przez marszałka Adama Struzika 
medalu ProMasovia dla Elżbiety 
Kwiatkowskiej. List od marszał-
ka odczytała naczelnik Emilia 
Oleksiak odczytała list od mar-
szałka. „Z satysfakcją obserwuję, 
jak szkolnictwo na Mazowszu 
szybko się rozwija, z sukcesami 
wykorzystywane są innowacyjne 
metody nauczania, dostosowa-
ne do indywidualnych potrzeb  
i wymagań młodych ludzi. Szkoły 
gwarantują uczniom gruntow-
ne przygotowanie do wejścia  
w dorosłe życie, rozpoczęcia wy-

marzonych studiów oraz podjęcia 
pracy w cenionych na rynku pracy 
zawodach. ” napisał marszałek 
Adam Struzik.

Po odczytaniu listu nastąpiło 
wręczenie nominacji stopnia 
awansu zawodowego dla na-
uczycieli dyplomowanych oraz 
mianowanych. Burmistrz wraz  
z Ewą Dobosz gratulowali 

osiągniętych sukcesów zawo-
dowych 10 nauczycielom. Nie 
zabrakło także nagród burmistrza 
dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych. Miłą niespodzianką 
dla zgromadzonych były także na-
grody przyznane przez dyrektorów 
szkół i przedszkoli oraz upominki 
i wyróżnienia przyznane przez 
marszałka Adama Struzika.

Po części oficjalnej odbył się  
występ Tomka Grdenia.  Wieczór 
zakończył drobny poczęstunek.

Źródło: UM Marki

W piątek 12 października, dwa dni przed Świętem 
Komisji Edukacji Narodowej już po raz drugi w 
Markach spotkali się na uroczystości w go-
ścinnych progach hali sportowo-widowiskowej 
przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 
przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek oświa-
towych z terenu miasta oraz radni. Przybyłych 
gości przywitał burmistrz miasta Jacek Orych.

Święto Edukacji  
Narodowej  
w Markach

uznanie dla nauczycieli 

Burmistrz Jacek Orych  
życzył z nauczycielom i pracownikom  

oświaty wielu dalszych sukcesów  
wychowawczych 

Pieszy Rajd Doliną  
Liwca 2018

10 października 2018 roku odbył się kolejny 
już pieszy Rajd w Dolinie Liwca. Organizato-
rem rajdu był Uczniowski Klub Sportowy przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach. 

edukacja i aktyw
ność

Otwarcia rajdu dokonała 
Aniela Dobosiewicz. Rajd 
składał się z wędrówki po 
wyznaczonej trasie Doliny 
Liwca, na której znajdowały 
się trzy punkty edukacyjne  
i trzy zadania sprawnościowe. 
Po przebyciu trasy odbył się 
test wiedzy, składający się  
z 13 pytań. 

Przed rozpoczęciem rajdu 
każda drużyna musiała zgłosić 
się do punktu startowego  
w celu pobrania pakietów 
startowych oraz rejestracji. 

Drużyny wyruszały na 
wędrówkę co 10 minut. Zwy-
cięzcą była drużyna, która 
zdobyła najwięcej punktów  
z dwóch części rajdu. Po-
ziom drużyn był bardzo 
zbliżony,  o zwycięstwie 
zadecydowały niewiel-
kie różnice punktowe. 
Pierwsze miejsce zdobyła  
Szkoła Podstawowa nr 1  

w Jadowie, drugie – Szkoła 
Podstawowa w Urlach kl. Va, 
natomiast trzecie Szkoła Pod-
stawowa w Urlach kl. VI

Na zakończenie odbył 
się wspólny poczęstunek. 
Wszystkie drużyny otrzymały 

pamiątkowe medale, a zwy-
cięzcy dodatkowo puchary. 
Ponadto każda szkoła otrzy-
mała upominek, składający się 
ze sprzętu sportowego oraz 
podziękowanie za udział.

Nagrody i podziękowania 
wręczył Wójt Gminy Jadów 
Dariusz Kokoszka, Prezes 
LGD Rafał Rozpara, Jadwiga 
Grabska Przewodnicząca 

Rady Gminy Jadów 

oraz Danuta 
Tarach Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty.

Rajd w Dolinie Liwca 
realizowany był w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Ośrodek Działaj Lokalnie 
na „Równinie Wołomińskiej”,  
a także dzięki dofinansowaniu 
Wójta Gminy Jadów Dariusza 
Kokoszki.

Źródło: UG Jadów

W tegorocznej edycji 
pieszego Rajdu 
Doliną Liwca pierw-
sze miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Jadowie, drugie 
– Szkoła Podstawowa 
w Urlach kl. Va, nato-
miast trzecią lokatę 
zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Urlach kl. VI

Pomysł na powiat
Iwona Potęga od ponad 20 lat jest związana z lokalnym samorządem, w tegorocznych wyborach kandyduje 
do Rady Powiatu z listy KW Jedna Polska Samorządowa z Ząbek. O tym, co chciałaby zrobić dla naszego 
miasta i powiatu wołomińskiego opowiedziała Aleksandrze Olczyk

– Coraz mniejsze grono ludzi 
znajduje czas na działalność 
społeczną. W  Pani przypadku 
jest odwrotnie. Od czego to się 
zaczęło?
– Działalność społeczna w różnym 
zakresie, towarzyszy mi przez całe życie. 
Zmienia się jedynie jej intensywność,  
w zależności od tego ile mam aktualnie 
wolnego czasu. Zaczęło się od bez-
domnych zwierząt, szczególnie psów, 
szukania im domów i opiekowania 
się nimi. To zresztą trwa do dziś. Nie 
przechodzę obojętnie, jeśli widzę że 
pies czy kot potrzebuje pomocy lub się 
po prostu zgubił. Mam efekty - 100 % 
odnalezionych właścicieli. Ale tak jest 
teraz. Kiedyś było trudniej. Nie było 
FB, dlatego zdarzało się, że miałam po 
trzy pieski w domu i parę jeszcze innych 
zwierzaków... Ale kocham zwierzęta, więc 
ich obecność sprawia mi radość. Przez 
kilka lat byłam sekretarzem stowarzy-
szenia, które zajmowało się ekologią, 
m.in. zbieraliśmy wspólnie śmieci, 
były także patrole konne. Później moje 
zainteresowania zaczęły oscylować coraz 
bardziej wokół ludzkich problemów,  
w których rozwiązaniu często mo-
głabym pomóc. Wtedy zosta-
łam kuratorem społecznym w wo-
łomińskim sądzie rodzinnym.  
I tak od ośmiu lat pomagam rodzinom  
w trudnych sytuacjach życiowych  
w rozwiązywaniu ich problemów. Wcze-
śniej byli to mieszkańcy Marek, obecnie 
Ząbek.  
– Jakie grupy społeczne wyma-
gają Pani zdaniem wsparcia  
i pomocy w aktywizacji.
– Moje doświadczenia w pracy z rodzi-
nami wskazują jak istotną rolę pełnią 
seniorzy. To właśnie dziadkowie często 
przejmują z różnych względów rolę wy-

chowawczą. Dlatego tak ważnym jest, by 
seniorzy byli samodzielni, aktywni i zdro-
wi. Wówczas mają możliwość pochylić 
się nad problemami młodego pokolenia, 
które także potrzebuje wsparcia, wysłu-
chania czy też po prostu przebywania  
z kimś życzliwym. Jestem przekonana, że 
te dwie grupy mogą wzajemnie sobie po-
móc. Mamy społeczeństwo starzejące się, 
z roku na rok przybywa seniorów, dlatego 
warto w nich inwestować, dać im moż-

liwość aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Stworzyć miejsca gdzie będą 
mogli spotykać się, rozwijać swoje pasje  
i po prostu czuć się potrzebni. Zdarza się 
że seniorzy mieszkają samotnie. Aby nie 
czuli się wykluczeni, warto ich zachęcać 
do wychodzenia z domu i spędzania 
czasu w towarzystwie. Takich samotnych 
seniorów można wspomóc poprzez 
wolontariat i teleopiekę. Zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalających 
na monitorowanie czynności życiowych, 

aby w razie potrzeby wysłać pomoc jest 
bardzo istotne. Do tego jest oczywiście 
niezbędne zaplecze, w postaci centrum 
monitoringu i odpowiedniej kadry wraz  
z wyposażeniem. Ale jest to możliwe  
i takie rozwiązania już funkcjonują. 
Moim marzeniem jest wdrożyć w naszym 
powiecie takie rozwiązania.
– Co chciałaby Pani zmienić  
w Ząbkach?
– W Ząbkach, przydało by się na pewno 

więcej miejsc do wypoczynku. Wię-
cej zieleni i ładnie zagospodarowanej 
przestrzeni rekreacyjnej z ławeczkami. 
Ale przede wszystkim przydałoby się 
przywrócenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańcom, które w ostatnim czasie 
mocno się obniżyło. Z przerażeniem 
słuchałam o wysadzeniu bankomatów 
czy strzelaninie na ulicy, co miało miejsce  
w tym roku w Ząbkach. Ze zgrozą dowia-
duję się o kradzieżach i włamaniach do 
mieszkań i domów, a nawet o pobiciach. 

Kilka dni temu miało miejsce włamanie 
do księgarni... Przestępcy czują się bez-
karni, bo nie widać patroli na ulicach. 
Brak jest także monitoringu.  Komplek-
sowe działania w zakresie bezpieczeństwa 
wymagają środków finansowych o które 
trzeba się postarać. Obecne rozwiązania 
są niewystarczające.
Ważną sprawą jest także bezpieczeństwo 
na drogach, zarówno kierowców jak  
i pieszych. Na pewno są potrzebne rozwią-
zania, które pozwolą na stworzenie sieci 
dróg, zaprojektowanych i wykonanych   
z zastosowaniem nowoczesnych rozwią-
zań, poprawiających bezpieczeństwo.
– Jakie jest Pani dotychczasowe 
doświadczenie w samorządzie  
i co spowodowało, że kandyduje 
Pani właśnie z Ząbek?
– Mam 20 letnie doświadczenie w 
pracy w samorządzie. Obecnie jestem 
odpowiedzialna za promocję Ząbek, 
wcześniej zajmowałam się współpracą z 
organizacjami pozarządowymi i edukacją 
w Wołominie. Od niedawna pełnię także 
funkcję prezesa w jednej z lokalnych 
spółek samorządowych. Jestem BHP-
owcem. Te wszystkie zajęcia godzę  
z byciem mamą nastolatki.
Tak się złożyło, że spędzam w Ząbkach 
większość czasu. Korzystam tu z basenu 
czy przychodni. Tu także robię zakupy. 
Mam tu znajomych. Moje plany na 
przyszłość dotyczą właśnie Ząbek. Siłą 
rzeczy Ząbki stały mi się bardzo bliskie 
i dlatego zależy mi na wspieraniu ich 
dalszego rozwoju.
Zdecydowałam się kandydować do rady 
powiatu, ponieważ jako radna chcę wspie-
rać rozwiązania umożliwiające zarówno 
mieszkańcom Ząbek jak i całego powiatu 
wołomińskiego życie w bezpiecznym 
przyjaznym miejscu.
– Dziękuję za rozmowę.

– Moje doświadczenia  
w pracy z rodzinami wska-
zują jak istotną rolę pełnią 
seniorzy. To właśnie 
dziadkowie często przej-
mują z różnych względów 
rolę wychowawczą. Dla-
tego tak ważnym jest, by 
seniorzy byli samodzielni, 
aktywni i zdrowi. - mówi 
Iwona Potęga, kandydatka 
do Rady Powiatu.

– Mniej więcej cztery lata temu 
spotkaliśmy się po raz pierwszy 
w naszej redakcji. Był Pan wów-
czas, podobnie jak obecnie, kan-
dydatem na wójta – wówczas po 
raz pierwszy, dziś ubiega się Pan 
o reelekcję. Jak Pan wspomina 
tamten okres?
– W tamtym okresie działałem bar-
dziej spontanicznie i na wyczucie. Nie 
wiedziałem czy się uda zostać wójtem, 
nie wiedziałem czy mieszkańcy mi 
zaufają. Faktycznie wybory wygrałem. 
Gdybym miał porównać kampanię 
sprzed czterech lat do tej teraz to mogę 
powiedzieć, że wówczas było łatwiej i 
prościej.
– Przez te cztery lata wiele razy 
rozmawialiśmy. Nigdy nie pyta-
łam, czy warto tracić młode lata 
dla samorządu. Patrząc na Pana 
odnoszę wrażenie, że nie minęły 
cztery lata a co najmniej czterna-
ście. Warto?
– Uważam, że warto było bo zrealizo-
wałem kolejne cele, które sobie w życiu 
postawiłem.
– Wśród preferencji mieszkań-
ców, niemal wszystkich gmin, na 
pierwszym miejscu są inwestycje 
twarde. Co, wśród inwestycji, 
które udało się zrealizować w 
mijającej kadencji, jest dla Pana 
szczególnie ważne? 
– Są trzy a nawet cztery takie pozycje. 
Ścieżki rowerowo-piesze w miejsco-
wości Lasków, Trojany, Wszebory i 
Kołaków oraz z boiska rekreacyjnego 
przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce . 
Fajnie to wygląda i patrząc na to boisko 
mogę powiedzieć, że jest to kolejny 
argument przemawiający za tym, że 
warto było.
– A czy jest wśród Pana wybor-
czych deklaracji obietnica, której, 
mimo usilnych starań, nie udało 
się zrealizować?
– Tak, jest to uchwalenie miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego, z którymi mieliśmy duży 
problem, natomiast w tej chwili wy-
chodzimy powoli z tego impasu. To 
bardzo długa historia. Okazało się, że 
w naszych dokumentach było bardzo 
dużo błędów. Sprawa jest obecnie w 
prokuraturze trzeba było wiele spraw 
wyjaśniać, prostować, uzupełniać. To – 
niestety – zajęło nam minione cztery 
lata, podkreślam jednak, że w 
chwili obecnej jesteśmy 
już na dobrej drodze, 
żeby ten temat po-
układać.
– Sprawy zwią-
zane z grunta-
mi, własnością 
gruntów, prze-
kształceniami 
d o t y c z ą c e 
Gminy Dą -
brówka, były 
dość często 
zgłaszane 
do, mające-
go przez 
wiele lat 
w Redak-

cji „Życia Powiatu na Mazowszu” 
dyżur poselski pod telefonem ów-
czesnego posła Janusza Piecho-
cińskiego. Nie były one faktycznie 
łatwe. Dużo osób szukało wspar-
cia. Jak to dziś wygląda?
– Na chwilę obecną mamy ponad 1300 
wniosków o przekształcenie gruntów z 
rolnego na budowlany. To bardzo dużo. 
Gdybyśmy to wszystko bez analiz za-
twierdzali to cała gmina byłaby gruntem 
jedynie budowlanym co jest absolutnie 
niemożliwe. Te minione cztery lata na-
uczyły nas, że nie można dla całej gminy 
uchwalać jednego miejscowego planu 

zagospodarowania. To był ogromny 
błąd. W tej chwili uchwalając miejscowe 
plany idziemy obrębami.
– A dużo się tych obrębów udało 
uchwalić?
– Częściowo się udało. Mieliśmy duże 
zamieszanie z planami, gdzie część 
budynków, firm nawet praktycznie 

nadawało się do rozbiórki, bo stały 
na gruntach rolnych. Gmina musiała 
szybko legalizować te obszary, bo w 
przeciwnym razie mogło się to skoń-
czyć np. żądaniem odszkodowań.
– Czy w tej kadencji Dąbrówce 
przybyło, czy ubyło mieszkań-
ców?
– Nieznacznie, ale jednak przybyło.
– A nowych inwestorów?
– Tu ruch jest praktycznie przez cały 
czas. Inwestorów przybywa a lokaliza-
cja jest magnesem dla inwestorów.
– Czy przekłada się to już na 
budżet gminy?

– Przekłada się. Przybywa też wpły-
wów z udziałów PiT. Mamy obecnie 
budżet na poziomie 40 milionów. Gdy 
zaczynałem było to ok. 30 milionów.
-– Jakie są wyzwania stojące przed 
gminą w kolejnej kadencji?
– Wyzwaniem dla każdej kadencji jest 
oświata. Myśle jednak, że przed Gminą 
Dąbrówka jest wyzwanie związane z 
dużym wzrostem ilości mieszkańców 
a co za tym idzie z dostosowaniem do 
tej ilości usług publicznych. Ludzie 
kupują działki, wydajemy coraz więcej 
pozwoleń na budowę a to oznacza, że 
mieszkańców będzie nam przybywało.  
Obwodnica Merek spowodowała, 
że dojazd do Warszawy trwa krótko. 
Musimy być przygotowani na próby 
budowy osiedli. Z założenia jesteśmy 
gminą spokojną, rekreacyjną. Musimy 
przygotować miejscowe plany zago-
spodarowania, gdzie określimy jakie 
to budownictwo ma być. Zapraszamy 

inwestorów, ale nie chcemy chaosu 
urbanistycznego.

– Jeśli mieszkańcy ponownie Panu 
zaufają to na czym skupi Pan swo-
je działania?
– Chciałbym więcej uwagi poświecić 
miejscowościom, które w minionych 
latach nie znalazły się w realizowa-
nych inwestycjach. Mamy w Gminie 
Dąbrówka 27 miejscowości i mimo iż 
zwiększyliśmy budżet inwestycyjny o 
37 % to nie udało się wykonać wszyst-
kich potrzebnych inwestycji. Dlatego 
też w nowej kadencji chciałbym się za-
jąć miejscowością Czarnów, Karolew, 
Sokołówek, Teodorów, Ostrówek.
– Czego tam brakuje?

– Tam jest dużo dróg powiatowych. Z 
uwagi na fakt, że powiat nie wszędzie 
reguluje własność gruntów to my, 
jako gmina, nie możemy zbudować 
chodnika czy kłaść wodociągu. Przez 
te 4 lata obecny starosta Kazimierz Ra-
kowski dużo zrobił, aby te grunty ure-
gulować. Jest dużo lepiej i w związku 
z tym chcemy poprawić infrastrukturę 
drogową bo choć nasze grogi gminne 
są w dość dobrym stanie  to drogi 
powiatowe ciągle przedstawiają wiele 
do życzenia.
– Ilu sąsiadów Dąbrówka ma 
wokół?
– Z powiatu wyszkowskiego: So-
mianka, Zabrodzie oraz powiatu 
wołomińskiego: Tłuszcz, Klembów 
i Radzymin. W chwili obecnej naj-
lepiej układa nam się wspólpraca z 
Radzyminem.
– Jaki powinien być dobry sa-
morząd?
– Dobry samorząd to samorząd, który 
słucha mieszkańców.

Ład urbanistyczny  
– wyzwanie  
dla Dąbrówki

O mijającej kadencji, zrealizowanych i niezrealizowanych deklaracjach wyborczych 
a także o wyzwaniach czekających Gminę Dąbrówka z Radosławem Korzeniew-
skim, wójtem Dąbrówki rozmawia Teresa Urbanowskaz

– A czy jest wśród Pana wybor-
czych deklaracji obietnica, której, 
mimo usilnych starań, nie udało 
się zrealizować?
– Tak, jest to uchwalenie miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego, z którymi mieliśmy duży 
problem, natomiast w tej chwili wy-problem, natomiast w tej chwili wy-problem, natomiast w tej chwili wy
chodzimy powoli z tego impasu. To 
bardzo długa historia. Okazało się, że 
w naszych dokumentach było bardzo 
dużo błędów. Sprawa jest obecnie w 
prokuraturze trzeba było wiele spraw 
wyjaśniać, prostować, uzupełniać. To – 
niestety – zajęło nam minione cztery 
lata, podkreślam jednak, że w 
chwili obecnej jesteśmy 
już na dobrej drodze, 
żeby ten temat po-

– Sprawy zwią-
zane z grunta-
mi, własnością 
gruntów, prze-
kształceniami 
d o t y c z ą c e 
Gminy Dą -
brówka, były 
dość często 
zgłaszane 
do, mające-
go przez 
wiele lat 

-

dużym wzrostem ilości mieszkańców 
a co za tym idzie z dostosowaniem do 
tej ilości usług publicznych. Ludzie 
kupują działki, wydajemy coraz więcej 
pozwoleń na budowę a to oznacza, że 
mieszkańców będzie nam przybywało.  
Obwodnica Merek spowodowała, 
że dojazd do Warszawy trwa krótko. 
Musimy być przygotowani na próby 
budowy osiedli. Z założenia jesteśmy 
gminą spokojną, rekreacyjną. Musimy 
przygotować miejscowe plany zago
spodarowania, gdzie określimy jakie 
to budownictwo ma być. Zapraszamy 

inwestorów, ale nie chcemy chaosu 
urbanistycznego.

– Obwodnica Merek spowodowała, że dojazd 
do Warszawy trwa krótko. Musimy być 
przygotowani na próby budowy osiedli. 
Z założenia jesteśmy gminą spokojną, 

rekreacyjną. Musimy przygotować 
miejscowe plany zagospodarowania, 

gdzie określimy jakie to budow-
nictwo ma być. Zapraszamy 
inwestorów, ale nie chcemy 

chaosu urbanistycznego – 
mówi Radosław Korzeniewski
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Dwa sukcesy sportowe z dwóch turniejów w weekend 
mają za sobą karatecy Klubu Sportów Walki KYOKU-
SHIN. W sobotę seniorzy walczyli na Litwie podczas bar-
dzo mocnego turnieju w Kownie i sportowa poprzeczka 
została postawiona wysoko. 

Dwa sukcesy  
w weekend  
dla KSW KYOKUSHIN

Ciężkie walki i bardzo 
silni, doskonale przygoto-
wani przeciwnicy byli bar-
dzo trudną do pokonania 
przeszkodą, ale reprezen-
tanci KSW KYOKUSHIN 
z wielu pojedynków wyszli 
zwycięsko przywożąc do 
kraju sześć medali. 

Pierwsze miejsce 
zajął Paweł Kowal-
czyk, drugie Ju-
lia Stępniewska, 
Michał Domań-
ski  oraz Kuba 
Kostrzewski, a 

na najniższym stopniu 
podium uplasowali się: 
Klaudia Brzozowska i 
Krystian Tyszko. Poziom 
turnieju był niezwykle 
wysoki, a tym samym, co 
bardzo cieszy, turniej sta-
nowił doskonały spraw-
dzian przed mającymi 
się odbyć w listopadzie 
Mistrzostwami Polski ju-
niorów i młodzieżowców w 
Ełku. Równolegle młodzi 

zawodnicy KSW KYOKU-
SHIN walczyli w Białym-
stoku, gdzie zdobyli pięć 
punktowanych miejsc. 
Trzy złote i dwa srebrne 
medale stały się udzia-
łem: Kuby Malinowskiego 

oraz Filipa i Kuby Nejfeld, 
Wiktorii Kornackiej oraz 
Krzesimira Karbownik. 

Wi ę c e j  i n f o r m a c j i  
i zdjęcia z obu wydarzeń 
są dostępne na www.ksw-
kyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN
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W sobotę 6 października 2018 r. odbyła się kolejna 
edycja imprezy biegowej Gliniankowa Pętla. Tym 
razem na starcie zawodów stanęła rekordowa liczba 
zawodników, bo aż 87 osób podjęło wyzwanie trasy 
biegnącej wokół zielonkowskich Glinianek. 

Gliniankowa  
Pętla za nami

Zawodnicy mieli do poko-
nania dystans ok 1600 m. Trasa 
prowadziła po malowniczo 
biegnącej ścieżce gruntowej 
dookoła Glinianki Dużej. Start 
i meta już tradycyjnie znaj-
dowały się na plaży trawiastej 
blisko rosnącego tam dębu.

Zawody poprowadził po-
mysłodawca biegu i główny 
jego organizator Bogdan Kry-
siński razem z Urzędem Mia-
sta Zielonka oraz Ośrodkiem 
Kultury i Sportu z Zielonki. Na 
mecie biegu każdy zawodnik 
otrzymywał butelkę z wodą  
i czekoladowy wafelek. Wszyscy 
zawod-

nicy wykazali się du-
chem sportowej rywalizacji. 
Na zakończenie zawodów 
Burmistrz Miasta Zielon-
ka, Grzegorz Dudzik razem  
z Przewodniczącym Rady 
Miasta Zielonka Markiem 
Grodzkim (obydwaj startowali 
w kategorii Rodzina) wręczyli 
uczestnikom biegu puchary, 
medale i drobne upominki. Po 
ceremonii wręczania nagród, 
prowadzący zawody Bogdan 
Krysiński zaprosił wszystkich 

obecnych do wspólnego zdję-
cia, a Burmistrz do uczest-
nictwa w Gliniankowej Pętli  
w następnym roku.

Szczególne podziękowa-
nia organizatorzy biegu pra-
gną złożyć Młodzieżowemu 
Ośrodkowi Socjoterapii z Zie-
lonki, którego wychowankowie 
zabezpieczali trasę biegu pod 
względem logistycznym oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Zielonki za nadzór medyczny 
nad uczestnikami biegu.

Organizatorzy biegu cieszą 
się z coraz większego zain-

teresowania 
uczestnictwem w Glinianko-
wej Pętli, niektórzy zawodnicy 
zmieniali nawet plan dnia tylko 
po to aby uczestniczyć w biegu 
i dlatego nie czekali na ofi-
cjalne zakończenie zawodów. 
Zdobyte a nie odebrane me-
dale i dyplomy są do odebrania  
w Urzędzie Miasta Zielonka  
w pokoju nr  110 (w godzinach 
pracy urzędu). 

Źródło: UM Zielonka
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Po wręczaniu  
nagród, prowadzący zawody Bogdan 

Krysiński zaprosił wszystkich do 
wspólnego zdjęcia 

Ciężkie 
walki i bardzo silni, do-
skonale przygotowani 

przeciwnicy byli trudną 
do pokonania przeszko-

dą, ale reprezentanci 
KSW KYOKUSHIN z 

wielu pojedynków wyszli 
zwycięsko przywożąc do 

kraju sześć medali. 

Debrowa wygrana

Efektownym i w pełni zasłużonym zwycięstwem zakończył się kolejny w bieżącym sezonie mecz 
Ząbkovii rozgrywany na Dozbud Arenie. Zwycięstwo zdaje się być tym cenniejsze, że przeciw-
nikiem był aktualny lider naszej grupy rozgrywkowej oraz lokalny rywal w ramach powiatu 
wołomińskiego – Huragan Wołomin, który wyjechał z Ząbek z bagażem trzech bramek. 

Gole w derbowej rywalizacji, która 
miała miejsce przy blasku jupiterów 
strzelili Damian Świerblewski, Da-
riusz Dadacz oraz Daniel Nawrocki. 
Po raz kolejny podkreślę fakt, że w ry-
walizacji przed własną publicznością 
nasza drużyna nie straciła dotychczas 
bramki. To był już piąty „domowy” 
mecz w obecnym sezonie, a bilans 
bramek przy komplecie piętnastu 
zdobytych punktów wynosi na dzień 
dzisiejszy 16:0.

Pierwszy w tym sezonie mecz 
rozgrywany przy sztucznym oświe-
tleniu oraz lokalny rywal, który na 
dodatek zasiadał w fotelu lidera 
podziały jak magnes na ząbkow-
skich kibiców. Pojawiło ich się na 
trybunach zdecydowanie więcej 
niż zazwyczaj i naprawdę nie sądzę, 
żeby którykolwiek z nich opuszczał 
stadion zawiedziony. Ząbkovia nie 
tylko wygrała derbową potyczkę 
z Huraganem, ale od pewnego 
momentu zupełnie zdominowała 
boiskowe wydarzenia, nie pozwalając 
liderowi na choćby próbę zagrania 
„swojej piłki”. Powiem szczerze, 
że na bazie obserwacji tego me-
czu nawet nie do końca zdołałem 
się zorientować jakie elementy 

piłkarskiego rzemiosła sprawiły, że 
wołominianie w dziesięciu meczach 
obecnego sezonu odnieśli dziewięć 
zwycięstw. Zapewne decydujące zna-
czenie może mieć fakt, że bardziej 
skupiałem się na obserwacji poczy-
nań naszej drużyny. Już pierwsza 
akcja ofensywna ząbkowian mogła 
zakończyć się zdobyciem bramki, 
ale Damian Świerblewski, który 
wbiegając w pole karne „urwał się” 
obrońcom, gdy przyszło do podję-
cia decyzji o oddaniu strzału zbyt 
długo z nią zwlekał i ostatecznie 
szansa przepadła. Później nastąpił 
okres gry, który telewizyjni klasycy 
określają najczęściej mianem „walki  

o środek pola”. Walka nie była może 
zbyt widowiskowa i ładna dla oka, 
ale ostatecznie pozwoliła naszym 
zawodnikom przejąć kontrolę nad 
tą newralgiczną strefą boiska. Pierw-
szym symptomem takiego stanu 
rzeczy była sytuacja z 26 minuty 
meczu, gdy Świerblewski strzelił 
gola, ale jak się okazało będąc na 
pozycji spalonej. Bez mała dziesięć 
minut później nie było już jednak 
żadnych wątpliwości co do prawi-
dłowości zdobytej bramki, gdyż 
w siatce bramki strzeżonej przez 
Mariusza Selerskiego wylądowało… 
dośrodkowanie z rzutu rożnego. Do-
środkowywał Świerblewski, a piłka 
po drodze musiała minąć „cały las” 
nóg, ale minęła i kompletnie zaska-
kując wszystkich ugrzęzła w siatce. 
Kołyska która miała miejsce po tym 

trafieniu przeznaczona była dla córki 
Piotra Augustyniaka – Jańci, która 
przyszła na świat przed meczem 
z Hutnikiem, ale na odpowiednią 
celebrację musiała, z oczywistych 
względów nieco poczekać. Minutę 
przed końcem pierwszej części gry 
miała miejsce sytuacja, po której 
Ząbkowianie zdobyli drugą bramkę. 
Do dalekiego podania wystartowali 
niemal równocześnie Świerblewski 
i bramkarz gości. Mimo, że nasz po-
mocnik miał do przebiegnięcia nieco 
dłuższy dystans zdołał uprzedzić Se-
lerskiego, w efekcie czego mieliśmy 
faul w polu karnym i rzut karny, który 
został pewnie wykorzystany przez 
kapitana naszej drużyny – Dariusza 
Dadacza.

Druga połowa spotkania rozpo-
częła się równie optymistycznie, jak 

zakończyła pierwsza. Kombinacyjne 
akcje ząbkowskiej drużyny sprawiały, 
że obrońcy Huraganu „gubili krycie” 
i w efekcie w sytuacjach sam na sam z 
bramkarzem znaleźli się w odstępie 
dosłownie kilku minut Świerblewski 
oraz Daniel Kozik, ale żadnemu z 
nich nie udało się strzelić kolejnego 
gola. Dokonał tego Daniel Nawrocki 
w 61 minucie meczu, który po po-
daniu Kozika i minięciu na linii pola 
karnego jednego z wołomińskich 
obrońców nie miał żadnych proble-
mów z pokonaniem golkipera gości.

Na koniec pozwolę sobie za-
cytować fragment tekstu, który 
napisałem niemal dokładnie rok 
temu po wygranym 3:0 meczu z… 
Huraganem Wołomin. W materiale 
który zatytułowałem „DERBOWE 
ZWYCIĘSTWO” napisałem m.in. 
„…Od soboty, aż do rewanżu, który 
będzie miał miejsce wiosną, czyli 
przez najbliższe pół roku w powiecie 
ponownie „RZĄDZĄ ZĄBKI”, które 
w bezpośrednim starciu wykazały 
swoją wyższość nad lokalnym rywa-
lem…” Nic dodać, nic ująć z tą tylko 
różnicą, że tym razem mecz miał 
miejsce w piątek.

Już w najbliższą sobotę naszą 
drużynę czeka wyjazdowa potyczka 
z Koroną Ostrołęka. Ostrołęczanie, 
którzy w poprzednim sezonie niemal 
do ostatniej kolejki walczyli o awans 
do trzeciej ligi w obecnym spisują 
się o wiele słabiej. Aktualnie zajmują 
czternaste miejsce w ligowej tabeli 
z dorobkiem zaledwie dziewięciu 
punktów. Z dotychczasowych sze-
ściu spotkań, które rozgrywali przed 
własną publicznością dwa zdołali 
wygrać i trzy zremisować, ponosząc 
tylko jedną porażkę z KS Łomianki. 
W poprzednim sezonie wyjazdowe 
spotkanie z Koroną zakończyło się 
porażką ząbkowian 0:2.

Krzysztof Krajewski

Podopieczni Michała 
Pulkowskiego, trenera 
Ząbkovii, nie tylko wygra-
li derbową potyczkę  
z Huraganem Wołomin, 
ale od pewnego momen-
tu zupełnie zdominowali 
boiskowe wydarzenia, 
nie pozwalając liderowi 
na choćby próbę zagra-
nia „swojej piłki”.

– Chciałbym pogratulo-
wać gospodarzom do-

brego występu, w którym 
wygrali z nami zasłuże-
nie. W każdym elemen-

cie byli od nas lepsi  
i cały czas pod grą, a my 
mieliśmy z tym problem.- 

powiedział po meczu  
Andrzej Greloch, trener 

Huraganu Wołomin.

Sport potrzebuje swojego  
przedstawiciela w Radzie Powiatu

O działaniach sportowych, wyjazdach na zawody potrzebie kontaktu z władzami samorządowymi i powo-
dach ubiegania się o mandat radnej powiatowej, z sensei Renatą Naczaj rozmawia Teresa Urbanowska

– Pani Renato choć znają Panią 
niemal wszyscy to nie wiedzą o 
Pani zbyt wiele. Jest Pani tre-
nerem a czym się Pani zajmuje 
poza sportem, poza trenowa-
niem młodzieży?
– Mieszkańcy zarówno powiatu 
wołomińskiego jak też samego 
Wołomina kojarzą mnie głównie 
ze zwycięstwami moich zawodni-
ków, z klubem sportowym Con-
troll Naczaj Team . Poza pracą z 
dziećmi i młodzieżą prowadzę 
działalność gospodarczą w ramach 
której od ponad 11 lat pracuję jako 
rzeczoznawca samochodowy, a od 
15 lat angażuję się w organizację 
zabezpieczenia rekonstrukcji 
Bitwy Warszawskiej w Ossowie. 
Od dawna mieszkam w Wołomi-
nie a pracuję na terenie nie tylko 
całego powiatu wołomińskiego ale 
również województwa mazowiec-
kiego. Z naszymi zawodnikami 
jeżdżę nie tylko po Polsce ale też 
po całym świecie, gdzie bierzemy 
udział w mistrzostwach różnego 
szczebla. Podczas tych wyjazdów 
rozmawiam z trenerami z innych 
miast z innych krajów. Przyglądam 
się i uczę od innych. Sprawdzam 
i myślę o tym, co dobrego, jakie 
sprawdzone gdzie indziej roz-
wiązania, dałoby się przenieść i 
wdrożyć w naszym powiecie.
– Niektórzy komentatorzy nie 
kryją zdziwienia widząc Pani 
nazwisko na liście KWW Dobry 
Samorząd. Dlaczego zdecy-
dowała się Pani na udział w 
tegorocznych wyborach?
– Kandyduję do Rady Powiatu Wo-
łomińskiego - bo mam dość braku 

rozwoju miasta powiatowego w 
zakresie inwestycji w infrastruk-
turę powiatową. O ile rozwój 
miasta i gminy oraz jej jednostek: 
szkół i przedszkoli oraz Spółek 
Miejskich leży w kompetencji 
Burmistrza i przez ostatnie cztery 
lata widać było progres i nowe in-
westycje o tyle jako powiat byliśmy 
na szarym końcu.

– A jakiś przykład?
– Proszę bardzo. Choćby ulica Wi-
leńska, przy której właśnie w tej 
chwili się znajdujemy. Przecież 
to jedna z głównych ulic miasta 
a stan nawierzchni od dawna 
jest tragiczny. Dlaczego tak się 
dzieje? Nie wiem jakie są tego 
przyczyny. Idźmy dalej: 
Gdzie jest Południowa Obwod-
nica Wołomina??? To bardzo 
pięknie, że wschodnia część po-
wiatu wołomińskiego się rozwija 

ale MY tu w Wołominie, mieście 
powiatowym, czujemy się jak 
ubogi krewny. Radzymin ma 
zjazd z S8, Zielonka ma zjazd z 
S8 a Wołomin co??? A my nadal 
jeździmy dookoła.
– Nie jest to jednak takie proste 
i do końca nie zależy jedynie 
od lokalnych władz samorzą-
dowych?

– Pewnie tak, ale jak nie będzie 
się o tym głośno mówiło, gdy nie 
będzie się o te tematy walczyło to 
możemy przetrwać w tym stanie 
kolejne pięć a potem następne 
pięć lat. To tematy, które mnie od 
dawna mocno bulwersują dlatego, 
gdy zaproponowano mi wystarto-
wanie w wyborach z bezpartyjnego 
komitetu postanowiłam podjąć to 
wyzwanie.
– Tak jak sama Pani wspomniała 
na wstępie najbardziej zna się 

Pani na sporcie. Czy ma Pani w 
tym zakresie swoje pomysły?
Może zacznę od tego, że sport 
powiatowy zaczyna się i kończy 
na turniejach między szkolnych 
ale powiem krótko - tyle to i bez 
pomocy powiatu można zorgani-
zować. Do tej pory zero wsparcia 
i zainteresowania.
- A może Pani podeprzeć to 
jakimś przykładem? 
- Bardzo proszę: - rok temu, na 
jesieni organizowałam międzyna-
rodowy turniej Jiu Jitsu dla dzieci 
do lat 14. Wiedziałam, że będzie 
ok 150 dzieciaków z całej Polski i z 
za granicy. Zwróciłam się z prośbą 
do przewodniczącego Komisji 
i Sportu w Radzie Powiatu, nie 
pamiętam dokładnie jak się ta ko-
misja nazywa, żeby zorganizował 
jakieś gadżety promujące powiat, 
tylko dla trenerów gdzieś około 20 
sztuk. Zapraszam, żeby przyszedł 
i zobaczył dużą dobrą imprezę. I 
tu rozczarowanie – Pan przewod-
niczący nie był zainteresowany.
Zdaje sobie sprawę z ograniczeń 
budżetowych, czy proceduralnych 
ale Chcieć to móc - Nie obiecuję 
gruszek na wierzbie, nie opo-
wiadam, że zrobię i załatwię, czy 
wybuduję.
Obiecuję, że będę pilnować spraw 
ważnych dla Wołomina i sołectw 
wołomińskich, że będę lobbowała 
na rzecz rozwoju sportu, że będę 
wyjaśniała jak ważna jest obecność 
osób decyzyjnych w naszych dzia-
łaniach. Po prostu – będę dbała o 
kontakt pomiędzy samorządem 
powiatu a ludźmi tworzącymi na-
sze małe lokalne środowiska.

– Z naszymi zawodnikami 
jeżdżę po całym świecie. 
Podczas tych wyjazdów 
rozmawiam z trenerami 
z innych miast z innych 
krajów. Przyglądam się  
i uczę od innych. Spraw-
dzam i myślę o tym, co 
dobrego, jakie sprawdzo-
ne gdzie indziej rozwiąza-
nia, dałoby się przenieść 
i wdrożyć w naszym 
powiecie – mówi  
sensei Renata Naczaj.
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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

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

- Kandyduje Pan na burmistrza po 
raz drugi. 
- W 2014 roku dzięki poparciu miesz-
kańców dostałem się do II tury wyborów.  
Z Zielonką związany jestem od trzech 
pokoleń. Tu mieszkali i pracowali moi 
dziadkowie. Mieszkają moi rodzice i 
najbliższa rodzina, ja również swoje 
życie rodzinne wiążę z Zielonką. Od 
najmłodszych lat byłem zaangażowany 
w działalność szkolną, angażowałem 
się w akcje społeczne charytatywne, 
aktywnie działałem również w zielon-
kowskiej organizacji pozarządowej. 
Tych aktywności było dość dużo. W 
2012 roku postanowiliśmy założyć, z 
zaangażowanymi osobami bezpartyjną, 
lokalną grupę do wspólnych działań. 
Pracowało nam się bardzo dobrze, po-
stanowiliśmy założyć cztery lata temu 
Komitet Wyborczy i uczestniczyliśmy w 
kampanii wyborczej. Tak to się u mnie 
wszystko zaczęło.
- Przed laty spotykaliśmy się na 
różnych konferencjach i szkole-
niach dotyczących funkcjonowa-
nia organizacji pozarządowych, 
pozyskiwania dotacji zewnętrz-
nych na działania lokalne. Przez 
kilka kolejnych lat jakoś nam się 
drogi rozmijały. W która stronę 
poszła Pana droga zawodowa?
- Była na pewnym etapie związana 
ściśle z samorządem. Pracowałem w 
UM w Zielonce. Sprawdzałem też inne 
możliwości ale w pewnym momencie, 
wykorzystując swoje pasje związane 
z samorządem, zacząłem studiować 
samorząd, patrząc na niego ze strony 
naukowej. Od prawie pięciu lat pracuję 
w Uniwersytecie Otwartym Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 
- W moim odczuciu ma Pan nie-
samowitą zdolność tworzenia 
pozytywnych relacji z innymi 
ludźmi. Dość łatwo nawiązuje Pan 
kontakt, A sam co Pan uznaje za 
swój największy atut.
- Z mojego punktu widzenia na chwile 
obecną moim największym atutem 
jest energia wynikająca ze stosunkowo 
młodego wieku. Mówię to dziś głośno. 
Cztery lata temu pojawiały się głosy, że 
jestem jeszcze za młody. Dziś – po czte-
rech latach jakie od tamtej pory minęły 
– będąc ciągle młody i posiadając jeszcze 
tę energię będącą przywilejem wieku, 
entuzjazm i to że umiem słuchać, 
lubię ludzi. Lubię do nich wychodzić i 
z nimi rozmawiać. Jestem człowiekiem 
dialogu. Uważam, ze lepiej rozmawiać, 
nawet na trudne tematy, ale nie 
dzielić. Do dialogu potrzeba jest 
również posiadanie empatii – to 
cechy, które posiadam i uważam, 
że są jednymi z większych moich 
atutów.
- Patrząc dziś na Zielonkę z 
zewnątrz  i porównując ją do 
sąsiednich gmin odnosi się 
wrażenie, że jest to miasto 
nieco uśpione i jakby za-
stygłe w rozwoju ze stałym 
katalogiem mieszkańców. 
A jak to wygląda z punktu 
widzenia rdzennego miesz-
kańca?

-   Faktycznie tak się dzieje ale od 
pewnego czasu ta sytuacja i struktura 
mieszkańców zaczęła się zmieniać. Co 
prawda nieznacznie ale mieszkańców 
zaczęło nam przybywać. Zielonka 
potrzebuje faktycznie pewnego prze-
wietrzenia. Kapitału ludzkiego, kultu-
rowego również. W Zielonce mieszka 
się bardzo dobrze, mamy tu wielu 
życzliwych ludzi są tereny, gdzie można 
wypoczywać. Mamy też swoje problemy. 
W pewnym momencie rozwój Zielonki 
został przystopowany. Miasto realizo-
wało swoje obowiązkowe zadania ale 
zabrakło wizji rozwoju.
- Najpilniejszą dla każdego mieszkańca 
– w każdej gminie – jest temat dróg i 
chodników.

- A służba zdrowia?
- Służba zdrowia również w naszym 
programie też się znalazła. Chcemy, 
aby mieszkanki naszego miasta miały 
zagwarantowane bezpłatne badanie 
piersi. Chcemy też prowadzić przesie-

wowe badania słuchu wśród naszych 
dzieci w szkołach i w przedszkolach, 
aby jak najwcześniej eliminować te 
wady. Zdrowie to trochę taki mój konik, 
dlatego też w swoich priorytetach mam 
uruchomienie bezpłatnego programu 
dietetyk dla naszych dzieci. 
- A dostępność do lekarzy pierw-
szego kontaktu?
- Lekarze są dostępni ale w niewy-
starczającej liczbie nie mówiąc już o 
specjalistach. Nasza przychodnia stara 
się zapewnić jak najwięcej opieki ale nie 
zawsze jest to możliwe w takim zakresie 
jak byśmy chcieli, co wynika z rozwiązań 
systemowych na które samorząd, oprócz 
lobbowania, nie ma bezpośredniego 
wpływu. 

- Przez wiele lat Zielonkę koja-
rzyłam jako kolebkę organizacji 
pozarządowych. Zielonkowskie 
Forum Samorządowe niosło ten 
kaganek wiedzy na różne tematy 
związane z działalnością w struk-
turach pozarządowych. Wyrosło 
w naszym powiecie dzięki szko-
leniom, prelekcjom i spotkaniom 
wielu liderów NGO, powstały nowe 
grupy i stowarzyszenia . A jak 
w samej Zielonce wygląda ruch 
pozarządowy?
- Działa u nas wiele organizacji poza-
rządowych, powstają nowe – co cieszy. 
Wiele jest organizacji sportowych. Po-
wstała organizacja wspierająca potrzeby 
zwierząt i tak dalej. Zielonka była i jest 
miejscem gdzie te organizacje wyrastają, 
szkoląc osoby, które idą w świat i szerzą 
tę ideę. Ale wydaje się, że ten potencjał 
tkwiący w naszych organizacjach nie 
jest wykorzystywany. Samorząd widzi 

NGOsy w tych obszarach które narzuca 
ustawa. Ale brakuje wykorzystania orga-
nizacji pozarządowych w uzgadnianiu 
dokumentów strategicznych miasta bo 
kto inny ma więcej wiedzieć niż ludzie 
poświęcający swój czas na działanie w 
imię szczytnego celu. Nasze organizacje 
mogłyby być lepiej wykorzystywane, 
włączane w procesy decyzyjne, konsul-
tacyjne, jak również doradcze.
- Partycypacja społeczna to dziś 
modne słowo. Namiastką tej party-
cypacji są Budżety Obywatelskie. 
Czy w Zielonce funkcjonuje BO?
- W Zielonce BO jako taki jeszcze nie 
funkcjonuje.  Od jakiegoś czasu mamy 
wprowadzony przez aktualnego bur-
mistrza Fundusz Obywatelski. Działa 

on podobnie jak BO ale są to niewielkie 
projekty które nie opiewają na zbyt 
wysokie kwoty. 
- A czy Pan ma pomysł na partycy-
pację społeczną w Zielonce?
- Bardzo bym chciał, żeby BO funkcjo-
nował w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Jestem człowiekiem bardzo otwartym, 
dlatego chcę pytać mieszkańców na te-
mat podejmowanych decyzji. Dzisiejsza 
technika daje ogromne możliwości do 
zbierania opinii. Chcę wychodzić z wie-
loma pytaniami do mieszkańca choćby z 
wykorzystaniem Internetu. Nie chcę być 
burmistrzem przebywającym wyłącznie 
w swoim gabinecie. Mieszkańcy powin-
ni współdecydować jak mają wyglądać 
np. Dębinki, co dalej z Gliniankami… 
a burmistrz – co samo w sobie  łatwe 
nie jest – spinałby te wszystkie działania. 
Chcę być takim właśnie burmistrzem, 
który słucha i tworzy możliwość do 
współdecydowania.

- W moim odczuciu ma Pan nie-- W moim odczuciu ma Pan nie-- W moim odczuciu ma Pan nie
samowitą zdolność tworzenia 
pozytywnych relacji z innymi 
ludźmi. Dość łatwo nawiązuje Pan 
kontakt, A sam co Pan uznaje za 
swój największy atut.
- Z mojego punktu widzenia na chwile 
obecną moim największym atutem 
jest energia wynikająca ze stosunkowo 
młodego wieku. Mówię to dziś głośno. 
Cztery lata temu pojawiały się głosy, że 
jestem jeszcze za młody. Dziś – po czte-
rech latach jakie od tamtej pory minęły 
– będąc ciągle młody i posiadając jeszcze 
tę energię będącą przywilejem wieku, 
entuzjazm i to że umiem słuchać, 
lubię ludzi. Lubię do nich wychodzić i 
z nimi rozmawiać. Jestem człowiekiem 
dialogu. Uważam, ze lepiej rozmawiać, 
nawet na trudne tematy, ale nie 
dzielić. Do dialogu potrzeba jest 
również posiadanie empatii – to 
cechy, które posiadam i uważam, 
że są jednymi z większych moich 

- Patrząc dziś na Zielonkę z 
zewnątrz  i porównując ją do 
sąsiednich gmin odnosi się 
wrażenie, że jest to miasto 
nieco uśpione i jakby za-
stygłe w rozwoju ze stałym 
katalogiem mieszkańców. 
A jak to wygląda z punktu 
widzenia rdzennego miesz-

turach pozarządowych. Wyrosło 
w naszym powiecie dzięki szko
leniom, prelekcjom i spotkaniom 
wielu liderów NGO, powstały nowe 
grupy i stowarzyszenia . A jak 
w samej Zielonce wygląda ruch 
pozarządowy?
- Działa u nas wiele organizacji poza
rządowych, powstają nowe – co cieszy. 
Wiele jest organizacji sportowych. Po
wstała organizacja wspierająca potrzeby 
zwierząt i tak dalej. Zielonka była i jest 
miejscem gdzie te organizacje wyrastają, 
szkoląc osoby, które idą w świat i szerzą 
tę ideę. Ale wydaje się, że ten potencjał 
tkwiący w naszych organizacjach nie 
jest wykorzystywany. Samorząd widzi 

– Będąc ciągle młody i posiadając jeszcze 
tę energię będącą przywilejem wieku, 

entuzjazm i to że umiem słuchać, lubię 
ludzi. Lubię do nich wychodzić i z nimi 

rozmawiać. Jestem człowiekiem dialogu. 
Uważam, ze lepiej rozmawiać, nawet na 

trudne tematy, ale nie dzielić. Do dialogu 
potrzeba jest również posiadanie empatii 
– to cechy, które posiadam i uważam, że 

są jednymi z większych moich atutów – 
mówi Kamil  Michał Iwandowski

O samorządowych początkach, przygotowaniu do pełnienia funkcji burmistrza z 
Kamilem Michałem Iwandowskim, mieszkańcem Zielonki od kilku pokoleń, kan-
dydatem na burmistrza tego miasta rozmawia Teresa Urbanowska 

Radosny wieczór  
z udziałem gwiazd w Markach

Pełna sala, znakomici goście, interesujące występy, a na koniec potańcówka - tak wyglądała 
w telegraficznym skrócie II Marecka Senioriada. 

W tym roku w Markach zain-
augurowało działalność Centrum 
Aktywności Fabryczna 3. To miej-
sce spotkań mieszkańców, którzy 
współtworzą jego program. Naj-
nowszym dowodem na to, że tak 
właśnie się dzieje, była II Marecka 
Senioriada. Jej twórcami byli se-
niorzy przy wsparciu samorządu. 
Aktywnie działali przedstawiciele 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
Związku Emerytów i Rencistów 
koło nr 14. W ostatni weekend 
Fabryczna 3 pękała w szwach - nic 

dziwnego, bezpłatne wejściówki 
rozeszły się na pniu. 

Co było magnesem dla przed-
stawicieli starszego pokolenia? 
Gwiazdami wieczoru była aktorka 
Anna Korcz oraz piosenkarka Hali-
na Kunicka, która porwała gości do 
wspólnego śpiewania. Seniorzy mo-
gli wziąć również udział w warszta-
tach stylizacji i udzielania pierwszej 
pomocy. Kto chciał uwiecznić swój 
pobyt przy Fabrycznej 3, korzystał 
z możliwości, jakie daje fotobudka.  
- Ponadto seniorzy mieli okazję za-

poznać się z ofertą Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a także zaopatrzyć się 
w Koperty Życia, które dystrybuuje 
Urząd Miasta Marki od 2017 r. - 
dodaje Emilia Oleksiak, naczelnik 
Wydziału Promocji, Spraw Społecz-
nych i Zdrowia. 

Zwieńczeniem wydarzenia była 
oczywiście potańcówka. 

- Cieszę się, że aż tyle osób 
przyszło na Fabryczną 3. To dowód 
na to, że seniorzy są aktywną grupą 
i wcale nie chcą spędzać czasu 
wyłącznie w domu. A to zachęca 

nas do przygotowania kolejnej Se-
nioriady - podkreśla Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Wieczór przy Fabrycznej miał 
jeszcze jeden miły akcent. Emi-
lia Oleksiak, która jest również 
doradcą społecznym Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, 
wręczyła Jackowi Orychowi Medal 
Pamiątkowy „Pro Masovia”, który 
jest wyróżnieniem za realizację 
zadań na rzecz gospodarczego, 
kulturalnego oraz społecznego 
rozwoju Mazowsza.

Aktorka Anna Korcz tego wieczoru również spotkała się z senioramiPiosenkarka Halina Kunicka to jedna z gwiazd wieczoru

Potrafię i chcę  
słuchać  
mieszkańców

www.wilenskapark.pl
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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

 

 

 

al. Armii Krajowej 64
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

al. Niepodległości 17
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15.30

ul. Prądzyńskiego 37
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  

ul. Warszawska 15
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 
ul. Konstytucji 3 Maja 10

pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  
ul. Konstytucji 3 Maja 30

pon.-pt.: 7.30 -21  sob.: 8-15

ul. Traugutta 3a   pon.-pt.: 9 -17  sob.: 8-15  

ul. Fabryczna 14   pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 

Wołomin

Radzymin

Marki

 

 

 

ul. Wileńska 40
dyżur nocny
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