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Poznaliśmy  
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Rady Powiatu

Elżbieta Radwan otrzymała poparcie naj-
większej grupy głosujących w powiecie. 

Głos na wołomińską burmistrz oddało  
12 657 mieszkańców Wołomina, co stano-
wi 53,84 % ważnych głosów. Burmistrzem 

Wołomina będzie II kadencję. O funkcję 
burmistrza ubiegało się 6 osób, frekwen-

cja wyniosła 59,07 %. >> str. 3

Jak obniżyć  
wysokość  
składki ZUS
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Edyta Kalata

KandydatKa 
na burmistrza ząbek

szczegóły >> str 8

– Ochotnicza Straż Pożar-
na to nie tylko akcje ra-
towniczo - gaśnicze, ale 
również godziny szkoleń 
i litry potu wylanego na 
ćwiczeniach, aby później 
bezpiecznie wracać do 
swoich rodzin (...) – mówi 
Magdalena Posłajko, od 
2011 strażak Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ząb-
kach >> str. 7 demokracja

 frekwencja w powiecie   
wyższa od krajowej

Wygrała 

 – Wśród potencjalnych 
starostów nowej kadencji 

mówi się o obecnym pośle Piotrze 
Uścińskim, który był już starostą, pada 
też nazwisko Ryszarda Madziara – bur-
mistrza Wołomina w latach 2010 – 2014. 
Od czasu do czasu przewija się również 
osoba Roberta Szydlika. Przez jakiś 
czas mówiło się również o Rober-
cie Perkowskim >> str. 15
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Jak obniżyć wysokość 
składki ZUS

O rewolucji w składkach ZUS od 2019 roku rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem 
biura rachunkowego z Kobyłki

– Mniejszymi lub większymi kro-
kami zbliża się koniec roku. Czy 
ustawodawca ma dla nas jakieś 
nowości na nowy rok?
– Tak. Z pewnością dużą nowością 
dla przedsiębiorców będzie prze-
pis, który wprowadza możliwość 
obniżenia składek na ZUS dla 
niektórych firm.
– Dla niektórych, czyli dla 
kogo?
– Nowy przepis wprowadza ulgę 
w opłacaniu składek ZUS dla naj-
mniejszych firm.
– Najmniejszych, czyli jakich?
- W tym przypadku przepis określa, 
że mała firma to ta, której przychód 
w zeszłym roku nie przekroczył 
trzydziestokrotności minimalnego 
wynagrodzenia. Tak wiem, trzy-
dziestokrotność nic nie mówi, cho-
dzi o kwotę 63,000,00 zł. Minimalne 
wynagrodzenie w 2018 r. wynosi 
2100 zł, więc 30x2100=63000.
– Czy to jedyny warunek?
– Jest jeszcze kilka warunków, 
ale najpierw powiem jak wyli-
czyć preferencyjną podstawę skła-
dek na ubezpieczenie społeczne  
i Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych.
– A składka zdrowotna?
– Możliwość preferencyjnego opła-
cania składek w zależności od 
wysokości przychodu za rok po-
przedni dotyczyć będzie wyłącznie 
ubezpieczeń społecznych oraz FP 
i FGŚP. Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne będzie wyliczana bez 
zmian.
– No dobrze, to jak wyliczyć tę 
podstawę?

– Należy to zrobić w dwóch krokach. 
Krok pierwszy: liczymy przeciętny 
miesięczny przychód; do wyliczenia 
tej wartości bierzemy przychód 
za 2018 rok, dzielimy tę wartość 
przez liczbę dni kalendarzowych,  
w których prowadziliśmy działalność  
w roku 2018 i mnożymy otrzymany 
wynik przez 30. Krok drugi: liczymy 

współczynnik na dany rok kalenda-
rzowy; do wyliczenia tego współ-
czynnika dzielimy prognozowane 
przeciętne wynagrodzenie na 2019 
rok przez minimalne wynagrodzenie 
obowiązujące w styczniu 2019 rok  
i tak otrzymany wynik mnożymy 
przez 0,24.
– Bardzo to skomplikowane.
– Zdaję sobie z tego sprawę, ale 
myślę, że prosty przykład to wy-
jaśni. Załóżmy, że przedsiębiorca 
osiągnął w 2018 roku przychód  
w wysokości 48000 zł i prowadził 

działalność przez cały rok. W związku  
z tym jego przeciętny przychód 
miesięczny wyniósł 3945,21 zł 
(48000/365x30=3945,21). Pro-
gnozowane przeciętne wynagro-
dzenie na 2019 rok wynosi 4765 zł. 
Minimalne wynagrodzenie na rok 
2019 wynosi 2250 zł. W związku  
z tym podstawa składek dla tego 

przedsiębiorcy wyniesie 2005,35 
zł (4765x2250x0,24=0,5083; 
3945,21x0,5083=2005,35).
– A co to oznacza w pieniądzu?
– Podstawa składek na ubezpiecze-
nie społeczne dla przedsiębiorców 
wyniesie w 2019 roku 2859 zł,  
w związku z tym w tym przykła-
dzie różnica w podstawie wyniesie 
853,65 zł, co przełoży się na mie-
sięczną oszczędność w składce  
w kwocie 293 zł co da kwotę 3,5tys 
zł w skali roku.
– Dla firm z małymi przycho-

dami może to być rzeczywista 
ulga.
– Tak, ale nie każdy będzie mógł 
z niej skorzystać. Na koniec 
powiem to co sygnalizowałem na 
początku rozmowy. Otóż są też 
obostrzenia. Po pierwsze sama 
ulga będzie limitowana w czasie. 
Będzie można z niej korzystać 
maksymalnie przez trzy lata w 
ciągu 60 miesięcy. W praktyce 
oznacza to, że jeżeli przedsię-
biorca przez trzy lata korzystał z 
ulgi, to przez dwa kolejne będzie 
musiał płacić składki jak wszyscy 
pozostali. Wrócić do jej stosowa-
nia będzie mógł po upływie dwóch 
lat. Kolejnym obostrzeniem jest 
to, że z ulgi nie będą mogli sko-
rzystać przedsiębiorcy, którzy 
podatek dochodowy opłacali  
w formie karty podatkowej. Z tej 
ulgi wykluczeni są przedsiębiorcy 
korzystający z preferencyjnych 
składek ZUS (mały ZUS). Z 
tej ulgi nie skorzysta również 
przedsiębiorca, który świad-
czy działalność na rzecz byłego 
pracodawcy. I jeszcze ostatni 
warunek skorzystania z ulgi na 
„ZUS do przychodu” jest taki, 
że poprzednim roku firma musiał 
istnieć minimum 60 dni.

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

– Nowy przepis wprowa-
dza ulgę w opłacaniu 
składek ZUS dla najmniej-
szych firm. (...) Możliwość 
preferencyjnego opłacania 
składek w zależności od 
wysokości przychodu za 
rok poprzedni dotyczyć 
będzie wyłącznie ubezpie-
czeń społecznych oraz FP 
i FGŚP. Składka na ubez-
pieczenie zdrowotne bę-
dzie wyliczana bez zmian. 
– mówi Paweł Żółtek.

1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 
48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

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

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w oddziałach Banku lub na  www.santanderconsumer.pl.
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Drodzy Mieszkańcy Kobyłki,

4 listopada czeka mnie druga tura zmagań o fotel burmistrza Kobyłki. Przede wszystkim chcę Państwu 
serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, za to że we mnie uwierzyliście, za wspól-
ne chwile, dobre rady i słowa. Chcę także podziękować swojej drużynie za trud, wiarę i walkę.

Jestem osobą spoza układów! Jedyne na czym mi zależy, to zaufanie i wsparcie z Waszej  strony 
- ze strony Mieszkańców Kobyłki. Jeśli coś komuś zawdzięczam, to Państwu! Jeśli jestem komuś 
coś winna, to jedynie wdzięczność wobec Was! Jestem i pozostanę sobą. Osobą uczciwą, niezależną 
i bezpartyjną - dla siebie, dla Was i dla Kobyłki!

W Wołominie podczas 4-letniej kadencji udało się rozbić skostniałe układy, dać miastu nowy 
oddech i nowe szanse. W Kobyłce jeśli zostanę burmistrzem żadnych układów i współzależności 
również nie będzie. To Mieszkańcy są istotą tego miasta i to Oni mają decydować  o sprawach. 

Brzydzę się układami, kłamstwem, manipulacją i partykularnymi interesami. Mam świadomość, że 
w tej chwili trwają rozmowy pomiędzy moimi kontrkandydatami. Będą tworzone koalicje, będą zawie-
rane umowy, choćby najbardziej egzotyczne i niezrozumiałe. Wszystko po to, by uśpić Państwa czujność, 
zachować układy i zabezpieczyć interesy wąskiej grupy osób. Trzeba wspólnie powiedzieć temu - koniec! 
Trzeba to odeprzeć i dać Kobyłce nową przyszłość. Wiem, że razem z Państwem, razem z Mieszkańcami 
Kobyłki jesteśmy w stanie to zrobić! Wiem, że razem możemy wszystko!

4 listopada nie zdecydujemy tylko o wyborze Burmistrza. 4 listopada przesądzimy o losach Kobyłki na 
długie lata. Tego dnia zdecydujemy o wszystkim! Bądźcie tego dnia razem ze mną i wspólnie 
uczyńmy marzenie o Naszym Mieście rzeczywistością!

Edyta Zbieć
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Edyta Zbieć
Materiał sfinansowany ze środków KWW Edyty Zbieć

Burmistrz Wołomina - Elżbieta Radwan

- Szanowni Kobyłczanie, Już niedługo, 4 listopada 2018 r. wybierzecie 
nowego Burmistrza Kobyłki, który przez najbliższe 5 lat będzie decydował 
o sprawach Waszego Miasta. Los i Wasze wyraźne poparcie sprawiły, że w 
II turze wyborów samorządowych znalazła się osoba niezwykle mi bliska - 
Pani Edyta Zbieć. Kim jest Edyta? Mam honor i przywilej wspołpracować 
z Nią od wielu lat. Bez Niej wiele Naszych wspólnych sukcesów nie byłoby 
możliwe. Edyta jest osobą niezwykle kompetentną, pracowitą i skuteczną. 
To dzięki Jej pracy w Wołominie udało się pozyskać rekordowe środki 
zewnętrzne i zrealizować niebywałą ilość inwestycji miejskich. W niesprzy-
jających okolicznościach wykazała się hartem ducha, nieustępliwością w 
negocjacjach i prowadzeniu inwestycji. Jednocześnie zawsze umiała nawią-
zać nic porozumienia z każdym komu zależało na dobru wspólnym. Taka 
jest Edyta. Decyzję Edyty Zbieć o ubieganiu się o fotel Burmistrza Kobyłki 
przyjęłam z szacunkiem i z nadzieją. Z nadzieją, gdyż jestem przekonana, 
że jedynie harmonijna współpraca Wołomina i Kobyłki, realizowanie 
wspólnych projektów i łączenie sił obu Miast może przynieść korzyści nam 
wszystkim. Funkcjonujemy w złożonym, trudnym i jednocześnie inspiru-
jącym otoczeniu. Nie stać nas na rozpraszanie sił i środków. Stać nas za to 
na mądrą i odważną współpracę. Edyta Zbieć jest dla mnie jej gwarantem. 
Zagadnienie współpracy i synergicznego rozwoju Kobyłki i Wołomina pod-
noszę nie z przypadku. Środowisko skupione wokół kontrkandydata Edyty 
Zbieć stara się przekreślić te dobre praktyki, forsując koncepcję rozdzielenia 
polityki wodnokanalizacyjnej obu miast. Nie mam żadnej wątpliwości, że 
ta decyzja potwierdzona powołaniem przez Gminę Kobyłka spółki prawa 
handlowego jest fatalna zarówno dla Kobyłki. Nie mam żadnej wątpliwości, 
że doprowadzi ona jedynie do wzrostu cen odbioru ścieków i wody oraz 
do wzrostu zadłużenia Kobyłki. Nie rozumiem tej decyzji, gdyż istnieją 
inne sposoby rozwiązania tego zagadnienia. Osobiście najbliższa jest mi 
koncepcja Pani Edyty Zbieć, wskazująca na celowość utworzenia w tym 
zakresie spółki międzygminnej, która na bazie wołomińskiego PWiK, bez 
ponoszenia zbędnych kosztów (koszty nowego zarządu, rady nadzorczej 
oraz kosztów związanych z budowaniem od podstaw przedsiębiorstwa 
komunalnego), pozwoli skupić siły obu gmin na pozyskiwaniu środków i 
realizowaniu wspólnych inwestycji wodnokanalizacyjnych. 4 listopada 2018 
r. zdecydujecie Państwo właśnie o takich sprawach. Zdecydujcie mądrze 
i dla dobra Waszego Miasta. Jeśli udzielicie poparcia Pani Edycie Zbieć  
z pewnością nie zawiedziecie się. 

Blanka Gankowska - przedsiębiorca 

- Edyta Zbieć jest człowiekiem na którego zawsze można liczyć . Przez 
siedem lat mojej działalności na rzecz kobiet nigdy nie odmówiła pomocy 
i zawsze powtarzała że kobieca świadomość o zdrowiu, o samobadaniu jest 
najważniejsza. Edyta Zbieć jest osobą która nie tylko wspiera ale ma też 
mnóstwo swoich wspaniałych pomysłów. Pomyslow na spotkania dla kobiet, 
warsztaty czy lekcje dla licealistek związane z propagowaniem kobiecego 
zdrowia. Jest osoba o wielu szalonych pomysłach ale zawsze przemyśla-
nych, profesjonalnie zaplanowanych i błyskawicznie zrealizowanych. Jej 
pracowitość, rzetelność i chęć bezinteresownej pomocy powoduje ze jest 
to kobieta petarda!!!!

Wójt Klembowa  - Rafał Mathiak

- W mojej opinii Edyta Zbieć to idealny kandydat na burmistrza Kobyłki. W 
ostatnich latach miałem przyjemność wielokrotnie współpracować z Edytą 
w sprawach na styku gmin Klembów i Wołomin oraz w Lokalnej Grupie 
Działania „Równiny Wołomińskiej”. Zawsze dostrzegałem ogromną pasję 
i zaangażowanie Edyty, nastawienie na rozwiązywanie problemów i dąże-
nie do sprawnego załatwienia sprawy. Są to cechy wymagane dla dobrego 
burmistrza. Z prawdziwą przyjemnością polecam Edytę!
 

Wójt Strachówki - Piotr Orzechowski

- Edyta Zbieć to fantastyczna kobieta. Pracowaliśmy razem 4 lata, a teraz 
się przyjaźnimy. Ma ten dar, że potrafi dostrzec w swoim otoczeniu i w 
ludziach nie odkryty potencjał. Jej pomysły, czasami kontrowersyjne zawsze 
trafiają w sedno sprawy i cudownie zmieniają rzeczywistość na lepsze. 
Edyta jest dobrym i pracowity człowiekiem, a do tego wie czego chce i jak 
to osiągnąć. Kobyłczanie jeśli chcecie mieć nietuzinkowego burmistrza 
postawcie na Edytę Zbieć, sami będziecie zadziwieni ile jeszcze piękna 
jest w Kobyłce!

Burmistrz Radzymina - Krzysztof Chaciński

Edyta Zbieć jest zaangażowanym samorządowcem. Jej przygotowanie, 
kompetencje i kontakty są odpowiednie, by postawić kolejny krok w karierze 
samorządowej i objąć funkcję burmistrza Kobyłki.
Przez ostatnie 4 lata jako wiceburmistrz Wołomina dała się poznać jako 
sprawny i bardzo pracowity menadżer. Zawsze dążyła do poszukiwania 
rozwiązań, które satysfakcjonowały wszystkie strony.
Jestem przekonany, że skutecznie zrealizuje swój program rozwoju 
gminy.

Burmistrz Tłuszcza - Paweł Bednarczyk

Do dobrego zarządzania gminą bardzo ważne jest odpowiednie przygoto-
wanie. Edyta Zbieć miała szansę zdobyć takie doświadczenie współtworząc 
sukcesy pobliskich gmin, m. in. pracując na stanowisku zastępcy burmi-
strza. Dlatego nie tylko zna problemy lokalnej społeczności w Kobyłce 
jako jej mieszkanka, ale zna doskonale charakter pracy i wyzwania stojące 
przed burmistrzem.

Kandydat
Na burmistrza KobyłKi

dobry
burmistrz
Edyta zbiEć

Materiał sfinansowany ze środków KWW Edyty Zbieć



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl

Wybrany w demokratycznych wybo-
rach skład Rady Powiatu Wołomińskiego 
przedstawia się następująco (w kolejno-
ści według ilości otrzymanych głosów 
poparcia: Robert Perkowski – 5427 (Pra-
wo i Sprawiedliwość (PiS)); Arkadiusz 
Werelich – 3517 (Koalicja Obywatelska 
(KO)); Tomasz Kalata – 2672 (KO); 
Robert Roguski – 2 568 (Jedna Polska 
Samorządowa); Paweł Banaszek – 2 499 
(PiS); Igor Sulich – 2 234 (KO); Tomasz 
Szturo – 1 979 (KO); Jerzy Mikulski – 1 
889 (KO); Adam Pietrzak – 1 866 (PiS); 
Adam Łossan – 1 812 (KO); Wiesław 
Mędrzycki – 1 608 (PiS); Magdalena 
Suchenek – 1 528 (Mazowiecka Wspól-
nota Samorządowa (MWS)); Izabella 
Dziewiątkowska – 1 448 (PiS); Jolanta 
Madziar - 1 423 (PiS); Paweł Solis - 1 
423 (MWS); Robert Szydlik – 1 404 
(PiS); Paweł Dąbrowski - 1 380 (PiS); 
Kazimierz Rakowski – 1 370 (MWS); 
Piotr Borczyński – 1 264 (PiS); Janusz 
Werczyński – 1 255 (MWS); Radosław 
Dec – 1 204 (PiS); Paweł Śliwa – 1 095 
(PiS); Sławomir Klocek (MWS); Marta 
Rajchert – 957 (Dobry Samorząd); 
Cezary Wnuk – 942 (PiS); Konrad Fu-
śnik – 921 (PiS); Grzegorz Siwek – 608 
(PiS); Sławomir Pisarczyk – 541 (PiS); 
Maria Krzyżanowska – 527 (KO)

Z rozkładu sił można wnioskować, 
że tym razem – tak jak osiem lata temu, 
na czele powiatu wołomińskiego stanie 
przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwo-

ści. Wśród nazwisk wymienianych na 
potencjalnego starostę padają różne 
propozycje, nawet spoza rady powiatu, 
co oczywiście jest możliwe, ale do tej 
pory w historii tego organu samo-
rządowego jeszcze się nie wydarzyło. 
Wśród potencjalnych starostów nowej 
kadencji mówi się o obecnym pośle 
Piotrze Uścińskim, który był już radnym 
powiatowym kilkakrotnie, a z którym w 
roli starosty spotkaliśmy się w kadencji 

2010 – 2014 (we wcześniejszej kadencji 
przez dwa lata był też wicestarostą), 
pada też nazwisko Ryszarda Madzia-
ra – burmistrza Wołomina w latach 
2010 – 2014, wybranego obecnie do 
wołomińskiej Rady Miejskiej. Od czasu 
do czasu przewija się również osoba Ro-
berta Szydlika. Przez jakiś czas mówiło 
się również o Robercie Perkowskim – 
burmistrzu Ząbek co podobno jest już 
nieaktualne.

Jak jednak wiadomo w polityce nie 
ma niemożliwych scenariuszy. Jaki zo-
stanie tym razem zrealizowany okaże 
się wkrótce.

Zdaniem Arkadiusza Werelicha rad-
nego z Marek mijającej jak i nadchodzącej 
kadencji, powiat czeka wiele wyzwań. 

– Nowa rada powiatu, to zupełnie 
nowa rzeczywistość. Dziś wiemy, że naj-
prawdopodobniej, mimo że osiągnęliśmy 
w powiecie zdecydowanie lepszy wynik, 
niż w 2014 roku – będziemy w opozycji. 
Nie zmienia to jednak faktu, że liczę na 
współpracę ponad podziałami dla dobra 
powiatu wołomińskiego i wszystkich 
12 gmin. Liczę również na to, że nowa 
kadencja będzie kontynuacją strategii 
zrównoważonego rozwoju naszego regio-
nu, a nie uznaniowym dopieszczaniem tej, 
czy innej gminy, jak miało to już miejsce 
w przeszłości – podkreśla. 

– Przed nami wielkie wyzwania zwią-
zane z rozbudową i przebudową szpitala 
powiatowego, ale również te związane 
z infrastrukturą drogową i oświatową, 
dlatego – wszystkie ręce na pokład i do 
pracy! Chcę też serdecznie podziękować 
Mieszkańcom Marek, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i oddali na mnie swój 
głos. Drugi wynik w powiecie z 3517 
głosami to ogromny powód do dumy, ale 
również nowa energia do działań z jeszcze 
większym zaangażowaniem… - przeko-
nuje radny powiatowy z Marek. 

Teresa Urbanowska
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Kilka myśli
Edward M. Urbanowski

Jesień. Deszcz i słota. Jak dobrze, że nie będzie dogrywki wyborczej w Wołomi-
nie. Pani Elżbieta Radwan wygrała i do tego ma większość w Radzie Miasta. Mam 
tylko nadzieje, że Pani Burmistrz nie zamknie się w swoim gabinecie, a sięgnie 
po programy wyborcze swoich pokonanych kontrkandydatów. Bo co by o nich nie 
powiedzieć, to również oni do tego miasta wnieśli nowy powiew myśli. To cenny 
dorobek kampanii. Proszę mi wierzyć!

Cieszę się, że mieszkańcy uwierzyli w siebie, w swoją mądrość, w swoje siły. Bo 
tak ma wyglądać samorządność! Tak ją widzę. Owszem, niech w Radzie zasiadają 
przedstawiciele PiS czy Koalicji Obywatelskiej, mają prawo. Lecz o naszym mieście 
mamy decydować sami, a nie ten czy ów prezes.

Ma rację Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, gdy mówi: - Ludzie doceniają 
samorząd, który jest tak blisko podejmowania decyzji, co świadczy o sukcesie naszej 
demokracji. Poza tym wybory samorządowe były pierwszą od trzech lat możliwością 
pokazania czerwonej kartki PiS-owi. Co jest 
też ważne w kwestii przyszłości, bo przed 
nami wybory europejskie i parlamentarne.

No i wreszcie ta imponująca frekwencja. 
Co ją spowodowało? Włodzimierz Cimo-
szewicz: - Spora część naszych rodaków, 
głównie tych niezadowolonych z tego co  
i jak robią rządzący w ostatnich latach, 
została zmobilizowana i postanowiła nie 
ograniczać się do manifestowania na ulicach 
swojego sprzeciwu, ale wykorzystać do tego 
demokratyczny mechanizm. Dlatego wygrała 
demokracja.

No właśnie, ta demokracja. Do rady po-
wiatu Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 
wystarczającą ilość radnych, by samodzielnie 
rządzić. To ważne ciało, bo jako jedyne jest 
władne konsolidować miasta i gminy naszego 
regionu, tworząc jeden, sprawnie funkcjonu-
jący organizm. Czy tak będzie? Oby! Chociaż mam złe przeczucie, bo wiem, że 
powiatowi radni PiS nigdy nie byli samorządowcami z krwi i kości, a politykami. Dla 
nich zasiadanie w tej radzie było tylko trampoliną do osiągania kolejnych szczebli  
w partyjnej hierarchii. A gdy już to zdobywali, jakoś szybko zapominali o problemach 
i potrzebach naszego powiatu.

Co te wybory nam pokazały? Dziennik Rzeczpospolita: - Patryk Jaki wygrałby 
w Warszawie, gdyby to zależało wyłącznie od mieszkańców z wykształceniem pod-
stawowym i zawodowym. Ale wśród wyborców z tzw. klasy średniej w niektórych 
warszawskich okręgach PiS przegrało w walce o radę miejską nie tylko z Koalicją 
Obywatelską, ale nawet z ruchami miejskimi, które w wyścigu o fotel prezydenta 
kompletnie się nie liczyły. Wybory te potwierdzają więc, że główne podziały poli-
tyczne w Polsce mają charakter klasowy. Po wyborach parlamentarnych 2015 r. 
wydawało się, że PiS spróbuje przełamać ten impas i - wykorzystując zniechęcenie 
Polaków do Platformy Obywatelskiej - otworzy się na klasą średnią albo wręcz 
zacznie tworzyć nową klasę średnią: mniej indywidualistyczną i kosmopolityczną, 
po prostu mniej liberalną. Klasę silną siłą rodziny. I wielu politykom PiS taka klasa 
średnia się naprawdę marzyła. Co pokazują jednak wybory samorządowe? PiS 
nie miało żadnej atrakcyjnej propozycji dla Polaków szukających szybkiej ścieżki 
awansu społecznego. PiS zaś odpowiada na potrzeby i problemy ludzi, którzy na ten 
„świat wielkich możliwości” patrzą nieufnie, często go nie rozumiejąc, bojąc się go. 
I proponuje wizję Polski, w której każdy z tych, którzy się w dzisiejszym świecie nie 
odnajdują, znajdą jednak swoje miejsce w świecie urządzonym przez PiS.

Zwycięzcy I tury
w Powiecie Wołomińskim

Wołomin, Radzymin, Marki, Tłuszcz, Jadów, Klembów, Strachówka – to gminy, dla których wybory samo-
rządowe zakończyły się w pierwszej turze, a wybrani na wójtów i burmistrzów samorządowcy, otrzymali od 
mieszkańców ponownie mandat zaufania. Tym razem swoje funkcje będą mogli pełnić przez pięć lat.

Siedmioro dotychczasowych wój-
tów i burmistrzów sprawujących 
włądzę w ciągu mijającej kadencji za 
swoją dotychczasową pracę otrzymało 
od mieszkańców mandat zaufania 
społecznego na tyle wysoki, że po-
zwoliło to na rozstrzygnięcie wyborów 
już w pierwszej kadencji. I tak kolejno 
– licząc w procentach - otrzymali: 
Elżbieta Radwan w Wołominie Elż-
bieta Radwan - 53,84% ;  Krzysztof 
Chaciński w Radzyminie - 73,69 %; 
Jacek Orych w Markach 70,82 %; 
Paweł Bednarczyk w Tłuszczu - 54,77 
%;  Dariusz Kokoszka w Jadowie 
51,97 %  Rafał Mathiak w Klembowie 
63,98 %;  oraz  Piotr Orzechowski w 
Strachówce - 81,65 % poparcia.

A to oznacza, że wybory w Wołomi-
nie, Radzyminie, Markach, Tłuszczu, 
Jadowie, Klembowie i Strachówce 
zakończyły się i samorządy tych 
gmin mogą z zapałem przystąpić do 
realizacji i kontynuacji zaplanowanych 
działań.

Dla tych gmin kampania wyborcza 
zakończyła się w piątek, 20 paździer-
nika. W większości z nich nie udało 
się przez nią przejść bez tak zwanej 
brudnej kampanii, która nie ominęła 
nawet tych najmniejszych. A szkoda.

Najtrudniej miała chyba Elżbie-
ta Radwan, burmistrz Wołomina. 
Tu opozycja zafundowała, zarówno 
burmistrz jak i ekipie pracowników, 
z którymi pracowała przez ostatnie 
cztery lata oraz nam – mieszkańcom, 
kampanię wyborczą trwającą co naj-
mniej dwa lata. Warto przeprowadzić 

analizę i sprawdzić, co zdecydo-
wało o tym, że mimo wielu, często 
sztucznie napędzanych awantur, 
udało się zarówno w mieście jak i w 
gminie zrealizować wiele inwestycji, 
przeprowadzić wiele akcji i działań 
społecznych zorganizować liczne 
wydarzenia, prowadzić konsultacje 
społeczne. Natomiast mieszkańcy 
w sposób jednoznaczny powiedzieli 
MAMY DOŚĆ awantur, idąc maso-
wo do urn i w sposób jednoznaczny 
wskazując poparcie dla urzędującej 
burmistrz Elżbiety Radwan na po-
ziomie 53,84 % co przy sześciu kan-

dydatach jest ogromnym sukcesem 
wyborczym. Tym samym przed Panią 
Burmistrz stoi ogromne wyzwanie 
realizacji obietnic. Dając poparcie 12 
radnym z komitetu Elżbiety Radwan, 
wyborcy dali Pani burmistrz również 
oręż, którego zabrakło w mijającej 
kadencji. Pozostaje mieć też nadzieję, 

że nowa kadencja nie popełni błędu 
poprzedniej rady spychając całkowicie 
opozycję do narożnika. Warto mieć 
dobry początek.

Dosyć zażarta kampania toczyła 
się również w Jadowie, gdzie ostrej 
amunicji użyto dopiero na finiszu. W 
efekcie końcowym urzędujący wójt 
Dariusz Kokoszka ma przed sobą 
nową kadencję. Musi mieć jednak 
świadomość jak ogromne poparcie 
społeczne zdobył w tych wyborach 
kontrkandydat – Rafał Rozpara. Tu 
różnica pomiędzy oboma kandyda-
tami była niewielka a Rafał Rozpara 

cieszy się dużym szacunkiem u wielu 
mieszkańców swojej gminy, gdzie 
ponownie został wybrany na radnego. 
Szkoda, że w Jadowie do końca nie 
udało się pograć czysto. Mimo to 
Jadów jest dla mnie ciągle nie najgor-
szym przykładem na to, że mimo po-
litycznej rozbieżności współpraca jest 

możliwa – być może jest to domena 
niewielkich społeczności lokalnych? 
Wszak Gmina Jadów jest niewiele 
większa od jednego z wołomińskich 
sołectw – Duczki.

Wręcz imponujące procentowo 
wyniki poparcia odnotowali burmi-
strzowie Marek i Radzymina w obu 
przypadkach na poziomie przekra-
czającym 70 % biorących udział w 
głosowaniu. To miażdżąca przewaga 
nad konkurentami. Można się wiec 
spodziewać, że kierunek rozwoju tych 
gmin wyznaczony cztery lata temu 
nie ulegnie zmianie a takie, sądząc 
po wskazaniu mieszkańców, jest ich 
oczekiwanie.

W tegorocznych wyborach najbar-
dziej komfortową sytuację miał Piotr 
Orzechowski, wójt Strachówki, który 
tym razem nie musiał mierzyć się 
z żadnym konkurentem a poparcie 
ponad 81% biorących udział w gło-
sowaniu daje mu mandat do dalszej 
pracy. Warto też pewnie zastanowić 
się nad tym co w dotychczasowych 
działaniach sprawiło, że 19% tego 
mandatu zaufania jednak nie zdecy-
dowało się udzielić.

Podobnie do poprzedników rów-
nież wójt Klembowa i burmistrz 
Tłuszcza mogą cieszyć się z za-
kończenia kampanii wyborczej na 
pierwszej turze jak też z otrzymanego 
poparcia.

Gratulacje Panowie. Przed Wami 
kolejne tym razem pięcioletnie wy-
zwanie. Powodzenia.

Teresa Urbanowska

W Wołominie, za sprawą pewnej 
grupy osób, przez kilka minionych lat 
trwała swoista, negatywna kampania 
wyborcza. Nie chcę tu teraz wnikać, co 
za grupa generowała taką atmosferę, 
bo ocenę wystawili jej już mieszkańcy 
w wyborach samorządowych w dniu 
21 października idąc masowo na wy-
bory (frekwencja na poziomie 65 %) 
i zdecydowanie wybierając w I turze 
Elżbietę Radwan na Burmistrza Miasta 
i Gminy Wołomin, wskazując przy tym 
12 radnych z jej list wyborczych, dając 
im tym samym większość w Radzie 
Miejskiej.

Mieszkańcu Wołomina, jeśli Elżbie-
ta Radwan, to Burmistrz, którego popar-
łeś w wyborach to podobnie do Ciebie 
myślało 53,84 % oddających ważny głos 
mieszkańców Wołomina. Jeśli nie byłeś 
do końca przekonany, to wierzę, że Pani 
Burmistrz zdobędzie przez kolejne 
lata również Twoje zaufanie, gdyż tym 
razem ma w ręku więcej narzędzi do 
realizacji planów prezentowanych w 
kampanii wyborczej.

W każdym razie, ja, przynajmniej  
na chwilę obecną, jestem tym wyborem 
usatysfakcjonowana. 

Życzę Pani Elżbiecie Radwan, bur-
mistrz Wołomina, aby współpraca z Radą 
Miejską wybraną głosami mieszkańców, 
tym razem z uwzględnieniem parytetów, 
nie zawiodła zarówno naszych jak te Jej 
oczekiwań. Trzymam kciuki za kolejną 
- udaną kadencję.

Obserwując pracę wołomińskiej 
(niemal w 100 % męskiej - jedyną kobie-
tą - radną, była Edyta Babicka z Lipinek) 
Rady Miejskiej mijającej kadencji, przez 
cały rok przypominałam słowa tytułu 
jednego z artykułów, jaki napisałam po 
rozmowie z Panią Burmistrz: „Potrzeba 
więcej kobiet w samorządzie”. Miłe Pa-
nie cieszę się, że tam jesteście i mam na-
dzieję, że nie zawiedziecie nas – miesz-
kańców. Ja w każdym razie oczekuję, że 
zamiast politycznych przepychanek na 
posiedzeniach rady miejskiej toczyć się 
będzie debata o ważnych sprawach na-
szej małej ojczyzny. Sądząc po wynikach 

tegorocznych wyborów podobnie uważa 
głosująca większość. Od Was zależy, czy 
sprostacie naszym oczekiwaniom.

Teraz jednak gratuluję wszystkim 
razem i każdej z osobna, a znając zain-
teresowania, charaktery i temperamenty 
części z Was, wierzę, że będziecie dbały 
o każdy aspekt naszego społecznego 
życia.

Choć piszę na łamach „Życia Powiatu 
na Mazowszu” o różnych gminach nasze-
go powiatu, to jednak, jako mieszkanka 
Wołomina, nie ukrywam, że jest mi to 
miasto bliskie w sposób szczególny.

Chciałabym mieć coraz więcej po-
wodów do tego, abym mogła być dum-
na z miejsca, w którym mieszkam, a 
równowaga w Radzie Miejskiej daje 
nadzieję, że tym razem będzie mniej 
politycznie, mniej szorstko a bardziej po 
gospodarsku - domowo.

Identyczne nadzieje wiążę również 
z męską, ciągle większościową częścią 
Rady Miejskiej w Wołominie. To od Was 
zależy, czy zapracujecie na tą większość 
dla kolegów z kolejnej kadencji. Wołomin 
pokazał, że ma dość polityki, oczekuje 
działań gospodarskich.

Wszystkim wybranym z całego serca 
gratuluję życząc godnego reprezento-
wania tych, którzy dali Wam mandat 
do reprezentacji. Nie zmarnujcie tego 
zaufania pamiętając, że jest ono kruche 
jak lód. 

Mieszkańcu Wołomina, jeśli 
Elżbieta Radwan, to Burmistrz, 
którego poparłeś w wyborach 
to podobnie do Ciebie myślało 

53,84 % oddających ważny głos 
mieszkańców Wołomina. Jeśli 

nie byłeś do końca przekonany, 
to wierzę, że Pani Burmistrz 
zdobędzie przez kolejne lata 

również Twoje zaufanie, gdyż 
tym razem ma w ręku więcej 
narzędzi do realizacji planów

Kruche jak lód zaufanie 
Teresa Urbanowska

Cieszę się, że miesz-
kańcy uwierzyli w siebie, 

w swoją mądrość,  
w swoje siły. Bo tak 
ma wyglądać samo-

rządność! Tak ją widzę. 
Owszem, niech w Radzie 
zasiadają przedstawicie-
le PiS czy Koalicji Oby-

watelskiej, mają prawo. 
Lecz o naszym mieście 

mamy decydować sami, 
a nie ten czy ów prezes.

Elżbieta Radwan 
otrzymała popar-
cie 12 657 osób 
co stanowi  
53,84 % ważnych 
głosów. Burmi-
strzem Wołomina 
będzie II kaden-
cję. O funkcję 
burmistrza ubie-
gało się 6 osób, 
frekwencja wynio-
sła 59,07 %.

Dariusz Kokoszka
będzie wójtem 
Gminy Jadów  
III kadencję. Otrzy-
mał poparcie od 
1872 osób,  
co stanowi 
51,97% ważnie 
oddanych głosów. 
Miał jednego 
kontrkandydata z 
którym nieznacz-
nie wygrał.

Jacek Orych bę-
dzie burmistrzem 
Marek II kaden-
cję. Otrzymał 
poparcie od 
8 913 osób, co 
stanowi 70,82 % 
ważnie oddanych 
głosów. O funkcję 
burmistrza ubie-
gały sie 3 osoby. 
Frekwencja wynio-
sła 53,44 %

Piotr Orzechowski 
będzie wójtem 
Gminy Strachów-
ka III kadencję. 
Otrzymał poparcie 
od 1050 osób co 
stanowi 81,65%
ważnie oddanych 
głosów. W tego-
rocznych wybo-
rach samorzą-
dowych nie miał 
kontrkandydata

Krzysztof Chaciń-
ski, będzie bur-
mistrzem Radzy-
mina II kadencję. 
Otrzymał poparcie 
od 8 270 osób, 
co stanowi 73% 
ważnie oddanych 
głosów. O funkcję 
burmistrza ubie-
gały się 4 osoby. 
Frekwencja wynio-
sła 57,56%

Rafał Mathiak 
będzie wójtem 
Gminy Klembów  
II kadencję.  
Otrzymał  
poparcie od 
2 760 osób co 
stanowi 63,98%
ważnie oddanych 
w Gminie Klem-
bów głosów.  
Miał jednego 
kontrkandydata

Paweł Bednarczyk 
będzie burmi-
strzem Tłuszcza 
już III kadencję. 
Otrzymał poparcie 
od 4 577 osób co 
stanowi 54,77 %
wanie oddanych 
głosów. Zmierzyło 
się w wyborach 3 
osoby. Frekwen-
cja w Tłuszczu 
wyniosła 54,57 %

Najtrudniej miała chyba Elżbieta Radwan, burmistrz 
Wołomina. Tu opozycja zafundowała, zarówno burmistrz 
i ekipie pracowników z którymi pracowała przez ostatnie 
cztery lata oraz nam – mieszkańcom, kampanię wybor-
czą trwającą co najmniej dwa lata. Warto przeprowadzić 
analizę i sprawdzić, co zdecydowało o tym, że mimo wielu, 
często sztucznie napędzanych awantur, udało się zarów-
no w mieście jak i w gminie zrealizować wiele inwestycji, 
przeprowadzić wiele akcji akcji i działań społecznych zorga-
nizować liczne wydarzenia, prowadzić konsultacje...

Poznaliśmy skład 
nowej Rady Powiatu

Rada Powiatu Wołomińskiego posiada, po ostatnich wyborach samorządowych, przewagę reprezentacji 
środowiska Prawa i Sprawiedliwości , z którego to 15 osób znajdzie się w tym organie samorządu. Pozostałe 
mandaty – 14 – dzielą między sobą: Koalicja Obywatelska (7) i Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (5), 
Jednym Polska Samorządowa (1) oraz Dobry Samorząd (1).

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Wołomińskiego.

KW Prawo 
i Sprawiedliwość

Koalicja  
Obywatelska

KW Mazowiecka  
Wspólnota  
Samorządowa

KWW Jedna 
Polska  
Samorządowa 

KWW Dobry 
Samorząd
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Znajdują się w nim czte-
ry nowe oddziały dla dzieci, 
sala do zajęć ruchowych, 
kuchnia kateringowa oraz 
pomieszczenia pomocnicze. 
Na dziedzińcu powstał nowy 
plac zabaw. 

Budowa polegała na roz-
budowie parteru środkowego 
skrzydła budynku  i nadbu-
dowie pierwszego piętra nad 
całym skrzydłem. Na piętrze 
mieszczą się cztery sale 

p r z e d -
s z k o l n e 
w r a z  z 
ł a z i e n -
kami i za-
p l e c z a m i , 
pokój opieki 
medycznej, po-
kój terapeutyczny, 
pomieszczenia biurowe, 
techniczne i magazynowe, 
zaś na parterze – większa 
sala do zajęć ruchowych 
z magazynem i zespołem 
sanitarnym, pomieszczenia 
cateringu, szatnia oraz po-
mieszczenia administracyj-
ne i socjalne.

Prace budowlane za-
kończą się w najbliższych 
dniach. Obecnie w budynku 
montowana jest winda oso-
bowa, urządzenia sanitarne 
i wyposażenie sal. W ciągu 
kilku dni zostanie wykończo-
na elewacja i uporządkowany 
teren wokół nowego skrzydła 
szkoły. Oprócz nowego placu 
zabaw, przy szkole powstały 
też dodatkowe miejsca par-
kingowe i podjazdy, a także 
odwodnienie i zbiornik prze-
ciwpożarowy. Przebudowano 
niezbędne instalacje.

Trwają pierwsze od-
biory techniczne no-
wego skrzydła przed-
szkolnego, a po za-
montowaniu windy  
i wykonaniu ostat-

nich prac 
wykończe-

niowych bu-
dynek zostanie 

zgłoszony do od-
bioru do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Wołominie. 
PINB po przeprowadzeniu 
czynności odbiorowych wyda 
decyzję odnośnie pozwolenia 
na użytkowanie. O możliwym 
terminie otwarcia poinfor-
mujemy niezwłocznie.

Źródło: UMiG Radzymin 

Trwają pierwsze 
odbiory techniczne 

nowego skrzydła 
przedszkolnego 
powstającego 

w budynku 
szkolnym w 

Starych  
Załubi-
cach. 

Trwają ostatnie prace wykończeniowe na budowie 
nowego skrzydła przedszkolnego w budynku Szkoły 
Podstawowej im. AK w Starych Załubicach.

Ostatnie prace  
w Starych Załubicach

dla najm
łodszych

W mijającej kadencji Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomina, 
przełamała tradycję powiatu  wo-
łomińskiego, zostając pierwszą 
kobietą burmistrzem. 

Była jedyną Panią Burmistrz 
wśród liderów 12 naszych gmin. 
Już dziś wiadomo, że w obecnej 
kadencji nie będzie tą jedyną 
bowiem kolejną z pewnością bę-
dzie burmistrz Ząbek zaś o tym, 
czy burmistrzem będzie również 
trzecia kobieta, za kilka dni za-
decydują mieszkańcy Kobyłki. 
W Kobyłce o funkcję burmistrza 
r ywalizować będzie bowiem 
wiceburmistrz Wołomina Edyta 
Zbieć, i radny Miasta Kobyłka 
Konrad Kostrzewa.

Mam nadzieję, że mieszkańcy 
poszczególnych gmin wiedzą już, 
że kampania wyborcza jeszcze 
się u nich nie zakończyła i, że 
w pierwszą niedzielę listopada 
powinni ponownie udać się do lo-
kali wyborczych i wybrać swojego 
burmistrza bądź wójta. Niemniej 
jednak pozwolę sobie przypo-
mnieć kogo czeka dogrywka: 

Ząbki – do wybory są dwie 
Panie - Małgorzata Zyśka – reko-
mendowana przez Roberta Per-
kowskiego, obecnego burmistrza, 
który zrezygnował z ubiegania 
się o reelekcję oraz Edyta Kalata 
– radna obecnej kadencji, wielo-
letnia przewodnicząca w radach 
rodziców miejscowych szkół.

Zielonka – tu w szranki wybor-
cze stanie urzędujący burmistrz 
Grzegorz Dudzik, który zmierzy 
się z o wiele od siebie młodszym 
Kamilem Iwandowskim, który 

zdecydowanie wygrał pierwszą 
turę, jednak nie osiągnął wy-
maganych ponad 50% głosów 
poparcia. 

Kobyłka – odbędzie się do-
grywka pomiędzy obecnym rad-
nym Konradem Kostrzewą re-
komendowanym przez Roberta 
Roguskiego, który zrezygnował z 
ubiegania się o reelekcję a miesz-
kającą od ponad sześciu lat w tym 
mieście Edytą Zbieć, doświad-
czonego samorządowca obecną 
wiceburmistrz Wołomina . 

Choć zapowiadało się, że 
w Kobyłce będzie spokojnie 

podczas II tury, to w dniu wczo-
rajszym (środa 24 października) 
wszystko uległo zmianie i widać 
już, że spokojna ta kampania to 
raczej nie będzie.

Co się takiego wydarzyło? 
Konrad Kostrzewa, choć uzyskał 
mniejsze poparcie od Edyty 
Zbieć, zaprosił swoją konkurent-
kę do debaty. Ta, chcąc prawdo-
podobnie być lepiej przygotowaną 
do tego spotkania, udała się do 
kobyłkowskiego urzędu prosząc o 
wgląd do określonych dokumen-
tów. Jak wynika z zamieszczonych 
na FB wpisów – prośby tej w 

urzędzie nie uwzględniono.
Natomiast krótko po tym 

zdarzeniu Konrad Kostrzewa 
na swoim profilu kandydata na 
burmistrza zamieścił negatywny 
wpis stawiający w niekorzystnym 
świetle swoją kontr kandydatkę. 
Niestety – chyba dobrze samemu 
sobie tym wpisem nie zrobił.

Sprowokował bowiem nega-
tywne komentarze w stosunku 
do swojej osoby. Jak się ten spór 
zakończy i czy dojdzie do debaty 
pomiędzy obojgiem kandydatów 
- zobaczymy? 

Cudów bym się jednak nie 
spodziewała – chociaż polityka 
ich nie wyklucza… więc może się 
zdarzy, że jednak jakaś debata się 
odbędzie.

Dąbrówka – mieszkańcy będą 
wybierać pomiędzy urzędującym 
wójtem, Konradem Korzeniew-
skim a jego zastępcą. Wieść 
gminnaniesie, że można się było 
tego od dość dawna spodziewać, 
gdyż rozdźwięk między wójtem i 
jego zastępcą dał się zauważyć od 
pewnego czasu.

No i wreszcie Poświętne, gdzie 
wiadomo już, że będzie zmiana 
lidera gdyż do drugiej tury nie za-
kwalifikował się obecny wójt Jan 
Cymerman natomiast obaj obec-
ni kontrkandydaci  - przynajmniej 
w moim odczuciu – darzyli się w 
przeszłości wzajemnie sympatią. 
Ciekawi mnie czy rywalizując o 
zaszczytną funkcję w gminie będą 
umieli wobec siebie nawzajem 
zachować zasady fair play?

Teresa Urbanowska

Starcie tytanów
czyli kto w drugiej turze

Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Dąbrówka i Poświętne –to  pięć gmin w których kampania wyborcza 
nadal trwa. Pierwsza tura zdołała wyłonić jedynie duety, z których mieszkańcy 5 listopada wy-
biorą swoich burmistrzów (Ząbki, Zielonka, Kobyłka) i wójtów (Dąbrówka, Poświętne).

Małgorzata Zyśk,  
mieszkanka Ząbek od uro-
dzenia wieloletnia dyrektor 
Publicznego Gimnazjum 
nr 2 im. J. Popiełuszki w 
Ząbkach i radna powiatowa. 
W radzie powiatu obecnej 
kadencji zasiadała w Komisji 
Edukacji, Sportu i Turystyki 
oraz w Komisji Dziedzictwa 
Narodowego i Kultury. 

Edyta Zbieć - mieszka w Ko-
byłce od ponad sześciu lat. 
Kobieta torpeda - mówią o 
niej znajomi. Jest wiceburmi-
strzem Wołomina, wcześniej 
była wicewójtem w gminie 
Strachówka. Samorządowiec 
z wieloletnim doświadcze-
niem. Zajmuje się inwesty-
cjami oraz pozyskiwanem 
środków zewnętrznych

Kamil Iwandowski – Jestem 
człowiekiem bardzo otwartym, 
dlatego chcę pytać mieszkań-
ców na temat podejmowanych 
decyzji. Dzisiejsza technika 
daje ogromne możliwości do 
zbierania opinii. Chcę wycho-
dzić z wieloma pytaniami do 
mieszkańca choćby z wykorzy-
staniem Internetu – zapewnił 
w jednej z rozmów. 

Radosław Korzeniewski ubie-
ga się o reelekcję. Chciałby 
więcej uwagi poświecić 
miejscowościom, które w 
minionych latach nie znalazły 
się w realizowanych inwesty-
cjach. Mimo iż zwiększyliśmy 
budżet inwestycyjny o 37 
% to nie udało się wykonać 
wszystkich potrzebnych 
inwestycji - uważa.

Sławomir Rosłon w I turze 
zajął drugą lokatę zdobywa-
jąc 613 głosów (19,48% 
poparcia). W Poświętnem o 
funkcję wójta gminy ubiegało 
się pięciu kandydatów. Urzę-
dujący wójt znalazł się na 
miejscu trzecim z poparciem 
579 osób (18,40 %). O wej-
ściu do II  tury zdecydowała 
różnica 44 głosów.

Edyta Kalata, ząbkowska 
radna, działająca aktywnie 

w radach rodziców. – Potrze-
ba jest stworzenia miasta, 
w którym będzie się lepiej 

żyło. Trochę inaczej  
wygląda codzienność  

z punktu widzenia władz a 
inaczej z punktu widzenia 

mieszkańca – przekonywała 
podczas wywiadu.

Konrad Kostrzewa  
 mieszkaniec Kobyłki od 

kilku pokoleń. Radny dwóch 
ostatnich kadencji w kobył-

kowskiej radzie w grupie 
urzędującego burmistrza 

Roberta Roguskiego.  
Twierdzi, że w trakcie kam-

panii postawił na bezpo-
średnie spotkania  
z mieszkańcami. 

Grzegorz Dudzik - od III 
kadencji burmistrz Zielonki, 

wcześniej wieloletni wice-
starosta wołomiński, który 
sprawował swoją funkcję 

wraz ze starostą Konradem 
Rytlem. Zielonka pod jego 
rządami wprawdzie nie od-
notowała spektakularnych 

sukcesów, ale omijały ją też 
społeczne awantury

Zenon Zadróżny  
w obecnej kadencji wice-

wójt w Gminie Dąbrówka. 
Współpracował również 

z wieloletnim wójtem 
Dąbrówki Tadeuszem 

Bulikiem będąc również i 
jego zastępcą. Deklaruje 
chęć wsłuchiwania się w 

potrzeby mieszkańców  
i realizację ich postulatów

Z całej piątki  
kandydatów na wójta Po-

świętnego najwyższe  
poparcie 1182 osób 

(37,56%) otrzymał Sylwe-
ster Niżnik.  Czy taka ten-

dencja utrzyma się również 
w II turze? Przekonamy się 

podczas głosowania  
w pierwszą  

listopadową niedzielę.

Ząbki

Kobyłka

Zielonka

Dąbrówka

Poświętne

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.

Budownictwo 
Usługi

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

Oferuję tynki maszynowe
wewnętrzne 501 179 548

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 1000 
m2 lub więcej. Wysychy gm. Zabrodzie. 
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy E8 War-
szawa-Wyszków. Na działce jest prąd i 
woda. Tel. 605 034 212.

Usługi - Różne   
Przeprowadzki transport

tel. 500 349 713

Usługi - Różne   

Zdrowie - Uroda
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Turniej halowej piłki  
nożnej w Dąbrówce

Pod patronatem Komisji 
Edukacji, Kultury  

I Sportu Rady Gminy 
Dąbrówka  14 paź-

dziernika bieżącego 
roku na hali spor-

towej w Dąbrówce 
odbył się turniej 

halowej piłki nożnej  
z okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej. 

Oficjalnego otwarcia turnieju 
dokonali zastępca Wójta Gminy 
Dąbrówka Zenon Zadróżny i prze-
wodnicząca Komisji Agnieszką 
Gryglas. Pierwsze do gry przystąpiły 
dzieci z klas 1-3 szkół podstawo-
wych. Zawodników dopingowa-
ły trybuny pełne kibiców, w 
których rolę wcielili się 
dumni rodzice i znajomi. 
Później do zmagań 
przystąpiły dzieci  
i młodzież z klas  
4 - 6. Wszystkie 
akcje, podania, 
dryblingi, strza-
ły stały na bardzo 
wysokim poziomie. 
Losy spotkań ważyły 
się do ostatnich minut, 
a niekiedy o wyniku de-
cydowały rzuty karne. Każ-
dy chciał wypaść jak najlepiej  
i stanąć na podium. Trzecią kategorią 
wiekową była młodzież klas gimnazjal-
nych w połączeniu z uczniami 7 i 8 klasy 
szkoły podstawowej. Poziom tej grupy był 
zdecydowanie najwyższy. Zawodnicy po-
pisywali się swoją techniką indywidualną, 
zachwycając kibiców spektakularnymi 
akcjami. Wyniki meczów zmieniały się jak 
w kalejdoskopie, a o wynikach końcowych 
decydowały często niuanse. Wszystkie 
drużyny grały bardzo ambitnie, ale zgod-
nie z duchem fair play, co potwierdził 
sędzia zawodów Grzegorz Gołda.

Każdy uczestnik turnieju mógł wy-
kazać się również w konkurencjach 
indywidualnych. Zawodnicy mogli 
zaprezentować swoje umiejętności  

w żonglowaniu piłką 
i strzałach do celu.

Każdy uczest-
nik turnieju za 
swój trud i zaanga-

żowanie otrzymał 
pamiątkowy medal. 

Zawodnicy drużyn, 
które stanęły na podium, 

otrzymali ponadto puchar, 
który był uwieńczeniem ich starań. 

Statuetki otrzymali również najlepszy 
bramkarz oraz strzelec turnieju. Do-
datkowo nagrody czekały również dla 
zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 
w konkurencjach: żonglerka i strzał na 
bramkę. Organizatorzy zadbali, aby po 
wielogodzinnych staraniach uczestnicy 
mogli wrócić do sił, dlatego właśnie 
przygotowali dla nich słodki poczęstunek, 
owoce oraz wodę.

Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej 
atmosferze. Zawodnicy pokazali bardzo 
wysokie umiejętności, wielką wolę walki i 
zaangażowanie, a kibice wspierali swoich 
ulubieńców, żywiołowo reagując na każdą 
udaną akcję.

Źródło UG Dąbrówka

 
Frekwencja 

przerosła ocze-
kiwania wszystkich, 

a zwłaszcza organiza-
torów. W turnieju wzię-
ło udział 210 zawodni-
ków, którzy stworzyli 
20 drużyn rywalizu-

jących w trzech 
kategoriach wie-

kowych. 

sporty walki

W turnieju wzięło udział 229 
zawodników w wieku 14-15 lat z blisko 
80 klubów zrzeszonych w Polskim 
Związku Karate. KSW KYOKUSHIN 
wystawił trójkę zawodników, wszyscy 
reprezentanci Klubu wygrali swoje 
pierwsze walki eliminacyjne, najlepiej 
wypadł Bartek Kazimierczak plasując 
się na drugim miejscu Mistrzostw 
Polski.

Bartek stoczył cztery 
walki zdecydowanie po-
konując zawodników  
z Zielonej Góry, Kobierzyc 
oraz Gorzyc. Pojedynki nie 
były łatwe, przeciwnicy 
atakowali bardzo zaciekle  

i sprawiali wiele problemów. Za każdym 
razem Bartkowi udało się opanować 
sytuacje, by w końcowych momen-
tach walki zaznaczać swoją przewagę  
i uzyskać zwycięskie wskazanie sę-
dziów. Finał z zawodnikiem z Józefowa 
trwał  dwie dwuminutowe rundy i tylko  
w końcowym fragmencie walki prze-

ciwnik uzyskał nieznaczną przewagę, co 
zadecydowało o końcowym wskazaniu 
sędziów 1 do 3.

Ania Stankiewicz i Michał Pazio, 
po wygranych walkach, mieli duże 
szanse na przebicia się na pozycje 
medalowe. Szczególnie niewiele za-

brakło Michałowi, 

który toczył piękne technicznie walki, 
dokładając do tego przewagę siłową  
w końcówkach rund. 

W najbliższym czasie możemy 
liczyć na jeszcze większe sukcesy 
zawodników KSW KYOKUSHIN 

podczas listopadowego Pucharu Europy 
w Warszawie. Dla Bartka tytuł mistrza 
Europy i  wicemistrzostwo Polski, stały 
się dodatkową przepustką do udziału  
w Mistrzostwach Świata Juniorów, które 
9 grudnia odbędą się w Bułgarii. Więcej 
informacji na www.kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

Bartek Kazimierczak
Wice Mistrzem Polski

20 października,  
w ramach Ogólno-
polskiej Olimpia-
dy Młodzieży, 
odbyły się na 
obiektach Par-
ku Wodnego  
w Tarnow-
skich Górach 
XIX Mistrzo-
stwa Polski 
Juniorów Młod-
szych Karate  
Kyokushin. 

Wszyscy repre-
zentanci KSW KY-
OKUSHIN wygrali 
swoje pierwsze 
walki eliminacyjne, najlepiej 
wypadł Bartek Kazimierczak 
plasując się na drugim miej-
scu Mistrzostw Polski.

Huragan liderem,  
Mazur na drugim miejscu

W miniony weekend, spośród lokalnych klubów, zwycięstwa odniosły zespoły: Mazura Radzymin, 
Wichru Kobyłka, Huraganu II Wołomin, AP Marcovii II Marki. Remis przypadł w udziale drużynom 
Huraganu Wołomin i AP Marcovii Marki. Porażki poniosły: Ząbkovia Ząbki i Rządza Załubice.

IV liga, grupa  
mazowiecka (północ)

Huragan Wołomin, z 28 punk-
tami w dorobku, zajmuje pierwsze 
miejsce w tabeli. Do tej pory Woło-
minianie dziewięć razy wygrali, raz 
zremisowali i ponieśli dwie porażki. 
W zeszłą sobotę drużyna trenera 
Andrzeja Grelocha zremisowała  
u siebie z Mazovią Mińsk Mazowiecki 
2:2.

– Dzisiaj oglądaliśmy ciekawy 
mecz, który uważam, że znaczą-
co odbiegał od tego, co zaprezen-
towaliśmy w piątkowym starciu  
z Ząbkovią. Chłopaki wyszli z wolą 
walki i to spotkanie mogło się inaczej 
ułożyć, aczkolwiek padł wynik 2:2. 
Moim zdaniem takie rozstrzygnięcie 
jest najbardziej sprawiedliwe (...). 
Ogólnie chciałbym podziękować 
zawodnikom za to, że się pozbiera-
liśmy po ciężkim tygodniu i w miarę 
zasłużyliśmy na to, aby być chwaleni. 
- powiedział Andrzej Greloch, tre-
ner Huraganu Wołomin, po meczu  
z Mazovią Mińsk Mazowiecki.

W kolejnym meczu ligowym, 
który zostanie rozegrany w Prza-
snyszu (27 października o godz. 
13.30), Wołominianie zmierzą się  
z miejscowym MKS-em.  

Liga okręgowa,  
grupa: Warszawa I

Mazur Radzymin zgromadził 
27 pkt. i jest drugi. Radzyminianie 
mają na koncie osiem zwycięstw, trzy 
remisy i jedną porażkę. W meczu 
12. kolejki rozgrywek ekipa trenera 
Macieja Biernackiego wygrała na 

swoim boisku z Victorią II Sulejówek 
4:0. W spotkaniu które zostanie 
zorganizowane w ramach 13. kolejki 
(w najbliższy piątek) Radzyminianie 
zagrają na terenie rywala z z Sokołem 
Serock. 

AP Marcovia Marki, z 21 zgro-
madzonymi punktami, zajmuje 
piate miejsce w tabeli. Markowianie 
wywalczyli sześć zwycięstw, osiągnęli 
trzy remisy i ponieśli trzy porażki.  
W sobotę (20 października) drużyna ta 
zremisowała 1:1 z Dębem Wieliszew. 
W meczu 13. kolejki piłkarze Macieja 
Wesołowskiego zagrają na wyjeździe  
z Escolą Varsovia Warszawa.

Klasa A, grupa:  
Warszawa I 

Na czele tabeli znajduje się Wi-
cher Kobyłka, który ma w dorobku  
28 pkt. W zeszłą niedzielę podopiecz-
ni trenera Aleksandra Cieślaka wygrali 
na wyjeździe z WKS-em Rząśnik 0:4. 
W meczu 11. kolejki (27 października 
o godz. 13.00) Wicher będzie podej-
mował Bednarską Warszawa.

Huragan II Wołomin z 15-na-
stoma punktami jest piąty. W sobotę 
Wołominianie wygrali na swoim 
terenie z Wkrą Pomiechówek 2:1.  
Z kolei 27 października o godz. 13.30 

zagrają na wyjeździe z Wisłą Jabłonna.  
Drużyna rezerw Marcovii Mar-
ki zajmuje 9. pozycję (13 pkt.).  
20 października markowianie wygrali 
u siebie z Błyskawicą Warszawa 6:1. 
W sobotę o godzinie 11.00 drużyna 
ta zmierzy się w meczu wyjazdowym 
z Rządzą Załubice.

Wyżej wspomniana Rządza Za-
łubice zebrała 12 punktów i jest 10.  
W minioną niedzielę zespół ten prze-
grał na wyjeździe z KS-em II Łomian-
ki 6:0. Natomiast 27 października 
zaubiczanie będą podejmowali ekipę 
Marcovii II Marki. 

Paweł Choim        

– Moim zdaniem takie 
rozstrzygnięcie jest naj-
bardziej sprawiedliwe (...). 
Ogólnie chciałbym podzię-
kować zawodnikom za to, 
że się pozbieraliśmy po 
ciężkim tygodniu i w miarę 
zasłużyliśmy na to, aby 
być chwaleni. - powiedział 
Andrzej Greloch, trener 
Huraganu Wołomin

Markowianie wywalczyli 
sześć zwycięstw, osiągnęli 
trzy remisy i ponieśli trzy 
porażki. W sobotę (20 
października) drużyna ta 
zremisowała 1:1 z Dębem 
Wieliszew. W meczu 13. 
kolejki piłkarze Macieja 
Wesołowskiego zagrają na 
wyjeździe z Escolą Varso-
via Warszawa

Mazur Radzymin zgroma-
dził 27 pkt. i jest drugi. 
Radzyminianie mają na 

koncie osiem zwycięstw, 
trzy remisy i jedną poraż-
kę. W meczu 12. kolejki 
rozgrywek ekipa trenera 

Macieja Biernackiego 
(na zdjęciu) wygrała na 

swoim boisku z Victorią II 
Sulejówek 4:0. 
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– Kobieta - strażak skąd pomysł 
na takie działanie?
– Można powiedzieć, że straż jest ze 
mną od dziecka, mój tata należy do 
straży do dnia dzisiejszego,  mój wu-
jek też należał.  Jeszcze kiedy byłam 
dzieckiem dźwięk syren wywoływał 
we mnie emocje, zawsze biegałam 
do domu, żeby powiedzieć tacie, że 
wyje syrena i patrzyłam jak tata razem 
z wujkiem biegną do remizy, by za 
chwilę wyruszyć do akcji ratowni-
czo- gaśniczej. Gdy wracali pytałam 
z zaciekawieniem co się paliło. Skąd 
pomysł na takie działanie? Pewnego 
dnia w Ząbkach palił się warsztat sa-
mochodowy, potworny ryk syren sa-
mochodów bojowych i widok jak jadą 
jeden za drugim, wywołały we mnie 
dziwne uczucia.  Tata z wujkiem też 
byli na tej akcji. Wsiadłam razem  
z mamą do samochodu i za dźwię-
kiem syren cysterny z wodą jecha-
łyśmy na miejsce zdarzenia. Gdy 
widziałam całą tą akcję, pomyślałam 
i poczułam że też bym chciała po-
magać innym ludziom w potrzebie, 
chciałabym jak Ci wszyscy strażacy 
walczyć z ogniem, by chronić ludz-
kie życie, mienie i dobytek. Wtedy 
zapytałam się taty, czy ja też mogę 
wstąpić do straży. I od tamtej pory 
jestem właśnie w naszej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ząbkach. Od 2011 
roku do dnia dzisiejszego, szkolę się, 
jeżdżę do akcji i biorę czynny udział 
w życiu jednostki.
– Kim prywatnie jesteś?
– Prywatnie jestem osobą pracującą, 
ale również jestem matką ośmiolet-
niego syna. Zawszę staram się jak 
tylko mogę uczestniczyć w życiu 
straży i poświęcać jej każdy wolny 
czas w miarę możliwości. OSP to 
nie tylko akcje ratowniczo- gaśnicze, 
ale również godziny szkoleń i litry 
wylanego potu na ćwiczeniach, aby 
później bezpiecznie wracać do swo-
ich rodzin, pamiętajmy o tym, że nie 
szkolimy się dla swoich przełożonych 
tylko dla swojego bezpieczeństwa.  To 
masa zajęć, których nie widać gołym 
okiem z zewnątrz. Jestem osobą, któ-
rej wszędzie pełno i która mimo, że 
nie ma czasu to biegnie co sił, gdy za-
wyje alarm. W człowieku wytwarza się 
ta niesamowite uczucie adrenaliny, 
że nie jesteśmy w stanie tego opisać. 
Nigdy nie wiem do czego jedziemy. 
Wyjeżdżając z domu zawsze mówię 
swojemu synowi, że go kocham, dla-
tego że nie mogę zapewnić tego, że 
wrócę. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
bycie strażakiem ani nie jest łatwe ani 
nie jest lekkie, nie mam taryfy ulgo-
wej podczas akcji, jak trzeba ubrać 
aparat to najzwyczajniej go zakładam, 
jak trzeba wejść do poszkodowanego 
np.  w wypadku  samochodowym, to 
wchodzę bez cienia wątpliwości, że 
coś może pójść nie tak. Mam obok 
siebie dobrze wyszkolonych kolegów, 
którym bez wahania mogę zaufać, 
bo jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego. Owszem boję się za każdym 
razem, ale jedyne co może mnie 
zgubić to panika i strach przed tym co 
mogę zobaczyć. Zawsze staram się to 
opanować i myśleć o tym co robię, ale 
jestem tylko zwykłym człowiekiem  
i jeśli nie daję rady, to np. zabezpie-
czam miejsce zdarzenia, bądź jestem 
w zabezpieczeniu przy wozie jak 
by coś było potrzebne kolegom. Za 

każdym razem, jak wyjeżdżamy na 
wezwanie, to się żegnam, uważam, 
że to Bóg mnie prowadzi i że w pe-
wien sposób to on czuwa nade mną 
podczas akcji. W pożarach nigdy nie 
ma remisów, a my jesteśmy od tego 
by wygrywać.
– Skąd pomysł na program WOŚP 
„Ratujemy i uczymy ratować”
– Pomysł ten wyszedł w zeszłym 
roku od naszego druha Norberta 
Łosiewicza, zanim zgłosiliśmy jed-
nostkę do tego programu mieliśmy 
pełną zgodę zarządu oraz pozytywne 
odpowiedzi ze szkół na współpracę z 
nami. Potem odbyliśmy szkolenie jak 
odpowiednio przekazać niezbędną 
wiedzę dzieciom o udzielaniu pierw-
szej pomocy. Zostaliśmy przeszkoleni  
w taki sposób, aby do dzieci docierały 
i zostawały w głowie to co im przeka-
zujemy. Chcieliśmy wyjść do dzieci, 
bo w przyszłości to każdy z nas może 

potrzebować ich pomocy, więc warto, 
żeby wiedziały jak się odpowiednio 
zachować. 
– Czemu służy program ”Ratujemy 
i uczymy ratować”, do kogo jest 
skierowany?
– Program „Ratujemy i uczymy 
ratować’ służy przede wszystkim 
nauczeniu dzieci podstawowych za-
chowań podczas udzielania pierwszej 
pomocy i uświadomienie ich, aby nie 
bały się reagować na zagrożenie, aby 
nie były obojętne na cudzą krzywdę. 
Adresowany jest do dzieci klas 1-3, ale 
jeśli ktoś nas zaprosi, by dzieciom po-
kazać pierwszą pomoc i prawidłowe 
zachowania podczas jej udzielania, 
zawsze chętnie jedziemy. Każdy  
z nas może się znaleźć w sytuacji 
gdzie pojawi się zagrożenie życia 
ludzkiego, ten program ma nauczyć 

jak reagować i pomagać. Pamiętając 
przede wszystkim o swoim bezpie-
czeństwie i zagrożeniach wokół. 
– Ile osób społecznie jest zaan-
gażowanych w realizację tego 
programu?
– Dopiero wdrażamy się w ten pro-
gram. Do tej pory udział w lekcjach 
brało czterech strażaków, czasem 
z pomocną dłonią wychodziła OSP 
Nadma. Z nowym rokiem szkolnym, 
myślę, że uda nam się zaangażować 
jeszcze więcej osób. Od siebie mogę 
dodać, że jest to miłe, gdy dzieci 
cię poznają na ulicy i wspominają 
miło zajęcia, a przede wszystkim ku 
zaskoczeniu pamiętają przekazaną 
wiedzę. To motywuje do dalszego 
działania.
– Ile kosztuje realizacja założeń 
programowych i skąd pozyskuje-
cie fundusze?
– Fundusze -ciężko z nimi, nie  będę 

ukrywać. Staramy się przygotować na 
każde zajęcia dla dzieci kserówki np. 
w postaci kolorowanki pt. „łańcuch 
przeżycia”, aby miały ściągawkę lub 
pamiątkę po takich zajęciach. Pierw-
sze zajęcia były prowadzone w ten 
sposób, że każde dziecko dostało od 
nas po parze rękawiczek lateksowych, 
by mogły się poczuć jak prawdziwi 
ratownicy. Napisane zostało pismo 
z prośbą o dofinansowanie przez 
Miasto Ząbki opasek odblaskowych  
w celu promocji jednostki i oczywiście 
z myślą o najmłodszych. Odblaski 
dostają dzieci, które szczególnie się 
wyróżniają podczas zajęć. Mamy na-
dzieję, że program pomoże też nam 
wychować przyszłych strażaków. 
– Skoro OSP Ząbki chciałoby 
unowocześnić swój wizerunek, 
jak możemy wam pomóc?

– Nasz wizerunek przede wszystkim 
budujemy naszymi działaniami. No-
woczesny wizerunek to nic innego jak 
sprawnie działająca organizacja, która 
ma możliwość udzielania komplek-
sowej pomocy wszędzie tam gdzie 
jest ona potrzebna. Niestety każdy, 
sprzęt szczególnie taki, który jest 
narażony na eksploatację w bardzo 
ciężkich warunkach wraz z wiekiem 
staje się coraz mniej funkcjonalny  
i przydatny. Obecnie na wyposażeniu 
OSP Ząbki jest sprzęt, który swoją 
historią mógłby opowiedzieć nam 
bardzo wiele. Natomiast poza tymi 
opowieściami nie pozwala nam w 
pełni wykonywać tych wszystkich 
obowiązków, które moglibyśmy robić 
- jest po prostu stary, wyeksploato-
wany i ze względów bezpieczeństwa 
nie nadaje się do udziału w każdej, 
nawet wydawało by się prostej akcji.  
W chwili obecnej za namową i z po-

mocą naszych druhów, mieszkańców 
oraz lokalnego Sztabu WOŚP Ząbki 
ruszyliśmy z akcją w której wystąpili-
śmy do lokalnej społeczności o pomoc  
i wsparcie przy dofinansowaniu zaku-
pu bardziej nowoczesnego sprzętu, 
który w większym stopniu pozwoli 
nam realizować nasze statutowe cele 
oraz lepiej chronić życie, zdrowie oraz 
dobytek lokalnej społeczności. W ten 
sposób możecie państwo pomóc nam 
jako lokalna społeczność. Natomiast 
wy, jako lokalna gazeta, już nam bar-
dzo pomagacie chociażby poprzez 
taki wywiad, w którym możemy 
pokazać co robimy, co chcieli byśmy, 
kim jesteśmy i co jest dla nas w życiu 
najważniejsze - tak jak dla wszystkich 
życie, zdrowie i bezpieczeństwo.
– Dziękuję serdecznie za roz-
mowę.

– Ochotnicza Straż Pożarna 
to nie tylko akcje ratowni-
czo - gaśnicze, ale również 
godziny szkoleń i litry potu 
wylanego na ćwiczeniach, 
aby później bezpiecznie 
wracać do swoich rodzin, 
pamiętajmy o tym, że nie 
szkolimy się dla swoich 
przełożonych tylko dla 
swojego bezpieczeństwa. 
To masa zajęć, których 
nie widać gołym okiem z 
zewnątrz - mówi Magda-
lena Posłajko, od 2011 
strażak Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ząbkach.

Ten strażak  
jest kobietą

Coraz częściej kobiety wykonują zawody, które jeszcze kilkanaście lat temu 
były domeną mężczyzn. O tym co je skłania do narażania zdrowia i życia z 
Magdaleną Posłajko, strażakiem OSP Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

Co mi się w duszy maluje
W sobotę, 22 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach odbył się wernisaż prac malarskich Elizy Ró-
żowicz i Gabrysi Miszty. Wystawę zatytułowaną „Co mi się w duszy maluje”  uświetnił koncert Beaty Kurdy

Eliza Różowicz - malarka, pa-
sjonatka, mama dwóch równie uta-
lentowanych i pięknych córek oraz 
żona najlepszego, jak twierdzi, męża  
o stalowych nerwach i bezkresnej 
wyrozumiałości malarstwem pasjo-
nuje się już od wczesnego dzieciń-
stwa. Pragmatyzm spowodował re-
zygnację ze studiowania na ASP, ma-
lowanie stało się więc jedynie hobby, 
sposobem na życie, a nie pracą. 
Malowała już ikony i inne prace na 
drewnie, stosowała technikę suchych 
i tłustych pasteli, sporadycznie akryl, 
temperę, wiele lat malowała akwa-
relami, a obecnie praktykuje i w 
dalszym ciągu, jak sama twierdzi, 
uczy się sztuki malarstwa olejnego. 
Uwielbia malować dłońmi i gąbka-
mi, prawie nie używa pędzli. Kolo-
rystyka jej obrazów nawiązuje do 
malarstwa Van Gogha. Przenosi na 
płótno wszystko to, co ją zachwyca  
i porusza, nie tylko w świecie real-
nym, ale i we śnie.  Jej obrazy są nieco  

z pogranicza surrealizmu i realizmu. 
Odzwierciedla w nich swoje emocje 
dlatego też wiele z jej prac niesie ze 
sobą pewną historię, niekiedy nawet 
mrożącą krew w żyłach . Od wcze-
snego dzieciństwa widziała świat  
w ramach obrazu, stąd ogromna po-
trzeba malowania. Swoją miłością, 
do przenoszenia piękna świata na 

płótno, pragnie dzielić się z innymi, 
jej dodatkowym zajęciem są lekcje 
malarstwa dla dzieci, również dzieci 
niepełnosprawnych, a ulubioną 
uczennicą jest Gabrysia Miszta, 
cudowna dziewczynka, o wielkim 
sercu do malowania i wielkim talen-
cie. Zajęcia plastyczne są zarówno 
dla uczennicy, jak i nauczycielki 

wielką radością i niesamowitym 
przeżyciem.

Gabrysia ma 14 lat i mózgowe 
porażenie dziecięce, które od za-
wsze blokuje ją przed podbojem 
świata.  Jest dziewczynką o dużej 
ciekawości, ambicji i poczuciu 
humoru. Jej niesprawne dłonie 
chętnie sięgały po kredki i farby, 
od zawsze odkąd sięga pamięć, był 
to ulubiony sposób na spędzenie 
wolnego czasu. Pomysł na rozsze-
rzenie umiejętności Gabi przyszedł 
ze zrozumienia, że życie bez pasji 
jest puste i to pasja nadaje mu sens 
i radość. Szczęściem ogromnym 
jest patrzeć na dumę z dzieł, które 
stworzyła wspólnie z nauczycielką 
Elizą Różowicz. 

Goście wystawy mogli zobaczyć 
kilka prac w technice akwareli i akry-
lu Gabrysi Miszty namalowanych 
podczas lekcji prowadzonych przez 
Elizę Różowicz.

Zdjęcie: Edyta Nowak-Kokosza

Eliza Różowicz - malarka, 
pasjonatka, mama dwóch 
utalentowanych i pięknych 
córek, żona najlepszego, 
jak twierdzi, męża, malar-
stwem pasjonuje się od 
wczesnego dzieciństwa. Jej 
dodatkowym zajęciem są 
lekcje malarstwa dla dzie-
ci, również niepełnospraw-
nych, a ulubioną uczennicą 
jest Gabrysia Miszta
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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

To właśnie w Ząbkach rozwinęłam 
swoją działalność społeczną aktywnie 
włączając się w prace rady rodziców 
i pełniąc funkcję przewodniczącej. 
Zaczynałam od pracy w przedszkolach, 
poprzez szkoły podstawowe, gimnazja 
by na liceach skończyć. Na swojej dro-
dze spotykałam niezwykłych ludzi, bar-
dzo zaangażowanych i pełnych energii. 
Wspólnie działaliśmy dla dobra naszych 
dzieci i wspomagaliśmy placówki i wy-
chowawców. Wspólnie napędzaliśmy się 
i mobilizowaliśmy do działania. Nie było 
dla nas rzeczy niemożliwych.  

Doświadczenie z tej pracy dało mi 
właściwe, szersze spojrzenie na naszą 
ząbkowską społeczność. W mini skali 
mogłam poznać jak różnorodne są 
spojrzenia osób na te same tematy, 
jak trzeba rozmawiać z rodzicami 
by przekonać ich do swoich racji, jak 
godzić początkowo sprzeczne poglądy, 
jak wypracować kompromis między 
rodzicami a nauczycielami i wycho-
wawcami.  

Jak wspomniałam, płaszczyzna 
mojej społecznej działalności stała się 
zalążkiem szerszego zaangażowania w 
działalność na rzecz naszego miasta. 
W 2014 roku zdecydowałam się po-
walczyć o mandat do ząbkowskiej rady 
miasta. Dzięki zaufaniu mieszkańców 
i oddanym na mnie głosom przez 4 
lata, jako radna Miasta Ząbki, miałam 
możliwość jeszcze głębszego i spraw-
niejszego zaangażowania się w sprawy 
bliskie wszystkim mieszkańcom. A 
było tych spraw naprawdę wiele. Po-
czynając od, zdawałoby się, drobnych 
jak kwestie czystości w mieście, koszy 
na śmieci, troski o tereny zielone, na 
poważniejszych działaniach kończąc. 
Pełniąc mandat radnej udało mi się 
doprowadzić m.in. do wybudowania 
oświetlenia w ul. Mazowieckiej, budowy 
drogi i oświetlenia w ul. Krasickiego, 
zabezpieczenia przejścia dla pieszych 
przy ul. Kościelnej czy zwiększenia 
częstotliwości kursowania autobusów 
ZTM linii 345. M.in. dzięki moim 
zabiegom obecne klasy ósme mają 
dodatkowe godziny matematyki i j. 
polskiego, aby ten poszkodowany 
przez reformę oświaty rocznik miał 
możliwość właściwego przygotowa-
nia się do egzaminów ósmoklasisty. 
Przez czteroletnią kadencję aktywnie 
uczestniczyłam w pracach komisji 
społecznej. W ramach naszych prac 
opracowany został regulamin Budżetu 
Obywatelskiego, którego pierwsza edy-
cja zostanie uruchomiona w przyszłym 
roku. Wspólnie z komisją opracowa-
liśmy regulaminy nagród za wybitne 
osiągnięcia sportowe czy naukowe dla 
naszych młodych mieszkańców. 

Jak już niejednokrotnie wspomina-
łam jestem osobą, która ze swej natury 
skazana jest na aktywność i działania 
na rzecz innych. Im większe wyzwania, 
im bardziej napięty plan tym efektyw-
niejsze są moje działania i tym większa 
mobilizacja. Jest to umiejętność, którą 
wyrabiałam w sobie przez lata.  Jako pra-
cująca mama trzech synów zmuszona 
byłam do perfekcyjnej organizacji dnia, 
tak by bez uszczerbku dla rodziny zor-
ganizować każdy dzień, by znaleźć czas 
na pracę, życie rodzinne i aktywność 
społeczną. I przyznam szczerze, że 

dziś, kiedy moje nastoletnie już dzieci 
nie wymagają takiej opieki jak wcze-
śniej, sama staram się o wypełnienie 
swojego czasu różnorodną działalnością 
społeczną. Jest to część mojego życia – 
coś, bez czego nie potrafię żyć. 

Zdecydowałam się kandydować na 
burmistrza naszego miasta, gdyż wiem, 
jako zwykły mieszkaniec, jakich zmian 
potrzebują Ząbki. Wiem, że mogę to 
zmienić. Odczuwanie na co dzień, 
od nastu już lat, trudów związanych z 
wydostaniem się z Ząbek czy to samo-
chodem czy autobusem, problemy z 
dostaniem się dziecka do przedszkola 

publicznego, przepełnione szkoły, 
brak żłobków, brak terenów zielonych 
i placów zabaw, zaniedbana zieleń, 
nieutwardzone ulice, krzywe chodniki 
lub ich brak, jest dla mnie bardzo po-
ważnym argumentem by to zmienić. 
W odróżnieniu od osób, które pracują 
w urzędzie lub jednostkach podległych 
i z oczywistych przyczyn nie czują tych 
problemów, ja przez wiele lat sama 
zmagałam się z nimi. Podobnie jak 
kwestia załatwienia sprawy w urzędzie. 
Będąc dyrektorem czy pracownikiem 
urzędu każdą sprawę można załatwić 
w dowolnym terminie i zawsze z 
otwartością ze strony urzędnika. A co 
ze zwykłym mieszkańcem? Większość 
z mieszkańców Ząbek, podobnie jak ja, 

musi wziąć dzień wolny, by w godzinach 
pracy urzędu załatwić sprawę (z wyj. 
jednego dnia gdy UM pracuje do 18). 

Bliskość powyższych problemów 
daje mi legitymację, a wręcz, obliguje 
mnie do stanięcia w obronie przecięt-
nego mieszkańca i zmiany obecnego 
stanu rzeczy. Jest to możliwe pełniąc 
urząd burmistrza, bo tylko wówczas 
będę mogła w pełni poświęcić swój czas 
dla dobra nas wszystkich. Tym bardziej, 
że wiele jest spraw wymagających po-
prawy. Wiele rozwiązań, jakie mam w 
planach, jak choćby włączenie Ząbek 
do strefy Biletu Metropolitalnego, 

bezpośrednie połączenie autobusów 
ząbkowskiej komunikacji  miejskiej ze 
stacją metra czy w końcu „tramwaj do 
Ząbek” wymaga rozmów i negocjacji z 
Warszawą. W obecnej rzeczywistości, 
kiedy na prezydenta został wybrany 
pan Rafał Trzaskowski, który spotkał 
się ze mną i dał jasny sygnał gotowości 
do współpracy z naszym miastem, 
rozwiązanie tych tematów wydaje się 
być na wyciągnięcie ręki. To dobry 
prognostyk do owocnych i skutecznych 
negocjacji i niewątpliwy atut. 

Jako burmistrz Ząbek chcę do-
prowadzić do poprawy jakości życia 
w naszym mieście, nadać miastu 
charakter, nakreślić kierunek rozwoju 
i zmian. I jakkolwiek banalnie by to 

nie zabrzmiało, chcę doprowadzić 
do tego by Ząbki stały się dla swoich 
mieszkańców domem, w którym jest 
miejsce na dialog, różnicę zdań, w któ-
rym czuć rękę gospodarza i troskę. By 
mieszkańcy utożsamiali się ze swoim 
miastem i byli z niego dumni. 

Dziękuję Wszystkim  za oddane na 
mnie głosy w wyborach 21 październi-
ka. Dzięki Waszemu poparciu – drodzy 
Mieszkańcy – będę mogła uczestniczyć 
w II turze wyborów na burmistrza 
Ząbek. Jest to dla mnie ogromne wy-
różnienie i zaszczyt. Zaufanie jakim 
mnie Państwo obdarzyliście podczas 

głosowania jest jednocześnie wielką 
odpowiedzialnością, z której zdaję 
sobie sprawę i wiem, że nie mogę go 
zawieść. 

Z nadzieją i optymizmem patrzę w 
przyszłość naszego miasta mając tak 
duże wsparcie ze strony Mieszkańców. 
Zachęcam wszystkich do licznego 
udziału w II turze wyborów na burmi-
strza – 4 listopada – i oddanie głosów na 
moją kandydaturę. Obiecuję wywiąza-
nie się ze swoich obietnic oraz rzetelną i 
oddaną służbę miastu i wszystkim jego 
Mieszkańcom. 

Edyta Kalata

Edyta Kalata i jej kochająca rodzina

Żona, matka, społecznik  
– zawsze blisko ludzi

Mieszkam w Ząbkach już od wielu lat. Stąd pochodzi mój mąż Tomek, który tu się wychował, tu uczęsz-
czał do przedszkola i ukończył Szkołę Podstawową nr 1. Podobnie moje dzieci. W Ząbkach stawiały 
swoje pierwsze kroki edukacyjne poprzez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. To właśnie 
w ząbkowskiej jedynce historia zatoczyła koło i najstarszy syn trafił pod skrzydła nauczycieli, którzy 
zaczynali swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą w klasach, do których uczęszczał mój mąż. 

Publikacja sfinansowana przez 
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 302/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 10.10.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w użyczenie.




