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– Powiedzieliśmy sobie 
w szatni, że jest to dla 
nas mecz prawdy i... 
wygraliśmy. Po bardzo 
dobrych dwóch setach  
i dobrym początku trzecie-
go, gdy wynik meczu wyda-
wał się już rozstrzygnięty 
przyszło rozprężenie i za-
częliśmy grać słabiej – mówi 

Piotr Szymanowski, tre-
ner siatkarzy Wichru 

Kobyłka >> str. 6

– Rozbudowa szpitala to bardzo ważny 
krok. Nie jest to łatwe zadanie. Chciał-

bym, aby był to szpital funkcjonalny. 
Warto zadbać, aby ta inwestycja spo-

wodowała, że przyjdzie tu do nas nowa 
kadra, a ta która jest, będzie się bardziej 

profesjonalizowała – mówi Robert Per-
kowski, przewodniczący Rady Powiatu 

Wołomińskiego. >> str. 3

– Jesteśmy najmłod-
szym miastem w Polsce. To 

powoduje, że w każdej kadencji musimy 
albo rozbudować jakąś istniejącą szkołę, 
albo wybudować nową. W tej kadencji 
rozpoczynamy budowę dużej szkoły na 
1300 uczniów połączonej z przedszko-
lem przy ulicy Różanej. Jesteśmy na 
etapie przetargu. Chcemy, aby w 2020 
roku nasze dzieci rozpoczęły naukę w 
nowym obiekcie – mówi Małgorzata  
Zyśk, burmistrz Ząbek.>> str. 4
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– (...) Na pewno na 
Piłsudskiego ma zostać 

ułożona warstwa wiążąca 
asfaltu. Gdyby z przyczyn pogo-

dowych nie udało się przygotować 
warstwy ścieralnej (ostatniej), to 

ruch i tak zostanie puszczony 
obiema nitkami. Wówczas resz-

ta prac będzie realizowana na 
wiosnę – mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek >> str. 3
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Czego potrzebują 
Ząbki – najmłodsze 
miasto w Polsce

Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin
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Rozliczenia samochodów  
w działalności gospodarczej

O zmianach w rozliczaniu firmowych samochodów w roku 2019 rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem 
– właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W poprzednim tygodniu roz-
mawialiśmy o nadchodzących 
zmianach w podatkach. Nasi 
czytelnicy dopytują o zasady 
rozliczeń samochodów w dzia-
łalności gospodarczej. Czy 
mógłby Pan rozwinąć temat?
– Chętnie. Rzeczywiście w po-
przednim tygodniu sygnalizowa-
łem wiele nadchodzących zmian w 
podatkach. Rozliczanie wydatków 
na samochody była jedną z wielu. 
Spodziewałem się, że ten temat 
spotka się z odzewem ze stro-
ny Czytelników. W dzisiejszych 
czasach praktycznie każdy używa 
samochodu w życiu codziennym 
i trudno nam bez samochodu 
funkcjonować. W szczególności 
trudno wyobrazić sobie prowadze-
nie firmy bez samochodu.
– No tak, to wszyscy wiemy, ale 
Czytelnicy dopytywali o szcze-
góły zmian. Nie każdy rozumie 
o co chodzi z tymi limitami.  
I dlaczego takie ważne może 
być zawarcie umowy leasingo-
wej jeszcze w tym roku?
– Od nowego roku zwiększy się z 
obecnych 20.000 EUR do 150.000 
zł limit zaliczenia do kosztów 
podatkowych odpisów amorty-
zacyjnych. W przypadku zakupu 
auta do działalności gospodarczej 
może to być, co do zasady, zmianą 
pozytywną. Rozważmy taki przy-
kład: dziś przedsiębiorca zakupuje 
do firmy samochód osobowy za 
kwotę 120.000 zł. Co do zasady 
do kosztów podatkowych poprzez 
amortyzację zaliczy jednak tylko 
ok 85.000 zł (równowartość 20.000 
EUR). Jeśli zakupi auto o takiej 

wartości po nowym roku to odpisy 
amortyzacyjne zaliczy w pełni do 
kosztów podatkowych.
– Zmiana wydaje się pozytywna. 
To o co chodzi?
– Stare powiedzenie mówi, że jak 
nie wiadomo o co chodzi, to chodzi 
o pieniądze. I w tym przypadku 
dokładnie o to chodzi. A dokładnie 
o samochody droższe niż 150.000 

zł. Do tej pory istniała pewna 
furtka, która pozwalała zaliczyć do 
kosztów niemal pełną kwotę ceny 
nabycia drogiego auta i zrealizować 
stratę podatkową w momencie jego 
sprzedaży. Wystarczyło zmniejszyć 
odpisy amortyzacyjne i niezamor-
tyzowaną wartość samochodów 
zaliczyć do kosztów w momencie 
jego sprzedaży. Po nowym roku to 
się zmieni, nie będzie już takiej 
możliwości, została ona wprost 
wyłączona w ustawie podatkowej 

(zarówno PIT jak i CIT). Do kosz-
tów trafi maksymalnie 150.000 zł i 
już. Niemniej jednak na dotych-
czasowych zasadach będzie można 
rozliczyć przyszłą sprzedaż drogie-
go samochodu, jeśli samochód ten 
będzie nabyty do 31 grudnia 2018 
roku. Dlatego jeśli ktoś planuje 
zakup do firmy drogiego auta to 
powinien się pośpieszyć.

– A co z leasingiem?
– Z leasingiem to całkowita no-
wość. Do końca tego roku jest 
tak, że w przypadku leasingu 
operacyjnego przedsiębiorca za-
licza w koszty całą kwotę z tytułu 
rat leasingowych bez względu 
na wartość leasingowanego sa-
mochodu. Po nowym roku to się 
zmieni. Jeśli wartość samochodu 
przekraczać będzie kwotę 150.000 
zł, to przedsiębiorca do kosztów 
podatkowych zaliczy tylko część 

rat leasingowych, proporcjonalnie 
w części w jakiej kwota 150.000 zł 
pozostaje do wartości auta.
– A można jakoś jaśniej? 
– Myślę, że przykład liczbowy 
pozwoli to dobrze zobrazować. 
Załóżmy, że przedsiębiorca będzie 
leasingował samochód o wartości 
220.000 zł. Oznacza to, że do 
kosztów podatkowych zaliczy 
tylko 68,18 % z każdej faktury za 
leasing. Po prostu 150.000/220.000 
= 0,6818. Efekt będzie taki, że 
ostatecznie do kosztów podatko-
wych zaliczy maksymalnie 150.000 
zł
– Czyli zakup lub leasing auta 
jeszcze w tym roku ma sens w 
przypadku aut droższych niż 
150.000 zł?
– Tak, dokładnie o to chodzi.
– W takim razie o co chodzi z 
limitem 225.000 zł?
– Zasada działania limitu jest 
identyczna z tą przed chwilą opi-
saną. Po prostu limit 225.000 zł 
dotyczy aut elektrycznych.
– No tak, hybrydy są droższe od 
aut z silnikami spalinowymi.
– Nie, tu nie chodzi o hybrydy. 
Na hybrydy limit wynosi 150.000 
zł. Limit 225.000 zł dotyczy aut 
wyłącznie elektrycznych.

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

– Do końca tego roku 
 jest tak, że w przypadku 
leasingu operacyjnego 
przedsiębiorca zalicza  
w koszty całą kwotę  
z tytułu rat leasingowych 
bez względu na wartość 
leasingowanego samocho-
du. Po nowym roku to się 
zmieni. Jeśli wartość samo-
chodu przekraczać będzie 
kwotę 150.000 zł, to 
przedsiębiorca do kosztów 
podatkowych zaliczy tylko 
część rat leasingowych  
– mówi Paweł Żółtek.
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 Bantustan
Edward M. Urbanowski

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher 
wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym poucza, co 
wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji 
TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. Oto 
jego treść:

Szanowny Ministrze Morawiecki,

Piszę do Pana, żeby wyrazić głębokie zaniepokojenie ostatnimi oskarże-
niami jakie członkowie polskiego rządu wysunęli przeciw dziennikarzom 
oraz kierownictwu TVN oraz Discovery w związku z reportażem śledczym 
Superwizjera ze stycznia 2018 roku o działalności neonazistów w Polsce.

Jak być może Pan zauważył, minister Joachim Brudziński oraz członek 
partii Prawo i Sprawiedliwości publicznie oskarżyli (przez Twitter) TVN  
o zainscenizowanie urodzin Adolfa Hitle-
ra przedstawionych w materiale.

To zdumiewające, żeby te osoby 
publiczne atakowały dziennikarzy za wy-
pełnianie ich misji niezależnych mediów 
w warunkach tak rozwijającej się polskiej 
demokracji. Jak rozumiem polskie organa 
ścigania tuż po publikacji materiału uru-
chomiły odpowiednie działania przeciw 
grupie ekstremistów, którzy zorganizo-
wali wspomniane wydarzenie.

Jest tym bardziej zaskakujące, że 
członkowie rządu wydają się teraz 
bardziej zainteresowani w podważaniu 
motywów dziennikarzy oraz rzekomych 
powiązaniach TVN z ekstremizmem.

Rząd Stanów Zjednoczonych stoi 
zdecydowanie z Polską i całym światem 
w walce z nienawiścią i ekstremizmem popieranym przez jednostki  
i grupy gloryfikujące Hitlera i nazistów. Jednocześnie doceniamy liczne 
poświęcenia jakich Polacy dokonali w czasie II wojny światowej. Jest równie 
ważne, żeby patrząc w przyszłość, Stany Zjednoczone oraz Polska ustaliły, 
że wspólnie wspierają wolność mediów i wolność słowa, kamienie węgielne 
demokracji.

Mam nadzieję, że członkowie Pana rządu powstrzymają się od ataków, 
nie mówiąc o stawianiu zarzutów, wobec niezależnych dziennikarzy, 
którzy działają w imieniu interesu publicznego i wzmacniają nasze spo-
łeczeństwa.

Z poważaniem,
Georgette Mosbacher

Tygodnik Do Rzeczy: Pani ambasador poczyna sobie, jakby była nie 
w Polsce, ale Bantustanie. I to nie jest kwestia tego, że ostatnie trzy lata 
amerykańskich dyplomatów nauczyły, że mogą sobie pozwolić na takie 
zachowanie, ale że po prostu są od lat przyzwyczajeni, że ulegamy ich 
naciskom.

Nie wiem czy zwróciliście Pań-
stwo uwagę na to, o czym coraz 
częściej rozmawiamy? Niestety 
nasze koleżeńskie rozmowy krążą 
wokół podwyżek cen. Rosną ceny 
opłat za energię. Rosną ceny pro-
duktów spożywczych – wrażenia 
tego wzrostu cen nie niwelują nawet 
świąteczne wyprzedaże. Wszyscy 
zgodnie twierdzą – Jest coraz dro-
żej. Zdanie „Kupuję wszystko na 
wyprzedażach” to już prawie nasza 
codzienność.

Trudno więc dziwić się, że pro-
pozycja podwyżek cen podatków w 
Wołominie spotkała się z oporem 
społecznym. Radni stając przed 
możliwością podjęcia uchwały o 
wzroście podatków po długiej nara-
dzie nie zdecydowali się na wprowa-
dzenie zmian. Czy znaczy to jednak, 
że mieszkańcy Gminy Wołomin na 
zawsze mają problem podwyżek 
podatków z głowy? Jestem tu scep-
tyczna. Wydaje mi się, że prędzej czy 
później temat powróci. 

Nie chciałabym w tej chwili 
zagłębiać się w słuszność tej de-
cyzji bo i tak zweryfikuje ją życie. 
Temat ten po raz kolejny pokazuje 
jednak, że konieczna jest dyskusja 
w przestrzeni publicznej na tematy 
dotyczące naszej małej ojczyzny. 
To, jakie decyzje podejmą wybrane 
przez nas kilka tygodni temu władze 
samorządowe, bez względu na to czy 
nam się to podoba czy nie, będzie 
miało wpływ na nasze życie. Może 
więc warto nie ograniczać się jedynie 
do krytyki a podzielić się z naszymi 
reprezentantami pomysłami roz-
wiązań? 

Są różne sposoby komunikacji. 
Jako redakcja „Życia Powiatu na 
Mazowszu” – zarówno wydania 

papierowego jak i Internetowego 
zapraszamy aktywne publicznie 
osoby do debaty na ważne dla nas 
wszystkich tematy.

Ze swej strony oferujemy nasze 
mini studio oraz łamy gazety i miej-
sce na naszej stronie www. 

Prawdą jest, że dziś do dyspo-
zycji mamy wiele możliwości, jest 
wiele miejsc do wyrażania opinii 
i prezentowania swojego zdania. 
Problem jednak w tym, że informa-

cje są bardzo rozproszone i coraz 
częściej do naszej redakcji docierają 
opinie, że informacji wręcz brakuje, 
że ktoś czegoś nie wiedział. Może 
warto więc stworzyć miejsce, gdzie 
te informacje – ważne dla miesz-
kańca powiatu wołomińskiego, będą 
spływały?

Widząc jak wiele dzieje się w 
poszczególnych miejscowościach, 
ośrodkach kultury czy sportu a także 
w szkołach czy w organizacjach po-
zarządowych nie potrafię zrozumieć 
pokutującej opinii, że nie dzieje 
się nic. Niestety na wielu bardzo 
ciekawych wydarzeniach frekwencja 
jest niewielka. Czy jednak tak musi 
być nadal?

Widząc jak wiele dzieje się  
w poszczególnych miejscowo-
ściach, ośrodkach kultury czy 
sportu a także w szkołach czy 

w organizacjach pozarządo-
wych nie potrafię zrozumieć 

pokutującej opinii, że nie dzieje 
się nic. Niestety na wielu bar-
dzo ciekawych wydarzeniach 

frekwencja jest niewielka. Czy 
jednak tak musi być nadal?

Czy tak musi być?
Teresa Urbanowska

Mam nadzieję, że 
członkowie Pana rządu po-
wstrzymają się od ataków, 

nie mówiąc o stawianiu 
zarzutów, wobec niezależ-
nych dziennikarzy, którzy 

działają w imieniu interesu 
publicznego i wzmacniają 
nasze społeczeństwa - na-
pisała w liście do premiera 
Mateusza Morawieckiego 

Georgette Mosbacher, 
ambasador USA w Polsce.

– Przez ostatnie 12 lat miejscem 
Pana pracy był ząbkowski urząd. 
Czy jadąc przez Ząbki nie parkuje 
Pan odruchowo przed budynkiem 
urzędu?
– Czasem muszę jeszcze do urzędu 
zaglądać ponieważ wymaga tego choćby 
załatwienie formalności, przekazanie 
kodów czy uprawnień. To niepraw-
dopodobne ile burmistrz ma, choćby 
samych tylko kodów dostępu.
– Na początku Pana kadencji py-
tałam kilka razy, czy będzie Pan 
potrafił sam zrezygnować. Mówił 
Pan, że tak…
– Tak nie do końca byłem słowny, wobec 
samego siebie, zakładałem bowiem, że 
będą to dwie kadencje, ale czułem w 
sobie jeszcze dużo zapału i werwy. Była 
więc ta trzecia kadencja. Ale cieszę się, 
że w Ząbkach udało się przekazanie 
władzy przeprowadzić płynnie.
– Nie znikł Pan jednak całkowicie 
z życia społecznego. Został Pan 
radnym powiatowym. Wybrano 
Pana na przewodniczącego Rady 
Powiatu. Na to Pan przystał, ale 
starostą podobno nie chciał Pan 
zostać. Dlaczego?
– Jestem konsekwentny i staram się 
być słowny. Staram się, choć może 
nie zawsze tak mi wychodzi jakbym 
chciał. Postanowiłem zmienić trochę 
w swoim życiu. Nie jest tajemnicą, że 
mam dwoje dzieci a wkrótce na świat 
przyjdzie trzecie. Gdybym został sta-
rostą dla mojej rodziny zbyt wiele by 
się nie zmieniło. Te dwa stanowiska 
mają podobny charakter pracy. Oprócz 
pracy merytorycznej zarówno jedna 
jak i druga funkcja wymaga wielu 
wyjść okolicznościowych, spotkań, 
wizyt. Nie zostaje zbyt wiele czasu na 
życie osobiste. Musiałbym być znaczną 
część weekendów poza domem. 12 lat 
w samorządzie… chciałbym zdobytą 
w tym czasie wiedzę nadal wykorzysty-
wać ale chciałbym jednak mieć więcej 
czasu dla rodziny i chciałbym zdobyć 
doświadczenie w innym miejscu. Nie 
chciałbym, aby było to tylko stanowisko 
burmistrza.
– Na początku swojej burmistrzow-
skiej drogi mówił Pan co chciałby 
Pan zmienić w swoim mieście 
jako burmistrz. Pojawiała się 
szybka kolej, basen, tunele. Wielu 
naszym Czytelnikom wydawało 
się, że część tych planów jest 
nierealna. Co z tego pozostało, 
co udało się zrealizować?
 Gdybyśmy nie mieli marzeń to zbyt 
wiele byśmy nie osiągnęli. Marzenia są 
konieczne, aby świat wokół nas mógł się 
zmieniać. Z tych dużych marzeń, tak 
myślę, udało się zrealizować całkiem 
sporo. Wspomnę chociaż o komplek-
sie basenowym z salami do squasha, 
kręgielnią, parkingiem podziemnym… 
cały kompleks... to chyba nawet przero-
sło moje pierwotne plany bo wybudo-
wana została trybuna z oświetleniem 
o jakości oświetlenia murawy lepszej 
nawet niż posiada stadion Legii, z 
możliwością transmisji w jakości 
HD. Do tego korty tenisowe. Naj-
większe i najlepsze przedszkole 
w Polsce. Tunel drogowy. Udało 
się na nowo wybudować około 
110 ulic...
– Ale przyzna Pan, że jazda 
przez Ząbki, przynajmniej 
dla osób nie mieszkają-
cych w tym mieście, jest 
ciągle przeżyciem dość 
trudnym.
– Przybywa mieszkańców 
w naszym powiecie a i 
w samych Ząbkach też 
przybywa ich w szybkim 
tempie. Jeśli chodzi o 
ten mały tranzyt to 
ambicje te zna-

cząco wykraczają poza kompetencje 
burmistrza miasta.  Żeby przez Ząbki 
spokojnie przejeżdżało coraz więcej 
pojazdów to musimy mieć bardziej 
rozbudowaną sieć dróg – głównie wo-
jewódzkich – 634, 631 i to się faktycznie 
już dzieje. Obwodnica Marek – S8 
czy S17 – one są już w dużej części 
wybudowane albo są na ukończeniu i 
dopiero te inwestycje, ponad gminne, 
ponad powiatowe nawet, pozwolą nam 
w wielu miejscowościach buforowych 
przed Warszawą, odetchnąć, bo dopiero 
wówczas będziemy obciążeni jedynie 
naszym własnym ruchem wewnętrz-
nym.
Ale są też rzeczy, które mi z tych wiel-
kich marzeń nie wyszły.
– Są takie?
- Oczywiście, że tak – budowa tramwaju 
czy innowacyjny projekt budowy szyb-
kiej kolejki. Nawet wtedy wiedziałem, 
że tramwaj to temat trudny ale udało mi 
się tym tramwajem zarazić wiele osób, 
nawet Warszawę. Okazuje się, że temat 
jest na tyle powszechny w Ząbkach, ze 
niektórzy już nie kojarzą nawet go ze 

mną i myślę, że prędzej czy później 
ten tramwaj w Ząbkach się pojawi. Jeśli 
mówimy o kolejce to faktycznie był to 
pomysł bardzo wizjonerski – naukowo-
badawczy we współpracy z Politechniką 
Warszawską. Ale cofnijmy się te 12 lat 
do tyłu. Wtedy nie było hybryd, nikt 
nawet nie mówił o samochodach 
elektrycznych, nie było nawet 
mowy o samochodach au-
tonomicznych, nikt nie 
wiedział w która stronę 
komunikacja publiczna 
będzie się rozwijała.
– Wróćmy jednak 
na ziemię… jedna 
z ostatnich inwe-
stycji małej archi-
tektury – słynna 
już brama na 100 
lecie odzyskania 
niepodległości 
czy skandal związa-
ny z upadkiem firmy 
DOLCAN... sport 
ząbkowski utracił 

sponsora – trudno to zaliczyć 
do sukcesów. W jakiej kondycji 
finansowej zostawił Pan Miasto 
Ząbki swojej następczyni?
– Myślę, że w takiej samej jak była 
rok, dwa czy trzy lata temu. Ten nad-
chodzący rok 2019 z pewnością nie 
będzie należał do łatwych. Ale te całe 12 
minionych lat również nie było łatwych. 
One byłyby pewnie łatwe, gdybyśmy nie 
mieli planów inwestycyjnych. Proszę 
sobie przypomnieć, że budowa tunelu 
i budowa basenu to był ten sam okres. 
Przecież to tu, u Pani w redakcji, nie-
którzy mówili, że Perkowski nie jest w 
stanie wybudować nawet jednego z tych 
obiektów. A okazało się, że wybudowane 
zostały oba obiekty i byliśmy jedną z 
najmniej zadłużonych gmin w powiecie 
a chyba nawet najmniej zadłużoną. Tak 
więc sytuacja dziś nie jest trudniejsza 
niż była wówczas. Może mamy zbyt 
wysoko postawioną poprzeczkę i zbyt 
wybujałe ambicje, ale potrzebujemy 
tych ambicji, aby miasto się rozwijało. 
A wracając do tej naszej bramy – ona 
była kontrowersyjna w okresie kampanii 

wyborczej. Gdyby była realizowana 
dziś, albo w przyszłym roku, nikt by o 
niej nawet nie wspomniał. Po pierwsze 
dlatego, że była realizowana w ramach 
projektu zielona przestrzeń, który 
jest realizowany ze środków unijnych. 
Zakłada on, że 70% inwestycji to jest 

zielona przestrzeń a 30% to są 
chodniki, place zabaw, ław-

ki czy mała architektura. 
Gdyby budowa zieleni 
miejskiej to był tylko 
sam park, bez alejek, 
bez małej architek-
tury i bez atrakcji, co 
ma zachęcić do wy-
chodzenia w miasto 
- to byłoby bez sen-
su. Potrzebujemy 
tej zieleni blisko, pod 

blokiem, pod domem 
a te elementy mają 

zachęcić aby wyjść, usiąść i popatrzeć. 
Cały projekt będzie kosztował kilka mi-
lionów a brama niepodległości została 
wykonana z kortynu za kwotę około 
200 000,00 zł.
– Jak Pan widzi swoją nową 
rolę – przewodniczącego Rady 
Powiatu?
– Kompetencje przewodniczącego 
określa ustawa. Ma on prowadzić sesję. 
Będę pilnował, abyśmy nie zapomnieli 
jednak o programach wyborczych z 
którymi szliśmy w tych wyborach. 
Chciałbym prowadzić obrady rady 
sprawnie i na pewnym poziomie, aby 
panowała atmosfera pracy.
– Patrząc na osoby funkcyjne 
widać, że wszystkie są z PiS ale z 
różnych miejscowości. To pozwa-
la mieć nadzieję na zrównoważo-
ny rozwój. Co jest najważniejsze 
dla naszego powiatu?
– Oprócz uchwalenia budżetu, naj-
ważniejsze jest pilnowanie, aby tematy, 
które już zaczęły się realizować, były 
kontynuowane. Chociażby szpital. Roz-
budowa szpitala to bardzo ważny krok. 

Trzeba dopilnować, aby to miało swoją 
kontynuację. Nie jest to łatwe zadanie i 
niezwykle kosztowne. Chciałbym, aby 
był to szpital funkcjonalny. Ale szpital 
to nie tylko mury. Warto zadbać, aby ta 
inwestycja spowodowała, że przyjdzie tu 
do nas nowa kadra, a ta która jest, będzie 
się bardziej profesjonalizowała.
– To fakt, że z naszego szpitala 
w pewnym momencie zaczęli od-
chodzić specjaliści. Odwrócenie 
tej tendencji byłoby z korzyścią 
dla wszystkich, ale czy jest moż-
liwe?
– Jeżeli mówimy o oszczędności i 
tracimy fachowców a później okazuje 
się, że musimy zatrudnić nowych ale 
za większe pieniądze, to gdzie tu jest 
oszczędność? Oprócz budynku mu-
simy mieć do zaoferowania coś więcej, 
żeby te kadry były coraz lepsze.

Na pełny zapis rozmowy w wersji 
video zapraszamy na www.zyciepw.pl

O realizacji wizji rozwoju miasta z Robertem Perkowskim, przewodniczą-
cym Rady Powiatu Wołomińskiego, wcześniej burmistrzem Miasta Ząbki 
przez trzy kolejne kadencje, który w tym roku zrezygnował z ubiegania 
się o urząd burmistrza, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Oprócz uchwalenia budżetu, najważniejsze 
jest pilnowanie, aby tematy, które już zaczęły 

się realizować, były kontynuowane. 
Chociażby szpital. Rozbudowa szpi-

tala to bardzo ważny krok. Trzeba 
dopilnować, aby to miało swoją 

kontynuację. Nie jest to łatwe 
zadanie i niezwykle kosztowne. 

Chciałbym, aby był to szpital 
funkcjonalny. Ale szpital to 

nie tylko mury. Warto zadbać, 
aby ta inwestycja spowo-
dowała, że przyjdzie tu do 

nas nowa kadra, a ta która 
jest, będzie się bardziej 

profesjonalizowała – mówi 
Robert Perkowski, prze-

wodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego.

30 listopada  w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się przedstawiciele samorządów (wojewódzkiego i  gmin z 
Powiatu Wołomińskiego) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem przewodnim był hałas 
z trasy S8, który dokucza m.in. mieszkańcom Marek. Jest szansa na ograniczenie skali tego problemu.

Spotkanie w sprawie hałasu z S8
– Latem realizowaliśmy własne 

badania akustyczne. Wykazały one 
przekroczenia norm w dwóch  
z pięciu punktów. Przed nami,  
w większej liczbie miejsc, takie bada-
nia przeprowadzała również GDD-
KiA. Na spotkaniu dowiedzieliśmy 
się, że drogowej dyrekcji również 
wyszły przekroczenia norm hałasu. 
Dotyczą one również tych miejsc,  
w którym nam nie udało się tego 
wykazać. W styczniu GDDKiA bę-
dzie miała gotowy raport dotyczący 
sposobów ograniczenia hałasu do 
obecnie obowiązujących norm – 
opisuje Jacek Orych, burmistrz 
Marek, uczestnik piątkowego spo-
tkania.

Zabezpieczenia mają być zreali-
zowane do 31 grudnia 2019 r. – już 
w ramach przetargu na dokończenie 
obwodnicy. Przypomnijmy: GDD-
KiA pożegnała firmę Salini, która  
w 2014 r. wygrała przetarg na od-
cinek M1-Kobyłka. Nie zostały 

skończone m.in. wiadukt z Marek 
do Kobyłki oraz drogi techniczne. 

– Drogowcy zakończyli inwentary-
zację prac wykonanych przez włoskie 
konsorcjum. Była to podstawa do 

przygotowania kolejnego przetargu. 
Zostanie on ogłoszony na początku 
przyszłego roku (styczeń/luty) – dodaje 
Jacek Orych. Istniała też szansa na 
szybszą realizację zjazdu z trasy do Ma-

rek. Niestety, ten „mały” przetarg nie 
został rozstrzygnięty przez GDDKiA z 
powodu wysokich cen. Dlatego zlecenie 
stanie się częścią „dużego” przetargu 
na dokończenie obwodnicy.

Spotkanie było też okazją do rozmo-
wy na temat remontu Alei Piłsudskiego, 
również części kontraktu na budowę 
obwodnicy.

 – W sprawie Alei usłyszałem de-
klarację, że do połowy grudnia ro-
boty zostaną wykonane. Na pewno 
na Piłsudskiego ma zostać ułożo-
na warstwa wiążąca asfaltu. Gdyby  
z przyczyn pogodowych nie udało się 
przygotować warstwy ścieralnej (ostat-
niej), to ruch i tak zostanie puszczony 
obiema nitkami. Wówczas reszta prac 
będzie realizowana na wiosnę – opisuje 
Jacek Orych.

Oczywiście w grudniowym termi-
nie nie zostanie zakończony remont 
mostów. Te mają być oddane na wiosnę 
przyszłego roku.  

Źródło: UM Marki

– (...) Na pewno na Piłsud-
skiego ma zostać ułożona 
warstwa wiążąca asfaltu. 
Gdyby z przyczyn pogodo-
wych nie udało się przygo-
tować warstwy ścieralnej 
(ostatniej), to ruch i tak 
zostanie puszczony obiema 
nitkami. Wówczas reszta 
prac będzie realizowana 
na wiosnę – mówi Jacek 
Orych, burmistrz Marek

Ambicje i marzenia 
są motorem rozwoju
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W ramach projektu odbyło 
się 12 dwugodzinnych spotkań 
warsztatowych

W trakcie zajęć uczestnikom 
proponowano różne formy zajęć 
artystycznych takie jak: malowa-
nie farbami akrylowymi, akware-
lowymi, kredkami akwarelowymi 
z użyciem wody, dzieci zdobiły 
zwierzęta z masy papierowej oraz 
różne drewniane przedmioty. 
Odbywało się malowanie naturą, 
uczestnicy tworzyli papieropla-
stykę i używały wielu innych form 
do pracy twórczej takich choćby 
jak malowanie dłońmi, stempla-
mi z warzyw i owoców.

Podczas ostatnich czterech 
spotkań, wykorzystując wszystkie 
poznane techniki, uczestnicy 
zajmowali się przygotowaniem 

o z d ó b  i 
s t ro ików 
świątecz-
nych.

Ponie-
waż każdo-
razowo dzieci 
chciały/wręcz 
„musiały” zabrać 
swoje prace do domu po 
zakończeniu większości zajęcia  
odbywały się „miniwernisa-
że” wykonanych prac, podczas 
których, na miarę dziecięcych 
możliwości, omawiano wykonane 
„dzieła”.

Dzieci oglądały z zaintereso-
waniem prace wykonane przez 
kolegów oraz rodziców i opieku-
nów. Dotykały prac wykonanych 
przez innych twórców i podglą-
dały w jaki sposób korzystają z 

farb ich rówieśnicy, przełamywały 
barierę związaną z dotykiem i 
powonieniem.

Za przyzwoleniem rodziców 
dzieci w wyznaczonym czasie 
otrzymywały łakocie, owoce i 
napoje.

Systematycznie wprowa-
dzanie były również zabawy 
sensoryczne. Obserwowaliśmy 
jak część dzieci z orzeczeniem 
podpatrywało swoich zdrowych 
rówieśników i początkowo nie-
śmiało a później coraz odważniej 
próbowało również rozcierać far-
bę dłońmi czy lepić z ciastoliny.

Jednak zdecydowanie naj-
chętniej „nasze dzieci” chciały 
bawić się farbami i w zasadzie 
farby musiały być obecne na 
każdych zajęciach więc każde 
spotkanie zaczynać się musiało, 
lub kończyć malowaniem.

Z rozmów z rodzinami wy-
nika, że dzieci, które uczestni-

czyły w zajęciach zaczynają 

wyróżniać się 
na tle swoich 
grup klaso-
wych – nie 
malowały, a 

malują. 
Z  t y c h 

rozmów wynika, 
że nasze zajęcia 

odgrywały terapeu-
tyczną rolę również dla 

rodziców. Dużą grupę uczest-
ników stanowili tatusiowie, któ-
rych wspólne tworzenie bardzo 
wciągnęło.

W najbliższy piątek – 7 grud-
nia nieliczne prace udostępnio-
ne przez uczestników (dzieci 
niechętnie się z nimi rozstają) 
będzie zaprezentowana podczas 
wernisażu w powiatowej Galerii 
przy fabryczce.

Redakcja

(...) część dzieci  
z orzeczeniem  

podpatrywało swoich 
zdrowych rówieśni-
ków i początkowo 
nieśmiało a później 

coraz odważniej 
próbowało również 

rozcierać farbę 
dłońmi czy lepić 

z ciastoliny.

Dobiegła końca realizacja projektu „Rehabili-
tacja i integracja przez sztukę”. Jest to projekt 
pilotażowy realizowany przez Mazowieckie Fo-
rum Biznesu, Nauki i Kultury w ramach zadania 
„Rehabilitacja i integracja osób niepełnospraw-
nych oraz środowisko osób niepełnosprawnych” 
przy finansowym wsparciu ze środków Powiatu 
wołomińskiego w wysokości 10 000,00 zł. Cał-
kowity koszt projektu to  11 100,00 zł.

Rehabilitacja  
i integracja  
przez sztukę

zręczne ręce

– Przez cztery ostatnie miesiące 
była Pani zastępcą burmistrza 
Ząbek. Od kilkunastu dni jest 
Pani burmistrzem tego miasta. 
Jak rozpoczęła się dla Pani 
nowa kadencja?
– W Ząbkach zmiana władzy nastąpi-
ła płynnie. Tak jak pani wspomniała, 
przez cztery ostatnie miesiące byłam 
zastępcą burmistrza. Po wyborach 
i zaprzysiężeniu zostałam burmi-
strzem więc wielkiej różnicy nie ma. 
Jest ciągłość a żartobliwie można 
powiedzieć, że zmieniłam tylko 
gabinet.
– To prawda. Ale w tym czasie 
zmieniła się Rada Miasta Ząbki. 
To nie są ci sami ludzie, którzy 
decydowali o losach miasta w 
okresie, gdy była Pani wicebur-
mistrzem. Proszę powiedzieć, 
jak ta nowa rada się ukształto-
wała. Zanosi się na współpracę 
czy raczej na konfrontację?
– W radzie zasiadają przedstawi-
ciele trzech komitetów wyborczych. 
Utworzyli oni trzy kluby radnych: 
Klub Prawa i Sprawiedliwości, któ-
ry ma dziewięciu radnych, Klub 
Wybieram Ząbki – pięciu radnych i 
Klub Komitetu Koalicji Obywatel-
skiej sześciu radnych. Jeden radny 
nie należy do żadnego klubu – jest 
nim pan Waldemar Stachera, nowo 
wybrany przewodniczący Rady Mia-
sta Ząbki.
– Czy zawiązały się już jakieś 
koalicje?
– Na chwilę obecną nic mi nie wia-
domo o żadnej koalicji, ani żeby do 
jakiejś koalicji miało w najbliższym 
czasie dojść. Natomiast po pierw-
szych rozmowach wiem, że wszyscy 
chcemy działać dla dobra naszego 
miasta i dla dobra jego mieszkańców. 
Mamy wspólne cele i priorytety. 
Moje działania idą w tym kierunku, 
aby w trakcie urzędowania stworzyć 
takie warunki, zarówno wewnątrz 
urzędu, jak i między radnymi, które 
będą odzwierciedleniem preferencji 
naszych mieszkańców.
– A jak ukształtowało się kierow-
nictwo rady?
– Przewodniczącym Rady Miasta 
Ząbki, tak jak już wcześniej wspo-
mniałam,  został radny kandydujący 
z Komitetu Wybieram Ząbki, który 
nie jest w żadnym Klubie Radnych 
zaś zastępcą Pani Edyta Kalata z 
Klubu Radnych Koalicji Obywa-
telskiej. 
– Pan przewodniczący Walde-
mar Stachera był już we wcze-
śniejszych latach radnym ząb-
kowskim o dość konkretnych 
i zdecydowanych poglądach. 
Jak Pani ocenia – będziecie 
Państwo potrafili się porozu-
mieć?
– Jesteśmy po wstępnych roz-
mowach i myślę, mam taką 
nadzieję, że nasza współpraca 
da się poukładać. Ja, chociaż 
kandydowałam z Komitetu 
Wyborczego PiS – bo zawsze 
z tego komitetu startowa-
łam, to jestem burmi-
strzem niezależnym i nie 
należę do partii. Zawsze 
współpracowałam ze 
wszystkimi i myślę, że 
to się nie zmieni.
– Obserwując skład 
radnych w poszcze-
gólnych gminach, 
trudno nie odnieść 
wrażenia, że w większo-
ści gmin w powiecie woło-
mińskim PiS dobrał kandyda-
tów o innych niż poprzednio 
cechach osobowych – chyba 
do samorządu trafiły osoby 
bardziej skłonne do współ-
pracy niż do wzajemnych 
waśni. Tak wydaje się być 

w Kobyłce, tak jest – zgodnie z 
Pani słowami – w Ząbkach. To 
napawa optymizmem na więcej 
pracy merytorycznej. Przed 
Ząbkami wiele wyzwań, choćby 
odkorkowanie miasta. Jedna 
z mieszkanek pyta czy ulicą 
Szwoleżerów zacznie jeździć 
„ząbkowóz”?
– W ulicy Szwoleżerów do 2020 
roku ma zostać przeprowadzona 
kanalizacja deszczowa. W ślad za 
tym będzie szła budowa drogi – całej 
ulicy Szwoleżerów. Myślę, że jeśli 
chodzi o komunikację to możemy 
też pomyśleć o tym, aby ząbkow-
skie darmobusy zahaczały o ulicę 
Szwoleżerów. Największą grupą 
osób korzystających z tej formy 
komunikacji są mieszkańcy ulicy 
Powstańców, gdyż tam jest najwięcej 
bloków. Ulica Szwoleżerów też się 
rozbudowuje. Są tu głównie grunty 
prywatne i powstają na nich nowe 
osiedla. Ale trzy darmobusy, które 
kursują po Ząbkach będą w stanie 
obsłużyć również ulicę Szwoleżerów. 
Szczerze powiedziawszy to dopiero 

teraz od pani słyszę, że taka potrzeba 
jest. Zbadam tą sprawę i jeśli okaże 
się, że jest taka potrzeba, to nie widzę 
przeszkód, aby darmobus kursował 
również tą ulicą.
– Miasto Ząbki to z jednej stro-
ny rdzenni mieszkańcy, z dru-

giej tacy, którzy kupili tu sobie 
mieszkania, bo blisko do cen-
trum Warszawy, ale nieco taniej 
jak w samej stolicy. Jednak dużą 
grupę stanowią tacy, którzy tu 
mieszkania po prostu wynajmu-
ją. Czy miasto ma pomysł jak 
zmotywować ich, aby partycy-
powali w kosztach utrzymania 
czyli aby tu płacili podatki?
– Miasto Ząbki od dawna o tym my-
śli. Jedną z form zachęty są choćby 
właśnie te darmobusty, o których 
przed chwilą rozmawiałyśmy. Ale 
nie tylko. Form zachęty jest znacznie 
więcej – mamy chociażby 25% zniżki 
na kręgielnię, na squasha. Zniżki na 
dowód, gdzie można z 10% bonifika-
tą zrobić zakupy w sklepach. Byliśmy 
jedną z pierwszych, jak nie pierwszą, 
gminą w Polsce, która wprowadziła 
darmobusy. Myślimy o innych – 
dalej idących kwestiach. Nie ma w 
tej chwili w Ząbkach parkowania 
płatnego, ale jeśli się kiedyś pojawi 
to z pewnością nie będzie dotyczyło 
mieszkańców naszego miasta, któ-
rzy tu płacą podatki. Są symptomy 

pozytywne bo w ostatnim tygodniu 
zameldowało się u nas na pobyt 
stały 39 osób i jakaś część na pobyt 
czasowy. Więc jak na jeden tydzień 
to nie jest zły wynik.
Musimy w skuteczny sposób zachę-
cać, nie tylko poprzez zniżki czy ich 
brak. Dla miasta, aby ono się rozwija-
ło najważniejsze jest, aby do budżetu 
były wpływy z podatków. Mieszkańcy 
muszą sobie zacząć zdawać sprawę z 
tego, że to, czy płacą podatki w naszej 
gminie ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju miasta.
– Ząbki z dużą ilością nowych i 
młodych mieszkańców potrze-
bują szkół, przedszkoli, żłobków 
czy innych obiektów użytecz-
ności publicznej ale potrzebu-
ją też miejsc do wypoczynku 
zlokalizowanych jak najbliżej 

miejsc zamieszkania. Czy 
w tej ciasnej, miejskiej 
przestrzeni, uda się 
coś wygospodarować 
na nowe place zabaw, 
na miejsca do wypo-
czynku i rekreacji?
– To już będzie się  
zmieniało. Udało 
nam się w kon-
kursie na zieloną 
przestrzeń otrzy-
mać dla Ząbek 

akceptację projektu a w ślad za 
tym dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych w wysokości około 5 
milionów zł. Na poziomie 85% do-
finansowania inwestycji. Z tego 70% 
to jest zieleń miejska, zagospodaro-
wanie parku istniejącego i terenów 
leśnych. Jest tam zagwarantowane 
30% właśnie na małą architekturę, 
na place zabaw, na budowę tężni 
w Ząbkach. Takich placów zabaw 
i miejsc rekreacji spacerowej po-
jawi się do 2020 roku sporo po 
jednej i drugiej stronie miasta ale 
i w centrum. W okolicach Szpitala 
Drewnica – będą fontanny, ławeczki, 
nasadzenia – ścieżka edukacyjna. 
Przy ul. Gałczyńskiego również 
przewidziano zagospodarowanie 
dużego placu. W samym centrum 
powstanie tężnia, ale również par-
king podziemny a na powierzchni 
pasaż z kawiarniami. I po drugiej 
stronie miasta również park leśny. A 
to jeszcze nie wszystko.
– Nie jest tajemnicą, że Pani losy 
do tej pory wiązały się z oświatą. 
Reforma oświaty – jaki wpływ ma 

na zmianowość nauki dzieci w 
ząbkowskich szkołach?
– Jesteśmy najmłodszym miastem 
w Polsce. To oczywiście powoduje, 
że w każdej kadencji musimy albo 
rozbudować jakąś istniejącą szkołę, 
albo wybudować nową. W tej kadencji 
również tak się stanie. Rozpoczyna-
my budowę dużej szkoły na 1300 
uczniów połączonej z przedszkolem 
przy ulicy Różanej. Jesteśmy na eta-
pie przetargu. Chcemy, aby w 2020 
roku nasze dzieci rozpoczęły naukę 
w tej szkole. To powinno na jakiś czas 
zaspokoić potrzeby lokalowe naszych 
placówek oświatowych. 
– Ząbki mają kompleks sporto-
wo-kulturalny. Czy to wystar-
czająca przestrzeń na kulturę 
dla tak prężnie rozwijającego 
się miasta?
- Są u nas dwa takie miejsca, ale 
jest oczywiście potrzeba, aby takie 
miejsca nowe powstały w Ząbkach. 
Musimy w tym względzie również 
się rozwijać i na ulicy Różanej, po 
zakończeniu budowy szkoły, przy-
stąpimy do budowy biblioteki i być 
może uda się wówczas stworzyć nową 
przestrzeń na działania kulturalne.

Na pełną rozmowę z burmistrz  
Małgorzatą Zyśk zapraszamy  

na stronę www.zyciepw.pl

Czego potrzebują 
Ząbki – najmłodsze 
miasto w Polscemiasta i dla dobra jego mieszkańców. 

Mamy wspólne cele i priorytety. 
Moje działania idą w tym kierunku, 
aby w trakcie urzędowania stworzyć 
takie warunki, zarówno wewnątrz 
urzędu, jak i między radnymi, które 
będą odzwierciedleniem preferencji 
naszych mieszkańców.
– A jak ukształtowało się kierow-– A jak ukształtowało się kierow-– A jak ukształtowało się kierow

– Przewodniczącym Rady Miasta 
Ząbki, tak jak już wcześniej wspo-
mniałam,  został radny kandydujący 
z Komitetu Wybieram Ząbki, który 
nie jest w żadnym Klubie Radnych 
zaś zastępcą Pani Edyta Kalata z 
Klubu Radnych Koalicji Obywa-

– Pan przewodniczący Walde-
mar Stachera był już we wcze-
śniejszych latach radnym ząb-
kowskim o dość konkretnych 
i zdecydowanych poglądach. 
Jak Pani ocenia – będziecie 
Państwo potrafili się porozu-

– Jesteśmy po wstępnych roz-
mowach i myślę, mam taką 
nadzieję, że nasza współpraca 
da się poukładać. Ja, chociaż 
kandydowałam z Komitetu 
Wyborczego PiS – bo zawsze 
z tego komitetu startowa-
łam, to jestem burmi-
strzem niezależnym i nie 
należę do partii. Zawsze 
współpracowałam ze 
wszystkimi i myślę, że 

– Obserwując skład 
radnych w poszcze-
gólnych gminach, 
trudno nie odnieść 
wrażenia, że w większo-
ści gmin w powiecie woło-
mińskim PiS dobrał kandyda-
tów o innych niż poprzednio 
cechach osobowych – chyba 
do samorządu trafiły osoby 
bardziej skłonne do współ-
pracy niż do wzajemnych 
waśni. Tak wydaje się być 

teraz od pani słyszę, że taka potrzeba 
jest. Zbadam tą sprawę i jeśli okaże 
się, że jest taka potrzeba, to nie widzę 
przeszkód, aby darmobus kursował 
również tą ulicą.
– Miasto Ząbki to z jednej stro-
ny rdzenni mieszkańcy, z dru-

pozytywne bo w ostatnim tygodniu 
zameldowało się u nas na pobyt 
stały 39 osób i jakaś część na pobyt 
czasowy. Więc jak na jeden tydzień 
to nie jest zły wynik.
Musimy w skuteczny sposób zachę
cać, nie tylko poprzez zniżki czy ich 
brak. Dla miasta, aby ono się rozwija
ło najważniejsze jest, aby do budżetu 
były wpływy z podatków. Mieszkańcy 
muszą sobie zacząć zdawać sprawę z 
tego, że to, czy płacą podatki w naszej 
gminie ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju miasta.
– Ząbki z dużą ilością nowych i 
młodych mieszkańców potrze
bują szkół, przedszkoli, żłobków 
czy innych obiektów użytecz
ności publicznej ale potrzebu
ją też miejsc do wypoczynku 
zlokalizowanych jak najbliżej 

miejsc zamieszkania. Czy 
w tej ciasnej, miejskiej 
przestrzeni, uda się 
coś wygospodarować 
na nowe place zabaw, 
na miejsca do wypo
czynku i rekreacji?
– To już będzie się  
zmieniało. Udało 
nam się w kon
kursie na zieloną 
przestrzeń otrzy
mać dla Ząbek 

– Jesteśmy najmłodszym miastem w 
Polsce. To oczywiście powoduje, że 
w każdej kadencji musimy albo roz-

budować jakąś istniejącą szkołę, albo 
wybudować nową. W tej kadencji również 

tak się stanie. Rozpoczynamy budowę dużej 
szkoły na 1300 uczniów połączonej z przed-

szkolem przy ulicy Różanej. Jesteśmy na etapie 
przetargu. Chcemy, aby w 2020 roku nasze 
dzieci rozpoczęły naukę w tej szkole – mówi 

Małgorzata  Zyśk, burmistrz Ząbek.
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłATNe!

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
Podnajmę stanowisko fryzjerskie  
w salonie kosmetyczno-fryzjerskim  
w Radzyminie, szczegóły pod nr tel. 
509 618 922

Budownictwo 
Usługi

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

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   
Transport/Przeprowadzki

tel. 500 349 713

 

Usługi - Różne   
Korepetycje: rosyjski, szwedzki,  
angielski tel. 500 349 713

O wyzwaniach stojących przed rozpoczynającą się kadencją, wprowadzaniem 
rozwiązań komunikacyjnych będących efektem potrzeb i oczekiwań  miesz-
kańców z burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk rozmawia Teresa Urbanowska.



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl
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Wszystko zaczęło się od 
chęci pisania ikon skiero-
wanej przez Arka Rychtę, 
prezesa Fundacji Osób Nie-
pełnosprawnych ARKA w 
Wołominie do Teresy Urba-
nowskiej, prezesa Mazo-
wieckiego Forum Biznesu 
Nauki i Kultury. Arkowicze 
pisali ikony już po raz drugi. 
Trwający od 21 września 
projekt zakończył się w mi-
niony piątek. Swój finał 
będzie miał w trakcie 
spotkania Rad Senio-
rów. „Arkowicze” 
to w przeważającej 
większości  senio-

rzy, dotknięci przez los, nie 
tylko na skutek choroby ale 
również nieszczęśliwych 
wypadków.

Siedziba Fundacji 
„ARKA” to miejsce spotkań, 
w którym Arkowicze spędza-
ją wolny czas. Tu mają swoją 
salę rehabilitacji a od kilku 
miesięcy również pracownię, 
w której wspólnie tworzą pod 
okiem instruktorów.

W trakcie programu 
równolegle działały dwie 

pracownie. W 
jednej odby-
wało się pisa-
nie ikon pod okiem Danuty 
Rasińskiej a w drugiej trwały 
inne działania artystyczne.

Na zajęcia z Arkowicza-
mi w tej pracowni zawitali 
artyści z różnych regionów 

Polski: z nad morza, ze Ślą-
ska, z Kielc, z Warszawy i z 
Gniezna. Zajęcia odbywały 
się pod okiem Ewy Mendala 
i Gabrieli Czarneckiej. Wielu 
odwiedzających Wołomin 
artystów przyłączyło się do 
prowadzenia zajęć z Arko-
wiczami jako wolontariusze. 
W grupie tej jest Ewa z Żor, 
Sylwek z Kielc, Leszek z 
nad morza, Leszek, Mariola 
i Maryla z Warszawy. Wszyscy 
podkreślali jak wiele radości 
sprawiła im możliwość po-
dzielenia się nabytymi przez 
lata umiejętnościami.

Projekt jest przykładem 
na łamanie barier. Został 
dofinansowany ze środków 
Gminy Wołomin.

Siedziba Fun-
dacji „ARKA” to 
miejsce spotkań, 
w którym Arkowicze 
spędzają wolny czas. 
Tu mają swoją salę 
rehabilitacji a od kilku 
miesięcy również 
pracownię, w której 
wspólnie tworzą pod 
okiem instruktorów.

W najbliższy piątek – 7 grudnia podczas spotkania 
Rad Seniorów z Mazowsza, które odbędzie się w 
powiatowej Galerii przy Fabryczce, zaprezento-
wane zostaną prace, które powstały w trakcie 
realizacji projektu „I Ty możesz zostać artystą”.

I Ty możesz  
zostać artystą

łam
iem

y bariery

3 grudnia uroczyście otwarto nowe 
skrzydło budynku Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Starych Za-
łubicach. W nowoczesnych, w pełni 
wyposażonych pomieszczeniach będzie 
się uczyć i bawić setka przedszkolaków. 
Dzięki nowej przestrzeni cała szko-
ła może lepiej zorganizować pracę,  
a dzieci będą się uczyć w dogodniej-
szych warunkach.

W nowym skrzydle znaj-
dują się pomieszczenia dla stu 
dzieci, kuchnia cateringowa  
i pełne zaplecze edukacyjne  
i pomocnicze. Pierwsze piętro mie-
ści cztery sale przedszkolne wraz  
z łazienkami, dostosowanymi dla dzie-
ci, pokój opieki medycznej, pokój 
terapeutyczny, pomieszczenia biu-
rowe, techniczne i magazynowe. Na 
parterze znajduje się większa sala 
do zajęć ruchowych z magazynem  
i zespołem sanitarnym, pomieszczenia 
cateringu, szatnia oraz pomieszczenia 
administracyjne i socjalne. Piętra połą-
czone są windami – zwykłą windą oso-
bową i cateringową windą towarową.

Radosne kolory wykończenia wnętrz 
i dostosowane do potrzeb maluchów 
elementy wyposażenia sprzyjają zabawie 
i nauce. Na dziedzińcu przy skrzydle 
przedszkolnym powstał nowy plac za-
baw. Zbudowano też dodatkowe miejsca 
parkingowe i podjazdy, a także odwod-
nienie i zbiornik przeciwpożarowy. 
Przebudowano niezbędne instalacje.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł bli-
sko 3,7 mln złotych. Głównym wykonaw-
cą była firma Hydrotech Instal sp. z o.o.  
z Radzymina. Budowa polegała na roz-
budowie parteru środkowego skrzydła 
budynku i nadbudowie pierwszego 
piętra nad całym skrzydłem. Inwestycja 
obejmowała też dostawę i montaż wypo-

sażenia oraz urządzenie otoczenia wraz 
z placem zabaw.

Uroczystość otwarcia po-
prowadził  dyrektor Edward 
Biernacki, który kieruje szkołą  
w Starych Załubicach od przeszło 40 lat. 
Jak podkreślił we wstępie, jest to kolejna 
w historii szkoły rozbudowa, dzięki któ-
rej dzieci zyskują coraz lepsze warunki 
do nauki. Dyrektor dziękował władzom 
gminy– burmistrzowi i radnym, wy-
konawcom i zespołowi ds. inwestycji  
w radzymińskim urzędzie za dobrą 
współpracę podczas całego przebiegu 
budowy nowej części szkoły.

Przedstawiciele rodziców podzię-
kowali burmistrzowi Krzysztofowi 
Chacińskiemu i dyrekcji szkoły za 
spełnienie obietnic wyborczych sprzed 
czterech lat i oddanie do użytku długo 
oczekiwanej inwestycji. Burmistrz  
w swoim wystąpieniu odniósł się wła-

śnie do potrzeb rodziców, którzy mogą 
teraz zostawić swoje dzieci pod dobrą 
opieką w dobrych warunkach nawet na 
cały dzień, a nie na pięć godzin, jak to 
miało miejsce wcześniej. „Rozbudowa 
placówek edukacyjnych była i jest moim 
priorytetem wobec rosnących potrzeb 
mieszkańców” – dodał burmistrz 
Chaciński.

W części oficjalnej głos zabrali 
również: Cezary Wnuk, nowy wice-
przewodniczący Rady Powiatu Woło-
mińskiego i Zbigniew Jabłoński, radny  
i przedstawiciel Starych Załubic  
w Radzie Miejskiej w Radzyminie. 
Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
przez gospodarzy i oficjalnych gości 
ks. Wojciech Stępień, proboszcz parafii  
w Starych Załubicach, poświę-
cił budynek i wszystkich zgro-
madzonych ,  zwraca jąc  s ię  
w ciepły sposób do dzieci, którym życzył 

mądrości. Przedszkolaki i ich nauczy-
ciele otrzymali prezenty od dyrektorów 
pozostałych placówek edukacyjnych  
w gminie Radzymin oraz od firm wyko-
nawczych– kolorowe zabawki i przybory 
edukacyjne.

Na zakończenie uroczystości wy-
stąpiły dzieci z pięknie przygotowanym 
programem artystycznym o nowym 
przedszkolu. Zgromadzeni goście  
i rodzice ze wzruszeniem słuchali 
piosenek i wierszy. Następnie dzieci 
udały się na obiad, a goście oficjalni – 
na słodki poczęstunek, przygotowany 
przez rodziców uczniów ze Szkoły  
w Starych Załubicach. 

Podczas całej uroczystości panowała 
radosna atmosfera, z której przebijała 
satysfakcja inwestorów i wykonawców 
z pozytywnego zakończenia inwestycji 
oraz dobry nastrój rodziców i dzieci, któ-
rzy zyskali nowe przedszkole. Jarosław 
Czaplicki, wiceprezes firmy Hydrotech-
Instal podkreślił w swoim wystąpieniu 
dobrą współpracę z gminą i dyrekcją 
szkoły, dzięki czemu rozwiązywano 
problemy i wyzwania, jakie pojawiały się  
w trakcie budowy. Nowe skrzydło 
przedszkolne zaprojektował Stanisław 
Sujkowski z firmy Dom-Bud, a nadzór 
nad inwestycją sprawował Kazimierz 
Bogusz z firmy,,Kazimierz” Nadzór  
i Doradztwo Budowlane.

W Szkole Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Starych Załubicach uczy się 
obecnie ok. 400 dzieci, w tym około setki  
w oddziale przedszkolnym. Dzięki 
temu, że przedszkolaki mają teraz swoją 
własną, niezależną od reszty szkoły, 
część budynku, starsi uczniowie rów-
nież zyskali więcej przestrzeni do nauki, 
a cała szkoła może sprawniej działać  
i lepiej organizować pracę i plan zajęć.

Źródło: UMiG Radzymin

Otwarcie nowego skrzydła 
przedszkolnego w szkole  
w Starych Załubicach

W poniedziałek 3 grudnia uroczyście otwarto nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej im. 
Armii Krajowej w Starych Załubicach. W nowoczesnych, w pełni wyposażonych pomieszczeniach 
będzie się uczyć i bawić setka przedszkolaków. Dzięki nowej przestrzeni cała szkoła może lepiej 
zorganizować pracę, a dzieci będą się uczyć w dogodniejszych warunkach.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali gospodarze i zaproszeni goście

Swięta już niebawem,
Spraw, by były dla kogoś wyjątkowe

Kościelna 16, Wołomin



W sobotę, 24 listopada siatkarze 
Wichru Kobyłka rozegrali mecz 
wyjazdowy w Mławie. 
- Zagraliśmy świetny mecz. Chy-
ba najlepszy w sezonie. Przed 
meczem powiedzieliśmy sobie 
w szatni, że jest to dla nas mecz 
prawdy i... wygraliśmy do 13, 14  
i 20. Po bardzo dobrych dwóch se-
tach i dobrym początku trzeciego, 
gdy wynik meczu wydawał się już 
rozstrzygnięty przyszło rozprężenie  
i zaczęliśmy grać słabiej przez co 
mecz zrobił się bardziej wyrównany. 
Tak często bywa i jest to normal-
ne zjawisko. Dowieźliśmy jednak 
pewne zwycięstwo do końca i tym 
samym zrobiliśmy duży krok do 
celu jakim jest zajęcie pierwszego 
lub drugiego miejsca na koniec se-
zonu. To premiuje nas do dalszej 
walki o drugą ligę. Za tydzień gramy  
u siebie z Mrozami - zespół, z którym 
zawsze grało się nam bardzo trudno. 
Każde potknięcie będzie nas dużo 
kosztowało. Prosimy naszych kibiców 
o liczne wsparcie i doping. Chcemy 
„iść za ciosem” -  powiedział trener 
kobyłkowskich siatkarzy Piotr Szyma-
nowski  po meczu w Mławie.

Tydzień później, 2 grudnia MKS 
Wicher Kobyłka w pięknym stylu 
zwyciężył 3:1 (16,19,-23,15)  
z drużyną SPS GOSiR 
Blue Gaz Mrozy. Drużyna  
z Mrozów postawiła wyso-
ko poprzeczkę. Szczegól-
nie w 3 i 4 secie zawodnicy 
Wichru musieli pokazać 
posiadane umiejętno-
ści, aby zakończyć mecz 
wygraną.
– To był trudny mecz. 
Zespół z Mrozów cały 
czas grał na przy-
zwoitym poziomie 

zi zmuszał nas do dobrej gry przez 
całe spotkanie. Właściwie w ogóle 
nie mogliśmy sobie pozwolić na 
słabszy moment. Goście od razu 
to wykorzystywali. To był cały czas 
taki prawdziwy mecz w siatków-
kę. Bez przestojów, serii czy dużej 

ilości błędów. Po raz kolejny wygra-
liśmy zespołowością. Za tydzień 
czeka nas bardzo ważny i trudny mecz  
w Wolanowie - z czwartym zespołem 
w tabeli. Żeby tam wygrać trzeba poka-
zać charakter – podsumował wygrany 
mecz trener Piotr Szymanowski. 
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Siatkarski turniej  
w Dąbrówce

Pod honorowym patro-
natem Radosława Ko-

rzeniewskiego, wój-
ta Gminy Dąbrówka 

9 grudnia odbył 
się w Dąbrówce  

Turniej Drużyn 
Mieszanych w 

Piłce Siatkowej.. 
Wzięło w nim 

udział siedem 
drużyn. 

W sobotę1 grudnia 2018 
roku na hali im. Cichociem-
nych przy Szkole Podsta-
wowej im. Cypriana Kamila 
Norwida w Dąbrówce odbył 
się, już po raz kolejny, Tur-
niej Drużyn Mieszanych  
w Piłce Siatkowej.

Turniej ten został 
objęty honorowym 
patronatem wójta 
Gminy Dąbrówka 
Radosława Korze-
niewskiego. Do 
turnieju zgłosiło 
się siedem drużyn,  
w każdym zespole 
przez cały mecz na 
boisku musiały prze-
bywać minimum trzy 
panie. Zgłoszone zespoły 
rozlosowano do dwóch grup, 
gdzie grano systemem „każdy z 
każdym”, do dwóch setów. Za każdy 
rozegrany mecz drużyny zdobywały 
punkty, odpowiednio: wygrana 2:0 – 
2 pkt., remis 1:1 – 1 pkt., przegrana 
0:2 – 0 pkt. 

Wszystkie zespoły zaprezento-
wały podczas zaciętych turniejowych 
zmagań bardzo wysoki poziom, 
natomiast najlepiej zaprezento-
wali się zawodnicy z „Czarnej 
Skry”, którzy byli bezkonkuren-
cyjni w rozgrywkach, wygrywając 
po raz kolejny cały turniej. Dru-
gie miejsce zajął zespół „Niegów”  

a trzecie zespół 
„Weź nie pytaj”. 

Po zakoń-
czeniu sporto-
wych  rywalizacji 

przyszedł wycze-
kiwany przez za-

wodników i kibiców 
czas na rozdanie na-

gród. Zespoły, które zajęły 
miejsca od czwartego  do siódme-
go otrzymały imponujące pucha-
ry oraz piłki siatkowe, natomiast 
pierwsze trzy zespoły -medale wraz  
z pucharami oraz piłki siatkowe. 

Nagrody w imieniu Radosława 
Korzeniewskiego wręczyła  Doro-
ta Wróbel, zastępca wójta Gminy 
Dąbrówka. Kolejność Końcowa 
turnieju Drużyn Mieszanych w Piłce 
Siatkowej: 1.Czarna Skra; 2.Niegów; 
3.Weź nie pytaj; 4.FC Pędzące Reni-
fery; 5.Panda Squad; 6.Black Team; 
7.Skaczące Kangury

Opr. Damian Stachurski
Źródło UG Dąbrówka

 
Podczas 

zaciętych tur-
niejowych zmagań 

najlepiej zaprezento-
wali się zawodnicy z 
„Czarnej Skry”, którzy 
byli bezkonkurencyj-
ni w rozgrywkach, 

wygrywając po 
raz kolejny cały 

turniej.

piłka nożna

Zagrają młodzi piłkarze  
z rocznika 2009 z największych 
akademii klubów z Ekstrakla-
sy, drużyny z Ukrainy i krajów 
nadbałtyckich oraz zaproszone 
zespoły z różnych stron Polski. W 
roli gospodarzy zagrają zawodnicy 
Wichru Kobyłka.

Już drugi raz spon-
sorem tytularnym bę-
dzie firma, która jest 
liderem branży związa-
nej z drukarkami 3D. 
Ponownie w hali SP  
nr 3 powstanie trawia-
ste boisko, otoczone 

bandami. Zagra na nim 16 drużyn. 
M. in. zespoły Legii, Pogoni, Le-
cha, Jagiellonii i Zagłębia Lubin 
oraz Karpaty Lwów. W sobotę 
odbędą się mecze grupowe, które 
wyłonią dwie turniejowe ósemki. 
W niedzielę rozstrzygnie się, która 

z drużyn wygra tegoroczną edycję 
turnieju.

- Mamy nadzieję, że tradycyj-
nie turniejowi będzie towarzyszyła 
świetna atmosfera, zarówno na 
boisku, jak i na trybunach. Nie 
zabraknie atrakcji dla kibiców. 

Serdecznie zapraszamy do hali 
przy kobyłkowskiej Trójce. Wstęp 
wolny dla wszystkich. Przy okazji 
turnieju sponsor imprezy zapre-
zentuje możliwości drukarek 3D. 
Co ciekawe, nagrody dla uczest-

ników zostaną również wykonane 
w tej technice. Wspólnie z Wi-
chrem organizatorem jest OSiR,  
a patronem imprezy Miasto Ko-
byłka. – mówi prezes klubu Artur 
Rola.

Wicher Kobyłka

WOLF WINTER CUP 2018
w Kobyłce 

W dniach 8-9 
grudnia 2018 
roku w Kobył-
ce odbędzie 
się kolejna 
już edycja 
prestiżowe-
go turnieju 
piłkarskie-
go WOLF 
WINTER CUP 
adresowane-
go do młodych 
zawodników.

W tegorocznej 
edycji turnieju pił-
karskiego WOLF 
WINTER CUP 2018 
zagrają m.in. zespoły  
Legii, Pogoni, Lecha, 
Jagiellonii i Zagłębia Lubin 
oraz Karpaty Lwów.

Control Naczaj Team  
wiezie medale do Wołomina

Tytuły Mistrzów i Wiecemistrzów Europy wywalczyli zawodnicy pod kierunkiem sensei Renaty Naczaj 
podczas SPORT JIUJUTSU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. 

– Dziewięciu naszych zawodników 
startowało w konkurencji grappling 
(mocowanie). Zasady są zbliżone 
do zapasów czy brazylijskiego Jiu 
Jitsu - mówi sensei Renata Naczaj. Po 
ciężkich walkach, bo konkurencja była 
bardzo wyrównana, wywalczyliśmy 
siedem medali, uważam, że to dobry 
wynik choć oczywiście mógłby być 
troszkę lepszy. Wszyscy zawodnicy, 
również ci debiutujący na tak dużych 
i ważnych mistrzostwach spisali się 
doskonale.

 Z tarczą wracają Krystian Ko-
szela, złoty medalista i Mistrz Europy 
oraz Dawid Mleczko, który rów-
nież uzyskał tytuł Mistrza Europy  
i zdobył złoty medal. Tytułem Mistrza 
Europy i złotym medalem może się też 
szczycić Maciek Pruszkowski. Tytuły 
Wicemistrza Europy i srebrne medale 
wywalczyli Zorika Molska, Kamil Popiel 
i Kacper Sochacki. Jan Gajcy uzyskał 
tytuł drugiego Wicemistrza Europy  
i brązowy medal.

Nie udało się stanąć na podium 
Kubie i Łukaszowi, ale doświadczenie 

jakie zdobyli podczas zawodów jest 
równie ważne jak medale. 

W jiujitsu klub reprezentowało 
dwóch doświadczonych zawodni-
ków. Trudne, wyczerpujące walki  
i dobrze przygotowani przeciwnicy, 
nie przeszkodzili Dawidowi Mleczko 

w zdobyciu kolejnego zlotego medalu 
i tytułu Mistrza Europy. Również 
Kacper Sochacki po zaciętych walkach 
zasłużenie zdobył tytuł Mistrza Europy 
i złoty medal. 

Na gratulacje i uznanie za dobre 
przygotowanie mistrzów. zasłużyli 

trenerzy klubu sensei Renata Naczaj  
i Oskar Ślepowroński.  Control Naczaj 
Team dziękuje Elżbiecie Radwan, 
burmistrz Wołomina za patronat,  
a firmie Ochrona Matpol, Marianna  
i Witek Wronka. za pomoc i wsparcie  
w dotarciu na zawody.

Tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Europy zdobyli podopieczni sensei Renaty Naczaj i Oskara Ślepowrońskiego

Patrząc na to zdjęcie można być spokojnym o nowe kadry. Widać, że klub o nie dba

Siatkarze Wichru Kobyłka  
liderem III ligi

Zawodnicy Wichru Kobyłka zajmują pozycję lidera w trzeciej lidze siatkówki. Sukcesy w ostatnich 
meczach są doskonałym dowodem na to, że podopieczni trenera Piotra Szymanowskiego mają 
ogromny potencjał, w pełni zasługują na uznanie i awans do drugiej ligi.

- Zagraliśmy świetny mecz. Chyba najlepszy w sezonie. 
Przed meczem powiedzieliśmy sobie w szatni, że jest 

to dla nas mecz prawdy i... wygraliśmy do 13, 14 i 20. 
Po bardzo dobrych dwóch setach i dobrym początku 
trzeciego, gdy wynik meczu wydawał się już rozstrzy-

gnięty przyszło rozprężenie i zaczęliśmy grać słabiej (...) 
Dowieźliśmy jednak pewne zwycięstwo do końca i tym 
samym zrobiliśmy duży krok do celu jakim jest zajęcie 

pierwszego lub drugiego miejsca na koniec sezonu. To 
premiuje nas do dalszej walki o drugą ligę - powiedział 

Piotr Szymanowski, trener siatkarzy Wichru Kobyłka
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– Większość artystów ucieka do 
stolicy, Ty pozostajesz wierna 
swojej rodzinnej miejscowości. 
Dlaczego tak dobrze Ci w Woło-
minie?
– Jestem emocjonalnie związana  
z Wołominem (uśmiech). To tu 
stawiałam pierwsze sceniczne kroki.  
Tu mam rodzinę i swój azyl gdzie 
mogę się zaszyć i odpocząć od reszty 
świata. Mimo że Wołomin jest niewie-
le oddalony od Warszawy - tutaj odczu-
wam o wiele większy spokój. Bardzo 
cenię sobie to, że w okresie letnim 
mogę się spakować w każdej chwili i po  
20 minutach jestem już nad Zale-
wem Zegrzyńskim, gdzie najczęściej 
tworzę w głowie muzykę i piszę teksty. 
Mam nad zalewem kilka swoich ulu-
bionych miejsc.
– Niestety rzadko koncertujesz dla 
współmieszkańców. Chciałabyś to 
zmienić?
– Chciałabym przyczynić się do rozwo-
ju większej ilości imprez kulturalnych 
oraz oczywiście częściej koncertować 
dla wołomińskiej publiczności.
– Chętnie bierzesz udział w ak-
cjach charytatywnych na rzecz 
czworonogów. Ostatnio nawet 
zaprojektowałaś obrożę dla kota,  
z której sprzedaży dochód zo-
stanie przekazany na Fundację 
Karmimy Psiaki. Jak się czułaś  
w roli projektantki?
– Bardzo mi miło, że pani Jola Szy-
mańska zaprosiła mnie do wzięcia 
udziału w tej akcji. Projektowanie 
obroży było ciekawym wyzwaniem  
i niezwykłym wyróżnieniem. Jestem 
bardzo zadowolona z efektu koń-
cowego. Starałam się, by była nie 
tylko oryginalna, ale przede wszyst-
kim funkcjonalna. Mam nadzieję,  
że obróżka spodoba się głównie pupi-
lowi osoby, która ją nabędzie.
– Co sprawia, że poświęcasz 
swój czas na ratowanie zwierząt, 
które zostały skrzywdzone przez 
innych?
– Kocham wszystkie zwierzęta. Sama 
mam psa i cztery koty. Wszystkie 
przygarnięte. Nie potrafię przejść 
obojętnie, kiedy widzę, że jakiś kot, 
czy pies jest głodny. Nie robię nic 
nadzwyczajnego. Każdy z nas po-
winien pomyśleć o tym, że po ziemi 
chodzą istoty, które same nie zarobią 
na swoje jedzenie, a przygarnięty 
zwierzak naprawdę potrafi się od-
wdzięczyć. Jak mam jakiś wolny 
weekend, kiedy nie gram koncertów, 
zdarza się, że odwiedzam schronisko  
w Celestynowie i zabieram tamtejsze 
psy na spacer.
– Pod koniec ubiegłego roku ura-
towałaś kota o imieniu Felix. 
Podobno czasem odwiedzasz go 
u nowej właścicielki.

– Wracając z koncertu zatrzymałam 
się na stacji benzynowej tuż przy 
ruchliwej szosie, gdy nagle usły-
szałam wołające o pomoc miaucze-
nie. Wkrótce moim oczom ukazał 
się śliczny wychudzony kociak. 
Nazwałam go Felix, zabrałam do 
domu, nakarmiłam, odrobaczyłam 
i zamieściłam ogłoszenie na Face-
booku. Zgłosiła się po niego moja 
koleżanka Asia, która na szczęście 
mieszka niedaleko, więc mogę 
czasem odwiedzać, teraz nie kotka,  
a kocura, bo sporo urósł od momen-
tu naszego pierwszego spotkania. 
Mój domowy zwierzyniec i tak wy-

maga już ogromnej uwagi, więc nie 
mogłam go zatrzymać. Na szczęście 
trafił do kochającego domu.
– Niedawno spotkałaś się ze słyn-
nym Wróżbitą Maciejem. Jakie 
miał dla Ciebie wieści?
– Powiedział mi, że artystyczna 
ścieżka, którą od wielu lat kroczę 
jest właściwą drogą, ale powinnam 
wprowadzić w życie kolejne projekty. 
Stwierdził, że mam talent literacki, 
który warto byłoby spożytkować 
na pisanie książek. Muszę się nad 

tym poważnie zastanowić. Powiem 
nieskromnie, że pisanie tekstów 
piosenek idzie mi nieźle, zatem może 
pomyślę o tym, by zostawić po sobie 
nie tylko płyty i dźwięki, ale także jakąś 
literaturę.
– Interesujesz się ezoteryką?
– Wierzę w moc numerologii, tarota 
oraz w to, że z kart rzeczywiście 
można wyczytać wiele życiowych 
spraw. Od dawna zgłębiam swoja 
wiedzę również w tematach astro-
logii. Uwielbiam także literaturę 
psychologiczną. Polecam książkę 
Reginy Brett „Bóg nigdy nie mruga” 
oraz Marii Czubaszek „Dzień do-

bry, jestem z kobry, czyli jak stracić 
przyjaciół”.
– Świetnie wyglądasz. Co robisz, 
żeby utrzymać dobrą sylwetkę?
– Czuję się dobrze w swoim cie-
le, choć jak każda kobieta mam 
momenty, że chciałabym mieć tro-
chę mniej w pasie, ale nie narze-
kam. Staram się zdrowo odżywiać.  
W moim menu dominują warzywa, 
sałatki, jednak dobrym mięskiem 
lub pizzą też nie pogardzę. Nie od-
chudzam się i nie liczę kalorii. Jem 

wszystko, na co mam ochotę, oczywi-
ście w granicach rozsądku, a jak czuję 
się za ciężka, biegnę na siłownię lub 
na basen (uśmiech).
– Jaki powinien być według Ciebie 
idealny mężczyzna?
– Ideałów nie ma, ale lubię, kiedy 
facet jest po prostu męski. Mam 
na myśli, zarówno wygląd, jak  
i charakter. Powinien być przystojny  
i zadbany, a ludzi, szczególnie kobiety 
traktować z szacunkiem. Mój męż-
czyzna musi też kochać zwierzęta.
– Na koniec muszę Cię zapytać o 
najbliższe plany muzyczne. Czym 
planujesz zaskoczyć fanów?

– Mam w planach kolejną sesję wize-
runkową, z której zdjęcia będą zdobić 
kolejne single i plakaty. W kwietniu 
razem z Bezikiem i GrooveBusterz 
lecimy na Majorkę nagrywać kolejny 
klip. Jako Cayra także szykuję nowe 
piosenki i przymierzam się do nakrę-
cenia teledysku. Zdradzę, że marzy 
mi się powrót do korzeni, czyli nieco 
mocniejszych clubowych rytmów  
i myślę, że w takich klimatach będą 
kolejne numery.

Zdjęcie: Bartosz Kuśmierski

Mój mężczyzna musi 
kochać zwierzęta

–- Mam w planach kolejną 
sesję wizerunkową, z której 
zdjęcia będą zdobić kolejne 
single i plakaty. W kwietniu 
razem z Bezikiem i Groove-
Busterz lecimy na Majorkę 
nagrywać kolejny klip. Jako 
Cayra także szykuję nowe 
piosenki i przymierzam się 
do nakręcenia teledysku. 
Zdradzę, że marzy mi się 
powrót do korzeni, czyli 
nieco mocniejszych clubo-
wych rytmów i myślę, że w 
takich klimatach będą ko-
lejne numery.- mówi Edyta 
„Cayra” Przytulska

Mieszkająca w Wołominie Edyta „Cayra” Przytulska dała się poznać publiczności jako 
wokalistka zespołu GrooveBusterz, z którym nadal występuje. Od jakiegoś czasu posta-
nowiła rozwijać równolegle solowy projekt o nazwie Cayra. Jako solistka wylansowała 
piosenki: „Kochać Cię”, „Daj mi siebie” i „Od nowa”, „Ulotni”, a już niebawem ukaże się klip 
do jej najnowszego hitu „Fanaberia”. Gwiazda chętnie angażuje się w pomoc zwierzętom. 
Sama jest właścicielką czterech kotów i psa. Ma czarujący uśmiech i wielkie serce.

Zielonka z nagrodą na Festiwalu 
Teatralnym im. Józefa Orwida

Za nami I Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida. Wydarzenie odbyło się 17 listopada w Powiatowym Cen-
trum Dziedzictwa i Twórczości. Wydarzenie było objęte patronatem Burmistrza Miasta Zielonka, a pierwszą nagrodę 
zdobyło Studio Teatralne Loża Szyderców z Zielonki.

Pomysłodawcą i organizatorem 
Festiwalu był Zespół Teatralny „Zyg-
zak”, działający przy tłuszczańskim 
Stowarzyszeniu Kastor. Teatr jest 
grupą niezależną, nie działa przy 
ośrodku kultury. Do tej pory mają 
na swoim koncie blisko 40 spektakli, 
nie tylko na terenie powiatu wołomiń-
skiego, udało im się bowiem działać 
także poza naszym regionem – dotarli 
do Warszawy, powiatu otwockiego, 
węgrowskiego, pruszkowskiego  
i piaseczyńskiego. Pretekstem do 
organizacji Festiwalu było 5-lecie 
grupy.

W Festiwalu wzięły udział grupy 
teatralne z Zielonki, Wołomina, 
Radzymina, Zagościńca i Wyszkowa.  
Ponadto wydarzenie miało na celu 
upamiętnić postać Józefa Orwida, 
aktora któremu poświęcona jest jedna 
z ulic w Wołominie.

Aktorów oceniało jury złożone  
z osób związanych również z powia-
tem wołomińskim. Przewodniczącym 

jury był prof. dr hab. Stanisław Górka, 
któremu towarzyszyli Jacek Stacho-
wicz i Mateusz Stefankowski. Zostały 
przyznane trzy miejsca, nagroda pu-
bliczności oraz wyróżnienie w głoso-

waniu pozostałych teatrów. Pierwsze 
miejsce zdobyło Młodzieżowe Studio 
Teatralne Loża Szyderców z Zielonki 
za spektakl „Alfabet Teatru”. Drugie 
miejsce powędrowało do Teatr Farsa, 

które zaprezentowało przedstawienie 
pt. „Prawda w tłumie”. Sztuka ta zo-
stała wyróżniona także w głosowaniu 
pozostałych teatrów. Trzecie miejsce 
na podium zajął  Teatr przy Fabryczce 
wystawiający sztukę „Szczęściara”. 
Grupa zdobyła także nagrodę pu-
bliczności.

Dzięki licznym sponsorom, żaden 
teatr nie wyszedł z pustymi rękami. 
Wspomnienia z Festiwalu na pewno 
zostaną na długo w pamięci wielu 
osób.

Dzięki kilkunastoosobowej ekipie 
wolontariuszy z Teatru Zygzak całe 
wydarzenie było zorganizowane 
sprawnie i dopięte na ostatni guzik. 
Zadanie współfinansowane było ze 
środków Gminy Wołomin oraz objęte 
patronatem Starosty Wołomińskiego,  
Burmistrza Tłuszcza, Burmistrza 
Miasta Marki, Burmistrza Miasta 
Zielonka, Burmistrza Miasta Ząbki.

Źródło: UM Zielonka
Zdjęcie: www.teatrzygzak.pl

Studio Teatralne Loża Szyderców z Zielonki wystawiło spektakl „Alfabet Teatru”

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2096, ze zm.)

STAROSTA WOŁOMIŃSKI ZAWIADAMIA 
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, reprezentowanego przez 
pełnomocnika Pana Pawła Żyniewicza z dnia 7 września 2018 r., uzupełniony 

pismem z dnia 5 grudnia 2018 r., złożonym w dniu 5 grudnia 2018 r. 
postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.47.2018 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: 

„Budowa drogi – ul. Sikorskiego 
wraz z odcinkiem drogi KDD1- w Kobyłce” 

 
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na 
rzecz Miasta Kobyłka, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 1/5 (1/11, 1/12), 1/9 (1/13, 1/14), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/3, 4/4), 99 (99/3, 
99/4) w obrębie 0038-38, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr 3/2 (3/3, 3/4), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 
17/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/6, 20/7, 20/8, 20/9), 31 (31/1, 31/2), 44/2 (44/3, 
44/4), 45 (45/1, 45/2), 47 (47/3, 47/4), 49 (49/3, 49/4), 63 (63/3, 63/4), 66 
(66/1, 66/2), 68/1 (68/3, 68/4, 68/5), 69/9 (69/22, 69/23), 81 (81/1, 81/2), 82 
(82/1, 82/2), 86 (86/1, 86/2), 103 (103/1, 103/2), 127 (127/1, 127/2), 135/2 
(135/6, 135/7), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 157/3 (157/5, 157/6), 
163 (163/1, 163/2), 171 (171/1, 171/2), 188/1 (188/3, 188/4) w obrębie 
0044-44, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 1 (1/3, 1/4), 4 (4/1, 4/2), 5/1 (5/4, 5/5), 5/2 (5/6, 5/7), 5/3 (5/8, 
5/9), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 16 (16/1, 16/2), 19 (19/1, 19/2), 
146 (146/3, 146/4, 146/5), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2) w obrębie 
0045-45, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz 
Miasta Kobyłka w całości:
- ew. nr: 1/10 w obrębie 0038-38, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta 
Kobyłka, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek 
w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po 
podziale):
- ew. nr: 64 (64/1, 64/2), 69/1 (69/20, 69/21), 90/12 (90/17, 90/18), 91 
(91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 126/3 (126/4, 126/5), 135/3 (135/4, 135/5), 
136 (136/1, 136/2), 197/1 (197/25, 197/26, 197/27), 11/5, 38/4, 68/2, 71/11, 
74/8, 84/8, 85/3, 87/4, 89/8, 90/13, 121/1, 125/1, 126/1, 135/1, 137/6, 139/5, 
157/4, 161/3, 170/1, 177/2, 188/2, 200 w obrębie 0044-44, jednostka ew. 
143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 26/1 (26/9, 26/10), 9/1, 11, 12/1, 13, 15/1, 17, 22/1, 23/4, 23/5, 23/6, 
24/1, 25/1 w obrębie 0045-45, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia 
terenu, innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod 
budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, 
w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 130/2, 163 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 1/3, 1/5 (1/11, 1/12), ), 3 (3/1,  3/2), 4 (4/3,  4/4), 98, 106/2 w obrębie 
0038-38, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 3/1, 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2), 19 (19/1, 19/2), 31 (31/1, 
31/2), 44/2 (44/3, 44/4), 45 (45/1, 45/2), 47 (47/3, 47/4), 49 (49/3, 49/4), 
50, 51/8, 63 (63/3, 63/4), 64 (64/1,  64/2), 68/1 (68/3, 68/4, 68/5), 69/1 
(69/20, 69/21), 69/9 (69/22, 69/23), 74/7, 81 (81/1, 81/2), 82 (82/1, 82/2), 
86 (86/1, 86/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 103 (103/1, 103/2), 115, 
121/2, 126/2, 126/3 (126/4, 126/5), 127 (127/1, 127/2), 134/2, 135/2 (135/6,  
135/7), 135/3 (135/4, 135/5), 151 (151/1,  151/2), 152 (152/1, 152/2), 157/3 
(157/5, 157/6), 157/2, 161/2, 169, 170/2, 171 (171/1, 171/2), 188/1 (188/3, 
188/4), 197/1 (197/25, 197/26, 197/27), w obrębie 0044-44, jednostka ew. 
143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 1 (1/3, 1/4), 4 (4/1, 4/2), 5/1 (5/4, 5/5), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 
(8/1, 8/2), 9/2, 10, 12/2, 14, 15/2, 16 (16/1, 16/2), 19 (19/1, 19/2), 22/2, 23/3, 
24/2, 30/3, 31/6, 34/4, 35/1, 45/5, 46/1, 46/2, 54/6, 55/5, 57/5, 59/5, 64/1, 
146 (146/3, 146/4, 146/5), 147/2, 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2) w 
obrębie 0045-45, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.
Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego: (tłustym drukiem - numery działek, 
na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po 
podziale):
- ew. nr: 130/2, 163 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 1/5 (1/11, 1/12), 3 (3/1,  3/2), 4 (4/3,  4/4), 106/2 w obrębie 0038-38, 
jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 2, 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2), 19 (19/1, 19/2), 31 (31/1, 31/2), 
44/2 (44/3, 44/4), 45 (45/1, 45/2), 47 (47/3, 47/4), 49 (49/3, 49/4), 64 (64/1,  
64/2), 68/1 (68/3, 68/4, 68/5), 69/1 (69/20, 69/21), 74/7, 81 (81/1, 81/2), 82 
(82/1, 82/2), 86 (86/1, 86/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 103 (103/1, 
103/2), 115, 121/2, 126/2, 126/3 (126/4, 126/5), 134/2, 135/2 (135/6,  135/7), 
151 (151/1,  151/2), 152 (152/1, 152/2), 157/2, 157/3 (157/5, 157/6), 161/2, 
169, 170/2, 171 (171/1, 171/2), 188/1 (188/3, 188/4), 197/1 (197/25, 197/26, 
197/27), w obrębie 0044-44, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
- ew. nr: 1 (1/3, 1/4), 4 (4/1, 4/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 9/2, 10, 12/2, 14, 
15/2, 16 (16/1, 16/2), 19 (19/1, 19/2), 22/2, 23/3, 24/2, 146 (146/3, 146/4, 
146/5), 147/2, 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2) w obrębie 0045-45, 
jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w 
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 
w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 
12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski 
do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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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

www.wilenskapark.pl

Czy śmieci nas zasypią?
Gospodarka odpadami to temat, który nabrzmiewa od lat i nie jest to problem jedynie tej czy 
innej gminy. Coraz częściej samorządowcy biją na alarm. 

Do niedawna problemy związane z 
gospodarką odpadami w największym 
stopniu dyskutowane były w Gminie 
Wołomin. Niemal przez całą minioną 
kadencję mierzyła się z nimi Elżbieta 
Radwan, a pod koniec swojej kadencji 
również jej poprzednik Ryszard Ma-
dziar. Dziś o gospodarowaniu odpada-
mi jest coraz głośniej.

W ubiegłym tygodniu w wywiadzie 
„Kobyłka dzień po zaprzysiężeniu” 
zamieszczonym na łamach „Życia” 
(nr. 34 z 29 listopada 2018 r) o coraz 
dotkliwszym problemie z gospodarką 
odpadami wspomniała Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki mówiąc, że ze 
wstępnego rozeznania problemów Ko-
byłki wynika, iż jednym z ważniejszych, 
jak nie najważniejszym, problemem 
tego miasta, jest temat związany z 
gospodarką śmieciową.

Temat jest coraz głośniejszy i coraz 
częściej jest podnoszony przez samo-
rządowców wielu gmin. Jak donosi 
„Rzeczpospolita” wydanie internetowe 
z 4 grudnia 2018 roku - Samorządowcy 
biją na alarm. Wszyscy wkrótce uto-
niemy w śmieciach, jeżeli szybko nie 
zostaną podjęte kroki prawne. W dalszej 
części czytamy, że 22 podwarszawskie 
gminy wystosowały w tej sprawie list 
otwarty. Wśród nich są m.in.: Radzymin, 
Wołomin, Marki, Zielonka, Sulejówek, 
Lesznowola, Raszyn, Pruszków, Gro-
dzisk Maz. - 

Samorządowcy chcą, aby przy 
wspólnym stole usiedli: minister śro-
dowiska, marszałek województwa 
mazowieckiego, wojewoda oraz przed-
stawiciele samorządów.

Dyskusja o odpadach i ich zago-
spodarowaniu przetacza się na forum 
publicznym od wielu lat. Kolejne rządy 
wprowadzają nowe uregulowania i 
unormowania. A problemów zamiast 
ubywać – przybywa zaś same gminy 
zamiast oparcia w działaniach rządu 
skazane są na własne siły. 

„- W wypadku odpadów nawarstwi-
ło się wiele problemów, co może dopro-
wadzić do kryzysu śmieciowego nie 

tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce 
– ostrzega Maciej Kiełbus, wspólnik z 
Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziem-
ski & Partners z Poznania – na łamach 
wspomnianego artykułu w Rzeczpo-
spolitej z 4 grudnia 2018 r..

Przypomnijmy, że kilka lat temu po-
wstały, obowiązujące do dziś wojewódz-
kie plany gospodarowania odpadami. 
Tworzono je pod okiem Ministerstwa 
Środowiska. Zarządy województw a 
w ślad za ich decyzją również sejmiki, 
przyjęły plany, które zdaniem samo-
rządowców dla nikogo nie są korzystne 
i nie pozwalają prawidłowo zagospo-
darować odpadów. „Przyjęto bowiem 
zbyt małe limity mocy przerobowych 
dla poszczególnych instalacji, znacząco 
niższe od ich rzeczywistych możliwości 
technologicznych. Natomiast na terenie 
Mazowsza w ogóle nie ma planu, bo 
jego nieważność stwierdził wojewoda, 
co zostało zaakceptowane przez sądy 
administracyjne. Sytuacja jest więc 

patowa - wyjaśnia mec. Kiełbus na 
łamach Rzeczpospolitej.

Zmiany i nowelizacje ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach powodują, że przepisy przejściowe 
są niejasne nie tylko dla samorządów ale 
również dla zakładów i firm zajmują-
cych się gospodarowaniem odpadami. 
Obecnie trwa zawieranie umów, ogła-
szanie i organizowanie przetargów na 
wywóz odpadów. Pierwsze symptomy 
trudności w rozstrzyganiu przetargów 
w powiecie wołomińskim mieliśmy 
możliwość już obserwować.

– Problem śmieci dotyka nie tylko 
nas, gminy powiatu wołomińskiego, 
ale również inne miejscowości. W 
przypadku Zielonki czekamy z niepo-
kojem na rozstrzygnięcie przetargu. 
Informacje, jakie do nas spływają, nie 
napawają optymizmem, dlatego w 
przypadku Zielonki, procedury wyło-
nienia odbiorcy śmieci rozpoczęliśmy 
jeszcze w tym roku. Trzeba zaznaczyć, 

iż to nie gmina, nie burmistrz, czy rada 
ustalają wysokość opłaty śmieciowej, 
a jest ona wynikiem postępowania 
przetargowego, czyli to rynek reguluje 
jej wysokość.

Jak pokazują przykłady innych 
gmin, istnieje zagrożenie wzrostu 
wysokości opłaty śmieciowej, czego w 
przypadku Zielonki bardzo bym nie 
chciał. Potrzebna jest rewizja syste-
mowa wdrożonych już zmian. Jako 
przedstawiciele naszych lokalnych spo-
łeczności, powinniśmy zrobić wszystko, 
żeby stan ten zmienić. Jako burmistrz 
nie dopuszczam do siebie myśli o moż-
liwym wzroście opłaty śmieciowej dla 
mieszkańców Zielonki, ani też zalega-
nia odpadów na terenie miasta. Dlatego 
przyłączyłem się do apelu Burmistrza 
Radzymina o zwołanie „okrągłego 
stołu” w celu wspólnego rozwiązania 
problemu odpadowego – mówi Kamil 
Iwandowski, burmistrz Zielonki. 

Oprac. Teresa Urbanowska

Do niedawna problemy 
związane z gospodarką 
odpadami w najwięk-
szym stopniu dysku-
towane były w Gminie 
Wołomin. Niemal przez 
całą minioną kaden-
cję mierzyła się z nimi 
Elżbieta Radwan, a pod 
koniec swojej kadencji 
również jej poprzednik. 

Edyta Zbieć, burmistrz 
Kobyłki stwierdziła  
w ubiegłym tygodniu,  
że ze wstępnego rozezna-
nia z problemami Kobyłki 
wynika iż jednym  
z ważniejszych, jak nie  
najważniejszym, proble-
mów tego miasta, jest 
temat związany z gospo-
darką śmieciową.

– (...) nie dopuszczam do 
siebie myśli o możliwym wzro-

ście opłaty śmieciowej dla 
mieszkańców Zielonki, ani też 
zalegania odpadów na terenie 

miasta. Przyłączyłem się do 
apelu Burmistrza Radzymina 
o zwołanie „okrągłego stołu” 
w celu wspólnego rozwiąza-
nia problemu odpadowego 
– mówi Kamil Iwandowski, 

burmistrz Zielonki. 




