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– (...) liczba mieszkańców to 
ok. 70 tys., z czego zamel-
dowanych jest mniej niż 34 
tys. – O ile więcej mogliby-
śmy zaoferować Ząbkowia-
nom, gdyby pozostała część 
osób spełniła obywatelski 
obowiązek płacenia podat-
ków tu, gdzie żyje i korzysta  
z infrastruktury miejskiej  
i bazy oświatowej  – mówi 

Małgorzata Zyśk, bur-
mistrz Ząbek >> str. 5

– Czeka nas duże wyzwanie związane  
z ustaleniem cen za odbiór odpadów od 
mieszkańców. Podobne decyzje muszą 

podjąć wszystkie samorządy. Problem nie 
dotyczy tyko Ząbek. Musimy zdać sobie spra-

wę, że od podwyżek za odbiór odpadów nie 
uciekniemy. Prawdopodobnie, tak drastyczne 

kwoty wynikają z monopolu RIPOKów – mó-
wią ząbkowscy samorządowcy >> str. 3

– W lipcu tego roku zosta-
nie przedłużona  II linia metra 

do Targówka. (...) Chciałbym, aby po 
otwarciu tej II linii Metra na Targówku 
czas dojazdu do niego z Gminy Radzy-
min wynosił około 30 minut.  A to jest 
możliwe – toczą się rozmowy  z ZTM o 
tym, aby przyspieszyć linię, która teraz 
jeździ Radzymina. Druga istotna sprawa,  
o której rozmawiamy z ZTM  i z Gminą 
Nieporęt, to uruchomienie linii szybkiej 
kolei miejskiej przez Nieporęt do Radzymi-
na – mówi Krzysztof Chaciński, burmistrz 
Radzymina. >> str. 4
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Pociągiem  
do Warszawy  
z Radzymina?

Czy odbiór 
śmieci  

musi być  
tak drogi?Co dalej  

z budową szkoły  
i przedszkola  

przy ul. Dzikiej?

Informacje i zapisy: 728-327-930, www.szkolasloneczna.edu.pl

Projekt „Cyfrowym krokiem w przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
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Co to jest preferencyjna 
składka ZUS

ZUS dla początkujących przedsiębiorców w 2019 roku – o tym rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem, 
właścicielem biura rachunkowego  z Kobyłki

– Proszę przybliżyć naszym Czy-
telnikom jak to dokładnie jest  
z tym preferencyjnym ZUSem.
– Od 30 kwietnia 2018 roku obo-
wiązuje przepis, który pozwala 
skorzystać z ulgi na start i przez 
sześć miesięcy nie płacić składek 
na ubezpieczenie społeczne. 
Dzięki tej uldze przez pełne 
sześć miesięcy od rozpoczęcia 
działalności nie płaci się składek 
na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe, chorobowe i wypadko-
we. Ulga ta jednak nie dotyczy 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
Jeśli przedsiębiorca korzysta  
z ulgi na start to ma obowiązek za-
rejestrować się do ubezpieczenia 
zdrowotnego i opłacać co miesiąc 
składki na to ubezpieczenie. 
Obecnie za każdy mie-
siąc 2019 roku składka 
ta wynosi 342,32 zł.
– Kto może sko-
rzystać z ulgi na 
start?
– Z ulgi na start 
mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, 
którzy są osobami 
fizycznymi pro-
wadzącymi dzia-
łalność jedno-
osobowo albo 
są wspólnikami spółek cywilnych. 
Po drugie, podejmują działalność 
gospodarczą po raz pierwszy 
albo od chwili zamknięcia po-
przedniej minęło co najmniej 60 
miesięcy. Po trzecie, nie wykonują 
działalności na rzecz byłego lub 
obecnego pracodawcy, u którego 
w bieżącym albo w poprzednim 

roku pracowali na etacie i wy-
konywali czynności wchodzące  

w skład obecnie wykonywanej 
działalności gospodarczej. Po 
czwarte wreszcie, nie są ubezpie-
czeni w KRUS.
– A co z osobami współpracu-
jącymi?
– Ulga na start dotyczy tylko 
przedsiębiorcy. Osoby współpra-
cujące, jak również zatrudnieni 

przez przedsiębiorcę pracownicy, 
czy zleceniobiorcy podlegają obo-
wiązkowo zgłoszeniu do ubezpie-
czeń społecznych.
– A co z tzw. małym Zusem 
przez 2 lata?
– Mówimy tu o uldze polega-
jącej na tym, że przez pełne 
24 miesiące prowadzenia no-
wej działalności gospodarczej 
przedsiębiorca ma prawo do 
opłacania obniżonych składek 
na ubezpieczenie społeczne.  
W tym przypadku podstawą li-
czenia składek na ubezpieczenie 
społeczne jest kwota w wysokości 
30 % minimalnego wynagrodze-

nia za pracę obowiązującego 
w danym roku.

– Czyli?

– W 2019 roku podstawę stanowi 
30% z kwoty 2250 zł, czyli 675 zł. 
Czyli oznacza to, że kwota skład-
ki na ubezpieczenie społeczne  
wyniesie 213,57 zł łącznie z do-
browolnym chorobowym zamiast 
904,60 zł. Dodatkowo  w trakcie 
korzystania z tej dwuletniej ulgi 
nie płaci się również składki na 

Fundusz Pracy co daje dodatkową 
oszczędność w kwocie 70,05 zł 
miesięcznie.
– A czy jest możliwe połączenie 
sześciomiesięcznej ulgi na 
start z obniżonymi składkami 
przez kolejne 24 miesiące?
Jak najbardziej jest to możli-
we. Przedsiębiorca może po 
wykorzystaniu pełnych sześciu 
miesięcy ulgi na start przez ko-
lejne 24 miesiące opłacać składki 
ZUS w preferencyjnej wysokości. 
Należy jednak pamiętać o tym, 
że w czasie korzystania z ulgi na 
start przedsiębiorca nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym,  
a co za tym idzie nie ma pra-
wa do świadczeń chorobowych  
i wypadkowych.

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

– Przedsiębiorca może po wykorzystaniu 
pełnych sześciu miesięcy ulgi na start 
przez kolejne 24 miesiące opłacać skład-
ki ZUS w preferencyjnej wysokości. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że w czasie 
korzystania z ulgi na start przedsiębiorca 
nie podlega ubezpieczeniom społecz-
nym, a co za tym idzie nie ma prawa 
do świadczeń chorobowych i wypadko-
wych - mówi Paweł Żółtek, właściciel 
biura rachunkowego z Kobyłki.
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 
35 ust. 1 ustawy  o gospodarce nieruchomościami  
z dnia 21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
18 stycznia 2019 roku  do dnia  8 lutego 2019 roku wy-
kazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w try-
bie bezprzetargowym na terenie Gminy Miasta Marki.

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

tel. 22 781 33 73.l

Hotel   Restauracja

Wesela 2019/20Wesela 2019/20Wesela 2019/20Wesela 2019/20Wesela 2019/20

Zielonka www.upietrzakow.pl
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Jest źle
Edward M. Urbanowski

Dr hab. Ewa Marciniak, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego:

- Myślę, że zdarzenie z Gdańska należy interpretować w kontekście silnej po-
laryzacji, z którą mamy do czynienia w Polsce. Ofiara nie była przypadkowa, na co 
przecież wskazał sam sprawca. Oczywiście nie był on wystarczająco poinformowany, 
żeby wiedzieć np., że jego ofiara nie startowała w wyborach samorządowych z list 
PO. Wystarczyła powierzchowna wiedza, żeby uruchomić mechanizm. Jakkolwiek 
będziemy się starać, nie uciekniemy tu od kontekstu polityki. Zresztą politycy 
wszystkich opcji łagodzą teraz swój język, nawołując do empatii i do wyciągnięcia 
wniosków. Co charakterystyczne, mało kto bije się dzisiaj we własne piersi, wskazując 
raczej tę drugą stronę jako odpowiedzialną.

- To apelowanie o empatię i rachunek sumienia, ale tylko do drugiej strony, ma 
de facto charakter wrogi. Jeśli za jakąś sytuację wini się wyłącznie drugą stronę, ta 
siłą rzeczy będzie za wszelką cenę bronić swojej pozycji i swoich racji, uciekając się 
często do identycznych metod. Tym samym konflikt będzie eskalował.

– Ogólne nastroje w społeczeństwie nie są wolne od wpływu języka debaty pu-
blicznej, bo on służy jako katalizator różnych zachowań. Z drugiej strony zrównowa-
żony język polityki wcale nie gwarantuje ochrony przed negatywnymi zachowaniami. 
Badania pokazują, że tzw. mowa nienawiści - np. publiczne używanie szyderstw 
czy obraźliwych słów - sprzyja aktom przemocy. Trzeba jednak pamiętać, że język 
stanowi ich kontekst, ale nie bezpośrednią przyczynę, to trzeba rozróżnić.

– Przeciętny wyborca karmi się emocjami i tych emocji oczekuje. A to dlatego, 
że ogląd polityki poprzez emocje jest o wiele łatwiejszy niż odbieranie jej przez 
rozum. Ten drugi sposób uczestnictwa w polityce wymaga przecież wiedzy, 
rzeczowych argumentów czy chociażby poświęcenia czasu na doczytanie. Z kolei 
wytworzenie w sobie zachwytu, euforii, oburzenia czy wrogości nie wymaga żadnych 
dodatkowych nakładów.

–  Większość polskich wyborców wiedzę o polityce czerpie z tabloidów. Tych, któ-
rzy dysponują podstawową wiedzą o społeczeństwie - np. orientują się, jaką funkcję 
ma Trybunał Konstytucyjny - jest ok. 30 proc. Przecież Stefan W., który zaatakował 
Pawła Adamowicza, także uważał, że wie dobrze, kogo atakuje i dlaczego.

– Debata publiczna w Polsce rządzi się logiką spektaklu ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami: mamy głównego bohatera, antybohatera, nagłe zwroty akcji, dobrych 
i złych. Przy czym określenia dobry i zły są definiowane przez pryzmat sympatii 
partyjnych. I to przyciąga - wystarczy popatrzeć na programy publicystyczne, które 
w większości są konstruowane tak, żeby zaproszeni goście byli w ostrym sporze. 
Czasami te spory są merytoryczne, ale przeważnie mają wywoływać u odbiorców 
emocje. Pod wpływem tych emocji odbiorca wybiera, za kim i, co istotniejsze, 
przeciw komu się opowiedzieć. Rzecz jasna, ten mechanizm odgrywa bardzo 
ważną rolę w polaryzacji poglądów. A spolaryzowanymi poglądami o wiele łatwiej 
sterować stronom sporu politycznego - im bardziej są „wyraziste”, tym łatwiej się 
je etykietkuje i tym łatwiej ustawia wyborców przeciw komuś lub czemuś albo za 
kimś lub za czymś.

- Ale jest jeszcze coś - perswazja polityczna nie ma na celu wyłącznie nakłonienia 
wyborcy do opowiedzenia się za lub przeciw. Chodzi też o to, by go zmobilizować 
do pójścia na manifestację, wyrażenia poparcia, sprzeciwu itp. Taki nakręcony, 
rozemocjonowany wyborca jest w stałej gotowości do działania. A politycy w nim 
tę gotowość podtrzymują.

Ernest Hemingway w powieści „Komu 
bije dzwon” napisał: „Śmierć każdego czło-
wieka umniejsza mnie, albowiem jestem 
zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie 
pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie”.

Od strasznego wieczoru 13 stycznia 
2019 roku w sercach wielu ludzi bije dzwon 
na trwogę. Czują, rozpacz i niepokój. Stało 
się coś strasznego. A na pytanie: – co będzie 
z Polską nie ma odpowiedzi.

Na oczach milionów ludzi jeden 
człowiek zadał śmierć drugiemu i chełpił 
się tym, biegając uradowany po scenie 
z narzędziem zbrodni w ręku. Czy tak 
musiało się stać? Nie musiało, ale stawało 
się coraz bardziej możliwe w narastającej 
i podsycanej przez rządzących atmosferze  
nienawiści do myślących inaczej, w szcze-
gólności do oponentów politycznych, do 
mniejszości i imigrantów.

Mam potrzebę wyrażenia solidarności  
ze społeczeństwem obywatelskim Gdań-
ska. Zastanawiałam się długo jak to wyrazić. 
Przypomniało mi się zdarzenie sprzed 
wielu lat, które przeszło do historii, dzięki 
dwóm słowom „Jestem Berlińczykiem”.

W 1961 roku na granicy między po-
dzielonym na strefę wschodnią i zachodnią 
Berlinem, Sowieci postawili mur. Do ucie-
kinierów z Berlina Wschodniego strzelano 
bez skrupułów. Wywołało to głęboki kryzys 
w stosunkach wschód –zachód. W czerwcu 
1963 roku do Berlina Zachodniego przybył 
z wizytą przywódca wolnego świata Prezy-
dent Stanów Zjednoczonych - John Fitzge-
rald Kennedy. Wygłosił do Berlińczyków 
zgromadzonych licznie przed ratuszem 
dzielnicy Shὂneberg przemówienie, które 
zapamiętali na zawsze. By wyrazić solidar-
ność z mieszkańcami Berlina Zachodniego 
powiedział: „Wszyscy wolni ludzie, gdzie-
kolwiek żyją są obywatelami Berlina, i tym 
samym ja, jako wolny człowiek z dumą 
mówię: „Jestem  Berlińczykiem”.

Dziś, w obliczu tragedii, jaka dotknęła  
społeczeństwo obywatelskie Gdańska, 
chcę powiedzieć: „Jestem Gdańszczanką”. 
Mam świadomość, że nie jestem w swych 

odczuciach odosobniona. Tragiczna śmierć 
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
była wstrząsem dla moich najbliższych, 
przyjaciół i znajomych.

Mam nadzieję, że ta śmierć nie 
będzie daremna. Wierzę w determinację 
społeczeństwa obywatelskiego Gdańska. 
Widok tłumów oddających ostatni hołd 
Prezydentowi musi napawać nadzieją. 
Nadzieję czerpię też ze wspaniałej historii 
Gdańska, miasta wolności i solidarności.

To w Gdańsku zaczęła się erozja 
systemu komunistycznego. I nie był to 
przypadek. To tu padły jedne z pierwszych 
strzałów drugiej wojny światowej. To tu 
zginęli w nierównej walce z najeźdźcą 
hitlerowskim żołnierze z Westerplatte i 
cywile broniący Poczty Gdańskiej. Oni 
nie kalkulowali, czy warto umierać za 
Gdańsk. 

Po wojnie do zrujnowanego miasta 
przybyli ludzie z różnych stron Drugiej 
Rzeczpospolitej. Odbudowali zburzone 
miasto. Dzięki ich wysiłkowi Gdańsk 
stał się jeszcze piękniejszy niźli był przed 
wojną. Z racji tego, że Gdańsk był miastem 
portowym, komuna nie zdołała odciąć go 
od świata „żelazną kurtyną”. Miasto było 
oknem na świat dla  całej ówczesnej Polski. 
Przez kontakty z wolnym światem gdańsz-
czanie zarazili się „genem wolności”. Do 
Gdańska w pierwszej kolejności docierały 
opowieści o życiu w świecie demokracji li-
beralnej. Gen wolności Gdańszczan ujaw-
nił się w pamiętnym Grudniu 70, kiedy to 
zwykli stoczniowcy odważyli się sprzeciwić 
opresyjnej, autorytarnej władzy. Ulice 
miasta spłynęły krwią. Ale Gdańszczanie 
nie dali się zastraszyć i nie zapomnieli. 
Gen wolności przetrwał. Z gdańskiego 
genu wolności zrodziła się  Solidarność. 
Powstanie Solidarności stało się począt-
kiem końca systemu komunistycznego i 
powojennego podziału Europy.

Gdańszczanki i Gdańszczanie tłum-
nie i godnością żegnający swego zamor-
dowanego Prezydenta pokazali dobitnie, 
że nie są zastraszeni. 

Jestem Gdańszczanką
Małgorzata Prawdzic-Szczawińska

– Pan Waldemar Stachera jest 
radnym nieprzerwanie od 1990 
roku, Pani Edyta Kalata też ma 
samorządowe doświadczenie. To 
ważne bo trudnych problemów 
do rozwiązania jest przed radą 
bardzo dużo. Choćby z zakresu 
gospodarki odpadami, która jest 
w tej chwili chyba najczęściej 
podnoszonym tematem w lokal-
nych dyskusjach. Czy fakt, że 
marszałek podpisał tydzień temu 
program gospodarki odpadami 
dla Mazowsza coś zmienia na 
lepsze?
Waldemar Stachera (W.S.): – W 
moim odczuciu ten program wiele 
nie zmieni. Gdy dyskutowaliśmy 
o gospodarce odpadami podczas 
posiedzenia naszej rady, zapraszali-
śmy przedstawiciela Departamentu 
Gospodarki Odpadami i znane nam 
były założenia tego programu. Jest w 
nim element, który nieco powiększa 
okręg, który może przyjmować 
odpady z danego terenu. Nie wiemy 
jednak, w którą stronę to powięk-
szenie nastąpiło. Problemem jest, 
że instalacji RIPOK jest w naszej 
okolicy zbyt mało i obawiam się, że 
z terenu Ząbek odpady i tak będą 
wywożone do tej samej instalacji co 
poprzednio.
– W ostatnim czasie, co chwila 
jakaś gmina podaje informację o 
tym, że firma odbierająca odpady 
komunalne zerwała umów. Jak 
jest z cenami za wywóz odpadów 
w Ząbkach?
Edyta Kalata (E.K.): – Na chwilę 
obecną sytuacja w Ząbkach wydaje 
się być opanowana. Największe 
problemy mieliśmy pod koniec 
roku, kiedy rozpoczynała pracę nowa 
kadencja Rady Miasta Ząbki ponie-
waż w Ząbkach umowa na wywóz 
odpadów komunalnych wygasała 
wraz z końcem roku. Z tego co wiem 
w sąsiednich gminach te umowy są 
zawarte do końca marca. Miasta te 
miały dzięki temu dłuższy czas na 
rozpisanie przetargów. Nowe wła-
dze Ząbek były niejako postawione 
pod ścianą i musiały te przetargi 
ogłaszać i rozstrzygać wcześniej. 
Nowa rada stanęła przed podjęciem 
trudnych decyzji na samym początku 
kadencji. Przetargi były ogłoszone i 
rozstrzygnięte. Z tego co mi wiado-
mo jedna z firm zaskarżyła przetarg 
i w związku z tym mamy do końca 
miesiąca przetarg z wolnej ręki dzię-
ki temu mamy podpisaną umowę na 
odbiór odpadów biodegradowalnych 
i zmieszanych. Wiemy już od pani 
burmistrz, że zaskarżenie tej decyzji 
zostało unieważnione. Więc sytuacja 
wydaje się być opanowana. Ale cze-
ka nas duże wyzwanie związane z 

ustaleniem cen za odbiór odpadów 
od mieszkańców. Podobne decyzje 
muszą podjąć wszystkie samorządy. 
Problem nie dotyczy tyko Ząbek. 
Musimy zdać sobie sprawę, że od 
podwyżek za odbiór odpadów nie 
uciekniemy. Tak drastyczne kwoty 
– myślę, że wynikające z monopolu 
RIPOKów to problem dla samorzą-
dów w całym kraju.

– Jakie ceny obowiązują w tej 
chwili w Ząbkach?
E.K.: – Trudno nasze ceny porówny-
wać z innymi gminami, ponieważ nie 
są one naliczane od mieszkańca tylko 
od gospodarstwa domowego. W tej 
chwili jest to 64 zł od gospodarstwa. 
Wsłuchując się w głosy mieszkańców 
podjęliśmy uchwałę intencyjną, żeby 
odpłatność była inaczej naliczana. 
Obecnie obowiązujący system nie 
jest sprawiedliwy dla wszystkich. 
Obciąża w sposób znaczący gospo-
darstwa jedno i dwuosobowe.
– Z tego co wiem, Pan Przewodni-
czący Stachera ma pomysł, jak te 
opłaty należy naliczać...

W.S.: – To był pomysł, do którego 
urząd, po podjęciu przez Radę 
uchwały intencyjnej, już się przygo-
towuje. Polega on na naliczaniu opłat 
za wywóz odpadów w zależności od 
zużycia wody. To metoda, która nie 
jest często stosowana przez samo-
rządy. Jest ona popularna w miejsco-
wościach wypoczynkowych, nadmor-
skich. Dziś nie wiemy jeszcze jaki 

system wybrany zostanie ostatecz-
nie w Ząbkach. Czeka nas na ten 
temat dyskusja. Przekonaliśmy się 
o tym, że ceny muszą ulec zmianie 
w momencie, gdy otwarte zostały 
koperty z ofertami jakie wpłynęły w 
przetargu ogłoszonym pod koniec 
ubiegłego roku. Było wiadomo, 
że w budżecie nie wystarczy na to 
zadanie pieniędzy i podwyżki staną 
się konieczne. Zorganizowaliśmy 
wieczorną sesję, na której odbyła 
się debata, ponieważ chcieliśmy, aby 
mieszkańcy mogli mieć wiedzę co 
się dzieje, choćby oglądając relację 
z tego posiedzenia. Koalicja Oby-
watelska zaproponowała stawkę od 

osoby. Komitet „Wybieram Ząbki” 
uznał, że od osoby to dobry po-
mysł, ale nie realny w ząbkowskich 
realiach, ponieważ deklaracje doty-
czące ilości mieszkających w danym 
lokalu nie są zgodne ze stanem 
faktycznym. Są duże rozbieżności. 
Dlatego zaproponowaliśmy opłatę 
uzależnioną od ilości zużytej wody. 
Ponieważ tam, gdzie ludzie za-

mieszkują opłaty za wywóz śmieci 
– dzięki takiemu przelicznikowi, 
będą we właściwy sposób naliczane. 
Jest więc rozbieżność w podejściu 
do tematu pomiędzy radnymi, ale 
uchwała intencyjna mówiąca o 
konieczności wprowadzenia zmiany 
została przyjęta. Na tej podstawie 
oczekujemy od Urzędu Miasta 
przygotowania uchwały, bo pod-
jęta uprzednio uchwała jest tylko 
uchwałą intencyjną.
– Infrastruktura miejska w Ząb-
kach nie nadąża za potrzebami 
mieszkańców. Mieszkańców  
przybywa znaczne szybciej niż 
samorząd jest w stanie zabez-
pieczyć ilości miejsc w szkołach, 
przedszkolach. Brakuje miejsc 
do wypoczynku. Potrzeb przyby-
wa szybciej niż pieniędzy w bu-
dżecie. Mieszkańców jest dużo 
więcej niż osób odprowadza-
jących podatki ze wskazaniem 
na Ząbki. Czy jest pomysł jak 
zaradzić temu problemowi? 
E.K.: – To dobre pytanie w odnie-
sieniu do dzisiejszego posiedzenia 
Rady. Ząbki są wyjątkowym mia-
stem pod wieloma względami. 
Jeśli chodzi o podatki również. W 
Ząbkach mieszka około 70 000 
osób a zameldowanych i płacących 
podatki jest około 34 000. Warto 
zdać sobie sprawę jakim budżetem 
byśmy dysponowali, gdyby wszyscy 
odprowadzali podatki ze wskaza-
niem na Ząbki. A przez to, że tak 
jest, wszyscy tracimy

Cała rozmowa do obejrzenia i 
odsłuchania na www.zyciepw.pl

Czy odbiór  
śmieci musi  
być tak drogi?

O partycypacji społecznej, cenach za wywóz śmieci i gospodarce odpadami oraz 
o pracy ząbkowskiej rady i współpracy z burmistrz Ząbek, Małgorzatą Zyśk z 
przewodniczącym Rady Miasta Ząbki Waldemarem Stacherą i zastępcą przewod-
niczącego Edytą Kalata, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Trudno nasze ceny porów-
nywać z innymi gminami, 
ponieważ nie są one nalicza-
ne od mieszkańca tylko od 
gospodarstwa domowego. 
W tej chwili jest to 64 zł od 
gospodarstwa. Wsłuchując 
się w głosy mieszkańców pod-
jęliśmy uchwałę intencyjną, 
żeby odpłatność była inaczej 
naliczana – mówi Edyta Kalata

– Dziś nie wiemy jeszcze jaki 
system wybrany zostanie 
ostatecznie w Ząbkach. 
Czeka nas na ten temat 

dyskusja. Przekonaliśmy się 
o tym, że ceny muszą ulec 
zmianie w momencie, gdy 
otwarte zostały koperty z 

ofertami jakie wpłynęły w prze-
targu ogłoszonym pod koniec 

ubiegłego roku – podkreśla 
Waldemar Stachera

Weszły w życie lokalne standardy 
urbanistyczne w Markach

W grudniu 2018 roku UM Marki informował o projekcie ograniczenia ilości i wielkości niektó-
rych inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta. Na wniosek burmistrza Jacka Orycha Rada 
Miasta Marki uchwaliła lokalne standardy urbanistyczne.

Dotyczą one tych inwestycji, które 
są realizowane na podstawie tzw. lex 
deweloper, czyli specjalnej ustawy 
ułatwiającej realizację deweloper-
ki na terenach poprzemysłowych  
z pominięciem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
(ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towa-
rzyszących). Oznaczałoby to, że np. na 
terenie dawnej cegielni, do której nie 
ma nawet dojazdu utwardzoną drogą, 
powstałoby np. kilkaset mieszkań.

Jedyną niewiadomą była kwestia 
akceptacji Wojewody Mazowieckiego 
dla lokalnych mareckich przepisów. 
Minęło już 14 dni od opublikowania 
uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Prze-
pisy weszły zatem w życie.

Aby potencjalny inwestor mógł 
realizować przedsięwzięcie, będzie 
musiał spełnić zaostrzone wy-
mogi. Przykładowo - je-
śli w lex developer 
przedsiębiorca może 
wybudować czte-
ry kondygnacje,  
w Markach bę-

dzie mógł postawić tylko dwie. Chyba, 
że w odległości 250 m znajdują się 
wyższe budynki - wtedy inwestor może 
przyjąć maksymalną wysokość tych bu-
dynków (wcześniej w ustawie była to od-
ległość 500 m). Jeśli w ustawie odległość 
od inwestycji do szkoły to maksymalnie 
3000 m., w Markach sięgnie 1500 m. 
Podobnie jest w przypadku przystan-
ków komunikacji publicznej – została 

zmniejszona z 1000 m do 500 m.
– Już w tej chwili na terenie Marek 

działa 1000 deweloperów, którzy na 
podstawie zwykłych przepisów, zgod-
nych z miejscowym planem zagospo-
darowania, budują 4000 mieszkań. To 
oznacza, że w nieodległej perspektywie 
przybędzie nam 11-12 tys. mieszkań-
ców. Jeśli dołożylibyśmy inwestycje, 
które mogą powstać na podstawie 
Lex Deweleper, powinniśmy się liczyć  
z kolejnymi tysiącami mieszkańców.  
A my musimy zapewnić wszystkim bez 
wyjątku dostęp do edukacji – przed-
szkoli i szkół. Realizujemy ogromne 

inwestycje w tej materii, ale niedługo 
może się okazać, że będą niewystarcza-
jące. Dlatego wprowadziliśmy lokalne 
standardy urbanistyczne. Chcemy mieć 
choćby częściowy wpływ na rozbudowę 
miasta – podkreśla Jacek Orych, bur-
mistrz Marek. 

Mareckie standardy urbanistyczne 
nie dotyczą inwestycji realizowanych 
klasyczną ścieżką. Jeśli deweloper 
uzyska prawo zabudowy zgodnie  
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, powyżej opisany 
mechanizm ograniczania nie będzie 
mieć zastosowania.

rzyszących). Oznaczałoby to, że np. na 
terenie dawnej cegielni, do której nie 
ma nawet dojazdu utwardzoną drogą, 
powstałoby np. kilkaset mieszkań.

Jedyną niewiadomą była kwestia 
akceptacji Wojewody Mazowieckiego 
dla lokalnych mareckich przepisów. 
Minęło już 14 dni od opublikowania 
uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Prze-
pisy weszły zatem w życie.

Aby potencjalny inwestor mógł 
realizować przedsięwzięcie, będzie 
musiał spełnić zaostrzone wy-musiał spełnić zaostrzone wy-musiał spełnić zaostrzone wy
mogi. Przykładowo - je-
śli w lex developer 
przedsiębiorca może 
wybudować czte-
ry kondygnacje, 

-

Lex Deweleper, powinniśmy się liczyć 
z kolejnymi tysiącami mieszkańców. 
A my musimy zapewnić wszystkim bez 
wyjątku dostęp do edukacji – przed
szkoli i szkół. Realizujemy ogromne 

– Już w tej chwili na terenie Marek działa 1000 deweloperów, którzy na 
podstawie zwykłych przepisów, zgodnych z miejscowym planem zago-
spodarowania, budują 4000 mieszkań. To oznacza, że w nieodległej 
perspektywie przybędzie 11-12 tys. mieszkańców. Jeśli dołożylibyśmy 
inwestycje, które mogą powstać na podstawie Lex Deweleper, powin-

niśmy się liczyć z kolejnymi tysiącami mieszkańców. A my musimy 
zapewnić wszystkim bez wyjątku dostęp do edukacji (...) Realizujemy 

ogromne inwestycje w tej materii, ale niedługo może się okazać, 
że będą niewystarczające. Dlatego wprowadziliśmy lokalne 
standardy urbanistyczne. Chcemy mieć choćby częściowy 

wpływ na rozbudowę miasta – mówi burmistrz Jacek Orych.
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Miało to miejsce  podczas 
trzeciej sesji Rady Miasta.

Miasto Zielonka otrzyma-
ło również Certyfikat „Do-
łączenia do kampanii Stop 
Manipulacji – Nie kupuj 
na prezentacji”. Został on 
wręczony przewodniczącej 
Rady Gabrieli Wiśniewskiej 
przez Krzysztofa Łebkow-
skiego, Przewodniczącego 
Rady Seniorów.

Samorząd Zielonki zde-
cydował o przystąpieniu 
miasta do programu pn. 
„Ogólnopolska Karta Se-
niora”, którego celem 
jest aktywizacja seniorów 
oraz edukacja osób 60+ 
z zakresu ekonomii, 

bezpieczeństwa czy nowych 
mediów.

Miasto Zielonka zostało 
oficjalnym partnerem pro-
jektu po spełnieniu warunku 
uczestnictwa w przedmio-
towym programie, to jest 
po wydaniu lokalnej edycji 
Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra (OKS) z herbem Zielonki. 
Ogólnopolska Karta Seniora 

wydawana jest każdej osobie, 
która ukończyła 60 rok życia.  
Karta ta umożliwia korzy-
stanie ze zniżek w rozma-
itych punktach, instytucjach 
i ośrodkach zdrowia. Takich 
punktów jest już ponad 1400 
i liczba ich stale rośnie.

Lista usługodawców, któ-
rzy oferują zniżki dla seniorów 
posiadających OKS dostępna 
jest na stronie zyciepw.pl 

Osoby zainteresowane 
wyrobieniem Ogólnopol-
skiej Karty Seniora mogą 
zgłaszać się do Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Zielonka, ul. Lipowa 
5, pok. 110 (I piętro). Kartę 
wydawana jest bezpośrednio 
po złożeniu wniosku.

Źródło: UM Zielonka

Gabriela 
Wiśniewska  

odebrała z 
rąk Krzysztofa 
Łebkowskie-

go, przewodni-
czącego Rady 

Seniorów, Certy-
fikat „Dołączenia 
do kampanii Stop 

Manipulacji – Nie kupuj 
na prezentacji” 
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Burmistrz Kamil Michał Iwandowski odebrał  
z rąk Wiceprzewodniczącej Miejskiej Rady 
Seniorów w Zielonce Anny Nowak Certyfikat 
Gminy Przyjaznej Seniorom.

Zielonka przyjazna 
seniorom

Zielonka przyjazna seniorom

Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Klembów to zaproszenie 
młodych mieszkańców gmi-
ny do aktywnego udziału  
w życiu publicznym.  
To praktyczne działanie 
ukierunkowane na budo-
wanie społeczeństwa oby-
watelskiego. Społeczeństwa 
świadomego, które nie tylko 
ma oczekiwania, ale potrafi 
wyjść z inicjatywą i zro-

bić coś fajnego dla swoich 
miejscowości a także dla nas 
wszystkich. Kreatywność  
i młodzieńcze ideały są naj-
większymi atutami młodzie-
żowych radnych, którzy są 
aktywni i ambitni, a teraz mają 
szansę wykazać się w zupełnie 
nowych dla siebie rolach. 
W tym uroczystym dniu 
młodzieżowi radni odebrali  
z rąk Wójta Gminy Klem-
bów Rafała Mathiaka oraz 
Sekretarz Gminy Klembów 

Agnieszki Sosnowskiej za-
świadczenia o wyborze na 
radnego oraz złożyli uroczy-
ste ślubowanie. Następnie 
wybrali spośród siebie prze-
wodniczącego, którym został 
Piotr Jastrzębski oraz dwóch 
wiceprzewodniczących Olgę 
Śliwińską oraz Piotra Zycha. 
Oficjalnie Młodzieżowy-
mi Radnymi zostali Piotr 

Jastrzębski, Łukasz Kaza, 
Adrian Gronek, Łukasz Ko-
cemba, Natalia Dybek, Emilia 
Połaska, Filip Zbrzeźniak, 
Dawid Skrzypczak, Agata 
Sztompka, Olga Śliwińska, 
Jakub Więch, Kacper Wnuk, 
Arkadiusz Woźniak oraz Piotr 
Zych.

Życzymy im dużo pomy-
słów, otwartej głowy na nowe 
inicjatywy i niesłabnącego 
zapału do pracy.

Źródło: UG Klembów
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Kreatywność i młodzieńcze  
ideały są największymi atutami młodzieżowych 

radnych, którzy są aktywni i ambitni.

Kilkanaście młodych osób. Plany, założenia i niezliczo-
na ilość pomysłów. 16 stycznia oficjalnie rozpoczęli 
swoją przygodę z samorządem młodzieżowi radni 
Gminy Klembów. 

Młodzieżowa Rada  
Gminy Klembów  
zaprzysiężona

– Węzeł łączący Radzymin z Woło-
minem na drodze S8 od wielu lat 
jest tematem wyzwalającym emo-
cje. Co dzieje się w tym temacie?
– Na terenie Gminy Radzymin leży aż 
pięć węzłów na trasie S8: węzeł Kobyłka, 
węzeł Wołomin, dwa węzły Radzymin Pn 
i Pd oraz węzeł Wola Rasztowska. Dwa 
z nich nie działają – to właśnie węzły 
Kobyłka i Wołomin. Wreszcie pojawiła 
się dobra wiadomość dla mieszkańców 
Gminy Radzymin i dla mieszkańców 
Gminy Wołomin, bo decyzja ZRiD o 
realizacji inwestycji, która połączy węzeł 
Wołomin z miejscowością Czarna i z 
rondem oznacza, że mieszkańcy Woło-
mina zyskają lepszy i szybszy dojazd do 
S8, a w Ciemnem i Nowym Jankowie w 
Gminie Radzymin znacznie zmniejszy 
się natężenie ruchu pojazdów, które te-
raz jadą przez te miejscowości w liczbie 
kilkunastu tysięcy dziennie.
– Co się dzieje z węzłem Kobył-
ka?
– Jak wiadomo Generalna Dyrekcja roz-
wiązała umowę z firmą Salini, realizująca 
tę inwestycję. W tej chwili jest na etapie 
inwentaryzacji tego, co po budowie 
zostało i będzie ogłaszała przetarg na 
dokończenie trasy S8 w tym dokończe-
nie tego węzła. Już dziś wiadomo, że nie 
nastąpi to do końca 2020 roku. 
Z tego powodu również Radzymin 
ponosi straty. Przy tym węźle jest miej-
scowość Nadma, gdzie zlokalizowane 
są tereny inwestycyjne i gdzie mamy 
też inwestorów, którzy zakupili ziemię i 
czekają na możliwość budowy. 
– Ważny temat – komunikacja, po-
jawią się nowe rozwiązania?
– Od jakiegoś czasu mamy dla naszych 
mieszkańców tylko propozycje dobrych 
rozwiązań, jeśli idzie o komunikację. 
Od momentu otwarcia trasy S8 czas 
dojazdu do stolicy bardzo się skrócił 
w komunikacji indywidualnej. Teraz 
pracujemy nad tym, aby skrócił się czas 
dojazdu komunikacją zbiorową. W lipcu 
tego roku zostanie przedłużona II linia 
metra do Targówka. To spowoduje duża 
zmianę w komunikacji dla mieszkań-
ców Warszawy, jak również wpłynie na 
gminy, położone na wschód od stolicy, 
takie jak Radzymin i Marki, ale też dla 
Kobyłka, Zielonka, Ząbki czy Wołomin. 
Chciałbym, aby po otwarciu tej II linii 
Metra na Targówku czas dojazdu do 
niego z Gminy Radzymin wynosił około 
30 minut. A to jest możliwe – toczą się 
rozmowy z ZTM o tym, aby przyspieszyć 
linię, która teraz jeździ Radzymina. Dru-
ga istotna sprawa, o której rozmawiamy 
z ZTM i z Gminą Nieporęt, to uru-
chomienie linii szybkiej kolei miejskiej 
przez Nieporęt do Radzymina. Histo-
rycznie rzecz ujmując, w Radzyminie 
jeździły pociągi. Mamy położoną nieco 
na uboczu stację kolejową, która nigdy 
nie będzie odgrywała kluczowej roli w 
dojazdach do centrum stolicy, natomiast 
może być bardzo atrakcyjną alternatywą 
dla dojazdu na Służewiec, Mokotów 
i Ochotę, gdzie jest wiele miejsc 
pracy. Po uruchomieniu linii 
SKM, np. poprzez przedłużeniu 
linii S-3, dojazd pociągiem do 
lotniska Okęcie z Radzymina 
mógłby trwać około 1 godziny. 
Właśnie o tym rozmawiamy z 

ZTM, a najwcześniejszy możliwy ter-
min to okres zmiany rozkładu pociągów 
w grudniu br.
– Dlaczego odstąpił Pan od reali-
zacji ulicy Ułańskiej?
– Ulica Ułańska to zabliźniony i zadaw-
niony konflikt sąsiedzki. Gmina, nie 
mogąc znaleźć innego, polubownego 
rozwiązania podczas około dwuletnich 
konsultacji, zdecydowała się na projek-
towanie tej drogi w oparciu o spec ustawę 
drogową. Jak zawsze w takich sytuacjach, 
poprosiliśmy mieszkańców o wyrażenie 
swojej opinii na spotkaniu roboczym z 
projektantami i z pracownikami urzę-
du, podczas którego mieszkańcy mogą 
zgłaszać swoje uwagi. Było to jedyne w 
najnowszej historii Gminy Radzymin 
spotkanie robocze, które zakończyło się 
bójką w siedzibie urzędu.

– Dawno to było?
– W połowie ubiegłego roku. Widząc 
tak duże emocje i spolaryzowane śro-
dowiska, nie miałem innego wyjścia i 
poprosiłem mieszkańców Gminy Ra-
dzymin, aby wypowiedzieli się w formie 
konsultacji społecznych, czy są „za” czy 
„przeciw” inwestycji drogowej. Wyniki 
tych konsultacji poznaliśmy w połowie 
stycznia. Były niejednoznaczne.
– Co to znaczy?
– Mieszkańcy miejscowości, na terenie 
której miał być rozbudowana ulica, byli w 
90% przeciwni tej inwestycji, natomiast 
inni mieszkańcy opowiedzieli się „za 
drogą”. Te głosy „za drogą” były w pro-
porcji 60:40. Pomimo tego, że w wyniku 
konsultacji dowiedzieliśmy się, że 
mieszkańcy gminy ogółem 
są „za”, to jednak biorąc 
pod uwagę sprzeciw 
osób, które mieszkają 
przy ul. Ułańskiej i 
w najbliższej okolicy, 
podjąłem decyzję, 
aby odstąpić od bu-
dowy tej drogi.
– Jak przyjęto 
taką decyzję?
– Różnie. Z jednej 
strony została przy-
jęta z niezrozumie-
niem przez część 
mieszkańców 
z 

uwagi na ogólny wynik konsultacji. Na-
tomiast staram się zawsze zadać pytanie 
– kto będzie zadowolony z tej inwestycji. 
W tym przypadku nie będą zadowoleni z 
jej realizacji ci mieszkańcy, którzy przy tej 
drodze mieszkają, a wielu pozostałych, 
którzy opowiedzieli się za realizacją, 
często nawet nie wie, gdzie znajduje się 
ul. Ułańska. Dlatego podjąłem decyzję o 
odstąpieniu od realizacji tego zadania.
– Zaprosił Pan radnego z opozycyj-
nego klubu do współpracy, propo-
nując mu stanowisko wiceburmi-
strza co spotkało się z odmową ze 
strony Pana Radnego...
– Konieczność zmiany na stanowisku 
wiceburmistrza jest sytuacją wymuszoną 
z uwagi na inne plany zawodowe mojego 
dotychczasowego zastępcy. Gdyby nie 
to, to nie szukałbym nowego zastępcy, 

ponieważ mieszkańcy byli z pracy p. 
Jarosława Grendy bardzo zadowoleni. 
Skoro stanąłem przed taką sytuacją, 
zaproponowałem stanowisko p. Mar-
kowi Brodziakowi. To była propozycja 
dwojakiego rodzaju – po pierwsze gdyby 
propozycja została przyjęta, pozwoliłoby 
to zacieśnić współpracę z Mazowiecką 
Wspólnota Samorządową. A z drugiej 
strony – po prostu – Marek Brodziak 
jest aktywnym samorządowcem. I to 
widać. Żałuję, że z tej propozycji nie 
przyjął. Życie nie znosi jednak próżni, 
a na pewno nie znosi jej samorząd. W 
Gminie Radzymin jest za dużo pracy, 
więc zacząłem szukać zastępcy. Moją 
propozycję przyjął p. Andrzej Nocoń. Dla 

tych z Państwa, którzy nie wie-
dzą powiem, że p. Andrzej 

Nocoń jest naczelnikiem 
w wydziale inwestycji w 
powiecie wołomińskim. 
Świetnie zna topogra-
fię Gminy Radzymin 
i dobrze orientuje się 
w naszych tematach 
inwestycyjnych. Wie-

rzę, że szybko i sprawnie odnajdzie się 
w naszym urzędzie. 
– Pierwotnie padła informacja, że 
będzie to dopiero w maju…
– Tak wynika z trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia pracy. Jednak liczę na to, 
że ten okres zostanie skrócony i w drugiej 
połowie marca p. Andrzej Nocoń będzie 
mógł dołączyć do naszego zespołu.
- W poprzedniej kadencji Radzymin 
miał za mało szkół i przedszkoli. 
To nadal problem, czy już prze-
szłość?
– Zapewniliśmy w pełni dostępność 
miejsc w przedszkolach. Jak bardzo 
zmieniła się sytuacja, pokazują liczby: 
w 2014 roku gmina wystawiła 300 
miejsc przedszkolnych, a w roku 2018 
ta ilość wzrosła do 1650. W ubiegłym 
roku po rekrutacji zostało jeszcze 100 

miejsc wolnych. Dziś w Radzyminie 
nie ma problemu, aby dostać miejsce w 
przedszkolu, co najwyżej może nie być 
to przedszkole pierwszego wyboru, gdyż 
najlepsze przedszkola są oblegane.
- A szkoły?
- Jesteśmy po dużych inwestycjach 
oświatowych, które w ostatnich latach 
kosztowały gminę ok. 35 milionów 
złotych. Do tej pory rozbudowaliśmy 
Szkołę Nr 1 w Radzyminie, gdzie uczy 
się 1000 uczniów, Szkołę nr 2 w Radzy-
minie – podobna ilość, Szkołę nr 2 w 
Słupnie i Szkołę w Starych Załubicach. 
W tej chwili projektujemy Szkołę w 
Nadmie. Wiemy jednak, że nawet to nie 
zaspokoi wszystkich potrzeb. Jest dużo 
lepiej niż było, ale potrzebujemy nowych 
obiektów oświatowych i planujemy w 
perspektywie roku 2025 kolejną, trzecią 
szkołę podstawową w Radzyminie. Żłob-
ków na razie nie będziemy budować. 
Wprowadziliśmy inny model, oparty na 
„Bonie Malucha”.

Na pełny zapis rozmowy  
zapraszamy na www.zyciepw.pl 

ców Warszawy, jak również wpłynie na 
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mógłby trwać około 1 godziny. 
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– W lipcu tego roku zostanie przedłużona  
II linia metra do Targówka. (...) Chciałbym, aby po 

otwarciu tej II linii Metra na Targówku czas dojazdu 
do niego z Gminy Radzymin wynosił około 30 minut.  

A to jest możliwe – toczą się rozmowy  
z ZTM o tym, aby przyspieszyć linię, która teraz 

jeździ Radzymina. Druga istotna sprawa,  
o której rozmawiamy z ZTM  

i z Gminą Nieporęt, to uruchomienie 
linii szybkiej kolei miejskiej przez Nie-

poręt do Radzymina – mówi Krzysz-
tof Chaciński, burmistrz Radzymina.

Pociągiem do Warszawy  
z Radzymina?

O tym jaki problem dla Radzymina stwarza brak węzła Wołomin i Kobyłka 
oraz kiedy spodziewane jest zakończenie tych inwestycji, dokąd z Radzy-
mina pojedziemy koleją i czy będzie szybciej do metra – z Krzysztofem 
Chacińskim, burmistrzem Radzymina, rozmawia Teresa Urbanowska.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca 
Zatrudnię

Zatrudnię pomoc kuchni, także w 
weekendy. Ząbki. 606-898-220 
Szukam osób do pracy w firmie sprzą-
tającej, Warszawa i okolice, tel. 605 650 
207, 691 740 862

Szukam od kwietnia w Ząbkach 
odpowiedzialnej pani  

z doświadczeniem do opieki  
nad  14-miesięcznym dzieckiem  

w wymiarze  
godz. 80-100 miesięcznie,  

tel. 516 142 440

Zatrudnię panią do kuchni, zakwate-
rowanie, praca w okolicach Warszawy,  
tel. 660 795 386
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
dam zakwaterowanie, praca w okolicach 
Warszawy,   tel. 660 795 386

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne   
Transport/Przeprowadzki

tel. 500 349 713

Korepetycje: rosyjski, szwedzki, angiel-
ski tel. 500 349 713

 

Co dalej z budową szkoły podstawowej  
i przedszkola przy ul. Dzikiej w Ząbkach?

Ząbki należą do grona najmłodszych miast w Polsce, przyrost naturalny wynosi w Ząbkach  
10,24 na 1000 mieszkańców. Jedna czwarta mieszkańców jest w wieku potencjalnej nauki  
(3-24 lata), co stawia przed władzami miasta ogromne wyzwania, również w zakresie zapewnie-
nia odpowiedniego poziomu edukacji.

 – W Ząbkach zostały dotych-
czas rozbudowane wszystkie trzy 
szkoły podstawowe, a zasoby 
lokalowe placówek powiększono 
o bazę dwóch ząbkowskich gim-
nazjów. Do przedszkoli i szkół 
prowadzonych przez Miasto Ząbki 
uczęszcza ponad 7400 przedszko-
laków i uczniów. Pomimo, iż pra-
wie każdego roku rozbudowujemy  
nasze placówki oświatowe, to w 
roku bieżącym przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 trzeba było skorzystać 
z tymczasowego rozwiązania mo-
dułowego, aby pomieścić wszyst-
kich uczniów – mówi Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Ząbek

W Ząbkach oprócz placó-
wek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto, są dodatkowo dwie 
szkoły podstawowe prowadzone 
przez inne podmioty, do których 
uczęszcza ponad 500 uczniów. 
Jak podają statystyki GUS Ząbki 
są najmłodszym miastem w Pol-
sce, które może poszczycić się 

jednym z większych przyrostów 
naturalnych. Zajmują pierwsze 
miejsce w kategorii „Miasta z 
największą liczbą mieszkańców 
w wieku przedprodukcyjnym w 
kraju”, czyli 25,2% Ząbkowian 
jest w wieku przedprodukcyjnym. 
Oznacza to, że Ząbki są jak rodzi-
na wielodzietna, która ma duże 
potrzeby, zwłaszcza edukacyjne, 
a mało jest osób, które wspierają 
ząbkowski budżet.

Przykre jest zwłaszcza to, że 
wielu mieszkańców, choć tu na 
co dzień mieszka, posyła dzieci 
do ząbkowskich szkół, to z róż-
nych względów nie melduje się 

w mieście i nie odprowadza tu 
podatków. Szacuje się, że licz-
ba mieszkańców to ok. 70 tys.,  
z czego zameldowanych jest 
mniej niż 34 tys.

– O ile więcej moglibyśmy 
zaoferować Ząbkowianom, gdyby 
pozostała cześć osób spełniła 
obywatelski obowiązek płacenia 

podatków tu, gdzie żyje i korzysta 
z infrastruktury miejskiej i bazy 
oświatowej. Niestety rzeczywi-
stość jest inna a przed ząbkow-
skim samorządem stoi nie lada 
wyzwanie pobudowania kolejnej 

szkoły podstawowej i przedszkola 
– dodaje burmistrz Ząbek

Przetarg na budowę szkoły i 
przedszkola został ogłoszony 18 
października 2018 r., otwarcie 
ofert nastąpiło 19 grudnia 2018 
r. Najniższa oferowana kwota to 
43 mln 333 tys. 333 złote. Chcąc 
rozstrzygnąć przetarg taką kwotą 

łącznie należy zabezpieczyć ją w 
budżecie miasta, w rozbiciu na 
dwa lata 2019 i 2020.

– Oprócz budowy SP 4 powin-
niśmy realizować inne inwestycje: 
kanalizację deszczową, budowę 
i modernizację dróg, parkingi, 
zieloną przestrzeń i tereny re-
kreacji dla mieszkańców. Wiele 
inwestycji w naszym budżecie ma 
dofinansowanie zewnętrzne i ich 
realizacja jest priorytetowa. Szko-
ła, zgodnie z założeniami prze-
targu ma powstać do września 
2020 roku, aby zapewnić godziwe 
warunki nauki naszym dzie-
ciom. Nie wyobrażamy sobie, aby 
nasi uczniowie uczyli się na trzy 
zmiany, albo też w wolne soboty. 

Z tego też względu będziemy 
zabiegali o dotacje rządowe, 
bo jest to jedyna możliwość 
pozyskania dodatkowych 
środków. Jesteśmy na 
etapie rozmów i pisa-
nia wniosków. Żywimy 
nadzieję, że również 
mieszkańcom leży 
na sercu los naszych 
dzieci i to żeby 
uczyli się w godzi-
wych warunkach, 

zarówno jeśli 
chodzi o czas pracy, bazę lokalo-
wą, jak i doposażenie w niezbędny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Liczymy na Państwa wsparcie, 
meldujmy się, odprowadzajmy 
tu podatki, bo  tak wiele zależy 
od nas samych. Postawmy na 
rozwój naszego miasta – mówi 
Małgorzata Zyśk
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bo jest to jedyna możliwość 
pozyskania dodatkowych 
środków. Jesteśmy na 
etapie rozmów i pisa
nia wniosków. Żywimy 

etapie rozmów i pisa
nia wniosków. Żywimy 

etapie rozmów i pisa

nadzieję, że również 
mieszkańcom leży 
na sercu los naszych 
dzieci i to żeby 
uczyli się w godzi
wych warunkach, 

(...) wielu mieszkańców, choć tu na co dzień mieszka, 
posyła dzieci do ząbkowskich szkół, to z różnych 
względów nie melduje się w mieście i nie odpro-
wadza tu podatków. Szacuje się, że liczba miesz-
kańców to ok. 70 tys., z czego zameldowanych 
jest mniej niż 34 tys. – O ile więcej moglibyśmy 
zaoferować Ząbkowianom, gdyby pozostała 
cześć osób spełniła obywatelski obowiązek 
płacenia podatków tu, gdzie żyje i korzysta  
z infrastruktury miejskiej i bazy oświatowej  
– mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek
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Noworoczna impreza pływacka na wesoło  
- „Piraci z Ząbek – ostatnie starcie”

W dniu 6 stycznia na pływalni w Ząbkach odbyły się noworoczne zawody na wesoło - „Piraci z Ząbek – 
ostatnie starcie”.  Nazwy zawodów i niektórych konkurencji oraz stroje uczestników stanowiły nawiązanie 
do kultowego filmu „Piraci z Karaibów”. 

W noworocznej imprezie udział 
wzięło około 100 uczestników  
w wieku od 7 do 65 lat reprezentu-
jących uczniów, rodziców, nauczy-
cieli, mieszkańców Ząbek i powiatu 
wołomińskiego. Już same nazwy 
poszczególnych konkurencji m.in. 
„Wyzwanie Czarnej Perły”, „Co 
Dwie Rybki to nie Jedna” „Holo-
wanie Skarbu” czy „Ahoj Przygodo” 
wywołały uśmiechy na twarzach 
zawodników.   

Celem tej nietuzinkowej im-
prezy pływackiej, zorganizowa-
nej przez Szkołę Podstawową  
nr 2 im. Jana Kochanowskiego  
w Ząbkach oraz Miejskie Centrum 
Sportu w Ząbkach była integra-
cja środowiska lokalnego w for-
mie wesołej rywalizacji w wodzie. 
W imprezie rywalizowały drużyny: 

dzieci, rodziców, nauczycieli, za-
wodników lokalnego klubu „Szabla 
Ząbki” oraz drużyna absolwentów 
i przyjaciół Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Ząbkach.

W zmaganiach składających się 
z piętnastu konkurencji zawodnicy 
musieli wykazać się zarówno umie-
jętnościami pływackimi, dużym 
poczuciem humoru i dystansu do 
samego siebie, jak i umiejętnością  
współpracy z pozostałymi członka-
mi drużyny

Wszyscy, niezależnie od wieku,  
bawili się wyśmienicie, a wysiłek  
i zaangażowanie zawodników zosta-
ły nagrodzone pucharami i upomin-
kami ufundowanymi przez Miejskie 
Centrum Sportu w Ząbkach. 

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2  
w Ząbkach, (opr.) Aleksandra OlczykSportowa rywalizacja piratów w Ząbkach

Mecz o wszystko wygrany

Huragan Wołomin, który rywalizuje w siatkarskiej drugiej lidze (grupie drugiej) jest na finiszu rozgrywek 
rundy zasadniczej. W przedostatnim, arcyważnym meczu tego etapu rywalizacji, wołominianie wygrali 
z Centrum Augustów 3:1. Natomiast w ostatnim spotkaniu Huragan zmierzy się na wyjeździe z Legią 
Warszawa. Z Tomaszem Rosą, trenerem siatkarzy Huraganu Wołomin, rozmawia Paweł Choim. 

– W meczu rozegranym w 
ramach 17. kolejki zmierzy-
liście się u siebie z Centrum 
Augustów. W tym jakże waż-
nym spotkaniu na finiszu run-
dy zasadniczej pokonaliście 
gości z północnego Podlasia 
3:1. Jak wyglądała pierwsza 
odsłona?
– Spotkanie, jak to bywa w meczach o 
stawkę, zaczęło się nerwowo, ale już 
po kilku pierwszych wymianach piłki 
gra się uspokoiła i zaczęła się walka na 
całego. Dla nas był to mecz o być albo 
nie być w II lidze, a przyjezdni też do 
końca walczą o lepszą pozycję przed 
fazą play-off. Początek spotkania był 
bardzo wyrównany, ale to mój zespół 
pod koniec pierwszej partii wykazał się 
większym spokojem i wygraliśmy.
– W drugim secie przy-
jezdni doprowadzili 
do wyrównania ...
– Tak, ale trzeba dodać, 
że dzięki naszym nie-
wymuszonym błędom 
w ataku, gdyż całego 
seta prowadziliśmy i 
w końcówce zespół 
z Augustowa zdo-
łał nam go wyrwać. 
Myślę, że z perspek-
tywy czasu to może 
i dobrze, że tak 
się stało. Po tej 

partii zespół był bardzo podrażniony i 
żądny rewanżu.
– Dwa ostatnie sety pewnie 
wygraliście z zapasem punk-
tów. Jak wyglądała druga 
faza spotkania?
– Tak jak powiedziałem, po drugim 
secie chłopcy wyszli bardzo skoncen-
trowani i zmobilizowani do walki o 

pełną pulę punktów. Wpro-
wadziłem zmianę na 

pozycji atakującego 
i to okazało się do-
brym posunięciem, 
bo z bardzo dobrej 
strony zaprezentował 

się Radek Szymański. 
Cały zespół walczył o 

każdą piłkę w obro-
nie, w ataku 

zaczy-
nali-

śmy być coraz skuteczniejsi i rywale 
zaczęli przegrywać, nie mając argu-
mentów do nawiązania z nami walki . 
Bardzo pomagał nam doping naszych, 
licznie zgromadzonych, kibiców, któ-
rych z meczu na mecz przybywa.
– W najbliższą sobotę czeka 
Was ostatnie spotkanie rundy 
zasadniczej, kiedy zmierzycie 
się z Legią Warszawa na wy-
jeździe. Obecnie z dorobkiem 
12-stu punktów zajmujecie 
8. miejsce w tabeli. Jakie są 
pańskie przewidywania odno-
śnie tego spotkania?
– Jedziemy do vice-lidera rozgrywek 
z zamiarem walki o kolejne punkty, 
bo do końca nie możemy być pewni 
udziału w fazie play-off dającej nam 
możliwość występowania w przyszłym 
sezonie na parkietach II ligi. Zespół 
jest zmotywowany i podbudowany 

ostatnimi wynikami ( 3 zwycięstwa na 4 
mecze) i wierzę, że podejmiemy walkę 
z wyżej notowanym przeciwnikiem. 
Nasz bezpośredni rywal, zajmujący 
ostatnie miejsce, jedzie do zespołu z 
Białegostoku (BAS Białystok jest nie-
kwestionowanym liderem tabeli - red.) , 
który nie przegrał w tym sezonie meczu 
i wierzę, że będzie tak i teraz.
– Jak będzie wyglądał dalszy 
etap rywalizacji? Jakie miej-
sca są premiowane awansem 
do play-offów i ile drużyn 
spada do niższej klasy roz-
grywkowej?
– W naszej grupie gra dziewięć zespo-
łów i ostatnia drużyna bezpośrednio 
spada do III ligi wojewódzkiej. Ze-
społy z miejsc 1-8 grają fazę play-off 
systemem pierwszy z ósmym, drugi z 
siódmym itd. Po tej fazie wygrywający 
gra dalej, przegrywający kończy ligę.

OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj  
naszą ofertą Promienna III

Mieszkania z dużymi balkonami, 
ogródkami i tarasami 
już od 5 200 zł/m2

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33b/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl

– Spotkanie, jak to bywa w meczach o 
stawkę, zaczęło się nerwowo, ale już 
po kilku pierwszych wymianach piłki 
gra się uspokoiła i zaczęła się walka na 
całego. Dla nas był to mecz o być albo 
nie być w II lidze, a przyjezdni też do 
końca walczą o lepszą pozycję przed 
fazą play-off. Początek spotkania był 
bardzo wyrównany, ale to mój zespół 
pod koniec pierwszej partii wykazał się 
większym spokojem i wygraliśmy.
– W drugim secie przy-
jezdni doprowadzili 
do wyrównania ...
– Tak, ale trzeba dodać, 
że dzięki naszym nie-
wymuszonym błędom 
w ataku, gdyż całego 

łał nam go wyrwać. 
-

trowani i zmobilizowani do walki o 
pełną pulę punktów. Wpro-

wadziłem zmianę na 
pozycji atakującego 
i to okazało się do-
brym posunięciem, 
bo z bardzo dobrej 
strony zaprezentował 

się Radek Szymański. 
Cały zespół walczył o 

każdą piłkę w obro-
nie, w ataku 

zaczy-
nali-

– Jedziemy do vice-lidera rozgrywek z zamiarem walki o kolejne punkty, 
bo do końca nie możemy być pewni udziału w fazie play-off dającej 

nam możliwość występowania w przyszłym sezonie na parkietach II 
ligi. Zespół jest zmotywowany i podbudowany ostatnimi wynikami ( 3 
zwycięstwa na 4 mecze) i wierzę, że podejmiemy walkę z wyżej noto-

wanym przeciwnikiem. Nasz bezpośredni rywal, zajmujący ostatnie 
miejsce, jedzie do zespołu z Białegostoku (BAS Białystok jest niekwe-

stionowanym liderem tabeli - red.) , który nie przegrał w tym sezonie 
meczu i wierzę, że będzie tak i teraz – mówi Tomasz Rosa
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Popularność tężni solankowych 
tak mocno rośnie, że coraz częściej 
gminy decydują się na budowanie 
tężni, jako lokalnych atrakcji, i zara-
zem inhalatorni. W takich tężniach 
konieczne jest zastosowanie solanki, 
zakupionej od ośrodków, które ją 
sprzedają, chociażby takich jak.
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, któ-
re posiada własne solankowe ujęcie. 
Tężnie solankowe, tzw. gradiernie, 
to znana od lat forma haloterapii. 
Te drewniane budowle pokryte 
gałązkami tarniny, pierwotnie słu-
żyły do zagęszczania solanki w toku 
produkcji soli kon-

sumpcyjnej i leczniczej. Pierwsze 
tężnie produkcyjne powstały już 
w XVII w. Z czasem zauważono, 
że powietrze wokół nich nasycone 
jest aerozolem z solanki. Inhalacje 
tak bogatym w mikroelementy 
powietrzem zaczęto stosować  
w różnego typu kuracjach. Historia 
tężni solankowych wykorzystywa-
nych w lecznictwie sięga XIX w. 
Ta w Uzdrowisku Konstancin-
Zdrój została zbudowana w 1978 r. 
i jest zasilana solanką z położonego 
nieopodal odwiertu, która, dzięki 
stężeniu minerałów 6,5%, posiada 
właściwości lecznicze. Powietrze 

wokół tężni w wyniku parowania 
solanki tworzy  mikroklimat zbliżony 
do klimatu, którym możemy cieszyć 
się nad morzem. Minerały w nim 
zawarte wspomagają odbudowę  
i regenerację błony śluzowej gór-
nych dróg oddechowych. Działają  
też stymulująco na pracę układu od-
pornościowego. Szczególnie istotne 
dla naszego zdrowia są pierwiastki 
jod, brom, wapń oraz magnez.

Do niedawna seanse w tęż-
niach były możliwe wyłącznie  
w sezonach, wiosna, lato i jesień.  

Niedawno zaczęto otwierać tężnie  
w sezonie zimowym. Dopóki tem-
peratura powietrza nie spadnie 
poniżej -5 stopni Celsjusza, tężnia 
pracuje właściwie i możliwe jest 
inhalowanie się na jej terenie. W taki 
trend wpisała się tężnia w Uzdro-
wisku Konstancin-Zdrój, która tuż 
przed feriami została otwarta rów-
nież w obecnym sezonie zimowym. 
To ukłon nie tylko w stronę dzieci, 
przebywających na zimowiskach, ale 
też wobec ich rodziców i wszystkich 
tych, którzy chcieliby zimą zaczerp-
nąć nadmorskiego powietrza. 

Tężnie solankowe stają się coraz popularniejsze w 
Polsce. Dotychczas były w tych miejscach, gdzie 
występowały naturalne ujęcia solanki, a zatem naj-
częściej w miejscowościach uzdrowiskowych. 

Tężnia solankowa  
inhalowanie się  
przez cały rok

solanka dla zdrow
ia

Tężnia w Uzdrowisku  
Konstancin-Zdrój, jest otwarta również  

w sezonie zimowym. 

Poradnik  
dla narciarzy

Niezależnie od tego jak dobrymi  
narciarzami jesteśmy i jak często na 
narty wyjeżdżamy, warto każdorazowo 
zadbać o właściwe przygotowanie. 

czas na narty

Ogólna forma i kondycja są 
bardzo ważne, dlatego o spraw-
ność fizyczną warto dbać przez 
cały rok.  Jednak, jazda na nartach 
wymaga dodatkowego przygoto-
wania, chociażby po ty, by uniknąć 
kontuzji i aby wyjazd był przyjem-
nością dla naszego ciała, a nie 
zmęczeniem organizmu z uwagi 
na zakwasy i bolące mięśnie.

Wiele fitness klubów oferuje 
zajęcia, które mają pozwolić 
nam przygotować się do białego 
szaleństwa. Dla tych, którzy 
poważnie myślą o zbadaniu 
swojego ciała i profesjonalnym 
przygotowaniu, nie tylko do 
jazdy na nartach, ale do każde-
go innego wysiłku fizycznego, 
Uzdrowisko Nałęczów oferuje 
specjalne miejsce temu dedy-
kowane – Centrum Diagno-
styki i Fizjoterapii Werandki.  
To miejsce, w którym połączo-
no innowacyjność technologii 
usprawniania pracy układu 
krążenia oraz rehabilitacji 
narządu ruchu, co daje nie-

zwykłą szansę dla tych, którzy są 
już po urazach ortopedycznych, 
jak również dla tych, którzy takich 
urazów chcą uniknąć.

Kierownik Działu Fizjotera-
pii w nałęczowskich Werandkach, 
Marcin Trębowicz radzi, z jakich 
zabiegów warto skorzystać, aby 

właściwie przygotować ciało do 
jazdy na nartach: - Po pierwsze 
należy zbadać siłę mięśniową 
kończyn dolnych oraz ich moc, 
bowiem odpowiednia siła i moc, 
pozwoli zmniejszyć ryzyko ura-
zów. Podczas jazdy na nartach 
narażeni jesteśmy głównie na 
urazy aparatu więzadłowego 
stawu kolanowego, tj. więzadła 
krzyżowego przedniego oraz 
więzadła piszczelowego. O stabil-

ności tego stawu, 
decyduje również przygotowanie 
mięśni czworogłowych i kulszo-
wo-goleniowych. Równie istotne 
jest przygotowanie motoryczne 
całego ciała, w tym gorsetu mię-
śniowego tułowia i brzucha. 

W Centrum Diagnostyki  
i Fizjoterapii Werandki można 
wykonać pełną diagnostykę tzn. 
badanie siły mięśniowej na urzą-
dzeniu BIODEX 4 oraz próbę 
mocy na urządzeniu Power Squ-
ad Keisser. Wszystkie badania są 
obiektywizowane, omawiane oraz 
dodatkowo można wzmacniać 
deficyty wykryte na badaniach.

Tym, którzy poważnie 
myślą o zbadaniu swo-
jego ciała i profesjonal-
nym przygotowaniu, nie 
tylko do jazdy na nartach, 
ale do każdego wysiłku 
fizycznego, Uzdrowisko Na-
łęczów oferuje specjalne 
miejsce temu dedykowa-
ne – Centrum Diagnostyki 
i Fizjoterapii Werandki. 

fb.com/OptykKobylkaWarszawa
Znajdź nas i polub na Facebook’u!

Badania okulistyczne
niemowląt, dzieci i dorosłych
Okulary progresywne

Codziennie badanie
wzroku u optometrysty
Najmodniejsze oprawy okularowe
Profesjonalna i kompetentna obsługa
Nauka i dobór soczewek kontaktowych
na każdą wadę wzroku!

Przychodnia w której  
zlikwidowano kolejki?

O zmianach jakie nastąpiły i jeszcze nastąpią w wołomińskiej przychodni  przy ul. Wileńskiej 
74 z filią w Zagościńcu z Dorotą Jagodzińską – Piecychna, nowym dyrektorem  MSPZOZ nr 2 w 
Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska

– Przez wiele lat pracowała Pani 
w starostwie wołomińskim. Co 
skłoniło Panią, aby dokonać dra-
stycznej zmiany w życiu zawo-
dowym i stanąć do konkursu na 
stanowisko dyrektora MSPZOZ-u 
nr 2 Wołominie przy ul. Wileńskiej 
74 z filią w Zagościńcu?
– Posiadam wieloletnie doświadczenie 
pracy w ochronie zdrowia na różnych 
stanowiskach kierowniczych w Sa-
modzielnym Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wo-
łominie - na stanowisku przełożonej 
pielęgniarek wołomińskiego szpitala i 
kierownika działu organizacji i nadzoru, 
a ostatnie 17 lat także na stanowisku 
Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w 
Wołominie.
Będąc naczelnikiem, przez wiele lat 
nadzorowałam między innymi pracę 
Szpitala Powiatowego w Wołominie 
w zakresie organizacji pracy a także 
zarządzania jej finansami.  Posiadam 
zarówno wykształcenie  medyczne (je-
stem absolwentką Akademii Medycznej 
w Lublinie), ale też wykształcenie w 
zakresie zarządzania i marketingu, 
zarządzanie samodzielnymi zakładami 
opieki zdrowotnej,  organizacji pomocy 
społecznej oraz  samorządu  terytorial-
nego i rozwoju lokalnego. 
Dodam też, że od wielu lat jestem 
pacjentką tej przychodni a przez wiele 
lat współpracowałam z jej poprzednim 
dyrektorem śp dr Januszem Blusie-
wiczem
Uznałam że swoje dotychczasowe do-
świadczenie zawodowe mogę wykorzy-
stać zarządzając samodzielnie placówką 
podstawowej opieki zdrowotnej jaką jest 
Przychodnia przy ul. Wileńskiej. Należę 
do osób otwartych na nowe wyzwania. 
Potraktowałam ogłoszony przez Bur-
mistrz Wołomina konkurs na stanowi-
sko dyrektora tej przychodni jako nowe 
wyzwanie zawodowe. Złożyłam aplika-
cję i dostałam szansę na realizację mojej 
koncepcji rozwoju tej placówki.  

– Jakie cele chce Pani osiągnąć 
na początku pracy na nowym 
stanowisku? 
– Pracę na stanowisku Dyrektora 
Przychodni traktuję jako misję bu-
dowania placówki, której głównym 
zadaniem jest służenie ludziom po-
przez udzielanie świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej na jak 
najwyższym poziomie. 
Chciałabym stworzyć placówkę przy-
jazną pacjentom, wychodzącą naprze-
ciw ich oczekiwaniom, nastawioną 
nie tylko na procesy diagnostyczno- 
lecznicze ale także na profilaktykę i 
umacniania zdrowia.

– Cele słuszne i szczytne. W jaki 
sposób chce Pani je realizować?
 - Od stycznia zatrudniłam dodatkowo 
nowych, w moim przekonaniu dosko-
nałych, lekarzy specjalistów. 
– Jaki efekt chce Pani dzięki temu 
uzyskać?
– Na efekt nie trzeba było długo czekać. 
Już w tej chwili obsada lekarska w Przy-
chodni jest bardzo dobra. Zlikwidowali-
śmy dzięki temu kolejki do lekarzy a nasz 
Pacjent otrzymuje pomoc medyczną 
w dniu zgłoszenia takiej potrzeby.  Dla 
pacjenta jakość świadczonych usług 

medycznych jest definiowana przez 
pryzmat kwalifikacji personelu medycz-
nego, atmosfery i warunków świadczenia 
usług oraz rezultatu, jakim proces tera-
peutyczny się kończy. 
– A czym się kończy?
– Zwiększenie dostępności świadczeń 
z zakresu POZ oraz likwidację kolejek 
osiągnęliśmy także poprzez wprowadze-
nie elektronicznego systemu, tj. e- doku-
mentacji, e-skierowań, e- zwolnień.
– Może Pani jaśniej? 
– E-zwolnienia są doskonałym przykła-
dem na to, jak informatyzacja poprawia 
komfort pracy lekarza, między innymi 
poprzez automatyczne pobieranie da-

nych - w tym informacji o pracodawcy 
pacjenta- wyłącznie dzięki wpisaniu nr 
pesel. Pozwala to nie tylko uniknąć błę-
dów, ale też znacznie oszczędza czas.
– Dużo się mówi o systemach 
elektronicznych. Czyż nie jest tak, 
że ich wprowadzenie jest niejako 
wymuszone przez wprowadzenie 
e-recepty. Miejmy nadzieję, ze ten 
system się sprawdzi…  
– To prawda. W najbliższym czasie 
w całej Polsce zostaną wprowadzone 
e-recepty, (E-recepta w zakresie dosto-
sowania aptek i obiegu recept elektro-

nicznych zacznie obowiązywać w całym 
systemie z początkiem roku 2020) a 
także - wprowadzenie internetowego 
konta pacjenta (będzie tam zawarta 
informacja m.in. o historii lekowej, 
receptowej i dawkowaniu. Pacjent 
będzie miał dostęp do podstawowych 
informacji. Recepta będzie czekała na 
pacjenta w systemie bez konieczności 
kolejnej wizyty)
Ponadto usprawniliśmy zapisy te-
lefoniczne pacjentów na konkretne 
godziny a od lutego planuję wdrożyć 
e-rejestrację, która jest szczególnie 
adresowana do młodych pacjentów. 
– Ma pani opracowane również 
dalsze plany?
– Chciałabym dokonać wprowadzenia 
w wołomińskiej przychodni modelu 
opieki koordynowanej nad pacjentem. 
Zgodnie z ustawą o podstawowej  
opiece zdrowotnej koordynatorem 
pacjenta ma być lekarz rodzinny, który 
we współpracy z pielęgniarką i położną 
ma zapewnić pacjentowi ciągłą i kom-
pleksową opiekę. Będzie współpraco-
wał z innymi specjalistami leczącymi 
pacjenta. Ponadto w przyszłości mam 
zamiar wyznaczyć do tych zadań ko-
ordynatora administracyjnego, który 
ułatwi pacjentowi poruszanie się  w 
całym systemie ochrony zdrowia
– A co z profilaktyką zdrowotną?
– Chciałabym postawić na profilaktykę. 
Przychodnia powinna być liderem w 
promowaniu działań mających na celu 
umacnianie zdrowia i zapobieganie 
chorobom. Chcę ten cel poprzez wdro-
żenie programów profilaktycznych 
finansowanych przez NFZ a także 
realizację programów samorządowych. 
Mam nadzieję na nawiązanie współ-
pracy z Panią Burmistrz, która zawsze 
była otwarta na tego typu działania. 
Przypomnę chociażby kilka akcji pro-
filaktycznych dla dzieci, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem ro-
dziców przeprowadzone w 2018r a 
które zostały sfinansowane ze środków 
gminnych.

– Chciałabym postawić  
na profilaktykę. Przychodnia 
powinna być liderem w pro-
mowaniu działań mających 
na celu umacnianie zdrowia 
i zapobieganie chorobom. 
Chcę osiągnąć ten cel po-
przez wdrożenie programów 
profilaktycznych  
finansowanych przez NFZ  
a także realizację programów 
samorządowych – mówi Do-
rota Jagodzińska-Piecychna.
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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

Czy wołomińską oświatę 
czeka rewolucja?

O zmianach nad którymi zastanawia się wołomińska Komisja Edukacji z radnym miejskim Ka-
rolem Cudnym, przewodniczącym tej komisji, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Jest Pan szefem Komisji Edu-
kacji, choć z wołomińską oświa-
tą ma Pan związek jedynie jako 
rodzic. Skąd taki wybór?
– Jestem związany z edukacją, gdyż 
zawodowo pracuję w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy w Wydziale 
Informacji Oświatowej, gdzie zajmu-
jemy się wdrażaniem systemów infor-
matycznych, statystyką oświatową. Od 
strony statystyczno- zarządczej jestem 
w stanie podzielić się swoją wiedzą.
– Czy zdążył się Pan przyjrzeć jak 
w wołomińskich szkołach działa-
ją systemy informatyczne, czy w 
ogóle sieci internetowe?
– Jeszcze się temu nie przyglądałem ale 
cieszę się, że wołomiński urząd złożył 
skuteczne wnioski o budowę takiej 
sieci w szkołach i być może dojdziemy 
do takiego etapu, że będzie on zada-
walający i pozwoli na kolejny krok czyli 
zakup odpowiedniego sprzętu kompu-
terowego i optymalne wykorzystanie 
tego, co już mamy. To krok w bardzo 
dobrą stronę bo świadczy o 
myśleniu strategicznym 
i pozwoli na standa-
ryzację usług. Zarzą-
dzanie siecią infor-
matyczną w szkołach 
nie jest najlepsze. 
Najczęściej są to 
zewnętrzne firmy 
albo nauczyciele 
Informatyki, którzy z założenia mają 
inne zadanie niż zarządzanie taką 
infrastrukturą. Część zadań warto 
scentralizować.
– Ale w Wołominie już to zrobio-
no. Jest ZEASiP…
– Dyrektora szkoły obciąża się bardzo 
dużą ilością obowiązków biurokra-
tycznych i administracyjnych. Tego 
jest tak dużo, że często może już nie 
wystarczyć energii na to, co jest naj-
ważniejszą rolą dyrektora: organizacja 
nauczania i wychowania, współpraca z 
rodzicami, budowanie wspólnoty szkol-
nej. Będziemy się przyglądali temu, 
jak cały system funkcjonuje i szukali 
rozwiązania, jak poprawić sytuację i jak 

odciążyć dyrektorów naszych placówek 
oświatowych.
– Skoro już jesteśmy przy oświa-
cie i edukacji to zatrzymajmy się 
na chwilkę przy szkole, która po-
siada okazałą bazę i coraz mniej 
uczniów. Mam tu na myśli Szkołę 
w Ossowie. Jak wspomniał Pan 

we wcześniejszej rozmowie, jest 
tam w chwili obecnej około 50 
uczniów, a placówka generuje 
duże koszty. Czy jest pomysł jak 
zmienić tą sytuację?
– Zacznę od tego, że nikt nie chce 
likwidacji tej szkoły, natomiast należy 
wypracować rozwiązanie, które sprawi, 
że utrzymanie jednego ucznia nie bę-
dzie tak kosztowne jak w chwili obecnej. 
50 dzieci, to średnio ośmioro dzieci w 
oddziale, a jest klasa, w której jest trójka 
dzieci. Spotykamy się w drugiej połowie 
lutego w tej szkole z Panią Dyrektor 
i będziemy rozmawiali o tym, jak tej 
sytuacji zaradzić. Szkoła, która kosztuje 
gminę kilkaset tysięcy więcej niż gmina 

dostaje subwencji a ma najgorsze wyniki 
pod względem nauczania, w obecnej 
formule nie może dalej istnieć. Trzeba, 
albo wymyślić sposób jak tę szkołę 
zapełnić do zadawalającego poziomu, 
albo poszukać na nią innego pomysłu. 
Nie chciałbym zgodzić się na to, aby taka 
sytuacja jaka jest obecnie, trwała nadal. 
Pieniądze, które są tam angażowane, 
mogłyby zrobić fantastyczną rewolucję 
w wołomińskiej oświacie. Każdy pomysł, 
który zapewni zapełnienie tej szkoły jest 
wart rozważenia. Wkrótce rozpoczyna-
my dyskusję na ten temat.
– Wołomińska rada pracuje nad 
zmianą w Statucie gminy i z 
uwagi na zmiany przepisów nie 

ma się czemu dziwić. W jakim 
kierunku idą zmiany?
– Nie jestem członkiem tej komisji, ale 
z informacji od osób, które zajmują się 
tematem wiem, że trwają rozmowy nad 
zakresem przyporządkowanym Ko-
misji Edukacji, której przewodniczę. 
Łączy ona bowiem, poza oświatą, dwa 
inne, duże obszary a mianowicie sport, 
kulturę. Zakres spraw jest szeroki  
i jest ich bardzo dużo, a nie chcieliby-
śmy, żeby któryś z tych obszarów był 
zaniedbany.
Rozmowy nad statutem dotyczą rów-
nież transmisji z komisji, bo o ile jest 
jasno powiedziane odnośnie transmisji 
z posiedzeń Rady Miejskiej, to w 

przypadku posiedzeń komisji, takiego 
jasnego uregulowania nie ma. Radni się 
pochylają nad tym tematem.
– Wspomniał Pan we wcześniej-
szej rozmowie o „Wołomińskich 
Grantach Oświatowych” i „Bu-
dżecie uczniowskim”. Co to 
takiego?
– Wołomińskie Granty Oświatowe 
to pomysł zapisany w dokumentach 
strategicznych gminy. Pomysł polega 
na tym, że szkoły konkurują ze sobą 
w pomysłach na uatrakcyjnienie zajęć 
dla swoich uczniów. Pracowałem 
przy realizacji podobnego projektu w 
Warszawie i to się świetnie sprawdza, 
ponieważ daje dodatkowe środki na 

działania, które obecnie trudno jest 
sfinansować. To bardzo uaktywnia kre-
atywność nauczycieli. Budżet uczniow-
ski to z kolei odpowiednik budżetu 
obywatelskiego w skali szkoły.
– Kiedy te pomysły ruszą?
– Z pewnością nie w tym roku, ponie-
waż nie ma takich pozycji w tegorocz-
nym budżecie. Chciałbym jednak, aby 
na jesieni został ogłoszony konkurs i 
aby w budżecie na przyszły rok takie 
pozycje już się pojawiły.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania 
pełnej rozmowy na stronę www.zyciepw.pl 

W dalszej części rozmowy  
poruszony został szereg ważnych tematów 

wymagających nowych rozwiązań.

Informacji Oświatowej, gdzie zajmu
jemy się wdrażaniem systemów infor-
matycznych, statystyką oświatową. Od 
strony statystyczno- zarządczej jestem 
w stanie podzielić się swoją wiedzą.
– Czy zdążył się Pan przyjrzeć jak 
w wołomińskich szkołach działa-
ją systemy informatyczne, czy w 
ogóle sieci internetowe?
– Jeszcze się temu nie przyglądałem ale 
cieszę się, że wołomiński urząd złożył 
skuteczne wnioski o budowę takiej 
sieci w szkołach i być może dojdziemy 
do takiego etapu, że będzie on zada-
walający i pozwoli na kolejny krok czyli 
zakup odpowiedniego sprzętu kompu-
terowego i optymalne wykorzystanie 
tego, co już mamy. To krok w bardzo 
dobrą stronę bo świadczy o 
myśleniu strategicznym 
i pozwoli na standa-
ryzację usług. Zarzą-
dzanie siecią infor-
matyczną w szkołach 
nie jest najlepsze. 
Najczęściej są to 
zewnętrzne firmy 

sytuacja jaka jest obecnie, trwała nadal. 
Pieniądze, które są tam angażowane, 
mogłyby zrobić fantastyczną rewolucję 
w wołomińskiej oświacie. Każdy pomysł, 
który zapewni zapełnienie tej szkoły jest 
wart rozważenia. Wkrótce rozpoczyna
my dyskusję na ten temat.
– Wołomińska rada pracuje nad 
zmianą w Statucie gminy i z 
uwagi na zmiany przepisów nie 

– Dyrektora szkoły obciąża się bardzo dużą ilo-
ścią obowiązków biurokratycznych i administracyj-
nych. Tego jest tak dużo, że często może już nie 

wystarczyć energii na to, co jest najważniejszą 
rolą dyrektora: organizacja nauczania i wychowa-

nia, współpraca z rodzicami, budowanie wspól-
noty szkolnej. Będziemy się przyglądali temu, jak 
cały system funkcjonuje i szukali rozwiązania, jak 

poprawić sytuację i jak odciążyć dyrektorów na-
szych placówek oświatowych – mówi Karol Cud-

ny, przewodniczący gminnej Komisji Edukacji.




