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– Badamy aktualnie możliwości 
prawne pod kątem uchylenia 
na pewnych obszarach Planu 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego, bez konieczności wypła-
cania odszkodowań. (...) Gdyby 
takiego planu nie było dewelo-
per musiałby budować zgodnie  
z warunkami zabudowy, na które 

jako władze miasta, mogliby-
śmy mieć wpływ – mówi 

Wojciech Gut, wice-
burmistrz Ząbek 
>> str. 5

Radosne „sto lat” 
poprzedzone zosta-

ło życzeniami od 
Elżbiety Radwan, 

burmistrz Wołomina, 
dla miasta i jego 

mieszkańców. Moż-
na było zrobić sobie 

wspólne zdjęcie, 
oraz poczęstować 

się urodzinowym 
tortem, który ser-

wowano na zakoń-
czenie obchodów 

na Placu 3 Maja, na 
którym wcześniej 
odbyła się rekon-

strukcja z udziałem 
historycznych  

postaci z Wołomina.
>> str. 3

– Przyjrzałem się budżetowi za-
proponowanemu przez poprzedników 

i z lekkim niepokojem obserwowałem plan defi-
cytu w wysokości 16 mln złotych,  przy budżecie 
rocznym 217 mln złotych. To wynikało głównie  
z propozycji rozbudowy szpitala w formule za-
proponowanej przez poprzedni zarząd. Zwięk-
szyliśmy nakłady na inwestycje drogowe, m.in. 
na przebudowę ul. Wileńskiej od Ronda Soli-
darności do ul. Reja w Wołominie – mówi Adam 
Lubiak, starosta wołomiński. >> str. 4

Nowy system  
kolejkowy  
w szpitalu?

100 lat  
Wołomina

Ząbkowskie  
priorytety  

inwestycyjne
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Prowadzisz firmę? 
Konieczne przeczytaj!

O zmianach w planowaniu zmian w 2019 roku rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem 
biura rachunkowego z Kobyłki

– Czy zmiana formy opodatkowa-
nia jest jeszcze możliwa?
– Do tej pory data 20 stycznia sta-
nowiła dla przedsiębiorców prowa-
dzących firmę datę graniczną, do 
której można było dokonać zmiany 
formy opodatkowania dochodów 
firmy na kolejny rok podatkowy. Od 
początku 2019 roku zmiana formy 
opodatkowania firmy jest możliwa 
poprzez zgłoszenie zmiany do 
urzędu skarbowego w terminie 
do 20 dnia następującego po mie-
siącu, w którym przedsiębiorca 
osiągnął pierwszy przychód w 
nowym roku podatkowym.
– Co to dokładnie oznacza?
– Można powiedzieć, że swego 
rodzaju rewolucję. Z pewnością 
dla wszystkich przedsiębiorców 
termin ten został przesunię-
ty o jeden miesiąc, czyli już 
nie 20 stycznia, a 20 lutego 
dla większości przed-
siębiorców jest datą 
graniczną.
– Czyli to dobra 
in fo rmac ja  d la 
wszystkich, któ-
rzy chcą zmienić 
formę opodatko-
wania dochodów 
firmy w 2019 
roku, a któ-
rzy jeszcze tego nie zrobili.
– Dokładnie tak. Gdybyśmy roz-
mawiali o tym 14 lutego 2018 roku, 
byłoby już za późno, aby zmienić 
formę opodatkowania na rok 2018. 
Natomiast 14 lutego 2019 roku to 
jeszcze ciągle jest dobry czas, aby 
zmienić formę opodatkowania 
dochodów na rok 2019.

– Jak dokonać takiej zmiany?
– Dla wszystkich przedsiębiorców 
wpisanych do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej właściwą drogą na 

zawiadomienie Urzędu Skarbowe-
go o zmianie formy opodatkowania 
jest złożenie wniosku CEIDG1. 
Wniosek ten można złożyć osobi-
ście w dowolnym Urzędzie Gminy 
lub wysłać elektronicznie podpi-
sany za pomocą profilu zaufanego 
ePUAP, albo za pomocą certyfikatu 
kwalifikowanego.

– Czyli ci, którzy chcą zmienić 
formę opodatkowania na 2019 
mają na to czas do 20 lutego?
– Co do zasady tak, natomiast 
ten termin jest ruchomy i zale-
ży od tego, w którym miesiącu 
przedsiębiorca uzyskał pierwszy 
przychód w roku 2019.
– A można jaśniej?
– Myślę, że najlepiej zobrazuje 
to przykład: Jeżeli przedsiębior-
ca uzyskał pierwszy przychód w 
roku 2019 w styczniu, to ten ter-
min upływa dla niego 20 lutego. 
Jeżeli natomiast w styczniu nie 
osiągnął przychodów, a pierwszy 
przychód osiągnął w lutym, to 
ten termin upływa dla niego 20 
marca. I tak analogicznie dla 
reszty miesięcy.

– A spośród jakich możliwości 
może wybierać przedsiębior-
ca?
– Podobnie jak w latach poprzed-
nich są to zasady ogólne, podatek 
liniowy i ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych.
– A która forma jest najbardziej 
korzystna?

– Na takie pytanie nie można 
udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi. To sprawa bardzo jednostkowa 
i można na nią odpowiedzieć ana-
lizując sytuację każdego podatnika 
z osobna. Dodam, że domyślną 
formą opodatkowania są zasady 
ogólne ze stawkami podatkowymi 
18 i 32 %. Z pewnymi ograni-
czeniami możliwy jest również 
podatek liniowy z jedną stawką  
19 % oraz ryczałt od przycho-
dów ewidencjonowanych, gdzie 
opodatkowany jest przychód, a 
nie dochód. Co do szczegółów 
to zawsze warto porozmawiać 
ze swoim zaufanym partnerem 
biznesowym.
– Czyli?
– Czyli ze swoim księgowym.

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
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Media ogólnopolskie bombar-
dują nasze umysły aferami o coraz 
większym ciężarze gatunkowym. 
Zasada „przykrywania” przejawów 
nieudolności „aferką” na konku-
rentów politycznych to już niemal 
standard życia publicznego w na-
szym kraju. Na ile jesteśmy podatni 
na sensacyjność przenikających do 
przestrzeni publicznej informacji 
okaże się niebawem – czekają nas 
bowiem wybory do parlamentu jak 
i europarlamentu. Czas rozliczeń i 
wyborów trwa.

Mój Ś.p. Tato nie angażował 
się politycznie – nie znaczy to jed-
nak, że polityka nie miała wpływu 
na Jego i na nasze życie. Choć 
często o polityce w moim domu 
rodzinnym się nie rozmawiało, to 
w życiu licealnym, studenckim jak i 
później - dorosłym, nie raz musia-
łam przyznać rację mojemu Tacie 
w ocenie tego, co się wokół mnie 
działo. Na ogół w zdawkowych 
słowach, rzucanych w pośpiechu, 
przekazywał nam – trójce swoich 
dzieci – prawdę o otaczającym nas 
świecie. Choć nie zawsze opływa-
liśmy we wszelkie dostatki, to nie 
brakowało nigdy w domu książek 
i… przeróżnych tytułów aktual-
nych gazet. Jeszcze jako dziecko 
od Taty wiedziałam, że nie należy 
tego co się dzieje oceniać tylko 
po informacji z jednego źródła. 
– Prawdą nie jest to co napisali, 
zastanów się czego nie napisali i 
dlaczego. Czytaj między wiersza-
mi – zwykł mawiać. Przyznam, że 
nie od początku rozumiałam o co 
Tacie chodziło. Ale przyszedł czas, 
że zrozumiałam.

Ostatnie lata, miesiące i tygo-
dnie to czas, który coraz bardziej 
zaczyna przypominać tamte lata. 
Chcąc trafnie analizować politykę 
krajową, trzeba czerpać wiedzę z 
różnych źródeł i wyciągać własne 
wnioski. Mówienie – Mnie polityka 
nie dotyczy więc się nią nie inte-
resują – to oszukiwanie samego 
siebie bowiem to, co dzieje się na 
forum zdarzeń ogólnopolskich już 
dawno zostało przetransferowane 

na poziom życia lokalnych społecz-
ności i nie pozostaje bez wpływu na 
nasze codzienne życie. 

Od pewnego czasu zdanie – 
Czytaj między wierszami – moja 
lekcja życia od Ojca, ma coraz 
częściej odniesienie do realiów 
dzisiejszej rzeczywistości i to nie 
tylko na arenie krajowej. Czarny 
PR na dobre zagościł w lokalnym 
życiu.

Kochani – najwyższa pora na 
naukę czytania między wiersza-
mi. Starsi z nas muszą ją sobie 
przypomnieć, młodsi nauczyć od 
początku.

 Jeszcze jako dziecko od Taty 
wiedziałam, że nie należy 

tego co się dzieje oceniać 
tylko po informacji z jednego 

źródła – Prawdą nie jest to co 
napisali, zastanów się czego 

nie napisali i dlaczego.  
Czytaj między wierszami  

– zwykł mawiać. Przyznam, że 
nie od początku rozumiałam 

o co Tacie chodziło. Ale przy-
szedł czas, że zrozumiałam.

Lekcja życia od Ojca
Teresa Urbanowska

Wiosna?
Edward M. Urbanowski

Na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy ruch polityczny Roberta 
Biedronia – Wiosna. Zyskał ogromną sympatię wśród wyborców. W sondażach 
już jest za PiS i PO. Trudno więc tego nowego podmiotu nie przedstawić.

„Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty 
naszego programu. Polska potrzebuje świeżości, Polska potrzebuje wiosny.  
To my zrobimy tę wiosnę! My jesteśmy tą wiosną, tą świeżością, którą wnie-
siemy do polskiej polityki.”

Program partii Biedronia:
- Minimalna emerytura 1600 złotych - Osoby starsze zasługują na szczęśli-

we i godne życie. Zagwarantowana ma być minimalna emerytura w wysokości 
1600 złotych;

- Jawne wynagrodzenia urzędników - W demokratycznym państwie,  
w sercu Europy, nadal nie wiemy, ile zarabia asystentka prezesa NBP, bo poli-
tycy ukrywają pensje przed nami, a legitymacja partyjna jest dzisiaj złotą kartą 
kredytową, a Polska traktowana jest przez polityków jak bankomat;

- Odejście od węgla, walka ze smogiem. Zamknięcie wszystkich kopalni 
węgla do 2035 roku. - Będziemy mieli najczystsze powietrze w tej części 
Europy. Stworzymy sektor odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy 
miejsc pracy dla górników i pracowników elektrowni;

- Ochrona zwierząt. - Utworzymy urząd rzecznika praw przyrody. Zlikwi-
dujemy fermy zwierząt futerkowych i chowów klatkowych oraz wprowadzimy 
zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach;

- Zwrócenie się ku prawom kobiet i mniejszości. Partia Roberta Biedronia 
chce zagwarantować kobietom prawo do bezpiecznego przerywania ciąży na 
żądanie do 12. tygodnia. Oprócz tego planuje się wprowadzenie europejskich 
standardów opieki okołoporodowej, gwarancję dostępu do nowoczesnej an-
tykoncepcji, w tym dostęp do tabletki „dzień po". - Zlikwidujemy tak zwaną 
klauzulę sumienia;

- Podwyższenie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i wprowadzenie 
dla opiekunek i opiekunów osób niepełnosprawnych płatnych tygodniowych 
urlopów;

- Zmiany w edukacji. - Zmienimy szkołę, by była bardziej praktyczna,  
a mniej teoretyczna. Zawód nauczyciela ma być w końcu godnie opłacany. 
„Praca w szkole ma być prestiżem, a nie wiecznym wolontariatem”;

- Płaca minimalna w górę. - Ponad półtora miliona Polek i Polaków nadal 
otrzymuje zaledwie minimalne wynagrodzenie, a zbyt często nawet mniej. 
Płaca minimalna będzie wynosić 60 procent średniej krajowej. W 2020 roku 
płaca minimalna ma wzrosnąć do 2700 złotych, a w 2022 - do 3265 złotych. - 
Niech w końcu będzie sprawiedliwie!;

- „Tak” dla związków partnerskich. - W Polsce nie ma miejsca na mówienie 
ludziom, z kim mają zakładać rodzinę. W naszym ukochanym kraju jesteśmy 
szczęśliwi bez względu na to, z kim jesteśmy i kogo kochamy;

- Rozdział państwa od Kościoła. Likwidacja funduszu kościelnego, a tak-
że opodatkowanie tacy. - Polska musi w końcu stać się państwem świeckim  
i suwerennym!;

- Przejazdy komunikacją publiczną mają być bezpłatne dla dzieci w całej 
Polsce;

- Modyfikacja 500 plus. - Program musi obejmować wszystkie dzieci, a nie 
tylko te mieszczące się w urzędniczych metryczkach;

- Władza musi przestrzegać Konstytucji. - Powołamy Komisję Sprawiedli-
wości i Pojednania, która w sposób obiektywny i transparentny ma przeprowa-
dzić audyt stanu praworządności w Polsce. Ma dodatkowo zbadać nadużycia 
prawa przez funkcjonariuszy publicznych w latach 2015-2019. Odpowiedzialni 
za naruszenie Konstytucji mają stanąć przed Trybunałem Stanu! 

Kilkanaście dni temu Wołomin rozpo-
czął uroczystości związane z obchodami 
100 rocznicy powstania miasta. Z tej okazji 
odbywają się liczne działania - parady, 
koncerty, wystawy i spotkania. Z tej okazji 
warto, choćby w skrócie przypomnieć 
historię tego grodu.

- Kiedy świętować rocznicę miasta? 
– tym pytaniem Marzena Kubacz, wie-
loletni (dziś już emerytowany), dyrektor 
Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich 
rozpoczęła wykład o historii Wołomina, 
wygłoszony z okazji 100 urodzin miasta – 
poniżej wybrane fragmenty wykładu:  

Wołomin, zanim stał się miastem z 
własnym samorządem, przeszedł długą 
i trudna drogę.

Było tak, ponieważ w okresie zabo-
rów nie mógł otrzymać praw miejskich. 
Władze carskie nie dopuszczały bowiem 
do nadawania wsiom praw z obawy przed 
powstaniem samorządów lokalnych. 

Rosjanie prowadzili zdecydowanie 
antymiejską politykę, bojąc się na ogół pa-
triotycznie nastawionego mieszczaństwa.

Istniejące już miasta traciły prawa. 
Podobnie działo się i w innych zaborach.

Jedynie w czasie autonomii Królestwa 
Polskiego w latach 1815–1830, tj. do 
powstania listopadowego, redukcja miast 
następowała powoli. Prawa miejskie utraci-
ło 30 miast, a nowych utworzono 15.

Natomiast po upadku powstania 
styczniowego w odwecie za liczny udział 
ludności miejskiej w powstaniu, czyli w 
ramach represji, ponad 300 miast pozba-
wiono praw miejskich, zamieniając na 
osady i wsie.

Dopiero na początku XX wieku na 
obszarze zaboru rosyjskiego kilka wsi zale-
dwie awansowało do rangi osady, natomiast 
prawa miejskie otrzymały tylko dwa miasta 
(Sosnowiec i Puławy). 

Nie doczekały się praw miejscowości 
już zurbanizowane, z wielotysięczną 
ludnością, np. Wołomin, który był jednym 
z większych ośrodków (liczba ludności 
dochodziła do 13 tysięcy, a w porze letniej, 
kiedy przyjeżdżali tu letnicy z Warszawy – 
nawet do 18 tysięcy), Otwock, Pruszków, 
Żyrardów.

Wołomin nie był miastem, ani nawet 
osadą miejską. Był wsią.

Zaraz po wybuchu I wojny światowej, 
władze rosyjskie zaczęły zabiegać o popar-
cie ludności polskiej i czynić nadzieje na 
utworzenie autonomicznego Królestwa 
Polskiego. Tak więc w miastach pozba-
wionych w zaborze rosyjskim samorządu 
zezwolono już 1 sierpnia 1914 r. na powo-
ływanie komitetów obywatelskich, których 
zadaniem było lepsze zorganizowanie 
zaopatrzenia miejscowości w artykuły 
pierwszej potrzeby.

1 sierpnia 1914 r. powstał Centralny 
Komitet Obywatelski w Warszawie, a 10 
sierpnia 1914 r. – na terenie Wołomina. 
Była to pierwsza tego rodzaju organizacja 
w Królestwie Polskim, zaczątek instytucji 
samorządu terytorialnego.  

Podobny Powiatowy Komitet powstał w 
Radzyminie dopiero 21 września 1914 r.

Komitet powstał i rozpoczął pracę 
z inicjatywy miejscowych działaczy spo-
łecznych, pod przewodnictwem Henryka 
Konstantego Woyciechowskiego – wła-
ściciela majątku Wołomin. W zarządzie 
Komitetu zasiedli szanowani obywatele: 
Mieczysław Czajkowski (wiceprezes), 
Jan Malinowski (sekretarz), Czesław Dą-
browski (skarbnik) i Wincenty Kowalski 
(członek).

Komitet, podzielony na pięć sekcji: 
żywnościową, pośrednictwa pracy, opieki 
nad rodzinami rezerwistów, bezpieczeń-
stwa i zdrowotnościową, organizował 
pomoc żywnościową, szczególnie dla 
rodzin, w których jedyni żywiciele zostali 
zmobilizowani, poświęcał też wiele uwagi 
opiece zdrowotnej.

Organem porządkowym Komitetu 
była powołana przez niego Straż Obywa-
telska, która założyła m.in. herbaciarnię, 
otworzyła ambulatorium i przeprowadziła 
masowe szczepienia przeciw ospie, a 
także kontrolowała stan sanitarny sklepów 
spożywczych.  

Sytuacja w Wołominie zmieniła się 
dopiero po 1915 r., tj. po wycofaniu się 
wojsk rosyjskich wraz ze wszystkimi urzę-
dami i urzędnikami z terenu ówczesnego 
Królestwa Polskiego. Trwała Wielka Wojna, 
tzn. I wojna światowa.

9 sierpnia 1915 r. na teren powiatu 
radzymińskiego wkroczyli Niemcy. 

Jedną z form pozyskiwania przez oku-
pacyjne władze niemieckie przychylności 
mieszkańców terenów okupowanych było 
przeprowadzenie przystosowania podziału 
administracyjnego do stanu faktycznego. 

W 1916 roku Niemcy dokonały nowego 
podziału administracyjnego. Z gminy 
Ręczaje została wydzielona Osada Miejska 
Wołomin. W jej skład weszły rozparcelowa-
ne tereny folwarków Wołomin, Wołominek 
i Lipiny. Było to potwierdzenie stanu 
faktycznego. Komisarzem nowo powstałej 
osady miejskiej został (wyznaczony) Józef 
Strohmajer. 

M.in. w końcu 1916 roku prawa 
miejskie otrzymały Pruszków i Otwock, 
a innym osadom je przywrócono – Ra-
dzymin.

Pierwszy Samorząd
Miejscowość Wołomin została pod-

niesiona do rangi miasta w okresie I wojny 
światowej. Podczas pierwszego ogólnego 

zebrania obywateli nowo utworzonej osady 
miejskiej Wołomin, które odbyło się 23 
marca 1917 r. pod przewodnictwem bur-
mistrza Józefa Strohmajera, mieszkańcy 
powołali pierwszy samorząd, wybierając 
sześcioosobową Radę.

Na radnych większością głosów zostali 
wybrani: Bronisław Pawęczkowski, Paweł 
Cytowski, Czesław Dąbrowski, Jan Reban-
del, Szymon Donde i Lejba Burakowski, 
a na zastępców radnych: Józef Lewański i 
Izrael Garfinkel. 

Z protokołów posiedzeń Rady dowia-
dujemy się o problemach, które nurtowały 
Wołomin: brak mąki i chleba, ziemniaków, 
cukru i nafty, niezbędnej do oświetlenia, 
brak schroniska dla żebraków oraz oświe-
tlenia elektrycznego (elektrowni, która zo-
stała uruchomiona dopiero w 1926 roku).  
Zajmowano się także ustaleniem budżetu, 

najpierw miesięcznego, a później rocz-
nego na rok 1917, wyborem milicjantów 
(sprawy bezpieczeństwa), uregulowaniem 
korespondencji między osadą a urzędem 
powiatowym warszawskim, epidemią 
tyfusu (sprawy sanitarne).

Jednym z najważniejszych problemów 
była sprawa aprowizacji. 

30 kwietnia 1917 r. pod kierow-
nictwem burmistrza osady Wołomin, 
odbyło się posiedzenie, podczas którego 
ustalono przydział kontyngentu artykułów 
monopolowych: mąki i cukru dla piekarzy 
i kupców:

22 maja 1916 roku Niemcy zlikwi-
dowali Komitet Obywatelski, a na jego 
miejsce powołali Radę Miejscową Opie-
kuńczą. W skład Rady, której przewodził 
ks. Antoni Zagańczyk (proboszcz parafii 
pw. Św. Trójcy w Kobyłce), weszli: Henryk 
Konstanty Woyciechowski (wiceprezes), 
Wincenty Kowalski i Józef Szulborski 
(członkowie Zarządu), Paweł Cytowski, 
dr Stanisław Czaplicki (lekarz), Wacław 
Kwapiszewski, Bronisław Pawęczkowski 
(członkowie Rady). 

Rada zajmowała się przede wszystkim 
opieką nad dziećmi, prowadziła cztery 
ochronki, w których opiekę i naukę zna-
lazło 247 dzieci. 

30 października 1917 roku Józefa 
Strohmajera zastąpił na stanowisku 
komisarza Antoni Przygoda.

Dekret o samorządzie miejskim 
Samorząd miejski nie istniał na 

ziemiach byłego Królestwa Polskie-
go, znajdującego się pod panowaniem 
rosyjskim. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku – już po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości – był dekret Tym-
czasowego Naczelnika Państwa z 18 
grudnia 1918 roku wprowadzający na tym 
obszarze pięcioprzymiotnikową ordynację 

wyborczą (wybory tajne, bezpośrednie, 
równe, powszechne, proporcjonalne) do 
rad miejskich. Dekret zapewniał prawo 
wyborcze wszystkim obywatelom bez 
różnicy płci, tym samym po raz pierwszy 
z prawa wyborczego mogły korzystać 
kobiety. Czynne prawo wyborcze otrzymali 
obywatele polscy, którzy ukończyli 21 lat i 
zamieszkiwali na stałe w mieście co naj-
mniej sześć miesięcy. Natomiast bierne 
prawo wyborcze przysługiwało osobom 
posiadającym czynne prawo wyborcze, 
mającym ukończone 25 lat i umiejącym 
czytać i pisać po polsku. Według artykułu 
1 tego dekretu, w miastach, mających od 
5 do 25 tysięcy mieszkańców – zatem i w 
Wołominie – skład Rady Miejskiej został 
powiększony do 24 radnych.

W 1919 roku w Dzienniku Praw 
Państwa Polskiego Nr 13 poz. 140 został 

opublikowany Dekret o samorządzie 
miejskim. Dekret miał moc ustawy choć 
był wydany przez organ władzy wykonaw-
czej, a nie przez parlament. 

Droga legislacyjna aktu była następu-
jąca: 1 lutego 1919 roku Prezydium Rady 
Ministrów skierowało do Kancelarii Cy-
wilnej Naczelnika Państwa uchwalony na 
posiedzeniu Rady Ministrów 30 stycznia 
1919 roku dekret o samorządzie miejskim 
z prośbą o przedłożenie go Naczelnikowi 
Państwa do zatwierdzenia. Projekt został 
zatwierdzony przez Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego jego własnoręcznym 
podpisem oraz podpisami: Ignacego Jana 
Paderewskiego – Prezydenta Ministrów i 
Stanisława Wojciechowskiego – Ministra 
Spraw Wewnętrznych. Do przesłanego 
tekstu wprowadzono dwie poprawki, któ-
rych dokonał, jak można sądzić po cha-
rakterze pisma, osobiście Józef Piłsudski 
– Naczelnik Państwa, m.in. zamiast daty 
31 stycznia wpisał datę 4 lutego. 

W preambule dekretu zaznaczono, 
iż przepisy tego aktu wprowadza się dla 
obszarów Polski, należących przed wojną 
do Rosji, mają one charakter tymczasowy 
i będą obowiązywać do czasu wydania 
przez Sejm ustawy o samorządzie miej-
skim dla całego Państwa Polskiego.  

Akt ten jest niezwykle ważny. Wpro-
wadza demokratyczny samorząd gminny, 
precyzował organizację, sposób powoły-
wania, kompetencje oraz zadania orga-
nów gminy miejskiej tj. rady miejskiej 
oraz magistratu. 

Według artykułu 1 tego dekretu, 
ustawie będą podlegały miasta, wyliczo-
ne w dołączonym wykazie. Do dekretu 
załączono wykaz 150 miast z terenu Kró-
lestwa Polskiego, (którym przywrócono 
lub nadano prawa miejskie). W wykazie 
na pozycji 137 znajduje się Wołomin. 

Organem uchwałodawczym oraz 
kontrolnym gminy była rada miejska 
wybierana na trzyletnią kadencję, zaś 
organem powołanym do wykonywania 
uchwał rady był magistrat, w którego 
skład wchodził burmistrz, jego zastępcy 
oraz ławnicy. 

Radni pełnią swe czynności honoro-
wo. Radny nie może zajmować płatnej 
posady w magistracie. Posiedzenia rady 
są jawne.

Samorząd miejski posiadał osobo-
wość publiczno-prawną i wykonywał 
zadania własne oraz poruczone. 

Do zakresu działań gminy należały 
sprawy (w ramach zadań własnych) 
dotyczące przede wszystkim utrzymania 
i zarządzania majątkiem gminy oraz jej 
dochodami i wydatkami, a także działania 
na rzecz rozwoju i dobrobytu gminy:

– Zakładanie i utrzymywanie miejskich 
dróg, mostów, ulic, placów, ogrodów, 
skwerów;
– Piecza nad urządzeniami służącymi do 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa 
publicznego;
– Zakładanie i utrzymywanie urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 
służących do zaopatrywania miasta w 
światło i siłę elektryczną;
– Opieka nad ubogimi, tworzenie i 
utrzymywanie zakładów dobroczyn-
nych;
– Ochrona zdrowia publicznego, zakła-
danie i utrzymywanie szpitali i urządzeń 
sanitarnych;
– Zakładanie rzeźni, hal i targowisk;
– Aprowizacja i dostarczanie ludności 
zdrowych i tanich mieszkań;
– Popieranie miejscowego handlu, 
przemysłu, rzemiosł oraz zakładanie 
instytucji kredytowych;
– Piecza nad oświatą publiczną, zakła-
danie i utrzymywanie szkół, bibliotek, 
muzeów, teatrów;
– Piecza nad obyczajnością publiczną. 

Ogólny nadzór nad tym szczeblem 
samorządu należał do instytucji admini-
stracji rządowej.  

9 marca 1919 roku Rada Gminna 
gminy Wołomin zdecydowała, aby skład 
obecnej Rady Gminnej przemianować na 
Radę Miejską miasta Wołomin i wprowa-
dzić członków Rady Gminnej w czynności 
radnych miejskich i ich zastępców.

Dotychczasowy wójt gminy Wołomin 
Józef  Lewański został wybrany pierw-
szym burmistrzem miasta Wołomin, 
podwójt – Władysław Tokarzewski na 
ławnika i zastępcę burmistrza.

Rada Miejska Wołomina rozpoczęła 
pracę w nowym trybie 15 marca 1919 
roku. 

Na początku XX wieku na obszarze zaboru rosyjskiego kilka wsi zaledwie awan-
sowało do rangi osady. Praw miejskich nie doczekały się zurbanizowane miej-
scowości, z wielotysięczną ludnością, np. Wołomin, który w porze letniej, kiedy 
przyjeżdżali tu letnicy z Warszawy liczył nawet do 18 tysięcy mieszkańców… 

100 lat Wołomina

Radosne „sto lat” po-
przedzone zostało życze-
niami burmistrz Elżbiety 
Radwan dla miasta i jego 
mieszkańców, a także 
wręczeniem pamiątko-
wego dyplomu przez 
Starostę Wołomińskie-
go Adama Lubiaka (na 
zdjęciu obok). Gromkie 
„sto lat” i urodzinowy tort 
zakończyły obchody na 
Placu 3 Maja.
Nie zabrakło też insceni-
zacji historycznej w której 
pojawiły się historyczne 
postacie z Wołomina 
(zdjęcie powyżej)

Nie do wiary... można było spotkać Zofię Nałkowską, Henryka Woyciechowskiego a także marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Prof. Zbigniew Heidrich 
wraz ze swoim współpracowni-
kiem Andrzejem Rutkowskim 
przedstawili opracowanie pn. 
„Wariantowa koncepcja rozwią-
zania oczyszczalni ścieków dla 
Miasta i Gminy Tłuszcz, przy 
uwzględnieniu dynamiki rozwoju 

systemu kanalizacyjnego na tere-
nie Miasta i Gminy”. Omówione 
zostały układy technologiczne 
wraz z szacowanymi kosztami 
budowy. Nowa oczyszczalnia 
będzie budowana w technologii 
bazującej na metodzie osadu 
czynnego, który gwarantuje, 
że ścieki oczyszczane spełnią 
wszystkie warunki wynikające  
z obecnie obowiązujących prze-
pisów prawnych, niezależnie 
od zmienności tego co dopływa  
i w jakiej ilości. Planuje się, 
że osady będą na tyle dobrze 
przygotowane, że będą mogły 
zostać wykorzystane na cele 
rolnicze, ewentualnie do re-
kultywacji terenów zdegrado-
wanych. Oczyszczalnia będzie 
charakteryzowała się możliwie 
niskimi kosztami eksploatacji ze 

szczególnym uwzględnieniem 
zużycia i kosztów energii elek-
trycznej, której koszty zostaną 
obniżone poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. 
Planowane jest zastosowanie pa-
kietów fotowoltaicznych i turbiny 
wiatrowej. Oczyszczalnia będzie 
budowana etapowo, w miarę roz-
woju sieci kanalizacyjnej. Część 

ścieków będzie dowożona na 
teren oczyszczalni, gdzie 

zostanie przygotowany 
specjalny, hermetycz-
nie zamknięty węzeł 
dostosowany do ich 
przyjęcia i wprowa-
dzenia do oczysz-
czalni. Ścieki będą 
tak samo oczysz-

czone, jak te które pochodzą  
z sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu wziął udział 
burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk, radni Rady Miejskiej 
w Tłuszczu, dyrektor Zakła-
du Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Tłuszczu 
Rafał Wiatrak, przewodniczący 
Osiedla Centrum w Tłuszczu 
Andrzej Kruk, sekretarz Gminy 
Tłuszcz Tomasz Jusiński oraz 
Urszula Kalinowska , specjalista 
ds. koordynacji projektów inwe-
stycyjnych.

Oczyszczalnia 
będzie budowana 

w technologii 
bazującej na meto-

dzie osadu czynnego, 
który gwarantuje, że 
ścieki oczyszczane 

spełnią wszystkie warunki 
wynikające z przepisów 

prawnych, niezależnie od 
zmienności tego co dopły-

wa i w jakiej ilości.
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29 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Tłuszczu odbyło się spotkanie do-
tyczące przedstawienia kilku koncepcji budowy 
nowej oczyszczalni ścieków w gminie.

Powstanie nowa 
oczyszczalnia ścieków 
w Gminie Tłuszcz

Tłuszczańskie inw
estycje

– Jest Pan nową osobą w naszym 
samorządzie, pierwszym starostą 
wołomińskim, który wywodzi się 
spoza kręgu radnych powiato-
wych. Mieszkańcy chcieliby się 
pewnie wiedzieć kim Pan jest, 
czym się pan wcześniej zajmował 
i jakie były Pana związki z samo-
rządem?.
- Jestem mieszkańcem powiatu woło-
mińskiego, a ściślej mówiąc Wołomina od 
piętnastego roku życia, wcześniej miesz-
kałem w miejscowości Ostrówek w gminie 
Klembów. Tam też chodziłem do szkoły 
podstawowej. Później kontynuowałem 
naukę w Zielonce, a następnie w Warszawie, 
z którą też przez blisko piętnaście lat byłem 
związany zawodowo.
– To czym Pan się zajmował za-
wodowo?
– Można powiedzieć, że od urodzenia je-
stem urzędnikiem (śmiech). Od początku 
swojej kariery zawodowej zajmowałem się 
sprawami administracji. Od najniższego 
szczebla, krok po kroku awansowałem  
w strukturze Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy, jeśli chodzi o sprawy z zakresu 
administracji publicznej, poprzez obsługę 
bezpośrednią w okienku, następnie wydział 
budżetowo – księgowy, aż do stanowiska 
naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
w jednej z dzielnic. Również moja żona 
działa aktywnie w samorządzie lokalnym, 
była radną gminną, przez chwilę nawet 
przewodniczącą w Radzie Miejskiej Wo-
łomina, więc mam wsparcie jeśli chodzi  
o sprawy lokalne.
– Objął Pan swoją funkcję, wła-
ściwie na przełomie roku, kiedy 
poprzedni radni uchwalili już 
budżet. Państwo będziecie ten bu-
dżet realizowali, czy dużo zmian 
zostało wprowadzonych, a jeśli 
tak, to jakie są to zmiany?
– Oczywiście pewne zmiany należało wpro-
wadzić. Po objęciu funkcji starosty przyglą-
dałem się budżetowi zaproponowanemu 
przez poprzedników i z lekkim niepokojem 
obserwowałem plan deficytu w wysokości 
16 mln złotych,  który tam został narzucony 
przy budżecie rocznym 217 mln złotych.  
To wynikało głównie z propozycji rozbu-
dowy szpitala w formule zaproponowanej 
przez poprzedni zarząd. Zwiększyliśmy 
nakłady na inwestycje drogowe, m.in. 
na przebudowę ul. Wileńskiej od Ronda 
Solidarności do ul. Reja. W pierwszym 
etapie ten odcinek został zaproponowany,  
a w kolejnym do skrzyżowania z Aleją Nie-
podległości.  Planujemy też dokończenie 
drogi w Turowie na odcinku od Majdanu 
oraz ul. Szkolnej w Słupnie a także dokoń-
czenie odcinka przy Leśniakowiźnie.
– Pana poprzednicy zaplanowa-
li potężną rozbudowę szpitala  
i jego modernizację w dość 
krótkim czasie. Wiem jednak, 
że obecny Zarząd zapropono-
wał spowolnienie tej inwestycji,  
a Rada to zaakceptowała. Na 
czym w takim razie będzie pole-
gała modernizacja?
– W pierwszym etapie zaplanowa-
liśmy wyłonienie wykonawcy, roz-
budowę części wspólnych obydwu 
budynków i budowę pod klucz 
budynku B (przy ul. Gdyńskiej) 
za kwotę 8 mln złotych. Ten 
etap powinien się zakończyć do 

2022 roku.  Po przeniesieniu administracji 
i przychodni specjalistycznych do nowo-
powstałej części, uzyskamy przestrzeń, 
którą będziemy mogli zmodernizować  
i dostosować do potrzeb szpitala. Natomiast 
zależy nam także, aby już dziś poprawić 
jakość świadczonych usług.  Jeszcze w tym 
miesiącu usprawnimy obsługę wdrażając  
system kolejkowy w przychodniach specja-
listycznych i rejestracji. 
– Jak ten system kolejkowy będzie 
działał?
– On ma usprawnić i upłynnić kolejki, które 
powstają. Jeśli chodzi o przepływ ilości osób 
przy rejestracji, rozmawiałem z dyrektorem 
szpitala i poprosiłem go, aby rozważył zwięk-
szenie ilości okienek. Mam zapewnienie, 
że jeszcze w tym miesiącu liczba okienek 
wzrośnie z dwóch do czterech. Jednocze-
śnie dyrekcja szpitala wdraża program 
informatyzacji, co docelowo poprawi też 
standardy obsługi pacjentów. 
– O tym programie słyszymy od lat. 

Nie wiem czy jest szansa, że uda 
się w ciągu tej kadencji ten pro-
gram informatyczny wdrożyć?
– On już działa, pracownicy są przeszko-
leni, natomiast cały czas ustalamy wraz  
z dyrektorem utworzenie w szpitalu grupy 
koordynatorów informatycznych, których 
zadaniem będzie udzielenie pomocy le-
karzowi czy też osobie, która mu pomaga, 
jeśli system się zawiesi  czy spowoduje 
innego psikusa. 
– Poprzednia kadencja zakończyła 
się tym, że projekt szpitala jest 
przygotowany. Czy ten projekt od-
powiada obecne-
mu zarządowi, 
czy będzie-
cie Państwo 
w p r o w a -
dzać jakieś 
zmiany?
–Projektu nie 
można zmie-
nić, on jest już 
zatwierdzony.
– Jest sze-
reg inwe-
stycji, które 
wymuszają 
niejako reak-
cję na bieżą-
co. Mam 

tu na myśli np. inwestycję kolejo-
wą w miejscowości Kobyłka, co  
łączy się to też z inwestycjami 
drogowymi oraz trasę S8 i łącz-
nik Wołomin – Kobyłka. Czy jest 
szansa, aby te inwestycje przy-
śpieszyły?
– Powiat jest zainteresowany, aby wszelkie 
inwestycje na naszym terenie zostały 
zrealizowane jak najszybciej. Istotnym ele-
mentem jest inwestycja w Kobyłce. Jak wia-
domo, z powodu wcześniejszych protestów 
mieszkańców, nie powstał ten tunel.  Wiem 
natomiast, że są plany, wiem, że będzie on 
realizowany w troszeczkę innym miejscu, 
niż w głównej arterii . Będzie zlokalizowany 
bliżej Zielonki. Prace idą pełną parą i jestem 
przekonany, że mieszkańcy Kobyłki będą się 
cieszyć  z własnego przejazdu.
– Nowa władza zazwyczaj próbuje 
też sobie ustawić personel, usta-
wić działanie urzędu, w którym 
funkcjonuje. Jak wygląda Pana 

podejście do organizacji pra-
cy starostwa i jego podległych 
jednostek obsługujących miesz-
kańców.
– Nie przychodzę tutaj, aby do-
konywać rewolucji czy radykal-
nych zmian personelu tylko dlatego,  
że nastąpiła zmiana szefa. Przyglądam się 
pracy poszczególnych wydziałów i jeżeli 
dokonujemy jakichś zmian czy korekt, 
to wynika to bardziej z moich obserwacji  
i pomysłów na usprawnienie tej pracy.  
Niektóre ze stanowisk będą być może  
w danej chwili mniej potrzebne, mam na 
myśli stanowiska które zlikwidowałem  
w pierwszym tygodniu swojego urzędo-

wania. To były dwa stanowiska pełno-
mocników poprzedniego pana starosty. 
Uznałem, że poradzę sobie bez tych 
stanowisk, natomiast będę dokonywał 
pewnych zmian wynikających z po-
trzeb zgłaszanych przez mieszkańców, 
m.in. chodzi o poprawę obsługi w 
chociażby w wydziałach budownic-
twa. Tam jest bardzo doświadczona 

kadra, ale są obszary, gdzie zawsze jest za 
mało osób.  Rozważam utworzenie trzech 
etatów.
– Jakie zmiany nas czekają? 
Wiemy, że będą one dotyczyły Wy-
działu Inwestycji i Drogownictwa, 
ponieważ pan naczelnik odchodzi 
na stanowisko wiceburmistrza 
Radzymina.
– Odnośnie osób, które będą go zastępowały 
rozważałem czy ogłaszać konkurs i szukać 
kogoś z zewnątrz, ale po krótkiej analizie  
i zastanowieniu doszedłem do wniosku, że 
jednak należy dać szansę osobom, które już 
tutaj pracują. Funkcję naczelnika będzie 
więc pełnił jego dotychczasowy zastępca 
pan Urbaniak, a stanowisko zastępcy 
obejmie dotychczasowy kierownik – pan 
Godlewski. 
– Czy Starostwo Wołomińskie pla-
nuje jakieś zmiany w dofinansowy-
waniu biletu metropolitalnego?
– Z pewnością nie zamierzamy niczego 

odejmować, jeżeli będzie trzeba dołożyć 
jakąś kwotę, to tę formę pomocy miesz-
kańcom, będziemy chcieli utrzymać. 
Wiem, że mieszkańcy chętnie korzystają  
ze Wspólnego Biletu, sam też z niego do 
niedawna korzystałem. Wspólnie z gminami 
Zielonką, Kobyłką i Wołominem dopłacamy 
około 8 mln złotych. 
– Czy coś pana zaskoczyło  
w funkcjonowaniu starostwa – po-
zytywnie lub negatywnie?
– Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że osoby 
tam pracujące są bardzo ciepłe, przy-
jazne. Fajnie nam się, mam nadzieję, 
rozmawia i rozumiemy się, chociażby  
z najbliższym personelem. Mam nadzieję,  
że moja osoba też uzyska aprobatę. 
– Co chciałby Pan przekazać 
mieszkańcom Powiatu Wołomiń-
skiego?
– Mieszkańcom  chciałbym przekazać to, 
że mogą być spokojni o losy starostwa, jeżeli 
chodzi o moją osobę. Gwarantuję im uczci-
wość, kompetencje zdobyte dotychczas, no 
i ciężką pracę na ich rzecz.

– Po objęciu funkcji starosty przyglądałem się budżetowi 
zaproponowanemu przez poprzedników i z lekkim niepoko-
jem obserwowałem plan deficytu w wysokości 16 mln zło-

tych,  który tam został narzucony przy budżecie rocz-
nym 217 mln złotych. To wynikało głównie  

z propozycji rozbudowy szpitala w for-
mule zaproponowanej przez poprzedni 
zarząd. Zwiększyliśmy nakłady na 
inwestycje drogowe, m.in. na prze-
budowę ul. Wileńskiej od Ronda So-
lidarności do ul. Reja – mówi Adam 
Lubiak, starosta wołomiński.

Nowy system  
kolejkowy w szpitalu?

O tym jakie zmiany organizacyjne planuje w najbliższym czasie starostwo wołomińskie, 
w jakim kierunku będą prowadzone działania modernizacyjne, remontowe i budowlane 
w szpitalu powiatowym w Wołominie oraz na co powiat planuje nie szczędzić wydat-
ków z Adamem Lubiakiem, starostą wołomińskim, rozmawia Teresa Urbanowska

W ramach projektu zosta-
nie przeszkolonych 288 osób 
powyżej 25 roku życia w tym 
minimum 10% osób powyżej 
65 roku życia. Szkolenia od-
będą się w siedmiu grupach 
tematycznych: Rodzic w In-
ternecie, Mój biznes w sieci, 
Moje finanse i transakcje 
w sieci, Działam w sieciach 
społecznościowych, Tworzę 
własną stronę internetową 
(blog), Rolnik w sieci, Kultura 
w sieci

Warunkiem zorganizowa-
nia szkolenia w każdej z grup 
jest zebranie minimum 12 
osób w danej tematyce.    

Szkolenie z wybra-
nej tematyki będzie 
trwać dwa dni po 
osiem godzin. Pod-
czas szkolenia prze-

widziany będzie poczęstunek 
oraz obiad. Dodatkowo każdy  
z uczestników otrzyma zestaw 
gadżetów promocyjnych oraz 
materiały szkoleniowe wybra-
nego kursu.

Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny!

Nabór uczestników pro-
jektu jest ciągły, aż do osią-

gnięcia limitu osób tj.: 288. 
Liczy cię kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy pokój nr 18, telefonicz-
nie: (29) 642 90 02 lub pod 
adresem e-mail: agnieszka.
janas@dabrowka.net.pl

Formularze zgłoszeniowe 
można pobrać bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy pokój 
nr 18. 

Nauka kompetencji cyfro-
wych to nie tylko nauka umie-
jętności związanych z obsługą 
komputera, lecz poszerza-
nie swej wiedzy praktycznej  
i zawodowej, która staje się 
niezbędna do poruszania się  
w dzisiejszym, dynamicz-
nie rozwijającym się świecie, 
pełnym nowych możliwości. 
Szkolenia w ramach projektu 
„Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców wo-
jewództwa mazowieckiego”  
to praktyczna nauka jak wy-
korzystać Internet w życiu 
prywatnym i zawodowym.

Nauka kompe-
tencji cyfrowych 
to nie tylko nauka 
obsługi komputera, 
lecz poszerzanie 
wiedzy praktycznej  
i zawodowej, nie-
zbędnej do porusza-
nia się w dzisiejszym, 
dynamicznie rozwija-
jącym się świecie.

Gmina Dąbrówka otrzymała Grant w ramach projektu 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa mazowieckiego”. Wysokość grantu 
148.320 zł bez żadnych kosztów własnych, dofinanso-
wanie w 100%.     

Zapisz się na  
bezpłatne szkolenia!

kom
petencje cyfrow

e
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca - Zatrudnię
Zatrudnię na sezon 2019 kelnerów do 
obsługi imprez - okolice Zalewu Ze-
grzyńskiego. CV proszę wysyłać na adres: 
aneta@biotontour.pl tel. 604 93 25 37 . 
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

Naprawa pralek 509 243 566 
Wołomin ul. Peronowa 6A

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

Większa  
przejrzystość w HD

Marki wdrożyły eSesję. Dzięki temu roz-
wiązaniu można wnikliwiej obserwować 
prace radnych i władz miasta.

inform
atyczna rew

olucja

Na początku tego roku 
sala obrad Urzędu Miasta 
Marki przeszła informatycz-
ną rewolucję. Pojawiły się 
szybkoobrotowe kamery full 
HD, nowy sprzęt nagłaśniają-
cy, wymieniony został system 
do głosowania. Te zmiany są 
efektem wdrożeniem syste-
mu eSesja, który usprawni 
prace mareckich radnych,  
a także jej relacjonowanie. Po 
raz pierwszy zostanie on za-
stosowany 20 lutego na sesji 
Rady Miasta. Dawny, nieostry 
obraz zostanie zastąpiony 
przekazem w wersji HD (wy-
sokiej rozdzielczości). 

- Dzięki nowej technolo-
gii mieszkańcy mogą obser-
wować komisje i sesje Rady 
Miasta w dużo lepszej jakości 
niż w poprzednich latach, 
a także na bieżąco czytać 
wyniki głosowań  – podkreśla 
Anna Marchlik, sekretarz 
miasta. 

Transmisja jest reali-
zowana za pośrednictwem 
serwisu YouTube oraz strony 
www.marki.pl. eSesja auto-
matycznie nanosi na obraz 
z komisji bądź rady takie 

informacje jak: nazwa i ter-
min posiedzenia, aktualnie 
omawiany punkt, nazwisko 
i funkcja osoby wypowiada-
jącej się.

- To narzędzie usprawni 
ułatwi prowadzenie dyskusji 
i przebieg głosowań – pod-
kreśla Paweł Pniewski, prze-
wodniczący Rady Miasta.   
Marki zdecydowały się na 

wdrożenie rozwiązania, które 
już sprawdziło się w wie-
lu polskich samorządach.  
Z eSesji korzystają zarówno 
wielkie miasta (Białystok, 
Bydgoszcz, Częstochowa, 
Kraków, Lublin, Wrocław, 
Warszawa) jak i gminy po-
dobne do Marek (Bochnia, 
Gorlice, Jarocin). Jak infor-
muje operator eSesji, z jej 
pomocą przeprowadzono 
już ponad 36 tys. posiedzeń 
i zrealizowano ponad 138 tys. 
głosowań w całej Polsce. 

Ząbkowskie priorytety  
inwestycyjne

Szybko rozwijające się Ząbki borykają się z wieloma problemami. Miasto ma nie tylko zbyt 
mało miejsc w szkołach, ale też duże potrzeby w zakresie zmian w układzie komunikacyjnym  
i rozwoju sieci lokalnych dróg. Wokół tych tematów toczyła się rozmowa z Wojciechem Gutem, 
wiceburmistrzem Ząbek w kolejnym programie cyklu „Teresa Urbanowska zaprasza”.

– Był Pan radnym przez osiem 
lat, teraz mieszkańcy wybrali 
Pana ponownie, ale zmienił Pan 
swoje miejsce w samorządzie  
i objął stanowisko wiceburmi-
strza Ząbek
– Zgadza się, mandat po mnie przejął 
radny Grzegorz Pieńkowski. Wcze-
śniej byłem radnym przez dwie ka-
dencje, przez pięć lat pełniłem funk-
cję przewodniczącego Rady Miasta 
Ząbki. W obecnej kadencji burmistrz 
Małgorzata Zyśk powierzyła mi stano-
wisko swojego zastępcy, będę się starał 
nie zawieść zaufania mieszkańców  
i pani burmistrz wykorzystując zdoby-
te wcześniej doświadczenie. 
– Jaki obszar podlega pod Pana 
kompetencje?
– Do moich zadań należy zarządzanie 
inwestycjami, podlega mi też geodezja 
i informatyka. Te obszary są do mnie 
przypisane stricte formalnie. Nato-
miast nieformalnie postanowiłem 
zająć się m.in. akcją zachęcania do 
meldowania się w naszym mieście  
i odprowadzania tutaj podatków. 

– Ząbki to miasto, które ciągle 
potrzebuje kolejnych inwestycji. 
Duża część mieszkańców uwa-
ża, że w zakresie infrastruktury 
dzieje się niewiele. Czy macie 
Państwo pomysł jak sobie pora-
dzić z problemami drogowymi?
– W mojej ocenie zmiany są bardzo 
duże. Czekaliśmy przez wiele lat 
na powstanie tunelu, dwie kadencje 
temu ten tunel wreszcie powstał. 
Powstała inwestycja, która stała się 
wzorcową dla ościennych gmin.  
W oparciu o powstały tunel mogli-
śmy przystąpić do rozbudowy ulic. 
Oczywiście dostrzegamy, że tych 
dróg jest zbyt mało, natomiast trze-
ba zwrócić uwagę, jaką mamy, jako 
miasto, możliwość oddziaływania na 
te czynniki. Budujemy, ale podstawo-
wym problemem są środki finansowe. 
Bardzo dobrze, że poprzednie władze 
starały się pozyskać jak największe 
dofinansowanie zewnętrzne, dzięki 
temu mogło powstać wiele inwestycji. 
Chcemy, żeby do naszego miasta było 

dużo łatwiej wjechać i wyjechać. Dzi-
siaj możemy wjechać ul. Łodygową  
i ul. Żołnierską. Dla nas bardzo ważne 
jest, abyśmy przy okazji inwestycji, 
które powstają w okolicach Ząbek 
mogli udrożnić ten ruch. W związku 
z tym jedną z ważniejszych kwestii 
jest budowa wiaduktu nad ul. Żoł-
nierską. Tutaj oczywiście pojawiają 
się problemy, właścicielem gruntu 
nad. ul. Żołnierską jest Wojewoda 
Mazowiecki, w związku z tym, to on 
mógłby inwestować w ten obszar.  
Musimy wziąć też pod uwagę, że 
ul. Żołnierska została stosunkowo 
niedawno oddana do użytku po 
przebudowie, więc wiązałoby się to 
z utratą gwarancji. Ponadto wiadukt 
miałby przebiegać przez Ząbki, nad 
ul. Żołnierską i miałby swoją część na 
terenie gminy Zielonka. W związku 
z tym musielibyśmy pozyskać tereny 
w Zielonce. Nawet gdybyśmy chcieli 
uzyskać dofinansowanie na budowę 
tego wiaduktu, to pozyskanie środków 
jest możliwe tylko na budowę drogi 
lokalnej. Mimo to prace są bardzo 

zaawansowane, mamy wykonany 
projekt, który został już uzgodniony  
z wieloma instytucjami. Jednak spra-
wy własnościowe, kwestie tego kto ma 
budować i kwestie ewentualnego do-
finansowania nadal pozostają otwarte. 
Jest już chyba ogłoszony przetarg 
na wykonanie projektu wschod-
niej obwodnicy Warszawy, która 
zaczynałaby się od Ząbek i kończyła  
w miejscowości Zakręt, w związku  
z tym dostrzegamy tutaj pewne moż-
liwości i mamy nadzieję, że pojawi się 
szansa skomunikowania tego obszaru 
z naszym miastem.
– Ząbki wymagają zmiany sys-
temu komunikacji, jeżdżenie 
po Ząbkach to swoisty rebus. 
Jakie zmiany planujecie Państwo 
wprowadzić w tym zakresie?
– Cały czas jako miasto pracujemy nad 
tym zagadnieniem, mamy komórkę, 
która zajmuje się analizą ruchu w mie-
ście. komunikacji miejskiej oraz tym 
w jaki sposób budować ulice zgodnie 
z przepisami, natomiast trzeba zdać 

sobie sprawę jaka jest możliwość 
oddziaływania miasta na te obszary. 
Dzisiaj miasto w przeważającej więk-
szości jest zabudowane, właścicielami 
gruntów są osoby prywatne. Wiemy 
jaki jest ład architektoniczny, w wielu 
miejscach jest on daleki od ideału. 
– Podnoszone są kwestie, że 
ulice w Ząbkach są za wąskie, 
że konieczne jest ich poszerze-
nie które pozwoliłoby zachować 
płynność ruchu drogowego.

– O wszystkim decydują zasoby, 
którymi miasto dysponuje. Jeżeli 
projektowane są nowe ulice, to w 
wielu przypadkach zawierają one już 
koncepcje poszerzenia czy wydłużenia 
tych ulic, przykładem niech będzie ul. 
Orla. Natomiast jeśli weźmiemy pod 
uwagę ile kosztuje nieruchomość  
w Ząbkach, to wykupienie samego 
gruntu na poszerzenie ulicy wygene-
rowałoby koszty na poziomie kilku-
nastu milionów złotych. Wykupujemy 
więc tylko te grunty, które musimy, 
przede wszystkim pod budowę dróg. 
To kwoty rzędu dwóch do trzech 
milionów złotych przeznaczane na 
bieżące inwestycje.  W 2017 r. Ząbki 
uzyskały ok. 40 mln złotych dofi-
nansowania na budowę kanalizacji 
deszczowej. W ramach wydatkowania 
tych środków możemy odtworzyć 
jedną trzecią jezdni ulicy, gdzie będzie 
budowana kanalizacja deszczowa. 
– Czy Ząbki planują skorzystać 
z możliwości zmian w związku  
z ustawą Lex deweloper?

– Badamy aktualnie możliwości 
prawne pod kątem uchylenia na 
pewnych obszarach Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, bez 
konieczności wypłacania odszko-
dowań. Jeśli okaże się to możliwe, 
to wówczas moglibyśmy tam, gdzie 
Ząbki są niezagospodarowane stwo-
rzyć spójną koncepcję urbanistyczną 
i zgodnie z nią podejmować nowe 
wyzwania. Dziś deweloper musi 
jedynie dostosować swoją inwestycję 
do wymogów planu zagospoda-
rowania. Gdyby takiego planu nie 
było deweloper musiałby budować 
zgodnie z warunkami zabudowy, na 
które jako władze miasta moglibyśmy 
mieć wpływ.
– Mieszkańcy Ząbek coraz czę-
ściej zwracają uwagę, że ak-
tualnie trasy i częstotliwość 
Ząbkobusów nie zaspokajają ich 
potrzeb. Coraz bardziej realne 
kształty zaczyna przyjmować 
idea tramwaju do Ząbek
– Wszystkie wolne zasoby, jakie 

miasto może wygospodarować 
przeznaczane są na bu-

dowę nowej szkoły. 
W związku z tym 
wszelkie inne pla-
ny dotyczące m.in. 

Z ą b k o b u s ó w 
musimy odło-
żyć na później.  
Jeś l i  nato -
miast chodzi 
o tramwaj do 
Ząbek, to pa-
trząc na pla-
ny Warszawy 
zobaczymy, 
że ta trasa 
jest zosta-

wiona. Trudno jednak jednoznacznie 
określić, kiedy miałaby się rozpocząć 
realizacja tego przedsięwzięcia. 
– Wspomniał Pan o konieczności 
budowy nowej szkoły, jaka ona 
będzie?
– Będzie piękna, nowoczesna, duża, 
z przedszkolem. Będzie miała halę 
sportową o  wymiarach 50 na 40 
metrów. Próbujemy nawiązać kon-
takty ze związkami sportowymi, 
które mogłyby korzystać z naszej sali. 
Jeśli będziemy mieli podpisane takie 
porozumienie, to możemy uzyskać 
duże dofinansowanie z Min. Sportu 
na budowę sali gimnastycznej przy 
szkole. Szkoła ma być także wyko-
rzystywana jako pewne rozwiązania 
infrastruktury informatycznej, które 
mogą w przyszłości służyć realizacji 
projektów rządowych. 
- Każdy samorządowiec ma swo-
ją wizję, którą chciałby zrealizo-
wać. Jaka jest Pana wizja?
- Chciałbym, aby każdy był dumny, 
że jest z Ząbek. 

– Dzięki nowej techno-
logii mieszkańcy mogą 
obserwować komisje 
i sesje Rady Miasta w 
dużo lepszej jakości 
niż w poprzednich 
latach, a także na 
bieżąco czytać wyniki 
głosowań  – podkreśla 
Anna Marchlik, sekre-
tarz miasta.

– Badamy aktualnie możliwości prawne pod 
kątem uchylenia na pewnych obszarach Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, bez 
konieczności wypłacania odszkodowań. (...) 
Dziś deweloper musi jedynie dostosować 
swoją inwestycję do wymogów planu zago-
spodarowania. Gdyby takiego planu nie było 
deweloper musiałby budować zgodnie  
z warunkami zabudowy, na które jako wła-
dze miasta moglibyśmy mieć wpływ.– mówi 
Wojciech Gut, wiceburmistrz Ząbek

11
Kredyt Gotówkowy

1  Propozycja kredytu gotówkowego z oprocentowaniem 3,99% z oferty Mistrzowski Kredyt Gotówkowy zajęła 1. miejsce w rankingu kredytów gotówkowych portalu Bankier.pl z dnia 14.01.2019 r., dostępnym na stronie https://www.santanderconsumer.
pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html.

2  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.01.2019 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 3,99%, całkowity koszt kredytu: 3 032,85 zł obejmuje: prowizję: 1 630,91 zł, odsetki: 1 390,95 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 18 032,85 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 380,67 zł, wysokość ostatniej 
48 raty 380,88 zł. Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł, z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i dostępna jest dla Nowych Klientów Banku rozumianych, jako pełnoletnie 
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-mies. historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie 
łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

kredyt gotówkowy

Wołomin 
ul. Ogrodowa 14 lok. 3
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

RRSO 
9,75%od 3,99%2

oprocentowanie

Urząd Miasta Zielonka informuje 
o publikacji na okres 21 dni od dnia 6.02.2019 r., 
na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 
w Zielonce, ogłoszenia dotyczącego oddania w dzierżawę 
nieruchomości gminnej o powierzchni 21 m.kw. 
Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na terenie 
kompleksu garaży, położonego w Zielonce przy ul. Długiej, 
na którym znajduje się m. in. murowany garaż o powierzchni 
zabudowy 21 m. kw. niebędący własnością Miasta Zielonka. 
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.

w Zielonce, ogłoszenia dotyczącego oddania w dzierżawę 
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– Już 23 lutego w restauracji Ho-
telu „U Pietrzaków” w Zielonce 
odbędzie się kolejny Charyta-
tywny Bal organizowany przez 
Wołomiński Klub Biznesu. Po raz 
kolejny dochód z balu zostanie 
przeznaczony, miedzy innymi, na 
potrzeby Hospicjum Opatrzności 
Bożej w Wołominie... 
Tadeusz Redyk (T.R.) – Będzie to 
już 23 bal charytatywny, organizowany 
przez Klub. Różne grupy i inicjatywy 
obejmowaliśmy w tym czasie naszym 
wsparciem. Tym razem – już po raz 
drugi, postanowiliśmy, że wsparcie 
trafi do Hospicjum Opatrzności Bożej, 
które działa na naszym terenie. W życiu 
codziennym wielu z nas może przytrafić 
się choroba. A to, co i w jaki sposób, czyni 
Hospicjum, zasługuje na zauważenie i 
wsparcie.
– Zdarzyło się, że przez jakiś czas 
odwiedzałam wołomińskie Ho-
spicjum. Miejsce wyjątkowe pod 
wieloma względami. Wyjątkowa 
też jest kadra tam pracująca. Jak 
ksiądz znajduje, pozyskuje ludzi 
do tak szczególnej pracy?
Ks. Dariusz Czupryński (D.C.)  
– Tak jak pani zauważyła, do nas ludzie 
nie przychodzą do pracy tylko przy-
chodzą, aby posługiwać tym, którzy są 
na ostatnim etapie swojego życia. Jeśli 
ktoś szuka tylko pracy, to Hospicjum 
nie jest miejscem dla niego. Po prostu 
nie będzie potrafił wytrzymać.
– Oprócz kadry medycznej, zawo-
dowej, do Hospicjum przychodzą 
też wolontariusze. Często bardzo 
młodzi. Czy młodzież garnie się 
do Was? Wolontariuszy przybywa, 
czy ubywa? 
D.C.: - Jest większa chęć teraz, niż była 
kiedyś. Są wolontariusze, którzy są z 
nami od początku, ale też jest grupa wo-
lontariuszy rotacyjna – jedni przychodzą 
inni odchodzą. Jednak z każdym rokiem 
wolontariuszy przybywa. Przychodzą, 
aby pobyć z chorymi, potowarzyszyć, 
poczytać książkę, porozmawiać. Jest ich 
więcej niż na początku.
– Hospicjum to nie tylko ośrodek 
stacjonarny, prowadzicie też Ho-
spicjum Domowe. Jest ono równie 
ważne dla samego chorego jak i 
dla jego bliskich, których również 
obejmujecie opieką. Dlaczego to 
takie ważne?
D.C.: – Hospicjum Domowe zostało od 
lipca 2018 roku reaktywowane. Lekarze, 
pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog, 
jeżdżą do domów chorych, którzy nie 
są w stanie terminalnym i nie potrze-
bują takiej opieki jaką zapewnia pobyt 
stacjonarny. Dużą pomocą dla naszego 
Hospicjum jest Wołomiński Klub Biz-
nesu. Za mojego dyrektorowania jest to 
druga akcja nakierowana na Hospicjum, 
ale podobne wsparcie było również 
udzielane za czasów ks. Wasztyla. 
– Skąd pomysł, aby wspierać wła-
śnie Hospicjum?
T.R.: - Warto w życiu się dzielić i po-
magać i zauważać innych. Nie jest nam 

obca idea pomagania innym. Od lat to 
czynimy, choćby paczki dla potrzebu-
jących. Ks. Wspomniał, że przez jakiś 
czas nie działało Hospicjum Domowe, 
wspieraliśmy takie domowe hospicjum 
działające w Warszawie, gdzie również 
trafiają mieszkańcy naszego powiatu. 
Ale pomagamy też w innych obszarach. 
Kierujemy wsparcie dla dzieci czy na 
działania związane z kształceniem. W 
tym roku postanowiliśmy po raz kolejny 
udzielić wsparcia Hospicjum. Kilka lat 
temu wyposażyliśmy w urządzenia cały 

ciąg kuchenny w Hospicjum, zgodnie z 
wymogami NFZ.
– Dlaczego Bal. Czy nie ma innej 
formy zebrania funduszy?
T.R.: - Oczywiście, że są. Ale chodzi też 
o stworzenie możliwości do spotkania 
i porozmawiania. Dziś takich okazji 
jest – wbrew pozorom – coraz mniej. 
Ciągle gdzieś pędzimy. A spotkanie z 
drugim człowiekiem daje szansę na 
nowe pomysły. To forma, która jest od 
pokoleń stosowana w różnych krajach. 
Mamy możliwość spotkać się i w formie 
zabawy zebrać środki na szczytny cel. Są 
jeszcze wolne miejsca i można jeszcze 
zgłaszać się do Hotelu "U Pietrzaków" 
albo w siedzibie Klubu Biznesu.

D.Cz.: – Bale charytatywne są 
organizowane na całym świecie. 
Ludzie spotykają się nie tylko 
po to, żeby się bawić, ale tak jak 
wspomniał pan Tadeusz, żeby ze 
sobą pobyć i zrobić coś dobrego 
wspólnie. 
– Ile łóżek ma Hospicjum?
– W tej chwili mamy 26 łóżek. Rocz-
nie z naszego Hospicjum korzysta 
od 500 do 600 osób. Zapewniamy 
profesjonalną opiekę medyczną, 
terapeutyczną, psychologiczną.

- Czy ta ilość łóżek jest wystar-
czająca?
– Potrzeby są większe zarówno na na-
szym terenie jak i w całym kraju.
– Jaka to powinna być ilość, aby 
była wystarczająca?
- Myślę, że 35 byłoby wystarczające. 
Tego typu choroba często przychodzi 
w najmniej oczekiwanym momencie i 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć kogo 
ona dotknie
– Hospicjum otrzymuje również 
wsparcie ze strony samorządów 
lokalnych. Czy spotykacie się ze 
zrozumieniem z ich strony?
– Jeśli chodzi o samorządy, to nie ma 
raczej większych problemów. Dobra 

współpraca jest z wieloma z naszego te-
renu, ale też z samorządem Warszawy.
– A skąd pochodzą pacjenci woło-
mińskiego Hospicjum?
– Z terenu całego kraju. 
– Jakimi cechami powinien się 
charakteryzować wolontariusz, 
który chce świadczyć wolontariat 
w Hospicjum?
– Zanim nowa osoba rozpocznie u nas 
wolontariat przechodzi rozmowę z psy-
chologiem. Są wolontariusze medyczni 
i nie medyczni. Nie medyczni to tacy, 

którzy chcą służyć pacjentowi – pójść 
do sklepu, pomóc w ogródku…
Zajmujemy się również rodziną nie 
tylko podczas choroby pacjenta ale 
również po odejściu tej bliskiej osoby, 
z niektórymi bliskimi spotykamy się 
nawet dwa lata.

------------------
Jeśli nie wybierasz się na Bal, a chcesz 
wesprzeć działalność Hospicjum 
Opatrzności Bożej w Wołominie możesz 
to zrobić również w innej formie:
– nabyć wybrany obraz wystawio-
ny w galerii: https://www.facebook.
com/pipe.line.7568/media_set?set=a
.236314693988479&type=3
 lub przekazując 1% http://hospicjumo-
patrznosci.org/1-procent.html
Obrazy z Wołomina to część wystawy 
przygotowanej na 100 urodziny Woło-
mina, będącej efektem realizacji projektu 
„Malujemy Wołomin”, który Mazowiec-
kie Forum Biznesu, Nauki i Kultury 
realizowało od września 2017 do kwietnia 
208 roku oraz projektu „Namaluj z nami 
Wołomin” realizowanego Kwiecień-maj-
czerwiec – 2018 roku współfinansowane-
go przez Gminę Wołomin. Wydarzenia 
zostały przygotowane przez działającą 
przy Mazowieckim Forum Biznesu, Na-
uki i Kultury „Pracownię Artystycznych 
Wyzwań” (PAW).
Były prezentowane podczas wydarzeń or-
ganizowanych przez MFBNiK: w czerw-
cu 2018 roku na terenie starej elektrowni 
przy ulicy Daszyńskiego w Wołominie 
oraz w Pałacu w Chrzęsnem podczas 
wernisażu w ramach IV Ogólnopolskie-
go Pleneru Malarsko Fotograficznego 
„Chrzęsne 2018”. Wystawa towarzyszyła 
również promocji najnowszego rocznika 
wołomińskiego w grudniu 2018, która 
miała miejsce w Miejskiej Bibliotece w 
Wołominie.

– Lekarze, pielęgniarki, fizjo-
terapeuta, psycholog, jeżdżą 
do domów chorych, którzy nie 
są w stanie terminalnym i nie 
potrzebują takiej opieki jaką 
zapewnia pobyt stacjonarny. 
Dużą pomocą dla naszego 
Hospicjum jest Wołomiński 
Klub Biznesu – mówi ks. 
Dariusz Czupryński, dyrektor 
Hospicjum Opatrzności  
Bożej w Wołominie. 

– Tym razem – już po raz drugi, 
postanowiliśmy, że wsparcie 

trafi do Hospicjum Opatrzności 
Bożej, które działa na naszym 
terenie. W życiu codziennym 

wielu z nas może przytrafić 
się choroba. A to, co i w jaki 

sposób, czyni Hospicjum, 
zasługuje na zauważenie i 

wsparcie – uważa, Tadeusz 
Redyk, wiceprezes Wołomiń-

skiego Klubu Biznesu.

XXIII Bal Charytatywny 
środowisk gospodarczych

O działalności Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie oraz o celu na jaki prze-
znaczone zostaną środki z tegorocznego Balu środowisk gospodarczych powiatu 
wołomińskiego z ks. Dariuszem Czupryńskim, dyrektorem Hospicjum Opatrzności 
Bożej w Wołominie oraz Tadeuszem Redykiem, wiceprezesem Wołomińskiego 
Klubu Biznesu, rozmawia Teresa Urbanowska

W najbliższych dniach, jak co roku, trafi do Państwa  
korespondencja zawierająca wymiar podatku od nieruchomości.  
Przy tej okazji, podobnie jak w latach ubiegłych,  
przypominamy, aby podczas rozliczania się z fiskusem wpisywać 
Kobyłkę, jako miejsce swojego zamieszkania. 

Moi Drodzy Mieszkańcy Kobyłki
Gdybyście zechcieli rozliczyć podatek w Kobyłce, mielibyśmy  
najprawdopodobniej kilkanaście milionów złotych w kasie Miasta więcej 
(biorąc pod uwagę, że tak naprawdę Kobyłkę zamieszkuje kilka tysięcy  
mieszkańców więcej, niż wynika z meldunku). To bardzo ważne,  
abym wspólnie z Radnymi mogła rozdysponować te pieniądze na budowę: 
ulic, chodników, szkoły, placów zabaw, domu komunalnego  
i wielu innych ważnych inwestycji w naszym Mieście. 

Kochani dajcie nam szansę, abyśmy mogli  
pracowicie i uczciwie wykorzystać każdy wspólny grosz,  
aby tu w Kobyłce żyło się nam lepiej.

Wypełniając rozliczenie podatkowe pamiętajmy o wskazaniu 
Kobyłki, jako miejsca zamieszkania. Dla Was to niewiele  
i działanie to nie wymaga od Was żadnych dodatkowych 
formalności. Niestety bez tego wpisu w deklaracji rocznej 
PIT, Miasto Kobyłka traci rocznie kilka milionów złotych. 
Nie zorganizuję konkursu, w którym główną wygraną  
będzie samochód ale obiecuję, że wydam  
Wasze pieniądze, aby poprawić warunki życia w Kobyłce. 

Zaufajcie mi po raz kolejny. Z góry dziękuję 

Burmistrz Miasta Kobyłka  
Edyta Zbieć

Jesteście ciekawi jaki macie wkład w rozwój miasta?  
Zajrzyjcie na www.nacoidamojepieniadze.pl
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– Za nami już niemal trzy mie-
siące nowej kadencji. Zapewne 
zdążył się Pan zorientować w 
problematyce miasta. Co, we-
dług Pana, jest najpilniejszym do 
rozwiązania problemem Miasta 
Zielonka?
– Faktycznie był to czas wdrażania i 
rozpoznania. W Zielonce, podobnie jak 
we wszystkich gminach w Polsce, najpil-
niejszymi problemami do rozwiązania s 
dwie kwestie: smogu i gospodarowania 
odpadami. Ale mamy też w Zielonce 
także problemy wymagające interwencji 
długofalowej. Mam tu na myśli dzia-
łania, które dodadzą naszemu miastu 
kolorytu. Mówiąc wprost – chodzi mi o 
zaktywizowanie naszego społeczeństwa. 
Nie nazwałbym jednak tego problemem 
a raczej zapotrzebowaniem społecznym. 
Ta nisza musi zostać zapełniona.
– W świadomości społecznej 
Zielonka od wielu lat funkcjo-
nuje jako takie, trochę uśpione, 
miasto. Zgadza się Pan z taką 
opinią?
– Rzeczywiście trochę śpimy. Mam na-
dzieję, że się powoli obudzimy z tego snu, 
ponieważ w Zielonce tkwi olbrzymi poten-
cjał jeżeli chodzi o ilość organizacji, jak też 
mieszkańców zaangażowanych w życie lo-
kalnej społeczności. Również tych nigdzie 
nie zrzeszonych. Chciałbym rozpocząć 
działania, które spowodują, że Zielonka 
się obudzi z tej swojej stagnacji, ale trzeba 
mieć świadomość, że jest to proces, który 
musi zająć trochę czasu. Mam nadzieję, 
że jak spotkamy się na podsumowaniu 
kadencji, to będę mógł powiedzieć, że ten 
proces nam się udał.
– Zielonce, w odróżnieniu do są-
siednich gmin, nie przybywa zbyt 
szybko nowych mieszkańców. 
Macie stan niemal constans. 
Może stąd wynika, charakte-
rystyczna dla tego miasta sta-
gnacja?
– Fakt, mieszkańców w Zielonce nie 
przybywa, co wynika to z braku terenów 
pod inwestycje mieszkaniowe. Ale pewną 
nadzieję, na większą ilość mieszkańców, 
dają inwestycje deweloperskie w jednej 
części miasta, które są w trakcie realizacji. 
Zapowiada się też większa inwestycja w 
innej części naszego miasta. Mam więc 
nadzieję, że tych nowych mieszkańców w 
Zielonce również będzie przybywało.
– Nowi mieszkańcy to jednej 
strony szansa na większy budżet 
miasta, ale z drugiej strony, to 
konieczność budowy nowej 
miejskiej infrastruktury – ko-
nieczność tworzenia większej 
ilości miejsc w szkołach, przed-
szkolach…
– To prawda, ale nowi mieszkańcy to też 
wzrost kapitału społecznego i kulturowego, 
bo przynoszą ze sobą coś nowego. To też 
jest pożądane dla funkcjonowania miasta. 
Ale ci nowi mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z infrastruktury jaką Miasto Zielonka 
posiada czyli z naszych szkół, przedszkoli, 
Ośrodka Kultury i Sportu, a także z sze-
rokiej gamy propozycji, którą proponują 
nasze organizacje pozarządowe.
– Zielonka może nie ma zbyt 
dużo obiektów użyteczności 
publicznej – ale ciągle ma jedną 
z większych (bo już chyba nie 
największą) halę sportową. 
To trochę nietypowy obiekt, 
w którym zlokalizowany 
jest i ośrodek kultury i 
centrum zielonkowskiego 

sportu ale też duża szkoła – nie-
gdyś gimnazjum, dziś już szkoła 
podstawowa. Czy w planach 
burmistrza jest ingerencja w tą 
formę organizacyjną?
– Nasza hala jest ciągle jedną z większych 
w okolicy i jest naszą chlubą. Choć jest 
to duży obiekt, to daje się zauważyć, że 
w naszym mieście, ze względu na stale 
rosnącą ilość klubów sportowych, jest 
zapotrzebowanie większe niż możliwości 
tej hali.  Przydałaby się nam kolejna duża 
hala sportowa. Przy uwarunkowaniach 
zewnętrznych – niezależnych od gminy – 
będziemy musieli mocno się zastanowić 
jak ten budżet miasta konstruować, aby 
udźwignąć budowę takiej hali. Jest teren 
przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie można 
będzie się pokusić o budowę nowej hali, 
która jest również potrzebna szkole. 
Jeśli chodzi o połączenie kultury i sportu 
w jednym miejscu, jest to zasadne, ale 
jeśli chodzi o samą kulturę w mieście, to 
istnieje potrzeba zintensyfikowania działań 
kulturalnych. Mam nadzieję, że mieszkańcy 

zauważyli działania w tym obszarze, które 
już się dzieją. Chciałbym, abyśmy powrócili 
do cyklu wydarzeń „Scena pod dębami” czy 
innych form kulturalno-rozrywkowych. Wi-
dzę ogromną potrzebę rozbudzenia kultury 
w Zielonce i będę starał się małymi krokami 
tę aktualną lukę wypełniać.
– Zielonce brakuje zorganizo-
wanego, centralnego miejsca, 
w którym mieszkańcy mogliby 
się spotykać przy okazji różnych 
wydarzeń plenerowych. Czy 
jest plan na zagospodarowanie 
parku potocznie zwanego „Dę-
binkami”?
– To nawet nie jest potrzeba, ale 
również moje ogromne dąże-
nie, do tego, aby nasz Park 
„Dębinki” zaczął tętnić 
życiem. Najistotniej-
sza kwestia, którą 
trzeba rozwiązać, to 
uregulowanie stanu 
prawnego „Dębi-
nek”. Jesteśmy na 
dobrej drodze. Park 
na dzień dzisiej-
szy jest ale stary 
budynek, który tam 
się znajduje po prostu 
straszy. Jest plac zabaw, 
który wymaga za-
dbania i zmiany 
urządzeń do 

zabawy. Urządzenia są stare i wymagają 
wymiany. Oprócz tego, że chciałbym, 
aby park stał się centralnym miejscem to 
chciałbym, aby powstał tam centralny park 
zabaw – ładny wizualnie i funkcjonalny, 
dostosowany również dla osób niepełno-
sprawnych. Mamy urządzenia siłowni ple-
nerowej, ale z uwagi na to, że pod nimi jest 
piach, osoby niepełnosprawne nie mogą z 
tej siłowni korzystać. Moim marzeniem jest, 
aby powstała tam stała scena, aby w miejscu 
dzisiejszego baraku powstało miejsce, gdzie 
będzie można przyjść wypić kawę, spotkać 
się ze znajomymi, porozmawiać…
– Marzenie szczytne, ale te nasze 
lokalne kawiarenki jakoś nie 
mogą się ekonomicznie spiąć…
– Mam tego świadomość, ale mogłaby 
tam też powstać chociażby sala ślubów, 
której Zielonka nie posiada. Park Dębinki 
będzie pełnił trochę inną rolę niż centralny 
plac. Mamy taki plac zlokalizowany w 
centrum miasta. Położony przy ruchliwym 
ciągu komunikacyjnym. To powinna być 
wizytówka miasta z zielonym skwerem 

z instalacjami wodnymi, zwłaszcza, że 
niedaleko jest Kościół, Komisariat Policji 
i nasz zielonkowski bazarek.
– Pierwsze w naszym powiecie 
ścieżki rowerowe pojawiły się 
w Zielonce wiele lat temu. Dziś 
wyglądają nieco archaicznie. 
Czy miasto planuje je zachować 
w takim stanie, w jakim są?
– Te nasze pierwsze ścieżki rowerowe 
znacząco różnią się od tych, jakie dziś 
powstają. Niemniej jednak mieszkańcy 
już się do nich przyzwyczaili i z racji tego, 
że są zlokalizowane „w drodze do szkoły” 
nie nazwałbym tego problemem ale takim 

naszym zielonkowskim folklorem. 
Pogodzenie dwóch opinii jakie 

na temat tych ścieżek funk-
cjonują nie jest łatwe. Ale na 
dzień dzisiejszy nie przewi-
duję zmiany tej sytuacji. Być 
może w ciągu tych pięciu 
lat pojawi się możliwość 
lepszego rozwiązania układu 
ścieżek rowerowych w tej 
lokalizacji.

– Kolejnym tematem, czekającym 
na rozwiązanie jest zielonkowski 
bazarek. Zlokalizowany w cen-
tralnym miejscu w sąsiedztwie 
stacji PKP nie dodaje miastu 
uroku. Czy to miejsce doczeka 
się modernizacji?
– Bazarek w Zielonce, to reprezentacyjna 
lokalizacja Zielonki. Trwają rozmowy i 
analizy prawne co dalej z tym miejscem. 
Poprzednia kadencja przygotowała kon-
cepcję na modernizacje, według której 
miałby powstać podziemny parking na 
ok. 70 miejsc. Z uwagi na wstępną wycenę 
tej modernizacji nie jest to oszałamia-
jąca ilość. Cały czas na etapie analiz jest 
podjęcie decyzji czy miasto stać na taką 
inwestycję i czy po prostu jest ona w takim 
kształcie nam potrzebna. 
Sprawa bazarku jest pilna i wymaga 
interwencji. W Zielonce brakuje peł-
nego spojrzenia na miasto. Do tej pory 
odbywało się to punktowo ale nie brano 
pod uwagę całej przestrzeni. Chciałbym 
zapoczątkować mechanizmy, które będą 

powtarzalne – spojrzenie kompleksowo 
na całe miasto.
– Przygotowując się do spotkania 
z Panem rozmawiałam z miesz-
kańcami Zielonki i powtarzało 
się w tych rozmowach pytanie: 
czy będzie wreszcie jakaś propo-
zycja dla młodych? Ma pan coś 
w zanadrzu?
– Cieszę się, że padło to pytanie. W 
Zielonce do tej pory były propozycje dla 
dzieci i dla seniorów. Gdzieś po drodze 
zniknął nam cały środek. To duża grupa. 
Chciałbym zaznaczyć, że to dopiero trzy 
miesiące i chciałbym mieć prośbę do 
mieszkańców, aby dali mi chwilkę, bo pew-
ne działania tego czasu potrzebują.  Jednak, 
co chciałbym podkreślić, niedawno ruszyło 
nasze pierwsze miejskie lodowisko, które 
do dnia dzisiejszego cieszy się wielkim 
zainteresowaniem. 

Na zapis pełnej rozmowy zapraszamy 
do TV Internetowej na stronie  
www.zyciepw.pl w programie  

„Teresa Urbanowska zaprasza”

– W Zielonce brakuje pełnego spojrzenia na miasto. 
(...) W Zielonce do tej pory były propozycje dla dzieci 

i dla seniorów. Gdzieś po drodze zniknął nam cały 
środek. To duża grupa. Chciałbym zaznaczyć, że 

to dopiero trzy miesiące i chciałbym mieć prośbę 
do mieszkańców, aby dali mi chwilkę, bo pewne 

działania tego czasu potrzebują.  Jednak, co 
chciałbym podkreślić, niedawno ruszyło 

nasze pierwsze miejskie lodowisko, 
które do dnia dzisiejszego cieszy się 

wielkim zainteresowaniem – mówi 
Kamil Iwandowski, burmistrz Zielonki.

Dąbrówka przed debatą śmieciową?

O budżecie Gminy Dąbrówka, gospodarce odpadami oraz o powodach rosnących wpływów do 
budżetu, a także czekającej gminę dyskusji w sprawie ustalenia nowych stawek za odbiór śmieci 
z Radosławem Korzeniewskim, wójtem Dąbrówki, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Budżet Gminy Dąbrówka na 
2019 rok wzbudził trochę emocji. 
Na FB-kowym forum pojawiały się 
informacje o cięciach. Czy już 
podjęto ostateczne decyzje co do 
kształtu budżetu?
– Uchwalony ostatecznie budżet 
jest dla mnie zadowalający. Na ten 
rok są dla mnie ważne trzy zadania. 
Pierwsze to wybudowanie wodociągu 
w miejscowości Czarnów oraz uzu-
pełnienie wodociągu w Ludwinowie  
i w Ostrówku. Drugie – modernizacja 
oświetlenia wzdłuż dróg powiatowych 
w całej gminie i trzecie – zabezpie-
czenie środków na pokrycie kosztów 
gospodarki odpadami. Cieszę się, 
że radni również docenili wagę tych 
inwestycji.
– Rozumiem, że są to prioryte-
towe zadania Gminy Dąbrówka. 
Najgorętszy ostatnio temat, nie 
tylko lokalnie – ale w całym kraju 
dotyczy gospodarki odpadami. 
Czy Dąbrówce wystarczy zabez-
pieczonych funduszy?
– Mogę już dziś powiedzieć, że 
wystarczy. Jesteśmy po przetargu, 
który wygrała firma z Ostrołęki. Do 
przetargu stanęło kilka firm. Wybrana 
oferta jest dwa razy droższą, niż ob-
sługa ubiegłoroczna. Miesięcznie bę-

dzie to dla gminy 135 000,00 zł. Rada 
zabezpieczyła na całe zadanie milion 
800 tysięcy złotych. W ubiegłym roku 
gospodarka odpadami kosztowała 
naszą gminę 900 tysięcy. Mimo to, 

patrząc na sąsiednie gminy, w Dą-
brówce nie jest jeszcze tak źle.
– Czy określono już ile za odbiór 
śmieci będą płacili mieszkań-
cy?
– Do zmiany stawek za odbiór odpa-
dów obliguje nas ustawa. W kwestii 
wysokości opłat od mieszkańców 

za odbiór odpadów rada nie podjęła 
jeszcze uchwały. Temat ten będzie 
dopiero procedowany na komisjach 
i na posiedzeniu rady. Nie wiem 
jeszcze jaką decyzję podejmą w tej 

sprawie radni. Jeśli radni uznają, 
że nie będziemy podnosili opłat 
od mieszkańców to muszą wskazać 
skąd wziąć pieniądze na sfinanso-
wanie takiego działania. Z pew-
nością czeka nas ważna i trudna 
decyzja ponieważ gmina ma 20,5 
miliona zł. długu. Planowany dług  

na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 
ponad 23 miliony złotych. To jest 
w zasadzie maximum możliwego 
zadłużenia.
– Co wpłynie na wzrost tego 
zadłużenia?
– Inwestycje z lat poprzednich. 
Dynamika wzrostu ilości tych inwe-
stycji powoduje, że musimy płacić 
zobowiązania z poprzednich lat  
z realizacji inwestycji.
– Dąbrówka jest gminą w której 
obserwuje się stały przyrost no-
wych firm – szczególnie wzdłuż 
trasy S8. W jakim stopniu ma to 
wpływ na wpływy do budżetu?
– Tu, jako wójt, jestem bardzo 
zadowolony ponieważ z podatku 
od nieruchomości w ostatnich la-
tach wpływy do budżetu znacznie 
wzrosły. W ciągu roku z tego tytułu 
wpływy do budżetu wzrosły o około 
milion złotych.
– A wpływy z PIT?
– Też odnotowaliśmy znaczny wzrost, 
może nie na taką skalę jak wpływy 
z podatków od nieruchomości, ale 
jednak wzrost jest. Warto zauważyć, 
że jak wynika z danych GUS za 2017 
rok stopa bezrobocia w Gminie Dą-
brówka wyniosła 2-3%. To znajduje 
przełożenie na wpływy z PIT-ów.

Kompleksowo  
o Zielonce

– Do zmiany stawek  
za odbiór odpadów obliguje 
nas ustawa. W kwestii wyso-
kości opłat od mieszkańców 
za odbiór odpadów rada nie 
podjęła jeszcze uchwały. Te-
mat ten będzie dopiero pro-
cedowany na komisjach i na 
posiedzeniu rady. Nie wiem 
jeszcze jaką decyzję podejmą 
w tej sprawie radni – mówi 
Radosłąw Korzeniewski,  
wójt Gminy Dąbrówka

Pierwsza w powiecie 
wołomińskim  
Rada Pożytku

W miniony poniedziałek (11 lutego 2019) 
kobyłkowscy radni (zgodnie z Ustawą) podjęli 
uchwałę w sprawie określenia trybu powo-
ływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Kobyłce. 

lokalne społeczności w
 Kobyłce

Niespełna miesiąc (15 
grudnia) po złożeniu ślubo-
wania przez Edytę Zbieć, ko-
byłkowską burmistrz, wpłynął 
wniosek o powołanie Rady 
Pożytku w Kobyłce, podpisany, 
zgodnie z Ustawą  przez pięć 
podmiotów. 

Od tej daty gmina ma 60 
dni, na przygotowanie i uchwa-
lenie trybu powoływania człon-
ków oraz organizacji i trybu 
działania Miej-
skiej Rady Dzia-
łalności Pożytku 
Publicznego w 
Kobyłce.

W związku z tym w odbyło 
się spotkanie, w którym uczest-
niczyło 19 przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, dwoje  
radnych oraz pracownicy urzę-
du. Wypracowano zasady, które 
zapisano w projekcie uchwały 
przygotowanej na styczniowe 
posiedzenie rady, na którym 
radni uchwały nie podjęli uzna-
jąc, że zabrakło w procesie 
przygotowawczym konsultacji 
społecznych. Odbyło się kolejne 
spotkanie, na które tym razem 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych już tak licznie 

nie przybyli. Dyskutowano nad 
proponowaną treścią uchwały, 
do której wprowadzono po-
prawki i uwagi.

Z uwagi na ściśle określony 
termin podjęcia uchwały, w 
miniony poniedziałek, odbyło 
się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Miasta Kobyłka. Nie-
zwykle krótkie, 7 minutowe, 
posiedzenie zakończyło się 
podjęciem uchwały określającej 

tryb powoływa-
nia członków 
oraz organiza-
cji i tryb dzia-
łania Miejskiej 
Rady Działal-
ności Pożytku 
Publicznego 
w Kobyłce.  
W ciągu kolej-
nych 60 dni Rada 

Pożytku powinna 
zostać powołana.
Będzie to pierwszy 

organ tego typu w powiecie 
wołomińskim. – Bardzo się 
cieszę, że podczas tej kaden-
cji, została powołana Rada 
pożytku publicznego, jak się 
okazuje jedyna w powiecie wo-
łomińskim. Jesteśmy świadka-
mi nowej jakości w Kobyłce, 
gdzie śmiało pojawiają się 
na scenie trzeciego sektora, 
liczne organizacje pozarzą-
dowe, z wielką nadzieją na 
współdziałanie z samorządem. 
A ja, jako burmistrz, mam 
okazję wiele nauczyć się od 
organizacji, które prezentują 
różne stanowiska związane z 
funkcjonowaniem trzeciego 
sektora oraz działalnością 
pożytku publicznego i wolon-
tariatem – mówi Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki.

Jesteśmy 
świadkami 
nowej jakości 
w Kobyłce, 
gdzie śmiało 
pojawiają się na 
scenie trzeciego sek-
tora, liczne organizacje 
pozarządowe, z wielką 
nadzieją na współdziała-
nie z samorządem.

W Szkole Podstawowej im. 
Armii Krajowej w Starych Za-
łubicach o godz. 9:00 rozpoczną 
się uroczystości rocznicowe 
połączone z obchodami święta 
szkoły. W programie m.in. wy-
stęp artystyczny uczniów, żywa 
lekcja historii pt. „Niepodległa” 
i złożenie kwiatów pod pomni-
kiem poświęconym Żołnierzom 
AK. W uroczystości wezmą 
udział przedstawiciele Okrę-
gu Warszawa-Wschód 

ŚZŻAK, reprezentanci władz 
samorządowych, delegacje 
szkół i organizacji społecznych. 
Uczniowie z Międzyszkolnego 
Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej 
reprezentować będą poczet 
sztandarowy radzymińskich 
Żołnierzy Armii Krajowej Ob-
wodu „Rajski Ptak”. Tego dnia 
we wszystkich szkołach należą-
cych do Międzyszkolnego Klu-
bu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej 
odbędą się okolicznościowe 

apele, akademie i przygotowane 
zostaną wystawy poświęcone 
Żołnierzom AK.

O godz. 18:00 w kaplicy 
przy Sanktuarium Świętego 
Jana Pawła II w Radzyminie 
zostanie odprawiona Msza 
Święta w intencji śp. ppor. Ry-
szarda Zacheji ps. „Sędziwoj” i 
radzymińskich Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwodu „Rajski 
Ptak”, którzy „…swoim po-

święceniem w trudnych dla 
naszego narodu chwilach – dali 
przykład oddania dla Ojczy-
zny”. Po zakończeniu nabożeń-
stwa na Cmentarzu Poległych  
w Radzyminie, zostaną złożone 
kwiaty oraz zapalone znicze na 
zbiorowej mogile Żołnierzy AK 
Obwodu „Rajski Ptak”. W tym 
wyjątkowym miejscu minutą 
ciszy zostanie uczczona pamięć 
Bohaterów Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Źródło: UMiG Radzymin

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Starych Załubicach i Międzyszkolny Klub Historyczny 
im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej zapraszają w 
czwartek 14 lutego na uroczystości z okazji 77. rocz-
nicy utworzenia Armii Krajowej, która była symbolem 
determinacji i woli walki Polaków z okupantami 
podczas II wojny światowej.

Obchody 77. rocznicy  
utworzenia Armii Krajowej  
w Starych Załubicach  
i Radzyminie

cześć i chw
ała bohaterom

W tym wyjątkowym miejscu,  
14 lutego br., minutą ciszy zostanie 

uczczona pamięć Bohaterów Polskiego 
Państwa Podziemnego

zostać powołana.

O konieczności przebudzenia w Zielonce i kompleksowych rozwiąza-
niach problemów miasta z Kamilem Iwandowskim, burmistrzem Zielonki, 
rozmawia Teresa Urbanowska.
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Super Finał Mistrzostw  
Polski w unihokeju  
odbędzie się w Zielonce

Unihokeiści MUKS-u Zielonka zakończyli rundę zasadniczą sezonu 2018/2019 i przygotowują się 
do fazy play-off. Dzieci i młodzicy zielonkowskiego klubu w czerwcu zmierzą się w rozgrywkach 
Pucharu Polski. Pierwsza reprezentacja unihokeistów na niedawnych Mistrzostwach Świata 
zajęła 13. miejsce, zaś kadra juniorów przygotowuje się do majowych Mistrzostw Świata. Z Ro-
bertem Deską, trenerem seniorów MUKS-u Zielonka oraz byłym trenerem reprezentacji juniorów 
w unihokeju, rozmawia Paweł Choim. 

– Jak wyglądała runda zasadni-
cza w wykonaniu unihokeistów 
MUKS-u Zielonka?
– W pierwszej fazie, w której w 
naszej grupie uczestniczyło pięć 
drużyn, zajęliśmy pierwsze miej-
sce. Czyli osiągnęliśmy zupełnie 
niezły wynik. Nękały nas proble-
my kadrowe spowodowane wyjaz-
dami zawodników i kontuzjami, 
ale teraz wszystko już wróciło 
do normy. Aktualnie jesteśmy w 
fazie treningów już praktycznie 
pierwszym składem.
– Jakie są założenia (cele) na 
etap rundy pucharowej roz-
grywek?
– Jeśli chodzi o 1/16 rozgrywek 
w ramach play-offów, to 
pierwszy los mamy wy-
grany, ponieważ za-
jęliśmy I miejsce w 
grupie. Natomiast 
w meczu 1/4 fi-
nału Mistrzostw 
Polski zmierzy-
my się z drużyną 
Wilków Sanok. 
W tej fazie roz-
grywek gra się 
do dwóch zwy-
cięstw, a zwy-
cięzca awansuje 
do czwórki naj-
lepszych dru-

żyn w kraju. Jeśli awansujemy 
dalej, to prawdopodobnie naszym 
rywalem będzie Szarotka Nowy 
Targ. Głównym naszym celem, 
jak każdej drużyny, jest zdobycie 
Mistrzostwa Polski. Natomiast 
ostatnia faza rywalizacji, czyli 
Super Finał Mistrzostw Polski, 

odbędzie się 13. kwietnia w 
Zielonce. W turnieju kończącym 
sezon spotkają się po cztery 
najlepsze drużyny kobiet i męż-
czyzn.
– Jaka jest sytuacja pozosta-
łych roczników, prowadzonych 
przez Wasz klub?
– W tej chwili prowadzimy tylko 
najmłodsze kategorie wiekowe 
dzieci i młodzieży. To jest po-
czątkowa faza naszej pracy i mu-
simy jeszcze poczekać na efekty. 
Drużyny te trenujemy dopiero od 
2-3 lat. Połowa z tych młodych 
unihokeistów to początkujący 
zawodnicy, dlatego trzeba prowa-
dzić pracę od podstaw. Jeśli cho-
dzi o Puchar Polski młodzików  
i dzieci, to zostanie rozegrany w 

czerwcu i wtedy zobaczymy, jakie 
będą efekty tej pracy. 
– Co prawda nie prowadzi Pan 
już reprezentacji, ale czy mógł-
by Pan opowiedzieć o obecnej 
sytuacji Kadry Narodowej? 
– Kadra juniorska przygotowuje 
się do Mistrzostw Świata w kate-
gorii do 19 lat, które odbędą się w 
kanadyjskim Halifaksie w maju. 
Jeśli chodzi o kadrę seniorów, to 
wynik nie jest zbyt dobry, bo na 
ostatnich Mistrzostwach Świata 
(turniej został rozegrany w Cze-
chach w dniach 1-9 grudnia 2018 
r. przyp. red.) zajęła 13. miejsce. 
I teraz trenerzy rozpoczną pracę 
od początku, przygotowując 
drużynę m.in do eliminacji Mi-
strzostw Świata.

– Jeśli chodzi o 1/16 rozgrywek w ramach play-
offów, to pierwszy los mamy wygrany, ponieważ 

zajęliśmy I miejsce w grupie. Natomiast w meczu 
1/4 finału Mistrzostw Polski zmierzymy się z druży-
ną Wilków Sanok. W tej fazie rozgrywek gra się do 

dwóch zwycięstw, a zwycięzca awansuje do czwórki 
najlepszych drużyn w kraju. Jeśli awansujemy dalej, 
to prawdopodobnie naszym rywalem będzie Szarot-
ka Nowy Targ. Głównym naszym celem, jak każdej 

drużyny, jest zdobycie Mistrzostwa Polski. – podkre-
śla Robert Deska, trener seniorów MUKS Zielonka




