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Ponowne podjęcie 
przez RDOŚ postępo-
wania w sprawie  
wyrobisk w Zawadach

15 000

Kobieta żadnej 
pracy się nie boi
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Chaciński
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Jak działa  
usługa Twój e-PIT i kto 
może z niej skorzystać
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4

Podczas uroczystych ob-
chodów Narodowego Dnia 
Pamięci "Żołnierzy Wyklę-
tych" w Wołominie, Adam 
Lubiak, starosta wołomiń-
ski, przypomniał, że data  
1 marca upamiętnia rocznicę 

wykonania wyroku śmierci na 
ostatnich dowódcach Zrze-
szenia „Wolność i Niezawi-

słość” >> str. 3

– Inwestorem rozbudowy będzie szpital, który 
ma osobowość prawną i po podpisaniu umo-

wy pomiędzy Szpitalem a Powiatem Wołomiń-
skim, będzie ogłaszał przetarg na budowę. 
To ogromne wyzwanie. (...) Niezależnie od 

budowy pewne zmiany udało się już wprowa-
dzić a będą też wprowadzanie kolejne. Od 

pacjentów zaczynamy słyszeć, że czują już te 
zmiany. Choć są to środki, doraźne to jednak 

do wakacji pacjenci przychodni jak  
i SORu powinni te zmiany odczuć  

– mówi wicestarosta Robert Szydlik >> str. 3

Nowe 
pomieszczenia
dla SOR  
w Wołominie

– Porusza pani problem 
komunikacji i tu, niejako odpo-

wiedź znajdujemy w nowym programie 
„Piątka Morawieckiego”, gdzie pojawia 
się propozycja rozwiązań komunikacyj-
nych. Pyta się pani co robią posłowie 
– no to jest właśnie odpowiedź na to 
pytanie – posłowie starają się załatwić 
możliwości rozwiązań niektórych proble-
mów systemowo – mówi Piotr Uściński, 
poseł na Sejm RP z ramienia PiS >> str. 4

Poseł pracuje  
w Sejmie  
ale i w terenie

www.wilenskapark.pl

Obchody  
Narodowego Dnia  
Pamięci "Żołnierzy  

Wyklętych"
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Jak działa usługa Twój e-PIT 
i kto może z niej skorzystać

O rozliczeniach podatkowych za 2018 roku rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura 
rachunkowego z Kobyłki

– Od 15 lutego działa już usługa 
Twój e-PIT. Co po ponad dwóch 
tygodniach może Pan powiedzieć 
o tej usłudze?
- Z pewnością jest to swego rodzaju 
rewolucja. Po ponad ćwierćwieczu 
obowiązywania ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 
po raz pierwszy w historii mamy do 
czynienia z sytuacją, w której to urząd 
skarbowy przygotowuje dla nas pro-
pozycję zeznania podatkowego.
– Proszę przybliżyć naszym Czy-
telnikom o co dokładnie chodzi  
z wypełnianiem PITów przez urząd 
skarbowy.
- Twój e-PIT to usługa uruchomiona 
przez Ministerstwo Finansów, wspie-
rająca podatników w wypełnianiu 
obowiązków podatkowych i tak należy 
ją traktować. Na podstawie danych 
przesłanych przez płatników, tj. 
przede wszystkim przez pracodaw-
ców i zleceniodawców, Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa przygotowała 
zeznania podatkowe dla osób, które 
w 2018 roku osiągały dochody opo-
datkowane według skali podatkowej 
i wypłacane przez płatników 
oraz dochody z zysków 
kapitałowych – chodzi 
tu przede wszystkim 
o dochody uzyskane 
ze sprzedaży pa-
pierów wartościo-
wych, np. akcji 
na giełdzie. 
Warto wspomnieć, że skala tego 
projektu jest ogromna. Jak podaje 
Ministerstwo Finansów, płatnicy 
przesłali 35 mln dokumentów. Cho-
dzi tu o PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-
40A oraz PIT-11A. Na podstawie tych 
dokumentów Krajowa Administracja 
Skarbowa  przygotowała 23 mln 
zeznań PIT-37 oraz ćwierć miliona 
zeznań PIT-38.
– Skoro zeznanie podatkowe jest 

przygotowane to, czy podatnik 
powinien coś jeszcze zrobić?
– Tak jak wspomniałem na począt-
ku naszej rozmowy, usługę Twój 
e-PIT warto potraktować jako pomoc  
w spełnieniu obowiązku złożenia ze-
znania podatkowego. Podatnik może 
zeznanie zaakceptować albo je od-
rzuci i złożyć samodzielnie, albo nie 

robić nic. W roku 2019 usługa dotyczy 
rozliczeń osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej 
oraz podatników uzyskujących przy-
chody z kapitałów pieniężnych, czyli 
wspomnianych wcześniej akcji. 
– Czy to jedyne wyjątki?
– Może również zdarzyć się tak, że 
podatnik uzyskał dochody, które 
musi rozliczyć składając zeznanie na 
formularzu PIT-36. Może tak być np. 

w sytuacji kiedy wierzyciel umorzył 
podatnikowi dług.
– A co z rozliczeniami małżon-
ków?
– W usłudze Twój e-PIT na po-
datników czekają przygotowane 
indywidualne zeznania podatkowe. 
Jeśli podatnicy chcieliby skorzystać 
z możliwości wspólnego opodatko-
wania dochodów małżonków albo 
z możliwości rozliczenia jako osoba 
samotnie wychowująca dziecko, to 
mogą to zrobić samodzielnie mo-
dyfikując przygotowane zeznanie 
indywidualne. Na pewno jednak 
usługa Twój e-PIT sama w sobie jest 
dużym ułatwieniem dla podatnika, 
ponieważ nie musi on już podawać 
wielu danych np. danych dziecka  
w celu skorzystania z ulgi na dziecko 
– te dane są już niejako „zapamię-

tane” z zeznania złożonego za 2017 
rok.
– A co się stanie jeśli podatnik 
nie zrobi absolutnie nic ze swoim 
zeznaniem podatkowym za 2018 
rok?
– Jeżeli podatnik nie złoży samodziel-
nie zeznania PIT, ani nie odrzuci 
zeznania przygotowanego przez 
Krajową Administrację Skarbową, 
to z upływem 30 kwietnia 2019 

roku zostanie ono automatycznie 
zaakceptowane. Jeśli z zeznania 
przygotowanego w usłudze Twój 
e-PIT będzie wynikała kwota po-
datku do zapłaty, to urząd skarbowy 
do końca maja prześle podatnikowi 
informację o wysokości podatku do 
zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni 
na zapłatę podatku od dnia otrzy-
mania takiej informacji z urzędu. Za 
okres od 1 maja do upływu 7 dni od 
otrzymania informacji z urzędu nie 
będą naliczane odsetki za zwłokę. 
Jeśli z zeznania wynikać będzie 
kwota nadpłaty, to nadpłata zostanie 
zwrócona podatnikowi. Warto jeszcze 
wspomnieć, że w przypadku elek-
tronicznej formy rozliczeń, podatnik 
szybciej otrzyma zwrot nadpłaty –  
w ciągu maksymalnie 45 dni zamiast 
standardowych 3 miesięcy.

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
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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
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Zielonka www.upietrzakow.pl
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Tematy poruszane w przestrzeni 
publicznej często skupiają się na stronie 
finansowej poszczególnych działań czy 
inwestycji – na ogół pada wówczas pyta-
nie: Ile to kosztuje? Czemu tak drogo? 
Nie można było taniej? 

Przemieszczam się po drogach 
powiatowych dość często w zasadzie 
we wszystkich kierunkach. Te pytania 
wracają do mnie, gdy mijam liczne dziury 
w asfalcie na terenie tej czy innej gminy, 
w dopiero co naprawionej nawierzchni. 
Ale zaraz pojawia się inna myśl: dlaczego 
ważna jest tylko cena? Dlaczego jakość 
nie ma dla nas znaczenia? 

Droga, chodnik, czy inna trwała in-
westycja wykonana zgodnie ze sztuką, z 
dobrych materiałów, powinna mieć swoją 
cenę i powinna służyć przez  wiele lat. Re-
alizacja w myśl zasady „dużo i najtaniej” 
to często jedna ze straconych szans na 
lepszy standard, na dłuższą eksploatację 
– to stracone pieniądze. 

Coraz częściej złości mnie to, jak 
nasze elity samorządowe podchodzą do 
wartości wypracowanych i wytworzonych 
przez poprzedników – opracowanych 
dokumentacji, wdrożonych polityk lo-
kalnych. Czasem wprowadzenie zmian 
w dokumentacji jest konieczne, niestety 
zdarza się też często, że jedynym argu-
mentem jest „nie, bo nie”. Nie bo to nie 
ta opcja, nie bo to nie ta osoba, nie bo nie 
lubię tego czy innego poprzednika.    

Złości mnie, gdy samorządowcy, na 
ogół zawsze mocno zatroskani o publicz-
ne finanse, lekką ręką odkładają w czasie, 
a więc często „wyrzucają do kosza” od lat 
oczekiwane przez mieszkańców decyzje 
– szczególnie te z gotową już do realizacji 
dokumentacją. 

Nikt nigdy nie zrobił bilansu strat i 
nie policzył ile wszyscy tracimy na wojen-
kach podjazdowych i na zaniechaniu.

Wielka szkoda, że nie da się tego 
policzyć. A coraz częściej są to stracone 
szanse na szybszy rozwój, na poprawę 
sytuacji tego czy innego przedsiębiorstwa, 
tej czy innej rodziny.

Obserwuję samorządy lokalne od 
blisko 30 lat. Z tej perspektywy widzę 
pewne prawidłowości. Sukces osiągają 

tylko ci, którym udaje się pamiętać z 
jakim zamysłem weszli na samorządową 
ścieżkę i nie dają się wciągnąć w nie swoje 
rozgrywki.

Szanowni Samorządowcy dostali-
ście szansę od wyborców na realizację 
własnej wizji miejscowości, w których 
mieszkacie. To bardzo ciekawe przeży-
cie i doświadczenie życiowe, które dla 
wielu może przerodzić się w przygodę 
życia. Tylko od Was zależy aby nie była to 
stracona szansa. Ale też od Was zależy czy 
mieszkańcom gminy, za którą wzięliście 
ciężar odpowiedzialności nie zostanie 
odebrana ich życiowa szansa. 

Żal o straconą szansie do nowej Rady 
Miasta Kobyłka ma jeden z przedsię-
biorców, który skierował do przewod-
niczącego kobyłkowskiej rady Kamila 

Kowaleczki list z wnioskiem o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej. 

Podjęta na ostatniej sesji rady uchwa-
ła dotycząca Miejscowego Planu Zago-
spodarowania powoduje utratę szansy nie 
tylko na rozwój firmy, w którą inwestował 
czekając na uchwalenie planu, dokumen-
tu nad którym wiele osób długo pracowa-
ło. Ktoś za tą pracę zapłacił.

Na wielu nieoficjalnych spotkaniach 
pada często stwierdzenie w stylu „mnie 
polityka nie interesuje”. Jeśli uważamy, 
że nie ma ona wpływu na nasze życie to 
jesteśmy w błędzie. Ma, często nawet 
większy niż jesteśmy to w stanie sobie 
wyobrazić.

 Coraz częściej złości mnie to, 
jak nasze elity samorządowe 

podchodzą do wartości wypra-
cowanych i wytworzonych przez 
poprzedników – opracowanych 
dokumentacji, wdrożonych poli-
tyk lokalnych. Czasem wprowa-

dzenie zmian w dokumentacji 
jest konieczne, niestety często 
jedynym argumentem jest „nie, 
bo nie”. Nie bo to nie ta opcja, 

nie bo to nie ta osoba...

Stracone szanse
Teresa Urbanowska

Kac
Edward M. Urbanowski

Nie milkną komentarze po obiecanych przez Prawo i Sprawiedliwość pie-
niądzach jakie każdy z nas miałby otrzymać w przeddzień majowych wyborów 
do europarlamentu i jesiennych do Sejmu i Senatu. Oto jeden z nich, Ludwika 
Dorna, byłego wiceprezesa PiS.

- Marketing polityczny jest ważny, ale nie należy go mylić z polityką, a „piąt-
ka” Kaczyńskiego, reakcje na nią, to, co ją poprzedziło, i to, czego można się 
spodziewać w przyszłości, wiele o polskiej polityce mówią. Przede wszystkim to, 
że jednym z głównych czynników napędzających dynamikę polityczną staje się 
redystrybucja dochodu narodowego, oderwana od jakiejkolwiek koncepcji polityki 
społecznej i podporządkowana wyłącznie względom wyborczym.

- Najpierw mamy wybory europejskie, a parę miesięcy później krajowe i nie 
tylko komentatorzy, ale każdy wyborca z ilorazem inteligencji wyższym od 100 
wie, że PiS liczy na zasadę „do ut des”, czyli na to, że część wyborców odwdzięczy 
się przy urnach. W ramach logiki przedwyborczej jedynym kryterium rozdziału 
kiełbasy jest przewidywana głosodajność.

- Z jednej strony mamy, zwłaszcza  
w budżetówce, potężne sektory usług, 
który bez wzrostu płac będzie popadać  
w coraz cięższy kryzys (nauczyciele, biały 
personel w ochronie zdrowia, pracownicy 
administracyjni w sądach), z drugiej strony 
grupy rzeczywiście i trwale upośledzone – 
np. rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi 
i dorosłych niepełnosprawnych. Ich gło-
sodajność jest jednak albo znikoma, albo 
wyraźnie mniejsza niż grup, którym PiS 
zaoferował konsumpcję wędliny. Owszem, 
nauczyciele to liczna grupa – obecnie około 
490 tys. osób, ale z racji perturbacji we 
wprowadzaniu reformy oświaty mało entu-
zjastycznie nastawiona do PiS, więc uzysk 
głosów z podwyżek byłby niewielki. A przede 
wszystkim kudy im tam do emerytów – 8,2 
mln głosów.

- Gdy po konwencji PiS się zorientował, że prezes Kaczyński w swoim wy-
stąpieniu nie napomknął o rencistach, a przecież to 820 tysięcy głosów, korektę 
po paru dniach wprowadziła wicepremier Beata Szydło – także renciści dostaną 
swoje 1100 złotych i to niezależnie od stopnia niepełnosprawności zawodowej.

- Ciekawie z punktu widzenia głosodajności przedstawia się zapowiedź ze-
rowej stawki PIT dla pracowników do 26. roku życia. W tym przypadku kiełbasę 
wyborczą uformowano w kształt jawnie bezwstydny, bo pomysł ten nie daje się 
obronić z punktu widzenia jakiegokolwiek kryterium moralnego, społecznego 
i gospodarczego, a wprowadza tylko niczym nieuzasadnioną nierówność wobec 
prawa. Za wyborem tej grupy jako konsumenta kiełbasy zdecydowały dwa wzglę-
dy. Po pierwsze, wyborcy w wieku 18-26 lat najrzadziej uczestniczą w wyborach; 
po drugie, są najbardziej labilni politycznie, czego wyrazem jest to, że najczę-
ściej oddają głosy na partie protestu (w 2015 roku na partię Korwin-Mikkego i 
Kukiz'15). Związanie dużej części z nich ze sobą poprzez interes portfela daje 
nadzieję na dodatkowe 100-200 tys. głosów.

- Wdzięczność w polityce utrzymuje się krócej niż kiełbasa na wiejskim wese-
lu, a wielu konsumentów kiełbasę zje, a nie podziękuje przy urnie wyborczej.

- Do poważnej rozmowy o rozwoju Polski będzie można wrócić, gdy wyborcy 
na własnej skórze przekonają się, że kiełbasą ich tylko mamiono, a naprawdę 
dostali po szklance bimbru – miło się wychyla, ożywiony człowiek jest, ale kac 
po tym trwa długo i jest bolesny.

– (...) jednym  
z głównych czynników 

napędzających dynamikę 
polityczną staje się re-

dystrybucja dochodu na-
rodowego, oderwana od 
jakiejkolwiek koncepcji 

polityki społecznej i pod-
porządkowana wyłącznie 

względom wyborczym.  
– ocenia „piątkę” Ka-

czyńskiego, Ludwik Dorn, 
były wiceprezes PiS 

– Za nami 100 pierwszych dni 
nowej kadencji. Jak Panowie 
oceniacie – czy ten czas został 
dobrze wykorzystany?
Robert Szydlik (R.Sz.): – Fak-
tycznie 100 dni to taki symboliczny 
czas, po którym po raz pierwszy 
podejmowane są próby rozliczenia 
nowych samorządów. A wracając 
do zadanego przez panią pytania 
– stoję na stanowisku, że zawsze 
można było lepiej ten czas wyko-
rzystać. Ważnych do rozwiązania 
problemów jest w naszym powiecie 
tak wiele, że wszystkich rozwiązać 
się nie da. Mam jednak poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku bo 
wiem, że ciężko wszyscy przez ten 
czas pracowaliśmy. Rzadko się zda-
rzało wyjść o czasie z pracy. Myślę, 
że to w sumie daje jakieś (co do 
ilości godzin) co najmniej 1,5 so-
lidnego etatu. Spraw jest mnóstwo 
ale myślę, że większość zagadnień 
mamy już dobrze rozpoznanych
Igor Sulich (I.S.): – Przez te 100 
dni panowie z Zarządu się rozpę-
dzali. Jeśli chodzi o pana wicesta-
rostę, to większość problematyki 
powiatowej nie jest mu obca, bo 
radnym powiatowym był również 
w poprzedniej kadencji, ale pan 
starosta również dobrze sobie radzi 
w tym początkowy rozpoznawaniu 
problemów. Nie ma jeszcze kon-
kretnych działań Trupy z szafy nie 
wypadają. Dobrze, że jest przed 
nimi pięć lat...
– Nie sądzi Pan, że właściwszym 
byłoby stwierdzenie: mamy pięć 
lat – też jest Pan przecież radnym 
powiatowym – podobnie jak Pan 
Szydlik, a nie tylko obserwa-
torem?
I.S.: –Faktycznie – mamy pięć lat. 
R.Sz.: – Wspomniał kolega radny 
o tych trupach w szafie. Z jednej 
strony bywa pokusa, żeby w tym po-
czątkowym okresie pokazać wszyst-
kie niedociągnięcia jakie, naszym 
zdaniem, popełnili poprzednicy. Ja 
jestem od takich działań daleki. Ci, 
którzy znają moją działalność z lat 
poprzednich wiedzą, że potrafiłem 
być dosyć krytyczny i jednoznacznie 
formułować swoje stanowisko w 
niektórych kwestiach. Uważam 
jednak, że po wyborach, gdy na-
stępuje zmiana władzy, czasami 
jest nieuniknione mówienie o tym, 
że poprzednicy czegoś nie zrobili. 
Jednak nie powinno to – moim 
zdaniem – być narzędziem PR 
politycznego i zaczynanie od tego, 
że teraz to my mamy władzę i opo-
wiemy jacy to ci nasi poprzednicy 
byli niedobrzy. Nie – tak być nie 
powinno. Wiem jednak, że jeśli 
mnie ktoś będzie na sesji przypie-
rał do muru, że jakieś zadanie nie 
jest realizowane, to wtedy mogę 
powiedzieć coś w rodzaju: kochani 
w poprzedniej kadencji mogliście 
przygotować dokumentację, ale 
tego nie zrobiliście... takich ob-

szarów można wskazać wiele. Ale 
nie o to chyba chodzi, żeby sobie 
wypominać. Nie robiliśmy katalogu 
tych tzw. „trupów w szafie”. Nie 
chodzi nam (Zarządowi Powiatu 
– przyp. red.) o to, żeby tym grać. 
Uważamy, że za dużo jest w polityce 
złego sporu. Jak pojawiło się na sesji 
pytanie o  inwestycje w jednej ze 
szkół to podkreśliłem, że nie zostało 
to uruchomione bo w tej chwili jest 
na to za późno, gdyby była przygo-
towana dokumentacja można by 
się pokusić o rozbudowę budynku. 

Dziś jest na to zbyt późno i trzeba w 
inny sposób problem dwóch roczni-
ków w szkołach rozwiązać.
I.S.: - 100 dni za nami, pamię-
tajmy jednak, że trwa kampania 
wyborcza do Europarlamentu, za 
chwilę zacznie się kampania do 
polskiego parlamentu i z pewnością 
nastroje wynikające z tego faktu 
przeniosą się również na relacje 
w samorządach. Państwo jako ko-
alicja prowadzicie swoje działania 
a my jako opozycja również swoją 
pracę rozpoczęliśmy. Jesteśmy po 
to, aby punktować to, co jest źle a 
Państwo jesteście po to, aby robić 
to dobrze.
- Chyba najważniejszym wyzwa-
niem stojącym przed obecnym 
Zarządem jak i całą Radą Po-

wiatu jest poprawa sytuacji w 
wołomińskim szpitalu. Nie ma 
chyba nic ważniejszego od zdro-
wia ludzi. Czy wypracowaliście 
już koncepcję poprawy obsługi 
i świadczenia usług mieszkań-
com?
R.Sz.: – Jesteśmy chwilę przed 
podpisaniem ze szpitalem umowy, 
bo finansowanie budowy szpitala 
będzie się opierało o obligacje, czyli 
o taką inną formę kredytowania w 
związku z tym, że nie ma w tej 
chwili środków zewnętrznych na 

tego typu zadania. Inwestorem tego 
zadania będzie szpital. Pamiętajmy, 
że ma on osobowość prawną i po 
podpisaniu umowy pomiędzy Szpi-
talem a Powiatem Wołomińskim, 
Szpital będzie ogłaszał przetarg na 
budowę. To ogromne wyzwanie, ale 
powinniśmy do niego podchodzić 
z optymizmem. Niezależnie od 
budowy pewne zmiany udało się 
już wprowadzić a będą też wpro-
wadzanie kolejne. Od pacjentów 
zaczynamy słyszeć, że czują już te 
zmiany. Choć są to środki, doraź-
ne to jednak do wakacji pacjenci 
przychodni jak i SORu powinni te 
zmiany odczuć.
I.S.: – Pytaliśmy na sesji również o 
to, z jakich pieniędzy sfinansowano 
wprowadzenie „systemu kolejkowe-

go” bo jak wiemy wynik finansowy 
szpitala nie jest najlepszy – szpital 
się ledwie bilansuje. Pytaliśmy o 
to, kto za ten system kolejkowy 
zapłaci. Może warto bardziej zająć 
się inwestycją w obiekty a nie w 
„drobnicę”?
– Panie Igorze pewnie pamięta 
Pan, tak jak i ja, że były lata 
zamykane znacznie wyższym de-
ficytem niż obecne 200 000,00 
zł – były to wówczas miliony 
złotych. Więc chyba się jednak 
poprawiło w tym względzie?

I.S.: – Faktycznie tak było. Ale nie 
zapominajmy też o wyrokach, któ-
re obciążają ten wynik finansowy, 
bo to wymusi stworzenie rezerwy 
w postaci prawie 2,5 miliona 
złotych na błędy lekarskie, które 
wprawdzie były 10 lat temu, ale 
będziemy za nie płacić obecnie.
R.Sz.: – Błędy się zdarzają...
I.S.: – Ale to kolejny powód, aby 
budowa szpitala trwała dwa a nie 
cztery lata.
R.Sz.: – Będą nowe pomiesz-
czenia dla SOR, będą nowe etaty 
lekarskie, będzie więcej miejsca. 
Doraźnie gabinety dyrektorskie 
zostaną przeniesione na V piętro a 
w miejscu dyrekcji znajdą się sale 
dla pacjentów SORu. 
I.S.: – Chciałbym, aby jednak 
Zarząd przychylił się do sugestii 
radnego Kazimierza Rakowskie-
go, starosty poprzedniej kadencji, 
aby okres tej budowy skrócić.
– W jednej z wcześniejszych roz-
mów Pan wicestarosta mówił o 
tym, że w szpitalu jest za duża 
ilość dyrektorów – przypomnę, 
że jest ich pięciu. Ale nic się w 
tej kwestii nie zmieniło...
R.Sz.: – Nadal tak uważam. Czeka 
nas niebawem konkurs na nowego 
dyrektora szpitala i zobaczymy kto 
się w konkursie zgłosi i jaka wizja 
szpitala zostanie wybrana. Gdyby 
dziś pan dyrektor szpitala, chciał 
dokonać takiej zmiany, to miałby 
problem organizacyjny. Po wy-
borze nowego dyrektora takiego 
problemu nie będzie ponieważ 
kończy się kontrakt całego zespo-
łu dyrektorskiego.

Na pełny wywiad w trakcie 
którego poruszano więcej tematów 

zapraszam na www.zyciepw.pl

W oczekiwaniu  
na rozbudowę szpitala

O rozpoczynającej się budowie i zmianach, które mają poprawić obsługę pacjentów 
szpitala z radnymi powiatowymi z przeciwnych biegunów sceny politycznej Robertem 
Szydlikiem – wicestarostą (PiS) oraz Igorem Sulichem (PO) rozmawia Teresa Urba-
nowska. Rozmawiano też o podsumowaniu 100 dni samorządu obecnej kadencji.

– Niezależnie od budowy 
pewne zmiany udało się 
już wprowadzić a będą też 
wprowadzanie kolejne. Od 
pacjentów zaczynamy sły-
szeć, że czują już te zmiany. 
Choć są to środki, doraźne 
to jednak do wakacji pacjenci 
przychodni jak i SORu powin-
ni te zmiany odczuć – mówi 
wicestarosta Robert Szydlik

– (...) nie zapominajmy też 
o wyrokach, które obciążają 
ten wynik finansowy, bo to 
wymusi stworzenie rezerwy 
w postaci prawie 2,5 milio-

na złotych na błędy lekar-
skie, które wprawdzie były 
10 lat temu, ale będziemy 

za nie płacić obecnie.– 
mówi Igor Sulich, radny 
powiatowy z Wołomina. 

Obchody Narodowego Dnia  
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Pierwszego marca w wielu miejscowościach powiatu wołomińskiego mieszkańcy i samorzą-
dowcy oddali hołd Żołnierzom Wyklętym.

W Wołominie uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Polski. 
Po nabożeństwie wszyscy uczestni-
cy wraz z pocztami sztandarowymi 
przemaszerowali do miejsca kaźni 
dokonanej przez NKWD przy ul. 
Piaskowej, gdzie pod pomnikiem 
upamiętniającym pomordowanych 
złożono hołd poległym. 

Przemówienia okolicznościowe 
wygłosili m.in. Piotr Uściński, 
poseł na Sejm RP, Dariusz Szyma-
nowski, wiceburmistrz Wołomina  
i Adam Lubiak, starosta woło-
miński, który przypomniał, że 
data 1 marca upamiętnia rocznicę 
wykonania wyroku śmierci na 
ostatnich dowódcach Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. Tego 
dnia w 1951 roku w warszawskim 
więzieniu komuniści strzałem  
w tył głowy zamordowali Łukasza 
Cieplińskiego i jego towarzyszy 
walki, którzy tworzyli kierownic-
two ogólnopolskiej konspiracji, 
kontynuującej od 1945 roku dzieło 
podziemnej Armii Krajowej. 

3 marca w Kobyłce obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych zorganizował 
Komitet Pamięci Rotmistrza Wi-

tolda Pileckiego. Po uroczystej 
Mszy Św. w Bazylice Świętej Trójcy 
i przemarszu na Pl. 15- go Sierp-
nia, nastąpiło także wręczenie aktu 
mianowania na wyższy stopień 
oficerski (major) p. Mieczysławowi 
Chojnackiemu ps. Młodzik. Uro-
czystości w Kobyłce odbywały się 

pod Patronatem Narodowym Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, a uczestniczyli  
w nich m.in.  Mariusz Błaszczak, 
Minister Obrony Narodowej, Piotr 
Uścińki, poseł na Sejm RP, Ryszard 
Czarnecki, europoseł, Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki. Małgorzata 

Zyśk, burmistrz Ząbek, Adam 
Lubiak, starosta wołomiński. 

Również 3 marca hołd Żołnie-
rzom Wyklętym oddali mieszkań-
cy i władze Marek, gdzie odbył 
się m.in. bieg Tropem Wilczym,  
w którym uczestniczył Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Mieszkańcy i samorządowcy powiatu wołomińskiego oddali hołd Żołnierzom Wyklętym
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– Swoją drogę polityczną zaczął 
Pan od przygody w samorządzie. 
Od ponad trzech lat reprezentuje 
Pan ziemię wołomińską w parla-
mencie. Czym zajmował się Pan 
w Sejmie?
– Praca posła to przede wszystkim 
stanowienie prawa. Jestem w Komisji 
Finansów Publicznych, Samorządu 
Terytorialnego oraz w Komisji do spraw 
deregulacji. Praca w tych komisjach to 
świadomy wybór. W Komisji Samo-
rządu Terytorialny jestem ze względu 
na doświadczenie samorządowe. Nie-
zwykle dla mnie ważna jest praca w 
Komisji Deregulacji. Jako wieloletni 
samorządowiec wiem, jak dużo wciąż 
jest nadregulacji – niepotrzebnych 
przepisów. Staramy się to ograniczać, i 
upraszczać na ile to możliwe. W każdej 
kadencji Sejmu była taka komisja, która 
zajmowała się deregulacjami. Nato-
miast myślę, że nasza ma największe 
sukcesy na tym polu.
– A która z wprowadzonych de-
regulacji, jest Pana zdaniem 
najważniejsza, najbardziej ocze-
kiwana?
– Myślę, że jest to „Konstytucja dla Biz-
nesu”, która została już wprowadzona 
a zawiera szereg deregulacji. Kolejna – 
choć nie wiem czy akurat najważniejsza, 
za to bardzo ciekawa, ponieważ otwiera 
możliwość działalności gospodarczej 
wszystkim Polakom, tym nawet, którzy 
nie prowadzą żadnej działalności, mogą 
ją teraz prowadzić w małym zakresie 
w sposób nie rejestrowany – legalnie – 
płacąc podatek, nie płacąc ZUSu.
– Czym jest ten „mały zakres”?
– To jest możliwość zarabiana do 
połowy najniższego średniego wyna-
grodzenia krajowego. Czyli niewiele 
ponad 1000 zł miesięcznie. Ale jest 
wiele takich osób, które prowadzą jakieś 
niewielkie działalności, które były do 
tej pory w tzw. „szarej strefie” i teraz 
mogą to robić legalnie. Ale też osoby, 
które nie są aktywne zawodowo, mogą 
się aktywizować zawodowo. Spróbować 
tej działalności, zanim założą ją na serio 
z pełną dokumentacją.
– Co my, mieszkańcy Powiatu 
Wołomińskiego, mamy z tego, 
że w ławach poselskich zasiada 
dwóch naszych przedstawicieli 
– bo przypomnijmy, oprócz Pana 
jest jeszcze pan Jacek Sasin? 
Obaj Panowie jesteście z PiS i 
obaj z Ząbek. Chyba, że coś się 
zmieniło...
– Nic się nie zmieniło, nadal miesz-
kamy w Ząbkach i zawsze pod-
kreślamy skąd się wywodzimy. 
Praca posła składa się z dwóch 
elementów: jeden to jest praca 
parlamentarna a drugi ele-
ment to jest praca w terenie. 
Każdy poseł poza datami, 
kiedy Sejm obraduje i kiedy 
jest w Warszawie, ma swój 
okręg wyborczy, w którym 
może działać. I ta praca 
w okręgu wyborczym, w 
moim przypadku, skupia 
się właśnie na powiecie 
wołomińskim. Tu spę-
dzam najwięcej czasu, tu 
jeżdżę moim mobilnym 

biurem poselskim, po najmniejszych 
miejscowościach. Odwiedzam ludzi, 
którzy potrzebują wsparcia posła. To 
są setki spotkań, setki wizyt u różnych 
ludzi. Ludzie naprawdę potrzebują 
pomocy i wsparcia
– W czym poseł może pomóc?
– Główne kompetencje posła, w któ-
rych może pomagać są kontakty z 
administracją rządową i samorządo-
wą. Jeśli mają problemy, jeśli są źle 
traktowani przez administrację, poseł 
ma prawo interweniować. W wielu 

sprawach interweniowałem i w wielu 
sprawach udało się pomóc. Jacek Sasin 
w tej chwili jest ministrem, więc on 
na co dzień pracuje w Kancelarii Pre-

miera, i siłą rzeczy ma mniej czasu na 
działalność biurową. Ale zanim zaczął 
pacę w Kancelarii Premiera również 
bardzo dużo czasu spędzał w biurze 
poselskim i spotykał się z wieloma 
mieszkańcami.
Kolejna korzyść – nasi samorządowcy, 
włodarze, mają możliwość bliskiego 
kontaktu z posłami. Czasami jest 
potrzeba umówić spotkanie na wyż-
szym szczeblu i wtedy też może 
okazać się, że przy pomocy posła jest 
to łatwiejsze.

– W jakie samorządowe kwestie 
z terenu powiatu wołomińskiego 
angażował się Pan, jako poseł, w 
czym udało się pomóc naszym 
powiatowym samorządom?
– Na przykład – burmistrz Robert Per-
kowski zwracał się w sprawie w jakiej są 
obecnie Ząbki – demograficznej. Ząbki 
są najmłodszym miastem tej wielkości 
w Polsce. Miasto ma najniższą średnią 
wieku mieszkańców, najwięcej dzieci, 
największy przyrost naturalny. Ale w 
związku z tym jest bardzo dużo uczniów 
w szkołach, którzy uczą się w systemie 
zmianowym bo nie ma innego wyjścia. 
Kolejne szkoły są systematycznie rozbu-
dowywane i kolejną nową szkołę trzeba 
budować. Zwracał się więc do rządu, aby 
spowodować zainteresowanie tą sytu-
acją i takie działania z Posłem Sasinem 
prowadziliśmy, zapraszając do Ząbek 
odpowiednich ministrów.
– A stolica naszego powiatu 
– Wołomin. Czy tu również 

udało się z pozytywnym 
skutkiem interwenio-

wać?

– Akurat pani Burmistrz nie zgła-
szała się do mnie z żadną sprawą, 
ale ja jestem otwarty i jeśli tylko 
taka potrzeba się pojawi, chętnie 
pomogę. 
– Za Pana kadencji – jako sta-
rosty wołomińskiego, długo 
toczyła się sprawa wspólnego 
biletu, który był i znowu go nie 
było. Czy jako poseł w takich 
działaniach również wspiera 
Pan samorządy, czy muszą so-
bie raczej same z tym radzić?

–To już są sprawy samorządu i kompe-
tencyjnie poseł nie ma na nie wpływu, 
natomiast w praktyce można angażo-
wać się w takie sprawy. Jeśli chodzi o 
Wspólny Bilet – przypomnę – gdy byłem 
starostą, podpisaliśmy z Miastem War-
szawa taką umowę. W sytuacji, kiedy 
Warszawa wymówiła gminom: Ząbki, 
Zielonka, Kobyłka, Wołomin, które bra-
ły w tym projekcie udział, umowę – my 
jako powiat się w ten temat zaangażo-
waliśmy i udało nam się wówczas wyne-
gocjować czteroletnią umowę. Porusza 
pani problem komunikacji i tu, niejako 
odpowiedź znajdujemy w nowym 
programie „Piątka Morawieckiego”, 
gdzie pojawia się propozycja rozwiązań 
komunikacyjnych. Pyta się pani co robią 
posłowie – no to jest właśnie odpowiedź 
na to pytanie – posłowie starają się zała-
twić możliwości rozwiązań niektórych 
problemów systemowo.

Na pełny zapis rozmowy z posłem 
Piotrem Uścińskim, zapraszam na 

www.zyciepw.pl w kolejnej rozmowie 
„Teresa Urbanowska zaprasza”„

Poseł pracuje  
w Sejmie  
ale i w terenie

Jeszcze dobrze nie opadły emocje po kampanii wyborczej do samorządów a już jeste-
śmy w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu. Trwają też przygotowania do 
wyborów parlamentarnych. Z Piotrem Uścińskim, posłem (PiS) na Sejm z ziemi woło-
mińskiej rozmawialiśmy między innymi o piątce Morawieckiego. Pytaliśmy również o 
korzyści  jakie mają mieszkańcy wybierając posłów ze swojego terenu.

Obrady otworzył i nowo 
powołaną radę powitał Piotr 
Rembelski Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Radzyminie. 
Następnie głos zabrał Krzysztof 
Dobrzyniecki Zastępca Bur-
mistrza, który przedstawił cele 
pracy Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Radzyminie, gratulował 
młodym radnym wyboru oraz 
życzył ciekawych inicjatyw. 

Pierwszym obradom Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej  
w Radzyminie przysłuchiwali się 
również radni Rady Miejskiej w 
Radzyminie: Agnieszka Oniszk-
Stachyra, Elżbieta 
Darka, Katarzyna 
Stokowska, Marek 
Brodziak, Leszek 
Jankowski oraz 
reprezentacja ze 
szkół: Bernadetta 
Stwora dyrektor 
Branżowej Szkoły I 
Stopnia im. kpt. S. 

Pogonowskiego w Radzyminie 
i Karolina Odelska Opiekun 
Samorządu Uczniowskiego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących  
w Radzyminie.

Zaprzysiężeni radni Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej przy-
stąpili do wyborów swojego 
przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego. W wyniku gło-
sowania przewodniczącą MRM 

została Emilia Skibowska, która 
zaraz po wyborze przejęła 
prowadzenie obrad od prze-
wodniczącego RM Piotra Rem-
belskiego. Następnie wybrano 
wiceprzewodniczącego, którym 
został Jakub Matusiak.

Młodzieżowa Rada Miejska 
w Radzyminie liczy siedmiu 
radnych wybranych z czterech 
szkół ponadgimnazjalnych: 
• Emilia Skibowska Prze-
wodnicząca Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Radzyminie 
(Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Radzyminie) • Jakub 

M a t u s i a k 
Wiceprze-
wodniczący 
Młodz ie -
żowej Rady 
Miejskiej  
w Radzymi-
nie (Zespół 
Szkół Ogól-
nokształcą-
cych w Ra-
dzyminie)  
•  A l i c j a 
Czyż (Ze-

spół Szkół 
Ogólnokształ-

cących w Radzyminie) • 
Kamil Więckowski (Zespół 
Szkół Techniczno-Zawodo-
wych im. inż. C. Nowaka w 
Radzyminie) • Piotr Romsicki 
(Zespół Szkół Techniczno-Za-
wodowych im. inż. C. Nowaka 
w Radzyminie) • Angelika 
Słońska (Branżowa Szkoła I 
Stopnia im. kpt. S. Pogonow-
skiego w Radzyminie) • Jonasz 
Kobiałka (IV okręg wyborczy 
– Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Warszawie).

Nowym władzom Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w 
Radzyminie  i radnym serdecz-
nie gratulujemy. Wszystkim 
życzymy powodzenia i wy-
trwałości w pracy oraz samych 
fantastycznych pomysłów.

Przewodniczą-
cą Młodzie-
żowej Rady 
Miejskiej w Radzy-
minie wybrana została 
Emilia Skibowska, a 
wiceprzewodniczącym 
Jakub Matusiak. Obo-
je są uczniami Zespołu 
Szkół Ogólnokształcą-
cych w Radzyminie.

W poniedziałek 25 lutego br. o godzinie 18.30 w sali kon-
ferencyjnej UMiG Radzymin odbyła się Inauguracyjna Se-
sja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radzyminie. Podczas 
posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz 
wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Młodzieżowa Rada  
Miejska w Radzyminie 
rozpoczyna pracę 

m
łodzi sam

orządow
cy

Prezes Społecznego Mu-
zeum Ziemi Tłuszczańskiej 
Marcin Ołdak wspomniał o 
osobach, które działały w tym 
regionie oraz ofiarach represji 
stalinowskich z lat 1944-1956. 

Kwiaty pod tablicą poświęco-
ną lokalnym Niezłomnym złożyli: 
Zastępca Burmistrza Waldemar 
Banaszek, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tłuszczu Krzysz-

tof Gajcy, 
dyrektor 
Centrum 
K u l t u r y 
Sportu i Re-
kreacji Wioletą 
Kur, przedstawi-
ciele Grupy Rekon-
strukcyjnej Rajski Ptak 
oraz Kibice Klubu Sportowego 
Legia Warszawa.

Kilka dni wcześniej, w  ósmą 
rocznicę śmierci Honorowego 
Obywatela Tłuszcza – pod-
pułkownika Jana Kazimierza 
Estkowskiego. Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
wraz z Prezesem Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Tłuszczań-
skiej Marcinem Ołdakiem 
oddali hołd podpułkowniko-
wi na cmentarzu w Pułtusku. 
Jan Estkowski był oficerem 25. 
Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Jako dowódca plutonu uczest-
niczył w Wojnie Obronnej Polski 
w 1939 r. W trakcie okupacji nie-
mieckiej działał w Polskim Pań-
stwie Podziemnym. Od 1943 r. 
był zastępcą komendanta Ośrod-
ka Armii Krajowej w Tłuszczu. 
Mieszkał wtedy w Chrzęsnem  

i Ulasku (dzisiejsze Stryj-
ki). Brał udział w akcjach 
dywersyjnych przeciwko 
Niemcom. To on do-
wodził spektakularnym 
odbiciem braci Wierz-

bów z aresztu 
policji granato-

wej w Tłuszczu. 
Uczestnik akcji 

„Burza”. Po wejściu 
wojsk radzieckich nie 

ujawnił się, kontynuując działal-
ność w podziemiu jako pełniący 
obowiązki szefa tłuszczańskiej 
AK. Aresztowany przez NKWD 
w grudniu 1944 r. został poddany 
okrutnym śledztwom przez 
NKWD i UB oraz skazany na 
więzienie. Wyszedł na mocy 
dwóch amnestii w 1947 roku.

Mieszkańcy Tłusz-
cza, harcerze z Towa-
rzystwa Skautowego 
Horn i samorządow-

cy spotkali się 
1 marca, aby 

wspólnie 
oddać hołd  
Żołnierzom 
Wyklętym. 

1 marca, w dniu poświęconym pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych, samorządowcy, mieszkańcy i harcerze z 
Towarzystwa Skautowego Horn spotkali się na rogu ulic 
Głowackiego i Warszawskiej, w miejscu gdzie jesienią 
1944 roku NKWD urządziło obóz, przetrzymując około 
dwustu członków Polskiego Państwa Podziemnego. 

Tłuszcz pamięta  
o Niezlomnych

chw
ała bohaterom

– Porusza pani problem komunikacji i tu, 
niejako odpowiedź znajdujemy w nowym 

programie „Piątka Morawieckiego”, 
gdzie pojawia się propozycja rozwiązań 

komunikacyjnych. Pyta się pani co 
robią posłowie – no to jest właśnie 

odpowiedź na to pytanie – posłowie 
starają się załatwić możliwości 

rozwiązań niektórych problemów sys-
temowo – mówi Piotr Uściński, poseł 

na Sejm RP z ramienia PiS.

Ponowne podjęcie przez RDOŚ postępowania 
w sprawie wyrobisk w Zawadach

W styczniu br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję o podjęciu postępowania w spra-
wie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku na terenie wyrobiska po dawnym wydobyciu gliny 
w Zawadach – na wniosek Burmistrza Radzymina z października 2018 r. Analogiczne postępowanie RDOŚ 
toczy się od czerwca 2018 r. w sprawie wyrobiska w Mokrem, również w związku z wnioskiem Burmistrza 
Radzymina. Wyrobiska znajdują się na terenie prywatnych działek i zachodzi podejrzenie, że na przestrzeni 
ostatnich kilku lub nawet kilkunastu lat zostały wypełnione materiałami nieprzeznaczonym do rekultywacji 
wyrobisk i w efekcie zanieczyszczone produktami rozkładu odpadów organicznych.

Od 2015 roku burmistrz Krzysz-
tof Chaciński i podlegli mu urzędnicy  
z Referatu Środowiska i Gospodarki Odpa-
dami podejmują intensywne działania, aby 
zbadać i zneutralizować zanieczyszczenia 
wyrobiska w Zawadach i w Mokrem. Dzia-
łania wymagają zaangażowania odpowied-
nich instytucji – aby rozwiązać problem za-
nieczyszczenia wyrobisk, gmina Radzymin 
współpracuje zarówno z Regionalną Dyrek-
cją Ochrony Środowiska, jak i Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska, Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego  
i Starostą Wołomińskim. O problemie 
informowano Urząd Wojewódzki i posłów 
Komisji ds. Samorządu Terytorialnego 
Sejmu RP.

Efektem tych działań było m.in. wsz-
częcie przez RDOŚ na początku roku 
2016 postępowań w sprawie bezpośred-
niego zagrożenia szkodą w środowisku 
na terenie prywatnych działek z dawnymi 
wyrobiskami w Mokrem i Zawadach. 
Wcześniej okoliczni mieszkańcy zgła-
szali wielokrotnie uciążliwości związane  
z przykrym zapachem, który wydoby-
wał się ze zrekultywowanych wyrobisk.  
W latach 2016 i 2017 na wyrobiskach 
były prowadzone badania próbek gruntu  
z wyrobisk i wód w okolicznych rowach 
melioracyjnych. Wykazały one zanieczysz-
czenia substancjami, pochodzącymi z 
odpadów organicznych, co z duży prawdo-
podobieństwem wynika z nieprawidłowej 
rekultywacji wyrobisk przez właścicieli 
terenu.

Postępowania RDOŚ wszczęte  
w 2016 roku zostały następnie za-
wieszone, przy czym RDOŚ zażądał 
działań po stronie gminy i właścicieli 
terenu. Wśród tych działań były m.in. 
wymienione powyżej badania próbek 
gruntu i wody oraz wykonane na koszt 

właścicieli opryski terenu, które miały 
neutralizować źródła najbardziej uciąż-
liwego zapachu. Na skutek działań, 
podjętych przez gminę, właściciele 
terenu stali się też otwarci na współ-
pracę i w 2017 roku na swój koszt 
sporządzili opracowanie nt. możliwych 
działań naprawczych w zakresie ochro-

ny środowiska na zrekultywowanych 
wyrobiskach.

W lutym 2018 roku Burmistrz Ra-
dzymina wydał decyzje, które nakazy-
wały właścicielom działek wywiezienie 
odpadów z nieprawidłowo zrekulty-
wowanych wyrobisk. Przed podjęciem 

tych decyzji rozpatrywano kwestię, czy 
i jak należałoby to zrobić, biorąc pod 
uwagę fakt, że w wyrobiskach zaszły 
procesy gnilne i przemiany chemiczne, 
które mogłyby spowodować dalsze 
szkody w środowisku. Zdecydowano 
o ostrożnym wywozie najbardziej pro-
blemowych części składowiska. Latem 

ubiegłego roku z wyrobiska w Mokrem 
wywieziono około 120 ton odpadów,  
a jesienią – około 170 ton z wyrobiska  
w Zawadach. Wywóz odpadów był jednym 
z warunków, dzięki którym RDOŚ wzno-
wił postępowania.

W przypadku wyrobiska w Mokrem 
RDOŚ wznowił postępowanie w spra-
wie bezpośredniego zagrożenia szkodą  
w środowisku i szkody w środowisku już  
w czerwcu 2018 r. po wykonanych ba-
daniach gruntu i wody. W sierpniu 
2018 r. RDOŚ wydał również decyzję, 
która zobowiązywała właścicieli wyrobisk  
w Mokrem do wykonania badań zanie-
czyszczenia gleby.

Postępowanie w sprawie wyrobiska  
w Zawadach zostało wznowione przez 
RDOŚ w styczniu 2019 r. Decyzja  
o tym postępowaniu zobowiązuje wła-
ścicieli działek do podjęcia działań 
naprawczych, które mają na celu zneu-
tralizowanie zagrożenia szkodą w śro-
dowisku i dotychczasowych szkód. 
Projekt takich działań naprawczych 
musi być przedłożony do uzgodnień  
z RDOŚ.

Problem nieprawidłowej rekultywacji 
dawnych wyrobisk staje się coraz bardziej 
powszechny w całej Polsce w obliczu 
ciągłego wzrostu kosztów utylizacji 
odpadów komunalnych, przemysłowych 
i niebezpiecznych – wyrobiska są często 
wykorzystywane do ich nielegalnego 
składowania.

Źródło: UMiG Radzymin

Postępowanie w sprawie wy-
robiska w Zawadach zostało 
wznowione przez RDOŚ  
w styczniu 2019 r. Decyzja  
o tym postępowaniu zobo-
wiązuje właścicieli działek do 
podjęcia działań naprawczych, 
które mają na celu zneutrali-
zowanie zagrożenia szkodą w 
środowisku i dotychczasowych 
szkód. Projekt musi być przed-
łożony do uzgodnień z RDOŚ.
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- Intencją tego planu było upo-
rządkowanie, poprzez nadanie no-
wych funkcji, obecnie bardzo nie-
atrakcyjnej wizerunkowo przestrzeni 
przylegającej do ul. Napoleona. 
Najwyższy czas wyeliminować z 
tego miejsca betonowe ogrodzenie 
z drutem kolczastym, kojarzące się 
raczej z obiektami „przymusowego 
zakwaterowania”. Wydawało się, 
że przyszła pora na stworzenie tu 
możliwości nowoczesnego zago-
spodarowania wraz z utworzeniem 
przestrzeni publicznej, uwzględ-
niającej potrzeby mieszkańców, 
eliminującej bariery architektoniczne 
osób niepełnosprawnych, stanowią-
cej godne przedpole dla znajdują-
cego się w niedalekiej odległości 
najcenniejszego naszego zabytku 
– barokowego kościoła pw. Świętej 
Trójcy. Niestety, większość radnych 
wyraziło zgoła odmienne zdanie w 
tej kwestii, co sprawiło, że plan nie 
został uchwalony – wyjaśnia nam je-
den z merytorycznych pracowników 
kobyłkowskiego urzędu.

Decyzją obecnej Rady Miasta 
Kobyłka, na pierwszej części ostat-
niego posiedzenia, nie podjęta zo-
stała uchwała w sprawie przyjęcia 
MPZP terenu położonego wzdłuż 
ulicy Napoleona w Kobyłce. Z taką 
decyzją nie zgadza się jeden z lokal-
nych przedsiębiorców i wnioskuje 
do przewodniczącego Rady Miasta 
Kamila Kowaleczki o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej w sprawie uchwalenia 
MPZP.

- Nowe plany przy Napoleona 
i Reczajskiej w Kobyłce zakładały 
zabudowę pierzejowa i nakazywały 
usługi w parterze. To miało stworzyć 
nowoczesną zabudowę tych okolic. 
Stworzyć tam miasto. Aktualne plany 
dopuszczają na Napoleona np. seg-
menty lub obiekty podobne do Lidla. 
Czyli, aby przypadkiem nie dopuścić 
do jakiejś wyższej zabudowy, Rada 
pozostawiła rzeczy ich własnemu 
biegowi, odrzucając MPZP  – napisał 
na Fbkowym forum społeczno-
ściowym radny Konrad Kostrzewa, 
wiceprzewodniczący rady, który nie 

zgadza się z podjętą przez większość 
radnych decyzją.

Z decyzją Rady nie zgadza się 
również jeden z przedsiębiorców, 
który z miejscem tym wiązał rozwój 
swojej firmy. Skierował na ręce prze-
wodniczącego Rady Miasta pismo, 
które przesłał również do naszej 
redakcji w którym czytamy:

- Nie rozumiem powodu od-
rzucenia zmiany MPZP przy ul. 
Napoleona w głosowaniu z 28.02.19, 
zachodzę w głowę czy to efekt 
niewiedzy czy złej woli? Nadmie-
nię iż chodzi mi o część północną 
planu, która została chyba w ogóle 
pominięta – napisał do rady w pi-
śmie, w którym wnioskuje również 
o zwołanie w sprawie planu sesji 
nadzwyczajnej.

(…) brak tej zmiany uderza bez-
pośrednio również w moją osobę, lo-

kalnego inwestora. Pawilony naprze-
ciw Lidla stawialiśmy my- sami, na 
zgłoszenie. Bez nowego MPZP nie 
uzyskamy pozwolenia aby one tam 
mogły pozostać. A są niedokończone 
właśnie z powodu planu, ponieważ 
od jakiegoś czasu zauważałem, że 
będzie z nim problem... Odrzucenie 
planu skutkuje tym, że ja inwestor, 
mieszkaniec Kobyłki, muszę je 
zdemontować, tracąc niebagatelną 
sumę. Pomijam już fakt przymusu 
zamknięcia dwóch firm z pawilonów, 
również mieszkańców Kobyłki – wy-
jaśnia mieszkaniec i przedsiębiorca 
sytuację, która wytworzyła się na 
skutek podjętej uchwały.

Poprosiliśmy o przybliżenie sytu-
acji i jej historii kobyłkowski urząd. 
Treść tego wyjaśnienia publikujemy 
poniżej: 

„W terenie, o powierzchni około 
1 ha, nowy plan zakładał zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną z 
obowiązkiem umieszczenia usług w 
parterach budynków. Przewidziano 
budynki trzykondygnacyjne, maksy-
malnie 12 m wysokości, z  dominantą 
do 15 m wysokości.  Wprowadzono 
zakaz grodzenia terenu oraz sze-
reg nakazów wymuszających na 
inwestorze  stworzenie atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej wraz z zielenią 
urządzoną. Powierzchnię około 2 ha, 
obejmującą też grunty funkcjonu-
jącego LIDLA, przewidziano pod 
usługi nieuciążliwe. Wprowadzenie 
zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i oddzielnie zabudowy 

usługowej wzdłuż ul. Napoleona 
pozwalało na uzyskanie zróżnico-
wanych funkcjonalnie obiektów o 
niejednolitych, niemonotonnych 
bryłach i eliminowało możliwość 
powstania kolejnej handlowej „sie-
ciówki” o wątpliwej estetyce i nie-
skomplikowanej technologii.  Nowy 
plan wprowadzał zakaz podziałów 
na mniejsze działki niż 1000 m2 dla 
powyższych funkcji, by zapewnić 
lokalizację obiektów na większych 
przestrzeniach. Przewidziano też 
nowy układ komunikacyjny ul. Po-
lnej, by usprawnić użytkownikom 
istniejących budynków dostęp do 
drogi publicznej.

Obowiązujący dzisiaj dla tego 
terenu plan zagospodarowania prze-
strzennego z 2004 r. zakłada zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną i 
zabudowę usługową, zaś minimalna 
powierzchnia działki budowlanej 
wynosi 300 m2. Oznacza to, że 
zamiast atrakcyjnej wielofunkcyjnej 
zabudowy, wzdłuż ul. Napoleona 
może powstać tak negowana przez 
radnych „szeregówka” o trzech 
kondygnacjach, jednak bez ograni-
czenia wysokości, bo obecny plan 
takich ograniczeń nie nakłada. Czy 
na pewno jest to nowoczesna wizja, 
do jakiej należy dążyć?

Na terenach miejskich nowy 
plan miejscowy zakładał lokalizację 
obiektów sportu, rekreacji, oświaty 
i szeroko pojętych usług nieuciążli-
wych, towarzyszących tym funkcjom. 
W obowiązującym obecnie planie 
miejscowym z 2004 r. obszar ten 
przeznaczony jest w części pod urzą-
dzenia do odprowadzania i usuwania 
ścieków, co uniemożliwia rozbudowę 
infrastruktury sportowej. Dzisiaj, 
wobec zaistniałych zmian w prze-
strzeni, niecelowe jest utrzymywanie 
dotychczasowego przeznaczenia 
związanego z gospodarką ściekową 
na omawianym terenie, tym bardziej, 
że powstanie tutaj obiektów tego 
typu byłoby niezgodne z polityką 
przestrzenną miasta, wyrażoną w 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ten argument jednak również nie 
znalazł uznania wśród większości 
radnych” - czytamy w nadesłanym 
opisie.

Przedstawiciel urzędu podkre-
śla, że nadrzędnym celem, przy 
sporządzaniu nowego planu było 
wprowadzenie ustaleń pozwalających 
na rozwój tego obszaru miasta co, 
niestety, nie udało się.

Nowy plan opracowywany był w 
poprzedniej kadencji. 

Czy Rada przychyli się do wniosku 
mieszkańca i przedsiębiorcy? Dalsza 
część przerwanego posiedzenia rady 
11 marca.

Teresa Urbanowska

Mieszkaniec Kobyłki chce
nadzwyczajnej sesji rady

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kobyłka przedstawiono radnym do uchwalenia projekt Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż ulicy Napoleona w Kobyłce. Obszar objęty 
planem wynosi około 9,3 ha, z czego niewiele ponad 5 ha należy do Miasta Kobyłka. Rada projektu nie 
uchwaliła. Mieszkaniec domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady w tej sprawie
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłATNe!

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

Zielonka, ul. Kolejowa 28, 
tel. 22 781 90 44

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca 
Zatrudnię

Opiekunka seniorów w Niemczech 
– legalna praca, pełna organizacja 

wyjazdu. Organizujemy kursy  
niemieckiego od podstaw.  
Zapraszamy na spotkanie  

w Urzędzie Pracy w Wołominie,  
dnia 23.03.2019 r. o godz. 11.  

Tel. 506 289 039, PROMEDICA 24
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

Budownictwo - Usługi
Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

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

Nieruchomości 
Sprzedam

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

Usługi - Różne   
Naprawa pralek 509 243 566 
Wołomin ul. Peronowa 6A

Transport/Przeprowadzki
tel. 500 349 713

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. w Siedlcach
Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji lidera w swojej branży,  
posiadająca sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny.

W związku  z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy kandydatów 
zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowiskach:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ
POŁOŻNA/POŁOŻNY

 Miejsce pracy: POŚWIĘTNE
OPIS STANOWISKA
• Realizacja kompleksowej, pielęgnacyjnej opieki pielęgniarskiej lub 

położniczej w zakresie POZ i AOS

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW
• Wykształcenie kierunkowe
• Mile widziane kursy: pielęgniarstwa lub położnictwa rodzinnego
• Dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych systemów medycznych
• Mile widziane prawo jazdy kat. „B”

OFERUJEMY
• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze – do 

uzgodnienia, możliwość zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej
• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, system motywacyjny, pakiet socjalny
• Pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących 

projektów medycznych

KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: 
rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są  
przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są  usuwane, a  dane 
osobowe kandydatów nie są  przetwarzane w  żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-
Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. w Siedlcach
Siedlce, ul. Terespolska 12

Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej  pozycji lidera w swojej branży, 
posiadająca sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny, 

prowadząca Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
W związku  z dynamicznym  rozwojem działalności poszukujemy kandydatów 

zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowiskach:

Lekarzy: 
Medycyny rodzinnej, Chorób wewnętrznych, Pediatrów, 

Lekarzy w trakcie specjalizacji  
lub 

Lekarzy planujących rozpoczęcie specjalizacji  
z medycyny rodzinnej

Miejsce pracy: Przychodnia w Poświętnem  
(powiat wołomiński)

OFERUJEMY
• pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
• atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia, w tym system motywacyjny, 

pakiet socjalny,
• pełny program szkoleń oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział  

w interesujących projektach medycznych

KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: 
rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są  
przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są  usuwane, a  dane 
osobowe kandydatów nie są  przetwarzane w  żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-
Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

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  
1 marca 2019 roku  do dnia 21 marca 2019 roku wyka-
zu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 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

Z decyzją Rady nie zgadza się również jeden z przedsiębior-
ców, który z miejscem tym wiązał rozwój swojej firmy.  
Skierował na ręce przewodniczącego Rady Miasta pismo, 
które przesłał również do naszej redakcji w którym czytamy:  
– Nie rozumiem powodu odrzucenia zmiany MPZP przy  
ul. Napoleona w głosowaniu z 28.02.19, zachodzę w głowę 
czy to efekt niewiedzy czy złej woli? Nadmienię iż chodzi mi  
o część północną planu, która została chyba w ogóle 
pominięta – napisał do rady w piśmie, w którym wnioskuje 
również o zwołanie w sprawie planu sesji nadzwyczajnej.
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Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

7 marca 2019powiatrelacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl

Ząbkowska orkiestra  
gorących i szczodrych serc

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to niezwykłe wydarzenie, które już ponad ćwierć wieku łączy 
wszystkich Polaków, tych w kraju i tych poza granicami. Środki pozyskane przez WOŚP podczas 
zbiórek każdego roku przekazywane są na zakup sprzętów i wyposażenia szpitali, trudno byłoby 
dziś  znaleźć miejsce, w którym nie byłoby sprzętu z naklejonym serduszkiem WOŚP. Z Pioterm 
Brześkiewiczem, szefem lokalnego sztabu WOŚP w Ząbkach rozmawia Aleksandra Olczak.

– Panie Piotrze. 27 Finał WOŚP 
za nami. Jakie są Pańskie odczu-
cia po tym wydarzeniu?
- Tak, 27 Finał już za nami, dla 
nas, całego sztabu w Ząbkach był 
to niesłychanie ważny moment, 
ponieważ był to piąty Finał WOŚP 
organizowany w naszym mieście. 
Muszę przyznać, że całe wyda-
rzenie przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania.
– Gratulacje! Czy w związku  
z tym faktem przygotował Pan 
jakieś szczególne atrakcje?
- Cały zespół sztabu dzielnie pra-
cował przez wiele miesięcy na 
nasz sukces. Wysyłaliśmy mnóstwo 
e-maili, wykonaliśmy wszyscy nie-
zliczoną ilość telefonów, odbyliśmy 
szereg spotkań z lokalnymi przed-
siębiorcami, artystami, ludźmi  
o Wielkich Sercach. To właśnie 
dzięki nim mogliśmy zorganizować 
Finał, który zapadł każdemu 
z uczestników w pamięć 
na bardzo długo, na 
pewno do przyszłego 
roku.
– Zechce się Pan 
podzielić z naszy-
mi czytelnikami 
szczegółami Fi-
nału?
- Cała impreza za-
częła się o godzinie 
12 w niedzielę, 13 
stycznia na kor-
tach tenisowych  
w Ząbkach. Miejsce niecodzien-
ne, ale Finały WOŚP są przecież 
niecodzienne, wyjątkowe, więc 
miejsce jak najbardziej adekwat-
ne. Finał odbył się pod Patro-
natem Burmistrz naszego mia-
sta, Pani Małgorzaty Zyśk oraz 
Polskiego Związku Tenisowego. 
Na uczestników czekało wiele 

atrakcji, między innymi pyszne 
jedzenie i przekąski serwowane  
z jakże popularnych ostatnio Food 
Trucków, dodatkowo dzieci z lokal-
nego przedszkola również przygo-

towały słodkości, które można było 
kupić podczas Finału, a pieniądze 
leciały do WOŚPowej puszki. Prze-
prowadziliśmy mnóstwo charyta-
tywnych licytacji, wśród których 
znalazły się same perełki, niezwykle 
wartościowe przedmioty: książki  
z autografami Grażyny Szapołow-
skiej, prof. Joanny Senyszyn czy 

prof. Marka Belki. Wylicytować 
można było niesamowity weekend 
z jednym z najnowszych samocho-
dów marki Audi, Volkswagen czy 
Toyota, a także pobyt w Hotelu Mer-
cure w Cieszynie. Swoją cegiełkę 
na charytatywna licytację przekazał 
również Warszawski Teatr Capitol,  
a dzięki wsparciu ząbkowskiej 
School of English, WRI Invest-
ment czy Nadleśnictwa Drewni-
ca mogliśmy zorganizować cały 
Finał od strony technicznej na 
najwyższym poziomie. Przez cały 
dzień można było podziwiać wy-
stępy artystyczne dzieci z naszych 
ząbkowskich przedszkoli, kon-
certy Joanny Nowak, ząbkow-
skiej dziewczyny z gitarą, zespo-
łu PAPRYKI TRIBUTE RHCP,  
z repertuarem zespołu Red Hot 

Chili Peppers, grupy STAY-
NIA działającej przy Symfonii 
Varsovia, a gwiazdami wieczo-
ru były Paulina Kut z zespołem 
DOLLZ oraz Iwona Węgrow-
ska. Można byłoby tak wymieniać  
w nieskończoność, bo harmono-
gram Finału był wypełniony po 
brzegi.

– Które z tych spotkań czy roz-
mów szczególnie zapadło Panu 
w pamięć?
- Taki spotkaniem, które zapadło mi w 
pamięci najbardziej to wspólna kawa, 
rozmowa i rysowanie serduszek z 
Panią prof. Joanną Senyszyn. Ale tak 
na prawdę każde spotkanie, każda 
rozmowa, każda poznana osoba to 
niesamowite doświadczenie. Są to 
znajomości, które mam nadzieję będą 
się tylko rozwijać.
– Jak wygląda ostateczny wy-
nik zbiórki przeprowadzo-
nej podczas 27. Finału WOŚP  
w Ząbkach?
- Podczas tegorocznego Finału zebra-
liśmy ponad 37.000 złotych.  Kwota 
jest więc dużo większa niż ta, którą 
udało się uzyska w zeszłym roku, 
mamy nasz lokalny rekord.

– To wspaniałe wiadomości. 
Mam nadzieję, że za rok padnie  
w Ząbkach kolejny rekord. 
- Dziękuję za te życzenia i również 
mam nadzieję, że tak właśnie będzie. 
–  Na koniec chciałam życzyć sa-
mych sukcesów i oby kolejne Finały  
w Ząbkach były tylko lepsze od 
poprzednich.

– Finał odbył się pod Patronatem  
Burmistrz naszego miasta, Pani Małgorzaty 

Zyśk oraz Polskiego Związku Tenisowego.  
Na uczestników czekało wiele atrakcji (...) Prze-

prowadziliśmy mnóstwo charytatywnych licyta-
cji, wśród których znalazły się same perełki, 

(...) zebraliśmy ponad 37.000 złotych.  
Kwota jest więc dużo większa niż ta, którą 
udało się uzyskać  w zeszłym roku, mamy 
nasz lokalny rekord.- mówi Piotr Brześkie-

wicz, szef Sztabu WOŚP w Ząbkach.

Co słychać w Młodzieżowym  
Klubie Wolontariatu „Na Przekór”?

W szkolnym wolontariacie aktualnie pracuje „na stałe",  97 uczniów z trzech szkół, działających 
pod szyldem Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Pawła II (ponad połowa to uczniowie szkoły podstawo-
wej).  Można nas spotkać w 12 instytucjach i organizacjach gdzie wolontariusze spotykają się 
z podopiecznymi raz w tygodniu.

Pracujemy  w pięciu przedszko-
lach, dwóch szkołach, w Oratorium 
przy Kościele M B Cz, w Fundacji 
„Słyszę, Mówię, Czuję”, w Ośrodku 
Stacjonarnej Opieki Medycznej 
„PULMO”, w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, w Mazowieckim Forum 
Biznesu, Kultury i Nauki.

Zajmujemy się dziećmi i mło-
dzieżą ( również niepełnosprawną), 
osobami starszymi, niepełnospraw-
nymi. Wolontariusze na pierw-
szym miejscu stawiają jednak pracę  
z dziećmi, dlatego już we wrześniu 
w zaprzyjaźnionych przedszkolach 
kończymy rekrutację. Osoby starsze, 
niepełnosprawne  również mają 
sporą grupę

Akcyjnie współpracujemy rów-
nież ze Związkiem Kombatantów 

RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
z Zrzeszeniem „Wolność i Nieza-
wisłość” WiN, z Caritas Diecezji 
Warszawsko – Praskiej, z Parafią 
MBCz.

Zasadą naszego wolontariatu jest 
angażowanie jak największej liczby 
uczniów do czynienia dobra, rozda-
wania radości i optymizmu. Więc 
nie tylko wolontariusze, ale i wszyscy 
uczniowie szkoły mogą zgłaszać się 
do akcji (jednorazowych lub sta-
łych) organizowanych w Klubie. Jak 
ogromną popularnością cieszą się 
takie formy niesienia pomocy, może 
świadczyć fakt, że po ukazaniu się 
ogłoszenia wystarczy kilka godzin, 
aby zabrakło miejsc dla chętnych.

Przykłady działań akcyjnych:  
w październiku i grudniu świą-

teczna zbiórka żywności (Caritas 
Diecezji Warszawsko – Praskie-
j);udział w miejskich obchodach 
Stulecia Niepodległej (40 uczniów 
- śpiewanie hymnu);sprzątanie 
grobów (wspólnie z OPS); Bal 
Seniora (OPS); obsługa konfe-
rencji „Chrońmy dzieci przed 
przemocą”, gdzie gościem spe-
cjalnym była sędzia Anna Ma-
ria Wesołowska (mamy wspólne 
zdjęcie); Wigilia dla Mieszkańców; 
Mikołajki w MDK; szkolna akcja  
Serduszko (świąteczne paczki dla 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
(współpraca z parafią); " Kreatyw-
ne soboty" akcja prowadzona przez 
Leroy Merlin; niezmiennie korki 
dla Jasia Muzyczaka, w ramach 
akcji „Wkręć się w pomaganie”; 

zbiórka środków czystości, w ra-
mach akcji Caritas „Torba pełna 
miłości”.

Co roku włącza się w pomaganie 
ok. stu uczniów oraz drugie tyle 
ochotników. Jest to dowód na to, 
że  uczymy ich szacunku dla osób 
chorych i niepełnosprawnych, 
wpływamy na zmianę postrzegania 
drugiego człowieka oraz kierujemy 
uwagę na problemy wokół nich. 
Wierzę, że dzięki działaniom kre-
owanym przez szkołę i stwarzaniu 
młodym ludziom możliwości po-
szerzania horyzontów poza własne 
”ja” wychowamy wielu wartościo-
wych, empatycznych i życzliwych 
dorosłych. 

Maria Wytrykowska
Wolontariusz MKW „Na Przekór”

Wolontariusze na pierwszym miejscu stawiają pracę z dziećmi Zasadą jest angażowanie jak największej liczby uczniów do czynienia dobra
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Dzień Kobiet  
z rozmachem

być kobietą

Zgodnie z tradycją rozpocz-
niemy 8 marca, a zakończymy 
kobiecym wieczorem w bibliotece 
22 marca..

W piątek 8 marca warto sko-
rzystać z oferty przygotowanej 
przez Muzeum im. Zofii i Wacława 
Nałkowskich, które panie będą mo-
gły zwiedzić za darmo. Pływalnia 
OSiR „Huragan” kusi rabatem, 
dzięki któremu przedstawicielki 
płci pięknej za wstęp zapłacą tylko 
połowę ceny. 

W gościnnych progach Miej-
skiego Domu Kultury panie świę-
tować będą aż 3 dni, od soboty do 
poniedziałku. Okazją do rozrywki 
będzie występ kabaretu literac-
kiego MUCHA NIE SIADA, 
a do wiosennego odświeżenia 
garderoby skłoni nas Garażówka 
– bezgotówkowa wymiana ubrań, 
biżuterii i galanterii. Przypływ 
endorfin zapewni porcja ruchu 
na zajęciach jogi i fitnessu. Na 
pozostałe wydarzenia współ-
organizatorzy przygotowali 
specjalne ceny, niższe nawet  
o połowę! Będzie można sko-
rzystać z relaksującego masażu 
(zapisy pod numerem telefonu  

501 811 250) lub własnoręcznie 
przygotować aromatyczną odżywkę 
do włosów z naturalnych składni-
ków. Koszt każdego ze spotkań to 
jednie 25 zł. 

Wisienką na torcie ob-
chodów Dnia Kobiet w MDK 
będą warsztaty stolarskie przy-
gotowane specjalnie dla kobiet  

i przez nie prowadzone. Dziewczy-
ny z kolektywu „Wióry lecą” zdradzą 
swoje tricki w promocyjnej cenie 60 
zł – z okazji święta kobiet MDK po-
krywa połowę kosztów warsztatów. 
Potrzebne sprzęty i materiały będą 
dostępne na miejscu. 

Na wszystkich spotka-
niach w MDK w Wołomi-
nie nie zabraknie okazji do 
damskich rozmów przy kawie  
i słodkościach. Zapisy na masaż od-
bywają się wyłącznie telefonicznie,  
z kolei osoby chcące uczestniczyć  
w warsztatach mogą kupić wej-
ściówki bezpośrednio w MDK 
oraz przez stronę: www.biletyna.
pl – ilość miejsc ograniczona! Po-

została część atrakcji jest bezpłatna 
i nie wymaga zapisów. 

Tegoroczne obchody zakoń-
czy kobiecy wieczór w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej, który uświetni aktorka 
teatralna i telewizyjna Justyna Sień-
czyłło. Gwiazda odwiedzi Wołomin 
22 marca. Podczas spotkania będzie 
można zrobić zakupy na stoisku  
z rękodziełem od „Fabryki Królika” 
i skosztować wyśmienitej herbaty 
ze sklepu „Czas na herbatę”. Nie 
zabraknie konkursów z atrakcyj-
nymi nagrodami! Do wstępu na 
spotkanie upoważniają bezpłatne 
wejściówki, które można pobrać 
w bibliotece.

W gościnnych 
progach Miejskiego 
Domu Kultury w 
Wołominie panie 
świętować będą aż 
trzy dni - od soboty do 
poniedziałku. Okazją 
do rozrywki będzie 
m.in. występ kabaretu 
literackiego MUCHA 
NIE SIADA.

Dzień Kobiet w Wołominie zapowiada się niezwy-
kle interesująco. W tym roku postawiono na różno-
rodność. Świętowanie trwać będzie kilka dni. 

Kobieta żadnej pracy się nie boi

Nauczycielka, certyfikowany terapeuta, animatorka kultury, wokalistka, laureatka festiwali 
piosenki polskiej i francuskiej, kompozytorka, autorka. Jednym słowem człowiek – orkiestra. Z 
Aleksandrą Dobczyńską – o pasjach i pomysłach na życie rozmawia Aleksandra Olczyk

– Muzyka jest w Twoim życiu 
bardzo ważna, ale skąd pomysł 
aby pasję przekształcić w za-
wód?
- Wiem, że brzmi to dość banalnie, 
ale już będąc małą dziewczynką 
miałam rozterki, czy być piosen-
karką, czy nauczycielką. Kiedy 
byłam w klasie maturalnej pojawił 
się jeszcze jeden pomysł- żeby 
zostać tłumaczem i postanowiłam 
zdawać na romanistykę. Przygoto-
wywałam się bardzo długo i szło mi 
myślę naprawdę świetnie. Jednak, 
gdy przyszedł czas na podjęcie 
konkretnych decyzji, doszłam do 
wniosku, że ten kierunek studiów 
na pewno nie będzie szedł w parze 
ze szkołą wokalną, która była dla 
mnie wówczas priorytetem. I tak 
wybór padł na pedagogikę. Nie był 
to dla mnie przymus, bo od zawsze 
uwielbiałam bawić się z dziećmi. 
W trakcie pracy nauczyciela poja-
wiły się również studia plastyczne 
i tym samym dałam szansę swoim 
innym umiejętnościom. Ponieważ 
śpiewając musiałam zapoznać się  
z tajnikami makijażu, przyszedł 
mi do głowy pomysł, że mogłabym 
malować innych… Jest to pasja 
niesamowicie uzależniająca. I tym 
sposobem nieustająco szkolę się  
i rozwijam. Dziś nie żałuję swoich 
decyzji, bo to co robię daje mi 
poczucie spełnienia, a praca nie 
jest pracą. 
– Największy zrealizowany pro-
jekt…? 
- Myślę, że projektem, z którego 
najbardziej jestem dumna to autor-
ski projekt zajęć rytmiki. Zajęcia te 
prowadzę wraz z kolegą muzykiem. 
Na podstawie naszych doświadczeń 
i wykształcenia stworzyliśmy własny 
autorski program prowadzenia za-
jęć muzycznych w przedszkolach. 
Nazwaliśmy go „Muzosensoraki”, 
gdyż łączy elementy  klasycznych 
zajęć rytmiczno- muzycznych  
z elementami sensoryki i terapii 
ręki. Dodatkowo wzbogacany jest  

o audycje muzyczne, w których 
dzieci poznają wybrane instru-
menty, tradycje itp. Wiele w nim 
naszych autorskich piosenek. 
Każde przedszkole współpracujące 
z nami, otrzymuje przygotowane 
przez nas scenariusze przedsta-
wień, które zawierają moje wier-
szyki i piosenki, z muzyką mojego 
kolegi Leszka Kupca. Ogromny 
entuzjazm dzieci podczas naszych 
zajęć jest najlepszą rekomendacją.  

Ta chęć dzieci do uczestnictwa 
w prowadzonych przez mnie za-
jęciach, zapoczątkowała również 
powstanie Dziecięcego Studia Pio-
senki, które prowadzę w wybranych 
placówkach. 
– Twój najnowszy pomysł to pro-
wadzenie warsztatów. Do kogo 
są skierowane i jaką tematykę 
obejmują?
– Tak od niedawna postanowiłam 
prowadzić warsztaty dla nastolatek, 
a także kobiet, które chciałyby bez 
stresu umieć samodzielnie przygo-

tować się na wyjście do znajomych 
lub rodzinną uroczystość. Sama 
jestem mamą nastolatki i wiem, że 
autorytet rodzica w tym czasie nie 
ma najwyższych notowań (śmiech). 
Dziewczynki chcą szczególnie  
o siebie dbać, a niestety często 
robią to w sposób nieodpowiedni,  
a niekiedy dość inwazyjny dla swojej 
skóry. Kiedy przychodzą do mnie, 
chętniej niż od mamy przyjmują 
pewne informacje. Także dorosłe 

kobiety z niezaprzeczalnym zdzi-
wieniem i entuzjazmem pod moim 
okiem, kreują można powiedzieć 
„nowe siebie”. Jednak największym z 
moich obecnych projektów warszta-
towych są te, gdzie mistrzyni w swo-
im fachu- Monika Soneneberg –Jar-
kiewicz w moim studio będzie uczyć 
wizażystki tajników swojej pracy,  
a także doskonalić ich umiejęt-
ności. Będą to zarówno makijaże 
ślubne - tak bardzo popularne, lecz 
również zaawansowane techniki 
artystyczne.

– Inne plany na najbliższą przy-
szłość?
- Na pewno nie będzie ruty-
ny - to jedyny pewnik.  Wy-
z n a j ę  z a s a d ę ,  ż e  z m i a n y 
motywują nas do rozwoju,  
a co za tym idzie, nie mamy po-
czucia wypalenia lecz satysfakcję 
i radość z tego co robimy. Poza 
zajęciami ze sztuki wizażu i 
makijażu planuję także szkolenia 
pedagogiczne dla nauczycieli. 

– W jaki sposób, tak wiele zajęć 
i projektów udaje Ci się rolę 
pogodzić z rolą matki?
– Nie ukrywam, że mój tydzień jest 
wypełniony po brzegi. Niektórzy 
nawet śmieją się, że potrafię dwa 
tygodnie zmieścić w jeden. Ale 
zawsze staram się tak rozplanować 
dzień, aby moje córki nie czuły się 
zaniedbane. Podstawa to dobra 
organizacja. A moje dziewczynki 
chyba rozumieją mamę, gdyż same 
maja szerokie zainteresowania, 
które rozwijają.

– Projektem, z którego 
najbardziej jestem dumna 
jest autorski projekt 
zajęć rytmiki. Zajęcia te 
prowadzę wraz z kolegą 
muzykiem. Na podstawie 
naszych doświadczeń i wy-
kształcenia stworzyliśmy 
własny autorski program 
prowadzenia zajęć mu-
zycznych w przedszkolach. 
Nazwaliśmy go „Muzo-
sensoraki”, gdyż łączy ele-
menty  klasycznych zajęć 
rytmiczno- muzycznych  
z elementami sensoryki 
i terapii ręki - mówi Alek-
sandra Dobczyńska

Wtorek i piątek – w te dni 
do tej pory działało miejskie 
targowisko przy ul. Paderew-
skiego. Od 9 marca będzie 
pracować także w soboty. 
Dlaczego? Niedawno pry-
watny bazar przy ul. Jutrzenki 
przestał działać. Przedstawi-
ciele środowiska kupieckiego 
z tego terenu zwrócili się 
z prośbą do samorządu o 
udostępnienie miejskiego 
targowiska przy ul. Pa-
derewskiego. Władze 
miasta oczywiście 
przychyliły się do 
tego wniosku. 

- Bazar przy 
ul. Paderewskiego 

spełnia wszystkie wymogi sa-
nitarne. Są tam hydranty, toa-
lety, jest możliwość podłącze-
nia się do sieci energetycznej. 
By promować lokalny handel, 
nie pobieramy żadnych opłat.  
Z radością witamy kupców  
z Jutrzenki na miejskim tar-
gowisku – mówi Dariusz 
Pietrucha, zastępca burmi-
strza Marek.

Władze miasta i kupcy 
zapraszają mieszkańców ze 

wszystkich części Marek.  
- Odwiedźcie w sobotę bazar 
przy Paderewskiego i zróbcie 
dobre zakupy u lokalnych 
kupców – dodaje Dariusz 
Pietrucha. 

Samorząd wsparł kup-
ców także na niwie promo-
cji starego-nowego miejsca 
handlu. 

- Dołożyliśmy wszelkich 
starań, by upowszechnić wie-
ści o przenosinach kupców  
z Jutrzenki na targowisko 
przy Paderewskiego. Dzię-
ki miejskiemu systemowi 
SMS wysłaliśmy informację 
do kilku tysięcy abonentów. 
Wykorzystaliśmy Internet i 
media społecznościowe. In-
formacja o sobotnim handlu 
wyświetla się też na elektro-
nicznej tablicy na urzędzie, 
którą codziennie mija co 
najmniej kilka tysięcy osób. 
Liczymy, że wieści na ten 
temat rozejdą się też pocztą 
pantoflową – wylicza Dariusz 
Pietrucha. 

- Odwiedźcie  
w sobotę  
bazar przy  
ul. Paderewskiego 
w Markach i zróbcie 
dobre zakupy u lokal-
nych kupców – za-
chęca mieszkańców 
Dariusz Pietrucha, 
zastępca burmistrza 
Miasta Marki.

Miejski bazar w Markach przy Paderewskie-
go będzie tętnić życiem także w soboty. 
Przeniosą się na niego kupcy, którzy han-
dlowali na prywatnej posesji przy Jutrzenki. 
Miasto nie pobiera opłat targowych.

Kupieckie  
przenosiny

targow
isko także w

 soboty

- Dobre wiadomości dla Wołomina! 
Nasze skuteczne działania i rzetelne 
wyjaśnienia, złożone przed Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej przez 
pracowników Urzędu Miejskiego przy 
udziale Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Wołominie – Marka Górskiego, 
przyniosły pozytywny rezultat. Regionalna 
Izba umorzyła postępowanie w sprawie 
uchwały budżetowej na 2019 r. Uchwała w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Wołomin na lata 2019-2034, podjęta 
na sesji Rady Miejskiej w Wołominie w 
dniu 20.02.2019 r. zyskała aprobatę Izby. 
Dziękuję wszystkim zaangażowanym, 
dla których wyzwania są siłą napędową 
do jeszcze cięższej pracy – czytamy na FP 
Elżbiety Radwan, burmistrz Wołomina.

Dobra informacja spotkała się, jak 
zwykle, z natychmiastową reakcją stałych 

malkontentów – głównie tych, którzy nie 
przeszli pozytywnej weryfikacji podczas 
ubiegłorocznych wyborów samorządo-
wych. Choć jeszcze niespełna kilka dni 
temu wieszczyli w swoich komentarzach 
kolejne odrzucenie przygotowanych 
przez gminę propozycji, to jako miesz-
kańcy, powinni być zadowoleni, że jest 
dobrze, a miastu nie grozi żaden zarząd 
komisaryczny.

W dniu 5 marca, na zjeździe Związku 
Miast Polskich Elżbieta Radwan Bur-
mistrz Wołomina została wybrana do 
Zarządu tego związku o czym również 
poinformowała na swoim FP: - (...) 5 
marca podczas Zgromadzania Ogólne-
go Związek Miast Polskich w Poznaniu 
zostałam wybrana do nowego zarządu 
na kadencję 2019-2024. ZMP to stowa-
rzyszenie miast o jasnej wizji rozwoju 
- tworzenia merytorycznej i skutecznej 
organizacji samorządowej, szczycącej się 
stuletnią tradycją. Ten wybór to dla mnie 
wyróżnienie i zobowiązanie. Staję ramię 
w ramię z wybitnymi przedstawicielami 
polskich miast, by pracować na rzecz 
lepszej przyszłości naszych małych 
Ojczyzn, składających się na całą Polskę. 
Przede mną 5 lat intensywnej pracy. 
Całemu nowemu zarządowi serdecznie 

gratuluję, a wszystkim głosującym dzię-
kuję za okazane mi zaufanie - tu również 
stali malkontenci nie zawiedli. Oj trudno 
przychodzi niektorym przełknąć wybor-
czą porażkę.

Choć z drugiej powinniśmy już 
chyba przywyknąć, że dla niektórych 
wołomińskich działaczy „im gorzej to 
lepiej”. Przykładów i cytatów można by 
tu mnożyć na pęczki.

Zresztą - nie lepiej jest w gminach 
sąsiednich. W Radzyminie planuje się 
zmianę systemu naliczania stawek za od-
biór odpadów komunalnych. Planowany 
nowy model naliczania opłat odbywał się 
będzie według zużycia wody

- Umowa na odbiór odpadów obo-
wiązuje tylko do 31 marca. Aby możliwe 
było zawarcie kolejnej niezbędna jest 
zmiana stawek. Było to sygnalizowane 
już w poprzednich komunikatach. Proszę 
o zapoznanie się z aktualnymi informa-
cjami na temat zmiany stawek – infor-

muje Krzysztof Chaciński, burmistrz 
Radzymina.

Podwyżki nigdy nie są mile widziane, 
więc nie ma się co dziwić, że taka wia-
domość nie spotkała się z aplauzem ze 
strony mieszkańców. „Będziecie sprzątać 
lasy, Proszę o przypomnienie, czy miałem 
rację. Bezsens. Idiotyzm” – to jeden z 
łagodniejszych wpisów mieszkańców.

Na szczęście są też wśród nas tacy, 

którzy wychodzą z inicjatywą i sugerują 
konkretne rozwiązania: „Taka mała suge-
stia dla Pani Burmistrz Edyty Zbieć: jeśli 
spodoba się Pani ten pomysł - to proszę 
zasugerować go ludziom odpowiedzial-
nym za zieleń w Kobyłce. Wiosna zbliża 
się wielkimi krokami, a jak to na wiosnę 
pojawią się w naszym mieście 3 wozy kon-
ne-kwietniki. Mój pomysł praktycznie nic 
nie kosztuje, a wydaje się być sensowny. 
No więc - może zamiast tej lokalizacji (...) 
na rogu Nadarzyńskiej i Ręczajskiej (obok 
mapy miasta)... jeden z tych kwietników 
mógłby pojawić się naprzeciwko kasy 
biletowej PKP na skrzyżowaniu Ręczaj-
skiej z Warszawską? (...) Podłoże można 
wypełnić trawą i całość otoczyć malutkim, 
czarnym płotkiem. To taka mała sprawa, 
a może cieszyć oko :)” – proponuje 
jeden z mieszkańców Kobyłki a nie 
jest to jego jedyny pomysł bo w innym 
miejscu zastanawia się nad kolejnym 
rozwiązaniem: - Co myślicie o takim 
pomyśle, aby Miejski Ośrodek Kultury w 
Kobyłce, którego patronem jest wybitny 
polski aktor Jerzy Turek - dodatkowo 
uhonorował i podkreślił swego patrona 

małym muralem na bocznej ścia-
nie budynku – pyta członków 

jednej z kobyłkowskich grup 
społecznościowych.

Kończąc przegląd 
sieciowych pogawędek 

znalazłam wpis Karola 
Cudnego – jednego 

z wołomińskich 
radnych, przewodniczącego Komisji 
Oświaty, który wprawił mnie w pozytywny 
nastrój niby nic - zwyke zaproszenie na 
posiedzenie Komisji Oświaty w MDK, 
które odbędzie się w poniedziałek 11 
marca, o godz. 17.00.

Może więc nie jest jeszcze z nami 
tak najgorzej, bo oprócz malkontentów 
są wśród nas ludzie kreatywni...

Teresa Urbanowska

Sieciowe pogawędki lokalnych 
wszystkowiedzących 

Czy zastanawiacie się dlaczego dobrze sprzedają się negatywne informacje? Dlaczego chętnie czytamy o tym, że 
coś komuś nie wyszło, że wszystko i wszędzie jest źle? Również na lokalnych forach społecznościowych negatywne 
posty osiągają zaskakująco wysokie rekordy. Przeglądając je od czasu do czasu odnosi się wrażenie, że komenta-
torzy mają receptę na wszystko. Czy faktycznie?

– (...) wyjaśnienia, złożone przed Kolegium RIO przez 
pracowników Urzędu Miejskiego przy udziale Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Wołominie – Marka Górskiego, 
przyniosły pozytywny rezultat. Regionalna Izba umorzyła 
postępowanie w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. 
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej gminy Wołomin na lata 2019-2034, podjęta 
na sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 
20.02.2019 r. zyskała aprobatę Izby – czytamy 
na FP Elżbiety Radwan, burmistrz Wołomina.
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W dniu 27 lutego br., w Szkole Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie odbył się już 
po raz czwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego.

Organizatorem tego przedsięwzięcia 
był Zespół Szkół Specjalnych im. Marii 
Grzegorzewskiej  w Ostrówku, zaś współ-
organizatorem Powiat Wołomiński oraz 
Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca  
w Klembowie.

Wsparcia w postaci patronatu finanso-
wego udzielił Wójt Gminy Klembów. Pa-
tronat honorowy nad imprezą objęli Ma-
zowiecki Kurator Oświaty oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. Ponadto 
wsparcia finansowego udzieliła Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Klembowie, dzięki której 
przez cały czas trwania turnieju prowa-
dzone były zajęcia i konkursy z nagrodami 
w ramach profilaktyki uzależnień. Pyszną 
grochówkę dla wszystkich zawodników 
współfinansowała firma cateringowa „U 
Barbórki” p. Bartłomieja Seżenia.

Sportowe święto rozpoczęła 
p.  Sylwia Kielczyk, dyrektor Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. M. Grze-
gorzewskiej w Ostrówku wspólnie  
z  p.  Andrzejem Olszewskim, dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej im. Mariana 
Gotowca w Klembowie, p. Arturem 
Dzięciołem reprezentującym Wójta 
Gminy Klembów oraz p. Agnieszką 
Gietka – Barańską, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Klembowie i p. Tamarą Barańską byłą 
kierownik GOPS w Klembowie.

Turniej skierowany był do dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością in-

telektualną i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi ze Szkół i Ośrodków z 
terenu powiatu wołomińskiego i powiatów 
ościennych.

Rozgrywki przeprowadzone zostały w 
czterech kategoriach sprawnościowych: 
• dziewczęta z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim • chłopcy 
z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim • dziewczęta z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym • chłopcy 

z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W tegorocznym święcie tenisa stoło-
wego wzięło udział około 90 zawodników 
z 11 szkół i placówek.

Głównymi celami imprezy było: 
rozpowszechnianie różnych form 
aktywności fizycznej, tworzenie wa-
runków sprzyjających spontanicznej  
i zorganizowanej aktywności ru-
chowej, integracja uczniów z gmin 
ościennych poprzez współpracę  

i rywalizację sportową oraz promowanie 
szkoły jako propagatora tenisa stołowe-
go wśród osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Na dziewięciu stołach toczyła się 
zacięta walka o każdą piłeczkę. Nie było 
straconych zagrań, a o zwycięstwach 
decydowały detale.

W trakcie turnieju każdy z zawod-
ników mógł uzupełnić stracone kalorie, 
udając się na słodkie co nieco oraz gorący 
posiłek.

Po trzech godzinach tenisowe poje-
dynki dobiegły końca. Przyszła pora na 
uroczyste wręczenie nagród. Pamiątkowe 
puchary, medale i komplety upominków 
dla każdej ze szkół i placówek wręczali 
Pani Agnieszka Sosnkowska Sekretarz 
Gminy Klembów, Pan Andrzej Olszew-
ski Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Mariana Gotowca w Klembowie, Pani 
Agnieszka Gietka – Barańska Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Klembowie oraz Pani Sylwia Kielczyk 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w 
Ostrówku.

Za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc zawodnicy dostali medale,  
a wszyscy pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Pamiątkowe podziękowania 
otrzymali również sędziowie – uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca 
w Klembowie.

Piotr Dereszewski

IV Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Starosty Wołomińskiego

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Charytatywnie „Razem dla Stasia”

Za nami Wielki Finał  Charytatywnego Turnieju DeckenBau „Dzieci – Dzieciom, razem dla Stasia”, 
który to odbył się 2 marca 2019r. Droga do Finału prowadziła przez trzy turnieje eliminacyjne, 
rozegrane w Łosicach, Tłuszczu, Stanisławowie.

– 2 marca w Wołominie odbył się 
Turniej Charytatywny „Dzieci – 
Dzieciom, razem dla Stasia”. Opo-
wiedz proszę jaki jest jego cel?
– Celem naszego turnieju była zbiórka 
funduszy na operację małego Stasia 
Kubiszewskiego, który urodził się  
z wadą serca i bez szybkiej interwencji, 
nie będzie miał szans dożyć następnych 
wakacji. W tym miejscu zaznaczę, że 
Staś jest synem trenera Grzegorza, 
pracującego w naszej Akademii. To 
powoduje, że tegoroczna edycja, cyklicz-
nego turnieju charytatywnego „Dzieci 
– Dzieciom, jest nam niezwykle bliska, 
wszelkimi siłami staramy się pomóc, tak 
by udało się uzbierać brakującą kwotę. 
Koszt operacji to 150 000 zł.  Zapraszam 
wszystkich czytelników do odwiedzenia 
strony zbiórki dla Stasia www.siepoma-
ga.pl/stasiowe-serduszko Każda pomoc 
jest dla nas na wagę złota, dlatego liczę, 
że zechcą Państwo wesprzeć naszą 
szlachetną inicjatywę.
– Opowiedz nam co działo się 2 
marca na hali Zespołu Szkół nr 
1 w Wołominie, jak przebiegał 
turniej finałowy ? 
– Turniej rozpoczęliśmy o godz. 9:00, 
wówczas swoje mecze rozgrywały dru-
żyny z roczników  2011/12 i 2009/10. 
Około godziny 13:30, rozpoczęła się 
uroczysta ceremonia wręczenia na-
gród i medali. Zwycięzcą w roczniku 
2011/12 okazała się drużyna AMP 
GOOL ze Stanisławowa Pierwszego. 
W kategorii 2009/10, nie miał sobie 
równych zespół AMP GOOL War-
szawa Wola, który wyprzedził zespół 
z Łosic. Następnie do piłkarskiej 
walki przystąpili zawodnicy z rocznika 
2007/08 i po niezwykle emocjonują-
cych meczach, zwycięsko, z pucharem 
wyszła drużyna z Tłuszcza. 
Najlepszym zawodnikiem tur-

nieju(MVP) został wybrany gracz  
z Tłuszcza - Szymon Przybysz. Ser-
decznie gratuluję naszej gwieździe 
i życzę wytrwałości w dążeniu do 
sukcesu. Dzięki naszym partnerom, 
widzowie podczas turnieju, mogli 
również skorzystać z darmowej waty 
cukrowej (Urodziny Marzeń), kupić 
gadżety Legii (Fundacja Legii), pro-
dukty ze sklepu Goolshop.pl, mogli 

dokonać nieodpłatnie pomiaru masy 
ciała i przeprowadzić konsultację 
dietetyczną (dietetyka2beWołomin), 
czy skorzystać z oferty cateringowej. 
Do naszej akcji przyłączyło się wielu 
sportowców i tak na licytacje i lote-
rie fantowe, przedmioty przekazali 
min: Rękawice Krzysztofa „Diablo” 
Włodarczyka, Rękawice z podpisem 
W.Szczęsnego i Ł.Fabiańskiego. 
Koszulki i piłki Legii z podpisami 
pierwszej drużyny i wiele, wiele in-
nych. Filmiki zachęcające do udziału 
w turnieju zamieścili min. K. Włodar-

czyk, M. Saganowski i M. Citko. Już 
teraz mogę powiedzieć, że licytacje 
pobiły rekordy. Sprawiliśmy, że bardzo 
dużo osób dowiedziało się o akcji, to 
skutkowało kolejnymi wpłatami na 
konto fundacji. Nasz klub, trenerzy 
i pracownicy zebrali 2 000 zł, które 
przekazaliśmy dla Stasia. To pokazuje, 
że jesteśmy jedną wielką piłkarską 
rodziną!

Specjalne podziękowania należą się 
wszystkim podmiotom zaangażowa-
nym w Turniej, Wasze wsparcie było 
nieocenione i tak z całego serca dzię-
kuję min. Współorganizatorom, czyli 
Staroście Powiatu Wołomińskiego, 
Burmistrzom Wołomina, Tłuszcza, 
Łosic, Wójtowi Nieporętu etc. Nie na-
leży zapomnieć o naszych sponsorach, 
których wsparcie wydatnie przyczyniło 
się do sukcesu wydarzenia. Dziękuję 
przedstawicielom firmy DeckenBau 
- Sponsorowi Tytularnemu turnieju, 
firmie Skoda Auto-Wimar – Sponsoro-

wi Głównemu i Sponsorom: Termisil 
Huta Szkła, Solarpharma, Woda By-
stra, MZO Wołomin, czy Dyrektorowi 
ZS nr 1. Gratuluję i serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy wzięli udział 
w naszym turnieju i dołożyli się do 
pomocy Stasiowi.  Dobro wraca! 
– Jak sam wspomniałeś jest to 
kolejna edycja turnieju chary-
tatywnego „Dzieci – Dzieciom”, 
jak więc z perspektywy czasu 
oceniasz tę inicjatywę.
– Turniej Charytatywny „Dzieci – Dzie-
ciom” to autorski projekt Akademii 
AMP GOOL, skupiający osoby związa-
ne z naszym Klubem Sportowym. Za-
leży nam na pokazaniu odpowiednich 
wzorców najmłodszym, tego, że warto 
pomagać i jak wiele satysfakcji niesie 
za sobą dobroczynność, w myśl zasady 
„pomagając innym, pomagasz i sobie”. 
Staramy się zmotywować do pomocy 
maluchy, rodziców, czy mówiąc ogólniej 
całą lokalną społeczność, skupioną 
całej Akademii. Jestem przekonany, że 
wysiłek wszystkich zaangażowanych 
osób w to nasze święto, przekłada się na 
konkretne efekty, które najlepiej oddaje 
uśmiech na twarzach ludzi, którym 
mogliśmy pomóc. Wiemy jak wiele jest 
jeszcze do zrobienia, dlatego staramy 
się pomagać i kształtować odpowiednie 
postawy, mając świadomość, jak ważna 
jest praca u podstaw. W naszej Aka-
demii oprócz tego, że uczymy grać w 
piłkę nożną, uczymy zasada fair play, nie 
wywołujemy presji, przede wszystkim 
uczymy pomagać bo warto. 
 Serdecznie Dziękuję Panu za wywiad 
i poświęcony czas, mam nadzieję, że 
uda się zebrać brakujące fundusze. 
Gorąco zachęcam naszych czytelni-
ków do pomocy i zaangażowania się 
w akcję - www.siepomaga.pl/stasiowe-
serduszko

– Celem naszego turnieju 
była zbiórka funduszy na 
operację małego Stasia 
Kubiszewskiego, który uro-
dził się z wadą serca i bez 
szybkiej interwencji, nie 
będzie miał szans dożyć 
następnych wakacji - mówi 
Jakub Szcześniak, organi-
zator Turnieju Charytatyw-
nego „Dzieci – Dzieciom, 
razem dla Stasia”.




