
– Dziękuję wszyst-
kim osobom, które się 

przyczyniły do tego, że Marki się 
zmieniają – moim poprzednikom, by-

łym i obecnym radnym, pracownikom 
urzędu miasta, jednostek i przedsię-
biorstw miejskich, a przede wszyst-
kim Wam – Mieszkańcom  – napisał 
Jacek Orych, burmistrz Marek na 
swoim oficjalnym FP >> str. 4

30 lat  
samorządu  
– jak zmieniły się 
Marki

W LO w Urlach  
powstaje  
Lokalny Ośrodek  
Wiedzy i Edukacji

15 000

30 lat samorządności  
w Gminie Jadów

Paweł Żółtek

Dariusz  
Kokoszka

Maria Łopuska

8

Przedsiębiorca pyta
ekonomista odpowieda

2

4

– Myślę, że dużą rolę odegrał tu 
mój tata, który gra na gitarze 
i sobie podśpiewuje. To takie 
jego hobby i przeszło również 
na mnie. Kiedy ma czas berze 
gitarę i sobie gra. (...) mam 
młodszą siostrę, która pięknie 
śpiewa, ale na razie nie chce 

nic z tym zrobić – mówi Maria 
Janusz >> str. 6
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Warto  
postawić  
na to co  

się kocha

NAKŁADKI 
na komin 
to czysta 
ekologia 

SmartFlow
do ogrzewania

do kominka
do wentylacji

szczegóły >> str 2

PRĄD 
ze słońca 

na pokolenia
dzięki

panelom 
LONGi SOLAR 

315 Wp

szczegóły >> str 5

Pandemia  
 z drogowymi  

inwestycjami w tle

– Pełną parą przebiegają prace bu-
dowlane na ul. 100-lecia w Zagościń-
cu od ronda do ul. Boryny w Heleno-

wie oraz rozbudowa drogi powiatowej 
nr 4314W od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 634 w Wołominie do 
miejscowości Ręczaje Polskie – mówi 

starosta Adam Lubiak >> str. 3

 – Dla budownictwa wie-
lorodzinnego zmiana będzie 

zależała od ilości zużytej wody i może 
okazać się korzystna dla osób, które 
zużywają mniej wody. W zabudowie 
jednorodzinnej sposób rozliczania 
pozostaje bez zmian, opłata będzie 
pobierana od osoby (miesięcznie 26,50 
zł lub 26,00 w gospodarstwach, które 
mają własne kompostowniki  i dokona-
ją korekty deklaracji) – mówi Małgorza-
ta Izdebska, sekretarz Gminy>> str. 6

Dlaczego inaczej  
dla domków  
a inaczej dla bloków?
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Przedsiębiorca pyta
ekonomista odpowieda

O skutkach podatkowych wsparcia rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Przedsiębiorcy pytają, czy 
od otrzymanego wsparcia w 
ramach tarczy finansowej 
mają płacić podatek.
– Wsparcie finansowe otrzymy-
wane w ramach „tarczy finan-
sowej” określane jest jako sub-
wencja finansowa. Subwencja ta 
podlega zwrotowi, przy czym w 
określonych przypadkach może 
zostać umorzona w części nie-
przekraczającej 75%. Dla celów 
podatku dochodowego pomoc 
finansowa z PFR traktowana 
jest jak pożyczka.

– Czyli jak?
– Podsumowanie będzie 
na końcu mojej wy-
powiedzi, natomiast 
teraz podzielę ją na 
cztery części.

Po  p i e r w s z e : 
otrzymanie po-
życzki w ramach 
„tarczy finanso-
wej” - podatnicy 
nie zaliczają do 
p r z y c h o d ó w 
podatkowych 
kwoty otrzy-
m a n e j  p o -
życzki. Wy-
płata środ-
ków przez PFR jest dla przed-
siębiorcy neutralna podatkowo. 
Przedsiębiorca może korzystać 
z całej kwoty finansowania.

Po drugie: Zwrot pożyczki 
otrzymanej w ramach „tarczy 
finansowej”: podatnicy nie 
zaliczają do kosztów uzyskania 
przychodów kwoty zwróconej 

pożyczki. Tak samo jak wypłata 
kwoty pożyczki przez PFR, jej 
zwrot również jest dla przed-
siębiorcy neutralny podatkowo.

Po trzecie: Koszty sfinansowane 
z udzielonej w ramach „tarczy 
finansowej” pożyczki kwalifi-
kowane są do kosztów uzyska-
nia przychodów na ogólnych 

zasadach. Wszystkie wydatki, 
które zostały pokryte ze środ-
ków przekazanych przez PFR, 
podlegają zaliczeniu do kosztów 
podatkowych, jeżeli spełniają 
ogólne przesłanki wynikające 
z ustaw podatkowych do takiej 
ich kwalifikacji. Kwalifikacji 
wydatków jako kosztów uzy-
skania przychodów nie zmienia 
także ewentualne umorzenie 
pożyczki.

Po czwarte: Umorzenie pożycz-
ki: obecnie do przychodów 

zalicza się wartość 
umorzonych 

zobowiązań, w tym z tytułu 
zaciągniętych pożyczek. Umo-
rzenie kwoty pożyczki stanowi 
przysporzenie dla przedsiębior-
cy, zasady prawa podatkowego 
wiążą z tym zdarzeniem powsta-
nie zobowiązania podatkowego. 
Możliwość dokonania w 2021 
r. częściowego zwolnienia z 
podatku dokonanych umorzeń 

analizowane będzie przez Mi-
nisterstwo Finansów we współ-
pracy z PFR.

– Ale ta pomoc ma być bez-
zwrotna, czyż nie?
– Subwencja finansowa co do 
zasady podlega zwrotowi w 
części. Na dziś otrzymanie 
subwencji jest neutralne po-
datkowo. Umorzenie części 
niespłaconej subwencji będzie 
następować w kolejnych latach 
i być może rząd ustanowi spe-
cjalne przepisy, które zwolnią 
z podatku również umorzenie 
części pożyczki.

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

– Subwencja finansowa co do 
zasady podlega zwrotowi w 

części. Na dziś otrzymanie sub-
wencji jest neutralne podatko-
wo. Umorzenie części niespła-

conej subwencji będzie na-
stępować w kolejnych latach 

i być może rząd ustanowi 
specjalne przepisy, które 

zwolnią z podatku również 
umorzenie części pożyczki 
– mówi Paweł Żółtek, wła-

ściciel biura rachunkowego 
mojerozliczenia.pl 

Oszczędny komin dzięki regulatorowi kominowemu

umów się z doradcą 602 733 336

Regulator to nasada kominowa, którą moż-
na stosować na wszystkie rodzaje kominów 
i urządzeń do nich podłączonych - pieców 
grzewczych, na każdy rodzaj paliwa, pieców 
przemysłowych, kominków oraz wentylacji.

Regulator optimalizuje i w znacznym stopniu 
unizelależnia od warunków atmosferycznych 
wielkość przepływu powietrza i spalin przez 
komin. W zależności od stosowanego opa-
łu pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40% 
kosztów skali roku. Dodatkowo eliminuje za-
wiewanie, przez co dym nie cofa się poprzez 
piec czy kominek do wnetrza domu.

Regulator jest ekologiczny, poniważ ogra-
nicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery 
nawet o 70% a także redukuje osadzanie się 
sadzy.

Jego instalacja jest łatwa a działanie bez-
pieczne, potwierdzone wieloma badaniami 
technicznymi i certfikatami.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
ORAZ MEDIACJA 2020

ZASADY KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Starostwo Powiatowe w Wołominie informuje, że od dnia 16 maja 2020 r. – w wyniku zmiany ustawy o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – poszerzony 
został zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  niezatrudniające innych osób  
w ciągu roku. 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy praw-
nej, składa pisemne oświadczenia: że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz  
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wołomińskiego należy uma-
wiać telefonicznie – zgłoszeń dokonuje się wyłącznie na numer telefonu: 735-736-797 w następujących 
dniach i godzinach: poniedziałki 12.00 – 17.00; środy 11.00 – 15.00 oraz piątki 8.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje w BIP Powiatu Wołomińskiego www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁAT-
NA POMOC PRAWNA – ROK 2020.
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Nowe otwarcie
Edward M. Urbanowski

W kwietniu zwolennicy władzy cieszyli się z notowań Andrzeja Dudy, a w 
maju - triumf ogłasza opozycja. Lecz jest to przedwczesna radość! Notowa-
nia prezydenta zależą wyłącznie od deklarowanej frekwencji, a nie od liczby 
jego zwolenników. Ta od kwietnia pozostaje niezmienna. Ta sama liczba 5 
mln potencjalnych wyborców Andrzeja Dudy daje mu 40 proc. przy 60-proc. 
frekwencji i aż 80 proc., gdy frekwencja spada do 30 proc.

To dobra i zła wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego. Dobra, bo cel numer 
jeden - odzyskanie utraconych wyborców i maksymalna mobilizacja elektoratu 
opozycyjnego wokół własnej osoby - został osiągnięty. Zła wiadomość polega 
na tym, że ten rezerwuar wzrostu poparcia właśnie wyczerpał swój potencjał. 
By pewnie wygrać w drugiej turze, trzeba sięgnąć po elektorat Andrzeja Dudy. 
Jak to zrobić?

Jakub Bierzyński, socjolog, publicysta: - Pierwsza rada: prezydent Warszawy 
nie może prowadzić kampanii negatywnej! Jeśli krytykować - to pośrednio, 
mówiąc cały czas o sobie. Trzeba odrzucić jałowy koncept totalnej opozycji. 
Polska potrzebuje aktywnego prezydenta, 
który będzie mobilizował i kontrolował wła-
dzę. Jeśli to jest główny postulat opozycji, to 
chyba Andrzej Duda takiej roli nie spełnia.

Kampania negatywna jest niesku-
teczna! Negacja i atak zakonserwują 
bazę wyborczą Dudy za wysokim murem 
nienawiści. Trzeba wyborców traktować 
poważnie i pozwolić im wyrobić sobie 
własne zdanie. Dylemat „pis i antypis” 
jest fałszywy, bo zdefiniowany całkowicie 
jednostronnie oddaje inicjatywę obecnej 
władzy. Nie znaczy to, że nie należy władzy 
krytykować. Należy, tym bardziej, że w 
odróżnieniu od wszystkich poprzednich 
kampanii PiS nie przebiera się w rolę 
baranka. Trzaskowski powinien piętnować 
nadużycia władzy. Monopol władzy zawsze 
jest szkodliwy, ktoś musi władzy patrzeć na ręce. Nadużycia są naturalne w 
warunkach braku kontroli, „będę więc prezydentem aktywnym”. Taka krytyka 
jest podwójnie skuteczna.

PiS do tej pory wygrywał wybory za pomocą prostego hasła o redystrybu-
cji pieniędzy i godności. Wychował sobie roszczeniowego wyborcę, którego 
oczekiwania bardzo trudno będzie zaspokoić. Kasa państwa jest pusta. Jedyną 
realną obietnicą Andrzeja Dudy jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych 
… brzmi to jednak żałośnie!

Trzaskowski nie musi ludziom obiecać nic nowego. Wystarczy, że przypo-
mni program swojego konkurenta sprzed pięciu lat: emerytury bez podatku, 
podniesienie progu podatkowego do 8 tys. zł. W ten sposób postawi obóz 
władzy w głębokiej defensywie, a przy okazji przypomni elektoratowi Dudy, 
że z siedmiu podstawowych obietnic wyborczych w rzeczywistości spełnił 
tylko jedną - obniżenie wieku emerytalnego. Zamiast nowych deklaracji 
trzeba najpierw zrealizować stare. Skoro Andrzej Duda zapomniał o własnych 
słusznych postulatach czas najwyższy mu je przypomnieć!

Kompromisem może być daleko idąca samorządność. Polacy mają prawo 
żyć tak jak chcą w swoich lokalnych ojczyznach. Polska samorządowa, lokalna, 
różnorodna, dająca miejsce we wspólnocie dla każdego, może być inspirującą 
alternatywą dla prawicowej totalnej monowładzy. Autorytarna władza ma bo-
wiem zawsze i wszędzie jeden obowiązujący pomysł na urządzenie wszystkim 
życia według nieomylnej wizji swego wodza! Monopol władzy i narastający 
konflikt to problemy, które widzi także elektorat prawicy. Trzeba mu jednak 
zaproponować coś więcej niż totalną negację.

Autorytarna władza 
ma bowiem zawsze i 

wszędzie jeden obowiązu-
jący pomysł na urządzenie 

wszystkim życia według 
nieomylnej wizji swego 

wodza! Monopol władzy 
i narastający konflikt to 

problemy, które widzi 
także elektorat prawicy. 
Trzeba mu jednak zapro-
ponować coś więcej niż 

totalną negację.
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Wizyta Ojca św. Jana Pawła II 
w Polsce w 1979 roku, wybory w 
maju 1990, katastrofa smoleńska i 
wreszcie ciągle jeszcze nie odwo-
łana pandemia – wydarzenia, które 
na chwilę odmieniły naszą ludzką 
naturę, częściej  wydobywając do 
wierzchu nasze dobre cechy niż te 
złe – za każdym razem dawały mi 
chwilową bowiem złudną  nadzieję 
na to, że to, co się wydarzyło, na dłu-
żej zmieni nasze społeczne postawy. 
Od kilku dni widzę, że po raz kolejny 
były to tylko moje  złudne nadzieje.

Częściej i liczniej zaczęliśmy się 
od kilku dni pojawiać w przestrzeni 
publicznej.  Śmielej się witamy z na-
dzieją, że koronawirus stał się tylko 
wspomnieniem – i tu znów pojawia 
się informacja, która skłania do 
stwierdzenia, że to kolejne złudne 
nadzieje. W środę, 3 czerwca, odno-
towano w powiecie wołomińskim 7 
nowych przypadków zachorowania 
na COVID-19 – na odwrót jest w 
kraju – tu ogólna ilość potwierdzo-
nych przypadków maleje.

Czy to znaczy, że warto jednak 
pamiętać o tym, czego próbowano 
nas nauczyć przez ostatnie tygo-
dnie?

Obserwacja lokalnych forów 
społecznościowych w okresie pan-
demii dawała nadzieję na to, że 
zmaleje na nich zjawisko hejtu. By-
liśmy dla siebie milsi, serdeczniejsi, 
dzieliliśmy się swoimi pasjami, 
pomysłem na spędzanie czasu w 
odosobnieniu. No właśnie – byli-
śmy…  nie wiem jak Wy, ale ja mam 
wrażenie, że hejt powraca i to chyba 

nawet ze zdwojoną siłą – kolejne 
złudne nadzieje?

W maju z ogromną determinacją 
(niestety – na ogół trwają one wiele 
godzin) oglądałam relacje online 
z posiedzeń rad z terenu powiatu 
wołomińskiego. Celowo nie piszę, o 
które konkretnie obrady mi chodzi, 
bo problem dotyczy większości, jak 
nie wszystkich, samorządów w po-
wiecie wołomińskim (nie wiem jak 
jest w innych, ponieważ ich nie oglą-
dam). Od lat z nadzieją przysłuchuję 
się wypowiedziom zarówno radnych 
jak też wójtów, burmistrzów i przed-
stawicieli zarządów w powiecie. Od 
lat ze zdziwieniem słucham zażaleń 
i użalania się nad sobą typu: my nie 
wiemy, my nie rozumiemy, my nie 
pamiętamy. To po co do „jasnej…” 
ubiegaliście się o mandat społeczny?

Każdy kto mnie choć trochę 
zna wie, że nie używam mocnych 
słów. Ale w takich sytuacjach mnie 
po prostu ponosi…. Bo często wy-
starczy poczytać ze zrozumieniem, 
dopytać – ale nie koniecznie przed 
kamerą i nie robić z siebie sieroty 
:) Czy nie milej wszystkim by było 
(Wam również) gdybyśmy MY – 
Naród (dziennikarze też się do tej 
grupy zaliczają) mogli być dumni z 
Was – naszych Wybrańców?

Błagam – dajcie sobie szansę. 
Nie chciałabym abyście okazali 
się pokładami kolejnych złudnych 
nadzieli.

P.S. Powyższe każdy powinien 
zinterpretować w stosunku do 
siebie według własnego sumienia i 
posiadanej wiedzy.

Złudne nadzieje
Teresa Urbanowska

- Pandemia sparaliżowała wiele 
sfer życia publicznego. Wśród 
tych "pandemicznych" informa-
cji sprawy bieżące, w tym te 
inwestycyjne, zeszły nieco na 
plan dalszy… 
- Bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców naszego powiatu 
stawiamy na pierwszym miejscu, 
ale nie zapominamy również o 
inwestycjach mających popra-
wić komfort życia mieszkańców  
i usprawnić działanie Starostwa. 
W ostatnich miesiącach sku-
piliśmy się w dużej mierze na 
wsparciu instytucji bezpośrednio 
walczących z pandemią koro-
nawirusa oraz jej skutkami. W 
pierwszej kolejności musieliśmy 
zabezpieczyć powiatowy Szpital 
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Wołominie oraz dwa Domy 
Pomocy Społecznej w Zielonce i 
Radzyminie, dla których Powiat 
Wołomiński jest organem pro-
wadzącym. Z własnych środków 
zabezpieczyliśmy ponad milion 
złotych na zakup niezbędnego 
sprzętu i wyposażenia m.in. apa-
ratu wraz z testami do pobierania 
i badania wymazów od pacjen-
tów podejrzanych o COVID-19. 
Środki rządowe przekazane  
za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego przeznaczyliśmy 
m.in. na zakup kardiomonito-
rów i respiratorów oraz środków 
ochrony osobistej. Pozyskaliśmy 
również szereg darowizn od osób 
prywatnych, firm i instytucji. 
Wspomnę chociażby o wsparciu 
Fundacji Orlen, która przekazała 
ponad 430 tys. złotych na zakup 
karetki dla naszego szpitala. 
W ostatnich tygodniach na 
pier wszy plan wysuwa się 
wsparcie dla przedsiębiorców  
i pracowników realizowane za 
pośrednictwem Powiatowego 
Urzędu Pracy, który wypłacił już 
ponad 27 mln złotych wsparcia dla 
przedsiębiorców. Ochroną zostało 
objętych ponad 5,5 tys. miejsc 
pracy w powiecie wołomińskim.
Nie zapominamy jednak o po-
zostałych zaplanowanych inwe-
stycjach. Udało nam się zakupić  
w drodze przetargu budy-
nek przy ul. Wileńskiej 
w Wołominie, gdzie 
planujemy stworzyć  
m.in .  nowocze -
sną salę obsłu-
gi mieszkańców 
oraz przenieść 
wydziały spraw 
obywatelskich,  
czy spraw spo-

łecznych i zdrowia. Natomiast 
uwolnioną przestrzeń w budynku 
przy ul. Prądzyńskiego przezna-
czymy m.in. na bardzo potrzebne 
archiwum. Również w tym roku 
otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie 
rządowe w postaci dofinansowania 
dwóch niezwykle ważnych zadań 
inwestycyjnych w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych
- Wiemy, że samorządy, zarówno 
powiat, jak też niektóre z na-
szych gmin, pozyskały niemałe 
środki na poprawę stanu dróg 
biegnących na naszym terenie. 
Czy realizacja zadań z Fundu-
szu Dróg Samorządowych nie 
jest zagrożona?
- Starostwo Powiatowe w Woło-
minie otrzymało w tym roku do-
finansowanie rządowe w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 23,7 mln złotych na 
modernizację dróg powiatowych. 
Kolejny raz pokazaliśmy, że sku-
tecznie potrafimy zabiegać o środ-

ki zewnętrzne. Do dofinansowania 
zakwalifikowały się dwa zadania 
inwestycyjne:
Rozbudowa drogi powiato-
wej 4338W od skrzyżowania 
ulic Słonecznej z Królewską  
w m. Kowalicha do skrzyżowania 
ulic Marianowskich w m. Ma-
rianów, gm. Dąbrówka. Termin 
realizacji: 2020-2021. Wartość 
projektu: 11,6 mln złotych (do-
finansowanie 70% - 8,1 mln 
złotych).
Rozbudowa drogi powiato-
wej 4351W na odcinku od 
m i e j s c o w o ś c i  Z a b r a n i e c ,  
gm. Poświętne do granicy powiatu 
wołomińskiego. Termin realizacji: 
2020-2021. Wartość projektu: 22,3 
mln złotych (dofinansowanie 70% 
- 15,6 mln złotych).

Ogłosiliśmy już przetargi na 
realizację tych inwestycji, w 
pierwszym z nich wpłynęło aż 
12 bardzo atrakcyjnych cenowo 
ofert, najtańsza na kwotę ok. 6,7 
mln złotych, co pozwala nam  
z optymizmem patrzeć w przy-
szłość. Jeśli ta tendencja zostanie 

utrzymana, to kolejne rozstrzy-
gnięcia przetargów pozwolą 
znacząco zmniejszyć wkład wła-
sny powiatu oraz danej gminy 
(na terenie której prowadzone 
są prace), potrzebny do reali-
zacji inwestycji. Jestem spo-
kojny o realizację powiatowych 
inwestycji objętych rządowym 

dofinansowaniem. Zdaję sobie 

jednak sprawę, że pozyskanie 
wkładu własnego przez część 
samorządów może stanowić w 
dobie walki ze skutkami pandemii 
koronawirusa nie lada wyzwanie. 
W ramach pozyskanych w ubie-
głym roku środków zrealizowa-
liśmy m.in. przebudowę dwóch 
odcinków ul. Wileńskiej w Woło-
minie, ul. Szkolnej w Słupnie i 
skrzyżowania ul. Mareckiej i Przy-
jacielskiej w Kobyłce. Kończymy 
przebudowę ul. Zawadzkiej od 
węzła Wola Rasztowska do Zwie-
rzyńca w  gminie Radzymin, gdzie 
termin realizacji planowany jest do 
końca czerwca. Dzięki pozyskanej 
dotacji z budżetu państwa wybu-
dowaliśmy również most na rzece 
Cienka w miejscowości Dzięcioły, 
w gminie Tłuszcz.

Pełną parą przebiegają prace 
budowlane na ul. 100-lecia w Za-
gościńcu od ronda do ul. Boryny 
w Helenowie oraz rozbudowa 
drogi powiatowej nr 4314W od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 634 w Wołominie do miejsco-
wości Ręczaje Polskie w gminie 
Poświętne, gdzie obecnie trwają 
prace na odcinku w Leśniako-
wiźnie. Oba zadania inwestycyjne 
powinny zakończyć się planowo 
w lipcu przyszłego roku. Nato-
miast odcinek ul. Matarewicza w 
Ossowie chcemy mieć już gotowy 
przed uroczystościami upamięt-
niającymi 100. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku.

O to, jakie działania zostały podjęte na szczeblu powiatu w sprawie COVID-19 
oraz o inwestycjach realizowanych w cieniu działań walki z pandemią, z Ada-
mem Lubiakiem, starostą wołomińskim, rozmawia Teresa Urbanowska. 

Pandemia  
 z drogowymi  
inwestycjami w tle

PUP w Wołominie wypłaca sukcesywnie  
środki w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił już ponad 27 mln złotych 
wsparcia dla przedsiębiorców. Ochroną zostało objętych ponad 5,5 tys. miejsc pracy  w powiecie wołomińskim.

Trwa obecnie trzeci nabór 
wniosków, skierowany do przed-
siębiorców, pracodawców z po-
wiatu wołomińskiego, tj.:
• mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców o dofinansowa-
nie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników i należnych od tych 
wynagrodzeń składek ZUS;
• przedsiębiorców będących 
osobą fizyczną nie zatrudniającą 
pracowników, na dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej;
• organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. ust.3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, o dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń 
pracowników i należnych od tych 
wynagrodzeń składek ZUS.

Z zasadami udzielania dofi-
nansowania oraz wzorami do-
kumentów można zapoznać się 
na stronie internetowej www.
wolomin.praca.gov.pl  oraz na 
platformie www.praca.gov.pl

Nabór potrwa od  28 maja 
do 10 czerwca 2020 r. W czerwcu 
będzie ogłoszony kolejny nabór 
wniosków. 

Preferowaną formą złożenia 
wniosku jest przekazanie go w 
postaci elektronicznej poprzez 
platformę praca.gov.pl. Złożenie 
wniosku i umowy poprzez plat-
formę praca.gov.pl, po opatrzeniu 
ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem 

zaufanym, pozwoli na sprawną 
obsługę sprawy.

Dopuszcza się również zło-
żenie wniosku w następujących 
formach:
1. W formie elektronicznej, 
podpisanego kwal i f ikowa-
nym podpisem elektronicz-
nym lub profilem zaufanym, 
następującymi  metodami: 

- na adres poczty elektronicz-
nej: wawo@praca.gov.pl, za po-
mocą platformy ePUAP.
2. W formie papierowej, składając 
dokumenty w zaadresowanej i 
szczelnie zamkniętej kopercie do 
dedykowanej urny na dokumenty, 
znajdującej się przed wejściem 

holu głównego w siedzibie Powia-
towego Urzędu Pracy w Wołomi-
nie, w  Filii  w Radzyminie oraz 
w Filii w Tłuszczu (w godzinach 
08:00 - 15:00).

W trybie ciągłym prowadzony 
jest nabór wniosków o pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców  na po-
krycie bieżących  kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

W wyniku nowelizacji przepi-
sów zmianie uległa data z 1 mar-
ca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r., 
przed którą mikroprzedsiębiorca 
powinien prowadzić działalność 
gospodarczą, co stanowi warunek 
przyznania pożyczki.

K o m p l e t  d o k u m e n -
tów o przyznanie pożyczki, 
składany w formie papiero-
w e j ,  p o w i n i e n  z a w i e r a ć : 
• Wniosek o dofinansowa-
nie - 1 egzemplarz podpisa-
ny  przez  wnioskodawcę ; 
• Klauzula informacyjna dot. 
przetwarzania danych oso-
bowych - 1 egzemplarz pod-
pisany przez wnioskodawcę; 
•Formularz informacji przedsta-
wionych przy ubieganiu się o po-
moc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z po-
wodu COVID-19 - 1 egzemplarz 
podpisany przez wnioskodawcę; 
• Umowa o wypłatę dofinanso-
wania - 2 egzemplarze podpisane 
przez wnioskodawcę  i zaparafo-
wane na każdej stronie.

Złożenie prawidłowo wypeł-
nionych dokumentów znacznie 
ułatwi pracownikom urzędu 
sprawne rozpatrzenie wniosku.

Komplet dokumentów o przyznanie pożyczki, składany w formie 
papierowej, powinien zawierać: •Wniosek o dofinansowanie  
- 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę ; •Klauzula 
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - 1 egzem-
plarz podpisany przez wnioskodawcę; •Formularz informacji 
przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  
- 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę; 
•Umowa o wypłatę dofinansowania - 2 egzemplarze podpisane 
przez wnioskodawcę  i zaparafowane na każdej stronie.

– Pełną parą przebiegają prace budowlane  
na ul. 100-lecia w Zagościńcu od ronda  

do ul. Boryny w Helenowie oraz rozbudowa 
drogi powiatowej nr 4314W  

od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 634 w Wołominie do miejscowości 
Ręczaje Polskie w gminie Poświętne, 

gdzie obecnie trwają prace na odcinku 
w Leśniakowiźnie – mówi Adam 

Lubiak, starosta wołomiński
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Lokalna Grupa Działa-
nia Równiny  Wołomińskiej 
ogłosiła nabór wniosków  
o przyznanie pomocy  
w zakresie przedsięwzięcia  
nr 1.1.1.Innowacyjne przed-
siębiorstwa na Równinie 
Wołomińskiej (grupy defa-
woryzowane)wskazanego w 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2023 w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez 
społeczność objętego 
Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020”.

Termin składania 
wniosków rozpoczął 

się 3 czerwca i potrwa do 19 
czerwca 2020 roku. 

Wnioski o dofinanso-
wanie wraz z dokumen-
tacją aplikacyjną należy 
składać:bezpośrednio  
w   biurze Lokalnej Grupy 
Działania Równiny Wo-
łomińskiej, ul. Warszaw-
ska 4, 05-240 Tłuszcz, 3 
piętrow dniach od ponie-

działku do piątku w go-
dzinach od 9:00 do 15:00, 
w dwóch egzemplarzachw  
wersji  papierowej oraz   
w wersji elektronicznej 
tożsamej z wersją papie-
rową wniosku (na płycie 
CD/DVD).  

Dokumenty w wersji 
elektronicznej muszą obej-
mować  wniosek o dofinan-

sowanie oraz wszystkie 
dokumenty aplikacyjne 
złożone w wersji papie-
rowej. Wnioski  składane   
w  innym  trybie  niż  wska-
zany  powyżej nie będą 
uwzględniane. O terminie 
złożenia wniosku decydu-
je data wpływu do biura 
LGD.

Szczegółowe informa-
cje oraz wniosek wraz z za-
łącznikami można pobrać 
ze strony internetowyej 
www.arimr.gov.pl oraz ze 
strony www.lgdrw.pl

Źródło: Lokalna Grupa 
Działania Równiny   

Wołomińskiej

Termin składania 
wniosków  
wraz z dokumentacją 
aplikacyjną  
o dofinansowanie  
na założenie działal-
ności gospodarczej 
rozpoczął się  
3 czerwca i potrwa 
do 19 czerwca  
2020 roku.  

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej 
uruchomiła nabory dla osób chcących założyć 
własną działalność gospodarczą. Kwota  
dofinansowania wynosi 50 000 zł.

Dofinansowanie na 
założenie działalności 
gospodarczej

LG
D

 "R
W

" - nabór w
niosków

25 maja br., burmistrz 
Miasta Ząbki Małgorza-
ta Zyśk podpisała umowę 
z firmą „Partner Roboty 
Drogowe Partner Krzysz-
tof Czarnecki Maciej Ko-
rolec", której przedmio-
tem jest przebudowa dróg   
w Ząbkach: w ulicy Po-
godnej o długości ok. 167 

metrów, 
szeroko-
ści całko-
witej około 
12 metrów, 
w ulicy Na 
Bagnie o dłu-
gości około 195 me-
trów i szerokości całkowitej  
12 metrów.  Podczas podpi-
sania umowy firmę repre-
zentował Maciej Korolec.

28 maja br. burmistrz 
Miasta Ząbki podpisała 
kolejną umowę na prze-
budowę drogi  w mieście 
Ząbki. Wspomniana umowa 

dotyczy przebudowy drogi 
dojazdowej do cmentarza 
w Ząbkach północnych 
o długości 704 metrów 
i szerokości całkowitej  
5 metrów. 

Zgodnie z umową droga 
zostanie wybudowana  w 
terminie do dnia 30 wrze-
śnia 2020 roku. 

Również 28 maja br. 
ogłoszony został przetarg 

nieograniczony, które-
go przedmiotem jest 

budowa drogi  w ul. 
Reymonta  na odcin-
ku ul. Powstańców 

– ul. An-
d e r s e n a . 

Przedmiot 
zamówienia 

obejmuje budowę 
drogi  o długości około 

220 metrów  z jezdnią o na-
wierzchni asfaltobetonowej 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej  i chodników  
z kostki brukowej.

Przewidywany termin 
realizacji tej inwestycji to  
16 listopada 2020 roku.

(opr.)

Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta 
Ząbki podpisała 

w ostatnich dniach 
maja kolejne 

umowy na 
realizację 
inwestycji 

drogo-
wych.

W Ząbkach trwa budowa i przebudowa dróg. W minio-
nym tygodniu burmistrz  Małgorzata Zyśk podpisała 
kolejne umowy na realizację inwestycji drogowych. 

Trwa budowa  
i modernizacja  
dróg w Ząbkach

dla kierow
ców

 i pieszych

W LO w Urlach powstanie  
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

30 lat samorządu  
– jak zmieniły się Marki

- Liceum w Urlach powstało na po-
czątku obecnego wieku. Chociaż 
szkoła ma ciekawy profil to odno-
szę wrażenie, że wiedza o niej nie 
jest szeroko znana. Czy mogłaby 
Pani opowiedzieć nam trochę  
o szkole, którą Pani zarządza?
- Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Urlach 
istnieje od 2002 roku i jest to jedyna 
w Powiecie Wołomińskim publiczna 
szkoła kształcąca młodzież w klasach 
mundurowych. Klasy służb mundu-
rowych wyposażają w wiedzę i umie-
jętności ułatwiające poruszanie się 
w tematyce funkcjonowania wojska, 
policji i innych służb mundurowych. 
Zajęcia kształtują charakter, uczą 
samodyscypliny, wytrwałości i odpo-
wiedzialności. Ważną umiejętnością 
w zawodach mundurowych jest zna-
jomość sztuk walki. W czasie zajęć 
oraz poza nimi uczniowie trenują 
różne techniki walki: posługiwanie się 
nożem, tonfą, kijem, a także uczą się 
sposobów obezwładniania przeciw-
nika. Nasi uczniowie mają możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności 
strzeleckich podczas zajęć na strzelni-
cy przy szkole oraz w czasie wyjazdów 
ćwiczeniowych na profesjonalne 
strzelnice, gdzie mogą doskonalić 
swoje umiejętności i wykazywać się 
znajomością „fachowej” wiedzy z 
zakresu posługiwania się bronią. 
Szkoła współpracuje z Oddziałem 
Specjalnym Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, z Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie, 
Komendą Powiatową w Wołominie, 
Powiatową Państwową Strażą Pożarną 
w Wołominie, Komisariatem Policji i 
OSP w Jadowie  oraz innymi jednost-
kami służb mundurowych, a także z 
Salwą Wołomin.
- Dlaczego warto uczyć się w 
szkole w Urlach?

- Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Urlach jest 
to placówka wyjątkowa, choćby z tego 
względu, że jest jednym z nielicz-
nych w Polsce liceów istniejących na 
wsi. Położenie liceum w otoczeniu 
pięknych, pachnących, sosnowych 
lasów sprzyja nauce i zdrowiu. Daleko 
od zgiełku miasta, w przyjaznej atmos-
ferze, łatwiej jest zgłębiać tajniki wie-
dzy. Uczniowie naszego liceum czują 
się w nim jak w rodzinie. Uczniowie w 
naszej szkole nie są anonimowi. 
- Wiem, że edukacja w Waszej 
szkole objęta jest patronatem - co 

to jest za patronat  i co on daje 
szkole i samej młodzieży?
- Od września 2017 roku klasy mun-
durowe zostały objęte „Pilotażowym 
programem wspierania szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzących piony 
Certyfikowanych Wojskowych Klas 
Mundurowych” organizowanym 
przez MON, a obecnie zostaliśmy 
zakwalifikowani do IV edycji tego pro-
gramu. Dzięki udziałowi w programie 
uczniowie z klas wojskowych otrzy-
mują kompletne umundurowanie; 

absolwenci tych klas mogą liczyć na: 
odbycie skróconego, poligonowego 
szkolenia kończącego się złożeniem 
przysięgi wojskowej i przeniesieniem 
do rezerwy; pierwszeństwo w trakcie 
naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej 
oraz innych rodzajów służby wojsko-
wej; przyjęcie na studia wojskowe 
na preferencyjnych warunkach (do-
datkowe punkty podczas rekrutacji); 
stałe konsultacje Wojskowej Komendy 
Uzupełnień.
- Gdzie, po skończeniu Waszej 
szkoły młodzież  może dostać 
pracę?

- Wykształcenie zdobyte u nas to 
szansa na kontynuowanie nauki 
w szkołach wyższych i na pracę w 
służbach mundurowych. Uczniowie 
klas policyjnych aplikując do pełnienia 
służby w Policji otrzymują dodatkowe 
punkty, a uczniowie klas wojskowych 
będą mieli możliwość odbycia skróco-
nej służby przygotowawczej. 
- Wiem też, że szkoła chętnie 
przystępuje do różnych projektów i 
programów. Co, poza standardową 
ofertą oferujecie swoim uczniom?

- Uczniowie naszej szkoły mogą 
korzystać z dodatkowych zajęć reali-
zowanych w ramach projektu „Zdo-
bywamy wiedzę i umiejętności nie dla 
zasady, lecz dla lepszej przyszłości” 
współfinansowanego ze środków 
Unijnych. Udział w projekcie za-
pewnia naszym uczniom możliwość 
korzystania z zajęć wyrównawczych, 
dodatkowych zajęć przygotowują-
cych do matury, kół zainteresowań 
(ekologiczne, sportowe, strzeleckie, 
artystyczne, informatyczne) oraz 
licznych wyjazdów edukacyjnych np. 
na basen, do Centrum Nauki Koper-
nik, do Centrum Badań Jądrowych w 
Świerku, do teatru i innych ciekawych 
miejsc w Polsce. 
Od nowego roku szkolnego przy 
szkole będzie utworzony Lokalny 
Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE), 
który da możliwość udziału uczniów 
w szkoleniach i pozwoli zdobyć 
dodatkowe uprawnienia do prowa-
dzenia pojazdów. Od września 2020 
roku uczniowie będą mieli możliwość 
doskonalić swoje umiejętności strze-
leckie bez konieczności wyjazdów do 
innych miejsc na nowo zakupionym 
sprzęcie systemu Steel Alive, czyli 
inteligentnych tarczach strzeleckich. 
System Steel Alive został zapro-
jektowany z myślą o wszelkiego 
rodzaju treningach strzeleckich oraz 
o różnym poziomie zaawansowania. 
Zapewnia możliwość ćwiczeń na 
dystansie od przysłowiowego zera 
metrów (nie rykoszetujące cele 
polimerowe) aż do 100 metrów. 
Użytkownicy mogą sprawdzić swoje 
umiejętności w grach i trybach tre-
ningowych, jaki i w sprawdzonych 
scenariuszach taktycznych. Wyniki 
można porównać w międzynarodo-
wych rankingach z osiągnięciami 
innych zawodników lub operatorów 
sił specjalnych. 

• Maj 1990 obfitował w ciekawe 
i ważne wydarzenia. Polska złożyła 
w Brukseli oficjalny wniosek o 
rozpoczęcie negocjacji w sprawie 
umowy o stowarzyszeniu z EWG. 
Weszły w życie ustawy, powołujące 
Urząd Ochrony Państwa i Policję. 
Na ekrany kin trafił „Korczak” 
Andrzeja Wajdy, a klubie Hybrydy 
po raz pierwszy wystąpiły „Elek-
tryczne Gitary”. Na scenie poli-
tycznej pojawiło się Porozumienie 
Centrum i reaktywowało się PSL.

• Najważniejszym wydarze-
niem piątego miesiąca 1990 r. były 
jednak pierwsze pełni wolne wybo-
ry. 27 maja część z Państwa miała 
okazję wybrać władze samorządo-
we. Dla lokalnych społeczności to 
była przełomowa chwila. Od tego 
dnia decydujemy, w którą stronę 
będą zmierzać nasze mareckie 
sprawy.

• Te trzydziestolecie to czas 
ogromnych zmian w Markach – i 
infrastrukturalnych, i obywatel-
skich. Nie ma co ukrywać – gonili-
śmy stracone lata słusznie minionej 
epoki. Jeden z moich współpra-
cowników skwitował kiedyś, że 
pod koniec lat 80. mieliśmy górkę 
śmieciową, dwie linie autobusowe 
i społeczne komitety gazyfikacji. 
W porównaniu do innych miejsco-
wości – byliśmy daleko w tyle. Ale 
ten dystans, jako samorząd, 
zaczęliśmy nadrabiać, 
choć przed nami jesz-
cze wiele pracy.

• Zaczęło się od 
układania wodocią-
gów. Potem przy-
szedł czas budowy 
(praktycznie od 
zera) kanalizacji 

sanitarnej. Przez niecałe dwie 
dekady Wodociąg Marecki ułożył 
ponad 200 km podziemnej sieci, 
którą podłączył do warszawskiej 
Czajki. Bez pomocy unijnej byłoby 
to niemożliwe.

• Kolejnym wyzwaniem było 
zapewnienie miejsc w mareckich 
szkołach. W połowie lat 90. został 
ukończony kompleks szkolny na 
Strudze. W pierwszej dekadzie tego 
stulecia rozbudowana „Trójka” przy 
ul. Pomnikowej. To jednak – wobec 
szybkiego napływu mieszkańców 
– nie wystarczało. Dlatego w ostat-
nich latach podjęliśmy ogromny, 
wielomilionowy wysiłek inwesty-
cyjny. Rozbudowaliśmy dwie szkoły 
(„Jedynkę” i „Dwójkę”) i postawi-
liśmy dwa przedszkola modułowe. 
Największym przedsięwzięciem 

była budowa Mareckiego Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjnego, 
który służy nie tylko uczniom, ale 
wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta. Tym wielofunkcyjnym i 
ekologicznym obiektem możemy 
się chwalić w całej Polsce.

• Zaczęliśmy też budować ulice 
i ścieżki rowerowe. Tak, wiem, na-
piszecie, że wiele dróg w Markach 
nadal jest gruntowa/pełna dziur. 
Ale mimo ogromnych nadkładów 
na edukację udało nam się w ciągu 
ostatnich pięciu lat zmodernizować 
około 50 ulic. Tu także – jak w Wo-
dociągu Mareckim - nieocenione 
okazały się pieniądze z UE, powiatu 
czy rządu. Pomogły m.in. przy bu-
dowie dróg na Zieleńcu (Główna 
i przyległe), Zygmuntowskiej-
-Zagłoby, Sosnowej-Kościuszki, 
Pomnikowej czy dróg rowerowych 
wzdłuż rzeki Długiej i Szkolnej.

• A skoro jesteśmy przy dro-
gach, to nie sposób zapomnieć o 
inwestycji, do której przyczynili się 
mieszkańcy, a która ma i będzie 
mieć kluczowe znaczenie dla 
miasta. W pierwszej dekadzie tego 
stulecia okazało się, że obwodnicy 
Marek nie ma w rządowym pro-

gramie budowy dróg. Nowi miesz-
kańcy mogą tego nie pamiętać, 
ale Aleja Piłsudskiego regularnie 
była zakorkowana, a przejazd nią 
potrafił zająć wiele czasu. I tu się 
ujawnił kapitał społeczny naszego 
miasta. W 2009 r. mieszkańcy zor-
ganizowali pokojową akcję ponad 
podziałami we wspólnym celu. 
Zebraliśmy wiele tysięcy podpi-
sów pod wnioskiem o budowę 
obwodnicy. Rządzący, co potem 
sami przyznawali, usłyszeli głos 
mieszkańców i kierowców, zapalili 
zielone światło dla tej inwestycji, a 
jej realizacja – po wielu perturba-
cjach – dobiega końca.

• Dziękuję wszystkim osobom, 
które się przyczyniły do tego, 
że Marki się zmieniają – moim 
poprzednikom, byłym i obecnym 
radnym, pracownikom urzędu 
miasta, jednostek i przedsiębiorstw 
miejskich, a przede wszystkim 
Wam – Mieszkańcom. Za Waszą 
aktywność , która dodaje szczegól-
nej wartości temu miastu. Przed 
nami kolejne dekady samorządno-
ści – pewnie równie niełatwe, jak te, 
które obserwowaliśmy. Ale razem 
damy sobie z nimi radę!

- Od września 2020 roku 
uczniowie będą mieli moż-
liwość doskonalić swoje 
umiejętności strzeleckie 
bez konieczności wyjaz-
dów do innych miejsc 
na nowo zakupionym 
sprzęcie systemu Steel 
Alive, czyli inteligentnych 
tarczach strzeleckich  
– mówi Maria Łopuska, 
dyrektor LO w Urlach. 

- Od nowego roku szkolnego przy szkole będzie utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE), który da 
możliwość udziału uczniów w szkoleniach i pozwoli zdobyć dodatkowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
– mówi Maria Łopuska, dyrektor LO w Urlach w rozmowie z Teresą Urbanowską,

Młodsi nie pamiętają, starsi wspominają różnie – co by jednak nie mówić to 27 maja 1990 roku jest datą, od 
której liczymy kadencje obecnych samorządów. Co zmieniło się w naszych gminach? Jak pamiętacie swoje 
małe Ojczyzny sprzed 1990 roku? Małe podsumowanie przygotował Jacek Orych, burmistrz Marek. W 1990 roku 
był 12 letnim dzieckiem. Dzis dokładnie tyle lat ma jego córka.

– Dziękuję wszystkim osobom, które się przyczyniły do 
tego, że Marki się zmieniają – moim poprzednikom, 

byłym i obecnym radnym, pracownikom urzędu miasta, 
jednostek i przedsiębiorstw miejskich, a przede 

wszystkim Wam – Mieszkańcom. Za Waszą 
aktywność , która dodaje szczególnej wartości 

temu miastu. Przed nami kolejne dekady 
samorządności – pewnie równie niełatwe, 

jak te, które obserwowaliśmy – napisał Jacek 
Orych, burmistrz Marek na swoim oficjalnym 
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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

Praca 
Zatrudnię

Zatrudnię mechanika  
lub elektromechanika.  

Sokołówek gmina Dąbrówka,  
tel. 694 941 869

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne   

Usługi - Różne   

OGŁOSZENIA DROBNE

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
bezPłAtne!

5000 zł dopłaty do FOTOWOLTAIKI

umów się z doradcą 602 733 336

Full Black na Twoim dachu – panele monokrystaliczne
Najwydajniejsze na rynku panele monokrystaliczne coraz 
częściej pojawiają się na dachach polskich domów. Czarne 
płytki ich ogniw z lepszą sprawnością wyłapują promienie 
słoneczne, co przekłada się na większą produkcję energii 
elektrycznej.

Monokryształ równa się lepsza efektywność
Pojedyncze ogniwo w panelach monokrystalicznych wy-
konane jest z jednego dużego monokryształu krzemu o 
kształcie walca i średnicy około 30 centymetrów. Tnie się 
go na płytki o grubości 2-3 milimetrów. Pierwotnie krzem 
krystaliczny ma kształt kolisty, więc nie wycina się z niego 
kwadratów, a ośmiokąty. Pozwala to uniknąć sporych strat 
materiału.
Wycięte ogniwa zazwyczaj łączy się w trzy sekcje, w któ-

rych napięcie energii wynosi około 35-40 V. Do każdej sek-
cji podpięta jest dioda, co zabezpiecza przed zbyt dużym 
spadkiem mocy ogniwa, gdy zacienieniu ulegnie jedna z 
jego części. Całość, tak jak w przypadku paneli polikrysta-
licznych, pokryta jest warstwą antyrefleksową.
Ogniwa monokrystaliczne wyróżniają się czarną barwą. 
Producenci instalację wyposażają również w aluminiową 
ramę w tym samym kolorze, aby panele elegancko prezen-
towały się na dachu.

Dlaczego warto zainwestować w panele monokrysta-
liczne?
Monokrystaliczne panele słoneczne to gwarancja większej 
wydajności i najlepszej sprawności na rynku – na poziomie 
15-19%. Modułu tego rodzaju wyróżnia również niska masa 

i mniejsze rozmiary. To sprawia, że na tej samej powierzch-
ni dachu zmieści się więcej paneli monokrystalicznych, niż 
polikrystalicznych, które dodatkowo wyprodukują więcej 
energii elektrycznej.
Monokryształy to również najmniejszy spadek mocy w 
czasie użytkowania oraz najwyższa trwałość – minimum 
30 lat. Nowoczesna, dopracowana technologia produkcji 
umożliwia współpracę paneli z wszystkimi typami inwer-
terów i sterowników.
Instalacja monokrystaliczna cechuje się wysoką odpor-
nością na różne anomalie pogodowe.Nie zagraża jej silny 
wiatr, grad, ani zalegający mokry śnieg. Dobrej jakości pa-
nel ma specjalne rowki, które pozwalają na samooczysz-
czanie się ich powierzchni i wydajniejszą produkcję prądu 
nawet podczas kiepskiej pogody. 
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Juniorzy
w Wołominie   

wracają 
do treningów

Zapraszamy  
na treningi siatkówki

chłopców  
w wieku 16-18 lat 

Klub Siatkówki  
Huragan Wołomin
informacje o treningach

tel. 506 118 662

Czas zamazuje szczegóły w ludz-
kiej pamięci. Nie ma niczego dziw-
nego w tym, że te same wydarzenia 
zapamiętane przez ich uczestników 
często różnią się od siebie właśnie 
tymi szczegółami i detalami, które 
nierzadko dla oglądu całości tematu 
mogą okazać się bardzo istotne. W 
ostatnim czasie za sprawą emisji 
programu poświęconego jednemu z 
kobyłkowskich przedszkoli rozgorza-
ła dyskusja nie tylko na internetowych 
forach. 

Ale po kolei…
Przedszkole, o którym mowa, 

powstało w ubiegłej kadencji. Nie 
od razu jednak zyskało akceptację 
ówczesnych władz miasta. - Przed-
szkole Akademia Dzieci Twórczych 
(ADT) występując o wpis do rejestru 
placówek publicznych, przedstawiło 
wszystkie wymagane w tamtym cza-
sie dokumenty i opinie niezbędne 
do uzyskania takiego wpisu. Organ 
wpisujący, czyli Burmistrza Miasta, 
w świetle obowiązujących  przepisów, 
oceniał również, czy wnioskujące 
przedszkole będzie niezbędnym 
uzupełnieniem sieci publicznych 
przedszkoli w mieście. W rejonie, 
w którym swoją działalność rozpo-
czynała ADT, działało już publiczne 
przedszkole, które w wystarczający 
sposób uzupełniało sieć publicznych 
przedszkoli w Kobyłce. I to właśnie 
był główny powód odmowy wpisu 
– wyjaśnia nam Karina Jaźwińska, 
która w tamtym okresie była wice-
burmistrzem w Kobyłce odpowie-
dzialnym między innymi za oświatę.

Czy coś się zmieniło, że za jakiś 
czas władze Kobyłki zmieniły zdanie 
i  wpisały ADT do rejestru placówek 
publicznych? – Nie wiem co się 
wydarzyło, bo decyzję w tej sprawie 
podjęto już po mojej rezygnacji z 
pełnienia funkcji wiceburmistrza 
Kobyłki - mówi Karina Jaźwińska, 
obecnie radna w Radzie Miasta 
Kobyłka.

Temat wspomnianej placówki 
przewija się przez lokalne fora spo-
łecznościowe dość często. Porusza-
nych wątków jest wiele i nie sposób w 
jednym artykule wszystkie zmieścić. 
W Internecie nie brak komentarzy 
i publikowanych przez kilka osób 
dokumentów – oświadczeń, kopii 
z wymienianej przez strony sporu 
korespondencji również prawnej, 
wyroków sądowych z których wynika, 
że wiele osób uważa się za strony 
mocno pokrzywdzone przez osoby 
prowadzące przedszkole.

 Program „Sprawa dla Reportera” 
red. Elżbiety Jaworowicz sprawił, że 
temat przedszkola wrócił do publicz-
nej dyskusji ze zdwojoną siłą.

Po jego emisji właścicielki pla-
cówki opublikowały na FB obszerne 
oświadczenie, w którym zarzucają 
Redakcji programu podawanie nie-
prawdziwych informacji. W końcowej 
sekwencji autorki oświadczenia 
napisały: - Oświadczamy, że materiał 
telewizyjny jest zmanipulowany i jest 
próbą zdyskredytowania nas – brzmi 
fragment oświadczenia.

Sporów personalnych nie jeste-
śmy w stanie rozwikłać jednak niepo-
kojącą jest  dla nas informacja doty-
cząca znacznego przekroczenia ilości 
dzieci przyjmowanych do przedszkola 
od tej na jaką wydana została zgoda 
oraz unikanie kontroli. O to pretensje 
maja niektórzy z rodziców i ten watek 
podniosła w programie również Edyta 
Zbieć, obecna burmistrz Kobyłki. 

 - W 2019 roku rodzice zaczęli nas 
informować o nieprawidłowościach w 
tym przedszkolu – m.in. zbyt małych 
pomieszczeniach w stosunku do 
liczby dzieci. Urząd Miasta wniósł 
o kontrole do Kuratorium Oświaty 
oraz do powiatowych jednostek 

sanepidu i straży pożarnej, które w 
swoich protokołach wykazały liczne 
nieprawidłowości. Ale nawet jeśli w 
przedszkolu znajduje się większa 
liczba dzieci niż wskazują na to 
normy powierzchniowe - nie mam 
podstaw prawnych do wstrzymania 
wypłaty dotacji. Przekazanie lub 
udzielenie dotacji z naruszeniem 
zasad lub trybu przekazywania lub 
udzielania dotacji stanowiłoby dla 
mnie naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych zgodnie z art. 8 
ust. 1 ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Czyli, krótko mó-
wiąc – nieprzekazanie dotacji grozi 
włodarzom miast konsekwencjami 
prawnymi – wyjaśnia Edyta Zbieć, 
obecna burmistrz Kobyłki.

Luka w regulacji zasad finanso-
wania przedszkoli dotyczy wszyst-
kich samorządów, nie tylko Kobyłki. 
Ustawodawca nie przewidział w 
przepisach instytucji wstrzymywania 
dotacji w spornych sytuacjach. 

- Dla nas oznacza to, że kwestia 
ta w ogóle nie może być regulowana 
przepisami prawa miejscowego. 
Znalazłam nawet informację w prasie, 
że w jednej z gmin podjęto uchwałę 
regulującą m.in. kwestie wstrzymy-
wania dotacji dla szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez inne podmioty 
niż jednostki samorządu terytorial-
nego. Jednak Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej stwierdziło 
jednoznacznie - organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego 
nie jest uprawniony do określania za-
sad ani trybu wstrzymywania dotacji. 
Po programie „Sprawa dla reportera” 
nawiązałam kontakt z Panem Posłem 
Zbigniewem Girzyńskim, który 
również brał udział w tym programie. 

Pan Poseł Girzyński był zaintere-
sowany podjęciem działań i uregulo-
waniem przepisów prawa dotyczących 
zwiększenia uprawnień samorządu 
w zakresie przedszkoli publicznych, 

niepublicznych i innych form wycho-
wania przedszkolnego. Ma daleko 
większe możliwości w tym zakresie 
niż burmistrz. Na przykładzie Kobyłki 
zaoferował chęć zaangażowania się 
w temat i przy moim wsparciu jako 
samorządowca, planuje złożyć inter-
pelację poselską, dotyczącą naprawy 
prawa w tej kwestii z nadzieją, że 
może wreszcie coś w sprawie ruszy. 

W sprawie podjęcia działań i 
uregulowania przepisów prawa w 
zakresie, którym mówię, zwróciłam 
się również do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Jest to ogólnopolski problem 
legislacyjny, że jako burmistrz mia-
sta, na terenie którego znajduje się 
przedszkole, nie mam podstaw do 
wstrzymania dotacji – nawet jeśli 
wiem, że w przedszkolu są nieprawi-
dłowości – dodaje burmistrz Kobyłki. 

Obowiązujące przepisy Ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych 
umożliwiają wstrzymanie dotacji 
wyłącznie w odniesieniu do szkół i wy-

łącznie z powodów nieprawidłowości 
w jej wykorzystaniu. 

- Postuluję w imieniu Samorzą-
dów o wprowadzenie możliwości 
wtrzymania dotacji dla przedszkoli - i 
takie rozszerzenie katalogu przyczyn 
do wstrzymania, które umożliwiłyby 
realną kontrolę i wpływ samorządu na 
działania przedszkoli. Dla przykładu 
– mimo pisma uprzedzającego o kon-
troli dotacji w przedszkolu, o którym 
mówimy, pracownicy Urzędu Miasta 
trzykrotnie nie zostali wpuszczeni 
do budynku. Zostali poinformowani 
o nieobecności osoby upoważnionej 
do przekazywania informacji i nie 
otrzymali żadnych dokumentów – 
podkreśla Edyta Zbieć. 

Rozmawialiśmy również z rodzi-
cami zaniepokojonymi tym co dzieje 
się w przedszkolu. – Ja nie mam pre-
tensji do opiekunek. Nie podoba mi 
się organizacja funkcjonowania tego 
przedszkola. Moje dziecko nie będzie 

już chodziło do tej placówki – mówi 
jedna z mam.

Oddając sprawiedliwość – oprócz 
głosów krytycznych są również sygnały 
od osób stających w obronie kierow-
nictwa przedszkola.  

Z zebranych informacji wynika, 
że Urząd Miasta ma informacje o 
kontrolach przeprowadzonych przez: 
- Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Wołominie – 10 
października 2019 r., - Powiatową Pań-
stwową Straż Pożarną w Wołominie - 
16 października 2019 r., - Kuratorium 
Oświaty w Warszawie – 17 paździer-
nika 2019 r.

Na okres od 9 do 11 marca 2020 r., 
swoją kontrolę w placówce zapowie-
dział UM – niestety nie doszła ona 
do skutku)

Jak nas poinformowano zawiado-
mienie o kontroli zostało wysłane 24 
lutego 2020, odebrane 26 lutego.2020. 
Dowiedzieliśmy się również, że pra-
cownicy Urzędu udali się  do przed-
szkola trzykrotnie – 9, 10 i 11 marca. 

Nie zostali wpuszczeni do środka, 
nie otrzymali żadnych dokumentów, 
zostali poinformowani o braku osoby 
upoważnionej do przekazywania 
informacji.

Natomiast  11 marca rano pracow-
nik UM otrzymał od jednej z nauczy-
cielek numer telefonu do dyrekcji z 
którą  skontaktował się telefonicznie. 
Uzyskał informację, że radca prawny 
przedszkola złożył dokument, z odpo-
wiedzią na powiadomienie o kontroli 
i brakiem zgody na przystąpienie do 
kontroli. To pismo Urząd otrzymał 11 
marca po południu.

19 marca, mając na względzie stan 
zagrożenia epidemicznego Urząd 
Miasta poinformował przedszkole, 
że zaplanowane czynności kontrolne 
zostają odwołane, a o nowym terminie 
zostanie poinformowane z wyprzedze-
niem 14 dni.

Tyle fakty które udało nam się w 
temacie zebrać.

Od emisji programu „Sprawa dla Reportera” Elżbiety Jaworowicz w 
Kobyłce wrze. Rzecz dotyczy jednego z przedszkoli publicznych prowa-
dzonego przez podmiot prywatny. Nas, w tym wielowątkowym konflikcie  
z udziałem wielu osób, najbardziej interesuje bezpieczeństwo i możliwość 
egzekwowania obowiązującego prawa.   

Biznes  
czy bezpieczne  
miejsce dla dzieci?

Sporów personalnych do-
tyczacych kobyłkowskiego 
przedszkola nie jesteśmy  
w stanie rozwikłać jednak nie-
pokoi nas informacja dotyczą-
ca znacznego przekroczenia 
ilości dzieci przyjmowanych 
do przedszkola od tej, na jaką 
wydana została zgoda, oraz 
unikanie kontroli. O to preten-
sje mają również niektórzy  
z rodziców i ten wątek podnio-
sła w programie Edyta Zbieć, 
obecna burmistrz Kobyłki. Na-
szym zdaniem w tej sprawie 
nikogo nie powinno dziwić 
zainteresowanie rodziców.
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Zmiany mają charakter 
jedynie formalny, jednak ze 
względu na przyjęty wcze-
śniej tryb procedowania, 
wymagają przeprowadze-
nia konsultacji społecz-
nych przed poddaniem 
uchwały pod głosowanie na 
sesji Rady Miejskiej. 

Konsultacje będą miały 
charakter ankiety elektro-
nicznej, która w dniach 
3-10 czerwca 2020 roku 
będzie udostępniona na 
platformie in-
ternetowej pod 
adresem www.
k o n s u l t a c j e .
r a d z y m i n . p l . 
(udział w ankie-

cie potwierdzany jest jed-
norazowym hasłem SMS).

Raport przedstawiający 
wyniki przeprowadzonych 
konsultacji społecznych 
zostanie upubliczniony w 
Biuletynie Informacji Pu-
blicznej,  na stronie inter-

netowej gminy Radzymin, 
na Platformie internetowej 
konsultacji społecznych 
oraz na tablicy ogłoszeń.

Materiały dotyczące 
konsultacji podane zostają 
do publicznej wiadomo-
ści na stronie interne-
towej gminy Radzymin, 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na Platformie 
internetowej konsultacji 
społecznych oraz na ze-
wnętrznej tablicy ogłoszeń 

w  b u -
dynku A 
U r z ę d u 
Miasta i 
G m i n y 
R a d z y -
min.

Wszel-
kich wy-
j a ś n i e ń 
z w i ą z a -

nych z kon-
sultacjami społeczny-

mi udziela pani Monika 
Nowak, kierownik Refe-
ratu Partycypacji i Polityki 
Społecznej UMiG Radzy-
min, tel. 22 667 68 52, 600 
933 916, mail: mnowak@
radzymin.pl.  

Opinie dotyczące kon-
sultacji przyjmowane są  
w Referacie Partycypacji  
i Polityki Społecznej, adres 
e-mail: mnowak@radzy-
min.pl.

Źródło: UMiG  
Radzymin

Konsultacje 
społeczne 
będą miały 
charakter 
ankiety elek-
tronicznej, która w 
dniach 3-10 czerw-
ca 2020 roku będzie 
udostępniona na 
platformie interne-
towej pod adresem 

Od 3 do 10 czerwca br. trwają konsultacje spo-
łeczne dotyczące podziału Sołectwa Stare Słupno 
i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 
2 oraz Sołectwa Słupno Górki.

Konsultacje  
społeczne w gminie 
Radzymin

pow
staną now

e sołectw
a

Mimo remontu wykona-
nego na zlecenie GDDKiA 
Al. Marszałka Piłsudskiego 
nadal przypomina drogę tran-
zytową z wieloma zablokowa-
nymi dojazdami z bocznych 
ulic. Miasto Marki planowało 
przeprowadzić komplekso-
wą realizację przebudowy  
w trakcie prac wykonywanych 
przez firmę Astaldi, ale z uwagi 
na wysoką wycenę robót oraz 
konieczność realizacji pilniej-
szych inwestycji edukacyjnych,  
wstrzymano działania.

We współpracy z Radzy 
minem i  Wodociągiem Ma-
reckim 27 maja ogłoszono  

 
przetarg na zaprojektowanie 
przebudowy Piłsudskiego oraz 
wykonanie robót budowlanych 
na Strudze i Nadmie.

– Dążymy do tego, by Aleja 
Piłsudskiego przestała kojarzyć 
się z trasą przelotową, ale stała 
się normalną miejską ulicą, słu-
żącą wszystkim uczestnikom 
ruchu – tłumaczy Jacek Orych, 
burmistrz Marek.

W ramach prac projekto-
wych przewidywane jest przy-

gotowanie pełnej dokumentacji 
m.in. dla otwarcia zamknię-
tych wjazdów z lokalnych ulic 
(lub ich poszerzenia), dróg 
rowerowych (ok. 12,5 km), 
ciągów pieszo-rowerowych 
(ok. 3 km), chodników (ok. 
13 km) i parkingów (ok. 650 
miejsc). Prace projektowe mają 
obejmować też przygotowanie 
dokumentacji dot. moder-
nizacji i budowy oświetlenia 
(ok. 530 punktów), ułożenia 
brakujących elementów sieci 
wodociągowej (ok. 1,2 km)  
i kanalizacyjnej (ok. 5,6 km), 
wymiany przystanków (26 lo-

kalizacji) oraz dodania zieleni.
Wykonana zostanie część 

robót w północnej części 
miasta. Planowane jest wy-
konanie prac na odcinku od 
ul. Legionowej do granicy  
z Radzyminem. 

Inwestycja otrzymała unijne 
dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
– zaznacza Jacek Orych.

z pom
ocą U

nii Europejskiej 

Inwestycja otrzymała  
unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego 

UM Marki ogłosił przetarg na projekt komplek-
sowej przebudowy Alei Piłsudskiego oraz wyko-
nanie prac na Strudze. Pomoże Unia Europejska

Zamiast tranzytu  
- miejska arteria

– z jakiego powodu Gmina Woło-
min zajęła się ponownym ustale-
niem stawek za śmieci?
– Zmiana sposobu naliczania stawki 
wynika z konieczności uszczelnienia 
systemu. Szacujemy, że w gminie 
Wołomin około 4 tys. osób unika 
ponoszenia opłaty za odpady przez co 
rosną koszty całego systemu.
– Choć wiele razy o tym pisaliśmy 
– przy okazji innych gmin, nie raz 
mówiono i pisano na ten temat w 
mediach publicznych, to miesz-
kańcy ciągle nie rozumieją skąd 
pomysł liczenia stawek za śmieci 
od ilości zużytej wody. Proszę o 
wyjaśnienie tej kwestii.
– Zgodnie z art. 6j ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gmi-
nach wyliczenie wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
może być ustalane na podstawie:  
• liczby mieszkańców zamiesz-
kujących dane gospodarstwo do-
mowe; • ilości zużytej wody z 
danej nieruchomości; • po-
wierzchni lokalu mieszkalnego 
lub od gospodarstwa domowego. 
Żadna z powyższych metod nie jest 
idealna. Metoda od powierzchni jest 
niesprawiedliwa (jedna osoba za-
mieszkująca duże mieszkanie zapłaci 
za śmieci tyle samo ile czteroosobowa 
rodzina). Metoda od liczby osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo 
zależy w dużej mierze od ludzkiej 
uczciwości (osoby wynajmujące 
mieszkania lub wielopokoleniowe 
rodziny nie zgłaszają rzeczywistej 
liczby mieszkańców – często w de-
klaracji śmieciowej zgłoszeni są tylko 
właściciele nieruchomości). Obecnie 
za metodę najbardziej oddającą liczbę 
osób zamieszkujących nieruchomość 
uważa się metodę od zużytej wody. 
Przyjmuje się, że im więcej osób 
zamieszkuje daną nieruchomość 
tym zużycie wody jest większe oraz 
produkuje się więcej odpadów.
– Dlaczego na ostatniej sesji rada 
ponownie zajmowała się tym 
tematem, pomimo iż stawki już w 
tym roku były ustalone?
- Temat został poruszony na wniosek 
największej wołomińskiej spółdzielni 
mieszkaniowej SBM i części miesz-
kańców. Opłata za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów naliczana jest 
w czynszu na podstawie 
deklaracji, ale zarządcy 
osiedli nie mają narzę-
dzi, aby sprawdzić 
zgodność danych 
ze stanem fak-
tycznym. Zuży-
cie wody będzie 
miarodajnym 
w s k a ź n i -
kiem ile 
osób, tak 
napraw-

dę, zamieszkuje daną np. wynajmo-
waną, powierzchnię.
– Dlaczego postanowiono zróżni-
cować zasady opłat w zależności 
od tego czy odpady powstały w 
zabudowie jednorodzinnej czy 
w gospodarstwach na terenie 
budownictwa wielorodzinnego?
– Właściciel nieruchomości jest zobo-
wiązany złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nierucho-
mości odpadów komunalnych. (Art. 
6m ustawy o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminach). W przypadku 
zabudowy wielorodzinnej jest to 
obowiązek zarządcy nieruchomości 
(spółdzielni).

W przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej deklarację składa właściciel 
zazwyczaj zamieszkujący daną pose-
sję. Gmina ma możliwość kontroli i 
weryfikowania liczby zgłoszonych 
osób w tego rodzaju zabudowie. 
Problem z zabudową wielorodzinną 
polega na tym, że nie mamy "wejścia" 
do poszczególnych lokali, spółdziel-
nia też nie ma takich uprawnień, stąd 
brak możliwości w ogóle sprawdze-
nia ile jest osób w poszczególnych 
lokalach spółdzielni.
Przy ustalaniu nowego sposobu 
naliczania stawki odpadowej wzię-
liśmy też pod uwagę fakt, że w 
zabudowie jednorodzinnej woda 
często wykorzystywana jest do pod-
lewania ogródków i pojenia zwierząt. 
Aby wyliczyć zużycie wody na cele 
socjalnobytowe właściciele nieru-

chomości musieliby założyć podlicz-
niki, co wiązałoby się z dodatkowymi 
kosztami. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców, po 
uwzględnieniu wszystkich za i 
przeciw, chwilowo zrezygno-
waliśmy ze zmiany sposobu 
naliczania stawki odpadowej 
w zabudowie jednorodzinnej.
– na czym polegają różnice 
w naliczeniach kwot?
– W zabudowie wielorodzin-
nej do wyliczenia stawki za 

odbiór odpadów pod uwagę będzie 
brane średnie miesięczne zużycie 
wody wykorzystanej na cele socjal-
nobytowe w danej nieruchomości 
za poprzedni rok kalendarzowy, 
ustalone w oparciu o wodomierz 
główny. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
określenia przeciętnych norm zu-
życia wody statystycznie zużywamy 
od 2,4 do 3,0 m3 wody na osobę na 
miesiąc. Zgodnie z informacjami z 
PWIK w Wołominie mieszańcy gmi-
ny zużywają średnio 2,85 m3/osobę. 
Średnia ta uwzględnia zużycie wody 
również w domach jednorodzinnych, 
które wykorzystują ją m.in. do pod-
lewania ogrodów, co oznacza, że dla 
zabudowy wielorodzinnej średnia 
może być nawet niższa. Dla osób, 
które złożyły prawidłową deklarację, 

uwzględniającą rzeczywistą liczbę 
mieszkańców nie będzie zatem 
dużej zmiany w rachunkach. Zmia-
na będzie zależała od ilości zużytej 
wody i może okazać się korzystna dla 
osób, które zużywają mniej wody. W 
zabudowie jednorodzinnej sposób 
rozliczania pozostaje bez zmian, 
opłata będzie pobierana od osoby 
(miesięcznie 26,50 zł lub 26,00 w 
gospodarstwach, które mają własne 
kompostowniki i dokonają korekty 
deklaracji).

Na ostatnią, majową, sesję Rady Miejskiej w Wołominie trafił temat dotyczący 
stawek za odbiór odpadów komunalnych. Temat wywołuje wśród mieszkań-
ców wiele emocji – pada szereg pytań, z kilkoma z nich zwróciliśmy się do 
Małgorzaty Izdebskiej, sekretarz Gminy Wołomin.

–  Dla budownictwa wielorodzinnego zmiana będzie 
zależała od ilości zużytej wody i może okazać się 

korzystna dla osób, które zużywają mniej 
wody. W zabudowie jednorodzinnej 

sposób rozliczania pozostaje bez 
zmian, opłata będzie pobierana od 

osoby (miesięcznie 26,50 zł lub 
26,00 w gospodarstwach, które 

mają własne kompostowniki  
i dokonają korekty deklaracji) 

– mówi Małgorzata Izdeb-
ska, sekretarz Gminy

Dlaczego inaczej  
dla domków  
a inaczej dla bloków?

Warto postawić na to co się kocha
O pracy nad nieśmiałością, pomyśle na zawodową przyszłość i rodzinnych tradycjach z Marią Janusz  
– laureatką konkursu De Voice of Powiat, w kategorii 15-19 lat, rozmawia Teresa Urbanowska. 

– Co Cię skłoniło, żeby wziąć 
udział w takim konkursie?
– Czasy są teraz takie, że trudno 
jest zaśpiewać przed publicznością, 
praktycznie ciągle jest to niemożliwe. 
Ale propozycja Fabryczki jest fajną 
formą na sprawdzenie się i pokazanie 
swoich umiejętności.
– Czym jest dla Ciebie śpiewane?
– Śpiew to moja największa życiowa 
pasja. Na śpiewanie poświęcam 
dużo czasu bowiem pozwala mi to  
zarówno wyżyć się emocjonalnie jak 
też zrelaksować.
– Jesteś w II klasie LO, czy wiesz 
już co chcesz robić w przyszłości?
– Od zawsze chciałam robić w życiu 

coś co ma związek z muzyką. W 
tej chwili tylko śpiewam ale przez 
jakiś czas uczyłam się jeszcze grać 
na pianinie. Z czasem doszłam do 
wniosku, że jednak wokal jest mi 
najbliższy… chociaż chwilami żałuję, 
że się poddałam i nie uczyłam gry na 
tym instrumencie. Może przyjdzie 
jeszcze taki czas, że wrócę również 

do grania.
– tam gdzie mieszkasz, praktycz-
nie zostaje tylko komunikacja 
autobusowa lub własne auto. 
Jak sobie radzisz z dojazdami 
do szkoły i na zajęcia ze śpiewu?
– Dużym wsparciem są dla mnie 
rodzice, którzy podwożą mnie na 
zajęcia, w których uczestniczę.  
W przeciwnym razie byłoby faktycz-
nie trudno. 
– Dziś licea ogólnokształcące nie 
prowadzą zajęć artystycznych 
więc jak rozumiem rozwijasz 
swoje talenty poza szkołą. Ile 
czasu tygodniowo poświęcasz na 
naukę śpiewu?

– Staram się chociaż 
po pół godziny dzien-
nie przeznaczyć na 
ćwiczenia. W czasie 
pandemii mam tego 
czasu więcej więc 
przynajmniej godzin-
kę. W tej chwili czas na 
nauke z nauczycielem 

jest utrudniony. Wcześniej były to 4 
godziny tygodniowo. Nauka śpiewu 
to nie tylko mój czas ale również 
zaangażowanie czasowe i finansowe 
ze strony moich rodziców.
– epidemia pokazała, że zawody 
artystyczne to ryzykowny wy-
bór. Wielu artystów 

zostało bez 
możliwości 
zarobko-
wych i w 
tej bran-
ży nadal 
się ten 
s t a n 
u t rzy -
muje. 

C z y 

nadal myślisz o rozwoju właśnie 
w tym kierunku, czy jest jeszcze 
coś, co jest Ci bliskie?
– Myśląc o przyszłości to dla mnie 
nie ma nic innego poza muzyką i 
śpiewem i obawiam się, że nie ma nic 
takiego poza muzyką co mogłabym 
robić. Myślę, że byłaby to dobra dro-
ga dla mnie, ale myślę też, że warto 
mimo wszystko na nią wejść.
– Czy szkoła, w której obecnie się 
uczysz, zna twój talent?
– Teraz, kiedy jestem w II klasie 
odważyłam się zgłosić do szkolnego 
apelu i od tej pory przy wielu okazjach 
byłam zapraszana, żeby wystąpić. 
Pandemia zatrzymała to wszystko...
– Czy muzyka została Ci zaszcze-
piona przez najbliższych?
– Myślę, że dużą rolę odegrał tu 
mój tata, który gra na gitarze i sobie 
podśpiewuje. To takie jego hobby i 
przeszło również na mnie. Kiedy ma 
czas berze gitarę i sobie gra. Mama 
nie ujawnia swoich zdolności. Po pro-
stu nie śpiewa. Ale może ma ukryty 
talent a ja nie mam o tym pojęcia. 
Natomiast mam młodszą siostrę, 
która pięknie śpiewa, ale na razie nie 
chce nic z tym zrobić. Może jest zbyt 
nieśmiała, a może nie wierzy w swoje 
możliwości. Moim zdaniem powinna 
jednak spróbować swoich sił bo ma 
duży potencjał.
– Jak reagują na twoje śpiewanie 
znajomi?
– Wiele osób dookoła mi kibicuje, do-
pingują mnie, namawiają do udziału 
w różnych programach, ale często 
ciąle ciężko mi przełamać moją 
wewnętrzną blokadę.

– Myślę, że dużą rolę odegrał tu mój tata, który gra 
na gitarze i sobie podśpiewuje. To takie jego 
hobby i przeszło również na mnie. Kiedy ma czas 
berze gitarę i sobie gra. Mama nie ujawnia swo-
ich zdolności. Po prostu nie śpiewa. Ale może 
ma ukryty talent a ja nie mam o tym pojęcia. 
Natomiast mam młodszą siostrę, która pięknie 
śpiewa, ale na razie nie chce nic z tym zrobić. 
(...) powinna jednak spróbować swoich sił bo 
ma duży potencjał - mówi Maria Janusz.
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Kolejne dofinansowanie 
na zakup laptopów  
dla Gminy Tłuszcz 

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 105.000 złotych na zakup 40 laptopów.

edukacja zdalna

Wspomniane wyżej 
dofinansowanie  Gmina 
Tłuszcz uzyskała w kon-
kursie grantowym "Zdalna 
Szkoła + w ramach Ogól-
nopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej". 

Działanie to jest współ-
finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Dzięki otrzymanej 
dotacji zostały zakupio-
ne laptopy wraz z dostę-
pem do Internetu, które 
zostaną przekazane do 
wszystkich szkół, dla któ-
rych organem prowadzą-
cym jest Gmina Tłuszcz.

Następnie sprzęt zosta-
nie przekazany uczniom 
z terenu Gminy Tłuszcz, 
którzy z powodu braku 
odpowiedniego sprzę-
tu nie mają możliwości 
uczestniczenia  w zdalnych 
lekcjach  i realizowania 
podstawy programowej w 
domu  w czasie obowiązu-
jących ograniczeń spowo-
dowanych nadal trwającą 

w Polsce pandemią koro-
nawirusa.

To już kolejne wsparcie 
dla dzieci i młodzieży. z 
terenu gminy.  Niespeł-
na dwa miesięce temu 
Gmina Tłuszcz uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 
80.000 złotych, również 
przeznaczone na zakup 
26 laptopów w konkur-
sie grantowym „Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia 
zdalnego”.

Wnioski o dofinanso-
wanie zakupu laptopów 
dla uczniów i nauczycieli  
w ramach programu „Zdal-
na szkoła". złożyło niemal 
90 proc. gmin i powiatów. 
Na zakup sprzętu do nauki  
w domu do rozdysponowa-
nia jest 186 mln złotych w 
skali całego kraju.

(opr. )

Dzięki otrzymanej 
dotacji Gmina Tłuszcz 
zakupiła 80 lapto-
pów wraz z dostę-
pem do Internetu. 
Sprzęt komputerowy 
zostanie przekazany 
do wszystkich szkół, 
dla których organem 
prowadzącym jest 
Gmina Tłuszcz.

Od czerwca 2020 roku do maja 2021 roku obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów zmie-
szanych i selektywnych oraz bioodpadów w Zielonce.

Nowe harmonogramy  
odbioru odpadów w Zielonce

Ulotki z harmonogramem od-
bioru odpadów wraz z informacją 
o zmianie stawki opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów zosta-
ną dostarczone przez pracowników 
Urzędu Miasta Zielonka.  Gmina nie 
wystawia faktur, wezwań ani żadnych 
innych dokumentów wzywających do 
wniesienia opłaty. Opłaty należy wnosić 
w cyklu miesięcznym – płatność z dołu 
do ostatniego dnia miesiąca. Szcze-
gółowych informacji dot. systemu 
zbiórki, prawidłowej realizacji usługi, 
płatności i zgłoszeń interwencyjnych 
udziela Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Zielonka, tel. 22 761 
39 27 (zbiórki) oraz tel. 22 761 39 39 
(płatności).

W zabudowie wielorodzinnej od-
biór odpadów komunalnych selektyw-
nych będzie odbywał się raz jw tygo-
dniu, natomiast  odpady komunalne 
zmieszane będą odbierane zgodnie 
z poniższym harmonogramem: • 

Osiedle „WOLNOŚCI” obsługiwane 
będzie 5 razy w tygodniu, tj. poniedzia-
łek, środa, czwartek, piątek i sobota • 
Baśniowa 4, Dąbrowskiego 1, 3, 5, 7, 
Długa 3, 5, bloki Długa 18, Jagielloń-
ska 6, Krasińskiego 30,  Mazowiecka 

13, Młodzieżowa 1, Nauczycielska 2, 
Ogrodowa 1, Podleśna 4, Pogodna 1, 
3, Powstańców 4, Powstańców 23/27, 
Powstańców 32, Przemysłowa 4/4A, 
Żabia 2, Żabia 4, Żabia 5 obsługiwane 
będą dwa razy w tygodniu, tj. ponie-

działek i czwartek • Paderewskiego 1, 
Szkolna 15, bloki przy ul. Wyszyńskiego 
obsługiwane będą dwa razy w tygodniu, 
tj. wtorek i piątek.

Odpady biodegradowalne w za-
budowie wielorodzinnej w w okresie 
od 01.04.2020 do 31.10.2020 będą 
odbierane ze wszystkich osiedli raz 
w tygodniu, tj. w piątki, a od listopada 
2020 r. raz w miesiącu, tj. w piątek  – 6 
listpada 2020r., 4 grudnia 2020 r., 15 
stycznia 2021 r., 5 lutego 2021 r., 5 
marca 2021 r.

Harmonogramy odbioru odpa-
dów komunalnych zmieszanych, 
selektywnych i biodegradowalnych 
w zabudowie jednorodzinnej oraz 
podział miasta Zielonka na regiony 
można pobrać ze strony UM Zielonka 
pod adresem https://www.zielonka.pl/
aktualnosc-3844-nowe_harmonogra-
my_odbioru_odpadow.html

Źródło:  
UM Zielonka

Harmonogramy  
odbioru odpadów  
komunalnych zmieszanych, 
selektywnych i biodegradowal-
nych w zabudowie  
jednorodzinnej oraz  
podział  miasta  
Zielonka na regiony można 
pobrać ze strony UM Zielonka 
pod adresem https://www.
zielonka.pl/aktualnosc-
-3844-nowe_harmonogramy_
odbioru_odpadow.html

5 zł  
miesięcznie

10 zł  
miesięcznie

15 zł  
miesięcznie

WSPIERAJ
 

DORZUĆ SIĘ DO lOKAlNEJ PRASy!
Od ponad 15 lat Życie Powiatu na Mazowszu informuje  

o najważniejszych wydarzeniach z Powiatu Wołomińskiego. 

Dziś potrzebujemy Twojego wsparcia

Koronawirus uderzył także w lokalną prasę.  
Wielu naszych reklamodawców musiało zawiesić działalność 

lub ograniczyć do minium wszystkie wydatki.  
Pandemia spowodowała, że z dnia na dzień nasza  

wspólna gazeta, którą otrzymujecie bezpłatnie została  
pozbawiona ważnych źródeł finansowania.

Wasze wsparcie pozwoli nam utrzymać gazetę  
na dotychczasowym poziomie i kolportować bezpłatnie

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę,  
jednorazową lub co miesiąc, w takiej wysokości,  

na jaką możesz sobie pozwolić.  
Dla nas liczy się każda złotówka.

Razem tworzymy Życie Powiatu na Mazowszu

Wpłaty prosimy kierować na konto:
66 1240 6335 1111 0000 5137 2116

Otwarcie Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Ząbkach

W poniedziałek 1 czerwca została uroczyście otwarta filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
z Zielonki z siedzibą w Ząbkach przy Batorego 62a.

Zadaniem poradni będzie 
wsparcie psychologiczne, logope-
dyczne oraz pedagogiczne dzieci  
i młodzieży z Ząbek, których sza-
cowana liczba wynosi ok. 10 tysięcy 
osób. Otwarcie nowej poradni było 
możliwe, dzięki podpisanemu w 
maju b.r. przez Starostę Adama Lu-
biaka i członka Zarządu Powiatu 
Grzegorza Siwka porozumienia z 
Burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk  
w sprawie współfinansowania działal-
ności nowej placówki. W trakcie uro-
czystości Starosta Adam Lubiak wyra-
ził podziękowanie wszystkim osobom 
zaangażowanym w utworzenie nowej 
filii poradni w Ząbkach, w szczegól-
ności Wicestaroście Robertowi Szydli-
kowi oraz członkowi Zarządu Powiatu 
Grzegorzowi Siwkowi, burmistrz 
Małgorzacie Zyśk, Dyrektor Poradni 
Małgorzacie Zawadyl. Zapotrzebo-

wanie na wsparcie dzieci i młodzieży 
jest niezwykle ważne i potrzebne, w 
związku z szybkim rozwojem miasta  
i wzrostem liczby mieszkańców Zą-
bek.

W uroczystym przecięciu wstęgi 
uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP 
Piotr Uściński, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary 
Wnuk, Wicestarosta Wołomiński Ro-
bert Szydlik, Członek Zarządu Powia-
tu Wołomińskiego Grzegorz Siwek, 
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata 
Zyśk, Wiceprzewodniczący Komisji 
Dziedzictwa Narodowego, Kultury  
i Współpracy z Jednostkami Samo-
rządu Terytorialnego Adam Łossan 
oraz Radny Powiatu Wołomińskiego 
Sławomir Pisarczyk.

Więcej informacji na temat dzia-
łalności placówki można uzyskać na 
stronie http://www.pppzielonka.pl/.NoweNa tą przychodnię mieszkańcy Ząbek czekali od dawna

Lubię śpiewać ale sport też lubię

O muzycznej pasji i nie tylko, z Szymonem Wolakiem, uczniem VIII klasy SP Nr 2 w Wołominie, lau-
reatem internetowego konkursu De Voice of Powiat w kategorii 10 – 14 lat, który zorganizowała 
Galeria przy Fabryczce,  rozmawia Teresa Urbanowska.

– Jak to się stało, że wziąłeś 
udział w I edycji konkursu De 
Voice of Powiat?
– Dowiedziałem się od mamy kole-
żanki z klasy, która od dawna bardzo 
lubi gdy śpiewam. Gdy trafiła na 
FB na informację o tym konkursie 
skontaktowała się ze mną mówiąc, 
że koniecznie muszę wziąć w nim 
udział. Przekonywała, że to będzie 
mój kolejny sukces i kolejny krok w 
śpiewaniu..
– Komisję konkursową pozytyw-
nie zaskoczyła barwa twojego 
głosu i jego dojrzałe brzmienie. 
Domyślam się, że nie zawsze 
miałeś taki męski głos?.
– Mój talent i zapał do śpiewu ujaw-
nił się na uroczystości komunii św. 
gdzie śpiewałem solo. Wiele osób 
już wtedy mówiło, że mam potężny 
głos i tak jest do dziś
– Ósma klasa to czas na doko-
nanie pierwszego poważnego 
wyboru ścieżki zawodowej. Czy 
wiesz jaką szkołę wybierzesz?
– Moją wymarzoną szkołą jest PUL 
Szkoda mundurowa w Wołominie 
i będę chciał się do niej dostać. 
Będę też uczęszczał na II stopień 
w Szkole Muzycznej.
– Gdzie się widzisz za 5, 10 czy 
15 lat? Jak myślisz - co będziesz 
wtedy robił?
– Tego jeszcze nie wiem
– A co chciałbyś robić? 
– Na pewno kształcić i rozwijać 
swój głos.
– Śpiewasz od kilku lat. Czy 
oprócz tego powiatowego kon-
kursu brałeś udział w innych 
przeglądach? Czy masz na swo-
im koncie jakieś osiągnięcia?

– Brałem udział w prawie wszyst-
kich przedstawieniach szkolnych 
gdzie śpiewałem solo. Wygrałem 
casting i śpiewałem solo w kon-
cercie na 100-lecie odzyskania 
Niepodległości ze zjednoczonymi 
chórami z powiatu wołomińskie-
go. Uczestniczyłem w licznych 
konkursach szkolnych np.: ,,Warto 
Być Polakiem”, gdzie zająłem I 
miejsca. Startowałem też w kon-

kursach religijnych np: „Deo Gra-
tias”, gdzie zająłem I miejsce i 
otrzymałem nagrodę specjalną. W 
każdym konkursie od 2016 roku, w 
jakim brałem udział dostawałem 
najwyższe miejsca. Śpiewałem też 
w kościele św. Józefa Robotnika w 
Wołominie, gdzie chodziłem na 
chór „NAZARET”.
– to teraz pytanie które często 
pada w stosunku do artystów. 

Czy masz swojego idola, kogoś 
kogo lubisz szczególnie słuchać, 
na kim się wzorujesz?
– Wzoruję się bardziej na ame-
rykańskich wykonawcach, takich 
jak: John Groban, Lewis Capaldi, 
Ed Sheeran a z Polskich – moim 
ulubionym jest Piotr Rubik .
– Uczysz się sam, czy chodzisz 
na jakieś zajęcia ze śpiewu, z 
emisji głosu?

– Nigdzie nie chodziłem na naukę 
śpiewu ale kończę teraz 1 stopień w 
szkole muzycznej. Gram na skrzyp-
cach. Mam duże wsparcie w mojej 
mamie i w Pani Natalii, mojej nowej 
nauczycielce gry na skrzypcach
– Różne stacje tV organizują 
konkursy, w których można zapre-
zentować swoje umiejętności. Czy 
myślałeś o tym, aby zgłosić się do 
któregoś z nich?

– Tak, myślałem .
– zdradzisz nam o którym?
– Nie myślałem jeszcze o żadnym 
konkretnie, ale może kiedyś spróbuję.
- Jak na twoją pasje reagują 
szkolni koledzy?
– To zależy kto ma jakie podejście 
do tego, że lubię śpiewać. Na pew-
no większe wsparcie mam wśród 
kolegów ze szkoły muzycznej niż w 
podstawówce.

– Jednym słowem – różnie? A co 
Cię interesuje oprócz śpiewu? 
Grasz w piłkę, jeździsz na rowe-
rze, boksujesz...?
– Chociaż śpiewanie jest moją 
wielką pasją to lubię też grać na 
skrzypcach i na pianinie oraz upra-
wiać różne aktywności sportowe. 
Lubię kolarstwo, gram w piłkę 
nożną, w siatkówkę. Chodzę na 
siłownię. Biegam.

– Mój (...) zapał  
do śpiewu ujawnił się  
na uroczystości komunii 
św. gdzie śpiewałem 
solo. Wiele osób już 
wtedy mówiło, że mam 
potężny głos i tak jest  
do dziś (...) Moją wyma-
rzoną szkołą jest PUl 
Szkoda mundurowa w 
Wołominie i będę chciał 
się do niej dostać. Będę 
też uczęszczał na II sto-
pień w Szkole Muzycznej 
- mówi Szymon Wolak.
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Elżb ie ta  Radwan , 
tak podsumowała tę ini-
cjatywę: - Zainspirowa-
ni warszawskim "Sadem 
Samorządności" posadzi-
liśmy dziś, razem z Da-
riuszem Szymanowskim, 
Łukaszem Mark iem 
i Małgosią Izdebską na ulicy 

Partyzan-
tów w Wo-
łomin ie 
30 głogów. 
Te piękne 
drzewa będą 
wspaniałą pa-
miątką po 30. 
rocznicy działalności 
samorządu.

Do sadzenia drzew  
w swoich miastach zapra-
szam Prezydent Świdnicy 
Beatę Moskal-Słaniewską, 
Prezydenta Ełku Toma-
sza Andrukiewicza, Jace-
ka Orycha - Burmistrza 
Miasta Marki, Kamila 

Michała Iwandowskiego 
- Burmistrza Miasta Zie-
lonka. Zachęcam też inne 
samorządy do dołącze-
nia do akcji. Oznaczajmy 
nasze miasta. Używajmy 
hashtagu #30drzewna-
30latSamorządu. Zobacz-
my ile drzew uda nam się 
zasadzić do końca roku  
z okazji naszej rocznicy  - 
czytamy na facebookowym 

profilu burmistrz Wo-
łomina.

– Głogi były sa-
dzone w Wołominie 
od prawie 100 lat 
i mają się tu zna-

ko m i c i e . 
To piękny, 

wdzięczny 
gatunek, pełen 

nektaru dla owa-
dów, owoców dla pta-

ków, dający im schronienie 
przez koronę pełną cierni, 
a do tego mający w istocie 
bardzo skromne wymaga-
nia by żyć. (...)  -  dodała dr 
hab. Urszula Zajączkowska, 
światowej sławy botanik i 
zarazem mieszkanka Woło-
mina.                               (opr.)

– Te piękne drze-
wa będą wspa-
niałą pamiątką 
po 30. rocznicy 

działalności 
samorządu. - 

napisała 
burmistrz  
Elżbieta 

Radwan.

Z okazji obchodów 30-lecia samorządu teryto-
rialnego w Polsce burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan wraz ze swoimi zastępcami - Dariuszem 
Szymanowskim i Łukaszem Markiem oraz se-
kretarz gminy Małgorzatą Izdebską posadzili 30 
głogów na ulicy Partyzantów w Wołominie.

30 drzew na  
30 lat samorządu  
terytorialnego w Polsce

zielony W
ołom

in

11 urodziny Optyka Golden Eye!
Zapraszamy 17 czerwca
na pyszny tort.
Gościem specjalnym
będzie stylistka opraw okularowych
- nauczy Was jak dobierać kształt
i kolor oprawy do twarzy.

Rabaty i niespodzianki
będą czekały na Was

– Reforma samorządowa uzna-
wana jest za najbardziej udaną, 
z tych, które zostały przeprowa-
dzone w wolnej Polsce. Jaki był 
cel utworzenia samorządów.
- 8 marca 1990 roku sejm kon-
traktowy uchwalił ustawę o samo-
rządzie terytorialnym, a 27 maja 
tegoż roku odbyły się pierwsze po 
II wojnie świtowej w pełni wolne 
wybory. To był ważny krok w pro-
cesie decentralizacji administracji 
publicznej w Polsce. Podstawowym 
celem utworzenia samorządów 
terytorialnych, było przekazanie 
możliwości podejmowania decyzji 
na niższy szczebel władzy. To umoż-
liwiło mieszkańcom wpływ na ich 
najbliższe otoczenie. Przez swoich 
reprezentantów mogli decydować, 
co jest dla nich najważniejsze, w 
jakim kierunku dana gmina ma 
się rozwijać. Warto zaznaczyć, że 
w  kwietniu 1993 r., Polska jako 
jeden z nielicznych krajów w cało-
ści ratyfikowała Europejską Kartę 
Samorządu Terytorialnego (ang. 
European Charter of Local Self-
-government). Kilka lat później, 
w 1998 roku wprowadzono kolejne 
dwa szczeble samorządu -  powiaty  
i wojewódzki.
– Początkowo prezydentów, bur-
mistrzów i wójtów wybierały rady 
gmin. W 2002 roku odbyły się 
pierwsze bezpośrednie wybory 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. Jak w tamtych 
czasach wyglądała kampania 
wyborcza. 
- Od 2002 roku prezydenci, bur-
mistrzowie i wójtowie wybierani 
są przez społeczeństwo, a nie – jak 
miało to miejsce wcześniej przez 
radnych.  Wybory bezpośrednie 
spowodowały, że mieszkańcy zyskali 
jeszcze większy wpływ na wybór 
swoich reprezentantów, ale też 
poprzeczka dla kandydatów została 
postawiona znacznie wyżej. Wybie-
rano człowieka, którego wszyscy 
znali. Nie głosowano na partię czy 
poglądy polityczne. Wybierano 
dobrego  gospodarza, który był 
operatywny, sprawdził się na niwie 
zawodowej i społecznej. Kampania 
wyborcza to były przede wszystkim 
spotkania i plakaty, w dużej mierze 
opierano się na prasie. Dzisiej-
sza kampania charakteryzuje się 
brakiem treści, wystarczy zdjęcie  
i chwytliwe hasło. Kiedyś zamiast 
postów tworzono artykuły, biuletyny. 
Być może było mniej kolorowo, ale 
mam wrażenie, że bardziej mery-
torycznie.
– Wraz z rozwojem samo-
rządności nastąpił gwałtow-
ny rozwój wsi i miast, który 
spotęgowały później fundusze 
europejskie.  Jak w tym cza-
sie zmieniła się gmina Jadów? 
- To była ogromna metamorfoza. 
Bez funduszy zewnętrznych, nie 
byłaby ona  możliwa. Dla przykładu 

w roku bieżącym  jedna czwarta 
funduszy gminy Jadów to środki 
pozyskane, a musimy pamiętać, 
że w  początkowym okresie funk-
cjonowania samorządu terytorial-
nego zdecydowanie łatwiej było 
uzyskać dofinansowanie. Dzięki 
temu można było znacznie po-
prawić infrastrukturę, zrealizować 
takie inwestycje jak budowa wielu 
dróg i wodociągu w gminie Jadów.  
To wszystko przekłada się na po-
prawę standardu życia mieszkań-

ców. Myślę, że środki które zostały 
pozyskane zostały dobrze wydane. 
– A w jaki sposób zmienił się sam 
samorząd? 
- Istotą samorządu jest decen-
tralizacja, pomocniczość i sa-
modzielność. W ostatnich latach 
obserwujemy odejście od tych 
zasad, przez co funkcjonowanie 
dzisiejszego samorządu ma czę-
sto niewiele wspólnego z ideą, 
która przyświecała jego twórcom.  
Jesteśmy świadkami  transfor-
macji, w wyniku której samorzą-
dy stają się „kozłem ofiarnym”.  
To na nie zrzuca się odpowiedzial-
ność za niefortunne decyzje rządu, 
twierdząc, że nie potrafiły sobie 
poradzić z wdrażaniem w życie 
zmian ustanowionych przez rząd-
Na etapie ustawodawczym nikt ze 

zdaniem samorządowców się nie 
liczy, one nie są od podejmowania 
decyzji, a jedynie od ich wykony-
wania. Tymczasem to właśnie oni 
często postulują o zmiany w prawie, 
których oczekują mieszkańcy, które 
rozwiązałyby wiele problemów 
u podstaw. Nie wspominając o 
potrzebie dofinansowania reali-
zowanych przez samorząd zadań 
zaznaczę tylko, że to właśnie od 
samorządów powszechnie oczekuje 
się, że będą one stanowiły motor 

rozwoju poszczególnych terenów. 
Dokładanie kolejnych zadań bez 
zabezpieczenia finansowego oraz 
podejmowanie decyzji centralnie 
prowadzi nieuchronnie do sytuacji 
w której samorządy staną się jedy-
nie najniższym szczeblem władzy 
rządowej.
– Samorządom coraz trudniej jest 
pozyskiwać fundusze, wiele sa-
morządów popada w zadłużenie. 
Pojawiają się także ograniczenia 
prawne.  Czy złoty okres samo-
rządów w Polsce dobiega końca?
- Niestety, muszę przyznać, że 
napotykamy na coraz większe ba-
riery. Coraz trudniej jest realizować 
nasze wizje i marzenia. Związa-
ne jest to w znacznym stopniu  
z ograniczeniami prawnymi czy też 
z brakiem środków finansowych, bo 

jak już wspomniałem, nie jest łatwo 
je zdobyć. Nie podoba mi się, że 
dofinansowania są przeznaczone na 
określone zadania, a nie funkcjonuje 
np. bon inwestycyjny – taki, który 
umożliwiłby samorządowcom pod-
jęcie decyzji odnośnie tego, co jest 
w danym momencie najbardziej po-
trzebne w danej gminie i jakie inwe-
stycje najlepiej zaspokoją potrzeby 
lokalnej społeczności.  W tej chwili 
wiele inwestycji realizujemy zgod-
nie z programami w ramach, któ-

rych zdobywamy środki zewnętrz-
ne. A to nie zawsze jest zgodne  
z oczekiwaniami mieszkańców.  
Apelowałbym o więcej swobody dla 
samorządów.
– Czego życzy Pan samorządow-
com na kolejne lata pracy?
- Życzę wszystkim satysfakcji z tej 
trudnej i odpowiedzialnej pracy 
oraz tego, żeby mieszkańcy docenili 
nasz trud i aby od czasu do czasu 
padło słowo „dziękuję”. Życzę 
również nam wszystkim sukcesów 
w pozyskiwaniu dofinansowań i 
mniejszej ilości ograniczeń praw-
nych, abyśmy mogli swobodnie 
realizować życzenia mieszkańców.  
Natomiast prywatnie życzę przede 
wszystkim zdrowia i szczęścia.  
– Dziękuję serdecznie za roz-
mowę.

30 lat samorządności  
w Gminie Jadów

30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne, powszechne 
wybory do rad gmin. Wybory, które zmieniły Polskę. Wybory, które dały 
początek odrodzonej samorządności. Dariusz Kokoszka, wójt Gminy 
Jadów w rozmowie z Sylwią Tryc opowiada  o początkach samorządu, 
ale również o tym jak zmieniła się przez ostatnie 30 lat Gmina Jadów.

– Nie głosowano na 
partię czy poglądy 
polityczne Wybierano 
dobrego  gospodarza, 
który był operatywny, 
sprawdził się na niwie 
zawodowej i społecznej. 
Kampania wyborcza to 
były przede wszystkim 
spotkania i plakaty, w 
dużej mierze opierano 
się na prasie Dzisiej-
sza kampania charak-
teryzuje się brakiem 
treści, wystarczy zdjęcie 
i chwytliwe hasło. -  
mówi Dariusz Kokosz-
ka, wójt Gminy Jadów.
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