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Grzegorz Dudzik oraz Kamil Iwandowski, kandydaci 
na burmistrza miasta Zielonka, zmierzyli się w de-
bacie przed drugą turą wyborów. Wydarzenie zor-
ganizował portal ww24.info. Podczas czterech rund 
pytań zarysowała się przewaga Grzegorza Dudzika, 
obecnego burmistrza, który mógł wykazać się już 
podjętymi działaniami i konkretnymi planami na 
przyszłość miasta.

Na rozgrzewkę kandydaci opowiedzieli 
o sobie. Grzegorz Dudzik zaprezentował się 
jako doświadczony samorządowiec, natomiast 
Kamil Iwandowski dopiero wkracza w dorosłe 
życie zawodowe. Trudniejsza była druga runda, 
w której musieli zmierzyć się z zagadnieniami 
dotyczącymi samorządu: strategiczne inwesty-
cje, przestrzeń publiczna, smog, polityka pro-
rodzinna, ceny usług wodnokanalizacyjnych, 
korki w mieście. I tutaj najwyraźniej widać 
było przewagę Grzegorza Dudzika, który wska-
zywał na już podjęte działania, jednocześnie 
wpisując je w całościową wizję miasta i plany 
na przyszłość. Szczególną uwagę w swoich od-

powiedziach poświęcił kwestii zagospodarowa-
nia centrum Zielonki, przearanżowania tej czę-
ści miasta i budowie podziemnego parkingu. 
Jak podkreślił, na te zadania zdobył już środki 
zewnętrzne. W połączeniu z budową sieci dróg 
okalających miasto pozwoliłoby to skierować 
ruch tranzytowy poza Zielonkę, co znacznie 
ułatwiłoby życie mieszkańcom.

Kamil  Iwandowski  zaprezentował się do-
brze, chociaż opierając się na samej deba-
cie  można  byłoby uznać, że do zaoferowania 
ma przede wszystkim chęci i zaangażowanie. 
Ze wstępnej prezentacji czy odpowiedzi na 
pytania nie wynikało doświadczenie na po-
dobnym stanowisku, czy kompletny pomysł 
na Zielonkę. Czasem wychodził z ciekawymi, 
choć odważnymi pomysłami, jak zakup  dro-
na do badania powietrza. Zdarzyło mu się też 
po prostu przyznać rację Grzegorzowi Du-
dzikowi. Często wchodził na ogólny poziom, 
przez co fragmenty jego wypowiedzi można 
byłoby wygłosić równie dobrze w Tłuszczu czy 

Wołominie. Kamil Iwandowski odwoływał się 
też do konieczności konsultacji czy analiz np. 
w kwestii rozbudowy placówek oświatowych. 
Jak zauważył burmistrz Dudzik, badania w 
tej sprawie zostały już wykonane i miasto ma 
wiedzę o aktualnych i przyszłych potrzebach 
edukacyjnych oraz precyzyjny plan na ich za-
spokojenie.

W trzeciej rundzie kandydaci dostali za 
zadanie określić największy problem i naj-
większą zaletę Zielonki. Grzegorz Dudzik jako 
problemy wskazał na zatłoczenie ulic, jakość 
powietrza oraz potrzebę wyrównania standar-
du edukacyjnego we wszystkich szkołach, za 
szczególnie istotne uznając doprowadzenie do 
jednozmianowości we wszystkich placówkach. 
Kamil  Iwandowski  odpowiadał jako drugi i 
oprócz powtórzenia spraw przytoczonych przez 
kontrkandydata zauważył potrzebę zasilenia 
glinianek w wodę oraz lepszego skomunikowa-
nia z sąsiednimi gminami. Co ciekawe, chociaż 
niespójne, właśnie dobre połączenie komu-

nikacyjne z Warszawą wskazał też jako zaletę 
miasta. 

W końcowym wystąpieniu Grzegorz Du-
dzik zauważył, że przed operacją pacjent chciał-
by, aby przeprowadził ją doświadczony chirurg, 
mający za sobą już takie zabiegi. W jego ocenie 
Zielonkę czeka teraz kilka istotnych "operacji", 
które są już przygotowane i czekają na rozpo-
częcie: zmiana centrum, parking podziemny, 
drugi tunel, budowa placów czy inwestycje 
oświatowe. Na koniec  podkreślił, że posiada 
wiedzę i doświadczenie pozwalające na skutecz-
ne zrealizowanie tych zadań. Jego kontrkandy-
dat nawiązał do tego porównania, mówiąc, że 
każdy chirurg powinien mieć sprawne ręce i on 
właśnie te ręce do pracy oferuje mieszkańcom 
Zielonki. 

O tym, czy Zielonka potrzebuje doświad-
czenia i chirurgicznej precyzji czy początkują-
cych, ale chętnych rąk do pracy, mieszkańcy za-
decydują 4 listopada, podczas II tury wyborów 
burmistrza.

Debata o przyszłości 
Zielonki
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Spacerując po ulicach Zielonki, można za-
uważyć coraz więcej ławek, szczególnie w 
miejscach rekreacji  czy terenach zielonych. 
Rowerzyści to rosnąca liczebnie grupa ludzi 
w mieście. Powstają miejsca parkingowe dla 
rowerów w nowych lokalizacjach. Realizacja 
powyższych zadań w ciągu ostatnich 4 lat to 
koszt 60 tys. zł.

Przestrzeń ubogacono w sadzonki 
drzew, krzewów i kwiatów sezonowych. 
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 
ok. 3 mln zł, które udało się pozyskać 
ze środków unijnych, zielona przestrzeń 
publiczna w 7 lokalizacjach zostanie w 
2019 roku zagospodarowana w sposób 
zharmonizowany. Projekt obejmuje Gli-
nianki, Park Dębinki, Skarpę przy Urzę-
dzie Miasta, Plac Jana Pawła II, Osiedle 
Długa, Skwer im. Armii Krajowej oraz 
teren „po Koszarowcu”. GLINIANKI to 
miejsce całorocznych spacerów, letnich 
kąpieli wodnych i słonecznych. Unikat 
wśród okolicznych gmin. Każdego roku 
prowadzone są prace pielęgnacyjne obej-
mujące: zagospodarowanie brzegów, mo-

dernizacje utwardzonej alejki, usuwanie 
nadmiaru roślinności ze zbiornika wod-
nego, wykonanie miejsc ogniskowych. 
W sumie wydaliśmy blisko 90 tys. zł, nie 
wliczając innych wydatków jak np. regu-
larne koszenie traw.

Planowanie przestrzenne to cało-
kształt działań zmierzających do zapew-
nienia prawidłowego rozwoju gminy, 
sztuka organizowania i dostosowywania 
przestrzeni na potrzeby społeczeństwa 
przy jednoczesnym uwzględnieniu wza-
jemnych powiązań różnych rejonów mia-
sta. Powierzchnia zurbanizowana Miasta 
Zielonka stanowi blisko 15% całego 
obszaru gminy, pozostałe 85% stanowią 
lasy. Obecnie planami zagospodarowa-
nia przestrzennego objęte jest 1226 ha, 
w tym 100% terenów zurbanizowanych.

W ramach prowadzenia polityki i 
gospodarki przestrzennej Samorząd Zie-
lonki podjął następujące działania:

-wykonał koncepcję wariantową no-
wego zagospodarowania targowiska w 
Zielonce

- z myślą o pozyskiwaniu środków 
unijnych zaktualizował Program Rewita-
lizacji dla Miasta Zielonka oraz opraco-
wał „Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Miasta Zielonka na lata 2016 – 2023”

 wydał 9 decyzji o warunkach zabu-
dowy;

- wydał 4 decyzje o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu gminnym;

- uchwalił Miejscowe Plany Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta 
Zielonka dla rejonów: Alei Piłsudskie-
go i ul. Mareckiej – obszar II, bocznicy 
kolejowej – obszar IV, ul. Wyszyńskiego 
– obszar V, od ul. Leśnej do ul. Wojska 
Polskiego – obszar VI, ul. Bankowej – 
obszar VII, ul. Wolności – obszar VIII, 
Centrum Miasta, ul. Poniatowskiego i ul. 
Ossowskiej – obszar X

- rozpoczął procedurę zmiany Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta 
Zielonka

ZI

Reforma oświaty  
w samorządach
Za sprawą rządowej reformy edukacji wprowadzonej zmianami w ustawie oświatowej,  z dniem 
1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi  szkołami podstawo-
wymi. Samorząd Zielonki, dostosowując lokalne realia do nowych ustawowych przepisów, był 
zobligowany przekształcić Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szkołę Podstawo-
wą nr 4. Wprowadzono też nową rejonizację dla  4 placówek. Wdrażanie reformy wiązało się też 
z dostosowaniem sal lekcyjnych dla najmłodszych dzieci, ale też z wyposażeniem pracowni dla 
klas starszych, m.in. chemicznych, fizycznych czy biologicznych.

Jednym z priorytetowych kierunków działania Samorządu Zielonki było dążenie 
do podnoszenia poziomu kształcenia i polepszania warunków dla edukacji w publicz-
nych placówkach szkolnych  i przedszkolnych. Urząd Miasta Zielonka pozyskiwał 
środki z krajowych i unijnych programów na realizację zadań ukierunkowanych na 
uatrakcyjnianie procesu edukacji  naszych najmłodszych mieszkańców. W sumie prze-
prowadzono 9 projektów, dzięki którym uczniowie mogli m.in. uczestniczyć w dodat-
kowych zajęciach pozalekcyjnych, korzystać z nowych technologii informatycznych 
czy też nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Corocznie przeprowadzane są bieżące remonty w budynkach szkolnych i przed-
szkolnych. W ramach poprawy warunków lokalowych placówek oświatowych naj-
większe znaczenie miały dwie duże inwestycje. Pierwszą z nich była budowa nowego 
budynku Miejskiego Przedszkola nr 4. Przedsięwzięcie to pozwoliło również na po-
wołanie do życia pierwszego w naszym mieście publicznego żłobka. Drugą inwestycją 
była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3, obejmująca szeroki zakres 
prac, szczegółowo opisanych na stronie 7.

Samorząd Zielonki podejmował też działania zmierzające do budowy hali sporto-
wej dla Szkoły Podstawowej nr 1. Zostały wykupione dwie działki pod przyszłą halę 
oraz opracowana została koncepcja budowy tego budynku.

RD

Komunikacja 
podwarszawska
Miasto Zielonka przystąpiło do programu „War-
szawa+”, co oznacza w praktyce, że mieszkańcy 
od 1 października 2018 r. mają dofinansowane 
bilety na przejazdy pociągami, metrem, tramwa-
jami i autobusami  ZTM i Kolei Mazowieckich. 

Oferta Bilet Metropolitalny obejmu-
je imienne bilety długoterminowe – 30- i 
90-dniowe (I i II strefa). Spersonalizowaną 
Warszawską Kartę Miejską (WKM) można 
wyrobić w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Miasta Zielonka (parter). Bilet Metro-
politalny to najnowszy wydatek w ramach 
nakładów na transport publiczny z budżetu 
Miasta Zielonka. Samorząd Zielonki corocz-
nie przeznacza ogromne kwoty na Wspólny 
Bilet, który obniża mieszkańcom ceny bile-

tów na przejazdy środkami komunikacji ZTM i Kolei Mazo-
wieckich. W Zielonce funkcjonują również miejskie linie au-
tobusowe oraz nocna linia N62 na trasie Warszawa – Zielonka 
– Wołomin.

PD

Samorządowa 
ochrona zdrowia
Samorząd Zielonki przeznacza środki finansowe na dofinansowanie 
szczepień dla mieszkańców i doposażenie Miejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Zielonce. W latach 2015 – 2018 przeznaczono około 0,5 mln zł.

Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego - 
218  tys zł. Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego 
170  tys zł. Zakup sprzętu do poradni rehabilitacji 84  tys zł. 
Dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego dla Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Zielonce - 60  tys zł. Szczepienia przeciwko 
grypie i pneumokokom oraz na dofinansowanie cyklu szkoleń i 
warsztatów o tematyce diabetologicznej - 84  tys zł.

Od kilku lat Gmina współpracuje z firmą Luxmed, która 
prowadzi badania mammogra-
ficzne w ramach „Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi”. Dwa razy w 
roku – zwykle w maju i wrześniu 
- mieszkanki mogą korzystać z bez-
płatnych badań, wykonywanych 
w mammobusie, który najczęściej 
ustawiony jest na Placu Jana Paw-
ła II. Badanie jest refundowane 
kobietom w wieku 50 – 69 lat co 
2 lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji 
Programu otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie).

RD

Przestrzeń miasta
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W Zielonce funkcjonuje 11 organizacji zrze-
szających osoby w wieku 60+. Mieszkańcy 
spotykają się w ramach klubów seniora, chóru 
seniora, koła rękodzieła. 

14 sierpnia 2018 r. burmistrz Grze-
gorz Dudzik podpisał umowę, upraw-
niającą Miasto Zielonka do realizacji 
projektu pn. „E-opieka”, którego odbior-
cami będą osoby chore i seniorzy. Przed-
sięwzięcie, obejmujące w sumie 11 około 
warszawskich samorządów, otrzymało 
dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej. Osoby uczestniczące w projekcie 
(osoby chore, seniorzy) otrzymają urzą-
dzenia umożliwiające komunikację z cen-
trum wsparcia, m.in. tablet, technologie 
„ubieralne”, np. opaski SOS, a dodatko-

wo czujniki gazu czy dymu, które będą 
informować o potencjalnym zagrożeniu 
życia i zdrowia. Ponadto służby świadczą-
ce usługi opiekuńcze zostaną wyposażone 
w przenośne zestawy urządzeń monito-
rujących podstawowe parametry życiowe 
podopiecznych, m.in. pomiar oddechu, 
ciśnienia tętniczego. Zostanie stworzona 
aplikacja społecznościowa z platformą 
połączoną z centrum wsparcia, która 
ułatwi kontakt podopiecznych z rodzi-
ną, opiekunami i służbami społecznymi. 
Seniorzy mają swój głos w procesach de-
cyzyjnych samorządu Zielonki. Obecnie 
trwa już II kadencja Miejskiej Rady Se-
niorów, w której zasiadają reprezentanci 
niemal wszystkich klubów seniora i śro-

dowisk skupiających osoby starsze oraz 
prowadzące działalność na rzecz senio-
rów. W grudniu 2016 roku Rada Senio-
rów uchwaliła lokalną strategię polityki 
senioralnej „Zielonkowianie 60+/-” na 
lata 2017 – 2044, zawierającą program 
aktywizacji i wspierania seniorów. W 
Zielonce funkcjonuje od 2004 roku Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, czyli  program 
dla osób, które zakończyły działalność za-
wodową, ale nie zamierzają rezygnować z 
aktywności. UTW, działający w Ośrodku 
Kultury i Sportu, daje seniorom możli-
wość poszerzania ich zainteresowań, po-
głębiania wiedzy i uczestnictwa w życiu 
kulturalnym.

RD

Środki 
unijne i 
dotacje w 
Zielonce
Urząd Miasta Zielonka pozyskał w ciągu 
ostatnich czterech lat środki zewnętrzne na 
realizację blisko 40 projektów o wartości po-
nad 21 mln zł.

Samorządy, które stawiają na rozwój 
zarządzanych przez nich miejscowości, 
powinny ubiegać się o zewnętrzne środki 

finansowe. Takie możliwości dają progra-
my unijne i krajowe, w których gminy 
szukają szans na wsparcie ich projektów, 
mających na celu poprawę szeroko ro-
zumianego komfortu życia mieszkań-
ców. Miasto Zielonka, poprzez program 
oszczędnościowy realizowany w poprzed-
niej kadencji, było doskonale przygo-
towane do aplikowania o pieniądze ze 
źródeł zewnętrznych. 21 mln zł pozwo-
liło Gminie na podejmowanie działań 
w różnych dziedzinach funkcjonowania 
miasta, m.in. na zorganizowanie dodat-
kowych zajęć w szkołach i przedszkolach, 
termomodernizację Szkoły Podstawowej 
nr 3, budowę ścieżek rowerowych (m.in. 
na wale rzeki Długiej) czy budowę uli-
cy Ossowskiej w pełnym standardzie ze 
ścieżką rowerową. 

PD  

Finanse Zielonki
W Zielonce zanotowano w kadencji 2014-2018 zdecydowany wzrost dochodów, co umożliwiło 
wypracowanie dużej zdolności kredytowej.

Od 2010 r., przez kolej-
nych siedem lat, Miasto Zie-
lonka obniżyło zadłużenie o 
blisko 20 mln zł. 

W 2010 r. wskaźnik za-
dłużenia w Zielonce wynosił 
64%, na koniec 2017 r. zale-
dwie 16%. 

W tej sytuacji zacią-
gnięte zobowiązania w po-
staci emisji obligacji gmin-
nych, zostały przeznaczone 
na modernizacje drogowe 
(Mazurska, Powstańców, 
Kościuszki, Kołłątaja, Woj-
ska Polskiego), a także na 
budowę dróg: Inżynierskiej 
(w pełnym standardzie) i no-
wego śladu Dziennikarskiej. 
Pieniądze wykorzystano 
też jako udział własny gminy przy realizacji projektów częściowo finansowanych ze 
środków unijnych (ścieżki rowerowe czy termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 
3). W okresie kończącej się kadencji znacznie wzrósł udział w miejskich dochodach 
środków pozyskanych przez urząd ze źródeł zewnętrznych: z Funduszy Europejskich 
i programów krajowych. W latach 2010-2014 miasto pozyskało około 5 mln zł ze 
źródeł zewnętrznych, podczas gdy w latach 2014-2018 było to ponad 20 mln zł. 
Zasadniczy wpływ na stan miejskich finansów miało zwiększenie dochodów Zielonki. 
Na koniec 2014 r. było to 60 mln zł. Na koniec bieżącego roku dochody miasta mają 
osiągnąć poziom 90 mln zł i będzie to najwyższy roczny dochód naszej gminy w całej 
jej historii, od 1960 r.

RD

Niepowtarzalna szansa 
na modernizację drogi 
634
Jako radny Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego dostrzegam w najbliższej ka-
dencji wielką szansę na podjęcie i zakoń-
czenie modernizacji dróg wojewódzkich w 
powiecie wołomińskim, w tym drogi 634, 
także na terenie Zielonki. Współdziałanie 
z doświadczonymi samorządowcami daje 
większą możliwość osiągnięcia celu.

Dostrzegam fakt, że od 2015 r. 
w Zielonce w kadencji burmistrza 
Grzegorza Dudziak zrealizowano in-
westycje i remonty o wartości około 
30 mln zł. W tym czasie dla miasta, 
zostały pozyskane środki zewnętrzne, 
z Unii Europejskiej lub z programów 
krajowych, na kwotę ponad 21 mln 
zł, wdrażając wiele ważnych inicja-
tyw, a wpływy do budżetu Zielonki osiągnęły najwyższy w całej historii gminy pułap 
- około 90 mln zł, pozwalając na szerokie wykorzystanie możliwości kredytowych 
na ważne inwestycje. Dla naszych planów drogowych nie bez znaczenia jest fakt, że 
ubiegająca kadencja była początkiem wizualnego przeobrażania się Zielonki w miasto 
atrakcyjne i dobrze skomunikowane, gdzie można bezkolizyjnie przejechać pod tora-
mi kolejowymi. Do tego są już środki z Unii Europejskiej na budowę parkingu pod-
ziemnego i przeobrażenie zielonych terenów miasta. Chociażby te działania na rzecz 
infrastruktury pozwalają z nadzieją spojrzeć w przyszłość w oparciu o współdziałanie z 
doświadczonymi samorządowcami. Zachęcam do wzięcia udziału w II turze wyborów 
w niedzielę 4 listopada.

KONRAD RYTEL

Seniorzy w Zielonce
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Od samego początku, kiedy analizowaliśmy i 
przygotowywaliśmy się do ogólnokrajowego 
projektu Bezpartyjni Samorządowcy, doszli-
śmy do wniosku, że już dawno, od wielu lat, 
na licznych spotkaniach różne grupy niepar-
tyjnych samorządowców mówiły to samo. 

Tworząc najróżniejsze lokalne komi-
tety dochodziły do wniosku, że powinna 
nastąpić wreszcie pewna konsolidacja 
wszystkich kolegów, którzy podobnie 
myślą i uważają, że uprawianie polity-
ki samorządowej, a także centralnej nie 
może być walką zdziczałych plemion, 
które chcą się wzajemnie wyżynać. 

Współpraca
Jest to przede wszystkim szeroko po-

jęta współpraca. Postanowiliśmy wybor-
com dać możliwość dokonania wyboru. 
Niekoniecznie trzeba należeć do partii, 
żeby być użytecznym w służbie narodowi. 
Tak to nazywamy, choćby nie wiem, jak 
to górnolotnie brzmi. Uważamy, że moż-
na pracować w swojej lokalnej społeczno-
ści, gminie powiecie, województwie dla 
rozwiązywania problemów niezależnie 
od tego, kto jakie barwy reprezentuje. 
Każdy dobry projekt powinien być wdra-
żany niezależnie od tego, która opcja go 
zaproponowała. Jesteśmy tą alternatywą. 
Uważaliśmy i tak żeśmy to propagowali 
wywodząc się z Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej i podobnych wspólnot w 
różnych miejscach Polski, że jeżeli czło-
wiek ma wybrać, powinien mieć okazję 
wybrać ludzi nie partie. Partia to jest 
często organizm skostniały, zarządzany 
centralnie. U nas nie ma żadnej władzy. 
Jesteśmy w terenie autonomiczni i mamy 
jedną myśl. Chcemy zbudować coś ra-
zem, rozwiązać palące problemy komuni-
kacyjne, środowiskowe, charakterystycz-
ne dla każdego regionu. Mamy wrażenie, 
że to się udało.

Radni w sejmikach
Cieszy samo to, że pojawiliśmy się na 

mapie Polski po raz pierwszy po ponad 
25 latach istnienia samorządności. W 
pierwszej kadencji samorządu praktycz-
nie nie było żadnej partii. Polska ruszyła 
z kopyta właśnie dzięki samorządom. W 
gminnych wyborach nie było właściwie 
partyjnych list. Jakieś popłuczyny SLD 
czy SDRP usiłowały tworzyć pewne 
konstrukcje. Przegrali sromotnie. To my 
działacze Solidarności, Komitetów Oby-
watelskich nie tylko przejęliśmy kiero-
wanie gminami, a później powiatami. Po 

prostu ruszyliśmy tę bryłę z posad świata. 
Nie ma wątpliwości, że robili to auten-
tyczni, często merytorycznie nieprzygo-
towani działacze, ale pełni entuzjazmu i 
chętni do służby. Trzeba powiedzieć rów-
nież, że ten wynik byłby zdecydowanie 
lepszy, gdyby nas nie dyskryminowano. 
Ignorowano nas, nie zapraszano do żad-
nych mediów. Kiedy my gromadzimy na 
kampanię wyborczą w całym regionie 
środki z prywatnych zasobów, partie wy-
dają miliony. Partie od rana do nocy były 
prezentowane w centralnych mediach. 
Bez przerwy pokazywano wojnę między 
dwoma kandydatami na prezydenta War-
szawy, mimo że startowało czternaście 
osób. Nikt się nawet nie zająknął, żeby 
poświęcić chociaż jedno spotkanie z jaki-
miś innymi kandydatami . Dla przykła-
du nasz bezpartyjny kandydat Sławomir 
Antonik od 10 lat znakomity burmistrz 
Targówka, który na co dzień zna proble-
my Warszawy nie jest na żadnym etapie 
pytany  poza jakąś zwariowaną debatą po 
30 sekund na każdego. To była dyskrymi-
nacja, dołowanie, przylepianie nam łaty, 
że jesteśmy albo przystawką PiS-u albo 
Platformy albo kogo jeszcze. Nas dyskre-
dytowano. Nie mieliśmy równych szans, 
żeby się pokazać. Musieliśmy z własnych 
pieniędzy zgromadzić budżet komitetu, 
inwestować w reklamy, ulotki, wywiady. 
Nie mieliśmy funduszu partyjnego. Był-
by jeszcze lepszy wynik, gdybyśmy mieli 
podobny dostęp do wszystkiego, co dzi-
siaj narzuca ludziom światopogląd. 

Nie wstydzimy się poglądów
Nigdy nie przenoszę swojego kato-

lickiego i narodowego poglądu na ota-
czający świat, na sprawy i zadania do 
wykonania. Zawsze podkreślam, że asfalt 
najczęściej ma kolor czarny. Nie ma tu 
innej barwy, żeby go ułożyć. Wobec tego 
pewne zadania inwestycyjne czy proble-
my do rozwiązania nie będą prowadzone 
lepiej w związku z tym, jaki ma światopo-
gląd ten, kto się nimi zajmuje. Ale moja 
prawicowość jest niekwestionowana. 
Zgadzam się z tym, że będę w sejmiku 
wyrazicielem poglądów o charakterze ka-
tolickim, narodowym i patriotycznym. 
To jest dla mnie najważniejsze i zawsze 
takim pozostanę. Tego się nigdy nie wy-
prę, a to że przez wiele lat byłem preze-
sem Akcji Katolickiej upoważnia mnie 
do tego, żeby taki światopogląd prezen-
tować. Jestem przedstawicielem prawicy 
uczciwej, kompetentnej, nie skrajnej, 

która wszystkich chciałaby stawiać pod 
ścianę. Jestem chrześcijaninem i mój 
światopogląd jest oczywisty. Żyję nim w 
codziennym, swoim działaniu również w 
służbie publicznej. 

Czy współpraca z innymi była możliwa?
Na nasze sugestię o współpracy, oso-

biście rozmawiałem z marszałkiem Stani-
sławem Tyszką, zostaliśmy potraktowani 
podobnie, jak traktowały nas wszystkie 
partie. Jak wypełniacz, mięso wyborcze. 
Nasze poglądy na ustrój Rzeczpospoli-
tej, sposób wybierania, Jednomandato-
we Okręgi Wyborcze są zbieżne z Ku-
kiz’15. Wszyscy byliśmy zaangażowani 
w zbieranie podpisów, uczestniczyliśmy 
w referendum, które ogłosił prezydent 
Bronisław Komorowski. Lansowaliśmy 
referendum. Mam zdjęcie z kancelarii 
prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy stojąc 
z plakatami oczekiwaliśmy poparcia dla 
referendum dotyczącego zmiany zasad 
wyborczych. Kodeks wyborczy jest nie-
szczęściem dla ustroju. Na wszystkich 
szczeblach samorządu, a także w wybo-
rach do Sejmu, muszą pojawić się okrę-
gi jednomandatowe. Byliśmy bardzo 
aktywnymi uczestnikami tych przedsię-
wzięć organizowanych także przez ruch 
Kukiza. Gdybyśmy startowali z Kukiz’15 
mielibyśmy dzisiaj 15 procent w sejmi-
kach. Jednak Paweł Kukiz porozumiał się 
z Markiem Jurkiem. Efekt 4 procent w 
całej Polsce.

Przyszłość Bezpartyjnych Samorządowców
Ten ruch to nie jest epizod na jed-

ne wybory. Zamierzamy go rozszerzać. 
Szykujemy dużą konferencję. Zaprosimy 
media i chcemy przedstawić  długofa-
lowy program jednoczenia środowisk 
lokalnych i bezpartyjnych. Nie chodzi 
o organizację i strukturę. Kukiz’15 jest 
utożsamiany z liderem. Podobnie było z 
Palikotem, Tuskiem, jest z  Kaczyńskim 
czy Korwin-Mikkem. Wszystko kręci 
się wokół osoby. My jesteśmy przeciw 
temu. Nie będzie Bezpartyjnych Rytla 
czy Krzystka. Każdy jest wolny w swo-
im działaniu. Mowy nie ma o tym, żeby 
powstała struktura tego typu. To ma być 
ruch obywatelski, nie jakaś  partia. Dziś 
Kukiz’15, który jest w Sejmie niewiele 
różni się, poza tym, że kasy nie dostaje, 
od innych partii. Przesiąkli tym drylem, 
przyjęli postawę, my wiemy lepiej. To 
jest obrzydliwe. My tak nie mówimy. 
Nie mamy zamiaru tworzyć biura poli-

tycznego. Każdy ma u siebie pracować 
jak najlepiej. Ale konsolidujemy się i to 
przyniosło efekty. Warto było poświęcić 
czas, siły i pieniądze na to, żeby ten ruch 
bezpartyjnych zorganizować. Żołnierz 
strzela Pan Bóg kule nosi. Zadecydował, 
że dostaliśmy w losowaniu list wybor-
czych jedynkę. To jest sprawiedliwość 

dziejowa. Tak to odbieram po 25 latach 
samorządu.

KONRAD RYTEL
Autor jest prezesem Mazowieckiej 

Wspólnoty Samorządowej
Radnym Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego wybranym na kadencję 
2018-2023

Nowe centrum 
Zielonki, wygodnie 
i estetycznie
Miasto Zielonka pozyskało ponad 7 mln zł ze 
środków zewnętrznych na budowę parkingu 
podziemnego oraz blisko 3 miliony na popra-
wę estetyki terenów zieleni w mieście. 

Najważniejszy obiekt tej miejskiej 
metamorfozy powstanie pod terenem 
bazarku miejskiego. Projekt budowy jed-
nopoziomowego parkingu podziemnego  
na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze 
stacją kolejową, przewiduje 90 miejsc 
postojowych dla samochodów oraz miej-
sca dla rowerów. Wjazd na parking zapla-
nowany jest od strony ulicy ks. Abram-
skiego i Kolejowej. W kolejnym etapie 
samorząd Zielonki planuje też zagospo-
darowanie powierzchni nad parkingiem, 
z zachowaniem jej funkcji handlowo-

-usługowej z nowo wybudowanymi 
pawilonami, z możliwością utworzenia 
stref rekreacji. Żeby dopełnić metamor-
fozy centrum planowana jest przyrodni-
cza modernizacja terenów Zieleni po obu 

stronach bazarku, czyli 
Placu Jana Pawła II oraz 
parku Dębinki.

W 2019 r. w Zie-
lonce zmienią swój wy-
gląd nie tylko te miej-
sca zieleni. Także inne 
miejskie parki i skwery 
dzięki realizacji projek-
tu unijnego nabędą do-
datkowego blasku. Za-
kres projektu obejmuje 
działania w siedmiu lo-
kalizacjach: Glinianki, 
park Dębinki, skarpa 
obok budynku Urzędu 
Miasta Zielonka, plac 
im. Jana Pawła II, osie-

dle Długa (przestrzeń pomiędzy blokami 
9, 13, 7 i ul. Długą), skwer im. Armii 
Krajowej, teren rekreacji przy ul. Wojska 
Polskiego (teren „po Koszarowcu”).
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W II turze wyborów 
samorządowych 
popieramy

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa oraz Bezpartyjni Samorządowcy w II turze 
wyborów samorządowych (04.10.2018r.) popierają w Województwie Mazowieckim 
kandydatów:

1. Wybory Prezydenta Miasta Pruszków: Jan Starzyński,  KWW Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowa,

2. Wybory Prezydenta Miasta Otwock: Ireneusz Józef Paśniczek, KWW Ireneusza 
Paśniczka,

3. Wybory Burmistrza Miasta Piastów: Grzegorz Waldemar Szuplewski, KWW 
Nasz Piastów - Wspólnota Samorządowa,

4. Wybory Burmistrza Miasta Karczew: Władysław Dariusz Łokietek, KWW 
Twoja Wspólnota Samorządowa,

5. Wybory Burmistrza Miasta Zielonka: Grzegorz Piotr Dudzik, KWW Grzego-
rza Dudzika,

6. Wybory Burmistrza Miasta Przasnysz: Łukasz Chrostowski, KWW Mieszkań-
cy z Regionu,

7. Wybory Wójta Gminy Gielniów: Grzegorz Robert Nems, KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy.

Ruszyliśmy bryłę z posad świata
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