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Rozmowa z Robertem Perkowskim, burmistrzem Ząbek i prezesem Związku Samorządów Polskich

Przypomnijmy, Związek Samorzą-
dów Polskich jest nową korporacją sa-
morządową, powstałą w zeszłym roku. 
Pod koniec 2017 roku został Pan wy-
brany prezesem tej organizacji. Obec-
nie funkcjonuje kilka ogólnopolskich 
stowarzyszeń samorządowych. Skąd 
potrzeba, aby powstało nowe?

W początkowej fazie swego istnienia 
nasz Związek jest mocno zmotywo-
wany do intensywnego działania. Jako 
członkowie wierzymy w możliwość 
wprowadzania zmian ustawodawczych, 
wpływania na nasze otoczenie formalno-
-prawne, co przełoży się na mniejszą biu-
rokrację, bo przecież my jako urzędnicy 
też nie lubimy dużej biurokracji. Wole-
libyśmy, żeby te sprawy były łatwiejsze 
do załatwiania. Mamy nadzieję, że nasza 
działalność przełoży się na lepszą jakość 
życia naszych mieszkańców i ogólnie 
mówiąc dobrostan nas wszystkich. 

Mając świeże spojrzenie faktycznie je-
steśmy w stanie wygenerować i zauważyć 
rzeczy, które nas otaczały a inne korpo-
racje samorządowe tego nie dostrzegały 
lub bagatelizowały.

Faktycznie Związek Samorządów Pol-
skich jest tylko jedną z ogólnopolskich 
korporacji samorządowych. Największą 
jest Związek Miast Polskich, ale funkcjo-
nują także m.in. Związek Powiatów Pol-
skich, Związek Gmin Wiejskich i inne.

Rozumiem, że ten nowy Związek nie 

jest czystą duplikacją poprzednich, i 
czymś się różni od nich?

Oczywiście pewne zadania na pewno 
będą się dublowały, ale nasz Związek nie 
odnosi się tylko do samych miast, albo 
tylko gmin wiejskich, powiatów czy wo-
jewództw. Nasz Związek otwarty jest na 
samorządy wszystkich szczebli. Ma to 
gruntowne uzasadnienie. Dotychczaso-
wy sztywny podział na gminy wiejskie, 
czy miejskie i ich wyodrębnienie nie jest 
konieczny, bo czy to mamy do czynienia 
z dużą metropolią, małym miastem czy 
gminą wiejską,działamy w oparciu o te 
same podstawy prawne, de facto świad-
czymy te same usługi.

Nasi mieszkańcy oczekują od nas 
podobnych rzeczy, borykamy się z po-
dobnymi problemami, choć na pewno 
w innej skali i innych proporcjach. Dla-
czego w tym momencie rozdrabniać 
się? Warto mówić jednym wspólnym 
głosem i nie doprowadzać do sytuacji, 
że sąsiednie gminy są w różnych korpo-
racjach, bo jedna jest gminą miejską a 
druga wiejską. Przecież one mają wiele 
wspólnych spraw. Potrzebne jest nowe 
spojrzenie, które jest obecne i w Unii, 
ale też sformułowane było przez naszego 
premiera, zgodnie z którym obecnie naj-
istotniejsze znaczenie mają połączenia 
funkcjonalne, a granice administracyjne 
w istocie są mniej istotne. Mieszkając w 
Ząbkach szczególnie widać, jak te grani-

Marki

To najważniejsza marecka inwestycja oświatowa. W tym tygodniu rozpoczęły 
się przygotowania do budowy Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne-
go. Przy ul. Wspólnej powstaną: szkoła podstawowa dla 1200 dzieci, basen, sala 
sportowa, sala widowiskowa, boiska wielofunkcyjne, parking dla 300 aut. Prace 
realizuje wybrana w przetargu fi rma Budimex. Jeśli nic nieprzewidzianego się nie 
wydarzy, kompleks zacznie działać w 2019 r.

- Gdy zostałem burmistrzem Marek, 
obiecałem, że doprowadzę do realizacji 
tej inwestycji. Ma ona dla nas, mieszkań-
ców, kolosalne znaczenie. Po pierwsze, 
jest najważniejszym krokiem do rozwią-
zania problemów lokalowych mareckiej 
edukacji. Po drugie, przy Wspólnej bę-
dzie bić sportowe serce miasta, czynne 
także po godzinach nauki. Mareckie 
dzieci nie będą musiały jeździć na basen 
do sąsiednich miast, a biegacze – na tre-
ningi do Warszawy – mówił niedawno 
Jacek Orych, burmistrz Marek.

Warto podkreślić, że w obiekcie zosta-
ną zastosowane rozwiązania, które obni-
żą koszty działania kompleksu. Zostaną 
zastosowane systemy odnawialnych 
źródeł energii: panele fotowoltaiczne, 

pompy ciepła, zaawansowane systemy 
odzysku energii cieplnej i urządzenia do 
produkcji energii elektrycznej z gazu.

- Budynek posiada właściwości ter-
moizolacyjne na najwyższym poziomie, 
jest wyposażony w urządzenia oszczę-
dzające wodę. Ponadto będzie posiadał 
możliwość regulacji nie tylko tempe-
ratury, ale także wilgotności powietrza 
i barwy światła w zależności od nasło-
necznienia pomieszczeń. Całą wodę z 
deszczu będziemy magazynować i wyko-
rzystywać na dachach zielonych oraz do 
podlewania – dodaje Kamil Wieczorek, 
prezes Mareckich Inwestycji Miejskich, 
miejskiej spółki koordynującej realizację 
przedsięwzięcia.

TM

W dniu 19 marca odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem. W spotkaniu uczestniczyli: Bur-
mistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Grubkiem.

Podjęto rozmowy na dwa ważne tematy, tj. rondo na drodze wojewódzkiej 634 przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Ossowa oraz 
ochrona mieszkańców przed hałasem przy drodze S8.

Dokończenie str. 5

ce mogą się zacierać,  np. Centrum Han-
dlowe M1, znajduje się na terenie 3 gmin 
(Ząbek, Marek i Warszawy). Widać, że 
współpraca w wielu obszarach powin-
na funkcjonować. Dobrym przykładem 
jest także oświata. Jeśli dziecko miałoby 
bliżej do szkoły w sąsiedniej gminie niż 
tej, w której mieszka, to powinno mieć 
możliwość uczęszczać tam.
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Panie wójcie od momentu objęcia 
przez Pana urzędu minęło już ponad 
3 lata. Jak Pan je ocenia, szczególnie w 
zakresie inwestycji. Jakie zadania uznał-
by Pan za najważniejsze, które udało się 
przeprowadzić?

W kampanii wyborczej zobowiązałem 
się m.in. do zwodociągowania gminy. Jak 
obejmowałem urząd bez wodociągu było 
jeszcze 12 miejscowości. Przez te ponad 3 
lata udało nam się to zrobić. W tym roku 
zrealizujemy ostatnie zadania i gmina 
praktycznie w 100% będzie zwodociągo-
wania. Jestem z tego bardzo zadowolony. 
Kosztowało nas to wiele wysiłku i środków 
fi nansowych, ale się udało. Na realizację 
tych zadań pozyskaliśmy też środki ze-
wnętrzne. 

Równie ważna była dla mnie infrastruk-
tura dla pieszych i rowerzystów. Przy reali-
zacji tych zadań małym utrudnieniem jest 
to, że część dróg jest powiatowych, które 
nie należą do nas. Wtedy musimy tworzyć 
porozumienia dotyczące tych inwestycji z 
powiatem. 

Jestem wdzięczny za to co już się udało 
zrealizować. W pierwszym roku wykona-
na została ważna ścieżka pieszo-rowerowa 
na ul. Klonowej z Józefowa do Ostrówka. 
Następnie w miejscowości Ludwinów w 
porozumieniu ze starostwem wybudowa-
liśmy nakładkę z odwodnieniem wraz z 
chodnikiem. To oczywiście przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa. Moim ma-
rzeniem jest to kontynuować. Natomiast 
są problemy prawne, przede wszystkim 
własnościowe. Zdarza się, że powiat nie ma 
pasa drogowego na własność. Wtedy trze-
ba wchodzić w procedurę ZRID-owską. 

A kwestia drogownictwa? Jak Pan to 
ocenia?

U nas większość głównych dróg asfalto-
wych należy do powiatu. W tym względzie 
jesteśmy więc uzależnieni od starostwa. 
Natomiast staramy się wychodzić z ini-
cjatywą, dokładać pieniędzy tam,gdzie 
brakuje. Oczywiście nie wszystko się udaje, 
bo czasem i powiat nie jest przygotowany 
pod względem fi nansowym na realizację 
konkretnego zadania. 

Drugim punktem, którym mogę się po-
chwalić, za co  dziękuję tu całemu mojemu 
zespołowi, to pozyskanie ponad 3 mln zł 
z PROW (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) na budowę i modernizację 
dróg gminnych. W tym roku oddaliśmy 
już pierwszy etap budowy ścieżki rowero-
wo-pieszej wraz z nawierzchnią asfaltową 
jezdni i odwodnieniem na trasie Dąbrów-
ka - Lasków (ok.1 km.). Obecnie wcho-
dzimy w II etap przez całą miejscowość 
Lasków. 

I etap zakończyliśmy też w Trojanach ( 
również z nakładką i odwodnieniem). W 
II etapie będzie odcinek Trojany-Wszebo-
ry. 

Jednocześnie zaczęła się inwestycja w 
miejscowości Kołaków. Tam powstanie 
ponad 2 km ścieżki rowerowo - pieszej 
wraz z nakładką asfaltową na drodze. 

Do tego dochodzą drogi gruntowe. Sta-
raliśmy się wraz z funduszem sołeckim 
wykorzystać środki na remont dróg grun-
towych. Staramy się też, aby przy drogach 
gminnych powstawały nowe chodniki. 

A jak wygląda sytuacja z inwestycjami 
kubaturowymi?

Oddaliśmy nowy łącznik w szkole w 
Józefowie za ponad 1 mln zł. Na bieżąco 
inwestujemy w placówki oświatowe. Przy-
jęliśmy zasadę, że dyrektorzy mają swoją 
pulę środków, którą wykorzystują na re-
monty bieżące. Szkoły zdecydowanie po-
prawiły swój wygląd, są bardzie estetyczne 
i funkcjonalne, przyjazne środowisku. 
Wszelkie remonty staramy się wykonywać 
sukcesywnie. W najbliższym czasie będzie-
my remontować szkołę we Wszeborach.

A co z infrastrukturą rekreacyjno-
-sportową?

W zeszłym roku ruszyliśmy z progra-
mem budowy placów zabaw. Przy każdym 
OSP powstały nowoczesne place zabaw. W 
tym roku będziemy je doposażyć.

Powstały też dwa boiska wielofunkcyj-
ne ze sztucznej nawierzchni w Dąbrówce 
i Józefowie. W tamtym roku oddaliśmy 
boisko wielofunkcyjne w Guzowate przy 
szkole. Niedawno ogłosiliśmy też przetarg 
na budowę boiska treningowego dla GKS 
Dąbrówka. Wstępny budżet na to zadanie 
to kwota ok. 1,4 mln zł.  Będzie to boisko 
treningowe z elementami lekkoatletyczny-
mi i bieżnią. Nie ustąpię póki nie wybuduję 
stadionu, to jest mój kolejny cel. 

A gdzie będzie on zlokalizowany? W 
tym miejscu co obecnie?

Nie. Niestety z powodu błędów przy 
budowie hali sportowej, które popełniono 
wiele lat temu. Niestety nie  przemyślano, 
że ogrodzenie, które wytycza drogę prze-
ciwpożarową ograniczy parametry boiska. 
Przez to Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 
nie może wydać klubowi licencji. Boisko 
nie spełnia wymogów. Wypożyczamy więc 
dla klubu boisko w Kobyłce. Obecnie in-
tensywnie szukamy gruntu pod stadion. 

Czy chodzi tu przede wszystkim o Dą-
brówkę, czy inne lokalizacje też wchodzą 
w grę?

Najlepiej byłoby w Dąbrówce. Mamy 
„na oku” dobry teren, ale to wymaga roz-
mów ze Wspólnotą Gruntową Dąbrówki. 
Za obecnym boiskiem jest teren, który 
spełniałby te wymogi pod stadion, nato-
miast jest on naszą własnością. Ten teren 
moglibyśmy zakupić, ale też zadowalałby 
nas wieloletnia dzierżawa. 

A w tym roku jakie najważniejsze 
inwestycje będą realizowane w gminie 
Dąbrówka?

Priorytetowe na pewno jest dokończe-
nie wodociągów. To są dość duże inwe-
stycje, bo na bardzo obszernym terenie. 
Równie ważne jest dokończenie PROW-
-owskich inwestycji drogowych.

Na placu koło cmentarza, na tzw. SKR-
-ze jest taka kuźnia mająca ok. 100 lat, cha-
rakteryzująca się specyfi czną architekturą. 
Chcemy tam zrobić przy szlaku rowero-
wo - pieszym coś na kształt wypożyczalni 
rowerów ale też muzeum Norwida, jako 
że Dąbrówka jest silnie związana postacią 
tego poety. 

W samej Dąbrówce, naprzeciwko skle-
pu Prim chcemy też wybudować fajny 
punkt rekreacyjny. Pełen zakres inwestycji 
na 2018 przedstawia załącznik inwestycyj-
ny do budżetu na ten rok.

Na wizerunek gminy składa się nie 
tylko aktywność gminy ale też fi rm i go-
spodarstw domowych. Trzeba zauważyć, 
że na terenie gminy Dąbrówka sporo się 
dzieje. Powstają nowe przedsiębiorstwa 
oraz nowe eleganckie budynki mieszkal-
ne. Gmina tętni życiem... 
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Rozmowa z wójtem gminy Dąbrówka Radosławem Korzeniewskim U nas na dobrą sprawę zniknęły już 
typowe gospodarstwa wiejskie. Nasi 
mieszkańcy są niezwykle przedsiębiorczy. 
W pewnym momencie nastał dobry mo-
ment, że można było otwierać cukiernie. 
Następnie z małych cukierenek rozwinęły 
się one w małe fabryki ciast, zatrudniając 
nawet ponad 100 osób. To prawda, Dą-
brówka w całym powiecie znana jest z pro-
dukcji ciast. 

Aktywność naszych przedsiębiorców 
powoduje, że nasi mieszkańcy mają gdzie 
się zatrudnić, to przekłada się też na wpły-
wy do budżetu gminy. Ale też i na nasz 
wizerunek. 

Dlatego wychodzimy do przedsiębior-
ców z różnymi inicjatywami. Ważnym 
działaniem wspierającym naszych przed-
siębiorców było istotne zmniejszenie staw-
ki podatku od środków transportu o 30%. 
Co ciekawe, mimo tej obniżki wpływy do 
budżetu się nie zmniejszyły. Obniżenie po-
datku dało dobry efekt. 

Robimy wszystko, aby przyciągać kolej-
nych inwestorów przy trasie S8. Dla tych 
dużych inwestorów jak choćby Piekarnia 
Szwajcarska ważna jest infrastruktura 
(woda, prąd, droga). Wbrew pozorom 
kwestia podatków jest drugorzędna dla 
inwestorów.

Ważną kwestią, którą podjęliśmy na 
ostatniej sesji było to, że podjęliśmy decy-
zję, że przejmujemy od GDDKiA (Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad) drogi serwisowe. W mojej ocenie 

to ułatwi dalszy rozwój przedsiębiorczości. 
Wcześniej GDDKiA  robiła duże trudno-
ści, gdy trzeba było poprowadzić jakieś 
przyłącza czy sieć. Teraz będzie o wiele 
łatwiej.

W ostatnim czasie powstało wiele zakła-
dów również przy trasie krajowej S8. Nowe 
fi rmy chętnie lokalizują się w gminie Dą-
brówka?

Myślę,że tak. Na pewno decyduje o tym 
dobre położenie, ale też nie bez znaczenia 
jest nasza otwartość na nowych inwesto-
rów.

Taką sztandarową, największą inwesty-
cją jest Piekarnia Szwajcarska ,która w tej 
chwili jeszcze się rozbudowuje. Co roku 
fi rma z tytułu podatku od nieruchomości 
wpłaca do naszego budżetu ponad 1 mln 
zł.

Praktycznie wszystkie fi rmy zlokalizo-
wane przy S8 są bardzo dobrymi inwesto-
rami. 

W miejscowości Małopole powstaje 
duża inwestycja Malta Trading, produ-
centa paneli podłogowych. Firma Bard już 
wykupiła tereny, czekają na pozwolenie na 
budowę. Mamy też fi rmę z przemysłu wę-
dliniarskiego, która będzie budowała hale 
magazynowe. Rozbudowała nam się fi r-
ma Grodno. Dzięki działalności tych fi rm 
możemy w większym stopniu realizować 
infrastrukturę na terenie całej gminy. 

Dziękuję za rozmowę.

Nazwa zadania inwestycyjnego (2018 r.) Poziom
zaawansowania

 Przebudowa drogi gminnej nr 430113W dz. nr 64 
w miwejscowości Wszebory II zakończono

Zagospodarowanie centrów większych miejscowo-
ści Gminy- budowa opaski w Karpinie realizacja

Zagospodarowanie centrów większych miejscowo-
ści Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem 
poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni 
zewnętrznej

zakończono

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 
miejscowości Ślężany zakończono

 Budowa wodociągu wraz z przyłaczami w miejsco-
wości Karolew Zaścienie realizacja

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: 
Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie

realizacja

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuligowie realizacja

Bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja

Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Koła-
ków (150 000,00);  Dąbrówka (300 000,00) planowany

Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie planowany

(chodnik) planowany

Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości 
Czarnów planowany

Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowo-
ści: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap 
II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Za-
ścienie-Karolew (etap II)

planowany

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręsze-
wie planowany

Budowa chodników przy drogach gminnych   (Ma-
łopole, Marianów) planowany

Budowa chodnika w msc. Kuligów planowany

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem  Szko-
ły Podstawowej w Guzowatce -  (budowa parkingu i 
zatoki autobusowej)

planowany

Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaków realizacja
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W lutym 2017 r. Wodociąg Marecki 
złożył do Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wniosek o dofi nansowanie projektu pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki – 
Etap III”. 20 marca tego roku starania zo-
stały uwieńczone sukcesem. W siedzibie 
NFOŚGiW została podpisana umowa w 
tej sprawie. Wsparcie z UE wyniesie 19,3 
mln zł. Dzięki temu miejska spółka zreali-
zuje inwestycje warte 46,2 mln zł. 

Na liście zdań znajdują się:
• budowa drugiej stacji uzdatniania wody;

• rozbudowanie sieci kanalizacyjnej o 
14,5 km;

• wybudowanie zaplecza technicznego 
dla specjalistycznego samochodu zaj-
mującego się bieżącą eksploatacją sieci 
kanalizacyjnej;

• wprowadzenie monitoringu pracy sie-
ciowych przepompowni ścieków;
Wodociąg Marecki już dwukrotnie 

otrzymywał pomoc z UE. Jej wartość wy-
niosła 87 mln zł. Dzięki temu spółka stwo-
rzyła praktycznie od zera sieć kanalizacji 
sanitarnej.

Umowa o dofi nansowanie podpisana (na zdjęciu od lewej: Adam Zakrzewski koordynator pro-
jektu z ramienia NFOŚiGW, Anna Zmysłowska, Dyrektor ds. inwestycji Wodociągu Mareckiego i 
Kajetan Paweł Specjalski Dyrektor Spółki, Ewa Kamieńska  Dyrektor Departamentu Ochrony Wód 
(NFOŚiGW), Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki.

Po raz trzeci Wodociąg Marecki otrzyma unijne dofi nansowanie. Tym razem do spółki wpłynie 19,3 mln zł

Więcej można przeczytać na stronie www.wodociagmarecki.pl

W uroczystościach udział wzięły osoby z pasją, działające w 
sporcie osób z niepełnosprawnością, nauczyciele wychowania 
fi zycznego, którzy mogą pochwalić się sukcesami swoich pod-
opiecznych w sporcie szkolnym, ludzie oddani sportom wodnym 
i żeglarstwu, ciężarom, szermierce, osoby, które wspierają sport 
poświęcając mu swój czas i zaangażowanie.

Uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń państwowych 
oraz odznak „Za Zasługi dla Sportu” były okazją do spotkania w 
gronie przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin, których łą-
czy wspólny cel, jakim jest promowanie aktywnego trybu życia i 
wspieranie aktywności sportowej.

15 marca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki odbyły się dwie uroczystości: wręczenie orderów i 
odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej oraz odznak „Za Zasługi dla Sportu” 
osobom zasłużonym za działalność na rzecz sportu. Zgro-
madzeni otrzymali wyróżnienia z rąk ministra Witolda Bań-
ki. Wśród wyróżnionych znalazł się wiceburmistrz Artur 
Murawski.

Odznaczenia i ordery, a także odznaki „Za Zasługi dla Spor-
tu”, które zostały wręczone, to wyraz uznania za trud i osiągnięte 
sukcesy oraz symbol wdzięczności za ogromne zaangażowanie i 
postawę godną naśladowania.

Projekt wsparcia rodzinnego „Chcemy być aktywni”

Zapraszamy dorosłe osoby znajdujące się w kryzysie lub od dłuższego czasu doświadczają-
ce trudności, do udziału w projekcie dającym możliwość zmiany swojej sytuacji.

Jeśli:
• nie masz pracy lub jesteś na urlopie wychowawczym,
• chcesz zmienić relacje w swojej rodzinie i swoją sytuację życiową/zawodową;
• brak pracy, lub dotychczasowa praca są jedną z przyczyn kryzysu,

ten projekt jest dla Ciebie!
Co oferujemy?

• Grupowe warsztaty rozwoju osobistego:
• umiejętności wychowawcze
• rozwiązywanie konfl iktów w rodzinie
• skuteczna komunikacja i asertywność

• Pomoc psychologiczną, seksuologiczną, prawną, wychowawczą
• Psychoterapię indywidualną i par
• Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w realizacji płatnych staży zawodowych
• Udział w płatnych kursach zawodowych

Kiedy?
Najbliższa grupa rozpoczyna 9 kwietnia 2018.

Zgłoszenia: 22 510 98 08, 22 510 98 20, Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Grupy uruchamiane będę co około 2 miesiące do sierpnia 2019.

Stowarzyszenie PRO-Pracownia Rozwoju Osobowości w Ząbkach, 
www.stowarzyszeniepro.pl
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki,

telewizory, piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAM

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

STUDNIE Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

Mimo „krótkiego stażu” ZSP pod-
jął już kilka inicjatywy. Proszę pokrót-
ce je przybliżyć... 

Nasze inicjatywy, które podejmowa-
liśmy do tej pory to duża i ważna dla nas 
kwestia zaangażowania wielu instytucji 
w próbę właściwego uregulowania usta-
wy o gospodarce odpadami. Wszyscy 
teraz obserwujemy gwałtownie rosnące 
ceny, szczególnie na tzw. RIPOK-ach 
(Regionalnych Instalacjach Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych). Pozostałe 
podmioty z tej branży również podno-
szą ceny. 

Zauważyliśmy, że działa to trochę 
na zasadzie rynku monopolistycznego. 
Można powiedzieć, że funkcjonuje gru-
pa fi rm, która ustawowo ma zarezerwo-
waną gałąź działalności gospodarczej 
tylko dla siebie i nikt tam na zasadzie 
wolnej konkurencji nie może uczest-
niczyć. W konsekwencji ceny usług są 
wywindowane.

Dzięki naszej interwencji w charak-
terze ogólnym został zaangażowany 
UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów). Zamysły rozwiązań 
legislacyjnych przesłaliśmy również do 
Pana Premiera.

Naszym kolejnym pomysłem jest 
chęć usprawnienia poprzez likwidację 
obowiązku meldunkowego, o którym 
się od lat mówi, a w rzeczywistości on 
cały czas istnieje. Chcielibyśmy upo-
rządkowania tego obszaru tak, żeby jed-
na osoba nie musiała składać różnych 
adresów w różnych instytucjach. Są 

tworzone autonomiczne bazy różnych 
adresów, a potem jest kłopot z ustale-
niem, który jest właściwy. Dochodzi do 
sytuacji, że prokuratura lub sąd wysy-
łają swoje postanowienia pod konkret-
ny adres, pod którym nikogo nie ma, 
a adresat wcale nie musi się ukrywać, 
tylko po prostu mieszka w innej części 
Polski. Z tym systemem od lat niewiele 
się działo. Widzę, że obecnie jest chęć 
zrobienia porządku z tymi wieloletnimi 
zaległościami.

Tutaj też jesteśmy, można powiedzieć, 
takim inspiratorem. Mam nadzieję, że 
zostaną wybrane właściwe kierunki i 
wdrożone odpowiednie rozwiązania. 

Mówimy też o pewnych problemach 
na poziomie oświaty, o obwodach, które 
mogłyby być międzygminnymi i o moż-
liwości rozliczania się za dzieci między 
gminami. Dzieci mogłyby chodzić do 
szkoły w sąsiednich gminach, ale gmi-
na, w której mieszka dziecko, pokry-
wałaby koszty, tak jak to ma miejsce w 
przypadku przedszkoli. Gminy, w któ-
rych jest bardzo dużo dzieci, bronią się 
przed dziećmi z sąsiednich gmin. A być 
może nie trzeba byłoby się bronić, tyl-
ko trzeba byłoby doprowadzić do nor-
malnej sytuacji, że fi nansowanie szkoły 
szłoby za dzieckiem. 

Mówiliśmy też o zmianie dowodów 
osobistych, która też się dzieje, ale też 
myśleliśmy o wprowadzeniu nowych 
funkcjonalności, które pomogłyby np. 
w systemie ratownictwa medycznego.

Mówiliśmy też o tym, aby w me-

chanizmach rozdziału środków cen-
tralnych zaszyć wskaźnik obciążenia 
demografi cznego. Żeby nie stosować 
tego archaicznego podziału pomiędzy 
gminami wiejskimi a miejskimi, gdzie 
od lat ustawowo zakłada się, że gmina 
wiejska ma gorzej, a gmina miejska le-
piej.  Życie pokazuje, ze ten podział nie 
do końca potwierdza się. Najbogatsze 
gminy w Polsce to gminy wiejskie. Ab-
solutnie najbogatszą gminą w kraju jest 
wiejska gmina Kleszczów. Dochodów w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca może jej 
pozazdrościć nawet sama Warszawa. 
Nieopodal nas dobrym przykładem 
jest gmina Lesznowola, która w naszej 
okolicy uznawana jest za jedną z najbo-
gatszych.

Poprzez ten archaiczny podział może 
dochodzić do sytuacji, że nie wszystkie 
gminy wiejskie mogą potrzebować do-
datkowego wsparcia, a te środki można 
byłoby przekazać innym gminom wiej-
skim, które mają faktycznie bardzo duże 
problemy. 

Zamiast tego podziału warto zasto-
sować wskaźnik obciążenie demogra-
fi cznego, który brałby pod uwagę takie 
parametry jak:  ilość osób aktywnych 
zawodowo, lości osób w wieku emery-
talnym lub w wieku przedprodukcyj-
nym. 

Ten wskaźnik pokazywałby, czy dana 
gmina potrzebuje dużego wsparcia, bo 
ma np. wielu emerytów lub przeciwnie, 
jakaś gmina ma stosunkowo dużo dzie-
ci, czyli musi im zapewnić utrzymanie 

w szkołach i przedszkolach. Wskaźnik 
obciążenia demografi cznego mógłby te 
wszystkie sytuacje w sposób uczciwy i 
sprawiedliwy korygować. 

Jak to w każdej organizacji sporą 
część aktywności zajmują sprawy or-
ganizacyjne.

W ciągu tych kilku miesięcy poczy-
niono zapewne już jakieś kroki. Jakie?

Na pewno takie stowarzyszenia ro-
dzą się w bólach Nie jest łatwo tego typu 
stowarzyszenie uruchomić, chociażby 
z takich względów obiektywnych, or-
ganizacyjnych. Jesteśmy jednym z naj-
tańszych, a może i najtańszym tego ro-
dzaju stowarzyszeniem samorządowym 
w Polsce.  Na początku ledwie nam 
wystarczy na wynajem lokalu, ale już 
nie na pracownika. Mam nadzieję, że 
przybędzie nam członków i zatrudnimy 
chociaż jedną osobę, która na bieżąco 
będzie prowadziła dokumentację ZSP 
łącznie ze sprawami. 

Stowarzyszenie zostało założone w 
zeszłym roku, zarejestrowane z siedzibą 
w Tomaszowie Lubelskim. W tej chwi-
li posiadamy już biuro w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, czyli w budynku IN-
TRACO. Ma to symboliczny wymiar. 
Stowarzyszenie jest ogólnopolskie i 
mamy członków rozsianych na terenie 
całego kraju. Wypada więc, żebyśmy 
byli zlokalizowani w miejscu central-
nym i symbolicznie wspólnym dla nas 
wszystkich. 

Na dzień dzisiejszy mamy 28 człon-
ków, ale niebawem przyjmiemy kolej-
nych. Zostały podjęte już uchwały przez 
rady poszczególnych gmin. 

Rozumiem, że w przypadku przy-
jęcia nowych członków istotna jest 
wola podmiotu chcącego wstąpić do 
Związku, a nie jakieś nadzwyczajne 

- Dzisiaj, w święta Zmartwychwstania Pańskiego, wspominamy naszych roda-
ków, dla których ojczyzna była i jest najważniejsza, a o tym najlepiej wiedzą ze-
słańcy Sybiru i Kazachstanu. Słowa Hymnu Sybirackiego, potwierdzają, że „my-
śmy szli i szli niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg”. My, żyjące dzieci 
Sybiru z dumą przeżywamy pamięć o męstwie naszych bliskich. Wróciliśmy do 
ukochanej ojczyzny w niepełnych rodzinach, bo część została na nieludzkiej zie-
mi. Dlatego w naszych sercach na zawsze pozostaną pamięć i trudne wspomnienia 
– tymi słowami Maria Sobolewska, Honorowy Prezes Koła Związku Sybiraków w 
Wołominie rozpoczęła swoje wystąpienie z okazji Świąt Wielkanocnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wi-
cestarosta Adam Łossan, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Jerzy Mikulski, 
radny powiatowy Igor Sulich, wicebur-
mistrz Wołomina Robert Makowski, 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK 
z prezesem Andrzejem Saulewiczem, 
młodzież z LO PUL w Wołominie, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych związ-
ków senioralnych i kombatanckich. Jak 
zwykle w Kole Sybiraków, spotkanie 
przebiegło w serdecznej atmosferze. Po 
złożeniu życzeń, przekazano Sybirakom 

paczki świąteczne od Starosty Woło-
mińskiego Kazimierza Rakowskiego i 
TPZW WOŁOMINIAK. Za otaczanie 
opieką, za troskę i pomoc, podziękowała 
Maria Sobolewska, która również złożyła 
wszystkim obecnym życzenia: - Życzę 
wszystkim wiele radości, pogody ducha 
oraz Bożego błogosławieństwa. Niech w 
naszych domach wraz z modlitwą po-
biegnie ku Stwórcy myśl dziękczynienia 
za ocalenie życia i powrót do ojczyzny. 
Życzę zdrowia, spokojnych i rodzinnych 
świąt. Wesołego Alleluja!

OGŁOSZENIE
W kwietniu br. mija 17 rocz-
nica śmierci Siostry Zakonnej 

Dominikanki, urodzonej w 
Miąsem, w rodzinie Morka.

Zmarła na Ukrainie, 
gdzie znajduje się Jej grób.

Na okoliczność tej rocznicy 
odprawiona zostanie Msza 

Św. w Kościele Rzymskokato-
lickim w Miąsem w dn. 29.IV 

br. (niedziela). Msza Św. 
będzie odprawiona o godz. 
11.00, na którą zapraszam 

Rodzinę i Parafi an.

Zofi a Zielińska
zd. Morka

kryteria...
Przede wszystkim jest to wola obu 

stron, a przede wszystkim trzeba się 
utożsamiać z naszym statutem, naszą 
działalnością i pozostałymi członka-
mi stowarzyszenia. Zainteresowany 
podmiot chęć wstąpienia do Związku 
musi wyrazić w postaci uchwały przez 
właściwą radę ,a z drugiej strony za-
rząd stowarzyszenia przyjmuje również 
uchwałę o przyjęcie w poczet członków.

Do tej pory nie mieliśmy kłopotów ze 
wzajemnym zaakceptowaniem siebie.

Co prawda wiedza czy informacja 
o naszym stowarzyszeniu jest na razie 
dość skromna, ale coraz szybciej roz-
przestrzenia się po środowisku.

Korzystając z okazji zapraszam 
wszystkich chętnych do współpracy.  

Dziękuję za rozmowę.
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Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka w związku z 
ofertami przetargowymi znacznie prze-
kraczającymi budżet (brakuje minimum 
3 mln zł) podjął decyzję o zmianie kon-
cepcji budowy parkingu wielopoziomo-
wego przy stacji Kobyłka Ossów.

Parking wielopoziomowy zostanie za-
stąpiony powierzchniowym.

Jednocześnie Miasto Kobyłka nie 
rezygnuje z dotacji. Zostanie złożony 
wniosek do MJWPU o zmianę założeń 
i redukcję zakresu w projekcie złożonym 
do dofi nansowania.

Kobyłka

Nawiązana przez Urząd Miasta Kobyłka współpraca kulturalna zaowocowała 
przyjazdem do Kobyłki Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska.

Panie gościły w naszym mieście w dniach 23-25 marca. W tym czasie mogły zapo-
znać się z Kobyłką oraz poznać jej mieszkańców. 

 Pobyt rozpoczęły od wizyt w telewizji, gdzie opowiadały o zwyczajach i tradycjach 
wielkanocnych. 

Po powrocie do Kobyłki nasi goście poznali historię regionu goszcząc w 'Samo-
rządowej Instytucji Kultury, Ossów 1920", a popołudnie spędzili w agroturystyce "Po 
kądzieli", gdzie zobaczyły "Muzeum Mazowieckiej Wsi".

 Mieliśmy przyjemność posłuchać Pań, jak śpiewają na Mszy w Bazylice Św. Trójcy 
oraz wieczorem w MOK-u, gdzie najpierw wystąpił chór Parafi alno-Miejski Cantanti, 
a później nasi goście.

W pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce 
wystartował projekt Planetobus. 

Jest to projekt mobilnego planetarium 
z Centrum Nauki Kopernik. Po inaugu-
racji odbyła się konferencja prasowa, w 
której uczestniczył wicepremier Jarosław 
Gowin, Irena Cieślińska (dyrektor pro-
gramowy Centrum Nauki Kopernik) 
oraz burmistrz Miasta Kobyłka Robert 
Roguski.



Wiadomości.pwWiadomości.pw

10 marca odbył się fi nał ósmej edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”. 
Burmistrz Tłuszcza przyznaje nagrody najbardziej zasłużonym mieszkankom 
Gminy Tłuszcz. Galę poprowadziła Wioleta Kur- dyrektor Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oraz Michał Galicki. Kandydatki do Róży Burmi-
strza zgłaszano w pięciu kategoriach, a laureatki plebiscytu zostały wyłonione 
przez kapitułę konkursu. Nagrody podczas gali wręczyli wspólnie burmistrz Pa-
weł Bednarczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy. 

7KULTURA

7 marca w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej od-
było się spotkanie z Piotrem Maciejukiem- mieszkańcem gmi-

ny Tłuszcz, artystą rękodzielnikiem, z zamiłowania podróżnikiem po Syberii oraz 
dr KünnejTakaahaj, która jest rodowitą Sachą z Jakucji. W 2017 roku obroniła ona 
doktorat w języku polskim w zakresie kulturoznawstwa na temat „Jakuckie prace 
Wacława Sieroszewskiego w kontekście przemian świadomości narodowej Sacha 
(Jakutów)” na Wydziale ArtesLiberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Tłuszcz

Zanim jednak Piotr Maciejuk opowiedział publiczności o miłości do Syberii, bur-
mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wręczył dr KünnejTakaahaj medal im. Wacława 
Sieroszewskiego, który powstał z okazji 100-lecia Gminy Tłuszcz. Dr KünnejTakaahaj 
nie kryła wzruszenia i w krótkim przemówieniu powiedziała, że Wacław Sieroszewski 
jest jednym z najbardziej zasłużonych dla Syberii Polaków- jako pierwszy zaczął ob-
serwować, zbadał i spisał zwyczaje tego ludu. 

W kategorii „Samorząd” główną na-
grodę otrzymała Pani Jadwiga Gizińska. 

W kategorii „Przedsiębiorczość głów-
ną nagrodę otrzymała Pani Agnieszka 
Kozuk.

W kategorii „Działalność społeczna” 
główną nagrodę otrzymała Pani Anna 
Jaworska. 

W kategorii „Edukacja i kultura” głów-
ną nagrodę otrzymała Pani Emilia Sasin.
W kategorii „Superkobieta” główną na-
grodę otrzymała Pani Marzena Białek.

Specjalne wyróżnienie „Róża Róż” 
powędrowało do Pani Jolanty Malinow-
skiej.

Wielkim zaskoczeniem było przyzna-
nie dodatkowych wyróżnień Paniom 
spoza terenu gminy, które działają na 
rzecz jej rozwoju- Pani Bożenie Żelazow-
skiej – Przewodniczącej Komisji Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego oraz Pani 
Halinie Kusak – Skarbnik Gminy. 

Wszystkie fi nalistki plebiscytu otrzy-
mały kwiaty, dyplomy i okolicznościowe 
broszki oraz nagrody ufundowane przez 
sponsorów: Panią Elżbietę Kursę – Le-
der, Panią Marzenę Ołówkę, Panią Bar-
barę Owczarską, Państwa Halinę i Kazi-
mierza Banaszków, Państwa Małgorzatę 
i Macieja Królików, Państwa Magdalenę 
i Dariusza Romańskich, Panią Beatę Mu-
sielik, Panią Martynę Gajcy oraz Państwa 
Katarzynę i Sławomira Mataków. 

Gala została połączona z akcją chary-
tatywną dla wspaniałej, dzielnej dziew-
czynki – Weroniki. Ta 12-latka jest już 
po kilku zabiegach operacyjnych. Stan 
zdrowia dziewczynki wymaga kolejnych 
bardzo skomplikowanych i kosztownych 
operacji (koszt ok. 100 tys. zł) oraz dłu-
gotrwałej rehabilitacji. Oprócz zbiórki 
datków przez Harcerzy z Hufca ZHP w 
Tłuszczu  odbyła się licytacja obrazów 
przekazanych przez Pana Dariusza Wil-
czyńskiego, Panią Halinę Krysik oraz 
Pana Przemysława Sasina. 

Druga część gali, to niezwykły koncert 
zespołu Singin’Birds, który jest półfi na-
listą IV edycji pro gramu Must Be Th e 
Music. W 2013 roku występował pod-
czas 50. Festiwalu Pol skiej Piosenki w 
Opolu, a także był jedną z gwiazd trasy 
Lata z Radiem w 2014 roku

Zebrani goście mogli podziwiać wy-
stawę „Panowie- Paniom”, która jest 
ukłonem w stronę płci pięknej. Zorga-
nizowana została przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Organizowania Społeczności 
Lokalnych AB OVO oraz Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Tłuszczu. Zdjęcia 
wykonały Anna Jaworska i Aleksandra 
Skonieczna. 

Na koniec uroczystości wszystkich 
uczestników zaproszono na poczęstu-
nek. Okolicznościowy tort pokroił bur-
mistrz Paweł Bednarczyk. 

Burmistrz Tłuszcza dziękuje Stowa-
rzyszeniu „Pomóż Dzieciom” na czele 
z Panem Waldemarem Wojtyrą oraz 
Harcerzom z Hufca Tłuszcz za prze-
prowadzenie zbiórki na rzecz Weroniki 
Miąskiewicz podczas VIII gali „Róża 
Burmistrza Tłuszcza”.

Fot. swallow studio 
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Ząbki

23 marca 2018 r. na pływalni  Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach zostały 
przeprowadzone przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wołominie, Po-
wiat Wołomiński oraz Miasto Ząbki - Mistrzostwa Powiatu w sztafetach pływac-
kich dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci: roczniki 2005 - 2008  oraz  młodzież: 
roczniki 2002 – 2004. 

Wyniki w rywalizacji
dziewcząt – kategoria dzieci.

 I miejsce - SP 2 Ząbki

II miejsce - SP 1 Ząbki

III miejsce - SP 7 Wołomin

IV miejsce - SP 5 Wołomin

V miejsce - SP Katolicka Ząbki

VI miejsce - SP 3 Zielonka

Wyniki w rywalizacji
chłopców  – kategoria dzieci

I miejsce - SP 2 Ząbki

II miejsce - SP 7 Wołomin

III miejsce - SP 1 Ząbki

IV miejsce - SP 3 Wołomin

V miejsce - SP Katolicka Ząbki

VI miejsce - SP 5 Wołomin 

VII miejsce - SP 3 Zielonka

Wyniki w rywalizacji
dziewcząt – kategoria młodzież 

I miejsce - SP 2 Ząbki

II miejsce - SP Katolicka Ząbki

III miejsce - SP 1 Ząbki

IV miejsce - SP 4 Zielonka

Wyniki w rywalizacji
chłopców  – kategoria młodzież

I miejsce - SP 2 Ząbki

II miejsce - SP 4 Zielonka 

III miejsce - SP Katolicka Ząbki

IV miejsce - SP 1 Ząbki

Do rywalizacji przystąpiły: 
Kategoria dzieci:
• Szkoła Podstawowa nr 1

w Ząbkach
• Szkoła Podstawowa nr 2

w Ząbkach 
• * Szkoła Podstawowa nr 3

w Ząbkach 
• Katolicka Szkoła Podstawowa 

w Ząbkach 
• Szkoła Podstawowa nr 3 

w Zielonce 
• Szkoła Podstawowa nr 3 

w Wołominie 
• Szkoła Podstawowa nr 5

w Wołominie 
• Szkoła Podstawowa nr 7 

w Wołominie 
Kategoria młodzież:
• Szkoła Podstawowa nr 1 

w Ząbkach
• Szkoła Podstawowa nr 2

w Ząbkach 
• Katolicka Szkoła Podstawowa 

w Ząbkach
• Szkoła Podstawowa nr 4 

w Zielonce 
Rywalizację rozpoczęły dziewczęta z 

kategorii dzieci a kolejno po nich wystar-
towali chłopcy z tej kategorii. 

Pierwszą konkurencją  była sztafeta 
8 x 25 m. W każdym z roczników do 
sztafety trzeba było wystawić po 2 osoby, 
które popłynęły stylem dowolnym. Po 
konkurencji zespołowej przyszedł czas 
na rywalizację indywidualną. Uczniowie 
ze sztafety zostali rozdzieleni na następu-
jące biegi:

• 25 m stylem grzbietowym
(2008, 2007)

• 25 m stylem dowolnym
(2008, 2007)

• 50 m stylem grzbietowym
(2005, 2006)

• 50 m stylem dowolnym
(2005, 2006) 

W kategorii młodzież – dziewczęta i 
chłopcy klas 7, II i III gimnazjalnych ry-
walizację rozpoczęli  od sztafety  6 x 25 m 
stylem dowolnym, a po niej rozpoczęły 
się konkurencje indywidualne: 

• 50 m stylem grzbietowym
• 50 m stylem dowolnym
• 50 m stylem klasycznym

Po zakończonych biegach czasy zdo-
byte przez każdy zespół, zostały przez sę-
dziów  podliczone i na podstawie wyni-
ków wyłoniono miejsca poszczególnych 
szkół. 

Mistrzostwa Powiatowe zakończyły 
się  nagrodzeniem  najlepszych drużyn. 
Medale ufundowane przez Burmistrza 

Miasta Ząbki i dyplomy wręczył Prezes 
MCS Ząbki Mariusz Ryciak w towarzy-
stwie zastępcy Przewodniczącego PSZS 
w Wołominie p. Mieczysława Rosłana.  

Zwycięskie drużyny w kwietniu będą 
reprezentowały nasz powiat w rywaliza-
cji międzypowiatowej w Piasecznie. 

Agnieszka Cichowska


