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– (...) pierwsza edycja 
Ząbkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego rozpocz-
nie się w grudniu bie-
żącego roku. W styczniu 
mieszkańcy będą mieli 
możliwość zgłaszać swoje 
pomysły. Dalej czeka nas 
etap weryfikacji pomysłów 

i głosowanie mieszkańców – 
mówi Grzegorz Siwek, radny 
Miasta Ząbki >> str. 3

Budowa sieci wodno 
- kanalizacyjnej  
na os. Klonowa  
- Norwida w Tłuszczu

Paweł Żółtek

Paweł  
Bednarczyk

Krzysztof  
Chaciński

– Nasz sukces jest tym 
większy, że wybór Marek nie zo-

stał dokonany przez kapitułę lub jury. 
Uniwersyteccy eksperci oparli się 
wyłącznie na twardych danych m.in. 
sprawozdaniach budżetowych sa-
morządu i danych Głównego Urzędu  
Statystycznego  podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek ubiegają-
cy się o reelekcję  >> str. 4

stał dokonany przez kapitułę lub jury. 
Uniwersyteccy eksperci oparli się 

– Z dużym szacunkiem odnoszę się do kan-
dydatów, którzy przedstawiają pozytywny 
program, bo to oznacza, że niezależnie od 

tego, kto wygra te wybory, istnieje kilka 
wizji rozwoju miasta, które trafiają do prze-

strzeni publicznej. Uważam za ogromny atut 
Kobyłki fakt, że choć jesteśmy małym mia-

stem, to staramy się rozmawiać merytorycz-
nie – mówi Konrad Kostrzewa, radny 

miejski, ubiegający się o urząd 
burmistrza Kobyłki >> str. 3

7

Ząbkowski  
Budżet  

Obywatelski  
stał się faktem 

– Należy w Gminie Jadów 
zorganizować komunikację lokal-

ną. Dojazd dla osób starszych do Jadowa 
jest dużym problemem. Jest wiele osób 
starszych, które sprowadzają się do nas 
na spędzenie życia na emeryturze. Ko-
nieczne jest stworzenie dla nich oferty  
– mówi Rafał Rozpara, radny gminny ubie-
gający się o urząd wójta Jadowa >> str. 7

Nie należy  
stawiać  
barier

Kobyłka całkowicie 
zmieni oblicze?
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Prawa i obowiązki 
wspólników

O ważnych wyborach przed założeniem własnej firmy bądź zawiązania spółki rozmawiamy z 
Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Przypomnę, że w poprzednim 
tygodniu rozmawialiśmy o rodza-
jach spółek.
– Tak, ponieważ temat jest ob-
szerny, to nie sposób omówić go 
w jednej rozmowie. Zacznę od 
przypomnienia: do prowadzenia 
działalności gospodarczej można 
wykorzystywać spółkę cywilną oraz 
spółki uregulowane w kodeksie 
spółek handlowych, tj.: spółkę 
jawną, spółkę partnerską, spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółkę komandytową, spółkę ko-
mandytowo-akcyjną oraz spółkę 
akcyjną.
– Czym różnią się między sobą 
poszczególne spółki?
– Chcę skupić się na trzech istot-
nych cechach: na odpowiedzial-
ności za zobowiązania spółki, na 
kwestii opodatkowania dochodów 
spółki  oraz na sposobie powstania 
spółki i jej prowadzenia.
– Zatem zamieniam się w 
słuch.
– Najprostszą spółką jest spółka 
cywilna. Powstaje ona w wyniku za-
warcia umowy pomiędzy minimum 
dwoma wspólnikami. Wspólnicy 
są zarejestrowani jako osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą 
w CEIDG (Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Go-
spodarczej), we wpisie każdego 
wspólnika w CEIDG znajduje się 
również informacja o zawarciu 
umowy spółki cywilnej. Sprawy 
spółki prowadzą wszyscy wspólnicy. 
Za zobowiązania spółki odpowiada 
każdy ze wspólników solidarnie.
– Co to oznacza?
– Mówiąc lapidarnie; może zdarzyć 
się tak, że jeden ze wspólników 
będzie musiał spłacać długi dru-

giego, który ten zaciągnął w ramach 
spółki cywilnej. Trzecią kwestią jest 
opodatkowanie dochodu spółki 
cywilnej. Ponieważ jest to spółka 
osobowa, to w świetle przepisów 
podatkowych jest ona transparent-
na podatkowo. 
– Transparentna podatkowo? A 
co to właściwie znaczy? Można 
prostszym językiem?
– Oczywiście, chodzi o to, że spółka 
nie jest płatnikiem podatku do-
chodowego. Podatek dochodowy 

płacą poszczególni wspólnicy od 
dochodu spółki przypadającego 
proporcjonalnie do ich udziału w 
zysku spółki. Oczywiście udział w 
zysku wspólnicy zapisują w umo-
wie spółki, a w przypadku braku 
zapisów przyjmuje się, że udziały 
są równe.
– Co właściwie z tego wynika, 
co może Pan doradzić naszym 
Czytelnikom?
– Jako podsumowanie powiem, że 
spółka cywilna jest najprostszą ze 
spółek. Jej powołanie odbywa się 

szybko. Wystarcza wpis wspólników 
do CEIDG oraz zawarcie umowy 
spółki cywilnej (najlepiej oczywi-
ście na piśmie; jedynie, gdy w grę 
wchodzi wniesienie do spółki, to 
umowa taka musi być zawarta w 
formie aktu notarialnego). Prosta 
jest księgowość i opodatkowanie 
takiej spółki, natomiast wspól-
nicy muszą mieć do siebie duże 
zaufanie z uwagi na przytoczony 
wcześniej zakres odpowiedzialno-
ści za zobowiązania spółki. Dodam 

jeszcze, że wspólnicy odpowiadają 
całym swoim majątkiem za zobo-
wiązania spółki.
– No dobrze, to wiemy już, oczy-
wiście w wielkim skrócie, jak 
powstaje i jak działa spółka cy-
wilna. A jak pozostałe spółki?
– Powstanie i działanie pozostałych 
spółek reguluje kodeks spółek han-
dlowych. Zacznę od spółki jawnej. 
Spółka jawna to minimum dwóch 
wspólników. Umowa spółki jawnej 
musi być zawarta na piśmie pod 
rygorem nieważności, a sama spół-

ka powstaje z chwilą wpisania jej 
do Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS). Tu również każdy wspólnik 
ma prawo prowadzić sprawy spółki. 
Za zobowiązania spółki również 
odpowiadają wszyscy wspólnicy 
spółki solidarnie, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że co do zasady 
najpierw majątkiem spółki, a gdy 
tego zabraknie, dopiero w drugiej 
kolejności majątkiem osobistym.
– A co z opodatkowaniem?
– Spółka jawna jest spółką osobową. 
Opodatkowanie dochodów wspól-
ników jest analogiczne jak w przy-
padku spółki cywilnej. Dodatkowo 
w przypadku małych spółek jaw-
nych mogą one również korzystać z 
uproszczeń w prowadzeniu księgo-
wości co oznacza, że nie muszą one 
prowadzić ksiąg rachunkowych, a 
wystarczy podatkowa księga przy-
chodów i rozchodów lub ewidencja 
przychodów.
– Co powie Pan na podsumo-
wanie o spółce jawnej?
– Jeśli chodzi o opodatkowanie to 
jest podobnie jak w przypadku spół-
ki cywilnej, różni się nieco zakres 
odpowiedzialności oraz więcej for-
malizmu wymaga powstanie, oraz 
prowadzenie spółki jawnej (wpisy 
w sądzie rejestrowym KRS). Co do 
pozostałych spółek jest to temat na 
kolejną rozmowę.

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

- Wspólnicy spółki cywilnej 
są zarejestrowani jako oso-
by prowadzące działalność 
gospodarczą w CEIDG, we 
wpisie każdego wspólnika 
w CEIDG znajduje się rów-
nież informacja o zawarciu 
umowy spółki cywilnej. (...) 
Za zobowiązania spółki 
odpowiada każdy ze wspól-
ników solidarnie  
– mówi Paweł Żółtek.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z 3 października 2018 r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
ze zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10 w Wołominie, wywieszono  
na okres 21 dni, tj. od 03.10.2018 r. do 24.10.2018 r., wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego 
przeznaczonych do dzierżawy.
Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą 
zapoznać się w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa    
Powiatowego w Wołominie: poniedziałek w godz. 1000 do 1800, 
wtorek - piątek 800 do 1600.
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Nie jesteś sam!
Edward M. Urbanowski

Lech Wałęsa, w sobotę 29 września, obchodził 75. urodziny., zaś 5 paździer-
nika mija 35. rocznica otrzymania przez przywódcę Solidarności Pokojowej 
Nagrody Nobla. Z powodu tych dwóch ważnych rocznic, w sobotę w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczystość na cześć Jubilata.

Kolejka składających życzenia nie miała końca. Z prezentami przybyli 
ambasadorowie ponad dwudziestu krajów. Powszechną uwagę zwracała 
pani Georgette Mosbacher, ambasador USA w olśniewającej zielonej sukni 
i oryginalnej biżuterii. Na spotkanie z dostojnym Jubilatem czekali między 
innymi ambasadorowie Wielkiej Brytanii, Norwegi, Japonii, Kazachstanu, 
Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Maroka, Panamy, Hiszpanii, Holandii, 
Danii, a nawet Gambii. Wszyscy wyrażali swój podziw i szacunek dla Laureata 
Pokojowej Nagrody Nobla.

- Zmienił Pan świat – powiedział ambasador Szwajcarii.
Ambasador Niemiec przekazał Jubilatowi list od prezydenta Franka-Wal-

tera Steinmeiera. - Niemcy i Europa wiele panu zawdzięczają. Przyczynił się 
pan do zjednoczenia Niemiec i utorował 
drogę do wspólnej Europy.

- Dziękujemy za wolną Polskę, będzie-
my jej bronić!

- Damy radę, Lechu! – dodawał otuchy 
Wałęsie jego przyjaciel z Wolnych Związ-
ków Zawodowych Jerzy Borowczak.

- Życzymy ci dużo wnuków i wiele 
radości.

Lech Wałęsa: - „Upływa szybko życie, 
jak potok płynie czas, za rok, za dzień, za 
chwilę razem nie będzie nas…”. Takie 
spotkania są dowodem, że przyjaźń się 
liczy. Moje życie było skomplikowane, świat 
się całkiem zmienił, a w tej zmianie jest też 
wasz i mój wkład. Czy jednak byliśmy przy-
gotowani do tego nowego świata? Czy wiedzieliśmy jak w nim żyć? Musimy 
uzgodnić fundamenty, na których ten nowy świat ma się opierać. Jeśli tego 
nie zrobimy, następne pokolenia będą mówić: Owszem, świetnie burzyliście, 
ale czy zbudowaliście coś lepszego?. Wiele mi się w życiu udało, mam synów 
(…i córki - dodał ktoś z widowni). No tak, córki też, oczywiście. I dom zbu-
dowałem. Przy pomocy boskiej i waszej wywalczyłem wolność. Nie brałem 
się za budowanie, bo nie miałem do tego odpowiedniego doświadczenia, nie 
byłem do tego przygotowany. Dziękuję że jesteście ze mną.

Potem zabrał głos przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk: - Przy-
wiozłem dokument, który potwierdza pana intuicje: ma pan w całej Europie 
więcej przyjaciół niż kiedykolwiek! Dokonał pan rzeczy niemożliwej: zamiany 
systemu bez rozlewu krwi. Okazał się pan politykiem mądrym i niezwykle 
skutecznym. Uczestniczyliśmy w czymś pięknym, pokazaliśmy światu, że 
dobro i prawda może zwyciężyć. Mówiłem o tym na sesji ONZ w Nowym 
Jorku. Dał nam przykład Lech Wałęsa jak zwyciężać mamy… Był pan i jest 
nadal bohaterem naszych czasów. Jak każdy człowiek ma pan wady i zalety. 
Ale pańskie wady są zwykłe, ludzkie, a zalety - wyjątkowe. Nie zmienią tego 
żadne oszczerstwa. Prawda jest silniejsza od kłamstwa. A Lech Wałęsa jest 
silniejszy od… wiadomo kogo.

Wręczając jubilatowi oprawiony w ramkę list z wyrazami wdzięczności i 
uznania od wszystkich przywódców krajów członkowskich Unii Europejskiej 
Tusk dodał: - Tylko jednego podpisu nie ma (premiera RP Mateusza Mora-
wieckiego!!!). To dowód, że nie pan jest sam, panie prezydencie.

We wtorek odwiedził mnie zna-
jomy. – Byłem dziś w Białymstoku, 
wczoraj w Siedlcach i w Warszawie, 
ale nigdzie nie ma tylu kandydatów co 
w Wołominie – stwierdził wchodząc 
na nasze stowarzyszeniowe podda-
sze. – Ktoś się w tym jeszcze potrafi 
połapać – zapytał.

Idąc w środę do pracy postanowi-
łam pójść dłuższą trasą i… faktycznie 
przybywa banerów i plakatów na 
dyktach a na słupach brakuje miejsca. 
No cóż – faktycznie trudno się w tym 
wszystkim odnaleźć bo nawet leauty 
niektórych komitetów jakoś spe-
cjalnie się od siebie nie odróżniają. 
Niestety taka konkluzja nie nastraja 
optymistycznie. Mam jednak cichą 
nadzieję, że idąc do urn nie będziemy 
stawiać krzyżyków na chybił trafił.

A lista konkurentów jest długa. W 
Wołominie tylko na funkcję burmi-
strza mamy aż sześciu kandydatów 
na czele z urzędującą burmistrz 
Elżbietą Radwan, z którą w szranki 
postanowiło stanąć aż pięciu panów 
– alfabetycznie listę rozpoczyna 
Sylwester Jagodziński (zastępca 
w kadencji Ryszarda Madziara i w 
części kadencji Elżbiety Radwan); 
kolejny jest Ryszard Madziar – bur-
mistrz poprzedniej kadencji; Tomasz 
Kowalczyk – radny miejski obecnej 
kadencji z Mostówki; Dominik 
Kozaczka wołomiński radny miejski 
oraz Andrzej Wojakowski – dyrygent 
wołomińskiej Orkiestry Miejskiej.

W sąsiedniej Kobyłce do rywaliza-
cji stają aż dwie panie: Karina Jaźwiń-
ska – wieloletnia współpracownica 
urzędującego burmistrza Kobyłki 
Roberta Roguskiego, która złożyła 
kilka miesięcy temu rezygnację z 
funkcji wiceburmistrza tego miasta 
oraz Edyta Zbieć, wiceburmistrz 
Wołomina, mieszkająca od kilku 
lat w Kobyłce. Do rywalizacji z pa-
niami staje trzech panów: Konrad 
Kostrzewa – radny dwóch ostatnich 
kadencji, Kamil Kowaleczko – młody 
działacz PiS oraz Robert Denis. W 
innych gminach w wyborcze szranki 
o funkcję burmistrza również stanęły 
panie: w Ząbkach Małgorzata Zyśk, w 
Zielonce Dorota Bienias, a w Tłusz-
czu Grażyna Krupa.

Na początku bieżącego roku bur-
mistrz Wołomina Elżbieta Radwan 
sygnalizowała, że w samorządzie 
potrzeba jest więcej kobiet bowiem 
w Radzie Miejskiej z którą przyszło 
jej pracować w mijającej kadencji 
na 23 radnych zasiadała tylko jedna 
kobieta.

Czy fakt, że tym razem więcej 
pań postanowiło powalczyć o funkcję 
liderów w swoich gminach prze-
łoży się na ilość kobiet w naszych 
lokalnych samorządach przeko-
namy się jeszcze w tym miesiącu.  
Warto jednak zadbać, aby wybory 
jakich dokonamy były świadome. 
Poznajmy naszych kandydatów nie 
tylko z ulotek i plakatów.

Więcej kobiet  
w samorządzie?

Teresa Urbanowska

– Młodość w samorządzie – po-
maga, przeszkadza, jest bez 
znaczenia?
– W samorządzie jest potrzebna 
zarówno młodość jak i dojrzałość. 
Gdy osiem lat temu zostałem po raz 
pierwszy radnym, czułem się bardzo 
dumny. Odebrałem ten swój mandat 
jako wyraz zaufania moich sąsiadów. 
Ale wracając do pytania – to bardzo 
ważne, aby w samorządzie równolegle 
funkcjonowali zarówno młodzi jak i 
starsi. To pozwala na równowagę.
– Można już powiedzieć, że za 
Panem jest II kadencja radne-
go. Czy one się dla Pana czymś 
różniły?
– Na początku mojej pierwszej 
kadencji jeden z wieloletnich rad-
nych stwierdził, że będąc radnym 
pierwszą kadencję, będę się dopiero 
uczył a dopiero w II kadencji zostanę 
świadomym radnym. Pamiętam, że 
bardzo mnie zdenerwowało to stwier-
dzenie. Wzburzyłem się wówczas, 
że jak to – mam się dopiero uczyć? 
Wspominając tę rozmowę, myślę, że 
mojemu rozmówcy chodziło o coś 
innego, że nabywając doświadczenia 
możemy sprawniej poruszać się w 
przepisach i zasadach, co pozwala 
inaczej widzieć możliwości realizacji 
własnych pomysłów i wizji rozwoju 
miasta, a także zaspokajania potrzeb 
określonych grup mieszkańców. 
Takie lekcje trzeba zdobywać bez 
względu na wiek. Będąc młodym, 
chcąc pracować społecznie, trzeba 
się uczyć i to doświadczenie procen-
tuje. Obecną kadencję określiłbym w 
moim przypadku jako spokojniejszą 
i bardziej świadomą. Może nie w 
samym określaniu tego, co chciałem 
zrobić – bo do tego lepsza jest pierw-
sza kadencja, ale bardziej do tego jak 
chce się zrealizować swoje działania, 
jakimi ścieżkami się poruszać. Co 
prowadzi do bardziej świadomego 
spojrzenia na miasto.
– Wśród kandydatów na bur-
mistrza Kobyłki znajduje się 
również Pańskie nazwisko. Ro-
zumiem, że czuje się Pan już 
gotów do sprawowania tej funk-
cji, czy może to efekt presji ze 
strony środowiska burmistrza 
Roguskiego?
– To prawda. Czuję się gotowy. Po-
stanowiłem nie tylko spróbować, ale 
i  wygrać te wybory. Dla mnie okres 
kampanii to czas na bardzo ciekawe 
spotkania z mieszkańcami. Spotkania 
niejednokrotnie serdeczne ale też 
wymagające zmierzenia się z proble-
mami, które się nawarstwiły przez wiele 
ostatnich lat. Faktycznie o moim kandy-
dowaniu zdecydowaliśmy w szer-
szym środowisku. Motywem 
nie było tylko to, aby zmia-
na była personalna, bo 
tak mogłoby być, gdyby 
burmistrza Roguskiego 
miała zastąpić osoba w 
podobnym wieku, ale, 
żeby była to osoba 
będąca gwarantem 
przeprowadzenia 
troszkę głębszych 
zmian, stwarza-
jąca możliwość 
przyspieszenia 
pracy miasta. 
Przyspiesze-

nia pracy wielu instytucji. Nie chodzi 
tu tylko o tempo ale również o pewną 
otwartość w stronę mieszkańca, o pewną 
efektywność w pracy .
– W ostatnich miesiącach zadzia-
ły się w Kobyłce zaskakujące, 
przynajmniej dla mnie, zdarze-
nia. Pierwsze z nich to nagłe 
odejście z pracy w urzędzie, 
wieloletniej współpracownicy 
burmistrza Roguskiego, Kariny 
Jaźwińskiej. W komentarzach 
pojawia się nuta niedowierzania 
w autentyczność tego rozłamu. 
Czy wie Pan jak to faktycznie 
jest?
– W tej sprawie przeważyły powody 
personalne, ale nie będę się o tym 
wypowiadał ponieważ nie jestem tu 
stroną. W grę wchodziło też spojrze-
nie, nie tyle na miasto, co sam sposób 
pracy samorządowej i to, jak myślę, 

miało duże znaczenie.
Pozostaliśmy środowiskiem, które pa-
trzy na pracę samorządową bardziej 
przez pryzmat służby. O personaliach 
nie będę się wypowiadał. Natomiast 
to niedowierzanie dotyczące auten-
tyczności rozłamu jest przejawem 
tego, że w Kobyłce, nawet jeśli są 
różnice pomiędzy ludźmi, to nie są 
one „podbijane” na pierwszy plan.  
I to w Kobyłce mi się bardzo podoba. 
Nikt, chcący pracować dla Kobyłki, 
nie chwali się tylko tym, czym się 
różni, a raczej stara się zachęcić 

mieszkańców do pracy dla miasta 
opierającej się na pozytywnej wizji. 
Z dużym szacunkiem odnoszę się 
do tych kandydatów, którzy tę wizje 
rozumieją i przedstawiają pozy-
tywny program, bo to oznacza, że 
niezależnie od tego, kto wygra te 
wybory, istnieje kilka wizji rozwoju 
miasta, które trafiają do przestrzeni 
publicznej. Uważam za ogromny atut 
Kobyłki fakt, że choć jesteśmy małym 
miastem, to staramy się rozmawiać 
merytorycznie.
– Kolejną awanturą ostatnich 
miesięcy, która jednak prze-
dostała się do przestrzeni pu-
blicznej, jest kobyłkowskie ppp. 
Czy faktycznie jest problem z tą 
inwestycją?
– Temat dotyczy inwestycji przy ulicy 
Fałata, gdzie oprócz powierzchni 
użytkowych wybudowano również 

lokale mieszkalne. Nikt dokładnie 
nie wie dlaczego ta awantura, która 
tak nagle wybuchła, równie nagle 
przycichła. Jesteśmy zaskoczeni, że 
projekt, który polega na wybudowa-
niu biblioteki miejskiej i przychodni 
zdrowia, tak bardzo komuś zawadza. 
W Kobyłce partnerstwo publiczno-
prywatne oparte jest o ustawę o 
partnerstwie komunalnym a nie o 
ustawę ppp bo takie rozwiązanie jest 
dla miasta korzystniejsze. Wolałbym 
skupić się na samej inwestycji a nie 
na podłożu awantury, bo uważam, że 
wywołano ją na potrzeby kampanii 
wyborczej, a przycichła, bo praw-
dopodobnie jej pomysłodawcy mają 
obecnie ważniejsze zajęcia.
Inwestycja, która zapewni miesz-
kańcom nową siedzibę dla Miejskiej 
Biblioteki (ok. 450 m2) oraz dla 
przychodni zdrowia (ok. 600 m2) 
powinna być odebrana do użytku 
przed końcem roku.
– W nadchodzącej kadencji Ko-
byłkę czeka przebudowa układu 
komunikacyjnego związana z 
modernizacją linii kolejowej. 
Jak Pan widzi realizację tego 

zadania?
– Mieszkańcy nie pytają jak, 

tylko pytają – kiedy wreszcie ruszy. 
Faktycznie może to być trudny pro-
ces i z pewnością wymagający dużej 
dyscypliny nadzoru ze strony miasta. 
Zresztą podobnego wzmocnienia 
nadzoru wymagają również inne 
procesy inwestycyjne w Kobyłce. 
Chcę podkreślić, że aby można było 
mówić o rozwoju miasta, trzeba 
zrealizować inwestycje związane z 
przebudową kolei.
– Kobyłka tych trudnych i pilnych 
inwestycji ma niemało. Ciasne 
szkoły, ciasna przychodnia, to 
tylko niektóre z nich, ale nie 
cierpiące już zwłoki, ważne ob-
szary do poprawienia. Wystarczy 
środków i werwy? Czy Kobyłkę 
czeka bardzo trudne 5 lat?
 – Bardzo się cieszę, że takie spojrze-
nie na Kobyłkę trafia do przestrzeni 
publicznej. Czeka nas budowa szkoły 

i przynajmniej podstawowego zaple-
cza sportowego, stad bierze się moja 
propozycja lokalizacji nowej szkoły w 
pobliżu obiektu sportowego przy uli-
cy Ręczajskiej Napoleona, co pozwoli 
odciążyć wszystkie szkoły, gdyż w tym 
miejscu zbiegają się obwody wszyst-
kich naszych trzech szkół. Co do 
przychodni to tak jak wspomniałem 
– temat jest już prawie rozwiązany, 
czekamy na odbiór budynku przy 
ulicy Fałata, gdzie przewidziane zo-
stało miejsce na nową przychodnię. 
Równolegle do inwestycji kubaturo-
wych w naszym mieście konieczna 
jest modernizacja i budowa dróg  
i chodników, co udało się już rozpo-
cząć w tej kadencji. Przypomnę, że 
w roku bieżącym na cele inwesty-
cyjne przeznaczone zostało około 40 
milionów złotych. To bardzo duże 
środki. Po pięciu latach Kobyłka 
będzie wyglądała już zupełnie inaczej 
myślę, że za cztery lata możliwa bę-
dzie wreszcie przebudowa centrum 
miasta, gdzie powstanie nowy park 
z infrastrukturą towarzyszącą w 
sąsiedztwie naszej Bazyliki

Na pełną rozmowę  
z Konradem Kostrzewą  

zapraszamy na www.zyciepw.pl

– Wśród kandydatów na bur-
mistrza Kobyłki znajduje się 
również Pańskie nazwisko. Ro-
zumiem, że czuje się Pan już 
gotów do sprawowania tej funk-gotów do sprawowania tej funk-gotów do sprawowania tej funk
cji, czy może to efekt presji ze 
strony środowiska burmistrza 
Roguskiego?

To prawda. Czuję się gotowy. Po-
stanowiłem nie tylko spróbować, ale 
i  wygrać te wybory. Dla mnie okres 
kampanii to czas na bardzo ciekawe 
spotkania z mieszkańcami. Spotkania 
niejednokrotnie serdeczne ale też 
wymagające zmierzenia się z proble-

ami, które się nawarstwiły przez wiele 
ostatnich lat. Faktycznie o moim kandy-ostatnich lat. Faktycznie o moim kandy-ostatnich lat. Faktycznie o moim kandy
dowaniu zdecydowaliśmy w szer-
szym środowisku. Motywem 
nie było tylko to, aby zmia-
na była personalna, bo 
tak mogłoby być, gdyby 
burmistrza Roguskiego 
miała zastąpić osoba w 
podobnym wieku, ale, 
żeby była to osoba 
będąca gwarantem 
przeprowadzenia 
troszkę głębszych 
zmian, stwarza-
jąca możliwość 
przyspieszenia 
pracy miasta. 
Przyspiesze-

różni, a raczej stara się zachęcić na podłożu awantury, bo uważam, że 
wywołano ją na potrzeby kampanii 
wyborczej, a przycichła, bo praw
dopodobnie jej pomysłodawcy mają 
obecnie ważniejsze zajęcia.
Inwestycja, która zapewni miesz
kańcom nową siedzibę dla Miejskiej 
Biblioteki (ok. 450 m2) oraz dla 
przychodni zdrowia (ok. 600 m2) 
powinna być odebrana do użytku 
przed końcem roku.
– W nadchodzącej kadencji Ko
byłkę czeka przebudowa układu 
komunikacyjnego związana z 
modernizacją linii kolejowej. 
Jak Pan widzi realizację tego 

zadania?
– Mieszkańcy nie pytają jak, 

– Z dużym szacunkiem odnoszę się 
do kandydatów, którzy przedstawiają 

pozytywny program, bo to oznacza, że 
niezależnie od tego, kto wygra te wybo-

ry, istnieje kilka wizji rozwoju miasta, 
które trafiają do przestrzeni publicznej. 
Uważam za ogromny atut Kobyłki fakt, 
że choć jesteśmy małym miastem, to 
staramy się rozmawiać merytorycznie 

– mówi Konrad Kostrzewa.

– Tylko jednego podpi-
su nie ma (premiera RP 
Mateusza Morawieckie-
go!!!). To dowód, że nie 
pan jest sam, panie pre-
zydencie.– dodał Donald 
Tusk wręczając obcho-

dzącemu 75. urodziny Le-
chowi Wałęsie oprawiony 
w ramkę list z wyrazami 

wdzięczności i uznania od 
wszystkich przywódców 

krajów członkowskich 
Unii Europejskiej 

Kobyłka całkowicie 
zmieni oblicze?

O wizji rozwoju miasta, powodach rozłamu w zarządzie Kobyłki jak rów-
nież zamieszaniu przy kobyłkowskim ppp z Konradem Kostrzewą, radnym 
dwóch kadencji, rodowitym mieszkańcem Kobyłki i kandydatem na bur-
mistrza Kobyłki rozmawia Teresa Urbanowska

Gmina Radzymin  na 43. miejscu  
w rankingu "Liderzy inwestycji"

Gmina Radzymin awansowała na 43. miejsce w najnowszym rankingu "Liderzy inwestycji 2015-2017" 
magazynu "Wspólnota" w kategorii mniejszych miast, w której sklasyfikowano 590 samorządów. 

Ranking przedstawia średnie 
wydatki inwestycyjne na mieszkań-
ca w okresie trzech lat 2015-2017. 
Miejsce w pierwszej pięćdziesiątce 
odzwierciedla ogromną ilość no-
wych projektów inwestycyjnych, 
które gmina Radzymin przeprowa-
dziła i nadal prowadzi w tej kadencji 
samorządowej.

– Liczby nie kłamią, Radzymin 
w ostatnich latach stał się liderem 
inwestycji, osiągając niemal tysiąc 
złotych wydatków inwestycyjnych 
na mieszkańca w ciągu ostatnich 
trzech lat. Jeszcze kilka lat temu 
zajmowaliśmy miejsce w trzeciej 
setce. Myślę, że w kolejnym ran-
kingu, który obejmie rekordowy 
rok 2018, gmina Radzymin znaj-
dzie się jeszcze wyżej - powie-
dział Krzysztof Chaciński, bur-
mistrz Radzymina. - Inwestujemy  
w szkoły, drogi i inne obiekty dla 

mieszkańców, wykorzystując przy 
tym dostępność finansowania ze-
wnętrznego i stale rosnące do-
chody gminy - dodał Krzysztof 
Chaciński

W rankingu inwestycyjnym 
"Wspólnoty" gmina Radzymin 
awansowała o ponad pięćdziesiąt 
miejsc, osiągając poziom śred-
nich wydatków inwestycyjnych na 

mieszkańca w wysokości 975,73 zł. 
Poziom ten wzrósł z 770 zł w ran-
kingu za lata 2014-2016 (miejsce 
100.) i z 483 zł za lata 2013-2015 

(miejsce 278). W kategorii mniej-
szych miast sklasyfikowano 590 
samorządów. Radzymin wyprzedził 
w tegorocznym rankingu takie 
miejscowości naszego regionu jak 
Serock (miejsce 67), Marki (121), 
Kobyłka (128) czy Ząbki (139).

"Liderzy inwestycji - ranking 
wydatków inwestycyjnych samorzą-
dów" jest przygotowywany co roku 
przez magazyn "Wspólnota" i przed-
stawia dane finansowe samorządów 
- województw, powiatów, miast po-
wiatowych i mniejszych oraz gmin 
wiejskich - w zakresie wydatków 

na inwestycje. Pełne tegoroczne 
wydanie rankingu moż-

na znaleźć na stronie 
magazynu "Wspólnota" 
www.wspolnota.org.pl/
rankingi.

Źródło:  
UMiG Radzymin

chody gminy - dodał Krzysztof 

W rankingu inwestycyjnym 
"Wspólnoty" gmina Radzymin 
awansowała o ponad pięćdziesiąt 
miejsc, osiągając poziom śred-
nich wydatków inwestycyjnych na 

100.) i z 483 zł za lata 2013-2015 w tegorocznym rankingu takie 
miejscowości naszego regionu jak 
Serock (miejsce 67), Marki (121), 
Kobyłka (128) czy Ząbki (139).

"Liderzy inwestycji - ranking 
wydatków inwestycyjnych samorzą
dów" jest przygotowywany co roku 
przez magazyn "Wspólnota" i przed
stawia dane finansowe samorządów 
- województw, powiatów, miast po
wiatowych i mniejszych oraz gmin 
wiejskich - w zakresie wydatków 

na inwestycje. Pełne tegoroczne 
wydanie rankingu moż

na znaleźć na stronie 
magazynu "Wspólnota" 
www.wspolnota.org.pl/
rankingi.

UMiG Radzymin

Liczby nie kłamią,  
Radzymin w ostatnich latach 
stał się liderem inwestycji,  
osiągając niemal tysiąc złotych 
wydatków inwestycyjnych 
na mieszkańca w ciągu 
ostatnich trzech lat.  
– powiedział  
Krzysztof Chaciński,  
burmistrz Radzymina.
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Część A i C parkingu 
usytuowana będzie po po-
łudniowej stronie linii ko-
lejowej, przy ul. Warszaw-
skiej, w miejscu obecnych 
„dzikich” parkingów, nato-
miast - część B powstanie 
po północnej stronie przy 
ul. Granicznej.

Trzyczęściowy parking 
obejmie 286 miejsc posto-
jowych dla samochodów,  
w tym 11 dla osób niepełno-
sprawnych oraz 96 miejsc 
postojowych 

dla rowe-
rów. Parking będzie stanowił 
funkcjonalne połączenie  
z przystankami publicznego 
transportu: PKP, autobuso-
wym oraz z planowanymi 
ścieżkami rowerowymi. W 
ramach projektu wykonana 
zostanie także infrastruk-
tura towarzysząca m.in.: 
miejsca parkingowe dla ro-
werów, chodniki, przejścia 
dla pieszych oraz oświetle-
nie terenu w technologii 
LED.

Realizacja projektu za-
pewni sprawną przesiad-
kę między samochodem, 
rowerem a transportem 
publicznym – kolej lub au-
tobus. Większa liczba miejsc 
postojowych zachęci miesz-
kańców do podróżowania 
transportem publicznym, 
dzięki czemu zmniejszy się 
poziom emisji substancji 
szkodliwych do środowisk. 

Całkowita  wartość 
projektu: 5 880 022,38 zł, 

kwota dofinansowania: 
4 506 326,40 zł  

Pierwszy etap projektu 
"Parkuj i Jedź" przy stacji 
Kobyłka Ossów oczekuje 
obecnie na zgodę Mazo-
wieckiej Jednostki Wdaraża-
nia Programów Unijnych na 
zmianę koncepcji budowy 
z parkingu kubaturowego 
na powierzchniowy, tym 
samym zachowaliśmy przy-
znaną wcześniej dotację.

Źródło UM Kobyłka

now
a inw

estycja w
 Kobyłce

Dzięki podpisanej  
umowie mieszkańcy Kobyłki  

zyskają nowy parking

25 września Miasto Kobyłka podpisało umowę na ponad 
4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu „Parkuj 
i Jedź” przy stacji PKP Kobyłka. 

Budowa parkingu „Parkuj  
i Jedź” przy PKP Kobyłka

Po uroczystej odprawie  
burmistrz Tłuszcza i Prezes 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Wołominie 
przywitali zgromadzonych go-
ści i podziękowali strażakom 
za ich ogromne poświęcenie, 
odwagę oraz profesjonalizm 
podczas ratowania mienia oraz 
życia ludzkiego. 

Zawody rozegrane zostały 
w konkurencjach: ćwiczenia 

sprawno-
ściowo-bo-
jowe oraz 
„Wierność 
Epoce”. Do 
rywalizacji 
przystąpiło 
12 oddziałów 
z terenu powiatu 
wołomińskiego: OSP 
Dzięcioły, OSP Poświętne, 
OSP Tłuszcz, OSP Kuligów, 
OSP Zabraniec, OSP Wola 
Ręczajska, OSP Radzymin, 
OSP Stare Grabie, OSP Zago-
ściniec, OSP Majdan, OSP Rę-
czaje Polskie, OSP Jasienica. W 
konkurencji „Wierność Epoce” 
pierwsze miejsce zdobyła OSP 
Radzymin, drugą lokatę - OSP 

Zabraniec,  a trzecie miejsce 
OSP Tłuszcz i Wolą Ręczajska.  
W ćwiczeniach sprawnościo-
wo-bojowych pierwsze miej-
sce zajęła OSP Poświętne, 
drugie - OSP Ręczaje Polskie, 
trzecie - OSP Zagościniec. 
Kolejne miejsca zajęły: OSP 
Radzymin, OSP Dzięcioły 
i Zabraniec, OSP Tłuszcz, 
OSP Majdan, OSP Kuligów, 
OSP Wola Ręczajska, OSP 
Stare Grabie, OSP Jasienica. 
Podczas uroczystości Prze-
wodnicząca Komisji Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego wręczyła 
Skarbnikowi Zarządu 
Oddziału Powiato-
wego ZOSR RP w 

Wołominie 
Tomaszowi 

Żmijewskie-
m u  m e d a l 

pamiątkowy Pro 
Masovia za ponad 48 

lat społecznej i zawodowej 
pracy dla dobra społeczeństwa. 
Na zakończenie została za-
prezentowana diorama histo-
ryczna- „Strażacy w służbie 
Rzeczpospolitej”. Projekt został 
dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, Powiatu Wo-
łomińskiego i Nadleśnictwa 
Drewnica.

VII Powiatowe 
Zawody Sikawek 
Strażackich roze-

grano w konkuren-
cjach: ćwiczenia 
sprawnościowo-

bojowe  
oraz 

„Wierność 
Epoce”. 

22 września 2018r. na Stadionie  
Miejskim w Tłuszczu odbyły się VII Powiatowe 
Zawody Sikawek Strażackich.  

VII Powiatowe  
Zawody Sikawek 
Strażackich

strażacka ryw
alizacja 

Ząbkowski Budżet  
Obywatelski stał się faktem 

O tym, jak przebiegała dobiegająca końca kadencja Rady Miasta Ząbki i Budżecie Obywatelskim z prze-
wodniczącym Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki, Grzegorzem Siwkiem rozmawia Aleksandra Olczyk

– Kadencja dobiega końca, w 
jaki sposób podsumowałby Pan 
pracę Rady Miasta?
– Myślę, że to była wymagająca, 
ale dobra kadencja Rady Mia-
sta. Zrealizowaliśmy cały szereg 
projektów i pomysłów, pracując 
ponad podziałami. Były to też pra-
cowite lata dla Komisji Społecznej. 
Odbyliśmy ponad 100 spotkań. 
Wypracowaliśmy wiele projektów 
uchwał. Zainicjowaliśmy program 
nagród sportowych dla zdolnych 
mieszkańców Ząbek. Rada Miasta 
w tej kadencji podjęła także uchwałę 
inicjującą wdrożenie projektu upo-
rządkowania przestrzeni miejskiej, 
której uwieńczeniem będzie tzw. 
uchwała krajobrazowa. W minionej 
kadencji rozpoczęła działalność 
także Młodzieżowa Rada Miasta. 
Za zainicjowanie i prowadzenie tych 
projektów oraz naszą współpracę 
chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim członkom komisji. 
Niemal wszystkie inicjatywy wy-
pracowaliśmy przy jednomyślności 
całego składu komisji.
– Czy mógłby Pan powiedzieć 
coś więcej o Budżecie Obywa-
telskim?
– Z końcem sierpnia w komisji 
wypracowaliśmy finalny projekt 
uchwały, który przedłożyliśmy Ra-
dzie Miasta na posiedzeniu, które 
odbyło się 26 września. Ze względu 
na zmiany w ustawie o samorządzie 
gminnym prace trwały długo, ale 
przygotowany projekt spełnił wszyst-

kie wymagania stawiane projektom 
budżetów obywatelskich. Dotych-
czasowe przepisy ustawy pozwalały 
na pewną dowolność, teraz bardziej 
precyzyjnie opisano sposoby tworze-
nia budżetu obywatelskiego czy reali-
zacji pomysłów zgłaszanych w jego 
trakcie. Do tej pory np. Rada Miasta 
mogła odrzuć pomysł, który wygrał 
głosowanie w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Od nowej kadencji taka 

decyzja będzie wymagała mocnego 
uzasadnienia.
– Jakie są podstawowe założenia 
Ząbkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego?
– Według naszych założeń pierw-
sza edycja Ząbkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego rozpocznie się  
w grudniu bieżącego roku. W stycz-

niu mieszkańcy będą mieli możli-
wość zgłaszać swoje pomysły. Dalej 
czeka nas etap weryfikacji pomysłów 
i głosowanie mieszkańców. Ostatecz-
ną listę inicjatyw rekomendowanych 
do realizacji powinniśmy poznać do 
połowy maja. A potem zaczynamy 
realizację zwycięskich pomysłów!
– Jak będzie wyglądało głoso-
wanie w ramach Ząbkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego?

– Pomysły będzie można zgłaszać  
w dwóch kategoriach. Pierwsza  
z nich to budowa, modernizacja 
lub remont infrastruktury miej-
skiej; druga natomiast to działania 
o charakterze prospołecznym, 
kulturalnym, oświatowym lub 
sportowym. W pierwszej kategorii 
mogą być zgłoszone pomysły do 

kwoty 50 tys. złotych, w drugiej 
natomiast do kwoty 30 tys. zł.
– W tej kadencji działalność 
rozpoczęła także Młodzieżowa 
Rada Miasta Ząbki. Co się dzie-
je w tym temacie?
– Tak, obecnie dobiega końca 
pierwsza kadencja Młodzieżowej 
Rady Miasta. 16 października 
odbędą się wybory na drugą ka-
dencję. Ponownie o mandat mło-
dzieżowych radnych będą mogli 
się ubiegać uczniowie ząbkow-
skich szkół podstawowych oraz 
młodzi mieszkańcy Ząbek, którzy 
uczęszczają do szkół w innych 
miastach, o ile mają więcej niż 13  
i mniej niż 18 lat. 
- Jakie są Pana plany na przy-
szłość?
- Kadencja obecnej rady wygasa 
16 listopada. Do tego będziemy 
pracować jeszcze nad sprawami 
bieżącymi. Chciałbym, abyśmy 
jeszcze udoskonalili uchwałę w 
sprawie nagród sportowych za wy-
bitne osiągnięcia sportowe. Mamy 
już doświadczenia z pierwszej 
edycji programu, które pomogą 
nam usprawnić proces weryfiko-
wania wniosków i przyznawania 
nagród. 
- A jakie plany osobiste?
Wraz z końcem kadencji moja pra-
ca w Radzie Miasta dobiegnie koń-
ca. Liczę, że w przyszłej kadencji  
o sprawy i problemy mieszkańców 
Ząbek będę zabiegał w Radzie 
Powiatu Wołomińskiego.

– Według naszych założeń 
pierwsza edycja Ząbkow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego rozpocznie się w 
grudniu bieżącego roku. W 
styczniu mieszkańcy będą 
mieli możliwość zgłaszać 
swoje pomysły. Dalej czeka 
nas etap weryfikacji pomy-
słów i głosowanie miesz-
kańców – mówi Grzegorz 
Siwek, radny Miasta Ząbki

Marki na czwartym  
miejscu w Polsce

Miasto z naszego powiatu zostało docenione w rankingu „Sukces mijającej kadencji”, który 
przygotowali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.  To dla mnie bardzo ważna ocena i 
zachęta do dalszej pracy - podkreśla burmistrz Jacek Orych.

Pod koniec kadencji samorządo-
wej renomowane pismo samorządu 
terytorialnego „Wspólnota” ogłasza 
ciekawe zestawienie gmin, przygo-
towane przez naukowców Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Do kategorii 
małych miast (bo do niej zaliczono 
Marki) zaliczono 590 samorządów. 
W tak silnej stawce Marki znalazły 
się na czwartym miejscu w Polsce! 
Przed Markami są tylko Dziwnów, 
Ożarów Mazowiecki i Łomianki, 
za nimi Siechnice, Mielno, Józefów, 
Swarzędz, Kąty Wrocławskie i Łeba. 

- Nasz sukces jest tym większy, 
że wybór Marek nie został dokonany 
przez kapitułę lub jury. Uniwersy-
teccy eksperci oparli się wyłącznie 
na twardych danych m.in. sprawoz-
daniach budżetowych samorządu 
i danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego - podkreśla burmistrz 
Jacek Orych. 

Żeby nie zanudzać Państwa 
szczegółami dotyczącymi metodo-
logii, napiszemy jedynie, że koń-
cowa lokata jest sumą czterech 
wskaźników: sukcesu finansowego, 
ekonomicznego, społecznego i in-
frastrukturalnego. 

- To dla mnie bardzo ważna ocena 
i zachęta do dalszej pracy - podkreśla 
Jacek Orych.

- Ta kadencja upływa pod zna-
kiem wielkich inwestycji. Rozbudo-
wujemy i remontujemy sieć dróg 
jak i bazę edukacyjną. Chcemy 
utrzymać ten kierunek w kolejnych 
latach - dodaje Dariusz Pietrucha, wi-
ceburmistrz Marek, odpowiedzialny 
za inwestycje. 

Inwestycyjna lokomotywa Marek 
rozpędzała się z każdym rokiem. W 
pierwszym pełnym roku kadencji 
Jacka Orycha wydatki majątkowe 
wynosiły 10 mln zł, w drugim - już 

19 mln zł, a w trzecim - 38 mln zł. 
Ten wzrost został zauważony przez 
autorów innego rankingu „Wspól-
noty” - „Liderów inwestycji”. Jest to 
zestawienie województw, powiatów 
i gmin, które najwięcej inwestują w 
przeliczeniu na głowę mieszkańca. 

- Na 590 sklasyfikowanych miast 
znaleźliśmy się na 121 miejscu. Warto 

w tym miejscu zaznaczyć, że dwa 
lata temu byliśmy na 463 miejscu, 
a rok temu na 332 - podkreśla Jacek 
Orych. 

O miejscu w tym drugim ran-
kingu również nie decyduje kapituła, 
ale wyłącznie twarde dane. Autorzy 
raportu obliczają średnią wysokość 
inwestycji z trzech lat (w tym wy-
padku 2015-2017), następnie rezultat 

dzielą przez liczbę mieszkańców. Tak 
uzyskują końcowy wskaźnik, czyli 
wartość wydatków majątkowych w 
przeliczeniu na głowę mieszkańca.

- Nasz wynik wynosi 701 zł. Z 
takim rezultatem możemy już „kon-
kurować” ze znacznie większymi 
miastami. Jest on niewiele niższy 
niż w przypadku Włocławka (720 zł) 

i Chorzowa (713 zł), większy niż w 
przypadku Zamościa, Jeleniej Góry 
czy Kołobrzegu. Obecnie szacujemy 
wartość naszych miejskich tegorocz-
nych inwestycji na ponad 66 mln 
zł - mówi Jacek Orych. 

- Warto podkreślić, że tam, gdzie 
możemy, sięgamy po zewnętrzne 
dofinansowania. Tak było m.in. w 
przypadku przebudowy ulicy Głów-

nej, budowy drogi rowerowej wzdłuż 
rzeki Długiej i parkingów „Parkuj 
i Jedź”, które otrzymały wsparcie 
z unijnego programu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. W 
kolejnej kadencji pieniądze z tego 
źródła popłyną m.in. na przebudowę 
Sosnowej-Kościuszki, Karłowicza-
Sobieskiego-Modrzewiowej i Lisa-

Kuli - dodaje Dariusz Pietrucha.
Burmistrz Jacek Orych dziękuje 

pracownikom ratusza za czteroletni 
wysiłek. Podkreśla ogromną rolę, jaką 
odegrała przy planowaniu i zdobywa-
niu finansowania inwestycji skarbnik 
Beata Orczyk. 

- Wykonuje tytaniczną pracę, za 
którą należy jej się ogromny szacunek 
- dodaje burmistrz. 

– Nasz sukces jest tym 
większy, że wybór Marek nie 
został dokonany przez kapi-
tułę lub jury. Uniwersyteccy 
eksperci oparli się wyłącznie 
na twardych danych m.in. 
sprawozdaniach budżeto-
wych samorządu i danych 
GUS  podkreśla burmistrz 
Jacek Orych. (...) tam, 
gdzie możemy, sięgamy po 
zewnętrzne dofinansowania. 
Tak było m.in. w przypadku 
przebudowy ulicy Głównej, 
budowy drogi rowerowej 
wzdłuż rzeki Długiej i parkin-
gów „Parkuj i Jedź”, które 
otrzymały wsparcie z unijne-
go programu ZIT – dodaje. 

www.zyciepw.pl dołącz do nas na dołącz do nas na 
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Ząbkovia pokonała  
Wisłę Płock

Efektownym i przekonującym zwycięstwem zakończył się kolejny w bieżącym sezonie mecz Ząbkovii 
rozgrywany na Dozbud Arenie. Tym razem przeciwnikiem były rezerwy ekstraklasowej Wisły Płock, 
które nasza drużyna pokonała 4:0. Dwie bramki w sobotniej rywalizacji strzelił Daniel Kozik, a po 
jednej dołożyli Konrad Cichowski oraz zaliczający debiutanckie minuty w meczu ligowym Michał 
Tarnogrodzki. Po raz kolejny należy dostrzec i docenić fakt, że w rywalizacji przed własną publicz-
nością nasza drużyna nie straciła bramki. To był czwarty „domowy” mecz w obecnym sezonie, a 
bilans bramek przy komplecie dwunastu zdobytych punktów wynosi 13:0.

Spotkanie rozpoczęło się dla na-
szej drużyny bardzo korzystnie. Już w 
ósmej minucie objęła prowadzenie po 
sytuacyjnym strzale Daniela Kozika. 
Wcześniej w akcję zaangażowani byli 
Daniel Nawrocki, który przejął piłkę 
na prawej stronie boiska, przekazał 
ją do wbiegającego Damiana Świer-
blewskiego, a ten płasko dośrodkował 
w pole bramkowe. Strzegący płockiej 
bramki Bartłomiej Gradecki zdołał 
wprawdzie piłkę zablokować, ale nie 
zdołał jej wybić, a nacierający ostro 
nasz młody atakujący, w mocno 
zachwianej pozycji wepchnął ją tuż 
przy słupku do bramki. W później-
szym okresie gry inicjatywę dość 
wyraźnie przejęli młodzi płocczanie. 
Chwilami odnosiłem wrażenie, choć 
nie jestem w stanie potwierdzić tego 
spostrzeżenia „twardymi dany-
mi”, że posiadanie przez nich piłki  
w pierwszej części gry sięgało blisko 
siedemdziesięciu procent. Strzały 
na bramkę Mateusza Matrackiego 
oddawali kolejno Adrian Szczu-
towski z narożnika pola karnego, 
Piotr Majchrzak z linii pola karnego 
oraz Patryk Wieliczko z dystansu. 
Najwięcej niepokoju pod naszą 
bramką wywołał jednak lekki strzał 
Przemysława Lisieckiego, który po 
miękkiej wrzutce z rzutu wolnego 
Wieliczki delikatnie podbił piłkę 
głową, ale nasz bramkarz z najwyż-
szym trudem zdołał ją sparować na 
poprzeczkę. Zarówno wcześniej, jak 
i później po szybkich kontratakach 
zawodnicy naszej drużyny stawali 
jednak przed kolejnymi szansa-
mi na podwyższenie prowadzenie.  

W siedemnastej minucie miał taką 
Cichowski, ale po dynamicznym 
rajdzie lewą stroną boiska uderzył 
minimalnie niecelnie. Kwadrans 
później będący w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem gości Kozik 
trafił z jedenastego metra w świetnie 
interweniującego Gradeckiego. Kilka 
chwil później swoją szansę, po poda-
niu Nawrockiego, miał także Bartło-
miej Balcer, ale piłka po jego strzale 
przeleciała minimalnie obok słupka. 
Tuż przed przerwą po dynamicznej 

akcji środkiem boiska Pawła Barzyca, 
przed kolejną okazją stanął bardzo 
aktywny w sobotnim meczu Kozik, 
ale po raz kolejny przegrał starcie sam 
na sam z bramkarzem gości.

Druga połowa również rozpo-
częła się dla nas bardzo pomyślnie, 
gdyż już na jej początku zdołaliśmy 
strzelić drugą bramkę. Swój dorobek 

strzelecki powiększył Kozik, który 
znalazł się w odpowiednim miejscu 
w odpowiednim czasie. Bramkarz 
płocczan końcami palców obronił 
płaski strzał Cichowskiego z naroż-
nika pola karnego, a czyhający na 
takie okazje Kozik zaliczył skuteczną 
dobitkę. Po strzeleniu drugiego gola 
nasza drużyna grała dużo pewniej. 
W odróżnieniu do pierwszej odsłony 
meczu zdołała osiągnąć przewagę w 
środku polu i jak się okazało przy-
niosło skutek w postaci kolejnych 

bramek. W 67 minucie meczu po 
dośrodkowaniu Świerblewskiego z 
prawej strony boiska w polu karnym 
pozostawiono bez opieki Cichow-
skiego, który pewnym strzałem z 
kilku metrów podwyższył prowa-
dzenie naszej drużyny. Wynik na 4:0 
ustalił na nieco mniej niż kwadrans 
do końca spotkania, pozostawiony 

zupełnie bez opieki Michał Tarno-
grodzki. Napastnik naszej drużyny, 
który na boisku pojawił się dosłownie 
kilkadziesiąt sekund wcześniej biegł 
samotnie na bramkę gości już od 
okolic połowy boiska i ostatecznie 
niesygnalizowanym strzałem nie-
mal dokładnie z linii pola karnego 
pokonał płockiego golkipera. Już do 
końca spotkania zawodnicy Ząbkovii 
grali spokojnie, mając pełną kontrolę 
nad boiskowymi wydarzeniami. 
Kilka razy zdołali jeszcze zagrozić 
płockiej bramce, ale ostatecznie 
strzały głową Piotra Augustyniaka 
oraz Tarnogrodzkiego okazały się 
minimalnie niecelne.

Już w najbliższą środę na naszym 
obiekcie Ząbkovia rozegra kolejny 
mecz w Pucharze Polski na poziomie 
okręgu mazowieckiego. Naszym ko-
lejnym rywalem będzie zdecydowany 
lider rozgrywek IV ligi w grupie po-
łudniowej drużyna Pogoni Grodzisk 
Mazowiecki. W rozegranych dotych-
czas dziewięciu kolejkach nasz pu-
charowy rywal zgromadził komplet 
dwudziestu siedmiu punktów. W 
ostatni weekend grodziszczanie w 
spotkaniu wyjazdowym pokonali 
zajmującą trzecie miejsce w ligowej 
tabeli drużynę MKS-u Piaseczno 3:1. 
Natomiast w sobotę naszą drużynę 
czeka wyjazdowa potyczka z Hut-
nikiem Warszawa. „Duma Bielan”  
w ostatniej kolejce zanotowali cenne 
wyjazdowe zwycięstwo z Mławianką 
Mława i z dorobkiem dwunastu 
punktów awansowała na ósme miej-
sce w tabeli.

Krzysztof Krajewski

Michał Pulkowski, trener 
Ząbkovii ma kolejny powód 
do dumy. Podczas meczu z 
Wisłą Płock jego podopieczni 
nie stracili żadnej bramki i 
w pięknym stylu wygrali 4:0. 
Dwa gole dla ząbkowskiej 
drużyny strzelił Daniel Kozik, 
a po jednym dołożyli Konrad 
Cichowski oraz zaliczający 
debiutanckie minuty w meczu 
ligowym Michał Tarnogrodzki. 

www.wilenskapark.pl Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin

• NAJSZYBSZY INTERNET W MIE�CIE
• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms

300
Mb/s

120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070
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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

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca - Zatrudnię
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.
Przyjmę ekspedientkę do sklepu 
spożywczego w Radzyminie tel. 504 
563 585.

Budownictwo 
Usługi

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

Oferuję tynki maszynowe
wewnętrzne 501 179 548

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną
Wołomin, ul. Kościelna

BEZPOŚREDNIO
Księga wieczysta, 932 m2

601 173 520

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

Sprzedam 
Różne   

Sprzedam piec do C.O. na węgiel i 
drewno. Używany 4 sezony. Cena 1100 
zł tel. 787 47 24.

Usługi - Różne   
Przeprowadzki transport

tel. 500 349 713

Zdrowie - Uroda

13.10.2018 
Kino „Kultura“, Wołomin

ul. Mickiewicza 9, godz. 17:00 
Bilety do nabycia: Kino „Kultura“  
Kasa biletowa: tel: 22/776 27 51

Cena biletów: 70/80/90 zł 

– Jest Pan radnym od trzech 
kadencji. Swój pierwszy mandat 
radnego otrzymał Pan chyba w 
wieku 24 lat. Skąd wziął się taki 
pomysł u młodego człowieka?
– Już wtedy działałem w różnych 
organizacjach, angażowałem się 
w wiele akcji. W 2006 roku po raz 
pierwszy otrzymałem propozycję na 
kandydowanie z listy Prawa i Sprawie-
dliwości. Postanowiłem spróbować. 
Otrzymałem wystarczającą ilość 
głosów poparcia i zostałem radnym. 
Tak zaczęła się moja przygoda z 
samorządem, która, tak jak pani 
wspomniała, trwa już 12 lat.
– Nie jest to jedyna aktywność 
społeczna w jaką się Pan angażu-
je. Jest Pan od samego początku 
prezesem LGD Równiny Wołomiń-
skiej. Jednej z większych grup w 
Polsce a na Mazowszu najwięk-
szej. To duża odpowiedzialność 
i duże wyzwanie. Organizuje Pan 
kolonie i półkolonie dla dzieci, 
działa w kilku organizacjach, pra-
cuje zawodowo jako bibliotekarz 
w Urlach. Skąd czerpie Pan tyle 
energii?
– Jeśli chodzi i o LGD to właśnie mija 
10 lat. W poprzednim okresie progra-
mowania był to pomysł na możliwość 
pozyskiwania środków z programu 
LEADER dla naszego terenu. Odby-
wały się spotkania inicjatywne, na któ-
rych zaproponowano mi zajęcie się tą 
organizacją. Postanowiłem spróbować 
i wyraziłem zgodę na objęcie funkcji 
prezesa i tak to się zaczęło.
– Był Pan wówczas bardzo młodym 
człowiekiem. Czy miał Pan świado-
mość na co się godzi? Zdawał Pan 
sobie sprawę z odpowiedzialności 
jaką na siebie bierze?
-–Nie, nie zdawałem sobie z tego 
sprawy. Starsi, tworzący grupę ini-
cjatywną sobie z tego zdawali sprawę, 
pewnie dlatego chętnych brakowało. 
Bardzo mnie jednak wspierali. Nie-
żyjący już, ówczesny wójt Jadowa 
Stanisław Żak, który był też człon-
kiem założycielem, dawał mi dużo 
pozytywnego wsparcia i jednocześnie 
oparcia dla moich planów. Podobne 
wsparcie otrzymałem od ówczesne-
go burmistrza Wołomina Jerzego 
Mikulskiego no i nigdy tego wsparcia 
nie brakowało również ze strony pani 
redaktor. Choć nie było to wcale 
takie łatwe to fakt, że nie czułem 
się osamotniony, dodawał wiatru w 
żagle. Dziś wiadomo, że wiele osób 
skorzystało ze środków dostępnych w 
poprzednim okresie programowania  
i ma powody do zadowolenia, bo poja-
wiły się pozytywne efekty działań.
– Mamy nowy okres programowa-
nia i zaszło wiele zmian. Czy jest 
łatwiej?
– Nie powiedziałbym, że jest łatwiej 
czy trudniej. Jest inaczej. Choć począ-
tek jest podobny bo okres rozruchu 
przedłuża się tak, jak wów-
czas. Nie nabrał jeszcze 
właściwego tempa. Mam 
jednak nadzieję, że nie-
bawem nabierzemy 
przyspieszenia.
– LGD, na czele 
którego Pan stoi, 
znacznie wycho-
dzi ze swoją dzia-
łalnością poza 
obowiązujące 
ramy. Czym 
jeszcze się 
z a j m u j e -
cie?

– To prawda. Weszliśmy w szereg 
działań. Organizujemy wypoczynek 
letni i zimowy dla dzieci we współ-
pracy z Funduszem Składkowym 
Ubezpieczenia Społecznego Rolni-
ków, który działa jako Agencja KRUS. 
Pozyskujemy stamtąd dofinanso-
wanie na organizacje wypoczynku 
dzieci i młodzieży w formie kolonii i 
półkolonii. Myślę, że uczestnicy i ich 
rodzice są zadowoleni.
– Też tak myślę, bo problemów z 
frekwencją podczas naborów ra-
czej nie da się zauważyć. Cieszę, 
się, że mogłam uczestniczyć w 
pierwotnej konstrukcji schematu 
tego wypoczynku i jego pierwszym 
etapie realizacyjnym. Dziś radzi-
cie sobie doskonale bez mojego 
wsparcia, a widząc efekty cieszę 
się w dwójnasób. Może po trzech 
edycjach należałoby pójść  dalej  
i poszerzyć ofertę?
– W tym roku organizowaliśmy letni 
wypoczynek już po raz trzeci. Przed 
nami zimowe wakacje. Na frekwencję 

nie narzekamy. Chętnych nie brakuje 
i dość często musimy odmawiać. 
Jednak jest to dla nas duży wysiłek, 
aby utrzymać atrakcyjną cenę. Nasza 
oferta jest stosunkowo niedroga. W jej 
realizację mocno angażuje się biuro 
LGD i to na etapie rekrutacji, jak też 
samej realizacji i rozliczania zadania. 
Wkładamy w to przedsięwzięcie dużo 
pracy na zasadzie wolontariatu i w tej 
chwili nie chciałbym już więcej obcią-
żać biura, dlatego też nie planuję, aby 

ta forma naszej aktywności rozrosła 
się jeszcze bardziej. Myślimy nad 
wypoczynkiem nad morzem, bo wiele 
osób sygnalizuje, że nie tylko góry ale 
i morze jest dla nich atrakcyjne. Jeśli 
w najbliższej przyszłości rozszerzymy 
naszą ofertę, to właśnie o wypoczynek 
nad morzem.
– Nie jest to jedyna forma aktywno-
ści wykraczająca poza standardy. 
Co jeszcze robicie?
– Trochę już tych działań się na-
gromadziło i nie da się o wszystkim 
opowiedzieć, ale wspomnę o pro-
wadzonych przez nas punktach 
poradnictwa, które realizujemy dzięki 
wsparciu finansowemu z powiatu wo-
łomińskiego. Jako pierwszy powstał, 
prowadzony wspólnie z Mazowieckim 
Forum Biznesu, Nauki i Kultury 
punkt poradnictwa dla NGO „Do-
wiedz się więcej”, który mieści się w 
Wołominie przy ulicy Wileńskiej 36A. 
Od blisko dwóch lat prowadzimy też 
dwa punkty specjalistycznego porad-
nictwa rodzinnego w Tłuszczu i w 

Radzyminie. Jesteśmy Ośrodkiem 
„Działaj Lokalnie” czyli wdrażamy 
program Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, który prowadzi 
Akademia Rozwoju Filantropii w Pol-
sce. Kolejny rok z rzędu odbywają się 
konkursy. Również w tym roku odbył 
się taki konkurs. Lokalna Komisja 
Grantodawcza przyznała dotacje. 
Oferujemy Stypendia Pomostowe 
oraz stypendia „Agrafki”.
– W jaki sposób samorządy lokalne 
zagospodarowują środki dostępne 
w ramach budżetu LGD „RW”?
– W obecnej perspektywie finan-
sowej obowiązują inne zasady niż 
w poprzedniej. Zasadnicza różnica 
polega na tym, że 50% środków idzie 
na rozwój przedsiębiorczości zaś 
pozostała kwota na inne działania. 
Współpraca z lokalnymi samorząda-
mi polega na tym, że udzielają one 
pomocy lokalnym stowarzyszeniom, 
fundacjom i grupom nieformalnym 
w realizacji ich zamierzeń.
– Wieść gminna niesie, że buduje 
Pan bibliotekę w Jadowie. Czy to 

prawda?

– Sam tej biblioteki osobiście nie 
buduję. Robi to profesjonalna firma. 
Prawdą jest jednak, że gmina prze-
kazała budynek bibliotece. Bibliote-
ka pozyskała dwa miliony zł. dotacji 
z krajowego programu na rozwój 
bibliotek. Prace są już zakończone. 
Trwają odbiory. Zgłaszamy do wy-
konawcy usterki do usunięcia. Czas 
na pełne oddanie do użytku mamy 
do końca roku. Czekają nas jeszcze 
zakupy wyposażenia. Powinniśmy ze 
wszystkim zdążyć na czas. 
– Długo nosił się Pan z decyzją o 
kandydowaniu na wójta Jadowa. 
Ale ostatecznie zabiega Pan o tę 
funkcję. Rozumiem, że oznacza 
to chęć wprowadzenia zmian. 
Jakie zmiany chciałby Pan wpro-
wadzić?
– Jest kilka obszarów, które nale-
żałoby, moim zdaniem, zmienić. 
Chciałbym doprowadzić do możli-
wości korzystania z usług w gminie 
przez osoby, które nie posiadają 
możliwości własnej komunikacji. 

Należy w Gminie Jadów zorganizo-
wać komunikację lokalną. Dojazd 
dla osób starszych do Jadowa jest 
dużym problemem. Jest wiele osób 
starszych, które sprowadzają się do 
nas na spędzenie życia na emery-
turze. Konieczne jest stworzenie 
dla nich oferty. Należy usprawnić 
obsługę mieszkańców w samym 
urzędzie wzorując się na Wołomi-
nie czy Tłuszczu, gdzie ta obsługa 
jest w części parterowej. Zmianie 
powinien też ulec stosunek osób 
funkcyjnych do mieszkańców i 
sposób załatwiania spraw, z którymi 
zgłaszają się do wójta.
– Dla mnie jedną z cenniejszych 
inicjatyw jaką Pan się podejmuje 
jest tworzenie możliwości reali-
zacji wolontariatu przez młode 
osoby. Co Pan robi, że młodzież 
tak do Pana lgnie?
– Staram się traktować ich po part-
nersku. Nie stawiam barier. Nie mó-
wię „zrób to” ale „zróbmy to razem”. 
Nie wiem czy to wystarcza. Ale fak-
tycznie młodzież chętnie angażuje 
się w nasze akcje i wydarzenia.  

Nie należy  
stawiać barier

oparcia dla moich planów. Podobne 
wsparcie otrzymałem od ówczesne-
go burmistrza Wołomina Jerzego 
Mikulskiego no i nigdy tego wsparcia 
nie brakowało również ze strony pani 
redaktor. Choć nie było to wcale 
takie łatwe to fakt, że nie czułem 
się osamotniony, dodawał wiatru w 
żagle. Dziś wiadomo, że wiele osób 
skorzystało ze środków dostępnych w 
poprzednim okresie programowania  
i ma powody do zadowolenia, bo poja-i ma powody do zadowolenia, bo poja-i ma powody do zadowolenia, bo poja
wiły się pozytywne efekty działań.
– Mamy nowy okres programowa-– Mamy nowy okres programowa-– Mamy nowy okres programowa
nia i zaszło wiele zmian. Czy jest 

– Nie powiedziałbym, że jest łatwiej 
czy trudniej. Jest inaczej. Choć począ-czy trudniej. Jest inaczej. Choć począ-czy trudniej. Jest inaczej. Choć począ
tek jest podobny bo okres rozruchu 
przedłuża się tak, jak wów-przedłuża się tak, jak wów-przedłuża się tak, jak wów
czas. Nie nabrał jeszcze 
właściwego tempa. Mam 
jednak nadzieję, że nie-
bawem nabierzemy 
przyspieszenia.
– LGD, na czele 
którego Pan stoi, 
znacznie wycho-
dzi ze swoją dzia-
łalnością poza 
obowiązujące 
ramy. Czym 
jeszcze się 
z a j m u j e -

chwili nie chciałbym już więcej obcią
żać biura, dlatego też nie planuję, aby 

oraz stypendia „Agrafki”.
– W jaki sposób samorządy lokalne 
zagospodarowują środki dostępne 
w ramach budżetu LGD „RW”?
– W obecnej perspektywie finan
sowej obowiązują inne zasady niż 
w poprzedniej. Zasadnicza różnica 
polega na tym, że 50% środków idzie 
na rozwój przedsiębiorczości zaś 
pozostała kwota na inne działania. 
Współpraca z lokalnymi samorząda
mi polega na tym, że udzielają one 
pomocy lokalnym stowarzyszeniom, 
fundacjom i grupom nieformalnym 
w realizacji ich zamierzeń.
– Wieść gminna niesie, że buduje 
Pan bibliotekę w Jadowie. Czy to 

prawda?

– Należy w Gminie Jadów zorga-
nizować komunikację lokalną. 
Dojazd dla osób starszych do 

Jadowa jest dużym problemem. 
Jest wiele osób starszych, któ-
re sprowadzają się do nas na 
spędzenie życia na emerytu-
rze. Konieczne jest stworze-

nie dla nich oferty  
– mówi Rafał Rozpara

O wolontariacie, początkach działalności LGD Równiny Wołomińskiej, 
realizowanych w ramach organizacji projektach jak również o wyborach 
samorządowych i ubieganiu się o urząd wójta gminy Jadów z  Rafałem 
Rozparą rozmawia Teresa Urbanowska

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 
na os. Klonowa - Norwida w Tłuszczu

Na osiedlu Klonowa - Norwida w Tłuszczu zakończył się pierwszy etap wykonania sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej. Wybudowano ok. 3,5 km sieci wodociągowej oraz ok. 4,7 km sieci kanalizacji sanitar-
nej i trzy pompownie. Dobiegają końca czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 
obecnie mieszkańcy mogą już przyłączać się do wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Obecnie trwa budowa w ramach 
drugiego etapu oraz pierwszej części 
trzeciego etapu. Drugi etap swoim za-
kresem obejmuje budowę 4,2 km sieci 
wodociągowej, 5,6 km sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz siedem kompletnych 
pompowni sieciowych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to  
31 października 2019 r. Wartość umowy 
wynosi 9 982 000,00 zł brutto.

Pierwsza część trzeciego etapu 
rozbudowy sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej obejmuje budowę sieci 
pod przyszłym chodnikiem w ulicy 
Sieroszewskiego w Tłuszczu. W ra-
mach tej części powstanie 378 m sieci 
wodociągowej, 624,5 m sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz jedna kompletna prze-
pompownia sieciowa. Wartość umowy  
1.574.439,21 zł brutto. Planowany 

termin wykonania 30 września 2018 r. 
Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie drugiej części 
trzeciego etapu. Postępowanie przetar-
gowe zostanie ogłoszone na początku 
2019 roku.

Łączna wartość projektu wodno- 
kanalizacyjnego na osiedlu Klono-
wa-Norwida wyniesie 16 172 124,30 
zł, z czego wartość dofinansowania  
z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej wynosi  
8 187 750,37 zł. Dzięki temu wspar-
ciu na osiedlu Klonowa- Norwida  
w Tłuszczu powstanie łącznie około  
11 kilometrów sieci wodociągowej  
i około 15 kilometrów sieci kanalizacyj-
nej. Jest to największe dofinansowanie 
otrzymane na rozbudowę sieci wodno- 
kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz.Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Tłuszczu
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