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– Każda gmina może wybrać 
jeden z czterech sposobów 
naliczania opłaty. Te sposoby 
wynikają ze znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z 2013 
roku. Na wstępie powiem, że 
wszystkie te cztery metody są 
niesprawiedliwe  – mówi Paweł 

Pniewski, przewodniczący Rady 
Miasta Marki >> str. 3

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 
oraz narzędzia TIK – np. komputery, laptopy, 

tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projek-
tory, aparaty fotograficzne, roboty, klocki, 
plansze do nauki programowania i prowa-

dzenia zajęć z robotyki umożliwią skuteczne 
przekazywanie wiedzy i zaszczepianie  

u uczniów ciekawości poznawczej >> str. 3

– (...) jesteśmy już po roz-
strzygnięciu przetargu na zloka-

lizowaną w południowej części miasta 
szkołę podstawową przy ul. Dzikiej.  
W czwartek, 28 marca podpiszemy umo-
wę na realizację tej inwestycji, która 
zgodnie z terminem ma się zakończyć we 
wrześniu 2020 r. To będzie całkiem nowa 
szkoła na 1000 uczniów i 350 przedszko-
laków, posiadająca pełnowymiarową salą 
gimnastyczną - mówi Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Ząbek >> str. 5

Ząbki  
inwestują
w edukację

O co w tym  
chodzi?  

Cena za śmieci  
zależna od  

zużycia wody

www.wilenskapark.pl

Wołomin stawia  
na rozwój kluczowych 

kompetencji  
dzieci i młodzieży
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Kiedy używamy  
podpisu elektronicznego? 

O podpisie elektronicznym rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Coraz więcej dokumentów wokół 
nas jest elektronicznych. Dekla-
racje podatkowe są elektronicz-
ne, komunikacja z ZUSem jest 
elektroniczna. Czym właściwie 
jest podpis elektroniczny i kiedy 
można go użyć?
- Podpis elektroniczny to nic in-
nego jak dane elektroniczne, które  
w połączeniu z danymi, do których 
zostały dołączone, pozwalają ziden-
tyfikować osobę, która złożyła podpis 
elektroniczny. Dokument podpisany 
podpisem elektronicznym może 
mieć takie same skutki prawne jak 
dokument podpisany tradycyjnym, 
własnoręcznym podpisem.
– Czy to prawda, że są różne pod-
pisy elektroniczne?
– Tak, to prawda. Dla naszej roz-
mowy wystarczy jak powiem, że 
rozróżniamy dwa rodzaje podpisów 
elektronicznych.
– Jakie to rodzaje?
– Pierwszy to certyfikat kwalifiko-
wany. Podpis złożony przy użyciu 
certyfikatu kwalifikowanego jest 
równoznaczny z podpisem własno-
ręcznym. Certyfikat kwalifikowany 
można kupić u jednego z kilku 
dostawców. Firmy, które 
oferują e-podpisy są 
nadzorowane przez 
Ministerstwo Cyfry-
zacji. Jeśli zdecydu-
jemy się na zakup 
e-podpisu, to 
otrzymamy 
zestaw, który zawiera kartę kryp-
tograficzną, czytnik oraz płytę  
z oprogramowaniem. Aby rozpocząć 
korzystanie z e-podpisu będziemy 
musieli aktywować kartę oraz zwery-
fikować naszą tożsamość. Najczęściej 
zrobimy to w punkcie rejestracyjnym, 
czyli tam gdzie kupujemy e-podpis. 
Należy zaznaczyć, że certyfikat kwa-
lifikowany jest płatny i należy go 
odnawiać co roku lub co dwa lata.

– Do czego wykorzystamy certyfi-
kat kwalifikowany?
– Certyfikatem kwalifikowanym 
możemy podpisywać deklaracje 
podatkowe, deklaracje ZUS, faktury 
elektroniczne. Możemy również użyć 
go do zawierania umów, do składania 
ofert w przetargach, a także pism do 
urzędów publicznych.
– Czy certyfikat kwalifikowany jest 
niezbędny dla przedsiębiorcy?

– Z pewnością jest przydatny, ale 
ponieważ jest to usługa płatna, to 
pewnie nie każdy zdecyduje się 
go kupić. Jeżeli przedsiębiorca 
nie zamierza składać e-podpisu 
na fakturach, umowach i ofertach 
przetargowych to w zupełności 
wystarczający będzie Profil Zaufa-
ny. Profil Zaufany to drugi rodzaj 
podpisu elektronicznego. Być może 
nie ma tak wielu zastosowań co cer-

tyfikat kwalifikowany, ale jego zaletą 
jest to, że jest bezpłatny. Należy 
jedynie pamiętać, aby go odnowić 
co trzy lata.
- A jak uzyskać Profil Zaufany?
- Na dwa sposoby. Należy założyć 
konto na ePUAP i zweryfikować 
swoją tożsamość w urzędzie ad-
ministracji publicznej. Albo drugi 
sposób: przez bankowość elektro-
niczną. Ta opcja jest możliwa w 
siedmiu bankach. Są to: PKO Bank 
Polski, Bank Pekao, ING Bank 
Śląski, mBank, Santander, Bank 
Millenium, Inteligo a także Envelo 
należące do Poczty Polskiej.
–  A co można załatwić przy uży-
ciu Profilu Zaufanego?
– W zasadzie większość spraw 
związanych z prowadzeniem fir-
my. Dodatkowo można na bieżąco 
sprawdzać stan spraw. Można 

wysyłać i odbierać urzędową ko-
respondencję. Profilu Zaufanego 
ePUAP można użyć do założenia 
firmy, do składania wniosków do 
CEIDG, do wniosku o rejestrację 
spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółki, jawnej i spółki 
komandytowej przy użyciu systemu 
S24. Można złożyć wniosek do 
ZUSu i Urzędu Skarbowego o wy-
danie zaświadczenia o niezaleganiu, 

można podpisać plik JPK, można 
zarejestrować kasę fiskalną. Tych 
spraw jest naprawdę dużo.
– A czego nie można załatwić przy 
użyciu Profilu Zaufanego?
– Nie można podpisać wszystkich 
deklaracji podatkowych, nie można 
zlikwidować spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, nie można do-
konywać zmian wpisu w KRS, jeśli 
spółka nie była zarejestrowana online 
w systemie S24 i nie można również 
dołączyć do wniosku o rejestrację 
spółki oświadczenia o tym, że spółka 
nie jest cudzoziemcem. Natomiast 
co do zasady Profil Zaufany w więk-
szości przypadków w zupełności 
wystarczy. A dodatkowo można za 
jego pomocą załatwiać również pry-
watne sprawy urzędowe nie związane 
z firmą. Każdy może założyć sobie 
Profil Zaufany.

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

– Podpis elektroniczny to nic innego jak dane elek-
troniczne, które w połączeniu z danymi, do których 

zostały dołączone, pozwalają zidentyfikować osobę, 
która złożyła podpis elektroniczny. Dokument 

podpisany podpisem elektronicznym 
może mieć takie same skutki prawne 
jak dokument podpisany tradycyjnym, 

własnoręcznym podpisem  
– mówi Paweł Żółtek, właściciel  
biura rachunkowego z Kobyłki. 
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– Czy to prawda, że są różne pod-
pisy elektroniczne?
– Tak, to prawda. Dla naszej roz-
mowy wystarczy jak powiem, że 
rozróżniamy dwa rodzaje podpisów 
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– Pierwszy to certyfikat kwalifiko-
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biura rachunkowego z Kobyłki. 
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Kredyt Gotówkowy

1  Propozycja kredytu gotówkowego z oprocentowaniem 3,99% z oferty Mistrzowski Kredyt Gotówkowy zajęła 1. miejsce w rankingu kredytów gotówkowych portalu Bankier.pl z dnia 14.01.2019 r., dostępnym na stronie https://www.santanderconsumer.
pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html.

2  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.01.2019 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 3,99%, całkowity koszt kredytu: 3 032,85 zł obejmuje: prowizję: 1 630,91 zł, odsetki: 1 390,95 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 18 032,85 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 380,67 zł, wysokość ostatniej 
48 raty 380,88 zł. Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł, z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i dostępna jest dla Nowych Klientów Banku rozumianych, jako pełnoletnie 
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-mies. historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie 
łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

kredyt gotówkowy

Wołomin 
ul. Ogrodowa 14 lok. 3
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

RRSO 
9,75%od 3,99%2

oprocentowanie
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Coraz rzadziej, ale jednak jeszcze 
od czasu do czasu czytam FBkowe 
fora społecznościowe. Do częstszego 
zaglądania zniechęca dominujące 
na nich ogólne narzekactwo i brak  
merytoryki. Tak jak wspomniałam na 
wstępie, choć czynię to coraz rzadziej, 
to jednak od czasu do czasu na te 
lokalne fora zaglądam z nadzieją, że 
kiedyś może…

Nie wiem czy to „może” już nade-
szło, ale od pewnego czasu zaczynam 
zauważać, ciągle jeszcze nieśmiałe, 
próby podjęcia merytorycznej dys-
kusji, przez nowe osoby. Wnioskuję z 
tego, że może zaczynamy mieć dość 
biadolenia jak jest źle czy przysłowio-
wego „odwracania kota ogonem”.

Jakiś przykład? Proszę bardzo 
- choćby nowe stawki za odbiór odpa-
dów komunalnych. Najwięcej „znaw-
ców” w temacie gospodarki odpadami 
jest chyba w Wołominie. W czasie 
FBkowych dyskusji padły już chyba 
wszystkie możliwe „prawdy absolut-
ne”, a próby merytorycznego wyja-
śnienia powodów niektórych decyzji 
są przez „wiecznych opozycjonistów” 
torpedowane – niestety zbyt często 
personalnymi atakami. Dzięki  temu 
zamiast skupić się na merytoryce, 
dyskusje o ważnych sprawach brną w 
wątki osobiste.

A historia jest dość długa bowiem 
dyskusja o śmieciach w Wołominie 
rozpoczęła się chyba najwcześniej… 
sięga jeszcze kadencji 2002-2006 roku. 
Powodem było źle funkcjonujące od 
lat składowisko odpadów w Lipinach 
Nowych. Kto interesował się samo-
rządem w tamtych latach na pewno 
pamięta jakie problemy musiał roz-
wiązywać ówczesny burmistrz Jerzy 
Mikulski i jego zastępcy i radni.

W sprawie śmieci i składowiska 
gorąco było również na przełomie 

2013 i 2014 roku na końcówce kaden-
cji burmistrza Ryszarda Madziara. 
Ale nastroje związane z gospodarką 
odpadami są nieustannie gorące. 
Nie ominęły też I kadencji burmistrz 
Elżbiety Rawdwan

Temat w obecnej kadencji powró-
cił, podobnie jak na całym Mazowszu, 
również do Wołomina. Jednak w myśl 
głoszonej przez niektórych teorii, 
zmiana stawek odbioru odpadów 
komunalnych w tej gminie miała być 
sprawką „widzimisię” władzy wyko-
nawczej. Choć kampania wyborcza 
dawno za nami to „bicie piany” ciągle 
trwa. Nie ważne, że problem dotyczy 

niemal wszystkich gmin na Mazow-
szu. Nie ważne, że ceny w okolicz-
nych miejscowościach kilkukrotnie 
przewyższają te przyjęte w Wołominie. 
Winnego zawsze trzeba wskazać i 
napiętnować.

Ale i w tym przypadku, z pewną 
dozą optymizmy zauważam, że coraz 
więcej osób zaczyna zabierać głos w 
sprawach publicznych. Również fre-
kwencja i wybory do Rad Osiedlowych 
to kolejny pozytywny aspekt, który 
pozwala mieć nadzieję i wierzyć, że 
coraz więcej osób ma dość odwracania 
kota ogonem. 

Najwięcej „znawców”  
w temacie gospodarki odpa-

dami jest chyba w Wołominie. 
W czasie FBkowych dyskusji 

padły już chyba wszystkie 
możliwe „prawdy absolutne”, 
a próby merytorycznego wyja-
śnienia powodów niektórych 
decyzji są przez „wiecznych 

opozycjonistów” torpedo-
wane – niestety zbyt często 

personalnymi atakami. 

Czy nie dość już  
odwracania  

kota ogonem?
Teresa Urbanowska

Rok protestów
Edward M. Urbanowski

Za rządem ciągnie się widmo nierozwiązanych spraw i niespełnionych postula-
tów, które w roku wyborczym mogą zyskać większy rozgłos, a strajki i protesty - moc 
sprawczą. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące miesiące będą dla rządzących 
gorące.

I. Nauczyciele
Spór nauczycieli z Ministerstwem Edukacji i rządem trwa od wielu miesięcy. 

Domagają się oni podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wycho-
wawców, pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami 
o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia.

II. NSZZ „Solidarność”
Jeszcze w grudniu Solidarność zapowiadała protesty, jeśli rząd nie przystąpi do 

konstruktywnego dialogu. Związkowcy twierdzili wtedy, że rząd nie wywiązuje się  
z przedwyborczych obietnic, złożonych im w zamian za poparcie w 2015 roku.

Solidarność domaga się wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w budżetówce 
proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń służb mundurowych. W styczniu Komisja 
Krajowa „S” opublikowała stanowisko, w którym stwierdza, że rząd po raz kolejny 
przekazał środki budżetowe na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom 
zatrudnionych urzędników czy funkcjonariuszy, kosztem pozostałych.

III. Rolnicy
Od lata 2018 roku rolnicy organizują systematycznie blokady i protesty.  

W lipcu podczas manifestacji wyrażali sprzeciw wobec zalewu działających  
w Polsce marketów z warzywami i owocami z zagranicy i wobec niskich cen, jakie 
proponują im skupy.

Na początku 2019 roku AGROunia, ogólnopolski ruch rolników, któremu 
przewodzi Michał Kołodziejczak, zapowiedziała, że będzie kontynuować akcje 
protestacyjne.

Rolnicy domagają się m.in. by minimum połowa produktów w sklepach, pocho-
dziła z produkcji krajowej; oznakowania produktów flagą kraju pochodzenia; audytu 
w rolniczych związkach zawodowych; uregulowania rynku trzody chlewnej, a także 
embarga na węgiel kamienny sprowadzany z Rosji.

IV. Osoby niepełnosprawne
Po ogłoszeniu przez PiS obietnic wyborczych, które nie uwzględniały niepeł-

nosprawnych, grupa ta poczuła się kompletnie zignorowana. Iwona Hartwich, 
która była jedną z liderek 40-dniowego protestu rodziców osób niepełnosprawnych 
zorganizowanego wiosną 2018 roku w Sejmie, zapowiedziała, że 23 maja, a więc trzy 
dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, niepełnosprawni będą „walczyć 
wraz z opiekunami o swoje życie”.

V. Taksówkarze
Domagają się uregulowania prawa dotyczącego funkcjonowania na polskim 

rynku wszystkich podmiotów zajmujących się przewozem osób. Tłumaczą, że 
chodzi o „ustawę, która pozwoli wreszcie skutecznie walczyć z łamaniem prawa”. 
Taksówkarze będą protestować przeciw działalności Ubera i innych firm oferują-
cych przewóz osób, z usług których można skorzystać za pośrednictwem aplikacji. 
Nie zgadzają się na takie formy przewozu osób w Polsce i żądają ich ograniczenia  
w ustawie o transporcie.

VI. Górnicy pytają o nagrody
Na początku stycznia związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosili akcję 

protestacyjną w geście sprzeciwu wobec polityki finansowej w państwowej spółce 
i jej destabilizacji przez właściciela oraz radę nadzorczą. Spółka w 2019 roku nie 
planuje wzrostu płac. Na początku marca związkowcy zwrócili się do zarządu  
o pilne spotkanie, by ustalić wysokość i termin wypłaty nagrody za 2018 rok. Zarząd 
chciałby odłożyć temat na drugie półrocze.

I kto jeszcze będzie protestować?

– Najbardziej gorącym z marec-
kich tematów jest sposób nali-
czania stawek za odbiór śmieci. 
Rada wybrała wariant opłaty za 
śmieci uzależniony od zużycia 
wody. Dlaczego na taki wariant 
się zdecydowaliście?
– Faktycznie stawki za odbiór śmie-
ci spędzają nam sen z powiek od 
wielu miesięcy. Jest to związane z 
drastycznymi podwyżkami jakie 
czekają mieszkańców naszej gminy. 
To problem, który dotyczy większości 
gmin na Mazowszu. Dziś mówi się 
już otwarcie, że spowodowane jest 
to kryzysem śmieciowym. Firmy, 
które odbierają odpady windują z 
miesiąca na miesiąc coraz wyższe 
stawki. W związku z otwarciem ofert 
w przetargu również w Markach 
borykamy się z tym problemem, a 

najgorsze jest to, że te stawki już po 
podpisaniu umowy z firmą również 
często ulegają zmianom i mogą z 
miesiąca na miesiąc wzrosnąć. Tak 
było chociażby w Nieporęcie, gdzie 
firma, która wygrała przetarg, po 
kilku tygodniach wypowiedziała 
umowę i zaproponowała jeszcze 
wyższe stawki.

– Czyli ogłoszenie skutecznego 
przetargu, zakończonego wy-
borem oferenta nie znaczy, że 
problem jest na jakiś czas roz-
wiązany?
– Niestety, tak się w ostatnim czasie 
dzieje w wielu miejscach. Wybór ofe-
renta i ustalenie stawki nie oznacza, 
że uda się te stawki utrzymać do czasu 
zakończenia umowy z wybraną firmą.
– Jakie warianty sposobu rozli-
czeń za śmieci gminy mają do 
wyboru?
– Każda gmina może wybrać 
jeden z czterech sposobów 
naliczania opłaty. Te sposoby 
wynikają ze znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z 2013 
roku. Na wstępie powiem, że 
wszystkie te cztery metody są 

niesprawiedliwe i niedoskonałe. Żadna 
z nich nie uzależnia ceny od faktycznie 
wyprodukowanej ilości śmieci i stąd jest 
ta dyskusja i wiele kontrowersji podno-
szonych przez mieszkańców.
– Pozwólmy więc mieszkańcom 
ocenić, czy to, na co zdecydowała 
w ich imieniu Rada Miasta, jest 
lepszym z tych nienajlepszych 

sposobów. Jakie są to sposoby?
– Stawkę za odbiór odpadów komu-
nalnych można naliczać albo od ilości 
mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, o czym mieszkań-
cy informują gminę w składanych 
deklaracjach – i tak też dotychczas 
odbywało się to w Markach, podobnie 
jak w większości okolicznych gmin. 
Jest to niestety system bardzo 

nieszczelny i jak się 
okazało w wielu 

deklaracjach 
p o d a w a n o 
nieprawdę. Z 
naszych wyli-
czeń wynika, 
że brakowało 
nam w tych 
d e k l a r a -
cjach około 
8 000 osób. 
Przykładowo 

– w Poznaniu 
w systemie 

zabrakło 100 000 mieszkańców. To 
jest kolosalna rozbieżność i duże straty 
finansowe. Na wnioski składane przez 
mieszkańców, zweryfikowaliśmy część 
nieruchomości, gdzie wiadomo, że pod-
najmowane są lokale dla pracowników i 
w takich domach mieszka po kilka bądź 
kilkanaście osób a w deklaracji mamy 
jedną lub dwie osoby. My – jako miasto 

musimy odpady z tych nieruchomości 
odbierać w każdej ilości, niezależnie od 
tego co widnieje na deklaracji.
– To jedna z możliwości. Jakie są 
jeszcze do wyboru?
– Kolejną możliwością jest ustalenie 
stałej stawki od gospodarstwa domowe-
go. Co oznacza, że niezależnie od tego 
czy na danej nieruchomości mieszka 
samotny emeryt czy pięcioosobowa 
rodzina z małymi dziećmi, stawka 
jest taka sama. Następną możliwością 
jest naliczanie opłat w zależności od 
posiadanego metrażu domu czy też 
mieszkania. Nawet bez rozwijania 
tego wątku widać, że obie możliwości 
są mocno niesprawiedliwe.
– I jak rozumiem czwarta możli-
wość – naliczanie opłaty śmiecio-
wej w zależności od ilości zużytej 
wody w gospodarstwie domowym, 
na którą zdecydowała się Rada 
Miasta Marki. Co przemawia wła-
śnie za tym rozwiązaniem?
– Na to rozwiązanie decyduje się coraz 
więcej samorządów na Mazowszu. 
Jest to jedyna metoda, która umożliwia 
uszczelnienie systemu. Jeżeli na danej 
nieruchomości zużywa się wodę to 

mamy pewność, że ta nierucho-
mość jest zamieszkała, i, że 
faktycznie produkowane są 
tam odpady, które miasto 
musi odebrać a następnie 
przekazać je firmie i za-

płacić za nie.
– A co z nierucho-
mościami, które 

nie korzystają z miejskiej wody?
– Te nieruchomości będą płaciły stawkę 
ryczałtową. Wyliczyliśmy, że przecięt-
nie, jeden mieszkaniec zużywa 2,95 m3 
wody. Jeżeli dana nieruchomość nie po-
siada wodomierza wówczas naliczana 
będzie stawka uśredniona uzależniona 
od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. 

O co w tym chodzi? 
Dlaczego cena za śmieci 
zależna jest od zużycia wody?

Marki to jedna z gmin powiatu wołomińskiego, w której cena za odbiór śmieci będzie liczona w zależności 
od ilości zużytej wody. O powodach takiej decyzji z Pawłem Pniewskim, przewodniczącym Rady Miasta 
Marki rozmawia Teresa Urbanowska.

Projekty skierowane są przede 
wszystkim do uczniów szkół podsta-
wowych, którzy od grudnia 2018 r. 
uczestniczą w zajęciach w ramach kó-
łek zainteresowań, warsztatów i labora-
toriów. Tematyka zajęć koncentruje się 
na rozwijaniu kompetencji kluczowych 
i uniwersalnych. To przede wszystkim 
umiejętności matematyczno-przy-
rodnicze, posługiwanie się językami 
obcymi, kreatywność, innowacyjność, 
krytyczne myślenie i umiejętności 
pracy zespołowej. Kompetencje te są 
szczególnie cenione na dzisiejszym 
rynku pracy i zapewnią młodzieży 
łatwiejszy start oraz funkcjonowanie w 
coraz bardziej zaawansowanej cyfrowo 
i technicznie rzeczywistości.

Duży nacisk położony jest na roz-
wój kompetencji cyfrowych. Do trzech 
szkół trafiły już zestawy do budowy 
robotów. Wykorzystując ich elementy 
uczniowie będą mogli budować w peł-
ni funkcjonalne roboty o rozmaitych 
kształtach i przeznaczeniu. Zajęcia z 
robotyki to krok w kierunku rozwijania 
kreatywności i innowacyjnego podej-
ścia do pracy w skomputeryzowanym, 
cyfrowym środowisku.

Wśród licznych kół zainteresowań 
uczniowie znajdą m.in. koła informa-
tyczne, chemiczne, matematyczne, 
przyrodnicze i zajęcia rozwijające z 
języka angielskiego. Łącznie w obu 
projektach w zajęciach uczestniczy ok. 
1 300 uczniów szkół podstawowych. 
Duży nacisk położony jest na pracę 
metodą eksperymentu. 

Aby nauka była skuteczniejsza, w 
ramach projektów zostaną doposa-

żone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
63 pracownie przedmiotowe, w tym 
dwie pracownie międzyszkolne. Prze-
widziane jest wyposażenie szkolnych 
pracowni w narzędzia do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych i ma-
tematycznych -  np. w globusy, bryły 
obrotowe, mikroskopy, oprogramowa-

nie do nauczania przedmiotów, mapy, 
zestawy do przeprowadzania doświad-
czeń czy mierniki. Wyposażenie szkół 
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 
TIK – np. komputery, laptopy, tablety, 
urządzenia wielofunkcyjne, projektory, 
aparaty fotograficzne, roboty, klocki, 
plansze do nauki programowania i 
prowadzenia zajęć z robotyki umożli-

wią skuteczne przekazywanie wiedzy 
i zaszczepianie u uczniów ciekawości 
poznawczej.

Dopełnieniem zajęć szkolnych 
będą wyjazdy m.in. do Centrum 
Nauki Kopernik czy też udział w 
warsztatach w Ogrodzie botanicznym 
w Powsinie. 

Świat zmienia się na naszych 
oczach – wszechobecna komputeryza-
cja, sprzężenie działalności zawodowej 
i edukacyjnej z mediami społeczno-
ściowymi, konieczność innowacyjności 
w podejściu, globalizacja – to dzisiejsze 
znaki czasu. Wobec wyzwań przyszło-
ści niezbędne staje się kształtowanie 
i rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw i 
umiejętności. Realizowane w Gminie 
Wołomin projekty edukacyjne to odpo-
wiedź na wyzwania tego zmieniającego 
się świata.

Projekty, współfinansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach X Osi Priorytetowej Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-2020: 
"Patrząc w przyszłość - rozwój edukacji 
cyfrowej w Gminie Wołomin", Poddzia-
łanie10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w 
szkołach zawodowych), „Szkoły przy-
szłości - rozwój edukacji cyfrowej w 
Gminie Wołomin", Poddziałanie 10.1.2. 
Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Wołomin stawia na rozwój 
kluczowych kompetencji  
dzieci i młodzieży

Gmina Wołomin, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz potrzebom dynamicznie 
zmieniającego się rynku pracy pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł na reali-
zację projektów edukacyjnych dla 9 szkół podstawowych. Kolejny wniosek, obejmujący pozostałe 
szkoły, jest obecnie w ocenie merytorycznej. 

– Każda gmina może wybrać jeden z czterech sposobów 
naliczania opłaty. Te sposoby wynikają ze znowelizowa-
nej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z 2013 roku. Na wstępie powiem, że wszystkie te 
cztery metody są niesprawiedliwe i niedoskona-
łe. Żadna z nich nie uzależnia ceny od faktycznie 
wyprodukowanej ilości śmieci i stąd jest ta 
dyskusja i wiele kontrowersji podnoszonych 
przez mieszkańców – mówi Paweł Pniewski, 
przewodniczący Rady Miasta Marki.

Zajęcia koncentrują się 
na rozwijaniu kompetencji 
kluczowych i uniwersal-
nych. To przede wszystkim 
umiejętności matematycz-
no-przyrodnicze, posługiwa-
nie się językami obcymi, 
kreatywność, innowacyjność, 
krytyczne myślenie i umiejęt-
ności pracy zespołowej. Pro-
jekty skierowane są przede 
wszystkim do uczniów szkół 
podstawowych, którzy od 
grudnia 2018 r. uczestniczą 
w zajęciach w ramach  
kółek zainteresowań,  
warsztatów i laboratoriów.
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Kapituła Konkursu „Wzo-
rowa Gmina” bardzo wysoko 
oceniła poczynione przez wła-
dze miasta w ostatnim czasie 
inwestycje wspierające rozwój. 
– Środki finansowe przeznaczane 
są wielotorowo, przyczyniając się 
do powstawania nowych obiek-
tów sportowych, oświatowych  
i miejskich dróg. To świadczy  
o doskonałej znajomości potrzeb 
mieszkańców, których z roku na 
rok jest coraz więcej. Placówki 
oświatowe są oczkiem w głowie 
władz samorządowych, które 
doceniają ogromne zapotrzebo-
wanie na edukację, zwłaszcza 
przedszkolną – głosi uzasadnienie 
Kapituły.

C z ł o n k o -
wie Kapituły byli 
pod wrażeniem 
w y p o s a ż e n i a 
szkół. Zwłaszcza 
pracowni przy-
rodniczych, geo-

graficznych i technicznych 
czy edukacji wczesnoszkolnej. 
Pozytywnym zaskoczeniem  w 
stosunku do innych miast  
i gmin jest wykorzystanie robotów 
i drukarek 3D, a także pełna kom-
puteryzacja edukacji (dzienniki 
elektroniczne).

Innym ważnym czynnikiem 
świadczącym o rozwoju miasta jest 
dbanie o infrastrukturę sportową  
i kulturę fizyczną. MOSiR prowa-

dzi działalność związaną z tworze-
niem odpowiednich warunków do 
uprawiania sportu i rekreacji oraz 
unowocześniania i rozwijania bazy 
rekreacyjno-sportowej. Prowadzo-
ne są zajęcia m. in. z piłki nożnej, 
szermierki, boksu, capoeiry, FMA, 
samoobrony, karate kyokushin, 
sanda- boksu chińskiego, ta-
ekwon-do, aikido, piłki koszykowej 
chłopców, badmintona, gimnastyki 
korekcyjnej, rowery indoor cycling, 
jogi, fitness.

Funkcjonujące od kilku lat no-
woczesne boisko z krytą trybuną 
stało się centrum wielu wydarzeń 
sportowych m. in. Mistrzostw 
Świata w biegach z przeszkodami, 
turnieju boccia, Lotto Bike Mara-

tonu czy Biegu Ząb-
kowskiego. Obiekt 
spełnia wymogi 
licencyjne stawiane 
przez PZPN dla I 
ligi (posiada sztucz-
ne oświetlenie).

Do najważ-
niejszych inwestycji 

sportowo-rekreacyj-
nych zaliczyć nale-

ży także budowę krytej 
pływalni z częścią rekreacyjną 

dla dzieci (gejzery powietrzne, 
masaże podwodne, jacuzzi, zjeż-
dżalnia rurowa) wraz z kręgielnią, 
boiskami do squasha, siłownią  
i parkingiem podziemnym. Obec-
nie to jeden z najlepszych tego typu 
obiektów w Polsce.

– O stałym rozwoju miasta 
świadczyć może także stosowana 
coraz częściej w wysoko cywilizo-
wanych samorządach bezpłatna 
komunikacja autobusowa, która 
pozwala mieszkańcom miasta 
Ząbki na bezpośrednie połączenia 
ułatwiające dojazd do szkół, obiek-
tów sportowych i ważnych węzłów 
komunikacyjnych łączących Ząbki 
z Warszawą.

W mieście Ząbki stale in-
westuje się również w poprawę 
jakości dróg, w czym duża zasługa 
władz samorządowych.

Mirosław Oleksiak

Członkowie 
Kapituły Kon-
kursu „Wzorowa 
Gmina” byli pod 
wrażeniem wyposaże-
nia szkół. Zwłaszcza 
pracowni przyrodni-
czych, geograficz-
nych i technicznych 
czy edukacji wcze-
snoszkolnej. 

Kapituła Konkursu „Wzorowa Gmina” jednogłośnie 
podjęła decyzję o przyznaniu dla Miasta Ząbki tytu-
łu specjalnego – Lider Rozwoju. Na uroczystej gali 
statuetkę odebrała burmistrz Małgorzata Zyśk oraz 
jej zastępca Wojciech Gut.

Ząbki liderem 
rozwoju

Ząbki nagrodzone

Czynnie w realizację kampanii 
społecznej „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny” włączyli się 
funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Wołominie, 
ratownicy medyczni oraz dyrekcja 
i pracownicy WORD w Warszawie. 
Podczas inauguracji akcji w szkole 
w Dąbrówce obecna była również 
Z-ca Wójta Gminy oraz funkcjona-

riusze wo-
łomińskiej 
Komendy. 
Wszystkie 
dzieci otrzy-
mały zestawy 
odblasków oraz 
uczestniczyły  
w specjalnie dla nich 
przygotowanych trzech 
panelach tematycznych poświę-
conych bezpieczeństwu. To już 
kolejne takie przedsięwzięcie pro-
mujące bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym w tym roku na terenie 
powiatu wołomińskiego.

 Uczniowie szkoły  w Dąbrów-
ce uczestniczyli przez cały dzień w 
trzech panelach zajęć związanych 
z bezpieczeństwem które prowa-

dzili: panel pierwszy pracownicy 
WORD w Warszawie, realizując 
zadania na specjalnie przygoto-
wanym torze rowerowym, panel 
drugi realizowany przez podinsp. 
Wiolettę Zychnowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Wołominie 
oraz dzielnicową z Dąbrówki 
asp. szt. Sylwię Borzymek, pod-
czas którego dzieci i młodzież 
oglądały film „tak chcę być bez-
pieczny” oraz zgłębiały wiedzę w 
zakresie bezpieczeństwa pieszych  
i rowerzystów, starsi uczniowie 

mogli dodatkowo zapoznać się 
z zagrożeniami jakie niesie 

za sobą zażywanie „dopa-
laczy” oraz poznać zasady 
bezpiecznego korzystania  
z Internetu. Panel trzeci 
to zajęcia teoretyczne 

i praktyczne 
realizowane 

przez ratowni-
ków medycznych, 

którzy omawiali zasady 
udzielania pierwszej pomocy 

na fantomie do nauki resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej.

To kolejna już impreza  
w powiecie wołomińskim w której 
czynnie uczestniczą funkcjona-
riusze wołomińskiej Komendy,  
a która ma calu promowanie sze-
roko rozumianego bezpieczeń-
stwa wśród dzieci i młodzieży. 

źródło: KPP w Wołominie

Wszystkie dzieci 
otrzymały zestawy 

odblasków oraz 
uczestniczyły  
w panelach 

tematycznych 
poświę-
conych 

bezpieczeń-
stwu. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej w 
Dąbrówce zorganizowali dla uczniów szkoły imprezę 
promującą bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży. 

„Jesteś widoczny,  
jesteś bezpieczny”  
z uczniami  
SP w Dąbrówce

bezpieczne dziecko

wie Kapituły byli 
pod wrażeniem 
w y p o s a ż e n i a 
szkół. Zwłaszcza 
pracowni przy-
rodniczych, geo-

tonu czy Biegu Ząb
kowskiego. Obiekt 
spełnia wymogi 
licencyjne stawiane 
przez PZPN dla I 
ligi (posiada sztucz
ne oświetlenie).

Do najważ
niejszych inwestycji 

sportowo-rekreacyj
nych zaliczyć nale

Członkowie 
Kapituły Kon-

– Młody wiekiem, ale doświadczo-
ny stażem w działalności samo-
rządowej i społecznej. Czym się 
Pan zajmuje w Zarządzie Powiatu 
Wołomińskiego?
– Obecnie zapoznaję się z nową 
rzeczywistością. Do tej pory osiem lat 
spędziłem w samorządzie gminnym. 
Teraz zmienia się otoczenie prawne, 
obszar działania, zmieniają się funk-
cje – do tej pory byłem radnym, teraz 
zostałem członkiem Zarządu, więc jest 
to bardziej władza wykonawcza.
– Czytelnikom jest Pan znany z 
działalności w Towarzystwie 
Przyjaciół Ząbek (TPZ). Co 
Pana skłoniło, aby włączyć 
się w działalność samorzą-
dową?
– Na etapie nauki w liceum coś 
się we mnie zapaliło. To był też 
taki moment, kiedy moje miasto 
– Ząbki, zaczęło się dynamicznie 
zmieniać pod kątem infrastruk-
turalnym. Ja w tym czasie rozpo-
cząłem studia socjologiczne, gdzie 
przewijał się m.in. temat organizacji 
społecznych, społeczeństwa oby-
watelskiego. Doszedłem do 
wniosku, że warto byłoby 
założyć stowarzyszenie 
i po niewielkich pery-
petiach z sądami 10 
września 2010 roku 
TPZ już widniało 
w KRS.
– Doświadczenie 
radnego pomaga 
czy przeszkadza 
w działalności 
w organizacji 
pozarządowej 
i czy wiedza i 
doświadczenie w 
organizacji pozarządowej poma-
ga w byciu radnym?
– Doświadczenie z każdego obszaru 
jest pomocne. Pozytywnym wpływem 
pracy w organizacji pozarządowej jest 
umiejętność projektowego patrze-
nia  na realizowane przedsięwzięcia, 
umiejętność planowania, pisania 
budżetu, przewidywania rezultatów 
prowadzonego projektu. Natomiast 
jeśli chodzi o aspekt pracy radnego, 
to jest to zaznajomienie się z działal-

nością miasta. Z perspektywy radnego 
miasto wygląda trochę inaczej, niż z 
perspektywy mieszkańca czy NGO.
– Stał Pan na czele TPZ przez 
siedem lat, czy angażuje się Pan 
nadal w jego działalność?
– Staram się trzymać z boku, myślę, 
że mamy taki skład Zarządu, który w 
pełni odpowiada za działalność TPZ.  
Ma na swoim koncie wiele sukcesów, 
m.in. pozyskanie 15 tys. dolarów na 

budowę systemu 
pomiaru zanie-

czyszczenia 
powietrza 
w Ząbkach 
oraz zain-
stalowanie 
w przed-

szkolach 
publicz-
n y c h 

oczysz-
c z a c z y 

powietrza. 
Staram się 

jedynie udzielać wsparcia, nie inge-
rując w działania Zarządu TPZ.
– Do pracy Zarządu TPZ wniósł 
Pan swoje kompetencje jako 
socjolog, ale też jako radny 
gminny. W jakim stopniu stara 
się Pan wykorzystywać swoje do-
świadczenie na obecnym etapie 
działalności samorządowej?
– Często wystarczy niewielka zmiana, 
czasami bez kosztowa lub bardzo 
nisko kosztowa, aby podnieść kom-

fort życia mieszkańców. Przykładem 
jest np. urządzenie do kolejkowania 
pacjentów w szpitalu powiatowym. 
Chciałbym też usprawnić telefoniczny 
kontakt mieszkańców i organizacji 
pozarządowych ze starostwem. Za-
mierzam  skupiać się na takich właśnie 
kwestiach, oczywiście nie zapominając 
o dużych, ważnych inwestycjach, typu 
szpital czy inwestycje drogowe.  
– Czy udało się już Panu zapoznać 
z problemami całego powiatu 
wołomińskiego, także mniejszych 
gmin, takich jak Strachówka, 
Jadów czy Poświętne?
– Część już udało się poznać, ale część 
jeszcze przede mną. Jestem jednak 
pewny, że wszystkie gminy uda się 
odwiedzić i uzyskać informacje z 
jakimi problemami się borykają i jakie 
inwestycje są niezbędne. 
– Czy widzi Pan szanse rozwoju tu-
rystyki w powiecie wołomińskim, 
zwłaszcza na wschodnich rubie-
żach? Czy starostwo mogłoby się 
w takie projekty zaangażować?

– Myślę, że są szanse, aby turystyka w 
naszym powiecie się rozwijała. Zdarzyło 
mi się odkryć urocze zakątki powiatu, 
m.in. trafiłem na ciekawy rezerwat 
przyrody. Będąc członkiem Zarządu 
Powiatu poznaję też perełki architek-
toniczne. Ważnym jest, aby te atuty 
dobrze wykorzystać, wydaje mi się, że 
władze powiatu od dłuższego czasu 
podejmują działania w tym kierunku. 
– Czy jest szansa na to, że powiat 
wesprze społeczników, którzy 

dążą do tego, aby nasz powiat od-
wiedzało  więcej osób - choćby w 
ramach turystyki weekendowej?
– Mamy temat konkursów dla organi-
zacji pozarządowych, mamy też jako 
zarząd możliwość współorganizowania 
przedsięwzięć społeczno-kulturalnych 
i to robimy.  Staram się też uczestni-
czyć w spotkaniach z organizacjami 
pozarządowymi i tematy te są mi 
bliskie.
– Ząbki są pionierem w podej-
mowaniu działań na różnych 
płaszczyznach. Z którego z do-
tychczasowych przedsięwzięć 
jest Pan najbardziej dumny?
– Dużym powodem do dumy jest dla 
mnie basen w Ząbkach, który cieszy 
się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców czy bezpłatna lokalna komu-
nikacja miejska. Natomiast sukcesem 
osobistym jest dla mnie powołanie 
Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.
– Jak Zarząd Powiatu wyobraża 
sobie przyszłość adeptów szkół 
powiatowych? Czy chcecie coś 

zmienić w ofercie szkół śred-
nich?
– Z mojej perspektywy, jako mieszkańca 
Ząbek, ważną kwestią jest budowa 
szkoły średniej w Ząbkach. Biorąc pod 
uwagę liczbę mieszkańców miasta i 
jego strukturę demograficzną, taka 
inwestycja jest niezwykle potrzebna. 
Ze swojej strony będę zabiegał, aby taka 
placówka powstała.
Na pełny zapis rozmowy zapraszamy 
na www.zyciepw.pl

Często wystarczy niewielka 
zmiana by było lepiej

O samorządowym doświadczeniu, które warto zdobywać od wczesnej młodości oraz o pracy w Zarządzie 
Powiatu Wołomińskiego z wieloletnim radnym ząbkowskim, obecnie radnym powiatowym i Członkiem 
Zarządu Powiatu Wołomińskiego rozmawia Teresa Urbanowska.

– Z mojej perspektywy, jako mieszkańca Ząbek, 
ważną kwestią jest budowa szkoły średniej  

w Ząbkach. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkań-
ców miasta i jego strukturę demograficzną, taka 

inwestycja jest niezwykle potrzebna. Ze swojej 
strony będę zabiegał, aby taka placówka po-

wstała. (...) Będąc członkiem Zarządu Powiatu 
poznaję też perełki architektoniczne. Ważnym 
jest, aby te atuty dobrze wykorzystać – mówi 

Grzegorz Siwek, radny powiatowy z Ząbek, czło-
nek Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Praca 

Zatrudnię
Opiekunka seniorów w Niemczech 
– legalna praca, pełna organizacja 

wyjazdu. Organizujemy kursy  
niemieckiego od podstaw.  
Zapraszamy na spotkanie  

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

Tel. 506 289 039, PROMEDICA 24
Zatrudnię na sezon 2019 kelnerów do 
obsługi imprez - okolice Zalewu Ze-
grzyńskiego. CV proszę wysyłać na adres: 
aneta@biotontour.pl tel. 604 93 25 37 . 
Szukam osób do pracy w firmie sprzą-
tającej, Warszawa i okolice, tel. 605 650 
207, 691 740 862

Szukam od kwietnia w Ząbkach 
odpowiedzialnej pani  

z doświadczeniem do opieki  
nad  14-miesięcznym dzieckiem  

w wymiarze godz. 80-100 miesięcznie, 
tel. 516 142 440

Zatrudnię panią do kuchni, zakwate-
rowanie, praca w okolicach Warszawy,  
tel. 660 795 386
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
dam zakwaterowanie, praca w okolicach 
Warszawy,   tel. 660 795 386

Budownictwo 
Usługi

Budownictwo 
Usługi

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

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

Nieruchomości 
Sprzedam

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

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

Pasmanteria Szydełko mini moduł 
15.18

 

 
Sprzątanie biur i domów na terenie 
Wołomina i okolic 501 189 687.

Na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
został zamieszczony, na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości Gminy Wołomin 
przeznaczonych do dzierżawy, 
stanowiący załącznik do Zarządzenia 
nr 56/2019 Burmistrza Wołomina
z dnia 15.02.2019 r.

– Jest Pani wieloletnim nauczycie-
lem, dyrektorem szkoły. Nastroje  
w oświacie są dość gorące. Jak 
Ząbki radzą sobie z tą sytuacją?
– Sytuacja w oświacie, jest w tej chwi-
li napięta, nauczyciele oczekują zna-
czących podwyżek. Uważam, że god-
ność nauczycieli, prestiż, praca jaką 
wykonują, wymagają aby te zarobki 
były wyższe. Bez wątpienia jest to ja-
kieś wieloletnie zadawnienie, kiedy  
podwyżek nie było lub były znikome. 
Kiedy byłam zastępcą burmistrza, moim 
pierwszym działaniem było przeliczenie  
i sprawdzenie, jakie są możliwości miasta, 
żeby choć trochę, w ramach dodatku mo-
tywacyjnego czy wychowawstwa tę płacę 
podwyższyć. Udało się to zrobić. Rada 
Miasta  zatwierdziła i przyjęła nowy re-
gulamin wynagradzania nauczycieli, jeśli 
chodzi o dodatki motywacyjne, funkcyjne  
i za wychowawstwo. To wzrost dodatku 
motywacyjnego o 40%. Nauczyciele 
oczekują przede wszystkim tego, aby 
wzrosła podstawa, nie ma jednak takich 
praktyk, aby to samorządy tę podstawę 
zwiększały, te podwyżki zapowiedziane są 
przez sferę rządową. Jeśli chodzi o budżet 
Miasta Ząbki, to dodatkowy milion złotych 
dla nauczycieli zaplanowaliśmy. Oświata 
w Ząbkach jest na bardzo wysokim 
poziomie, mamy 7500 uczniów i około 
1000 nauczycieli. 
– Czy nastroje społeczne, ogól-
nokrajowe są także odczuwalne  
w Ząbkach?
– W mniejszym lub większym stopniu 
są odczuwalne. Liczymy się z tym, że 
ogłoszony strajk ogólnopolski może także 
dotknąć ząbkowskie placówki edukacyjne. 
Podejmujemy działania, aby przygotować 
się na taką ewentualność i zapewnić na 
czas egzaminów osoby, nadzorujące ich 
prawidłowy przebieg. 
– Doświadczenie zawodowe po-
maga w rozmowach ze związkami 
zawodowymi czy raczej blokuje?
– Kiedy przyjechali reprezentanci 
związków zawodowych na uchwalenie 
regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli, usłyszałam, że jestem jedynym 
burmistrzem, przynajmniej w powiecie 
wołomińskim, gdzie organ prowadzący  
z własnej inicjatywy podnosi nauczycie-
lom dodatek motywacyjny, funkcyjny czy 
za wychowawstwo. 
– Ząbki czekają inwestycje oświa-
towe, czy coś się zmieniło?
– Zmieniło się o tyle, że jesteśmy już 
po rozstrzygnięciu przetargu na zloka-
lizowaną w południowej części miasta 
szkołę podstawową przy ul. Dzikiej.  W 
czwartek, 28 marca podpiszemy umowę 
na realizację tej inwestycji, która zgodnie  
z terminem ma się zakończyć we wrze-
śniu 2020 r.  To będzie całkiem nowa 
szkoła na 1000 uczniów i 350 przed-
szkolaków, posiadająca pełnowymiarową 
salą gimnastyczną, na której będą 
mogły się odbywać wydarzenia 
ogólnopolskie. Ubiegamy się 
oczywiście o dotacje, zło-
żyliśmy wniosek o dotacje  
z rezerwy rządowej na 
budowę szkoły, przygo-
towujemy też wniosek 
o dotacje z Min. Spor-
tu  i Turystyki na 
salę gimnastyczną.
Dzięki  p. Katarzy-
nie Dydek nawią-
zaliśmy współpracę 
z Polskim Związ-
kiem Koszykówki, 

chcemy w Ząbkach utworzyć ligę mło-
dzieżową koszykówki dziewcząt.
– Ząbki jako pierwsze podjęły 
dyskusję na temat gospodarki 
odpadami i powiązania opłat za 
odpady komunalne ze zużyciem 
wody.
– Temat jest o tyle trudny, że te podwyżki 
w całej Polsce, a szczególnie na Mazowszu 
są znaczące. Jako miasto borykamy się  
z problemem znacznej liczby niezamel-
dowanych mieszkańców, szacujemy że 
w Ząbkach mieszka około 70 tys. osób,  

a tylko 34 tys. jest tutaj zameldowa-
nych. Skutkiem tego  nie możemy na-
liczać opłat zgodnie z zameldowaniem, 
ponieważ tylko połowa mieszkańców 
ponosiłaby koszty utrzymania gospo-
darki odpadami. Aktualnie opłaty są 
naliczane od gospodarstwa domowego. 
Nie jest to rozwiązanie idealne, ale  
w sytuacji, kiedy trudno jest policzyć 
mieszkańców, trzeba szukać innych 
możliwości. Takim najbardziej właściwym 
wydaje się powiązanie opłat za śmieci ze 
zużyciem wody, bo wtedy wszyscy, którzy 
zużywają wodę będą musieli też ponieść 
koszty gospodarki odpadami. Zakłada-
my, że ten model naliczania opłat uda 
się wdrożyć w połowie roku, przy czym 
cena za metr sześcienny wody będzie 

oscylowała w przedziale  8,00 do 8,50 zł.  
W Ząbkach jest też około 2000 gospo-
darstw nieolicznikowanych i tam będzie 
musiał pozostać ryczałt, do chwili kiedy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji nie zainstaluje liczników 
na własne ujęcia wody w tych gospo-
darstwach. 
– Ząbki są jedyną gminą w po-
wiecie wołomińskim, która ma 
bezpłatną komunikację miej-
ską – tzw. Ząbkobusy. W ostat-
nim czasie PiS zapowiedział 

„piątkę Kaczyńskiego”, jednym  
z elementów tego programu są 
rozwiązania komunikacyjne czyli 
PKS-y. Jak Ząbkobusy wyglądają 
w połączeniu z tą propozycją?
– Jeśli będzie założenie, że te PKS-y będą 
dojeżdżały do Warszawy, to z pewnością 
będą też przejeżdżały przez Ząbki, wtedy 
miasto ma szansę na tym skorzystać. Ząbki 
są położone tak blisko Warszawy, że musi-
my nastawiać się na komunikację miejską  
i w tym przypadku nadal podtrzymuję, że 
od lipca 2019r., zwiększymy częstotliwość 
kursowania obecnych linii 145, 199 i 345. 
Wysłałam pismo do Zarządu Transportu 
Miejskiego w Warszawie, aby doprecyzo-
wać możliwości i koszty zwiększenia czę-
stotliwości kursów autobusów miejskich, 
kiedy zacznie funkcjonować stacja metra 
na ul. Trockiej. Zwiększenie częstotli-
wości autobusów jest jednym z naszych 
priorytetów. Jestem dumna z tego, że 
Ząbki mają darmową komunikację 
lokalną, z której korzystają osoby starsze  
i dzieci dojeżdżające do szkół. Niebawem 
kończy nam się umowa i jesteśmy przed 
przygotowaniem nowego przetargu 
na Ząbkobusy. Miasto będzie musiało 
ponieść wyższe o około 30% koszty. Co 
za tym idzie, nie bardzo możemy sobie 
pozwolić na zwiększenie ilości linii dar-
mowych autobusów. Będziemy starali 
się wprowadzić pewne zmiany. Być może 
zwiększymy częstotliwość najbardziej ob-
ciążonych linii. Ilość kilometrów pozosta-
nie najprawdopodobniej nie zmieniona, 
podobnie jak ilość darmobusów, których 
jest aktualnie 10. 

– Południowe Ząbki, to właściwie 
nowe miasto. Czego tam jeszcze 
brakuje?
– Mieszkańców jest tak dużo, że 
potrzeby z pewnością są znaczne. 
Brakuje przede wszystkim terenów zie-
lonych. Aktualnie realizujemy projekt, 
w ramach którego każdy skwer, każda 
przestrzeń przy ulicy będą zagospoda-
rowane. Powstanie też nowy park i nowe 
place zabaw. 
– Brakuje też miejsc parkingo-
wych

– To prawda, miejsca parkingowe są raczej 
w bocznych ulicach. Jeżeli chodzi o usługi, 
to usługodawca jest zobowiązany zapew-
nić miejsca parkingowe na swoim terenie  
i zgody na dodatkowe zjazdy i tworzenie 
miejsc parkingowych oczywiście są wy-
dawane. Czynimy też starania, aby więcej 
miejsc parkingowych budować przy okazji 
powstających inwestycji – mają to być dwa 
miejsca parkingowe na jedno mieszkanie, 
niezależnie od jego wielkości. Mamy  
co prawda plan zagospodarowania prze-
strzennego, z którym niewiele da się zrobić, 
ale można to regulować za pomocą ustawy  
o zarządzaniu drogami. 
– Czy to, że przed objęciem sta-
nowiska burmistrza Ząbek, była 
Pani przez kilka miesięcy wice-
burmistrzem stanowił dla Pani 
ułatwienie?
– Z pewnością łatwiej było mi się wdro-
żyć, zdobyłam pewne doświadczenie 
nadzorując większość najważniejszych 
referatów tj. inwestycje czy zamówienia 
publiczne. Również moje wcześniejsze 
doświadczenie samorządowe radnej 
powiatowej przełożyło się na płynniejsze 
przejęcie obowiązków.  Mamy teraz 
budżet inwestycyjny 67 mln zł, więc 
jest to nie lada wyzwanie, ale wierzę,  
że podołamy bo mam wspaniały zespół, 
wspaniałych współpracowników, którzy 
mnie wspierają.
– Przed Panią wiele wyzwań, 
życzę wobec tego powodzenia,  
osiągnięcia zamierzonych celów 
oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy.

Ząbki inwestują
w edukację

Z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Ząbek o bieżących sprawach miasta oraz o tym jaki 
wpływ na funkcjonowanie Ząbek mają wydarzenia związane z protestami nauczycieli 
rozmawia Teresa Urbanowska.

– (...) jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu 
na zlokalizowaną w południowej części miasta 
szkołę podstawową przy ul. Dzikiej. W czwar-
tek, 28 marca podpiszemy umowę na realiza-
cję inwestycji, która zgodnie z terminem ma 

się zakończyć we wrześniu 2020 r. To będzie 
całkiem nowa szkoła na 1000 uczniów  
i 350 przedszkolaków, posiadająca peł-

nowymiarową salę gimnastyczną  - mówi 
Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek

OSIEDLE PROMIENNA III 
W MARKACH

Logo Mazovia Development

W sprzedaży również 
lokale usługowe!

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33B/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl

Mieszkania z dużymi balkonami, 
ogródkami i tarasami 
już od 5 200 zł/m2
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dodatek redakcyjno-reklamowy

Budownictwo
Produkcja kamienia dekoracyjnego  
z wykorzystaniem druku cyfrowego

Czołowy producent kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego, firma Stone Master, zastosowała technologię druku 
cyfrowego w produkcji kamienia. Jest jedyną spółką w kraju i na świecie, która opracowała i wdrożyła to pionierskie 
rozwiązanie na tak szeroką skalę. Produkty wytwarzane  w ten sposób stanowią kolekcję SUPREME LINE.

Firma Stone Master ma swoje korzenie 
już od 1989 r. To wtedy  w Mielcu Henryk 
Ryczek i Tadeusz Kończyński rozpoczęli 
produkcję pierwszej kolekcji kamienia 
dekoracyjnego, która szybko wpisała się  
w nowy trend wnętrzarski. W związku  
z dynamicznym rozwojem firmy, jej szefowie 
zdecydowali się przenieść produkcję z Miel-
ca do Łodzi. Od tamtej pory twórcy, którzy 
do dziś stoją na czele spółki, postanowili 
skoncentrować się nie tylko na poszerzaniu 
oferty, ale także na rozwoju technologicznym. 
Dziś produkcję kamienia dekoracyjnego 
przenieśli na zupełnie nową płaszczyznę, 
dającą ogromne możliwości. 

- Zawsze staraliśmy się patrzeć szerzej, 
wyprzedzać konkurencję  i oferować klien-
tom unikatowe produkty. Cieszymy się, że 
jako pierwsi zastosowaliśmy druk cyfrowy  
w produkcji kamienia dekoracyjnego na 
tak szeroką skalę. Dziś wiemy, że to nie 
tylko cena ale i  nowe technologie, a dzięki 
nim, możliwość sprostania wysokim ocze-
kiwaniom wizualnym  i jakościowym ważą 
na decyzjach o zakupie produktów Stone 
Master – mówi Tadeusz Kończyński, prezes 
Stone Master S.A.

„Sztuka rodzi się z pasji”, to idea,  
w oparciu o którą powstała najnowsza ko-
lekcja SUPREME LINE z zastosowaniem 
nowatorskiej technologii druku cyfrowego. 
Pierwszych dziesięć produktów powstało  
z obserwacji trendów, poszukiwania in-
spiracji  w otaczającym nas świecie, z co-
dziennych doświadczeń, ale też z ogromnej 
wyobraźni i zaangażowania twórców. To 
także gama produktów o bardzo różnym 
charakterze, strukturze i wzorze. Otwiera 
ona zupełnie nowe możliwości aranżacyjne, 

dopasowane do upodobań, stylu i charakteru 
użytkownika. 

CALAMA jest ponadczasowa i eleganc-
ka, sprawdzi się w wielu przestrzeniach, 
może być łączona  z niemal wszystkimi 
odcieniami, a swoją subtelnością czy delikat-
nością świetnie podkreśli piękno i klasykę. 

ROCKY przedstawia siłę, niezwykły 
i niepowtarzalny charakter. Pojedyncza 
ściana czy obudowa kominka wyróżni się  
z całej aranżacji przestrzeni i podkreśli swoją 
wyrazistą osobowość we wnętrzu. 

Kamień dekoracyjny GRAFFITI to 
propozycja dla osób ceniących niezależność  
i indywidualizm. Stanowi idealne rozwiąza-
nie do wykończenia nowoczesnych aranżacji, 
wnętrz w stylu loftowym czy przestrzeni 
młodzieżowych, podkreślając takie cechy 

osobowości, jak energia, świeżość, niesza-
blonowość  i odwaga. 

Proces produkcji kamienia  z zastosowa-
niem druku cyfrowego wydaje się być bardzo 
prosty. Na urządzeniu drukującym ustawia 
się grafikę i przygotowuje surowy kamień na 
specjalnie przygotowanych płytach, które na-

stępnie wjeżdżają do drukarki. Maszyna nie 
tylko zadrukowuje kamień, ale też impregnu-
je  i suszy – bez przestojów. Cały proces trwa 
ok. 10 minut. Po tak krótkim czasie produkt 
jest już gotowy do dystrybucji i sprzedaży. 
Jednak do tej pory, żadnej z konkurencyjnych 
firm, nie udało się opracować i wdrożyć tej 
technologii. Trudność polega na tym, aby 
uzyskać powtarzalność wzoru z jednakowym 
nasyceniem barwy w każdej palecie. 

– Druk cyfrowy to przyszłość branży 

kamienia dekoracyjnego. Najbardziej dumni 
jesteśmy z tego, że jako firma pokonaliśmy 
wszelkie przeszkody  i dołożyliśmy swoją 
cegiełkę – blisko 30-letnie doświadczenie – 
do stworzenia nowego, kluczowego trendu 
na rynku wnętrzarskim - mówi Henryk 
Ryczek, wiceprezes Stone Master S.A. – 
Warto podkreślić, że wprowadzona przez 
nas technologia druku cyfrowego optyma-
lizuje czas i koszty zarówno producenta, 
jak i klienta. Tradycyjne metody układania 
kamienia dekoracyjnego wymagają osobnej 
impregnacji. W naszej technologii produkt 
jest już zaimpregnowany, co wpływa nie tylko 
na oszczędności budżetowe, ale również 
na większy porządek, estetykę pracy  i brak 
charakterystycznego zapachu – dodaje 
Henryk Ryczek. 

Kamień dekoracyjny Stone Master trafia 
do największych sieci handlowych w kraju  
i zagranicą. Aktualnie firma jest obecna 
trzech kontynentach i trafia do 25 krajów, 
m.in. do krajów Unii Europejskiej, USA, 
Europy Wschodniej, krajów nadbałtyckich, 
na Bałkany i do Rosji. Udział eksportu w 
przychodach wynosi ok. 40 procent. 

Pierwszym w Polsce dystrybutorem 
najnowszej kolekcji SUPREME LINE jest 
sieć sklepów materiałów budowlanych OBI. 
Oferta dla kolejnych firm jest w przygotowa-
niu i zostanie zaprezentowana w najbliższym 
czasie. Poza najnowszą kolekcją, Master 
Stone wdraża i planuje dalszy rozwój oferty   
w ramach produktów linii tradycyjnych. 

Informacja o nowościach w kolekcji 
SUPREME LINE pojawiać się będzie na 
stronie www.stonemaster.pl/supreme oraz 
na profilach firmy  w mediach społeczno-
ściowych.

Pierwszym w Polsce dystry-
butorem najnowszej kolekcji 
SUPREME LINE jest sieć 
sklepów materiałów budow-
lanych OBI. Oferta dla kolej-
nych firm jest w przygotowa-
niu i zostanie zaprezentowana 
w najbliższym czasie. Poza 
najnowszą kolekcją, Master 
Stone wdraża i planuje dalszy 
rozwój oferty  w ramach pro-
duktów linii tradycyjnych. 
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Wyrafinowana  
elegancja

piękna łazienka

Industrialna łazienka po-
winna być duża i urządzona  
w sposób dodatkowo pogłębia-
jący wrażenie przestronności.  
Podłogi i ściany muszą być od-
porne na zalanie wodą, dlatego 
lepiej postawić na biało-szary 
marmur, płytki imitujące kamień 
lub geometryczne kafelki w 
kolorze czarnym lub stalowym. 
Wydzielenie strefy prysznicowej 
bez brodzika jedynie przez od-
dzielenie jej szklaną taflą od reszty 
pomieszczenia optycznie jeszcze 
je powiększa. Na kosmetyki nie 
przewidziano żadnej szafki, a 
jedynie wnękę w ścianie. Czar-
ne, metalowe obramowanie 
szklanej ścianki koresponduje z 
oprawą prostego lustra. Duża, 
prostokątna umywalka na czar-
nym, stalowym stelażu wydaje 
się być przeniesiona sprzed 
kilkudziesięciu lat. Do minima-
listycznego wystroju najlepiej 
pasuje armatura podtynkowa. 
Model Fiesta marki FERRO 
widoczny jest na ścianie jedy-
nie jako okrągła chromowana 

płytka z dwufunkcyjnym prze-
łącznikiem i charakterystyczną, 
cienką rączką. Zastosowany ze-
staw natryskowy przesuwny Vigo 
ułatwia korzystanie z natrysku 
osobom o różnym wzroście. 
Trzyfunkcyjna rączka pozwala 
na kąpiel w strugach deszczu, 

odprężający hydromasaż oraz 
połączenie tych opcji. Tworzący 
się osad z kamienia wapienne-
go usuniemy bez trudu dzięki 
zastosowanemu systemowi Fer-
roEasyClean. Komplet z baterią 
natryskową Fiesta tworzy stojąca 
bateria umywalkowa. Nieza-
wodność zapewnia jej regulator 
ceramiczny, a obrotowa wylewka 
daje komfort użytkowania. Jed-
nym z wyznaczników stylu jest 
niechowanie, a wręcz ekspono-

wanie, kabli oraz 

rur dopro-
wadzających i odprowadzających 
wodę, dlatego umywalka nie 
została obudowana i widoczne 
są pod nią elementy odpływu. 
Wieszak na ręczniki Torrente 
to po prostu metalowy drążek,  
a matowe szklanki z kompletu 
zamontowano na prostym ste-
lażu bez ozdobników. Wnętrze 
wyposażono w ocieplające je 
elementy.  Przestrzegając zasad 
stylu, otrzymujemy ekskluzywne 
wnętrze, które cechuje nie prze-
pych i wytworne dodatki, a prze-
ciwnie – surowy minimalizm. 

Materiały prasowe Ferro

Industrialna łazienka 
powinna być duża  
i urządzona w sposób 
pogłębiający wrażenie 
przestronności. Podłogi 
i ściany muszą być 
odporne na zalanie wodą, 
dlatego lepiej postawić na 
biało-szary marmur, płytki 
imitujące kamień lub 
geometryczne kafelki.

Moda na styl industrialny narodziła się w USA 
w latach 50-tych ubiegłego wieku, ale do 
Polski przybyła około 40 lat później. 

Konstrukcja jest ważna, ale jaka? 
Praktyczne spostrzeżenia i wskazówki 

Mgr inż. Radosław Krzemiński - projektant konstrukcji, autor wielu projektów kubaturowych, hal przemy-
słowych, domów jednorodzinnych, konstrukcji podziemnych, wzmocnień geotechnicznych,  projektów 
wzmocnień, przebudów i zabezpieczeń obiektów zabytkowych, opinii i ekspertyz technicznych

– Pana doświadczenie oparte na 
pracy w największych biurach 
projektowych, a także współpraca 
z indywidualnymi architektami 
przekłada się na doświadczenie 
dużych projektów a także tych 
mniejszych. Proszę powiedzieć 
jakie są obecne trendy w budow-
nictwie?
- Trendy w budownictwie oczywiście 
ocenię skupiając się na konstrukcji. 
Inwestycja budowlana, której finalnym 
efektem jest obiekt budowlany zawsze 
związana jest z czynnikiem Pieniędzy 
oraz Czasu. Obecnie można zaobser-
wować, iż bardzo nośna jest prefabry-
kacja elementów konstrukcji. Przema-
wiają za nią: brak siły roboczej, czas 
wznoszenia, wbudowania elementu,  
a także finalną jakość. Dotyczy to zarów-
no konstrukcji żelbetowych  jak również 
drewnianych i stalowych. Czynnik 
finansowy wpływa na optymalizowanie 
elementów konstrukcji. Oznacza to, iż 
każdy element jest detalizowany do kon-
kretnej roli oraz lokalizacji wbudowania 
elementu w obiekt. Wiem, że brzmi to 
jak oczywistość, jednak dla osób nie 
zajmujących się codziennie bu-
downictwem muszę wyjaśnić, 
iż konsekwencją tego 
jest bardzo restryk-
cyjne użytkowanie 
obiektu. Oznacza 
to że mamy różne 
typy elementów 
konstrukcj i  
w tym samym 
obiekcie (kło-
pot w wykonawstwie związany z czasem 
przygotowania elementów, a także  
z nadzorowaniem czy właściwy element 
w odpowiednie miejsce został wbudo-
wany), a także znaczące ograniczenia 
związane z wprowadzeniem dodat-
kowych zmian w trakcie użytkowania 
obiektu (zmiana obciążeń, nowe otwory 
w ścianach, skracanie i przesuwanie 
ścian nośnych oraz działowych).
– Jakie dałby pan praktyczne rady 
dla Inwestorów.

–  Pytanie godne opracowania książko-
wego. Dlatego dla czytelników mogę 
jedynie obecnie wskazać obszary na 
które należy zwrócić uwagę. Projektant 
- warto korzystać z doświadczonych 
projektantów. Chodzi wyłącznie o ryzy-
ko, iż w wypadku jak coś pójdzie nie tak, 
pojawią się nieoczekiwane problemy to 
projektanci doświadczeni oraz ci którzy 
poświęcili czas na przeanalizowanie, za-
stanowienie się nad projektem, szybciej 
znajdą prawidłowe rozwiązanie. Mam 
tu na myśli rozwiązanie nie pociągające 

za sobą znaczących 
nakładów finan-

sowych oraz 
przestojów  
w realizacji.
Elementy 
konstruk-

cji powinny być zaprojektowane z od-
powiednim zapasem umożliwiającym 
dokonywanie zmian w przyszłości np. ta-
kich jak przebudowy, dokładanie nowych 
obciążeń (urządzenia – centrale klima-
tyzacyjne, panele fotowoltaiczne,…). 
W wypadku domków jednorodzinnych 
oszczędności są znikome w porównaniu 
z korzyściami. Zaś dla dużych inwestycji 
(budynki, hale) konieczne jest przeana-
lizowanie i uzgodnienie z inwestorem,  
a nie rzadko z ubezpieczycielem obiektu, 

jaki jest zadowalający zakres optymaliza-
cji. Wytyczne ubezpieczyciela i inwestora 
są nierzadko wiodące w założeniach 
projektowych. Dlatego warto rozmawiać, 
komunikować się na linii  inwestor-pro-
jektant. Proszę zawsze zadawać pytania 
projektantowi aby wytłumaczył dlaczego 
takie a nie inne rozwiązanie przyjął, w 
oparciu o jakie wytyczne, normy i jakie 
jest wykorzystanie nośności elementów 
konstrukcyjnych (czytaj jaki będzie 
zapas bezpieczeństwa)
Bardzo istotną rolą jest dokumentacja 
projektowa na każdym etapie realiza-
cji inwestycji. Im więcej elementów 
będzie zaprojektowanych, przeanalizo-
wanych i przemyślanym przez zespół 
projektowy to minimalizujemy ryzyko 
przykrych, kosztownych niespodzianek. 
Ważną jest też dokumentacja powyko-

nawcza, które bardzo często pomijane 
i zapominane przez inwestorów a wy-
korzystywane przez projektantów (nie 
muszą jej przygotowywać, drukować). 
Wiedza o tym co w rzeczywistości zostało 
wbudowane w obiekt (wielkość elemen-
tów, lokalizacja, jakich użyto materiałów) 
znacząco pomaga przy wprowadzaniu 
zmian w budynku w przyszłości. Proszę 
domagać się dokumentacji powykonaw-
czej, która jest podpisana przez kierowni-
ka budowy, wykonawcę i projektanta.

– Najciekawszy projekt jaki Pan 
wykonał?
– Projektów, które realizowałem, przy 
których uczestniczyłem jest sporo. 
Każdy z nich zawiera swój indywidualny 
czynnik. Ale najwięcej elementów nie-
typowych związanych z rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi, a także z uwagi na 
zakres osób wpływających na finalny 
kształt opracowania, posiada projekt 
Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie. 
Ten temat posiada w sobie współpracę 
z inwestorem publicznym (Urząd 
Miasta Sochaczew), z konserwatorem 
zabytków, architektem, Stowarzysze-
niem „Nasz Zamek”. Zaś zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne to przede 
wszystkim: drewniana ściana oporowa 
tzw kaszyca (najwyższa i najdłuższa 
w Polsce drewniana ściana oporowa), 

gwoździe gruntowe, pale, geosyntetyki, 
renowacja i wzmocnienie ruin murów 
zamku. Celem projektu było przywró-
cenie wzgórza mieszkańcom – zmiana 
miejsca, gdzie obawiano się o swoje 
bezpieczeństwo na miejsce turystycznie 
atrakcyjnie, bezpieczne ładne i ubogaca-
jące historycznie. Serdecznie zapraszam 
na wycieczkę do Sochaczewa. 
– Dziękuję za rozmowę.

Pytania proszę kierować na meila
bonum.projekt@interia.eu

– (...) warto korzystać z doświadczonych pro-
jektantów. Chodzi wyłącznie o ryzyko,  

iż w wypadku jak coś pójdzie nie tak, pojawią 
się nieoczekiwane problemy to projektanci 

doświadczeni oraz ci, którzy poświęcili czas 
na przeanalizowanie, zastanowienie się 

nad projektem, szybciej znajdą prawidłowe 
rozwiązanie. Mam tu na myśli rozwiązanie nie 

pociągające za sobą znaczących nakładów 
finansowych oraz przestojów w realizacji.  

– radzi mgr inż. Radosław Krzemiński.
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– Umawialiśmy się na rozmowę 
w sprawie budowy boisk w 
Gminie Poświętne okazało się 
jednak, że pojawiła się informa-
cja dotycząca trzech szkół w 
Waszej Gminie. O co chodzi?
– Całe zamieszanie rozpoczęło się 
kilka dni przed spotkaniem Pana 
Wójta z dyrektorami wybranych 
szkół w naszej gminie co w efekcie 
wywołało rozmowy różnych osób 
na tematy związane z oświatą i 
utrzymaniem szkół. Nie należy się 
dziwić, że informacje tak istotne dla 
wielu rodzin przekazywane pocztą 
pantoflową a dotyczące szkół w 
Zabrańcu, Turzu i Wólce Dąbro-
wickiej wywołały ogólne poruszenie. 

Prawdopodobnie to skłoniło stronę 
rządzącą do  zamieszczenia na 
FBkowym forum „Gmina Poświęt-
ne” następującej informacji: "W 
związku z rozpowszechnianymi w 
Gminie nieprawdziwymi informa-
cjami, informujemy, że nie została 
podjęta żadna decyzja, dotycząca 
zamykania szkół w gminie. Niemniej 
jednak finansowanie oświaty będzie 
stanowić największe wyzwanie dla 

Rady Gminy obecnej kadencji”. Nikt 
pod tą informacją się nie podpisał co 
wywołuje niepokój społeczny i dalsze 
spekulacje wśród mieszkańców.
– Od jak dawna trwa ta dyskusja 
i czy w związku z tym odbyło się 
jakieś spotkanie rady, albo cho-
ciaż komisji oświaty z Panem 
Wójtem, bądź urzędnikami gmi-
ny odpowiedzialnymi za oświatę 
czy też finanse gminne?
– Dyskusja trwa prawie dwa tygo-
dnie. Ze strony wójta nie ma żadnej 
informacji ani o tym jakie są plany, 
czy coś się zmieniło w pomyśle 
na funkcjonowanie sieci szkół w 
Gminie Poświętne. Rodzi to jeszcze 
większy niepokój zarówno mieszkań-

ców jak i nas radnych. Mieszkańcy 
z własnej inicjatywy zapraszają do 
swoich szkół władze gminy celem 
wyjaśnienia całej sytuacji.
– Czy wie Pan, kiedy będą te 
spotkania?
– Z tego co wiem, to w najbliższych 
dniach w szkołach w godzinach 
popołudniowych czyli w dniu dzi-
siejszym (środa 20 marca) w Za-
brańcu, w piątek 22 marca w Wólce 

Dąbrowickiej oraz w poniedziałek 25 
marca w Turzu. 
– Czy wybiera się Pan na któreś 
z tych spotkań?
– Jeżeli pozwolą mi obowiązki zawo-
dowe i rodzinne postaram się być na 

wszystkich. Jako radny chcę wiedzieć 
o co chodzi w tym zamieszaniu i być 
przygotowanym na dalsze działania.
– Z tego co Pan mówi wnioskuję, 
że wójt nie konsultował z radą 
ewentualnych zmian w systemie 
oświaty?
– Nie wiem jak jest z innym radnymi, 
mnie nie udało się z Panem Wójtem 
na ten temat poważnie i merytorycz-
nie porozmawiać. Natomiast, czytając 

zamieszczane przez wójta Sylwestra 
Niżnika informacje na forach inter-
netowych odczuwam coraz większy 
niepokój i niesmak. 
– A o czym Pan Wójt pisze?
– Szczególnie zaniepokoił mnie wpis 
wójta o takiej treści: "Szkołę małą 
można wyjąć np. z nadzoru gminy 
i przekazać mieszkańcom, którzy 
założą stowarzyszenie". To  zdanie 
zamieszczone przez Wójta naszej 
gminy wywołuje ogromny niepokój 
bo przecież prowadzenie szkół na 
szczeblu podstawowym jest ustawo-
wym obowiązkiem gminy. Co innego, 
gdyby rodzice dzieci uczących się 
w tych szkołach sami chcieli iść 
w kierunku takiego rozwiązania. 
Ale ja nie widzę chętnych, którzy 
podjęli by się tak trudnego zadania, 
a gmina nie może nikogo do tego 

zmusić. Przynajmniej w świetle 
obowiązujących obecnie 

przepisów.
– Nasze dzisiejsze 
spotkanie miało 
dotyczyć budowy 
boisk, a przyszło 
nam rozmawiać o 
zamykaniu szkół. 
Może jednak 
warto zasygna-
lizować również 

temat tych boisk? O czym chciał 
Pan powiedzieć?
– Poprzednia kadencja przygotowała 
dwa projekty budowlane na boiska 
sportowe w Turzu i w Ręczajach. Dziś 
jest możliwość ubiegania się o pienią-
dze unijne na budowę tych profesjo-
nalnych obiektów jednak brakuje woli 
władz gminy, aby ten temat podjąć. To 
jest – moim zdaniem – marnotrawie-
nie naszych pieniędzy.

Oświatowy niepokój  
w Gminie Poświętne

O informacjach, jakie pojawiły się na forach społecznościowych mieszkańców Gminy Poświętne w spra-
wie redukcji oddziałów klasowych w szkołach w: Turzu, Wólce Dąbrowickiej i Zabrańcu, z Tomaszem 
Brogowskim radnym gminnym z Turza, rozmawia Teresa Urbanowska.

– "Szkołę małą można wyjąć np. z nadzoru gminy  
i przekazać mieszkańcom, którzy założą stowarzy-
szenie". To  zdanie zamieszczone przez Wójta 
naszej gminy wywołuje ogromny niepokój bo 
przecież prowadzenie szkół na szczeblu pod-
stawowym jest ustawowym obowiązkiem gmi-
ny. Co innego, gdyby rodzice dzieci uczących 
się w tych szkołach sami chcieli iść  
w kierunku takiego rozwiązania – mówi  
Tomasz Brogowski, radny Gminy Poświętne.




