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Jak prawidłowo rozliczyć 
stratę w firmie

O możliwości rozliczenia straty rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W poprzednim tygodniu roz-
mawialiśmy o uldze rehabilita-
cyjnej. O czym jeszcze warto 
wiedzieć przy rozliczeniach  
z fiskusem?
- Warto sięgnąć pamięcią do 
rozliczeń za lata poprzednie. 
Podatnik, który poniósł stratę ze 
źródła przychodów w roku podat-
kowym, ma prawo do tego, żeby  
o jej wysokość obniżyć dochód do 
opodatkowania  w roku kolejnym 
i latach następnych. Warto dodać, 
że o poniesioną stratę, podatnik 
może obniżyć dochód uzyskany  
z tego samego źródła.
– A kiedy podatnik może rozli-
czyć stratę podatkową?
– Podatnik może obniżyć do-
chód, uzyskany z tego samego 
źródła co strata, w najbliższych 
kolejno po sobie następujących 
latach. Przy czym kwota obniżenia  
w którymkolwiek z tych lat nie 
może przekroczyć połowy wyso-
kości tej straty.
– A można jaśniej?
– Zobrazuję to przykła-
dem. Jeżeli podat-
nik poniósł stratę 
podatkową w roku 
2017 w wysokości  
10.000 zł, to w 
rozliczeniu za 
rok 2018 będzie mógł jednorazo-
wo rozliczyć 5.000 zł straty, czyli 
50% tej kwoty.
– A jakie należy spełnić warun-
ki, aby móc rozliczyć stratę 
podatkową?
– Ponieważ stratę odliczamy od 
dochodu to pierwszy i podstawo-
wy warunek jest taki, że w roku 
podatkowym, za który składamy 
zeznanie, wystąpił dochód do 

opodatkowania z tego same-
go źródła przychodu, z którego  
w roku albo latach poprzednich 
powstała strata. Brak dochodu do 
opodatkowania w danym roku po-
datkowym oznacza brak możliwo-
ści rozliczenia straty podatkowej w 
tym roku. I tu pojawia się kolejny 
warunek – możliwość rozliczenia 
straty podatkowej jest limitowana 

w czasie. W skrajnym przypadku, 
jeśli w ciągu pięciu kolejnych lat 
podatkowych nie wystąpi dochód 
z tego same źródła przychodów, 
strata podatkowa nie będzie mogła 
być rozliczona w ogóle.
– Cały czas mówimy o źródłach 
przychodu. A jakie właściwie są 
te źródła?
– Ustawa mówi o następujących 
źródłach przychodu: • działalność 

gospodarcza, • najem, dzierżawa, 
• odpłatne zbycia akcji/udziałów 
w spółkach, • odpłatne zbycie pa-
pierów wartościowych, • odpłatne 
zbycie pochodnych instrumentów 
finansowych, • objęcie akcji/
udziałów w spółkach w zamian 
za wkład niepieniężny (aport)  
w postaci innej niż przedsię-
biorstwo lub jego zorganizowana 
część, • objęcie wkładów w spół-
dzielniach w zamian za wkład nie-
pieniężny (aport) w postaci innej 
niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część, • sprzedaż 
przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślin-
nych i zwierzęcych pochodzących 
z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu.

– Czyli, jeśli podatnik poniósł 
stratę z działalności gospodar-
czej to nie może jej odliczyć od 
dochodu z najmu?
– Dokładnie tak. Stratę można 
odliczyć od dochodu uzyskane-
go z tego samego źródła. Warto 
również zwrócić uwagę na to, że 
podatnik może rozliczyć stratę  
w dowolnej ustalonej przez 
siebie proporcji, maksymalnie 

w ciągu 5 lat, w kwocie nie więk-
szej niż 50% poniesionej straty 
w jednym roku podatkowym. 
Oznacza to, że w przypadku 
uzyskania dostatecznie wysokich 
dochodów z tego samego źródła, 
z którego poniesiona była strata 
– pełne rozliczenie poniesionej 
straty może nastąpić w ciągu 
dwóch lat podatkowych. W da-
nym roku może być rozliczona 
część straty z kilku poprzednich 
lat, a wartość odliczenia – mak-
symalnie 50% kwoty poniesionej 
straty – należy ustalić odrębnie 
dla każdej ze strat poniesionej 
w latach ubiegłych. W zeznaniu 
za rok 2018 podatnik może roz-
liczyć stratę poniesioną w latach 
2013-2017.

N o w e
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA WOŁOMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie 

– etap II
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 
art. 30, 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Woło-
minie Nr XXXV-7/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmienionej uchwałą Rady 
Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-50/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości  
w Wołominie – etap II wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 19 kwietnia 2019 r. do 27 maja 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie,  
ul. Ogrodowa 4, pok. 214, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. pla-
nu miejscowego odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie,  
ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek)  
o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem 
imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11 czerwca 2019 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): (1) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  
i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że 
ww. projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddzia-
ływanie na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa - w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi  
i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: 
(1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 
4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl”  
– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 11 czerwca 2019 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wo-
łomina.

Z up. Burmistrza
Katarzyna Wójcik

Naczelnik Wydziału Urbanistyki 

Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
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Negocjator – to zawód który kojarzy 
się z sytuacją kryzysową. Obserwując 
nasze życie społeczne trudno nie 
odnieść wrażenia, że chyba tych ne-
gocjatorów jest zbyt mało w naszych 
społecznościach. Negocjator - już samo 
słowo brzmi poważnie a w moim od-
czuciu w wielu społecznych sytuacjach 
wystarczyłby „tłumacz”, czyli ktoś, kto 
stojąc pośrodku rozumie o czym mówi 
sąsiad z prawej strony jak i ten z lewej 
– choć ten z prawej nie rozumie tego z 
lewej i na odwrót i często zamiast podać 
sobie rękę po zakończonej wymianie 
zdań rozchodzą się w przeciwne strony 
ze złowrogim błyskiem w oku.

Skąd taki pomysł? Z racji swojej 
obecnej pracy zawodowej oraz wielolet-
niej pracy społecznej zdarza mi się nie-
rzadko, jako obserwator, być wewnątrz 
różnych wydarzeń i procesów, początko-
wo pozornie błahych, w trakcie których 
następuje eskalacja żądań i zachowań i 
coś co z początku wydawało się błahym 
nieporozumieniem przeradza się w 
długotrwałą awanturę słabo rokującą 
na „dogadanie się” zwaśnionych stron. 
Często ze zgrozą stwierdzam, że obie 
strony, choć mówią w tym samym języku 
i wykazują sobie nawzajem, że ich cele 
są zbieżne to zachowują się tak, jakby 
słyszeli zgoła inne komunikaty.

Weźmy dla przykładu katastrofę 
smoleńską. Mija właśnie dziewiąta 
rocznica tego tragicznego wydarzenia. 
Katastrofa, w której wielu z nas straciło 
kogoś, kogo lubiliśmy, szanowaliśmy czy 
nawet znaliśmy osobiście. Wszystkie 
strony od lat podkreślają towarzyszy 
tym wspomnieniom smutek i refleksję. 
Mówimy i myślimy o tym, jak kruche 
jest nasze życie. Podkreślamy, że naszą 
wspólną powinnością wobec takiej tra-
gedii jest pamięć o Tych, którzy zginęli 
w tej katastrofie. Przypominamy, że o 
wszystkich, którzy wtedy stracili życie 
– politykach, delegacjach, duchownych, 
ale i tych, którzy pełnili swoje obowiązki 

za kulisami – pilotach, załodze samolo-
tu, całej obsłudze tego tragicznego lotu 
powinniśmy pamiętać i...

i ciągle nie umiemy znaleźć nici 
porozumienia. Czcimy pamięć tra-
gicznie zmarłych podzieleni na dwa 
wrogi obozy.

Podobnie odnosimy się do tematów 
bardziej przyziemnych lecz mających 
wpływ na standard naszego codzien-
nego życia jakim jest gospodarka od-
padami. Z jednej strony chcemy mieć 
czysto w swoich domach, mieszkaniach 
i na posesjach. Narzekamy na walające 
się po lasach i łąkach śmieci. Przecież to 
nie my je tam wywozimy. Ktoś jednak to 
robi... same się tam nie teleportowały.

Wybieramy samorządowców, któ-
rym niemal na drugi dzień po objęciu 
przez nich urzędu, zaczynamy, za-
miast, czasu potrzebnego na rozruch 
i wsparcia, dawać coraz mocniejsze 
szturchańce.

Posyłamy dzieci do przedszkoli 
i szkół lecz w domu nie uczymy ich 
szacunku do tego zawodu, któremu 
odebrano już większość narzędzi wy-
chowawczych oferując w zamian szereg 
biurokratycznych wymagań.

Czy w naszym społeczeństwie jest 
jeszcze czas na tłumacza? Czy już tylko 
negocjatorzy mogą pomóc?
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Tłumacz  
czy negocjator?

Teresa Urbanowska

A może by tak?
Edward M. Urbanowski

Szkoły zamknięte. Dzieci zadowolone. Rodzice wściekli. Poszło rzecz jasna  
o pieniądze. To zastanawiające, że na krowy i świnki znalazły się miliardy, a na na-
uczycieli już nie! A przecież już dawno ktoś powiedział, że pomyślna przyszłość 
narodów zależy wyłącznie od właściwej edukacji młodzieży. Najwidoczniej rządzący  
o tej mądrej maksymie zapomnieli. Ale nie tylko oni, bo i pedagodzy. Dzisiaj protestują. 
Słusznie! Ale czy to środowisko zawodowe coś zaproponowało w zamian za podniesienie 
pensji? Nie słyszałem! A szkoda, bo jest wiele do zrobienia na tym polu.

Z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że 
Finlandia ma jeden z najlepszych systemów edukacji, a fińskie dzieci wykazują się naj-
wyższym wskaźnikiem wiedzy na świecie. Czym fińskie szkoły różnią się od polskich?
Zbadano to. Oto wnioski:
1. Prace domowe? Tak, ale...
Fińskie szkoły dbają o rozbudzanie w dzieciach kreatywności. Między innymi poprzez 
zadawanie im ciekawych, niestandardowych prac domowych. - Pracą domową może być 
coś, czego w szkole nie da się zrobić, na przykład 
przeprowadzenie wywiadu z dziadkami, zebra-
nie informacji w terenie, itp.
2. Brak wypełniania schematów
Podczas gdy polski system edukacji przygoto-
wuje uczniów do wpisania się w gotowe klucze 
odpowiedzi, fiński uczy samodzielnego myśle-
nia. - Uczycie ich tylko tego, by dobrze zdać test, 
tak naprawdę niczego ich nie uczycie.
3. Dłuższe wakacje
Wakacje w Finlandii trwają 11, nie jak u nas 10 
tygodni. W sumie w ciągu roku dzieci spędzają 
w szkołach 706 godzin, w Polsce 746 godzin. 
Fińscy nauczyciele twierdzą, że dzięki temu 
dzieci są mniej przemęczone co przekłada się 
na ich lepsze wyniki w nauce.
4. Brak rankingów
Ostatni raport przygotowany na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii, jako jedną ze słabych stron polskiej szkoły wymienił podział 
na „dobrych” i „złych” uczniów. W Finlandii nie istnieją takie podziały. System stara 
się wyeliminować współzawodnictwo, m.in poprzez likwidację egzaminów do 16. roku 
życia. Nie ma także podziałów na szkoły „lepsze” i „gorsze”, nie istnieje więc niezdrowa 
rywalizacja między uczniami i dyskryminacja tych, którzy nie uczęszczają do „presti-
żowych” placówek.
5. Bezpłatna nauka
Nie tylko szkoły są bezpłatne. Uczniowie nie muszą także płacić za posiłki na stołówkach, 
dojazd do szkoły o ile jest oddalona o więcej niż dwa kilometry, za wizyty w muzeach 
i zajęcia dodatkowe. Bezpłatne są także książki, zeszyty, kredki, długopisy, kalkulatory. 
Szkoła oferuje nawet bezpłatny dostęp do laptopów oraz tabletów.
6. Indywidualne podejście do ucznia
Dla każdego ucznia projektuje się indywidualny plan nauki i rozwoju. Każdy uczeń ma 
dostosowane pod swoje możliwości książki, zadania i ćwiczenia. Dziecko jest oceniane 
na podstawie poziomu, jaki reprezentuje.
7. Brak korepetycji
W Finlandii płatne korepetycje nie tylko nie istnieją, ale są prawnie zakazane. Jeśli uczeń 
potrzebuje dodatkowej pomocy w nauczaniu, to nauczyciel ma obowiązek jej udzielić.
8. Prestiż nauczyciela
Nauczyciel w Finlandii jest zawodem prestiżowym, cieszy się większym prestiżem 
niż zawód lekarza. Trudno jest się dostać na studia pedagogiczne w Finlandii. Fińscy 
nauczyciele pracują cztery godziny dziennie, a dwie godziny tygodniowo przeznaczają 
na rozwój zawodowy.

Nauczyciel w Fin-
landii jest zawodem 
prestiżowym, cieszy 
się większym presti-

żem niż zawód lekarza. 
Trudno jest się dostać 
na studia pedagogicz-
ne w Finlandii. Fińscy 

nauczyciele pracują 
cztery godziny dzien-

nie, a dwie godziny ty-
godniowo przeznaczają 

na rozwój zawodowy.

W wyniku referendum, za przy-
stąpieniem do strajku nauczycie-
li opowiedziało się pięć placówek 
oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Wołomiński: Zespół Szkół 
w Tłuszczu, Zespół Szkół w Zie-
lonce, Zespół Szkół Specjalnych 
w Wołominie, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Wołominie  
i Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Zielonce. Dyrektorzy 
wspomnianych placówek poinfor-
mowali o zapewnieniu przygoto-
wania placówek do zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych i egzaminów  
w czasie akcji strajkowej, odbywającej 
się od 8 kwietnia 2019r. do odwo-
łania.

W Markach w proteście uczestni-
czą cztery szkoły podstawowe i dwa 
przedszkola: Szkoła Podstawowa nr 
1 – placówka strajkuje, szkoła świadczy 
opiekę nad dziećmi, obsługa szkoły 
nie pracuje; Szkoła Podstawowa nr 
2 – placówka strajkuje, szkoła świad-
czy opiekę nad dziećmi, dzieci mają 
zapewniony catering; Szkoła Podsta-
wowa nr 3 – placówka strajkuje, szkoła 
świadczy opiekę nad dziećmi, obsługa 
i kuchnia szkolna pracują; Szkoła 
Podstawowa nr 4 – placówka strajkuje, 
opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie 
kadra kierownicza; Przedszkole Miej-
skie nr 1 – placówka strajkuje, nauczy-
ciele świadczą opiekę nad dziećmi, 
kuchnia pracuje; Przedszkole Miejskie  
nr 2 – placówka strajkuje, nauczyciele 
świadczą opiekę nad dziećmi także  
w oddziałach zamiejscowych, kuchnia 
w placówce przy ul. Dużej pracuje.

Nie strajkują: Zespół Szkół nr 
1;  Zespół Szkół nr 2 oraz Przed-
szkole Miejskie nr 3. Wielu rodziców 
zdecydowało się zatrzymać dzieci  
w domach. 

W gminie Wołomin do akcji przy-
stąpiło 16 z 19 jednostek oświatowych. 
Strajkujące szkoły i przedszkola są 
otwarte i zapewniają opiekę dzieciom 
przebywającym na swoim terenie. 
Podczas strajku pracownicy jednostek 
gminnych mogą przyprowadzać swoje 
dzieci do pracy. Zgodnie z informacja-
mi przedstawionymi przez prezes Za-
rządu Oddziału ZNP w Wołominie w 
piśmie z dnia 28 marca 2019 r. (uchwała  
Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r.), 
akcja strajkowa odbywa się w: Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Leśniako-
wiźnie, Zespole Szkół nr 1, Zespole 
Szkół nr 3 w Wołominie, Szkole Pod-
stawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 
3, Szkole Podstawowej nr 4, Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Pod-
stawowej nr 7, Szkole Podstawowej  
w Starym Grabiu, Szkole Podstawowej 
w Zagościńcu, Szkole Podstawowej w 
Ossowie, oraz w Przedszkolach: nr 2,  
nr 5, nr 6, nr 9, nr 10 w Wołominie.

Placówki, które nie strajkują to 
Przedszkole nr 8 w Wołominie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Duczkach  
i Szkoła Podstawowa w Czarnej.

Pracownicy jednostek oświatowych 
sprawujący w tym czasie opiekę nad 
dziećmi mogą korzystać ze wsparcia 
gminnych instytucji i jednostek orga-
nizacyjnych.

Samorządowa Instytucja Kultury 
„Park Kulturowy – Ossów – Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920” w Ossowie, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 
Nałkowskiej w Wołominie, Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich  
w Wołominie, Miejski Dom Kultury  

w Wołominie, Ośrodek Sportu  
i Rekreacji “Huragan” w Wołominie 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna Wo-
łomin przygotowały specjalne lekcje 
i pokazy dla dzieci. Zajęcia te mogą 
zostać zorganizowane na wniosek 
opiekunów grup.

Strajkujące przedszkola nie za-
pewniają podczas akcji protestacyjnej 
wyżywienia. Szkoła Podstawowa nr 4 

zapewnia obiad dla dzieci, które wg 
deklaracji rodziców będą uczęszczały 
do szkoły. W Sportowej Szkole Podsta-
wowej nr 5 kuchnia mogłaby wydawać 
posiłki, ale rodzice zadecydowali, że 
zapewnią dzieciom opiekę we wła-
snym zakresie.

Egzaminy gimnazjalne w Ducz-
kach i w Czarnej przebiegną zgodnie  
z ustalonym harmonogramem. 

Informacji na temat przebiegu 
strajku udziela prezes Zarządu Od-

działu ZNP w Wołominie Katarzyna 
Kadzidłowska oraz przedstawiciele 
komitetów strajkowych w poszcze-
gólnych szkołach i przedszkolach 
biorących udział w strajku.

W związku z niepewną sytuacją 
dotyczącą zapewnienia uczniom 
bezpiecznych warunków w szkole 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  
i opiekuńcze na chwilę obecną zo-

stają zawieszone od dnia 8 kwietnia 
2019 r. do odwołania we wszystkich 
kobyłkowskich szkołach (Publicznej 
Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nał-
kowskiej, Zespole Szkół Publicznych 
nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. 
Karola Wojtyły), natomiast egzaminy 
w kobyłkowskich szkołach odbędą się 
bez zakłóceń

W gminie Radzymin za przystąpie-

niem  do akcji strajkowej opowiedziały 
się Szkoła Podstawowa nr 2 im. księż-
nej Eleonory Czartoryskiej w Radzy-
minie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Słupnie, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej w Słupnie, 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  
w Starych Załubicach, Szkoła Podsta-
wowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nad-
mie,   Przedszkole nr 2 w Radzyminie. 
Nie planują strajku: Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pi-
sarka w Radzyminie, Przedszkole nr 1  
w Radzyminie.

Pomimo strajku egzaminy ósmo-
klasistów i egzaminy gimnazjalne 
odbędą się zgodnie z harmonogra-
mem. 

Już 29 marca br. wpłynęła do Urzę-
du Miasta Ząbki oficjalna informacja 
z Oddziału Powiatowego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, potwierdzająca 
rozpoczęcie strajku w ząbkowskich pla-
cówkach oświatowych - w Szkole Pod-
stawowej nr 1, w Szkole Podstawowej  
nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 - 
od dnia 8 kwietnia br. do odwołania.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji 
szkół i nauczycieli, którzy pomimo 
planowanej akcji strajkowej wyrazili 
swój akces do pracy w czasie egzami-
nów, udało się zapewnić wystarczającą 
liczbę nauczycieli, która pozwoli na 
przeprowadzenie egzaminów we 
wszystkich ząbkowskich szkołach. 

W Wołominie podczas 
strajku pracownicy jed-
nostek gminnych mogą 
przyprowadzać swoje dzie-
ci do pracy, a pracownicy 
jednostek oświatowych 
sprawujący w tym czasie 
opiekę nad dziećmi mogą 
korzystać ze wsparcia 
gminnych instytucji i jedno-
stek organizacyjnych.

W wyniku referendum, za 
przystąpieniem do strajku 
nauczycieli opowiedziało 

się pięć placówek oświato-
wych prowadzonych przez 

Powiat Wołomiński. Ich 
dyrektorzy poinformowali 
o zapewnieniu przygoto-

wania placówek do zajęć 
opiekuńczo-wychowaw-

czych i egzaminów.

Zablokowana decyzja 
uszczelniająca system

Strajk nauczycieli  
w Powiecie  
Wołomińskim

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchyliła uchwałę Rady Miasta Marki, która wpro-
wadzała odpłatność za śmieci w powiązaniu z zużyciem wody. Burmistrz Jacek Orych podkreśla, 
że to najlepsza możliwość, by do systemu włączyć tych, którzy uchylali się od płacenia.

W tym roku Marki chciały wprowa-
dzić nowy system płatności za odpady 
komunalne. Miasto miało odejść od 
deklaracji liczby osób w gospodarstwie 
domowym na rzecz opomiarowania 
według zużycia wody. Władze Marek 
chciały w ten sposób włączyć do sys-
temu te osoby, które płatności unikały. 
Chodzi o nawet kilka tysięcy osób.  
W deklaracji śmieciowej można na-
pisać, że w gospodarstwie domowych 
mieszkają dwie osoby, a tak naprawdę 
jest ich pięć. Niestety, samorządy nie 
mają możliwości sprawdzenia praw-
dziwości deklaracji. Dlatego te rodziny, 
w których w rzeczywistości jest pięć 
osób, a zadeklarowały na piśmie, że są 
tylko dwie, płacą jak za dwie. 

Nowy system, oparty o zużycie 
wody, jednak – przynajmniej na razie - 
nie wejdzie w życie. Na przeszkodzie 
stanęła uchwała Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. Unie-
ważniła ona decyzję Rady Miasta. 

„Według Kolegium Izby, ilość zuży-
tej wody z nieruchomości (…) oznacza 
faktyczną ilość zużytej wody w okresie, 
za który należna jest opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi (…) 
Rada Miasta nie była uprawniona do 
określenia (…), iż podstawą ustalenia 
przedmiotowej opłaty dla nieruchomo-
ści, na której zamieszkują mieszkańcy, 
stanowi średniomiesięczne zużycie 
wody w okresie wcześniejszym, tj. w 
okresie od stycznia do grudnia 2018 
r.” – czytamy w uchwale RIO. 

Poprosiliśmy o komentarz Jacka 
Orycha, burmistrza Marek. 

- Mogę tylko interpretować jej 
uzasadnienie. Otóż według kolegium 
Izby, opłata powinna być naliczana od 
faktycznej ilości wody w okresie, za któ-
ry należy się opłata za śmieci. Czyli, jeśli 
w sierpniu 2019 r., zużyłeś 3 m. sześc. 
wody, za sierpień 2019 r. płacisz 31,5 
zł. Jeśli w kolejnym miesiącu zużyjesz 
4 m. sześc., płacisz 42 zł. Na pierwszy 
rzut oka – logiczne. Problem w tym, że 
każdy mieszkaniec składałby deklarację 

nie raz w roku opartą o średnie zużycie 
wody, ale…. co miesiąc. Czyli w ciągu 
roku do urzędu spływałoby – czysto teo-
retycznie - około 100 tys. deklaracji, czyli 
400 dziennie. Jak to mówią młodzi - nie 
do ogarnięcia. Poza tym jak wyliczyć 
stawkę opłaty? W systemie uwzględ-
niającym zużycie wody w poprzednim 

roku mielibyśmy odpowiednie dane.  
W systemie, który nakazuje naliczanie 
od bieżącego zużycia, nie mamy żadnej 
podstawy – tłumaczy Jacek Orych.

Burmistrz podkreśla, że szanuje 
stanowisko RIO, nie kryje jednak 
zdziwienia.

- Zastanawia mnie to, czym różni-
my się od Lesznowoli. Tam podobna 
uchwała przeszła przez RIO bez pro-
blemu – mimo że zakłada obliczanie 

stawki na podstawie danych za ubiegły 
rok, czyli historycznych. Inne gminy 
też obliczają na podstawie danych  
z ubiegłego roku. Pewnie niedługo 
zobaczymy, czy Marki są jednostkowym 
przypadkiem, czy też początkiem nowej 
linii orzeczniczej RIO w Warszawie – 
tłumaczy Jacek Orych. 

Samorządowiec podtrzymuje, 
że najlepszy system to ten oparty 
zużycie wody. W tę stronę poszedł 
też Radzymin, uchwałę intencyjną 
przyjęły też Ząbki. 

- Nad tym scenariuszem nadal 
będziemy pracować. To jedyna opcja 
z czterech w ustawie, choć oczywiście 
nieidealna. Nie chciałbym jednak, 
żeby uczciwi dopłacali do tych, którzy 
złożyli nieprawdziwą deklarację – 
podkreśla. 

Co decyzja RIO oznacza dla 
mieszkańca Marek i dla budżetu 
miasta? Dla mieszkańca, że na razie 
płaci po staremu (8 zł od zdeklarowa-
nej osoby). Dla budżetu miasta jest 
to jednak problem. Ceny za wywóz 
śmieci w nowym przetargu poszybo-
wały i miasto już je ponosi.

- Dla samorządu oznacza to, że 
póki co musi dokładać do systemu 
zagospodarowania odpadów. To 
jest mniej więcej 1 000 000 złotych 
miesięcznie. Jeszcze nie rezygnu-
jemy z inwestycji zaplanowanych. 
Podkreślam – jeszcze… - zaznacza 
Jacek Orych. 

Czasu jednak na kolejne decyzje 
nie ma dużo. 

- Analizujemy jeszcze różne 
warianty. Ten prawdopodobny to 
kontynuacja starego systemu (od 
zadeklarowanej osoby), ale oczywiście 
z nowymi, wyższymi stawkami. Liczę 
na uczciwość Markowian i na to, że 
nie nastąpi – jak w innych gminach 
– migracja z systemu – zaznacza 
Jacek Orych. 

- Analizujemy jeszcze różne 
warianty. Ten prawdo-
podobny to kontynuacja 
starego systemu (od 
zadeklarowanej osoby), ale 
oczywiście z nowymi, wyż-
szymi stawkami. Liczę na 
uczciwość Markowian i na 
to, że nie nastąpi – jak w 
innych gminach – migracja  
z systemu – mówi Jacek 
Orych, burmistrz Marek 

Do ogólnopolskiej akacji strajkowej przystąpiła większość placówek oświa-
towych Powiatu Wołomińskiego. Mimo trwającego protestu w wielu z nich 
dzieci mają zapewnioną opiekę. Egzaminy odbywają się we wszystkich szko-
łach powiatu wołomińskiego, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy informacji,  
o tym, aby były zagrożone - powiedział w rozmowie z nami Andrzej Kulmatycki, 
rzecznik prasowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.



4

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

20 września 20184

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

11 kwietnia 2019powiatwięcej wiadomości na www.zyciepw.pl

Uroczystości rozpoczęła 
Msza Święta w Kaplicy Matki 
Bożej Zwycięskiej w Ossowie, 
której przewodniczył Biskup 
Romuald Kamiński. Następnie  
w dolinie 96 Dębów Pamięci 
w Ossowie, w asyście woj-
skowej dokonano odsłonięcia  
i poświęcenia pomnika śp. 
ministra Pawła Wypycha.  
 

W uroczystości udział wzię-
li m.in. przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta RP  
i Kancelarii Premiera, przed-
stawiciele Sejmu i Senatu 
RP oraz reprezentanci władz 
samorządowych. Listy od 
najwyższych władz pań-
stwowych odczytali minister 
Andrzej Dera z Kancelarii 
Prezydenta, poseł Andrzej 
Melak od marszałka Sejmu 
RP Marka Kuchcińskiego 
ora europoseł Ryszard Czar-
necki w imieniu premiera 
RP Mateusza Morawieckie-
go. List od prezesa Prawa  
i Sprawiedliwości Jarosława 
Kaczyńskiego odczytała radna 
Sejmiku Mazowieckiego Kata-
rzyna Lubiak.

Paweł Wypych w latach 
2005–2006 pełnił funkcję se-

kretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Od 11 grudnia 2007 
r. był doradcą Prezydenta RP   
 Lecha Kaczyńskiego ds. pra-
cy i polityki społecznej, a 30 
kwietnia 2009 został mia-
nowany sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezydenta ds. 
społecznych. Zmarł tragicznie 
10 kwietnia 2010 r. w katastro-
fie rządowego samolotu pod 

Smoleńskiem w drodze 
na obchody 70. rocznicy 

zbrodni katyńskiej.
W  „ P a n t e -

onie Bohaterów”,  
w Dolinie 96 Dę-
bów Smoleńskich  
w Ossowie od  
2010 r. odsłonięto 
popiersia m.in. 
biskupa polowego 

WP gen. Tadeusza Płoskiego, 
prezydenta RP Ryszarda Ka-
czorowskiego, gen. Franciszka 
Gągora, gen. Andrzeja Błasika, 
gen. Wojciecha Lubińskiego, 
marszałka Macieja Płażyń-
skiego, biskupa polowego WP 
Kościoła Prawosławnego Miro-
na Chodakowskiego,  ministra 
ds służb specjalnych, posła na 
Sejm IV, V i VI kadencji Zbi-
gniewa Wassermanna, Anny 
Walentynowicz, Janusza Kurty-
ki, gen. Bronisława Kwiatkow-
skiego i Stefana Melaka. 

(opr) Aleksandra Olczyk

W uroczystości 
odsłonięcia po-

mnika min. Pawła 
Wypycha w dolinie 
96 Dębów Pamięci 

w Ossowie udział wzięli 
m.in. przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta 

RP i Kancelarii Pre-
miera, przedstawiciele 

Sejmu i Senatu RP oraz 
reprezentanci władz 

samorządowych.

W sobotę, 6 kwietnia starosta Adam Lubiak 
uczestniczył w uroczystości odsłonięcia po-
mnika śp. Ministra Pawła Wypycha w dolinie 
96 Dębów Pamięci w Ossowie.

Odsłonięcie pomnika 
min. Pawła Wypycha

w
 hołdzie zasłużonym

Ząbkowskie inicjatywy obywatelskie 

9 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z autorami wniosków złożonych do Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Kolejne zaplanowano na 11 kwietnia br.,  godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach. 
Podczas spotkań pomysłodawcy prezentują swoje projekty i  zachęcają do głosowania właśnie na nie.

Uchwałą Nr 4.61.2019 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie z dn. 5 lutego 2019 r. 
orzekło o nieważności uchwały Nr 
LXII / 593 / 2018 Rady Miasta Ząbki 
z dn. 26 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji z mieszkań-
cami miasta Ząbki dotyczących 
Ząbkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Obecnie nie ma więc w 
Ząbkach budżetu obywatelskiego  
i nie obowiązują procedury zawarte  
w unieważnionej uchwale. Rada Mia-
sta Ząbki, postanowiła nie zaskarżać 
uchwały, ponieważ wydłużyłoby to 
czas procedowania, ale podjąć ko-
lejną uchwałę, nad której kształtem 
obecnie pracują Komisja Społeczna i 
Komisja Budżetu i Inwestycji.

Aby wyjść na przeciw oso-
bom, które złożyły wnioski, po-
święciły swój czas i wykazały 
się inicjatywą, burmistrz Mał-
gorzata Zyśk podjęła decyzję  
o dalszych pracach nad złożonymi 
przez mieszkańców wnioskami, ale 
poza trybem dot. budżetu obywa-
telskiego.

- Z uwagi na wkład pracy i za-
angażowanie mieszkańców posta-
nowiłam jako burmistrz uszanować 
ich wolę i dalej realizować budżet 
obywatelski już w nieco uproszczo-
nej formie, o czym poinformowałam 
zarówno radnych, jak i mieszkańców 
miasta. Cieszę się, że moja decyzja  

spotkała się to z pozytywnym odze-
wem. Ząbkowianie zgłosili łącznie 
34 wnioski, wnioskodawcy zostali 
zaproszeni do zaprezentowania 
swoich pomysłów podczas spotkań  
z mieszkańcami 9 i 11 kwietnia 
2019 r Kolejny etap prac, to głoso-

wanie, które przesądzi o tym, które 
ze zgłoszonych propozycji zostaną 
zrealizowane. Nie jest istotne to, 
czy uchwała obowiązuje czy też nie, 
najistotniejszym jest dla mnie, aby 
wnioski zgłoszone przez Ząbkowian 
doczekały się realizacji.  Środki w 
wysokości 300 tys. złotych, które 
były zabezpieczone w pierwotnym 
budżecie obywatelskim, będą wy-
datkowane jeszcze w roku bieżącym 
– mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz 
Ząbek

Zgodnie z przyjętym harmo-
nogram realizacji złożonych wnio-
sków, prezentacja zadań odbywa 
się w dniach 29 marca - 12 kwiet-
nia, głosowanie będzie trwało od 
15 do 30 kwietnia, a ogłoszenie 
wyników nastąpi do 30 maja br. 

Mieszkańcy złożyli 34 wnioski, 
które zostały poddane weryfika-
cji formalnej i merytorycznej w 
tematycznych referatach urzę-
du. Pozytywnie zweryfikowane 
wnioski   przekazano burmistrz 
Małgorzacie Zyśk. Ze wzglę-
du na podobieństwo niektó-
rych wniosków, zdecydowano  
o połączeniu kilku zadań,  co 
spowodowało, że z pozytywnie 
zweryfikowanych 16 wniosków, 
pod głosowanie zostanie podda-

nych 11 zadań: • Budowa placu 
zabaw w Ząbkach - lokalizacja:  
ul. Wolności/Batorego (wniosek 2) 
• Plenerowa integracja senso-
ryczna – zdrowie i rekreacja – lo-
kalizacja MOSiR Ząbki (wniosek 
7) • Częściowa modernizacja i 
doposażenie placu zabaw – lo-
kalizacja: róg ul. Szwoleżerów i 
Dzikiej (wniosek 22) • Skate-
park w Ząbkach – lokalizacja: do 
ustalenia (wniosek 23) • Wie-
ża dla wróbla i jeżyka – lokali-
zacja: przy placu zabaw, przy  
ul. Maczka/ Powstańców (wniosek 
30) • Warsztaty tańca oriental-
nego – lokalizacja MOSiR lub 
sala szkolna (wnioski 14 i 27) • 
Warsztaty zdrowia – lokalizacja 
sala MOSiR lub sala szkolna • 
Zajęcia ogólnorozwojowe i spraw-
nościowe – lokalizacja MOSiR 
lub sala szkolna (wnioski: 8, 9, 
9.) • Zakup defibrylatorów AED i 
wyposażenia służącego do szkoleń 
z pierwszej pomocy (wnioski 1, 12, 
21) • Muzyka dla malucha – lo-
kalizacja Świetlica Środowiskowa 
Harcówka (wniosek 20) • Festiwal 
Kultury Romskiej – lokalizacja 
Park Miejski (wniosek 15).

Kosztorysy w/w. zadań nie prze-
kroczyły pierwotnie zakładanej 
kwoty, tj, dla projektów twardych, 
inwestycyjnych 50 000 zł., dla pro-
jektów miękkich, społecznych 30 
000 zł. 

– Z uwagi na wkład pracy  
i zaangażowanie mieszkańców 
postanowiłam jako burmistrz 
uszanować ich wolę i dalej 
realizować budżet obywatelski 
już w nieco uproszczonej formie 
(...) Nie jest istotne to, czy 
uchwała obowiązuje czy też 
nie, najistotniejszym jest dla 
mnie, aby wnioski zgłoszone 
przez Ząbkowian doczekały się 
realizacji – mówi Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Ząbek.

Jak informuje burmistrz Ko-
byłki, Edyta Zbieć, podwyżki za 
odbiór odpadów komunalnych 
w tym mieście, podobnie jak w 
większości na Mazowszu, są nie-
uniknione. – W związku z ofertami, 
jakie wpłynęły do naszego urzędu 
w ramach niedawnego przetargu 
na odbiór odpadów komunalnych, 
muszę stwierdzić, że ceny wzrosną. 
Oferty, które do nas wpłynęły są 
dużo wyższe niż przeznaczone 
na ten cel środki w tegorocznym 
budżecie. A to oznacza, że jednost-
kowa stawka za odbiór odpadów 
segregowanych może znacząco 
wzrosnąć od jednego mieszkańca 
– powiedziała nam. 

Samorządowcy, z którymi do tej 
pory na ten temat rozmawialiśmy 
podkreślają, że na ceny odpadów 
negatywnie wpływają zafałszowane 
informacje zawarte w składanych 
przez mieszkańców deklaracjach. 
– Z danych będących w posiadaniu 
Urzędu wynika, że duża część zło-
żonych deklaracji nie odzwierciedla 
stanu rzeczywistego. Nieprawidło-
wości dotyczą głównie „zaniżonej” 
ilości osób zamieszkujących na 
danej nieruchomości. Widzimy to 
na podstawie wniosków od miesz-
kańców dotyczących realizacji ulic 
na terenie naszego miasta, pod któ-
rymi podpisują się mieszkańcy. Jest 
tu dużo rozbieżności ze złożonymi 
deklaracjami na odbiór śmieci – 
mówi burmistrz Kobyłki. 

Nierzadko, mieszkańcy w swo-
ich deklaracjach, nie wykazują 
również nowo narodzonych 
dzieci.

– A to oznacza, że osoby, 
które płac uczciwie, płacą rów-
nież za swoich nie zgłoszonych 
sąsiadów – wyjaśnia nasze 
rozmówczyni.

Biorąc pod uwagę te wszyst-
kie uwarunkowania (wyższa 
wartość przetargowa za usługę 
odbioru odpadów i nie rzetelnie 
składane deklaracje, jak też dostęp-
ne formy finansowania gospodarki 
śmieciowej) przygotowana przez 
kobyłkowską burmistrz propo-
zycja rozwiązania problemu 
przedstawia się nastę-
pująco:

a) do końca 
maja 2019r. 
bez żadnych 
konsekwencji 
oczekujemy 
na złożenie 

przez mieszkańców naszej Gminy 
deklaracji. Dotyczy to mieszkań-
ców, którzy do tej pory nie złożyli 
deklaracji dotyczącej gospodaro-
wania odpadami oraz mieszkańców, 
którzy nie zawarli w złożonych do-
tychczas przez siebie deklaracjach 
pełnej informacji o liczbie osób 
zamieszkujących nieruchomość,

b) od 3 czerwca 2019r. roz-
pocznie się weryfikacja złożonych 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, m.in. w oparciu o wywiad 
środowiskowy oraz kontrolę posesji 
przez urzędników i funkcjonariu-
szy mundurowych. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracji, 
Urząd Miasta wezwie do udzielenia 
wyjaśnień w powyższym zakresie 
oraz do złożenia nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
wykazującej stan faktyczny, zgodny 
z rzeczywistością.

c) osoby nieprawidłowo pozby-
wające się odpadów mogą zostać 
ukarane mandatem karnym lub 
może zostać skierowany wniosek 
do sądu o ukaranie.

– Apelujemy do mieszkańców 
naszego miasta, aby sami zgłaszali 
się do Urzędu w celu złożenia rze-
telnej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami. 
Niewypełnienie tego obowiązku 
spowoduje wydanie decyzji admini-
stracyjnej w tej sprawie ze skutkiem 
powstania zaległości i odsetek. 
Deklaracje można złożyć osobiście 
w Urzędzie, wysłać pocztą lub za 
pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji 
publicznej (wymaga posiadania 
podpisu elektronicznego) – wyja-
śnia burmistrz Edyta Zbieć.

- Przypominam też, iż zgodnie 
z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości jest obo-

wiązany złożyć deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego miesz-
kańca lub powstania na nierucho-
mości odpadów komunalnych. W 
przypadku zmiany danych, takich 
jak liczba osób zamieszkujących na 

terenie nieruchomości, właściciel 
jest zobowiązany złożyć korektę 
deklaracji w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany – podkreśla.

Wyjaśniając powody takich dzia-
łań burmistrz Zbieć zwraca uwagę, 
że jednostkowa cena przypadająca 
na osobę, zależna jest w tym przy-
padku od ilości osób, za które opła-
ta jest wnoszona. – Chcielibyśmy, 
aby w kolejnym, ogłoszonym przez 
miasto przetargu, koszt usługi 
rozłożył się na większą ilość osób 
a co za tym idzie stawka za osobę 
malała – mówi. 

Wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, a także 
instrukcję jak prawidłowo wypełnić 
deklarację można znaleźć na stro-
nie internetowej Miasta Kobyłka 
pod adresem: https://www.kobylka.
pl/eko/gospodarka-odpadami-ko-
munalnymi

Teresa Urbanowska

Płaćmy  
tylko za siebie

Gospodarka odpadami dała się we znaki w ostatnich miesiącach większości 
mieszkańców i samorządowców na Mazowszu. Część gmin ma już za sobą 
podjęcie decyzji, część jest w trakcie a część, tak jak Miasto Kobyłka, jeszcze 
czeka na ostateczne ustalenie stawek za odpady.

deklaracjami na odbiór śmieci – 
mówi burmistrz Kobyłki. 

Nierzadko, mieszkańcy w swo-
ich deklaracjach, nie wykazują 
również nowo narodzonych 

– A to oznacza, że osoby, 
które płac uczciwie, płacą rów-
nież za swoich nie zgłoszonych 
sąsiadów – wyjaśnia nasze 
rozmówczyni.

Biorąc pod uwagę te wszyst-
kie uwarunkowania (wyższa 
wartość przetargowa za usługę 
odbioru odpadów i nie rzetelnie 
składane deklaracje, jak też dostęp-
ne formy finansowania gospodarki 
śmieciowej) przygotowana przez 
kobyłkowską burmistrz propo-
zycja rozwiązania problemu 
przedstawia się nastę-

a) do końca 
maja 2019r. 
bez żadnych 
konsekwencji 
oczekujemy 

Niewypełnienie tego obowiązku 
spowoduje wydanie decyzji admini
stracyjnej w tej sprawie ze skutkiem 
powstania zaległości i odsetek. 
Deklaracje można złożyć osobiście 
w Urzędzie, wysłać pocztą lub za 
pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji 
publicznej (wymaga posiadania 
podpisu elektronicznego) – wyja
śnia burmistrz Edyta Zbieć.

- Przypominam też, iż zgodnie 
z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości jest obo

– Apelujemy do mieszkańców naszego miasta, aby sami 
zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Nie wypełnienie tego obowiązku  

spowoduje wydanie decyzji administracyjnej  
w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości  

i odsetek. Deklaracje można złożyć osobiście  
w Urzędzie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem 

elektronicznej platformy usług administracji pu-
blicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicz-

nego) – wyjaśnia burmistrz Edyta Zbieć.
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Dom i ogród
Co gdzie posadzić, jaką ziemię wybrać, które kompozycje roślinne udadzą się na tarasie i balkonie? Wiele 
świeżych pomysłów, fachowe doradztwo i wszystko czego szukacie Państwo do ogrodu znajduje się w Cen-
trum Ogrodniczym Witona- rodzinnej firmie z Radzymina, która prężnie działa od 20 lat i stale się rozwija.

Moda na piękne 
tarasy i balkony

Wiosna zagościła już na dobre 
w naszych ogrodach, wszystko bu-
dzi się do życia. Ten radosny czas 
jest jednocześnie bardzo pracowity 
dla posiadaczy ogrodów. Wiosen-
ne klimaty można z powodzeniem 
osiągnąć w nieco mniejszej skali. 
W ostatnich latach wzrosło zainte-
resowanie obsadzeniami na taras  
i balkon. Coraz większą wagę przy-
wiązujemy do organizacji przestrzeni 
właśnie w tych miejscach. Na rynku 
pojawił się, bogaty wybór pojemników 
tarasowych. Drewniane skrzynie, 
betonowe, plastikowe lub ceramicz-
ne donice wspaniale komponują się  
z różnorodnym materiałem roślin-
nym. Kwiaty, które doskonale spraw-
dzają się w uprawie balkonowej to nie 
tylko pelargonie, surfinie czy begonie. 
Coraz częściej sięgamy po niestandar-
dowe rozwiązania, które prezentują 
się równie atrakcyjnie. 

Obok wspomnianych już jed-
norocznych kwiatów balkonowych, 
często pojawiają się rośliny o ozdob-
nych liściach takich jak plektrantus, 
bluszczyk kurdybanek, ipomea czy 
koleus. Rośliny te tworzą piękne, buj-
ne, niejednokrotnie barwne kaskady z 
samych liści.

Wspaniałą alternatywą jest także 
obsadzenie balkonu lub tarasu trwa-
łymi kompozycjami z traw ozdobnych. 
Miskanty, rozplenice, turzyce czy 
kostrzewy doskonale nadają się do 
pojemników. Świetnie prezentują 
się same jak również w towarzy-
stwie kwiatów jednorocznych, bylin 
lub niewielkich krzewów iglastych, 
dodając "lekkości"całej kompozycji. 
Największe zalety traw to ciekawy po-
krój, piękne kwiatostany, barwne liście 
oraz duża atrakcyjność jesienią i zimą. 
Kolejnym ciekawym i praktycznym 

rozwiązaniem jest również tarasowy, 
mini ogródek ziołowo warzywny. 
W pojemnikach z powodzeniem 
możemy uprawiać klasyczne zioła 
takie jak bazylia, rukola, mięta czy 
oregano. Udadzą się również mniej 
znane, ziołowe rarytasy takie jak ru-

kiew wodna, trawa cytrynowa, stewia 
czy czosnek niedźwiedzi. Wiele ziół 
pięknie kwitnie np. szałwia lekarska, 
szczypiorek czy macierzanka. W po-
jemnikach doskonale rosną również 
balkonowe pomidory koktajlowe, 
truskawki, poziomki, pietruszka na-
ciowa, koperek oraz różnokolorowe 
sałaty. Bogata oferta tych roślin oraz 
pięknych pojemników tarasowych 

daje nam ogromne możliwości kom-
pozycyjne, dzięki czemu praktyczny 
ogródek warzywno-ziołowy staje się 
jednocześnie bardzo dekoracyjnym 
zakątkiem naszego balkonu.

Obok roślin ogrodowych i balko-
nowych posiadamy również bogatą 

ofertę roślin pokojowych i doniczek. 
Możemy pochwalić się pokaźną 
kolekcją kaktusów, wężownic i za-
miokulkasów. Znajdziecie Państwo  
u nas monstery, palmy i skrzydło-
kwiaty wykorzystywane ostatnio  
w najmodniejszych domowych aran-
żacjach.

W Centrum Ogrodniczym Witona 
zawsze staramy się by klient wyszedł 

od nas zadowolony, gotowy do działa-
nia i wyposażony w odpowiedni mate-
riał ogrodniczy i niezbędną wiedzę.

Z radością zapraszamy w czwartek 
25.04.2019 r od godziny 12:00 na Ro-
dzinne Warsztaty Ogrodnicze, które 
poprowadzi Witold Czuksanow.

Radzymin,  ul. Norwida 22
tel. 22 786-52-55

W ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie obsadzenia-
mi na taras i balkon. Coraz 
większą wagę przywiązujemy 
do organizacji przestrzeni 
właśnie w tych miejscach. 
Na rynku pojawił się, bogaty 
wybór pojemników taraso-
wych. Drewniane skrzynie, 
betonowe, plastikowe lub 
ceramiczne donice wspaniale 
komponują się z różnorodnym 
materiałem roślinnym. Kwiaty, 
które doskonale sprawdzają 
się w uprawie balkonowej to 
nie tylko pelargonie, surfinie 
czy begonie. Coraz częściej 
sięgamy po niestandardowe 
rozwiązania, które prezentują 
się równie atrakcyjnie. 
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W łazience z posmakiem 
retro rządzą geometryczne for-
my, prostota, błyszczące po-
wierzchnie. 

Uwagę przykuwa prosto-
kątna umywalka nablatowa po-
łożona na oryginalnym stoliku 
o czarnej barwie i wygiętych 
finezyjnie nogach. Współgra  

z nimi stojąca bateria umywal-
kowa Retro New o wygodnych 
dwóch pokrętłach i delikat-
nie zaokrąglonym korpusie, 
z głowicą ceramiczną, auto-
matycznym korkiem spusto-
wym i regulatorem strumienia.  

Nie zapominamy też o kom-
fortowej strefie prysznica. 
Najlepszym wyborem może 
okazać się kabina walk-in,  
o dużej tafli szkła zamiast drzwi, 
bez brodzika, z odpływem  
w podłodze albo w ścianie. Efekt 
„niewidoczności” najprościej 
uzyskać, kładąc w strefie prysz-
nica takie same kafelki jak  
w pozostałej części łazienki.

Z prezentowaną kompozy-
cją idealnie harmonizuje zestaw 
natryskowy przesuwny Retro,  
z rączką nawiązującą do dawnego 
wzornictwa. Świetnie pasuje do 
niego stylowa bateria natryskowa 
o dwóch kurkach (Retro New), 
do ciepłej i zimnej wody. 

Materiały prasowe Ferro

Umiejętnie łączy przeszłość z nowoczesnością. 
Jest pełen klasy, bardzo wymagający, nie znosi 
bylejakości. Oto styl retro.

Styl retro  
w nowej łazience

lata 20, lata 30

Jeśli ktoś znudził się 
aranżacyjnym dyktatem 

bieli, powinien wybrać 
ciemną – grafitową lub 
brązową – błyszczącą 

mozaikę, która stworzy 
niebanalny duet  

z kafelkami w stylu lon-
dyńskim i chromowaną 

armaturą. Całość  
– niesztampowa,  

w nurcie nowoczesnym  
i retro zarazem.

Malowanie ścian i sufitów

Malowanie to świetny sposób, żeby szybko odmienić wygląd każdego wnętrza. I wcale 
nie jest trudne! Oto kilka wskazówek i rad, na co zwrócić uwagę, żeby odnowić ściany 
i sufity i cieszyć się świetnym rezultatem. 

  Jaki kolor wybrać? 

Mała próbka koloru we wzorniku 
może nie oddawać tego, jak będzie 
on wyglądał na większej powierzchni. 
Dlatego, jeszcze przed kupieniem farby, 
wybrany odcień warto jest sprawdzić na 
wymalowaniu próbnym. Umożliwiają 
to testery kolorów w postaci saszetek  
o pojemności 50 ml, które pozwalają na 
pomalowanie 1 metra kwadratowego 
powierzchni. Sprawdzając odcień na 
ścianie we wnętrzu łatwiej jest ocenić, 
czy pasuje on do aranżacji oraz jak 
sprawdza się w oświetleniu danego 
wnętrza.

  Odpowiednie narzędzia 

Narzędzia należy dostosować do 
malowanej powierzchni oraz struktury, 
jaką chcesz uzyskać.

Podczas malowania dużych po-
wierzchni tj. ściany i sufity najle-
piej sprawdzą się wałki malarskie. 
Jeżeli masz gładkie wykończenie 
ścian i sufitów możesz wybrać wałki  
z krótkim włosiem (np. Antex marki 
Anza). Zapewni on gładkie, bardzo 
eleganckie wykończenie malowanej 
powierzchni.

W przypadku chropowatego wy-
kończenia powierzchni (np. tynk 
mineralny zatarty na ostro, tynki de-
koracyjne) lepiej sprawdzą się wałki  
z dłuższym włosiem (np. Anlon marki 
Anza). Do małych powierzchni, np. 
futryn, najlepiej użyć pędzli malar-
skich lub małych wałków (np. Felt 
marki Anza). Najbardziej uniwersal-
ne są pędzle z włosiem mieszanym 
(syntetyczno - naturalnym), które 
można zastosować zarówno do farb 
wodorozcieńczalnych, jak i rozpusz-
czalnikowych.

 Wyczyść ściany,  
zabezpiecz detale 

Przed malowaniem nowych podłoży 
należy je dokładnie odtłuścić, odpylić, 
ewentualne ubytki wyszpachlować i 
wyrównać. W przypadku renowacji 
starych powłok, wszystkie słabo przy-
legające powłoki starej farby usunąć, 

nierówności i ubytki wyszpachlować, a 
nierówności wyszlifować. Ściany moż-
na też przed malowaniem zmatowić 
drobnoziarnistym papierem ściernym 
i następnie odpylić – poprawia to przy-
czepność nowej farby.

Nie zapomnij zakryć podłogi czy 
mebli kartonem lub folią malarską, a 
cokoły, listwy i gniazdka zabezpiecz 
taśmą malarską.

 Czas na malowanie

Przed malowaniem farbą na-
wierzchniową ścianę należy zagrun-

tować. Farby do gruntowania ścian 
i sufitów marki Beckers wyrównują 
chłonność podłoża, stwarzają lepszą 
przyczepność dla farby nawierzch-
niowej i ujednolicają powierzchnię 
przed finalnym malowaniem.

Jeżeli remontujemy całe po-
mieszczenie, malowanie zaczynamy 
od sufitu. Do malowania sufitów 
wybierz farby w głębokim macie, 
ograniczają one odbijanie światła i 
tworzenie się refleksów. Najlepszym 
narzędziem do malowania takich 
powierzchni jest wałek malarski z 
przedłużką. Takim samym wałkiem 

będziesz malować też ściany. Farbę 
przed malowaniem trzeba dokład-
nie wymieszać.

 Malowanie sufitu

Pierwszą warstwę farby na sufit 
nakładaj równolegle, a ostatnią prosto-
padle do największego źródła światła  
w malowanym pomieszczeniu, 
przesuwając się podczas nakłada-
nia farby od lewej do prawej stro-
ny lub odwrotnie. Po naniesieniu 
farby na powierzchnię należy wy-
gładzić farbę w jednym kierunku  

i dopiero przejść do malowania na-
stępnego kawałka sufitu. Łączenia 
poszczególnych malowanych frag-
mentów trzeba zawsze wykonywać 
mokro na mokro (nakładane warstwy 
farby powinny na siebie nachodzić, 
a nie tylko się stykać). W przypadku 
dużych sufitów zaleca się malowanie  
w dwie osoby. Jedna osoba nakłada 
farbę, druga wygładza w jednym 
kierunku.

Sufit pokrywamy dwiema war-
stwami farby (przy kolorach trudno 
kryjących może być potrzeba nałoże-
nia dodatkowej warstwy).

 Malowanie ścian

Zacznij od naroża ściany przesu-
wając się w lewo lub w prawo. Farbę 
nakładaj od połowy wysokości ścia-
ny, żeby ją bez problemu rozprowa-
dzić na całej wysokości. Nakładając 
rozprowadzaj w różnych kierunkach  
z góry do dołu i odwrotnie, de-
likatnie na boki. Na samym końcu 
powierzchnię wygładź jednym po-
ciągnięciem wałka, wykonanym  
w jednym kierunku (z góry do dołu). 
Łączenie poszczególnych pól powinno 

się odbywać metodą mokre na mokre  
(tj. nakładane warstwy farby powinny na 
siebie nachodzić, a nie tylko się stykać).

Sufity i ściany maluj  w dwóch 
warstwach (przy kolorach trudno kry-
jących może być potrzeba nałożenia 
dodatkowej warstwy). Bardzo ważne jest, 
żeby pomiędzy warstwami zachować 
odpowiedni odstęp czasu około 4-6 
godzin, ponieważ farbę można nanosić 
po odpowiednim doschnięciu poprzed-
niej warstwy (szczegółowe informacje 
odnośnie czasu schnięcia znajdziesz na 
opakowaniu farby).

Materiały prasowe Beckers

Podczas malowania dużych 
powierzchni tj. ściany i sufity 
najlepiej sprawdzą się wałki 
malarskie. Do gładko wykoń-
czonych ścian i sufitów moż-
na wybrać wałki z krótkim 
włosiem (np. Antex marki 
Anza). Zapewni on gładkie, 
bardzo eleganckie wykończe-
nie malowanej powierzchni. 
W przypadku chropowatego 
wykończenia powierzchni 
(np. tynk mineralny zatarty 
na ostro, tynki dekoracyjne) 
lepiej sprawdzą się  
wałki z dłuższym włosiem  
(np. Anlon marki Anza).
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Czas na garden party!

Piknik, Majówka, czy Garden Party – każda z tych okazji oznacza, że zbliża się wiosna, a wraz  
z nią mnóstwo pretekstów do świętowania i celebrowania w ogrodzie! Marka Fyrklövern stanowi 
doskonałą inspirację do przygotowania dekoracji stołowych z wiosennymi motywami! Zaprasza-
my na przegląd serwisów porcelanowych. 

Serwis Magic Garden zapro-
jektowany w dwóch odsłonach 
zachwyca niezwykłą feerią barw 
zamkniętą w kwiatowych moty-
wach! Doskonale zaprezentuje 
się podczas wiosennych spotkań 
w ogrodzie! Jego druga wersja to 
Magic Garden White – porcelana 
urzeka delikatnością i niezwykle 
wyrafinowanym i subtelnym 
motywem biało-srebrnych kwia-
towych wzorów.  Elegancka waza, 
poręczna sosjerka, kubeczki do 
kawy i herbaty, talerze obiadowe 
i miseczki ozdobne to doskonały 
zestaw do przygotowania garden 
party!

Sentiment to serwis inspiro-
wany wspomnieniami z dzieciń-
stwa, podróżami i ręcznie malo-
waną porcelaną babci! Zdobią go 
motywy kwiatów w biało niebie-
skich tonacjach – zdecydowanie 

przywołują wyglądem wiosnę.  
Serwis Nordic Birds zdobiony 
motywem 12 gatunków ptaków, 
zamieszkujących Polskę i Euro-
pę będzie doskonale współgrał  
z wiosennymi aranżacjami sto-

łowymi! Dodatkowego uroku 
dodają elementy gałązek wierzby, 
jarzębiny i wiśni. Na spodzie 
każdego talerza, znajduje się 
łacińska nazwa przedstawionego 
na nim ptaka.

Najwyższej jakości porcelana 
Lace ozdobiona została finezyjną, 
wypukłą koronką. Wzór przecho-
dzi w miękki, ostrygowo-szary 
odcień. Ręcznie malowany, pla-
tynowy rant stanowi luksusowe 
wykończenie dla poszczególnych 
elementów serwisu, a urocza 
biel koronki podkreśla ich uni-
kalność. Doskonale prezentuje 
się w aranżacji ogrodowej wśród 
kolorowych smakołyków – idealny 
wybór na wiosenne spotkania! 

Lise to porcelana najwyższej 
jakości, zdobiona niebieskimi 
kwiatami i szczyptą złota! Stano-
wi doskonały wybór na wszystkie 

uroczyste okazje! Podczas przy-
jęcia w ogrodzie czy w domowej 
altanie będzie stanowiła prze-
piękną ozdobę stołu.

Więcej na temat kolekcji oraz 
informacje dotyczące zamówie-
nia na stronie www.fyrklovern.pl 
www.pieknyserwis.pl Fyrklövern 
to jedna z największych firm  
w branży porcelany, szkła i deko-
racji wnętrz w Skandynawii. Swo-
ją działalność rozpoczęła w 1974 
roku. Przez ponad czterdzieści 
lat firma ugruntowała swoją 
wysoką pozycję na europejskim 
rynku produktów luksusowych. 
Fyrklövern specjalizuje się w 
sprzedaży produktów najwyższej 
jakości, projektowanych i tworzo-
nych dla grupy najbardziej wyma-
gających klientów, z przyjemno-
ścią przedstawia swoją unikatową 
ofertę na rynku polskim.

Serwis Magic Garden 
zaprojektowany w dwóch 
odsłonach zachwyca 
niezwykłą feerią barw 
zamkniętą w kwiatowych 
motywach! Doskonale 
zaprezentuje się pod-
czas wiosennych spo-
tkań w ogrodzie! Jego 
druga wersja to Magic 
Garden White – porcela-
na urzeka delikatnością 
i niezwykle wyrafinowa-
nym i subtelnym mo-
tywem biało-srebrnych 
kwiatowych wzorów. 

Serwis Nordic Birds zdobio-
ny motywem 12 gatunków 
ptaków, zamieszkujących 
Polskę i Europę będzie 
doskonale współgrał z 
wiosennymi aranżacjami 
stołowymi! Uroku dodają 
elementy gałązek wierzby, 
jarzębiny i wiśni. Na spodzie 
każdego talerza, znajduje 
się łacińska nazwa przed-
stawionego na nim ptaka. M
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– Jest to Pana pierwsza kadencja 
radnego. Czy ma Pan na swoim 
koncie doświadczenie samorzą-
dowe – młodzieżowa rada, praca 
w radzie osiedla?
– Z samorządem jestem związany 
od 2012 roku pracą zawodową 
w Urzędzie Miasta w Ząbkach 
w Referacie Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska. W poprzedniej kadencji 
podjąłem próbę dostania się do 
Rady Miasta w Tłuszczu. Poprzez 
swoje dotychczasowe doświadczenie 
samorządowe posiadam wiedzę, 
którą mógłbym wykorzystać i dlatego 
ponownie spróbowałem swoich sił  
i tym razem zostałem radnym. 
– Czy jest coś takiego, co uważa 
Pan za ważne i chciałby zmienić 
w Gminie Tłuszcz?
– Patrząc z perspektywy gmin 
ościennych chciałbym, aby w na-
szej gminie wprowadzony został 
Budżet Obywatelski. Pozwoliłoby 
to mieszkańcom, mieć – wprawdzie 
niewielki, ale realny wpływ na to, co 
się w gminie dzieje. Mogli by swoje 
pomysły wdrożyć w życie.
– Jak rozumiem, mówimy o t.zw. 
działaniach miękkich. Swego 
czasu Tłuszcz był prekursorem 
tego rodzaju projektów, wówczas  
adresowanych bezpośrednio 
do mieszkańców. Za czasów 
burmistrza Krzysztofa Białka 
organizowano wiele szkoleń i 
kursów, w których organizację 
angażował się również Pana stryj 
Bogdan Radzio. Czy to znaczy, że 
obecnie brakuje takich działań i 
stąd taki pomysł?
– Wydaje mi się, że za mało w funk-
cjonowaniu naszej gminy, realizowa-
nych jest pomysłów wypływających 
od mieszkańców. Rozmawiając z 
mieszkańcami często słyszę, że 
chcieliby uczestniczyć w tym co 
dzieje się w gminie. Taki Budżet 
Obywatelski byłby tu jak najbardziej 
pomocny i pozwalał zafunkcjono-
wać wielu ciekawym inicjatywom. 
Zdecydowanie w ostatnich latach w 
naszej gminie brakuje możliwości 
dających szansę mieszkańcom na 
tego rodzaju działania.
– Gminy takie jak Tłuszcz czy 
Wołomin (miejsko-wiejskie) po-
siadają Fundusz Sołecki. Czy to 
nie wystarcza?
– To prawda. W tej chwili w naszej 
gminie funkcjonuje Fundusz So-
łecki czy też Fundusz Osiedlowy 
ponieważ Gmina Tłuszcz składa 
się z okręgów wiejskich i z 
okręgów miejskich. Do dys-
pozycji danego okręgu czy 
osiedla przeznaczona jest 
pula pieniędzy, o których 
przeznaczeniu decydują 
mieszkańcy. 
– Jeśli tak jest, jak Pan 
mówi, to jest to plus 
dla gminy, bo jest to 
chyba jedyna gmina w 

naszym powiecie, która posiada 
fundusz osiedlowy… 
Zajmuje się Pan zawodowo 
tematyką związaną z ekologią i 
ochroną środowiska. Dominuje 
w Gminie Tłuszcz niska zabu-
dowa a to wiąże się z niską 
emisją. Jak przedstawiają się 
w Tłuszczu działania dotyczą-
ce ochrony powietrza?

– Program „Czyste powietrze” to 
ważny program ale nie do końca 
scedowany na gminy. Mówiąc o 
tym programie mamy na myśli 
wymianę kotłów grzewczych, 
wymianę pokrycia dachowego, 
docieplenie budynku, jego ter-
momodernizację i jest to słuszny 
kierunek działań. Gminy w tym 
programie, może nie bezpo-
średnio, ale pośrednio, powinny 
uczestniczyć.

– Przez mazowieckie samorządy 
przetoczyła się dyskusja doty-
cząca gospodarki odpadami. 
Jak ten problem został rozwią-
zany w Gminie Tłuszcz. Czy 
temat został już uporządkowany, 
czy dopiero czeka Was debata 
śmieciowa? 
– 11 marca odbyła się pierwsza 
nadzwyczajna sesja rady miasta, 

na której została podjęta uchwała 
dotycząca zmiany wysokości opła-
ty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Jako Klub Radnych PiS 
złożyliśmy wniosek do tej uchwa-
ły, dotyczący realnego wzrostu wy-
sokości opłaty za odbiór odpadów 
na poziomie 30-40%. Zgodnie z 
podjętą uchwałą, przyjęta została 
stawka 17 zł od pierwszej osoby w 
danym gospodarstwie domowym 
i 14 zł od każdej kolejnej. Nasz 
Klub głosował przeciwko uchwa-
leniu takich stawek.
– Na jakim poziomie jest ta 
podwyżka?
– Na poziomie około 74%. Na-
szym zdaniem jest to zdecydo-
wanie za wysoka podwyżka. Jest 
to problem ogólnokrajowy. Nie 
można podejmować tak ważnych 
decyzji  dotyczących codziennego 
życia mieszkańców w tak krótkim 
czasie. Zwłaszcza, że problem był 
znany jeszcze w ubiegłym roku. 
Jeśli dobrze pamiętam pierwsze 
pisma sygnalizujące od firmy 
odbierającej odpady wpłynęły w 
październiku ub. roku. Był czas 

na podjęcie dialogu zarówno z 
radą jak i z mieszkańcami. U nas 
odbyło się to w trybie nadzwy-
czajnym. Rada została postawiona  
pod ścianą.
– Wielu mieszkańców z Gminy 
Tłuszcz dojeżdża do pracy, do 
szkół na uczelnie wyższe w 
kierunku Warszawy i do samej 
Warszawy. Podobno mieszkań-

cy Tłuszcza marzą o Wspólnym 
Bilecie. Czy jest on możliwy?
– To prawda. Temat Wspólnego 
Biletu przewija się w rozmowach 
z mieszkańcami. W tej chwili II 
strefa kończy się na Zagościńcu. 
Trochę Gminie Tłuszcz do tej II 
strefy brakuje, natomiast jest to 
faktycznie temat, o którym warto 
rozmawiać i to zarówno z radnymi 
jak i z władzą.
– Program 500+ daje gminom 
możliwość (poprzez wyższy 
budżet), na wyższe zadłużenie. 
Na jakim poziomie jest to zadłu-
żenie w Waszej gminie?
– W tej chwili jest ono na poziomie 
40 milionów złotych. Z każdą kolej-
ną inwestycją to zadłużenie rośnie. 
A zamiast zadłużania gminy warto 
bardziej się postarać i szukać na 
inwestycje środków zewnętrznych. 
Jest w tej chwili wiele programów 
rządowych dających bardzo dużo 
możliwości. Trzeba tylko chcieć i 
umieć po nie sięgnąć.

Zapraszamy do obejrzenia  
pełnego zapisu video rozmowy  

na www.zyciepw.pl

O czym marzą 
mieszkańcy  
Tłuszcza?

Bogdan Radzio. Czy to znaczy, że 
obecnie brakuje takich działań i 
stąd taki pomysł?
– Wydaje mi się, że za mało w funk-
cjonowaniu naszej gminy, realizowa-
nych jest pomysłów wypływających 
od mieszkańców. Rozmawiając z 
mieszkańcami często słyszę, że 
chcieliby uczestniczyć w tym co 
dzieje się w gminie. Taki Budżet 
Obywatelski byłby tu jak najbardziej 
pomocny i pozwalał zafunkcjono-
wać wielu ciekawym inicjatywom. 
Zdecydowanie w ostatnich latach w 
naszej gminie brakuje możliwości 
dających szansę mieszkańcom na 
tego rodzaju działania.
– Gminy takie jak Tłuszcz czy 
Wołomin (miejsko-wiejskie) po-
siadają Fundusz Sołecki. Czy to 
nie wystarcza?
– To prawda. W tej chwili w naszej 
gminie funkcjonuje Fundusz So-
łecki czy też Fundusz Osiedlowy 
ponieważ Gmina Tłuszcz składa 
się z okręgów wiejskich i z 
okręgów miejskich. Do dys-
pozycji danego okręgu czy 
osiedla przeznaczona jest 
pula pieniędzy, o których 
przeznaczeniu decydują 

– Jeśli tak jest, jak Pan 
mówi, to jest to plus 
dla gminy, bo jest to 
chyba jedyna gmina w 

kierunek działań. Gminy w tym 
programie, może nie bezpo-
średnio, ale pośrednio, powinny 
uczestniczyć.

podjętą uchwałą, przyjęta została 
stawka 17 zł od pierwszej osoby w 
danym gospodarstwie domowym 
i 14 zł od każdej kolejnej. Nasz 
Klub głosował przeciwko uchwa
leniu takich stawek.
– Na jakim poziomie jest ta 
podwyżka?
– Na poziomie około 74%. Na
szym zdaniem jest to zdecydo
wanie za wysoka podwyżka. Jest 
to problem ogólnokrajowy. Nie 
można podejmować tak ważnych 
decyzji  dotyczących codziennego 
życia mieszkańców w tak krótkim 
czasie. Zwłaszcza, że problem był 
znany jeszcze w ubiegłym roku. 
Jeśli dobrze pamiętam pierwsze 
pisma sygnalizujące od firmy 
odbierającej odpady wpłynęły w 
październiku ub. roku. Był czas 

– W tej chwili zadłużenie gminy jest na poziomie 
40 milionów złotych. Z każdą kolejną inwe-

stycją to zadłużenie rośnie. A zamiast 
zadłużania gminy warto bardziej się 

postarać i szukać na inwestycje środków 
zewnętrznych. Jest w tej chwili wiele 

programów rządowych dających bardzo 
dużo możliwości. Trzeba tylko chcieć 
i umieć po nie sięgnąć – mówi Paweł 

Radzio (PiS), radny gminy Tłuszcz.
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłATNe!

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca 
Zatrudnię

Pracuj jako Opiekunka Seniorów  
w Niemczech. Akceptujemy 

język na poziomie podstawowym i 
organizujemy kursy niemieckiego 

od podstaw w Warszawie. Promedi-
ca24, tel. 506 289 039  

lub 501 356 229
Szukam osób do pracy w firmie sprząta-
jącej, Warszawa i okolice, tel. 605 650 207,  
691 740 862

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 War-
szawa-Wyszków. Na działce jest prąd  
i woda. Tel. 605 034 212.

Usługi - Różne   
Cyklinowanie, lakierowanie, układanie 
podłóg, montaż listew, cokołów tel.  
517 336 017.

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

Transport/Przeprowadzki
tel. 500 349 713

 

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

 

O obowiązujących od 1 kwietnia cenach za odbiór śmieci, potrzebie wpro-
wadzenie w Gminie Tłuszcz Budżetu Obywatelskiego i poziomie zadłużenia 
Gminy z Pawłem Radzio, radnym Gminy Tłuszcz, przewodniczącym Klubu 
Radnych PiS rozmawia Teresa Urbanowska.
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You Can Sing 2019  
w Klembowie

Po raz piąty na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klembowie spotkali się uczestnicy 
gminnego przeglądu You Can Sing.

śpiew
ać każdy m

oże

Podczas tegorocznej 
edycji przeglądu You Can 
Sing po raz pierwszy do 
prezentacji konkursowej 
przystąpiły wszystkie szkoły 
z terenu gminy Klembów. 
Jak co roku młodzi artyści 
prezentowali tak wysoki 
poziom, że jury w składzie: 
Anna Maruszewska, Kata-
rzyna Zych, Honorata Pio-
trowska, Dagmara Jaszczuk 
i Anna Pawłowska miało 
bardzo trudne zadanie

Po podsumowaniu wy-
ników wyłoniono laureatów, 

którym nagrody i pucha-
ry wręczyli zaproszeni 
goście: Rafał Mathiak 
- wójt gminy Klembów, Elż-
bieta Sadowska - dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kruszu i 
Iwona Świebioda - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Klembowie.

Grand Prix wyśpiewała 
Gabriela Sobczak, uczen-
nica Gimnazjum w Klem-
bowie

W kategorii klasy VII-
VIII szkół podstawowych 
i klasy III gimnazjum 
pierwszą lokatę uzyska-
ła Oliwia Dąbrowska  
z Gimnazjum w Klembowie. 

Drugie miejsce zajęła Maria 
Szczapa ze Szkoły Podsta-
wowej w Starym Kraszewie,  
a trzecie Aleksandra 
Kalbarczyk, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej  
w Woli Rasztowskiej. 

W kategorii klasy IV-VI 
zwyciężył Wiktor Jurczyk, 
reprezentant Szkoły Podsta-
wowej w Ostrówku. Drugie 
miejsce zdobyła Magdalena 
Sulejewska, a trzecie Wikto-

ria Perzyna - obie ze Szkoły 
Podstawowej w Starym Kra-
szewie, 

Wyróżnienie You Con 
Sing 2019 jury przyznało 
Karolinie Grądzkiej, uczen-
nicy Szkoły Podstawowej w 
Woli Rasztowskiej

Organizatorami wyda-
rzenia są Gminny Ośrodek 
Kultury  w Klembowie, 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II  w Kruszu i Stowa-
rzyszenie Zespół Muzyki 
Dawnej Flauti Divertenti.

(opr) Aleksandra Olczyk

Młodzi artyści  
prezentowali  
tak wysoki poziom,  
że jury miało bardzo 
trudne zadanie. 
Po podsumowaniu 
wyników wyłoniono 
laureatów,  
którym nagrody  
i puchary wręczyli  
zaproszeni goście.

Zaczytani w Kobyłce

Biblioteka Miejska w Kobyłce to nie tylko miejsce w którym można wypożyczyć książki. To również 
ważny dla mieszkańców ośrodek kulturalny, w którym odbywa się wiele wydarzeń adresowanych do 
dzieci i dorosłych. O tym, co może zaoferować biblioteka i czym zaskoczy kobyłkowska społeczność  
w najbliższym czasie z Sylwią Carzyńską p.o. dyrektora biblioteki rozmawia Aleksandra Olczyk

– Od jak dawna pełni Pani funk-
cję p.o. dyrektora kobyłkowskiej 
biblioteki? 
–  Oj, krótko, bo zaledwie od września 
2018 roku, a z drugiej strony, kiedy 
pomyślę że to już pięć miesięcy, za-
dziwia mnie fakt, jak ten czas szybko 
płynie, podobnie jak 16 lat mojej pracy  
w bibliotece w Kobyłce, które minęło 
nie wiadomo kiedy.
–  Jakie przedsięwzięcia udało 
się Pani w tym czasie zrealizo-
wać? Jakie zmiany czekają Czy-
telników w najbliższym czasie? 
– Wraz z koleżankami - bo to jest dla 
mnie ważne, aby podkreślić fakt, iż 
wszystko co robimy w bibliotece w 
Kobyłce, to praca zespołowa, prze-
gadane godzinami pomysły, dyskusje, 
rzucane hasła, to nie jest tak, że 
jedna osoba decyduje o wszystkim. 
Owszem odpowiadam za to, co 
dzieje się w Bibliotece, ale nie tylko 
ja jestem pomysłodawczynią. Udało 
nam się ruszyć od listopada 2018 
roku z akcją „Książka z dowozem”. 
Inicjatywa ta ma na celu umożli-
wienie osobom starszym i osobom 
z niepełnosprawnością  korzystanie 
z zasobów biblioteki. Oferta skie-
rowana jest do wszystkich seniorów 
zamieszkujących na terenie  Kobyłki, 
którzy ze względu na stan zdrowia 
nie wychodzą z domu. Wystarczy, że  
zadzwonią do Biblioteki i zamówią 
wybrane tytuły, a pracownik dowiezie 
zamówione książki i odbierze te prze-
czytane. Zamówienia są realizowane 
raz w tygodniu – w każdy czwartek. 
Dla osób niewidomych i niedowi-
dzących w ramach tej samej akcji 
proponujemy zamawianie literatury w 
postaci audiobooków wraz z możliwo-
ścią wypożyczenia odtwarzacza płyt 
CD, który z zamówieniem dostarcza 
do domu pracownik biblioteki.
Biblioteka poszerzyła też ofertę zajęć 
dla dzieci, ponieważ oprócz zajęć: 
„Matura to nie boli!” z języka polskie-
go, zajęć z języka angielskiego dla klas 
I i II/III szkoły podstawowej, zajęć z 
technik efektywnej nauki, Małej Aka-
demii Picassa, Klubu Niedźwiadka 
Opowiadka dla maluchów w wieku 
dwóch i trzech lat oraz „Bliskich spo-
tkań z książeczką” w przedszkolach, 
dorzuciłyśmy jeszcze zajęcia eduka-
cyjno-rozwojowe „Weź na warsztat z 
biblioteką”, które przeznaczone są 
dla dzieci w wieku 7-12 lat w ramach 
których, co miesiąc podejmujemy 

tematy związane ze świętami, ważny-
mi wydarzeniami z danego miesiąca. 
Prowadzimy wówczas lekcję i tak 
w miesiącu lutym rozmawialiśmy 
o uczuciach, czytaliśmy fragmenty 
książki „Miłość” Astrid Desbordes. 
Prowadziliśmy dyskusję połączoną  
z pracami plastycznymi i słuchaniem 
muzyki o miłości.
Proponujemy też szerszy wachlarz 
lekcji bibliotecznych, ponadto pro-
wadzimy zajęcia w szkołach. Za 
nami lekcje o tolerancji, pt. „Pięk-
ne różnice”, poświęcone posza-
nowaniu nie tylko ludzi niepełno-
sprawnych, ale każdego, kto ma 
inne poglądy, wiarę, kolor skóry, 
przekonania. Od lutego jesteśmy  
w klasach z programem edukacyjnym 
„My kobietki – rozmowy o zdrowiu”, 

który w oparciu o literaturę dla mło-
dzieży i materiały profilaktyczne ma 
przybliżyć temat dojrzewania, zmian 
jakie zachodzą w ciele nastolatki, 
zmian psychofizycznych, profilaktyki 
i wczesnego wykrywania zmian no-
wotworowych piersi.
Za nami też „Tydzień Czytania Pol-
skich Bajek” dla dzieci z bibliotecz-
nego Klubiku i z kobyłczańskich 
przedszkoli,  który zakończyłyśmy 
spotkaniem dla najmłodszych czy-
telników, gdzie gościem specjalnym 
była pani Burmistrz Miasta Kobyłka 
– Edyta Zbieć – która przeczytała 
opowiadanka Doroty Gellner.
A przed nami, wiele konkursów, już 
teraz nasi czytelnicy bawią się w 
konkursie internetowym: „Książkę 
znasz, a pisarza twarz?”, rywalizują 

o miano „Najlepszy z Najlepszych”.   
Planujemy letni konkurs fotogra-
ficzny,  przed nami spotkanie pań 
z wizażystką i stylistką, autorką 
książek o makijażu: Katarzyną Ko-
złowską - Kołodziejską, spotkania 
autorskie dla dzieci i dorosłych  
w ramach Literackiego Dnia Kobyłki 
z Biblioteką, Noc w Bibliotece i wiele 
innych atrakcji
– Jaką rolę pełni w życiu lokalnej 
społeczności Miejska Biblioteka 
Publiczna w Kobyłce? 
– Mam nadzieję, że jeśli nawet jest 
to rola niewielka, to jednak jest. A 
tak zupełnie poważnie, możemy 
się pochwalić, że miasto Kobyłka 
ma mieszkańców, którzy czytają i to 
nie mało. Mam więc nadzieję, że to 
znaczy, że czytelnicy lubią do nas 

przychodzić, lubią z nami rozmawiać, 
chętnie sięgają po książki, które im 
proponujemy, interesują się wyda-
rzeniami, które biblioteka organizuje. 
Mam nadzieję, że stanowimy inte-
gralną część lokalnej społeczności, 
że jesteśmy przystankiem dla mam  
z dziećmi, które biorą udział w naszych 
zajęciach dla maluchów, że wpływamy 
na rozwój czytelnictwa, że promuje-
my to czytelnictwo, jeżdżąc do szkół  
i przedszkoli z książkami, lekcjami  
i warsztatami. 
– W jaki sposób oprócz groma-
dzenia zbiorów popularyzujecie 
czytelnictwo? 
– Popularyzujemy czytelnictwo 
właśnie poprzez zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, wszystko co robimy, 
krąży zawsze wokół książki, nawet 

jeśli są to zajęcia plastyczne, inspi-
racją są książki, ilustracje, ciekawy 
wątek z opowiadań czy bajek. Or-
ganizujemy dla dzieci lato i zimę   
w mieście. Wychodzimy do czytelni-
ków, jesteśmy na imprezach plenero-
wych organizowanych przez Miasto 
Kobyłka, mamy wówczas kiermasz 
książek i atrakcje dla dzieci. Działamy, 
tak aby motywem przewodnim było 
czytanie, robimy krótkie recenzje 
książek proponowanych na weekend, 
czytamy na zajęciach w Klubiku, za-
chęcamy rodziców do czytania, cho-
ciażby angażując ich do naszych akcji 
czytelniczych, tak, jak przy ostatnim 
Tygodniu Polskich Bajek. 
– Jakim człowiekiem powinien 
być bibliotekarz, jakie cechy 
ceni Pani najbardziej u swoich 
współpracowników?
– Bibliotekarz powinien iść z duchem 
czasu, mieć, otwarty umysł, powinien 
być kreatywny, wszechstronny a przede 
wszystkim kochać książki i ludzi. 
Powinien być skrupulatny, wytrwały  
i cierpliwy i co najważniejsze powinien 
umieć słuchać swoich czytelników, 
zarówno w kwestiach ich oczekiwań 
czytelniczych, jak i w kwestiach życia 
codziennego. Ja i moje koleżanki, 
lubimy rozmawiać z naszymi czy-
telnikami, nie tylko o nowościach i 
preferencjach czytelniczych, ale o 
wszystkim. 
Tym co cenię u moich koleżanek jest 
ich zaangażowanie we wszystko co 
robimy w Bibliotece, zawsze mogę 
na nie liczyć, każda wkłada dużo 
serca w swoją pracę. Cenię u nich 
poczucie humoru, a nieraz zdarza 
nam się śmiać do łez z byle powodu, 
to sprawia, że dobrze czujemy się 
w swoim towarzystwie. Cenię ich 
pomysłowość, wiedzę, którą posia-
dają, każda ma swoje umiejętności, 
które wykorzystuje do prowadzenia 
zajęć w bibliotece. Każda, jest inna,  
a przez to wyjątkowa, bo taki też jest 
zawód bibliotekarza – wyjątkowy. Cięż-
ko, go ująć w prostej definicji, zwłasz-
cza w chwili obecnej, kiedy nasza pra-
ca zmienia się, bo wiele się wymaga 
od bibliotek i bibliotekarzy. Musimy 
robić coraz więcej, coraz ciekawiej,  
a przy tym niewielkim kosztem. 
Mamy pozyskiwać środki zewnętrz-
ne, zaskakiwać ofertą programów 
czytelniczych, spotkań autorskich. I 
ze względu na to zawód ten jest tak 
fascynujący.

– Planujemy letni konkurs 
fotograficzny, przed nami spo-
tkanie pań z wizażystką  
i stylistką, autorką książek  
o makijażu: Katarzyną Kozłow-
ską - Kołodziejską, spotkania 
autorskie dla dzieci i dorosłych 
w ramach Literackiego Dnia 
Kobyłki z Biblioteką, Noc w Bi-
bliotece i wiele innych atrakcji 
- mówi Sylwia Carzyńska p.o. 
dyrektora biblioteki w Kobyłce

Ząbkowska Wierszykarnia   
Konkurs dla Małych Recytatorów

Odbywający się po raz piąty Duży Konkurs dla Małych Recytatorów „Ząbkowska Wierszykarnia” 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zajmuje już stałe miejsce na kulturalnej  
mapie miasta, przyciągając rosnące z roku na rok, grono chętnych do poetyckich wyzwań.

Celem tego odbywającego się cy-
klicznie wydarzenia jest popularyzacja 
poezji dziecięcej, kształtowanie wrażli-
wości dzieci na piękno języka ojczyste-
go, rozbudzanie aktywności twórczej 
i autorskiej interpretacji, rozwijanie 
ekspresji, pamięci oraz doskonalenie 
wyrazistej mowy. 

Podczas piątej edycji Dużego Kon-
kursu dla Małych Recytatorów zmaga-
nia konkursowe odbywały się w dwóch 
kategoriach - występ indywidualny 
oraz występ dziecka z rodzicem lub 
opiekunem.

W tegorocznym wyzwaniu po-
etyckim, które miało miejsce  
26 marca br.  udział wzięło  
35 wychowanków ząbkowskich pla-
cówek przedszkolnych - Publicznego 
Przedszkola nr 1 "Zielony Dinek", 
Publicznego Przedszkola nr 2 "Leśny 
Zakątek", Publicznego Przedszkola 
nr3 "Skrzat", Publicznego Przedszkola 
"Przystań Elfów", oraz Przedszkola 
Niepublicznego "Smyk". Każda z 
placówek oświatowych mogła być 
reprezentowana przez maksymalnie 
10 dzieci (duet liczony był jako jeden 
uczestnik) w każdej kategorii wiekowej 
- dzieci w wieku 3-4 lata oraz dzieci  
w wieku 5-6 lat.

Występy przedszkolaków oce-
niało dwuosobowe jury w skład 
którego weszli Joanna Wysocka 
 reprezentująca Biuro Promocji, Kultury, 
Sportu i Zdrowia (PKSiZ) Urzędu Mia-
sta Ząbki oraz Tomasz Mitrowski, znany  
i powszechnie lubiany aktor, animator 
kultury i polonista.

W grupie 3-4 latków pierwsze 
miejsce zajęła Julka Szustek, druga 
lokata przypadła Maciejowi Kruczko-
wie, natomiast trzecie miejsce zdobyła 
Maria Piskorska.

W licznie reprezentowanej grupie 
dzieci w wieku  5-6 lat pierwsze miejsce 
zajęła Anika Bargiełowska, drugie miej-

sce przypadło  Michalinie Tymańskiej,  
a trzecią lokatę uzyskała Julka Mil-
nikel

W kategorii duety pierwszym miej-
scem jury nagrodziło  Paulinę Zarębę 
i Hanię Stępniak.

Ponadto jurorzy zdecydo-
wali się przyznać wyróżnienia.  
W kategorii dzieci w wielu od 3 do 4 lat 
otrzymał je Jan Mazurczak, natomiast w 
grupie 5-6 latków wyróżnienie uzyskał 
Przemysław Oleszczuk.

Laureaci konkursu recytatorskiego 
zostali nagrodzeni statuetkami z go-

łąbkiem, a wszystkie dzieci otrzymały 
piękne książki i dyplomy.

Od pierwszej edycji Konkurs dla 
Małych Recytatorów „Ząbkowska Wier-
szykarnia” cieszy się ogromną popular-
nością wśród najmłodszych Ząbkowian 

i przedszkoli, które chętnie zgłaszają do 
udziału swoich reprezentantów. Być 
może, dzięki inicjatywie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Ząbkach, poznamy  
przyszłe talenty recytatorskie?

Duży Konkurs dla Małych Recy-
tatorów „Ząbkowska Wierszykarnia” 
pełni zarazem ogromną rolę wycho-

wawczą i edukacyjną uwrażliwiając 
dzieci na piękno polskiej poezji i języka 
ojczystego oraz ucząc prezentacji przed 
dużą grupą słuchaczy.

Aleksandra Olczyk 
Fot. Bogdan Śladowski

W tegorocznym, odbywa-
jącym się już po raz piąty 
Dużym Konkursie dla 
Małych Recytatorów „Ząb-
kowska Wierszykarnia” 
udział wzięło 35 wycho-
wanków ząbkowskich pu-
blicznych i niepublicznych 
placówek przedszkolnych. 
Każde z przedszkoli mogło 
być reprezentowane przez 
maksymalnie 10 dzieci 
(duet liczony był jako 
jeden uczestnik) w każdej 
kategorii wiekowej - dzieci 
w wieku 3-4 lata oraz dzie-
ci w wieku 5-6 lat 

Burmistrz Miasta Marki
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn.zm.)  informuje, 
że na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta 
Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach zo-
stał wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia 
11 kwietnia 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
właściciela nieruchomości przyległej.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Marki (pok. nr 28), 
lub telefonicznie pod nr (22) 781-10-03 wew. 300 i 320.

Burmistrz Miasta Marki
/Jacek Orych/ 

Burmistrz Miasta Marki
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn.zm.) informuje, 
że na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta 
Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach zo-
stał wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia  
11 kwietnia 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetargu. 

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Marki (pok. nr 28), 
lub telefonicznie pod nr (22) 781-10-03 wew. 300 i 320.

Burmistrz Miasta Marki
/Jacek Orych/ 
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Dnia 16 marca bieżącego roku na hali sportowej im. 
„Cichociemnych” w Dąbrówce odbył się turniej tenisa 
stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka. Liczba 
zawodników biorących udział w rozgrywkach prze-
kroczyła wszelkie oczekiwania. 

Turniej tenisa stołowego  
o Puchar Wójta  
Gminy Dąbrówka

W kategorii mężczyzn 
zawodników podzielono na 
grupy, gdzie każdy z każdym 
rywalizował o dwa pierwsze 
miejsca, dające prawo awan-
su do grupy mistrzowskiej.

Mecze rozgr ywano  
w miłej atmosferze zgodnej 
z duchem fair play. Zawod-
nicy zawzięcie rywalizowali 
o miejsce na podium, lecz 
nawet ci, którym nie udało 

się zająć 
jednego 
z nich, 
nie czu-
li się w 
żadnym 
stopniu 
przegrani. 
Mężczyźni 
r ywalizowali 
w grze pojedynczej  
i deblowej. Dziewczęta na-
tomiast mogły wykazać się 
tylko w grze jeden na jeden. 
Trybuny były wypełnione 
kibicami, którzy gorąco do-
pingowały wszystkich za-
wodników. Po 5-godzinnych 
zmaganiach wyłoniono zwy-
cięzców. Pierwsze miejsce 

po bardzo dobrej grze zajął 
Dawid Skoczylas, drugie Ka-
mil Iwański, a trzecie repre-
zentant Dąbrówki Mateusz 
Rasiński. W kategorii żeń-
skiej pierwsze miejsce zajęła 
Kamila Żurawska, drugie 
Daria Banasiak, a trzecie 
miejsce przypadło Weronice 
Berlińskiej. W grze deblowej 

mężczyzn 
b e z ko n ku -
rencyjna oka-
zała się para 
Dawid Sko-

czylas, Kamil 
Iwański pewnie 

wygrywając tur-
niej. Drugie miejsce 

zajęli Krzysztof Popielarz 
i Patryk Stankowski. Trzecie 
miejsce trafiło w ręce Piotra 
Oleśkiewicza i Mariusza 
Jusińskiego.

W imieniu władz gminy 
Dąbrówka medale, puchary 
oraz nagrody wręczyła - Do-
rota Wróbel zastępca Wójta 
Gminy Dąbrówka.

Po 5-godzinnych 
zmaganiach wyło-
niono zwycięzców, 
którym medale, 
puchary i nagrody 
wręczyła w imieniu 
władz gminy 
Dąbrówka Dorota 
Wróbel zastępca 
Wójta Gminy 
Dąbrówka. 

tenis stołow
y 

W zawodach wzięła udział 
rekordowa liczba ponad 600 
karateków z 49 klubów. Tur-
niej był jak zwykle bardzo 
mocno obsadzony, a najlicz-
niejsze kategorie i najsilniej-
sza rywalizacja była wśród 
dzieci w wieku 7 - 10 lat oraz 
wśród juniorów, gdyż w za-
wodach wzięła udział mocna 
reprezentacja Ukrainy z Lwo-
wa. Skuteczność zawodników 
Klubu Sportów Walki KY-
OKUSHIN 

była tego dnia na bardzo 
wysokim poziomie, ponieważ 
dziesięcio osobowa grupa 
zdobyła dziewięć miejsc na 
podium, w tym aż pięć pierw-
szych miejsc.

Bohaterem dnia został 
najmłodszy wojownik Klu-
bu – Krzesimir Karbownik 
wygrywając pięć trudnych 
pojedynków min. z zawod-
nikami z Czech, Ukrainy  
i Rosji. Cztery pojedynki zwy-
ciężył Bartek Kazimierczak, 

trzy Anna Stankiewicz, Jakub 
Malinowski oraz Karol Na-
rożniak. Na drugim miej-
scu uplasowała się Gabrysia 
Majewska, a trzecie miejsca 
zajęli: Jan Skrzeczkowski, 
Filip Nejfeld i Adam Deptuła. 
Po jednej zwycięskiej walce  
w ćwierćfinale odpadł Mate-
usz Leśniczak.

W niełatwą rolę sędzie-
go na zawodach doskonale 
wpisał się członek 

zielonkowskiej grupy dla do-
rosłych MASTERS - senpai 
Piotr Karbownik. Turniej  
w Kobierzycach był ostatnią 
możliwością zdobycia kwali-
fikacji dla zawodników KSW 
KYOKUSHIN do Mistrzostw 
Europy Juniorów w Berli-
nie, na które uda się sześciu 
zawodników Klubu. Więcej 
informacji i zdjęcia z turnieju 
na www.kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

W sobotę 6 kwietnia odbył się dziewiąty Między-
narodowy Turniej KOBIERZYCE CUP, którego 
najlepszą wizytówką jest znakomita oprawa i 
piękne nagrody dla wszystkich uczestników. 

Dziewięć pucharów 
KSW Kyokushin 
w Kobierzycach

zasłużone zw
ycięstw

a

Zawodników Klubu  
Sportów Walki KYOKUSHIN zapre-

zentowali podczas zawodów bardzo 
wysoki poziom.

Zajęcie drugiego miejsca  
w rozgrywkach III ligi dało drużynie 
Piotra Szymanowskiego prawo gry 
w barażach o awans. Na turniej 
ćwierćfinałowy przyszło im się 
wybrać do Gietrzwałdu koło Olsz-
tyna, gdzie czekały na nich zespoły 
lokalnego KPS oraz MMKS Lotnik 
Łęczyca. pierwotnie miał grać 
jeszcze drużyna Iskry Warszawa, ale 
PZPS na dwa dni przed turniejem 
uznał, że stołecznym siatkarzom nie 
należy się miejsce w barażach. 

W pierwszym meczu rywalem 
Wichru był Lotnik. Zawodnicy  
z Łęczycy, mający na swoim koncie 
wygraną w pierwszym spotkaniu z 
KPS Gietrzwałd, nie dali również 
szans podczas sobotniej potyczki 
naszym siatkarzom. Przewagę 
wzrostu i siły przełożyli na trzy 
wygrane sety i mogli wracać do 
domów,jako zwycięzcy grupy. 

Niedzielny mecz z gospoda-
rzami był dla obu drużyn walką 
o awans. Wicher pozbierał się po 
sobotniej porażce i wygrał mecz 
3:1. 

-  Wywalczyliśmy awans do pół-
finałów. To jest nasz kolejny krok do 
przodu. Po pierwszym meczu z Łę-

czycą mieliśmy spuszczone głowy. 
Łęczyca nas rozgromiła - i to w tym 
przypadku jest właściwe słowo. Byli 
od nas zdecydowanie lepsi w każdym 
elemencie. Przed decydującym  
o awansie meczem z gospodarzami 
byliśmy pełni obaw, bo Gietrz-
wałd przegrał w pierwszym 
meczu z Łęczycą tylko 2:3 
co oznaczało, że to musi 
być bardzo dobry zespół. 
Mecz był pełen walki  
i "na styku". Do ostatniej 
piłki nie wiadomo było 
kto wygra. Zagraliśmy 
pełni determinacji i to 
my wytrzymaliśmy koń-
cówki i zachowaliśmy 
więcej zimnej krwi. 
Bardzo cieszymy się  

z tego awansu. To jest nasz duży 
sukces. Na turniej półfinałowy 
jedziemy do Turka, gdzie czeka nas 
kolejne wyzwanie. Mamy za zadanie 

powalczyć i zagrać trzy dobre mecze. 
Co z tego wyjdzie - zobaczymy. 
Cztery zespoły, dwa awansują do 
turnieju finałowego - ocenił po po-
wrocie trener Piotr Szymanowski

- Gratuluję i dziękuję zawod-
nikom i trenerom oraz wszystkim 
partnerom i sponsorom zespołu, 
jak również kibicom, którzy byli  
z drużyną w Gietrzwałdzie. Wyjazd 
doszedł do skutku dzięki patronato-
wi burmistrz Kobyłki Edyty Zbieć, 

o który wystąpiło współpracujące 
z sekcją stowarzyszenie Siatkówka 
w Kobyłce. - dodał prezes Wichru 
Artur Rola.

Skład Wichru: M. Klimkiewicz, 
P. Sześciórka, P. Świerżewski, P. 
Rutecki, M. Gawryś, M. Krone, M. 
Ślesicki, M. Gawkowski (kapitan), 
W. Karpienia, K. Majewski, Ł. Szew-
czyk, A. Zieliński, trenerzy Piotr 
Szymanowski i Hubert Milewski 

opracowanie: Wicher Kobyłka

IV liga, grupa:  
mazowiecka (północ)

Huragan Wołomin, po 19. kolej-
kach rywalizacji, zajmuje pozycję 
lidera. Drużyna zgromadziła 41 
punktów i wyprzedza drugi w 
tabeli MKS Przasnysz o 4 pkt. W 
ostatnim spotkaniu ligowym, ro-
zegranym w ramach 19. kolejki (6 
kwietnia), wołominianie pokonali 
u siebie Hutnika Warszawa 3:0. W 
kolejnym meczu o ligowe punkty 
(13 kwietnia), wołominianie za-
grają na wyjeździe z Drukarzem 
Warszawa.

Liga okręgowa,  
grupa Warszawa I

Drugie miejsce w tabeli,  
z dorobkiem 40 punktów, zaj-
muje Mazur Radzymin. Drużyna 
Macieja Biernackiego, w meczu 
rozegranym w miniony weekend, 
pokonała na wyjeździe Amura 
Wilga 1-4, zaś 10 kwietnia ekipa  
z Wołomina będzie rywalizowała w 
Warszawie z Agape Białołęka. 

Marcovia Marki, która po 
19-nastu kolejkach ma w dorob-
ku 29 pkt., zajmuje 8. pozycję.  
W miniony weekend Markowianie 
pokonali na wyjeździe rezerwy 
Legionovii 0:2. W meczu tym na 
ławce trenerskiej Marcovii zasiadł 
ponownie Konrad Kucharczyk, 
którego rozbrat z mareckim klu-
bem trwał przez półtora roku. W 

kolejnym spotkaniu (13 kwietnia 
o godz. 14.30) drużyna ta będzie 
podejmowała Burzę Pilawa. 

Klasa A,  
grupa Warszawa I   

Na czele stawki znajduje się 
Wicher Kobyłka, który po 16-na-
stu spotkaniach zgromadził 39 
pkt. W zeszłą sobotę kobyłczanie 
pokonali u siebie ŁKS Łochów 
3:1. Natomiast 13. kwietnia zmie-

rzą się na terenie rywala z Wkrą 
Pomiechówek. 

Rządza Załubice z 19-nastoma 
punktami na koncie, jest dziewiąta. 
W ostatnim spotkaniu ligowym 
Rządza wygrała na wyjeździe z SKP 
Korona Warszawa 1:2, zaś w naj-
bliższą sobotę (13 kwietnia o godz. 
11.00) załubiczanie będą gościli 
ekipę Błyskawicy Warszawa.

Rezerwy Huraganu są na pozy-
cji dziesiątej i zgromadziły 16 pkt.. 
Po sobotniej, wyjazdowej porażce  

z WKS-em Rząśnik, kiedy wołomi-
nianie przegrali aż 5:0, w kolejnym 
spotkaniu ligowym (14 kwietnia, 
godz. 11.00) powalczą u siebie z 
Bednarską Warszawa.  

Druga drużyna Marcovii Marki 
(15 pkt.), zajmuje 11 pozycję.  
W minioną sobotę Marcovia prze-
grała u siebie z Bednarską War-
szawa 0:3, a w najbliższym meczu 
(14 kwietnia) zagra na wyjeździe  
z Wisłą Jabłonna.  

Paweł Choim 

Na turniej półfinałowy siatkarze Wichru Kobyłka pojadą do Turka

Siatkarze Wichru Kobyłka  
z awansem do półfinałów

Huragan i Wicher liderami, 
Mazur na drugim miejscu

Zawodnicy z Kobyłki awansowali do półfinałów gier barażowych o awans do II ligi. Podczas turnieju 
w Gietrzwałdzie przepustką do kolejnego etapu rozgrywek okazała się wygrana z gospodarzami.

W miniony weekend lokalne drużyny piłkarskie rywalizowały o punkty w meczach ligowych. Zwycię-
stwa odniosły: Huragan Wołomin, Mazur Radzymin, Marcovia Marki, Wicher Kobyłka, Rządza Załubice. 
Porażek doznały: Huragan II Wołomin i Marcovia II Marki.

- Wywalczyliśmy awans do półfinałów. (...) Mecz był 
pełen walki i "na styku". Do ostatniej piłki nie wiado-
mo było kto wygra. Zagraliśmy pełni determinacji i to 

my wytrzymaliśmy końcówki i zachowaliśmy więcej 
zimnej krwi. Bardzo cieszymy się z tego awansu. To 

jest nasz duży sukces. Na turniej półfinałowy jedziemy 
do Turka, gdzie czeka nas kolejne wyzwanie. Mamy 

za zadanie powalczyć i zagrać trzy dobre mecze. Co z 
tego wyjdzie - zobaczymy. Cztery zespoły, dwa awan-
sują do turnieju finałowego - ocenił po powrocie Piotr 

Szymanowski, trener siatkarzy Wichru Kobyłka

Drugie miejsce w tabeli,  
z dorobkiem 40 punktów, 
zajmuje Mazur Radzymin. 
Drużyna Macieja Biernackie-
go, w meczu rozegranym  
w miniony weekend, poko-
nała na wyjeździe Amura 
Wilga 1-4, zaś 10 kwietnia 
ekipa z Wołomina będzie 
rywalizowała w Warszawie  
z Agape Białołęka. 

Marcovia Marki, która po 
19-nastu kolejkach ma w 
dorobku 29 pkt., zajmuje 
8. pozycję. W miniony week-
end Markowianie pokonali 
na wyjeździe rezerwy Legio-
novii 0:2. W meczu tym na 
ławce trenerskiej Marcovii 
zasiadł ponownie Konrad 
Kucharczyk, którego rozbrat 
z mareckim klubem trwał 
przez półtora roku. 

Huragan Wołomin pod wodzą 
Sergiusza Wiechowskiego , 

po 19. kolejkach rywalizacji, 
zajmuje pozycję lidera. Druży-
na zgromadziła 41 punktów 

i wyprzedza drugi w tabeli 
MKS Przasnysz o 4 pkt.  

W ostatnim spotkaniu ligo-
wym, rozegranym w ramach 
19. kolejki (6 kwietnia), wo-
łominianie pokonali u siebie 

Hutnika Warszawa 3:0. 
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– Był Pan przez wiele lat kojarzo-
ny z samorządem. W tej kadencji 
jest Pan posłem. Zamienił Pan 
samorząd na parlament. Warto 
było?
– To, jakie są efekty tej zamiany, 
ocenią wyborcy. Ale faktycznie, 
poza wcześniejszą pracą w szko-
łach, przez 17 lat związany byłem 
z samorządem. Ostatnie 9 lat pra-
cowałem jako starosta sąsiedniego 
powiatu legionowskiego. Cztery 
lata temu od Ministra Andrzeja 
Halickiego padła propozycja, aby 
wejść do rządu i zostać wicemini-
strem administracji zajmującym 
się samorządem. Przyjąłem tą 
propozycję. Pracowałem kilka 
miesięcy w rządzie. Później, jako 
logiczna kontynuacja, były wybory 
parlamentarne.
Praca w samorządzie jest bardzo 
pasjonująca bo dotyczy tak wielu 
dziedzin życia i przekroju całej 
aktywności państwa, że trudno ją 
porównać z czymkolwiek innym. 
Praca w Sejmie to jednak praca na 
jakimś wycinku, w jakiejś komisji 
w konkretnym zakresie z dala od 
efektów. Kiedy przyjmuje się usta-
wę nie do końca wiadomo jak ona 
zadziała w praktyce. Kiedy buduje 
się drogę, most czy szkołę – widać 
efekt, który cieszy – można pokazać 
wyborcom co się zrobiło.
– 17 lat to szmat czasu. Jak sam 
Pan powiedział, praca jest pasjo-
nująca, ale czy po takim czasie 
nie popada się w rutynę?
– Oczywiście, że tak i dlatego też 
warto czasem coś zmienić. Jak 
się siedzi latami w tym samym 
fotelu to można odnieść wrażenie, 
że wszystko już było. Odnosiłem 
czasem wrażenie, że być może 
moje spojrzenie na problemy 
mieszkańców nie jest wystarczają-
ce, może trzeba dać szansę komuś 
innemu. A z drugiej strony miałem 
świadomość, że bardzo często – 
jako samorządowcy – odbijamy się 
od bariery niemożności.
– A czy było coś specjalnego, 
co popchnęło Pana w kierunku 
zmiany miejsca?
– Tak – to były przepisy o „Jano-
sikowym”, z którymi walczyliśmy 
jako powiat, z którymi walczyli-
śmy jako gminy. Powodowały one 
częste sytuacje, kiedy tylko jakaś 
gmina odrobinę wyszła z biedy, 
momentalnie dostawała „domiar” 
jak to się kiedyś mówiło, i 
musiała dziesiątki mi-
lionów wpłacać do 
budżetu państwa. 
To była jakby kara 
za pomysłowość, 
za przedsiębior-
czość, za aktyw-
ność mieszkań-
ców, podczas 
g d y  p o w i a t 
wołomiński, 
czy powiat le-

gionowski – które płaciły „Jano-
sikowe” są powiatami, które mają 
ogromne potrzeby. Ciągle jeszcze 
musimy nadrabiać wcześniejsze 
dekady. Po tej wschodniej stronie 
Wisły to jest trochę inny świat niż 
sama Warszawa, czy nawet zachod-
nie przedmieścia Warszawy. Przez 
wiele dekad to była ta część zapo-
mniana, zostawiona sama sobie, 

bez rozwoju infrastruktury. Dziś 
musimy bardzo szybko to nadrobić, 
żeby to się nie odbijało na jakości 
życia mieszkańców. Wiemy jak 
bardzo drogi, infrastruktura dro-
gowa czy kolejowa mają wpływ na 
jakość życia. Jak nie ma dojazdu do 
szkoły czy do pracy to ta codzienna 
jakość życia mieszkańców nie jest 
najlepsza.

– Pan z pozycji samorządowca, 
teraz parlamentarzysty – ja z 
pozycji dziennikarza mediów 
lokalnych – obserwujemy jak 
zmieniała się w tym czasie 
nasza klasa samorządowo-po-
lityczna. Ostatnio poruszyły 
nas doniesienia Radia ZeT w 
sprawie korupcji politycznej w 
wołomińskim samorządzie – jak, 

patrząc obecnie z poziomy par-
lamentu, ocenia Pan skale tego 
zjawiska w naszym kraju?
– To jest smutny obraz. Bo tutaj 
mamy dowód. To nie jest kwestia 
opowieści jednej czy drugiej osoby 
ale nagranie, które pokazuje proces 
korupcji politycznej. Widać tu, 
jak, poprzez zakulisowe rozmowy, 
naciski, czy wręcz oferowanie ko-
rzyści osobistych, chce się zmienić 
werdykt wyborców. Wyborcy wy-
brali osoby, które popierają, które 
współpracują z panią burmistrz 
i mają większość w radzie. Teraz 
jakieś grupy, jakieś koterie, jacyś 
politykierzy próbują zmienić ten 
werdykt wyborców oferując jakieś 
korzyści. Pracę to tu, to tam. 
Oczywiście handlując, do tego nie 
swoim, tylko państwowym, oferując 
pracę, za którą mają zapłacić po-
datnicy. Trudno to nazwać inaczej, 
jak właśnie korupcją polityczną i 
niestety -  muszę powiedzieć, że 
to wołomińskie zdarzenie odbiło 
się szerokim echem również w 

Sejmie i w Warszawie ponieważ 
ten przykład jest dobitny i doty-
czy powoływania się na wysokich 
urzędników czy to państwowych 
– na Pana Wojewodę, czy na Posła 
Jacka Sasina. Prawdę mówiąc ta-
kich przykładów na terenie kraju 
mamy wiele. To, tak się wydaje, 
jest element systemu. Niektórzy 
uważają, że można poprawiać wer-

dykt wyborców. Można poprawiać 
demokrację tymi zakulisowymi 
naciskami, handlując stanowiska-
mi. Widzimy też dla niektórych 
samorządowców oferty pracy w 
spółkach skarbu państwa.
– Czym różni się koalicja od 
korupcji politycznej?
– To zależy, jak i kiedy ta koalicja 
jest budowana. Bo co innego jest, 
gdy widzimy przed wyborami hasła 
„z nimi się nigdy nie porozumiemy 
bo z nimi się nie da” po czym po 
wyborach okazuje się, że akurat 
te dwie grupy zawiązują koalicję. 
My w tej chwili, jeszcze przed 
wyborami, w trakcie kampanii 
wyborczej, zawieramy koalicję, 
gdzie mówimy, że tworzymy bardzo 
szeroką koalicję z ugrupowaniami, 
które mają bardzo różne programy, 
ale chcemy razem współpracować i 
mówimy o tym przed dokonaniem 
wyboru przez wyborców. I to jest 
ta różnica.

Pełny zapis rozmowy w wersji 
video dostępny na www.zyciepw.pl

Koalicja  
czy polityczna  
korupcja?

O tym dlaczego samorządowiec wybrał parlament oraz jaka jest różnica między 
koalicją a korupcją polityczną z Janem Grabcem, posłem na Sejm RP z ramie-
nia PO, wcześniej – przez 17 lat samorządowcem z czego przez 9 lat starostą 
sąsiedniego powiatu legionowskiego, rozmawia Teresa Urbanowska.

– To zależy, jak i kiedy ta koalicja jest budowana. 
Bo co innego jest, gdy widzimy przed wyborami 

hasła „z nimi się nigdy nie porozumiemy bo z 
nimi się nie da” po czym po wyborach okazuje 

się, że akurat te dwie grupy zawiązują koali-
cję. My w tej chwili, jeszcze przed wyborami, 

(...) zawieramy koalicję (...) chcemy razem 
współpracować i mówimy o tym przed doko-
naniem wyboru przez wyborców. I to jest ta 

różnica – mówi Poseł PO Jan Grabiec.
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– Był Pan kandydatem na wój-
ta, trochę głosów zabrakło i 
wójtem wybranym w II turze 
został Pański kontrkandydat 
Sylwester Niżnik. Czy pomimo 
bojów wyborczych udało się 
ułożyć współpracę?
– Powiem krótko – nie zamierzam 
toczyć żadnych bojów z panem 
wójtem. Chcę pracować dla dobra 
naszej gminy. Nie mam wpływu na 
to jak druga strona odbiera moje 
intencje...
– Nie jest tajemnicą, że zarówno 
Pan jak i obecny wójt byliście 
przez kilka lat w opozycji do po-
przedniego wójta Jana Cymer-
mana. Czy sprawdziliście pano-
wie już wszystkie zastrzeżenia 
jakie przez te lata mieliście do 
pracy ówczesnego wójta?
– Trudno powiedzieć po tych 
100 dniach, czy były 
wówczas jakieś nie-
prawidłowości czy 
ich nie było. Spraw-
dzałem umorzenia 
podatków. Wiem, 
że jakieś umorze-
nia, które mnie 
się nie podoba-
ły, były... ale nie 
szukałem zbyt 
głęboko w doku-
mentach. Uważam, że jest nowa 
kadencja. Dokonały się zmiany. 
Trzeba iść do przodu, bez ogląda-
nia się za siebie i pracować.
– Jakie są Pana obecne oczeki-
wania, czego spodziewają się 
mieszkańcy po zmianie władzy, 
czego oczekują od nowego 
wójta?
– Wizja gminy taka – jaką prezen-
towałem w kampanii wyborczej, to 
jest gminy bardziej obywatelskiej, 
w której trzeba licznych zmian, 
budowy dróg, budowy wodocią-

gów. Tego oczekuję zarówno ja 
jak i mieszkańcy. Wiadomo, że w 
gminie są problemy, choćby ze 
szkołami. Trzeba budować boiska. 
Trzeba budować place zabaw. Po-
wołaliśmy Centrum Kultury, które 
należy rozwijać. Trzeba wreszcie 
powołać dyrektora tej placówki. 
Gmina to nie tylko twarde inwe-
stycje, takie jak budowa dróg, czy 

wodociągów. Gmina to także kul-
tura, oświata, sport i edukacja.
– Gmina Poświętne ma wiele 
terenów niezabudowanych, 
rolnych i leśnych. Ciężko jest 
na takim terenie budować infra-
strukturę sanitarną. Wspomniał 
Pan o Centrum Kultury, które 
jest zlokalizowane daleko od 
centrum życia społecznego. Czy 
macie pomysł, aby ta kultura 
zbliżyła się do mieszkańców?
– Budynek naszego GOK mieści 
się w Woli Cygowskiej. Na chwilę 

obecną jest to jedyny budynek 
przystosowany pod cele kulturalne 
jaki mamy w swoich zasobach. Aby 
to miejsce zaczęło funkcjonować 
jako centrum kultury potrzeba 
jest dużych środków finansowych. 
Trzeba powołać dyrektora tej pla-
cówki, który będzie nią zarządzał. 
Aby tam się cokolwiek działo, 
musi być osoba, która będzie za 
tą kulturę odpowiadała.
– Czy robiliście już Państwo 
przymiarki do ogłoszenia kon-
kursu na wyłonienie takiej oso-
by, czy nadal jest to w sferze 
rozważań? Obiekt został wyre-
montowany i przygotowany do 
użytku wiele lat temu…

– Rzeczywiście. Tak jest, ale 
powołanie dyrektora nie jest w 
kompetencji rady tylko w kompe-
tencji wójta gminy. A ja nie chcę 
wchodzić w kompetencje wójta.
– Ale w kompetencji rady jest 
tworzenie pewnej polityki roz-
woju gminy…
– Są rozmowy, by powołać dy-
rektora, ale z tego co wiem, 
to konkurs nie został jeszcze 
ogłoszony.
– Gdy wiele lat temu poznaliśmy 
się, był Pan uczestnikiem Szko-

ły Liderów. Czy pomaga to Panu 
w pracy samorządowej?
– Na pewno poprzez udział w 
Szkole Liderów wiele się nauczy-
łem. Dowiedziałem się gdzie 
mogę szukać pewnych informacji, 
jak działać aby być skutecznym 
jako radny, jako sołtys. Co zrobić, 
aby zrealizować swoje zamierzenia 
i plany w stosunku do mieszkań-
ców sołectwa czy gminy. Coś po tej 
szkole udało się zrobić, są też takie 
plany, których się zrealizować nie 
dało. I to co się nie udało, chciał-
bym w tej kadencji zrealizować.
– Co, Pana zdaniem, jest priory-
tetowym obszarem działania na 
obecną kadencję?

– Z pewnością są to dla naszej 
gminy wodociągi. Są już gotowe 
dwa plany, rozmawiamy o tym 
jeszcze.
– Jak chcecie zapewnić rozwój 
młodzieży w swojej gminie?
– Ja osobiście widzę dużą po-
trzebę zainwestowania w in-
frastrukturę sportową. Przede 
wszystkim w boiska w naszych 
miejscowościach. Musimy też 
inwestować w szkoły, czyli ogól-
nie mówiąc - w rozwój mło-
dzieży. 

Gmina musi inwestować w szkoły
O pracy radnego w gminie Poświętne i priorytetach gminy w obecnej kadencji ze Sławomirem Rosłonem, 
radnym Gminy Poświętne, rozmawia Teresa Urbanowska

– Ja osobiście widzę dużą potrzebę zainwe-
stowania w infrastrukturę sportową. Przede 
wszystkim w boiska w naszych miejscowo-
ściach. Musimy też inwestować w szkoły, 
czyli ogólnie mówiąc - w rozwój młodzieży. 
(...) poprzez udział w Szkole Liderów wiele 

się nauczyłem. Dowiedziałem się gdzie 
mogę szukać pewnych informacji, jak 

działać aby być skutecznym jako radny, 
jako sołtys – mówi Sławomir Rosłon, 

radny Gminy Poświętne
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