
marszałek 05_13_mf2.pdf  Strona 1 z 16 

Warszawa 4 maja 2013r. 
 

Michał Fabisiak 
Płocochowo 75a 
06-100 Pułtusk 
fabi@fabo.pl 
Tel 501 25 00 33 

 Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 
 
 

 
Skarga 

 
Panie Marszałku na wstępie chciałem podziękować za Pańskie działania na rzecz 
zmian sytuacji w Polsce – są nie ocenione  i skuteczne, jak np. interwencja w sprawie 
poprawy wjazdu do wsi Płochowo z drogi wojewódzkiej Pułtusk. Nie mniej jednak 
wciąŜ muszę walczyć aby poprawić to z czym nie mogę się zgodzić a co poprawić się 
da. 

 
 

Wnoszę o : 
1. usunięcie znaku teren zabudowany na terenie Zegrza – za jednostką 

wojskową. Odsunięcie Pana Cegiełki od słuŜby w komendzie Legionowskiej – 
jako szykanującego kierowców. 

2. naprawienie drogi przechodzącej przez Zegrze przez usunięcie nadlewek 
wykonanych nieprawidłowo 

3. usunięcie głupot drogowych na terenie CH promenada 
 

4. Natychmiastową wymianę nawierzchni asfaltowej w miejscowości Płocochowo  
 

Uzasadnienie 
 

Ad 1 Spotkała mnie dziś nie miła sytuacja – zatrzymała mnie policja za przekroczenie 
prędkości na terenie „zabudowanym”. Terenu zabudowanego tam nie ma, jest tam 
pole. PoniewaŜ jeŜdŜę tą drogą od 40 lat a od 20 tu sam – znam jak własną kieszeń 
ten zakręt i drogę  nie widzę powodu dla którego maiłby tam stać znak terenu 
zabudowanego – jedyny jaki widzę to szykany przez policję w celu zarobkowym i 
niszczenia mieszkańców Polski i ich kierowców. Pan Cegiełka - jak poinformował 
mnie policjant wysłał patrol aby pilnował prędkości 50/h w tym miejscu. W tym 
miejscu co najwyŜej 100 m przed światłami być moŜe powinien stać znak 70 a być 
odwołany zaraz za skrzyŜowaniem 10m za. Tymczasem znak terenu zabudowanego 
stoi 100m za skrzyŜowaniem – gdy w tym miejscu – ani nie ma zabudowy, ani nie ma 
przejść dla pieszych, ani nie ma chodnika – jest pole a nie Ŝadna miejscowość. Znak 
ten widać postawiony jest po to by łapać bogu ducha winnych kierowców. Policjant 
który mnie zatrzymał mierzy prędkość jak w filmie „Miś” – widać jego rolą jest 
represjonowanie mnie. „A gdyby tu było przedszkole w przyszłości i pański syn 
przechodził tą drogą” To właśnie policja – zabrała mi syna – wycięła zamki mnie 
pobiła, syna nie widzę – i te Ŝarty mnie nie śmieszą. (www.fabi.pl/historia.htm) 
 
 To skrzyŜowanie nie dość ze naleŜy pozbawić tych bezsensownych znaków to 
naleŜy jeszcze przemalować – wg mojego rysunku. Asfalt w tym miejscu połoŜony 
jest właściwie a pasy namalowane są wbrew siłom odśrodkowym jakie działają na 
samochód. Nie naleŜy zmniejszać prędkości w tym miejscu gdyŜ nie ma takiej 
potrzeby, wystarczy przemalować gdyŜ kierowcy i tak ścinają zakręt – i wg mnie 
słusznie. Sam miałem o tym pisać – dziś wkurzyli mnie policjanci i w afekcie jestem 
zmuszony interweniować. Sprawa Policji która pilnuje kierowców od lat na terenie 
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Serocka mnie poraŜa – raz policjanci pogonili moich rodziców którzy kupowali chleb 
w piekarni w Serocku – bo zaparkowali przed piekarnią. Niedługo jak znam Zycie 
Serock będzie błagał ludzi Ŝeby przyjechali do miasteczka – bo będzie upadało ze 
względu na brak ruchu – a policja odgania klientów. W Serocku zatem trzeba zrobić 
parkingi przy drodze aby rzeczony chleb moŜna było kupić wysiadając z samochodu. 
Policja pilnuje prędkości na wysokości Serocka – 100km/h – nie rozumiem dlaczego 
tak wysokiej jakości obwodnica nie jest trasą typu S – dlaczego w Niemczech na 
takiej drodze moŜna jechać spokojnie 300 km a tu policja wlepia mandaty za 120/h – 
trzeba natychmiast usunąć  stamtąd policję i podnieść prędkość – lepiej chyba Ŝeby 
kierowcy nadrobili ten czas na drodze ekspresowej niŜ na drodze dwukierunkowej za 
Serockiem. 
 
Ad 2 Proszę o usunięcie nadlewek – nieprawidłowego naprawiania drogi. 
Wykonawcy wydaje si ę za pewne Ŝe nikt nie zauwa Ŝył jego niechlujnego 
naprawiania drogi nr 61 przechodz ącej przez Zegrze , nic bardziej mylnego. Droga 
sama w sobie mimo Ŝe juŜ stara była lekko spękana, ktoś postanowił ją zatem 
naprawić (nie wiem po co bo nie było dziur tylko lekkie pęknięcia – nawierzchnia była 
gładka i nadawała się do jazdy) Ktoś z gminy dał zlecenie na naprwę drogi – 
wykonawca – zamiast wymienić nawierzchnię, albo wyciąć wadliwe fragmenty drogi 
porobił nadlewki. Dziś po zimie widać niechlujność tego wykonawstwa. 
  Zarządca drogi zamiast usunąć nadlewki maszynowo – postawił znak – 
uwaga, uwaga Ŝwir i ograniczenie do 40km/h. Jest to podejście perfidne do tematu, 
gdyŜ droga nie naprawiana była by w lepszym stanie niŜ obecnie. Nadlewki w czasie 
zimy zeszły wytarte kołami pojazdów odsłaniając zdrowy asfalt. Widać od razu Ŝe to 
przekręt. śeby zatuszować ten przekręt dziś stawia się znaki „terenu zabudowanego” 
i ograniczenia do 40 km/h Ŝeby uniknąć odpowiedzialności za wypadek a kierowców 
zmusza się do jazdy ze śmieszną prędkością drogą ekspresową.   
 Czas to zmieni ć – to niechlujny wykonawca drogi i ten co postawił znaki 
„terenu zabudowanego” powinni zostać ukarani a nie kierowcy. śądam w związku z 
tym przeprosin od włodarzy gminy Zegrze, przeprosin od policji a zaproszenie mnie 
do sądu potraktuję jako osobistą szykanę mnie i kierowców, którzy od lat korzystają z 
tej drogi, gdyŜ nie zgadzam się na ukaranie mnie za to bzdurne postawione znaki – 
do których nie zamierzam się stosować. Znaki zostały postawione wbrew prawu, 
zdrowemu rozsądkowi i powinny zostać zdjęcie a droga w ciągu tygodnia powinna 
być naprawiona. Proszę teŜ o nadzór nad naprawą tej drogi przez biuro Marszałka 
Województwa – gdyŜ spodziewam się Ŝe będzie ona frezowana i znowu powstaną 
koleiny – dziś cała nawierzchnia musi być wymieniona, a bzdurne znaki zdjęte – 
malowanie zakrętu poprawione tak Ŝeby zachować geometrię jednego łuku – bo taki 
powinien być kształt zakrętu. 
 
Ad 3. Sprawa wsi Płocochowo  – wieś opuszczona od lat – Bóg o niej zapomniał – 
proszę o interwencję – zwłaszcza, Ŝe w tej mojej bądź co bądź wsi znajduje się 
szkoła – nie moŜe tak być aby dzieci były dowoŜone po wybojach przypominających 
księŜyc. W związku z tym Ŝe we wsi nie ma chodnika – droga ta słuŜy jako główna do 
komunikacji nie tylko samochodowej ale pieszej i rowerowej – przez wieś prowadzi 
szlak rowerowy to tym bardziej ta nawierzchnia powinna być gładka. Jak wygląda 
droga łatwo sobie wyobrazić – znając nasz kraj – ale tu to juŜ chyba przesada – 
dziury 2m na 1,2 m głębokości 10 cm to juŜ zdrowa przesada, część asfaltu 
zamieniła się w Ŝwirówkę , pobocze zamiast spadać w kierunku rowu stanowi bandę 
trzymającą wodę – tak być dłuŜej nie moŜe ! Na głównym skrzyŜowaniu wsi leŜy 
piach po zimie. Proszę aby właściciel drogi jeśli go nie stać na remont z własnych 
funduszy Ŝeby wystąpił o fundusze Europejskie, a jeśli nie potrafi to proszę aby biuro 
Marszałka podpowiedziało jak to się robi. Ponadto trzeba pamiętać o remoncie drogi 
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raz na 5 lat a totalnym raz na 10 i fundusze na ten cel powinny zostać 
zarezerwowane w budŜecie gminy. Jeśli to nie wystarczy zapraszam do centrum 
funduszy europejskich mojego projektu – gdzie widać jak moŜna odnowić biura z 
tychŜe funduszy – przy ulicy kruczej w Warszawie. 
 
Dlaczego tak mi na tym wszystkim zaleŜy ? – gdyŜ jestem architektem z pełnymi 
uprawnieniami i nie mogę patrzeć na to Ŝe w Warszawie projektuję osiedla po 200-
600 mieszkań, lotniska, biurowce a patrzę jak poza Warszawą nasza Polska jest 
niszczona – niechlujstwem i draństwem i szykanami. JeŜdŜę po świecie i ludzie w 
krajach cywilizowanych pomagają sobie, drogi tam są bez zarzutu a policja ściga 
przestępców a nie kierowców w polu. Jeśli nie ma pieniędzy na drogę to proszę 
zwolnić tych policjantów a pieniądze z ich wypłat przeznaczyć na drogi, znaleźć 
fundusze europejskie  a policjantów zatrudnić do budowy dróg. 
        
              Michał Fabisiak 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu dokumentacja zdjęciowa: 
Ad 1 

 
Na zdjęciu nawet widać jak kierowca jadący stronę Serocka – ścina zakręt – bo pasy 
są źle namalowane !  (asfalt natomiast trzyma geometrię łuku) 
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Oto moja propozycja  pasy naleŜy przemalowac – nadając prawdziwy kształt łuku – 
co ciekawe asfalt dostosowany jest do tego łuku, tylko pasy nie. Dzięki temu 
powstanie pas włączenia z ulicy zegrzyńskiej 
 
Jak widać nie jest to teren zabudowany a pola ! 
 

 
 

To zdjęcie „terenu zabudowanego” znaki tutaj to kpina 

 
„chyba Ŝe tamtą tablicę reklamową naleŜy uwaŜać za dom” 
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Tu na zdjęciu jasno widać Ŝe przygotowano znaki 70 – nie wiem teŜ po co bo 
spokojnie da się tu jechać 100 na godzinę, ale 40 to juŜ przesada – W Polsce 
naprawdę są gorsze drogi niŜ ta – a poprawianie dobrej drogi nadlewkami by 
wyciągnąć kasę od gminy –  to niegospodarność i kolejny przekręt i wyłudzenie 
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Ewidentnie widać Ŝe droga by była lepsza gdyby tych nadlewek nie było, spod 
nadlewki wystaje zdrowy asfalt. Ale fuszerkę się zrobiło – teraz moŜna na tej 
fuszerce jeszcze zarabiać stawiając policję która będzie tego pilnowała.  
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Powstaje pytanie czy mam się stosować do bezsensownych znaków oto przykłady 
Gocław teren CH Promenada: 
 
Czy mogę spokojnie jechać bo ten z prawej jest na podporządkowanej ? 

 
 
Nie !!! bo wcześniej stał znak w krzakach !!! 

 



marszałek 05_13_mf2.pdf  Strona 8 z 16 

O fajna ulica- czy mogę nią spokojnie opuścić teren promenady ? 

 
 

 
Nie !!! bo na końcu jest pułapka i stoi policja (słupki do przodu, w prawo brama i 
nakaz) jak złamiesz przepisy to wlepimy ci mandat !! hahahaha 
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Ad 3 – wieś Płocochowo – droga „asfaltowa” z XX wieku 
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Pobocze, sama nawierzchnia juŜ znikła – a to jest główna droga do szkoły 
 

 
Krajobraz księŜycowy 
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Ukryta miarka w dziurze 

 
 

 
3 cale = 7,5 cm 
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50/h – o nie nie zgadzam się na znak 10 na godzinę – trzeba zmienić nawierzchnię ! 

 
Cała miarka ukryła się w dziurze 
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Widok z innej perspektywy 
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Długość 2 m 
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Szerokość 1,2 m 

 
To nie województwo „dziurawsko- pomorskie” tylko Mazowieckie 
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wieś Kacice – nie usunięty piach po zimie, droga zbudowana ale nikt o nią nie dba… 
 
tylu jest bezrobotnych – pieniądze wydane na drogi wrócą z powrotem w podatkach – 
odwagi ! 


