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Popiersie Władysława Stasiaka w Ossowie
Tym razem wspominano postać ministra Władysława Stasiaka. Pracował w wielu ważnych
instytucjach życia publicznego.
Był m.in. ministrem spraw wewnętrznych i szefem Kancelarii
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Człowiek bardzo lubiany, rzeczowy, sympatyczny, oddany służbie.
Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Ryszarda Walczaka
i księdza prałata Jana Andrzejewskiego, kustosza sanktuarium
w Ossowie, odczytano listy od
prezydenta Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, w imieniu
Antoniego Macierewicza wypowiadał się Bartłomiej Misiewicz
szef biura Ministra Obrony Narodowej. Popiersie odsłaniał i poświęcił arcybiskup Henryk Hoser.
W uroczystości brali też udział
przedstawiciele rodziny Władysława Stasiaka z jego żoną Barbarą. Po uroczystości zgromadzeni
uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej w kaplicy przy Cmentarzu Poległych w 1920 roku.
Następnie organizatorzy i goście
przeszli do pawilonu Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej, gdzie można było obejrzeć
prezentację dotyczącą 1920 roku.
Został także zaprezentowany projekt budowy głównego budynku
Muzeum Bitwy Warszawskiej
1920 roku w Ossowie.
MP

W sobotę, 9 kwietnia na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie (gmina Wołomin) zostało odsłonięte kolejne popiersie osoby, która zginęła w katastroﬁe pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku.

Rafał Pazio podczas prezentacji projektu budowy Muzeum
Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
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Popiersie Władysława Stasiaka w Ossowie.

Barbara Stasiak z burmistrz Wołomina Elżbietą Radwan i starostą powiatu wołomińskiego Kazimierzem Rakowskim.

Przewodniczący studzi emocje
Kwestia procedury, jaką miał wszcząć wojewoda mazowiecki w sprawie wygaśnięcia mandatów dwóch radnych powiatowych
wzbudziła debatę pośród komentatorów sceny samorządowej w powiecie wołomińskim.
Poprosiliśmy o komentarz Janusza Werczyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego. Wypowiedzi udzielił nam także
jeden z ranych, którego sprawa
dotyczy.
– Przed kilkoma dniami,
za
pośrednictwem wojewody
mazowieckiego,
do Starostwa
Powiatu Wołomińskiego
wpłynęło pismo przesłane pocztą elektroniczną
do wojewody. Pismo mieszkańca
gminy bardzo odległej od powiatu
Wołomińskiego. Tenże mieszkaniec
formułuje zarzuty w odniesieniu
do jednego z radnych, że kieruje

działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu. Zaś, co
do drugiego, że nie mieszka na terenie powiatu wołomińskiego. Drugi
zarzut jest uzasadniony jednym,
bardzo ogólnym sformułowaniem,
a mianowicie: „wszyscy wiedzą,
że Pan taki i taki nie mieszka w Ząbkach”. To jest całe uzasadnienie,
które trochę mało poważnie wygląda – komentuje Janusz Werczyński.
- Wojewoda wezwał nas do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Ja zwróciłem się do komisji
rewizyjnej z prośbą, aby to postępowanie przeprowadziła. Zawiadomieni zostali o sprawie wszyscy radni.
Zwróciłem się też do zainteresowanych radnych z prośbą o pisemne
wyjaśnienia i odniesienie się do
zarzutów. Także przeprowadziłem
rozmowy z tymi radnymi, aby zo-

rientować się, o co chodzi. Uzyskałem wyjaśnienia, które pozwalają mi
dość spokojnie oceniać perspektywy
tych spraw. Wygaszenie mandatów
radnych mogłoby być pewną komplikacją w funkcjonowaniu Rady
Powiatu Wołomińskiego. Biorąc
jednak pod uwagę wyjaśnienia, jak
również wstępną ocenę, jakiej dokonał radca prawny starostwa, pozwala spokojnie patrzeć na tę sprawę – dodaje przewodniczący Rady
Powiatu.
– W dniu 14
kwietnia 2016 r.
wpłynęło
do
Rady Powiatu
Wołomińskiego
pismo wojewody mazowieckiego z prośbą

o przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego w sprawie zarzutu
rzekomego przeze mnie naruszenia ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy.
Funkcję radnego powiatowego pełnię już drugą kadencję (od 2010),
zakładem budżetowym kieruję od
2007 roku. Po raz pierwszy dowiaduję się, że moja działalność społeczna mogłaby być niezgodna z prawem. Idąc tokiem myślenia autora
wniosku przesłanego wojewodzie
mailem, niejakiego Tomasza Baryłki ze Zwolenia, mandat powinno się
wygasić niemal połowie obecnych
radnych powiatowych – informuje
Mariusz Dembiński, radny powiatu
wołomińskiego. – Pragnę zapewnić,
że łączenie mojej funkcji radnego
i członka Zarządu Powiatu z funkcją kierowniczą w Zakładzie Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tłuszczu nie jest naruszeniem
obowiązujących przepisów prawnych. Zakład budżetowy, którego
jestem kierownikiem, jest formą
prawa budżetowego, a nie wykonywania działalności gospodarczej
i mimo wyodrębnienia organizacyjnego i ﬁnansowego nie ma osobowości prawnej, lecz korzysta z osobowości prawnej gminy Tłuszcz.
Udział Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
w przetargach i zapytaniach ofertowych ogłaszanych przez Powiat Wołomiński jest zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych. Najbardziej
niepokojący jest brak odwagi kolegów z opozycyjnego klubu Prawa
i Sprawiedliwości, a wyręczanie się
mieszkańcem Zwolenia do wprowadzania w błąd wojewody mazowieckiego przekracza wszelkie granice –
podsumowuje Mariusz Dembiński.
MP
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Weterynarz

Gabinet weterynaryjny
W. Spruch

Narodziny Polski – chrzest Mieszka I
Początki powstania państwa polskiego owiane są mgłą tajemnicy. Przez całe dziesiątki, a nawet setki lat obowiązywała teoria o ewolucyjnym tworzeniu podwalin pod przyszłe państwo.

Wołomin,
ul. Piłsudskiego 38,
www.wwlvet.pl
czynne
pon.-pt.: 800-2100,
sob.: 1000-2000,
niedz.: 1100 -1900
22 787 89 02,
516 268 850

22 kwietnia (Piątek)
16:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł
19:00 - Bóg nie umarł 2 - 16zł
23 kwietnia (Sobota)
14:00 - Robinson Crusoe - 16zł
16:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł
19:00 - Bóg nie umarł 2 - 16zł
24 kwietnia (Niedziela)
14:00 - Robinson Crusoe - 16zł
16:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł
19:00 - Bóg nie umarł 2 - 16zł
25 kwietnia (Poniedziałek)
17:00 - Robinson Crusoe - 16zł
19:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł
26 kwietnia (Wtorek)
17:00 - Robinson Crusoe - 16zł
19:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł
www .kino.robi.to

27 kwietnia (Środa)
17:00 - Robinson Crusoe - 16zł
19:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł
28 kwietnia (Czwartek)
17:00 - Robinson Crusoe - 16zł
19:00 - Batman v Superman: Świt
sprawiedliwości - 16zł

www.kino.robi.to

W SKRÓCIE opr. eda
Śpiewająco
o zdrowiu
W środę, 27 kwietnia o godz.
10.00 w Miejskim Domu Kultury
w Wołominie, ul. Mariańska 7
rozpocznie się etap powiatowy
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
Organizatorem tego corocznego muzycznego wydarzenia
jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie, a współorganizatorami
są: Powiat Wołomiński i Miejski
Dom Kultury w Wołominie. Patronat nad festiwalem objęła
burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan.

Czytanie
w Wołominie

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska
32 zaprasza w poniedziałek,
25 kwietnia w godz. 12.00-17.00
na Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich pod hasłem
„W Wołominie dzień wspaniały,
czyta duży, czyta mały”. Zgłoszenia do 22 kwietnia. Informacje:
www.biblioteka.wolomin.pl, tel.
22 776 29 53.
„fakty.wwl” objęły etap powiatowy Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu oraz Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich patronatem medialnym.

Według tej teorii pierwszym legendarnym władcą ziem Polan
i to już w początkach IX wieku był
Siemowit, po nim jego syn Lestko
(Leszek), a następnie Siemomysł.
Legenda o pierwszych władcach
piastowskich zapisana w najstarszej
polskiej kronice przez Galla Anonima powstała na kilka lat przed jego
przybyciem na dwór książęcy Bolesława Krzywoustego, czyli jakieś
150 lat po wkroczeniu Polski na arenę europejską.
Dziś w większości historycy odrzucają tę legendę i zgodnie twierdzą, że protoplastą rodu Piastów
był Mieszko I, a początki państwa

datują na wiek X. Ma to również potwierdzenie w pracach badawczych
prowadzonych na terenie dzisiejszej
Wielkopolski.
Do badań nad początkami państwa archeolodzy w ostatnich
latach na szeroką skalę zaczęli stosować metodę dendrochronologiczną. Metoda
ta z dokładnością kilkunastu
lat pozwala określić roczną
datę ścięcia drzewa. Budowanie sieci drewnianych
umocnień i warowni zaczęto
łączyć z powstaniem struktur
naszego państwa. Wykorzystując tę metodę, określono,
że apogeum budowy całej
sieci grodów otoczonych wałami przypada na drugą połowę wieku X.
W kronikach pisanych pod koniec X i w początkach XI wieku
pojawia się Mieszko I jako władca
najrozleglejszego na północy kraju.
Nie wiemy, jak wkroczył na arenę
polityczną. Niektórzy badacze tych
dziejów przychylają się do dość

kontrowersyjnej hipotezy, jakoby
Mieszko I wywodził się od dynastii
legendarnego władcy państwa wielkomorawskiego Świętopełka I.
Po jego śmierci w 894 r. państwo
zostało podzielone między trzech
jego synów, którzy zaczęli się nawzajem zwalczać, co doprowadziło
w konsekwencji do jego osłabienia.
Tak osłabione zostało ostatecznie

rozbite przez Madziarów pod Bratysławą w 906 roku.
Niedobitki, którym udało się ujść
z pola bitwy, dotarli na tereny dzisiejszej Wielkopolski. Teren ten oddalony od Moraw górami, otoczony
lasami i bagnami dawał dostateczne schronienie uciekinierom. Przez

Głos rozsądku
Okazuje się, że w nagraniu są
pokazane nielegalne działania kłusowników, a nie faktyczny sposób
odławiania zwierząt. Film wzbudził
wiele emocji wśród mieszkańców
Klembowa i okolic. Głos w dyskusji
postanowił zabrać wójt Klembowa
Rafał Mathiak. Jak podkreślił, nikt
nie będzie prowadził „zmasowanego ataku na jakieś koziołki czy inne
zwierzęta leśne”.
„Gospodarkę łowiecką prowadzi
wspólnie Nadleśnictwo Drewnica
wraz z kołami łowieckimi działającymi na tym terenie. Co roku każde
koło łowieckie dostaje plan łowiecki określający minimalną i maksymalną liczbę zwierząt do ostrzału. Ustalenie planu łowieckiego
poprzedzone jest inwentaryzacją
ilości zwierząt żyjących na danym
terenie” – dodał wójt.
Obecnie populacja bobrów na
terenie gminy Klembów wynosi ponad 1000 sztuk. Wielokrotnie wyrządzały spore szkody, co
w komentarzach podkreślali sami
mieszkańcy. Czy bobry faktycznie
stanowią duży problem? O odpowiedź na to i kilka innych pytań
poprosiliśmy Huberta Miszczuka,
zawodowo zajmującego się odławianiem bobrów.
Czy widział Pan wpis stowarzyszenia? Jak pan oceni całą
akcję ratowania bobrów i nagonkę na odławianie?
– Stowarzyszenie Teatralne Dom
na Młynowej „Teatr TrzyRzecze”,
w ramach którego działa ruch „Ludzie
Przeciw Myśliwym”, lubuje się w publikowaniu mocno kontrowersyjnych

postów na Facebooku. Bardzo
często te posty zawierają treści
mocno przejaskrawione, ﬁlmy
i zdjęcia pochodzące z nielegalnych działań lub spoza granic Polski.
Sam post dotyczący „masakry bobrów w Klembowie”
został zilustrowany ﬁlmem
ukazującym drastyczne, niehumanitarne i kłusownicze
według polskich standardów
zabijanie bobrów na Łotwie.
Jak faktycznie wygląda
proces odławiania bobrów?
– Wszelkie działania, jakie można
podjąć wobec przedstawicieli tego
gatunku chronionego, regulują zapisy ustawy o ochronie przyrody
oraz rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W tych przepisach
zawarte są zarówno terminy wykonywania czynności, na które wyraził
zgodę regionalny dyrektor ochrony
środowiska, jak i dopuszczalne metody ich przeprowadzenia.
Odłowy bobrów można prowadzić jedynie przy użyciu pułapek
żywołownych, a już na pewno nie
mogą mieć miejsca takie sceny jak
w wyżej omówionym ﬁlmie. Pułapki żywołowne stosowane do odłowu bobrów nie tylko umożliwią
bezpieczne dla nich odłowienie bobrów, ale także pozwalają na szybkie uwolnienie osobników innych
gatunków.
Same odłowy bobrów rozpoczynamy od oceny miejsca, w którym
będziemy pracować zarówno pod

lata budowali oni swoją pozycję, by
w kilkanaście lat później przejąć władzę nad całym terytorium. Możliwe,
że stało się to w wyniku przewrotu.
I tu przychodzi nam na myśl legenda o Popielu i myszach. Mogło to być
prawdą, a w każdej legendzie ponoć
zawsze tkwi ziarnko prawdy. Tym
pierwszym, który wyrwał się spod
kontroli „demokracji wiecowej”, był
Mieszko I i to on objął władzę absolutną na ziemiach
nad środkową Wartą.
Pamiętajmy, że na tych terenach w początkach X wieku nie było jednego władcy,
a jedynie sieć konkurujących
ze sobą ośrodków władzy
w Poznaniu, Grzybowie czy
Gnieźnie. Jest to tylko jedna z wielu hipotez o pochodzeniu naszego pierwszego,
historycznego władcy, ale to
właśnie Mieszko, być może
dzięki swoim nowatorskim
rozwiązaniom i silnej drużynie, jako
pierwszy scalił ziemię Polan i stworzył struktury państwa.
Cały tekst na stronie www.fakty.
wwl.pl
MIROSŁAW BUJALSKI
(prezes Towarzystwa Przyjaciół Kobyłki)

wchodzi w rachubę – stres
i czas transportu na pewno
spowodowałby upadki części
osobników.

Na Facebooku pojawił się wpis pewnego stowarzyszenia,
które biło na alarm, że w Klembowie dojdzie do wybicia bobrów i koziołków. Dołączono do tego dramatyczny ﬁlm, w którym przedstawiony został rzekomy sposób
pozbywania się bobrów.

względem doboru typu pułapki, jak
i liczebności bobrów w tym miejscu.
Czasem w komentarzach pojawia się propozycja, aby bobrów
nie zabijać, lecz przenieść w inne
miejsce. Jest to wykonalne?
– Największe problemy sprawia
znalezienie miejsca docelowego na
zasiedlenie odłowionych osobników.
Nowe stanowisko powinno spełniać
wszystkie wymogi bobrów, trzeba
przygotować bazę pokarmową, wykopać norę początkową, a co najważniejsze – to stanowisko nie może
być już zasiedlone przez inne bobry,
a przy takim przegęszczeniu populacji jest to praktycznie niemożliwe.
Również zarządcy terenu, świadomi gigantycznych szkód, jakie powodują bobry, starają się zablokować
nowe wsiedlenia bobrów na teren,
za który odpowiadają. W obecnej
chwili jest praktycznie niemożliwością znalezienie takiego miejsca na
terenie Polski i krajów ościennych,
a transport na większe odległości nie
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Jakie szkody mogą wyrządzić bobry?
– Szkody powodowane
przez bobry najczęściej dzielimy na dwie grupy – szkody obszarowe i punktowe.
Szkody obszarowe są to
najczęściej podtopienia spowodowane przegradzaniem
cieków wodnych i w następstwie utrata upraw rolnych
czy leśnych.
Do tej grupy możemy również zaliczyć coraz częściej występujące szkody powstające
w wyniku żerowania bobrów
na uprawach rolnych. Ta grupa szkód jest dość łatwa do zlokalizowania i wyceny ze względu na ich skalę w terenie.
Najgroźniejsze dla bezpieczeństwa ludzi są wtargnięcia na ciągi
drogowe – zderzenie samochodu
z niskim zwierzęciem ważącym 30,
40 kilo najczęściej kończy poważnymi uszkodzeniami układu jezdnego
i utratą panowania nad pojazdem.
Drugim, występującym w prawie
każdej lokalizacji zasiedlonej przez
bobry bardzo poważnym zagrożeniem jest kopanie nor w brzegach
cieków i zbiorników wodnych.
Również coraz częściej słychać
o atakach bobrów na ludzi spacerujących nad wodą lub kąpiących się.
Niestety, po takim zdarzeniu są atakowani jako osoby odpowiedzialne
zarówno wójtowie gmin, leśnicy czy
myśliwi, a więc osoby, które mają
niewielki lub żaden wpływ na liczebność populacji bobrów.
W przypadku problemów
z bobrami zapraszam
czytelników do kontaktu:
Hubert Miszczuk, www.bobry.eu,
info@bobry.eu

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania
i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść płatnych reklam i anonsów.

Wołomin: ul. Kościelna 20, II piętro, tel./fax 22 787 07 11; DFU Finance Remigiusz Kowalski, Al.Niepodległości 21, tel. 22 787 84 08; „INTAX”, ul. Piłsudskiego 5, tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa 28. tel. 22 781 90 44
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I Hybrid

MAMY
DZIECKO
W ostatnim czasie w Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym
Szpitala Powiatowego
w Wołominie urodzili się m.in.:
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Gdyby ktoś postanowił nakręcić nową część ﬁlmu „Łowca Androidów”, to IV generacja hybrydowej Toyoty Prius powinna zagrać tam pierwszoplanową, motoryzacyjną rolę. Wygląda jak
samochód z przyszłości. W kolejnym teście jeździliśmy Toyotą Prius z salonu w Markach.
 Alan, syn Elżbiety i Michała Witkowskich
z Dobczyna, ur. 11.04.2016 r. o godz. 22.20
waga 2570 g, wzrost 51 cm.

 Aleksandra, córka Katarzyny i Krzysztofa
Wnuk z Duczek, ur. 18.04.2016 r. o godz. 2.30
waga 3450 g, wzrost 58 cm.

 Aleksandra, córka Kingi i Tomasza Połeć
z Ostrówka, ur. 15.04.2016 r. o godz. 1.40
waga 2600 g, wzrost 52 cm.

 Wiktoria, córka Karoliny i Marcina Szajko
z Ząbek, ur. 16.04.2016 r. o godz. 21.30
waga 3560 g, wzrost 53 cm.

fot. KG

 Marcelina, córka Pauliny i Marcina Stańczak
z Radzymina, ur. 14.04.2016 r. o godz. 13.50
waga 3200 g, wzrost 55 cm.

 Zuzanna, córka Ewy i Łukasza Grzelak
z Duczek, ur. 11.04.2016 r. o godz. 16.25
waga 3420 g, wzrost 56 cm.

 Maciej, syn Anny i Pawła Zacheja
z Dobczyna, ur. 17.04.2016 r. o godz. 7.40
waga 4000 g, wzrost 55 cm.

Michał Skonieczny
Mistrzem Europy

Co masz w środku?

fot. organizatorzy

14 kwietnia w hiszpańskiej Maladze Michał Skonieczny (Wicher Kobyłka) został Mistrzem Europy Juniorów w trójboju
siłowym w kat. do 66 kg. Na szyi naszego zawodnika zawisły
cztery medale i trzy razy zagrano mu „Mazurka Dąbrowskiego”.
Michał rozpoczął od przysiadów
ze sztangą i zaliczył wszystkie trzy
podejścia z wynikiem 185 kg, co
dało mu srebrny medal w tej konkurencji. W wyciskaniu uzyskał 150
kg i po dwóch bojach miał już 335
kg, był już niemal pewnym faworytem do zdobycia złotego medalu.
W pierwszym podejściu martwego
ciągu, które zdecydowało o tytule,
z łatwością podniósł 200 kg, by następnie podejść do ciężarów 215 kg
i 220 kg.
Wszystkie próby były udane. Tym
samym w trójboju uzyskał 555 kg.
We wszystkich bojach poprawił
znacznie swoje rekordy życiowe.
Michał zaliczył osiem podejść z dziewięciu, jakie mu przysługiwały.
Jest to już jego drugi medal ME
w tym roku. Pierwszy brązowy zdo-

był przed miesiącem w trójboju siłowym klasycznym. Już 22 kwietnia
Michał będzie startował w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc
w Danii, gdzie również jest w gronie
faworytów.
STANISŁAW BIELEWICZ

REKLAMA

DZIAŁ REKLAMY

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502

Toyocie nie można odmówić odwagi. Stopniowo, z generacji na
generację, oferuje coraz bardziej
futurystycznie wyglądające modele. Przyszłość jest dziś? W pewnym
stopniu tak.
Na pewno nie każdemu przypadnie do gustu wygląd Priusa, który
bezpiecznie można określić „oryginalnym”.
Nowy Prius diametralnie różni
się od swojego poprzednika, który
nie porywał swoim designem. Po
prostu... był. Obecna generacja wygląda dynamicznie, lecz niczego nie
udaje. Nie stara się być sportowym
liftbackiem, choć z drugiej strony
wygląda, jakby mógł latać. Prius to
ciąg cyfrowych zer i jedynek przekształcony w ﬁzyczną bryłę.

reklama@fakty-wwl.pl

Wnętrze Priusa utrzymuje futurystyczny styl. Deskę rozdzielczą
i boczki drzwi pokryto miękkim,
przyjemnym w dotyku materiałem.
W testowanym przeze mnie egzemplarzu połączono czerń z bielą.
Modne w ostatnich latach połączenie kolorów powoduje, że nie jest
nudno. W centralnym punkcie deski rozdzielczej zamontowano wyświetlacz, który przypomina tablet.
Za jego pomocą możemy śledzić
m.in. przydział mocy pomiędzy silnikiem spalinowym i elektrycznym
czy spalanie paliwa.
Nie zabrakło, oczywiście, nawigacji, prostych ustawień pojazdu, jak
i samego komputera oraz podglądu
z kamery cofania. Poniżej znajduje
się panel sterowania nawiewami
oraz trybem pracy silnika. Na szczycie deski rozdzielczej umieszczono
kolejny, poziomy wyświetlacz. Zobaczymy na nim obecną prędkość,
zasięg, temperaturę powietrza
i masę innych wartości.
Na początku ciężko się przyzwyczaić do takiego zalewu informacji
i można odnieść wrażenie, że samochód będzie się z nami komunikował niczym K.I.T.T. z serialu „Nieustraszony”. Dodatkowo na szybie
czołowej HUD (Head-Up Display)
wyświetla prędkość, poziom naładowania akumulatora silnika elektrycznego oraz pasek „ECO”.
Ciekawą opcją jest nagradzanie za
ekologiczną jazdę. Samochód przyznaje punkty od 0 do 100, zależnie
od naszego stylu jazdy.
Spokojnie jeżdżąc po Wołominie
i okolicach, osiągnąłem maksymalnie 90/100 punktów. Nagrody za

ekojazdę nie ma, najwyżej mniej zapłacimy na stacji paliw.

Komfort
Kierowca i pasażer mają do dyspozycji dużo miejsca. Fotele są dość
miękkie i moje plecy zdecydowanie
bardziej się polubiły z nimi niż z tymi
w testowanym niedawno modelu
RAV4. Fotel kierowcy osadzony jest
dość daleko, co na początku może
sprawiać wrażenie bardzo długiej
maski. Problematyczna może być
dość mała, podwójna tylna szyba.
Nieraz ciężko zauważyć, co znajduje się za samochodem. W trakcie
cofania w niepewnych warunkach
lepiej wspomagać się kamerą, która
ułatwi manewry. Tylny rząd siedzeń
zapewni wystarczającą ilość miejsca
dla dorosłego człowieka. Jednak
z powodu opadającej linii dachu,
prawdopodobnie nie zmieści się
Marcin Gortat.
Prius z dziurawymi drogami rodzi sobie świetnie. Piątka należy się
za zestrojenie zawieszenia. Pracuje
cicho i ładnie wybiera nierówności.
Aż można odnieść wrażenie, że wołomińskie drogi są mniej dziurawe.
Przy wyższych prędkościach samochód pewnie pokonuje zakręty. Zawieszenie, jak i fotele pozwalają na
komfortową jazdę w mieście oraz
trasie. Po dłuższej podróży nie czuć
dużego zmęczenia.

Dwa źródła
Napęd hybrydowy składa się z silnika spalinowego i elektrycznego.
Ten drugi odzyskuje energię podczas hamowania, a jej nadmiar magazynuje w akumulatorze. W razie
potrzeby doładowywany jest specjalnym generatorem. Jazda na silniku elektrycznym jest praktycznie
bezgłośna i pozwala rozpędzić się
do około 50 km/h, nie spalając przy
tym nawet litra benzyny. Samochód
może pracować w jednym z czterech
trybów. W trybie „EV” do rozpędzenia samochodu wykorzystywany
jest tylko silnik elektryczny. W trybie „Eco” samochód sam optymalizuje pracę obu źródeł napędu, tryb
„Normal” jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy osiągami, jak
i zużyciem paliwa, a tryb „POWER”
zapewnia pełne przyspieszenie.
W momencie, gdy pedał wciśniemy
maksymalnie, samochód bez względu na tryb pracy rozwinie maksymalną moc.

Jazda na samym silniku elektrycznym wymaga wprawy. Należy
delikatnie obchodzić się z pedałem
gazu, ponieważ jego mocniejsze
wciśnięcie powoduje przełączenie
się na jednostkę benzynową. W czasie jazdy ze stałą, niską prędkością,
układ korzysta z obu źródeł zasilania. Jak z osiągami? Silnik spalinowy o pojemności 1.8 generuje
98 KM, a elektryczny 72 KM. Natomiast łączna moc układu hybrydowego wynosi 122 KM. Do 100 km/h
pozwala to rozbujać, ważącego około 1400 kilogramów Priusa, w nieco
ponad 10 sekund.
Moc przekazywana jest za pomocą bezstopniowej przekładni
E-CVT. W praktyce, aby wyprzedzić,
należy mocno wcisnąć pedał gazu
i poczekać chwilę, aż „zaskoczy”.
Prius nie wgniata w fotel. Pamiętać
jednak trzeba, że nie został stworzony do wyczynowej jazdy. Przełączanie pomiędzy obiema jednostkami
przebiega bezgłośnie, a skrzynia
gładko przenosi moc na koła.

Sztuka kompromisów
Prius pozwala na dynamiczną jazdę w każdych warunkach. Nie należy się obawiać, że zabraknie mocy
w trakcie wyprzedzania. Mimo to
zdecydowaną większość opcji i wartości wyświetlanych na desce rozdzielczej zajmują dane dotyczące
ekonomicznej/ekologicznej jazdy.
Na pewno jest ekologiczny, lecz
moim zdaniem nie można popadać w skrajność. W ruchu miejskim nieraz trzeba szybkich reakcji
i dynamicznej jazdy, a to nieco kłóci się z ideą „ecodrivingu”. Mocne
wciśnięcie pedału gazu spowoduje
wir w baku, lecz czasem tak trzeba.
I „zieloni” nie mają się czego obawiać, nie zginie przez to żadna foczka. Dlatego też, moim zdaniem, silnik elektryczny stanowić powinien
dodatek, ograniczający spalanie
w pewnych warunkach.
Podchodząc do Priusa z takim nastawieniem, nikt nie powinien czuć
się zawiedziony. Przyciąga wzrok
przechodniów, może się podobać
i jest ciekawym zjawiskiem na drodze. Na testowanym egzemplarzu
widnieje napis „I <3 Hybrid”.
Czy pokochałem hybrydę? Cóż,
jest fajna. Mogę jedynie odpowiedzieć... zostańmy przyjaciółmi.
KAMIL GUMIENNY

4
Kino i ﬁtness
w Galerii
Wołomin
Pierwsze centrum handlowe
w Wołominie rozszerza swoją ofertę
rozrywkową. Sﬁnalizowano kolejne
umowy najmu – tym razem z operatorem kinowym siecią Helios oraz
klubem ﬁtness sieci Zdroﬁt.
Dzięki staraniom inwestora Galerii
Wołomin – Rockcastle Global Real Estate Company Limited i Acteeum Group – pierwszy multipleks w Wołominie
już za kilka miesięcy zaprosi mieszkańców miasta i regionu na pierwsze
projekcje. Kino w wołomińskiej galerii
zostanie otwarte jeszcze przed Bożym
Narodzeniem.
Kolejny duży najemca z branży rozrywkowej to Zdroﬁt Fitness Klub, czyli
sieć 11 nowoczesnych klubów ﬁtness
na terenie Warszawy i Legionowa. Od
początku swojego istnienia (2005 roku)
celem ﬁrmy jest promowanie i utrwalanie wśród swoich klientów nawyków
zdrowego i aktywnego stylu życia.
– Klub ﬁtness Zdroﬁt zajmie w Galerii Wołomin powierzchnię 1254 m2.
Wraz z ofertą kina Helios, które znajdzie się na powierzchni 1050 m2,
oferując 4 doskonale wyposażone,
nowoczesne sale kinowe, obejmujące
560 miejsc oraz bogatą ofertą gastronomiczną, centrum Zdroﬁt stworzy
dla mieszkańców miasta i okolic przestrzeń spędzania wolnego czasu w formie i w standardzie do tej pory niedostępnych w Wołominie – mówi Tomasz
Jopkiewicz, Senior Leasing Manager,
Acteeum Central Europe Sp. z o.o.

Szpital przegrał w sądzie
Do naszej redakcji dotarła informacja, że Szpital Powiatowy
w Wołominie przegrał sprawę w sądzie. O komentarz w sprawie
poprosiliśmy dra n. med. Piotra Wesołowskiego, zastępcę dyrektora ds. lecznictwa. Wysłuchał Kamil Gumienny.
Proszę powiedzieć, czego dokładnie dotyczy sprawa sądowa?
– Sprawa dotyczy roku 2008
i nieprawidłowo poprowadzonego
porodu oraz niepodjęcia przez lekarza decyzji o przeprowadzeniu
cięcia cesarskiego na Oddziale Ginekologii i Położnictwa, co spowodowało pojawienie się powikłań
u noworodka.
Lekarz prowadzący ciążę długo pracował w szpitalu? Pracuje
nadal?
– Lekarz prowadzący poród był
zatrudniony w Szpitalu Powiatowym w Wołominie krótkotrwale –
przez kilka miesięcy.
Sąd orzekł odszkodowanie
w wysokości aż 3 milionów złotych. Szpital odwoła się od tej
decyzji?
– Czekamy obecnie na pisemne
uzasadnienie wyroku, po którym
rozważane będzie wniesienie skargi
kasacyjnej.
Czy odszkodowanie szpital
będzie musiał pokryć w całości
z własnych środków?

– W znacznym wymiarze odszkodowanie z tytułu wyroku szpital
będzie musiał pokryć z własnych
środków. Ubezpieczenie z roku
2008 pokryje ok. 340 tys. z całości
zobowiązania.
– Szpital płaci odszkodowanie
w ratach miesięcznych, staramy się
rozłożyć płatności w taki sposób,
który umożliwi niezakłócone działanie placówki.
Oddział położniczy wołomińskiego szpitala cieszy się raczej
dobrą reputacją. Obawia się Pan,
że ten wyrok może wpłynąć na
jego wizerunek?
– Ubolewamy, że w naszym
ośrodku doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia w 2008 roku.
Mamy jednak nadzieję, że nie
wpłynie to istotnie negatywnie
na ogólny wizerunek Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego.
W oddziale tym, posiadającym II
stopień referencyjności, rocznie
odbieranych jest około 1600 porodów. Doświadczenie zespołu ginekologów, położnych i neonatologów jest naprawdę ogromne.

opr. eda

Współorganizatorem imprezy był
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz miasta Zielonka
Grzegorz Dudzik. Laureaci oprócz nagród głównych otrzymali publikacje
językowe z wydawnictw: Oxford University Press, Pearson i Macmillan.
Do udziału w konkursie zgłosiło się
25 wykonawców z Wołomina, Ząbek,
Zielonki, Kobyłki, Marek, Radzymina,
Jasienicy i Mokrej Wsi. Wszyscy uczniowie, w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, poprzez śpiew
promowali naukę języka angielskiego.
Gościliśmy również Adama Łossana –
wicestarostę wołomińskiego.
Laureatami zostali:
I miejsce – Kordian Wasiłowski
(Gimnazjum nr 2 im. księdza Jerzego
Popiełuszki w Ząbkach) w utworze
„Say Something” zespołu A Great Big
World,
II miejsce – Anna Banaszek i Maria
Śmiechowska (Miejskie Gimnazjum
w Zielonce) wykonujące „Ordinary People” z repertuaru Johna Legend,
III miejsce – Anna Ostrowska (III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie) w piosence Adele
„Make You Feel My Love”.
Wyróżnieniami nagrodzono: Natalię
Czaplę z Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Ząbkach i Weronikę Cieplicką z Publicznego Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Kobyłce.
Anna Nowakowska

„fakty.wwl” objęły Powiatowy
Konkurs Piosenki Angielskiej patronatem medialnym.

fot. Szpital Powiatowy w Wołominie

Po angielsku
w Zielonce
15 kwietnia w Zespole Szkół im.
Prezydenta Ignacego Mościckiego
w Zielonce odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Let’s Sing Up a Storm”.

www.fakty.wwl.pl
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Wydziedziczenie tylko w testamencie
Spisując testament, spadkodawca ma prawo wydziedziczyć bliskich, ale muszą istnieć ku temu ważne powody. Powody te powinny zostać określone w testamencie.
Wydziedziczenie
powoduje,
że spadkobierca zostaje pozbawiony
nie tylko prawa do schedy spadkowej, ale także prawa do zachowku.
Wydziedziczyć można tylko w testamencie i to za poważne przewinienia. Kodeks cywilny dopuszcza
tylko 3 takie przypadki, tzn. gdy
spadkobierca:
1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego;
2. dopuścił się wobec spadkodawcy
albo najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub wolności albo rażącej
obrazy czci;
3. uporczywie nie dopełnia wobec
spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Przykładowo zachowaniem naruszającym zasady współżycia społecznego jest odmawianie podjęcia
pracy, pijaństwo, narkomania, zaniedbywanie rodziny, odmawianie
wychowywania własnych dzieci. Nie każde jednak zachowanie
sprzeczne z wolą spadkodawcy
i naganne może być powodem wydziedziczenia. Takie postępowanie
musi też być uporczywe. Przyczyną
wydziedziczenia może być także
pobicie, uszkodzenie ciała, groźby
itp. zarówno wobec spadkodawcy,
jak i osoby mu bliskiej. Ponadto
uzasadnia całkowite pozbawienie
spadku uporczywe niedopełnienie
obowiązków rodzinnych, np. uchylanie się od niezbędnego materialnego wspierania rodziców będących
w potrzebie, nieudzielenie im opieki
w chorobie. Takie naganne zachowanie musi być zawinione, czyli
nie można wydziedziczyć bliskiego,
który nie był zdolny zapewnić opieki
z powodu własnej ciężkiej choroby
albo długotrwałego wyjazdu.
Spadkodawca nie może wydziedziczyć bliskiego, jeżeli jej przebaczył. Jeżeli wydziedziczony uważa,
iż spadkodawca go skrzywdził swoją decyzją, może wystąpić do sądu
o wypłacenie mu zachowku. Dopuszczalność wydziedziczenia będzie oceniał sąd.
W określonych sytuacjach spadkobierca może być odsunięty od
schedy spadkowej, nawet gdy spad-

kodawca go nie wydziedziczył. Sąd
może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia w 3 wypadkach:
– gdy dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
– podstępem lub groźbą skłonił go
do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób
przeszkodził w sporządzeniu lub
odwołaniu ostatniej woli;
– umyślnie ukrył lub zniszczył, podrobił lub przerobił testament albo
świadomie skorzystał z testamentu
podrobionego lub przerobionego
przez inną osobę.
Za winy rodziców nie płacą dzieci
Wydziedziczenie dziecka nie może
dotknąć wnuków, chyba że również ich zachowanie było naganne,
ale wtedy także i ich spadkodawca
musi wydziedziczyć w testamencie.
Jeśli w testamencie wydziedziczającym nikt nie został wyznaczony
spadkobiercą, wnuki dojdą do
spadku jako spadkobiercy ustawowi. Spadkobierca uznany za
niegodnego zostaje wyłączony
z dziedziczenia, tak jakby nie dożył
spadku.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46, Tel. 692 383 412

PROGRAM TV

PIĄTEK 22 kwietnia
TVP 1

TVP 2

Polsat

TVN

TVN 7

5.30 Klan (2930) 6.25 Delﬁny 7.30
Jaka to melodia? 8.00 Wiadomości
8.10 Polityka przy kawie 8.30 Jak
to działa? – program popularnonaukowy Polska 2016 9.00 Ojciec Mateusz (76) 9.55 Grzech Fatmagül
(2) 10.55 Wspaniałe stulecie: Tajemniczy świat 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.35 Przepis
dnia 12.45 Enklawy dzikiej przyrody 13.25 Prawda znalazła swój
dom 14.00 Grzech Fatmagül (3)

5.05 Bracia akustycznie – program rozrywkowy 6.05 M jak miłość (1047, 1048) – serial obyczajowy Polska 2013 8.00 Pytanie
na śniadanie 11.00 Barwy szczęścia (1440) – serial obyczajowy
Polska 2016 11.35 Na dobre i
na złe (143) – serial obyczajowy
Polska 2003 12.40 Tylko z tobą
(38) 13.30 Purim, żydowski czas
zabawy – reportaż 14.40 Rodzinka.pl (53, 54)

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.50 Trudne sprawy (609) 8.50
Malanowski i Partnerzy (491,
492) 9.50 Mój przepis na... 9.55
Dzień, który zmienił moje życie
(117) 10.55 Dlaczego ja? (164)
– serial fabularno-dokumentalny
Polska 2010 11.55 Pielęgniarki
(239) 12.55 Trudne sprawy (610)
13.55 Dwoje we troje (12) 14.00
Pierwsza miłość (2283) 14.45
Dlaczego ja? (676)

5.45 Uwaga! – magazyn reporterów 6.15 Mango – Telezakupy
7.20 Singielka (120) – telenowela Polska 2016 7.50 Doradca smaku – magazyn kulinarny
8.00 Dzień Dobry TVN 10.55
Kuchenne rewolucje – reality
show 12.00 Szkoła (272) – serial
fabularno-dokumentalny Polska
2016 13.00 Szpital (509) – serial
fabularno-dokumentalny 14.00
Ukryta prawda (620)

15.00 Wiadomości
15.20 Wspaniałe stulecie:
Tajemniczy świat
16.40 Czekamy na Światowe
Dni Młodzieży – kronika
16.45 Pegaz – Flesz
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2931) – telenowela
18.30 Świat się kręci
19.15 Przepis dnia
19.30 Wiadomości
20.05 Magazyn hokejowy:
MŚ w Katowicach
20.25 Zagadka hotelu Grand
(4) – serial obyczajowy
21.20 Wolność (Freedom)
– dramat USA 2014
Reż. Peter Cousens,
wyk. Cuba Gooding jr,
William Sadler (105 min)
23.05 Zemsta (6) – serial obyczajowy USA 2012
23.55 Żywe trupy (15)
– serial grozy USA 2013
0.45 Chicago Fire (18)
1.35 Biała wizytówka (4)
2.40 Notacje – serial dok.
2.55 Świat się kręci
3.40 Zagadkowa Jedynka
4.45 Zakończenie programu

15.40 Panorama – kraj
15.55 Pogoda – kraj
16.00 Sonda II (9) – program
popularnonaukowy
17.05 Tylko z tobą (39) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18.00 Panorama
18.50 Jeden z dziesięciu
19.25 Barwy szczęścia (1440,
1441) – serial obyczajowy
20.40 O mnie się nie martw
(46) – serial komediowy
21.40 Rodzinka.pl (176)
– serial komediowy
22.20 Dzięki Bogu już weekend (7)
23.35 Komediowa Scena Dwójki
0.30 Liberator II (Under Siege
2: Dark Territory) – ﬁlm
sensacyjny USA 1995
Reż. Geoff Murphy,
wyk. Steven Seagal,
Eric Bogosian (110 min)
2.20 Dead Silence
– horror USA 2007
Reż. James Wan, wyk.
Ryan Kwanten (90 min)
4.45 Tropem nieznanego:
Powrót zeppelinów
– serial dokumentalny
5.25 Zakończenie programu

15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.25 Malanowski i Partnerzy
(806) – serial fabularno-dokumentalny
16.55 Małolaty (39) – serial
fabularno-dokumentalny
17.55 Mój przepis na...
– magazyn kulinarny
18.00 Pierwsza miłość (2284)
– serial obyczajowy
18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich
(312) – serial komediowy
20.05 Dancing with the Stars.
Taniec z gwiazdami
– program rozrywkowy
22.05 Step Up: Taniec zmysłów – ﬁlm muzyczny
USA 2006
Reż. Anne Fletcher,
wyk. Channing Tatum,
Jenna Dewan-Tatum,
Damaine Radcliff
(150 min)
0.35 Must be the music
– tylko muzyka
– program rozrywkowy
2.35 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

15.00 Rozmowy w toku
16.00 Szkoła (273)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
17.00 Ukryta prawda (621)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
18.00 Szpital (510)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
19.00 Fakty
19.50 Uwaga!
– magazyn reporterów
20.00 Shrek Forever
– ﬁlm animowany USA
2010, wyk. Mike Myers,
Eddie Murphy,
Julie Andrews
22.00 Projekt Monster
(Cloverﬁeld) – ﬁlm
katastroﬁczny USA 2008
Reż. Matt Reeves,
wyk. Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas
(110 min)
23.50 Kuba Wojewódzki
0.50 Uwaga!
1.05 Klub magii
2.25 Rozmowy w toku
3.25 Zakończenie programu
DZIAŁ REKLAMY

5.15 We dwoje 6.40 Męski typ
– talk show 7.15 Ukryta prawda
(7) 8.15 Sąd rodzinny (159) 9.15
Sędzia Anna Maria Wesołowska
(598) 10.15 Chirurdzy (7) 11.15
Mango – Telezakupy 12.50 Sąd
rodzinny (160) 13.50 Szpital (361)
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska (599) 15.50 Kryminalni (6,
7) 18.00 Chirurdzy (8) – serial obyczajowy USA 19.00 Ukryta prawda
(8) – serial fabularno-dokumentalny
Polska 20.00 Rybki z ferajny – ﬁlm
animowany USA 2004 21.55 7
Ocean strachu II – thriller Niemcy
2006, reż. Hans Horn, wyk. Susan May Pratt, Richard Speight jr,
23.55 6 W krzywym zwierciadle:
Odjazdowe dziewczyny – komedia
USA 2006, reż. William Heins, Strathford Hamilton, wyk. Paris Hilton,
Paula Garcés 1.50 Klub magii 3.55
Druga strona medalu

TTV
TTV
6.05 DeFacto 6.35 Express 6.55
Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50
Sąd rodzinny 11.45 Sędzia Anna
Maria Wesołowska 12.45 Kartoteka
13.45 DeFacto Extra 14.15 Kup,
napraw i sprzedaj 14.45 Koszmarni sąsiedzi 15.45 Express 16.05
Uwaga! 16.25 Kartoteka 17.30 DeFacto – ﬂesz 17.45 Express 18.05
Licytuj i niszcz 18.40 Wojny przewoźników 19.45 Express 20.00 DeFacto 20.25 Testerzy 20.40 Damy
i wieśniaczki 21.45 Express 22.00
Kossakowski. Inicjacja 22.30 Usterka (1) 23.30 Rozmowy kontrolowane
0.00 Sekrety striptizerek 0.30 Nagie
Newsy 1.00 Testerzy 1.40 Bar u
Danuśki 2.10 Ostre cięcie

TV 4
8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
8.35 Kacper: Szkoła Postrachu – serial animowany USA/Wielka Brytania/
Francja 2008 9.00 Nieśmiertelny
(17) 10.00 Moja nadzieja (42) 11.00
Włoska narzeczona (130) 11.55 Mój
przepis na… 12.00 Galileo (546)
14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom
nie do poznania 16.00 Moja nadzieja (43) 17.00 Włoska narzeczona
(131) 18.00 Mistrz kuchni: Juniorzy
18.35 Niesamowite rekordy 19.50
Wysmakowani 20.00 7 Bestie z
Morza Beringa – ﬁlm sf USA 2013
21.50 Mój przepis na… 21.55 8
Szkoła uwodzenia III – dramat USA
2004 23.40 Wyspa rozkoszy – ﬁlm
erotyczny Francja 2010

TV Puls
5.10 Menu na miarę 5.35 Z archiwum policji 6.00 Niania (24, 25)
7.00 Nash Bridges (65, 66) 9.00 Kobra – oddział specjalny (5, 6) 11.00
Napisała: morderstwo (12) 12.00
Dziesięć przykazań (9) 13.05 Odmienić los (126) 14.00 Oblicza miłości
(112) 15.00 Niewolnica Victoria (15,
16) 17.00 Dziesięć przykazań (10)
18.00 Bibliotekarze (2, 3) 20.00
7 Za ciosem – ﬁlm sensacyjny
USA/Hongkong/Aruba 1998 21.55
7 Korpus weteranów – thriller USA
2006 0.00 7 Dom śmierci II – horror USA 2005 1.55 Zobacz to! 2.30
Dyżur 3.00 JRG w akcji 3.25 Dyżur
3.50 JRG w akcji 4.20 Menu na
miarę 4.45 Z archiwum policji

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502
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Nie ma dobrego wyjścia?
Urząd Miejski w Wołominie rozpoczął proces konsultacji społecznych w sprawie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. Na pierwsze spotkanie, zorganizowane 4 kwietnia, przybyło ponad 100 osób.
Sprawa RIPOK-u ciągnie się już od
kilku lat i końca nie widać. Zdaniem
burmistrz miasta Elżbiety Radwan
wina leży po stronie poprzednich
władz miasta – decyzja o przystąpieniu do budowy zakładu została
podjęta bez należycie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Obecnie możliwe są dwa rozwiązania
sytuacji, lecz obie opcje wiążą się
ze sporym nakładem ﬁnansowym.
Pierwszą możliwością jest zamknięcie składowiska, jego rekultywacja
i zmiana przeznaczenia. Wiąże się to
ze spłatą ponad 13 mln złotych kredytu, który został zaciągnięty, aby
wybudować instalację. Dodatkowo
jest ryzyko podniesienia opłat za wywóz śmieci nawet o około 30%.
Druga opcja to otwarcie instalacji,
co również będzie bardzo kosztowne. W pierwszym etapie należałoby
wydać 3,8 mln złotych na doposaże-

nie instalacji. Następnie, aby obiekt
spełniał wymogi decyzji środowiskowej, wymagana byłaby budowa
linii sortowni i produkcji paliwa
z odpadów za 25 mln złotych oraz
kompostowni komorowej z płytą
dojrzewania za 10 mln złotych. Podsumowując – aby RIPOK ruszył,
trzeba wydać około 40 mln złotych.
– Sytuacja jest trudna, bardzo
trudna. Tu nie ma wygranych, niezależnie, jaką podejmiemy decyzję
razem z mieszkańcami, to poniesiemy koszty zarówno społeczne, jak
i ekonomiczne. Tu chodzi o to, aby
minimalizować straty – powiedziała
burmistrz Radwan.

mogli opowiedzieć się czy są za zamknięciem, czy za dokończeniem
inwestycji. 60% osób sprzeciwiło
się rozbudowie instalacji, 20% było
za, a 20% wstrzymało się od głosu.
Łącznie w głosowaniu wzięło udział
110 osób.
W dalszym etapie konsultacji
powołany zostanie Lokalny Komitet Dialogu, czyli specjalna grupa
negocjacyjna. W jej skład wejdą
przedstawiciele
mieszkańców,
MZO, urzędników i radnych. LKD
rozpocznie spotkania jeszcze w tym
miesiącu.

Mieszkańcy zagłosowali

Obie opcje zaproponowane
w trakcie konsultacji społecznych
są kosztowne. Miasto bezpowrotnie
straci 13 milionów, jeśli obiekt zostanie zamknięty. A z drugiej strony,
skąd wziąć pieniądze na rozbudowę
instalacji? Zaciągnąć kolejny kredyt
i zadłużyć się na lata? Wielką niewiadomą jest też los poprzednich
władz miasta i MZO. W ubiegłym
miesiącu burmistrz Elżbieta Radwan złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w sprawie realizacji inwestycji
Zakład Zagospodarowania Odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie.

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

- sól drogowa, workowana i luzem
- pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń
- cement, wapno, węgiel
- ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa
- sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.

Leœniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 92, tel. 22 787 80 07, 696 066 033
www.budamrek.pl

Skąd wziąć pieniądze?

Pod koniec spotkania zorganizowano głosowanie. Zgromadzeni
fot. UM Wołomin

PROMOCJA WEŁNY
ISOVER Lambda 39
GR. 150/6,9 m
cena 85zł/rolka

KAMIL GUMIENNY

j.mucka@firma-dom.pl
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Dołącz do grona
najemców
Galerii Wołomin!
Zostań partnerem franczyzowym jednej z sieci, m. in:

tel: 696 980 492
www.galeriawolomin.pl

DZIAŁ REKLAMY
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Uroczyście w Postoliskach

REKLAMA

74 lata temu, podczas operacji lotniczej „Legging” w okolice Postolisk zostali zrzuceni żołnierze
Polskich Sił Zbrojnych, których celem było nawiązanie walki z okupującymi Ojczyznę Niemcami i Sowietami. Mimo że skoczkowie zostali zrzuceni „na dziko”, czyli w nieplanowanym
miejscu, to poradzili sobie na nieznanym terenie i wyszli cało z opresji.
W 2007 roku, z inicjatywy kombatantów Armii Krajowej, na głównym
placu miejscowości odsłonięto pomnik upamiętniający to wydarzenie.
W poniedziałek, 2 maja w Postoliskach odbędzie się uroczyste
przekazanie sztandaru tutejszemu
Gimnazjum im. Cichociemnych. Po
części oﬁcjalnej na placu szkolnym
rozegra się niezwykły piknik połączony z miasteczkiem historycznym.
Planowany jest skok spadochronowy w wykonaniu grupy pokazowej

Sky Magic związanej ze Związkiem
Polskich Spadochroniarzy.
Na przybyłych czeka moc atrakcji,
każdy uczestnik pikniku znajdzie tu
coś dla siebie. Najmłodszym zostaną zapewnione ciekawe gry i zabawy, wspinaczki na skrzynkach oraz
wata cukrowa. Ci starsi zapoznają
się m.in. z wojskowym sprzętem.
Przed budynkiem szkoły odbędą
się prezentacje grup rekonstrukcji
historycznych połączone z pokazami umundurowania żołnierzy

z różnych epok. Na stoiskach tematycznych na przybyłych gości czekać będą okolicznościowe wystawy
i swojskie jadło.
Uroczystości w Postoliskach to
ważne wydarzenie nie tylko dla społeczności szkoły, ale też dla wszystkich rodzin, miłośników historii,
militariów i… dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy!
opr. red.

Duże stężenie dziur
Ciekawy przypadek – w 324 numerze „faktów.wwl” piszemy o 324 dziurach. Za pomocą strony
www.marki.naprawmyto.pl mieszkaniec Marek zgłosił spory problem z ulicą Żółkiewskiego.
Zasada działania www.naprawmyto.pl jest prosta. Serwis umożliwia zgłaszanie problemów z naszego najbliższego otoczenia, czyli
np. uszkodzony przystanek czy nawierzchnię drogi. Po rejestracji należy dodać alert, który następnie
zostanie przesłany do odpowiedniej
komórki w urzędzie miasta. Strona
umożliwia też śledzenie postępów
w sprawie.
Marki są jedynym miastem naszego powiatu, którego mieszkańcy
mogą zgłaszać takie alerty. Łącznie,
za pomocą strony naprawmyto.pl,
rozwiązanych zostało 15 tysięcy
problemów. Czy uda się rozwiązać
i ten?

Przetestuj zawieszenie
Mieszkaniec pofatygował się i policzył wszystkie dziury, które znajdują się na ulicy Żółkiewskiego. Jest ich
aż 324 na odcinku 200 metrów! Jak
czytamy w alercie, to niejedyny pro-

blem: „Na drogę odprowadzana jest
również woda z rynien spustowych,
przez co tworzą się również długo
utrzymujące się dużych rozmiarów
kałuże. Po opadach droga staje się
grzęzawiskiem błotnym, pieszo jest
nie do przejścia, a dla dzieci idących
do szkoły to już w ogóle”.
Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta
Marki czy jest szansa na poprawę jakości tej drogi. Odpowiedzi udzielił
nam Paweł Pniewski, asystent burmistrza Marek: „Od środy (13.04)
w Markach odbywa się kompleksowe równanie dróg gruntowych.
Ulica Żółkiewskiego nie jest drogą
asfaltową, więc nie są to dziury
w asfalcie, ale nierówności na drodze
gruntowej. W ciągu kilku dni ulica
zostanie naprawiona, zawalcowana, a ubytki zostaną uzupełnione”.

Co dalej?
Zgłaszający nie kryje swojego rozgoryczenia: „Proponuję włodarzom

miasta zaorać ulicę i zasiać trawę,
wykreślić z rejestrów, wziąć nagrodę za rozwiązanie problemów
mieszkańców, a za zaoszczędzone pieniądze zbudować siłownię
plenerową i zrobić sobie przy niej
zdjęcie, przyda się do broszurki
wyborczej”.
Może aż tak radykalne kroki nie
są jednak potrzebne. Samorządy
mogą zainteresować się współpracą z branżą motoryzacyjną. Na
przykład Ford testuje zawieszenie
swoich samochodów w miejscowości Lommel w Belgii. Jest tam
utworzony specjalny tor testowy,
którego nawierzchnia symuluje
m.in. wschodnioeuropejskie drogi
po zimie. Zamiast symulacji można
wykorzystać faktyczną drogę, którą
mieszkańcy muszą pokonywać codziennie.
KAMIL GUMIENNY

W Strachówce i Sulejowie
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska zaprasza na
wydarzenie pt. „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”. Ta coroczna plenerowa impreza
odbędzie się już w niedzielę, 24 kwietnia.
W programie:
12.00 – Msza św. w kościele
w Strachówce; 13.00 – obrzęd błogosławieństwa nowożeńców, wyjazd
korowodu weselnego do Sulejowa;
13.50 – obrzęd przysięgi małżeńskiej
i koncert arii miłosnych w Sulejowie
w wykonaniu Barbary Żarnowieckiej (sopran), Łukasza Wrońskiego
(tenor) i Witolda Brzuchacza (organy); 14.40 – złożenie kwiatów na
grobie ks. Jakuba Dosta, powrót do

Strachówki; 15.20 – obrzęd przywitania chlebem i solą, polonez, oczepiny, tort weselny; 16.00 – biesiada
weselna.
Warto przyjść, warto się zabawić.
eda

„fakty.wwl” objęły „Vademecum – w korowodzie weselnym
rodziców Cypriana Norwida”
patronatem medialnym.

PROGRAM TV

Głosuj na Marki
W 2015 roku mieszkańcy Marek
wygrali plac zabaw w internetowym konkursie. Teraz biorą udział
w zabawie zorganizowanej przez
ﬁrmę Nestlé.
Koncern zadeklarował wybudowanie w każdym województwie siłowni
plenerowej. Obiekt powstanie w miejscowości, która w internetowym głosowaniu zdobędzie największe poparcie.
Markowianie zachęcają do wspierania
lokalizacji przy ul. Głównej na osiedlu
Zieleniec.
– Ta okolica to świetne miejsce do
uprawiania sportu – przekonuje Zenon
Skibiński, radny miejski z tego rejonu.
Siłownia plenerowa będzie doskonałym przystankiem dla licznego grona
biegaczy oraz rowerzystów korzystających z pobliskiego lasu – dodaje radny.
Obiekt byłby jednak przede wszystkim ciekawą propozycją dla mieszkańców Marek, a w szczególności samego
Zieleńca. Coraz gęściej zabudowane
osiedle wymaga również inwestycji
w infrastrukturę rekreacyjną.
Zagłosować na marecką lokalizację
można raz dziennie, na stronie www.
nestleporusza.pl. Marki znajdują się
obecnie w czołówce województwa
mazowieckiego, głosować można do
6 lipca 2016 roku.
opr. red.

SOBOTA 23 kwietnia
TVP 1

TVP 2

Polsat

TVN

TVN 7

5.20 Egzamin z życia (112) 6.10
Słownik polsko@polski 6.40 Las
story 7.05 Odnawialne źródła energii 7.35 Pełnosprawni 8.00 Rok w
ogrodzie 8.25 Naszaarmia.pl 8.55
Poznaj swoją naturę: Bieszczadzkie
tropy 9.30 8 Wolność – dramat USA 2014, reż. Peter Cousens
11.20 Cztery kąty, anioł piąty
11.55 Na zdrowie 12.30 Okrasa
łamie przepisy 13.10 Ojciec Mateusz (194) 14.05 Bodo (7)

5.25 Zdumiewające rekiny – ﬁlm
dokumentalny Wielka Brytania
2013 6.30 M jak miłość (1216)
– serial obyczajowy Polska 2016
7.30 Pytanie na śniadanie 10.30
Program do czytania 10.45 Śniadanie na trawie (8) 11.20 Dzika
muzyka (7) 11.50 Sonda II – program popularnonaukowy Polska
2016 12.25 Domy przyszłości
13.00 Przygarnij mnie 14.00 Familiada 14.35 Rodzinka.pl (176)

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy dzień
z Polsat News 7.35 Jeźdźcy smoków 8.05 Turbo Fast – serial animowany USA 2014 8.35 Jeźdźcy
smoków: Na końcu świata 9.05
Przygody Kota w butach 9.35 Magazyn Euro 2016 10.05 Ewa gotuje
10.35 Wysmakowani 10.45 Powiedz TAK! (8) – serial obyczajowy
Polska 2015 11.45 Top chef 13.15
Hell's Kitchen – piekielna kuchnia
14.45 Dlaczego ja? (374)

5.30 Uwaga! – magazyn reporterów 5.50 Mango – Telezakupy – program reklamowy 8.00
Dzień Dobry TVN – magazyn telewizji śniadaniowej 11.00 Na
Wspólnej (2257-2260) – serial
obyczajowy Polska 2016 12.45
Singielka (117-120) – telenowela
Polska 2016 14.30 You can dance – Po prostu tańcz! – program
rozrywkowy Polska 2016

15.10 Downton Abbey (5)
16.10 (L) Hokej na lodzie:
Włochy – Polska
17.05 Teleexpress
17.15 (L) Hokej na lodzie:
Włochy – Polska
19.00 Program sportowy
19.30 Wiadomości
20.05 GOL – magazyn piłkarski
20.10 Hokej na lodzie: MŚ Dywizji 1A w Katowicach
20.25 Strażacy (18) – serial
obyczajowy Polska 2016
21.25 Casino Royale
– ﬁlm sensacyjny
W. Bryt./Czechy/Niemcy/
USA 2006 (s.3)
Reż. Martin Campbell, wyk.
Daniel Craig (155 min)
0.00 Chicago Fire (18) – serial
obyczajowy USA 2013
0.50 Straszny ﬁlm II
– komedia USA 2001
Reż. Keenan Ivory
Wayans (90 min)
2.20 Downton Abbey (5)
– serial kostiumowy
3.20 Wojenna narzeczona (2)
– serial wojenny
4.25 Program publicystyczny
4.45 Zakończenie programu

15.15 Dzięki Bogu już weekend
16.25 O mnie się nie martw
(46) – serial komediowy
17.20 Sonda II
– program popularnonaukowy Polska 2016
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.50 Postaw na milion
– kulisy
19.05 Postaw na milion
20.05 Kocham Cię, Polsko! (8)
21.50 Martwa cisza (Dead Silence) – horror USA 2007
Reż. James Wan,
wyk. Ryan Kwanten,
Amber Valletta, Donnie
Wahlberg (100 min)
23.30 Psychoza (13, 14)
– serial grozy USA 2014
1.15 Śniadanie na trawie (8)
1.45 Mumia powraca
(The Mummy Returns)
– ﬁlm przygodowy
USA 2001
Reż. Stephen Sommers,
wyk. Brendan Fraser,
Rachel Weisz,
John Hannah (130 min)
4.55 Newton
5.30 Zakończenie programu

15.45 Trudne sprawy (579)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
16.45 Pamiętniki z wakacji
(56) – serial fabularno-dokumentalny
17.45 Chłopaki do wzięcia (61)
18.40 Dwoje we troje (13)
– serial komediowy
18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich
(313) – serial komediowy
Polska 2009
Marian Paździoch zawiesza na korytarzu
kalendarz ze zdjęciami
roznegliżowanych kobiet.
Rozpoczynają się dyskusje na temat jego treści,
a także ważnej roli kalendarza w życiu człowieka.
20.00 Merida Waleczna
– ﬁlm animowany
USA 2012 (s.3)
22.10 Twoja twarz brzmi
znajomo – program
rozrywkowy
0.10 Dancing with the Stars.
Taniec z gwiazdami
2.10 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

16.25 MasterChef Junior
– program rozrywkowy
18.00 Kuchenne rewolucje
– reality show
19.00 Fakty
19.45 Uwaga!
– magazyn reporterów
20.00 Mali giganci
– program rozrywkowy
22.45 Kocha, lubi, szanuje
(Crazy, Stupid, Love)
– komedia romantyczna
USA 2011
Reż. Glenn Ficarra,
John Requa,
wyk. Steve Carell,
Ryan Gosling,
Julianne Moore
(145 min)
1.10 Chłopaki nie płaczą
– komedia sensacyjna
Polska 2000
Reż. Olaf Lubaszenko,
wyk. Maciej Stuhr,
Cezary Pazura,
Michał Milowicz
(125 min)
3.15 Uwaga!
– magazyn reporterów
3.30 Klub magii
4.50 Zakończenie programu

NIEDZIELA 24 kwietnia
TVP 1
6.30 My, wy, oni 7.00 Msza święta

TVP 2
5.30 Arka Davida Attenborough –

DZIAŁ REKLAMY

Polsat
5.00 Disco gramy 6.00 Nowy

TVN
5.25 Uwaga! – magazyn repor-

5.20 We dwoje 6.35 Mango – Telezakupy 8.40 Kobra – oddział specjalny (8) 9.45 Kryminalni (10-13, 1)
15.05 Rybki z ferajny – ﬁlm animowany USA 2004 17.00 6 Dziedzic
maski – komedia USA/Niemcy 2005,
reż. Lawrence Guterman, wyk. Jamie
Kennedy, Alan Cumming, Liam Falconer 19.00 8 Od wesela do wesela – komedia USA 1998, reż. Frank
Coraci, wyk. Adam Sandler, Christine
Taylor, Angela Featherstone 21.05
9 Kiler – komedia kryminalna
Polska 1997, reż. Juliusz Machulski,
wyk. Cezary Pazura, Małgorzata Kożuchowska, Jerzy Stuhr 23.20 7
Zabójcze ciało – czarna komedia USA
2009, reż. Karyn Kusama, wyk. Megan Fox, Amanda Seyfried, Johnny
Simmons 1.35 Terminator: Kroniki
Sary Connor (10) 2.35 Klub magii
4.45 Druga strona medalu – talk
show Polska 2010

TTV
TTV
7.30 Komornicy. Czas zapłaty 8.00
Kossakowski. Inicjacja 8.30 Odlotowy ogród 9.00 Ostre cięcie 9.45
Express 10.00 Damy i wieśniaczki 11.00 Remont dla zysku 11.55
Wojny magazynowe – Teksas 13.20
Wojny magazynowe 14.15 Anatomia
głupoty według Richarda Hammonda
14.45 Podstępne roboty 15.15 Rozmowy kontrolowane 15.45 Express
16.05 Usterka 16.40 Lot wysokiego
ryzyka 17.45 Express 18.05 DeFacto 19.10 Kossakowski. Inicjacja
19.45 Express 20.00 Anatomia
głupoty według Richarda Hammonda 21.00 Usterka 22.00 Rozmowy
kontrolowane 22.30 Gogglebox.
Przed telewizorem 0.00 Kulisy porno
biznesu 0.30 Sekrety striptizerek

TV 4
7.35 13 demonów Scooby-Doo
8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
8.35 Kacper: Szkoła Postrachu 9.00
Wysmakowani 9.10 Co tygryski lubią
najbardziej – ﬁlm obyczajowy USA
2014 10.50 Policjantki i policjanci
(158, 159) 12.50 Wielka historia
13.45 STOP Drogówka 14.45 7
Powrót trzech ninja – komedia sensacyjna USA/Japonia 1994 16.45
8 Mistrz Wing Chun – Ip Man
– ﬁlm biograﬁczny Hongkong 2010
19.00 Galileo (548) 20.00 Policjantki i policjanci (160, 161) 22.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami (85)
23.00 7 Walka z cieniem. Ostatnia
runda – ﬁlm sensacyjny Rosja 2011
1.40 Tuż przed tragedią

TV Puls
5.10 Menu na miarę 5.35 Z archiwum policji 5.50 Co ludzie powiedzą? (10, 1) 7.00 Taki jest świat
7.50 Co ludzie powiedzą? (2, 3)
9.10 Stawka większa niż życie (11,
12) 11.55 Wojciech Cejrowski. Boso
Etiopia 12.35 8 Zemsta frajerów
– komedia USA 1984 14.10 Bibliotekarze (1-3) – serial przygodowy USA
2014 17.00 8 Bibliotekarz: tajemnica włóczni – ﬁlm przygodowy USA/
Niemcy 2004 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 20.00 8 Tunel – ﬁlm
katastroﬁczny USA 1996 22.35 8
Underworld: Bunt Lykanów – horror
USA/Nowa Zelandia 2009 0.15 8
Kosmita Paul – komedia USA/Wielka
Brytania 2011 2.40 Zobacz to!

(L)
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TVN 7
5.35 We dwoje 6.50 Mango –
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TV 4
6.00 Strażnik Teksasu (116) 7.05
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Zbuduj pojazd elektryczny!
Miasto Ząbki zorganizowało ciekawy i nowatorski konkurs. Polega on na zbudowaniu pojazdu
zasilanego energią elektryczną i przejechaniu nim jak najdłuższego dystansu.
Konkurs rozegrany zostanie
w trzech kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i kategoria open. W kategorii open mogą
wziąć udział nawet młodsi zawodnicy, lecz pod okiem opiekuna. Główna
nagroda wynosi aż 12 tysięcy złotych!
Chęć udziału należy zgłosić do 30
czerwca 2016 roku. Regulamin konkursu, deklaracja uczestnictwa oraz
parametry techniczne pojazdu są dostępne na stronie www.zabki.pl.
Prezentacja pojazdów odbędzie się
18 września w Parku Miejskim im.
Szuberta w Ząbkach. Następnie zorganizowane zostaną zawody, polegające na pokonaniu jak najdłuższej
trasy od startu do mety. Burmistrz
miasta Robert Perkowski opowiedział nam o samym konkursie, jak
i celach, które mu przyświecają.

Skąd pomysł na taki konkurs?
– Myślę, że argumentów za zorganizowaniem konkursu było kilka.
Chyba każdy z mieszkańców Ząbek
i okolic oczekuje pewnych wydarzeń,
eventów. Jest pretekst, aby w ładną
pogodę wybrać się dokądś z dziećmi
i albo uczestniczyć w wydarzeniu
bezpośrednio, albo jako widz.
Jest to też nasza odpowiedź na
kilka obecnie panujących trendów i potrzeb. Jest trend „zielonej
energii” i zeroemisyjnych pojazdów. Wiele osób rozważa montaż
kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych, pomp ciepła,
czyli wszystkiego, co jest przyjazne
środowisku i daje efekt. I wreszcie
spostrzeżenie, m.in. moje jest takie,
że faktycznie my, jako kraj, powinniśmy dbać o nasz potencjał gospodarczy.
Skupiamy się na wizerunku. Żebyśmy byli oceniani przez kraje zachodnie jak poważny partner. Ale
prawda jest brutalna. Świat liczy się
z tymi, którzy są silni ekonomicznie.
A jak potęgę ekonomiczną możemy
zdobyć? Poprzez rozwijanie własnej
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myśli technologicznej. Musimy stać
się inicjatorem, producentem i inspiratorem przełomowych rozwiązań, a nie tylko krajem producenckim. Kończy się to tym, że w Polsce
są tylko montażownie sprzętu, który
został zaprojektowany na Zachodzie.
Marzy mi się to, żebyśmy liczyli
się na rynku międzynarodowym.
Myślę, że właściwym podejściem
jest, aby zwrócić szczególną uwagę
na myśl technologiczną i kształcenie specjalistów, inżynierów. Należy
pobudzać takie umiejętności u młodzieży, aby znajdowali w sobie taką
chęć do rozwijania umiejętności
technicznych. Sam osobiście się tym
interesuję!
Do kogo skierowany jest konkurs? Liczy Pan na udział pasjonatów-amatorów czy może
szkół?
– Myślę, że w zawodach mogą
wziąć udział wszyscy. Założenie jest
raczej takie, aby były to zespoły a nie
osoby indywidualne. Oczywiście,
często jest tak, że kilku indywidualnych garażowych wynalazców
rozpoczyna współpracę. Będą mieli
okazję zrobić wspólny projekt. Są
wskazane 3 kategorie, w których
chcielibyśmy rozstrzygnąć zawody:
szkoły ponadgimnazjalne, szkoły
wyższe i kategoria open. W ostatniej
kategorii mogą wziąć udział nawet
gimnazjaliści, tylko pod nadzorem
osoby dorosłej, np. wychowawcy czy
nauczyciela techniki. Formuła konkursu jest dość otwarta. Można powiedzieć, że dwie pierwsze kategorie

skierowane są do szkół. Kategoria
open pomieści pozostałe zespoły.
Co z nagrodami? Na plakacie
widnieje informacja, że nagroda główna wynosi aż 12 tysięcy
złotych!
– Nie mamy jeszcze żadnych zgłoszeń, dopiero rozpoczynamy naszą
kampanię informacyjną o tym konkursie. Na dziś mamy jedną gwarantowaną nagrodę. Rozmawiamy
z kolejnymi sponsorami o wsparciu
nagród. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi obecnie 12 tys. złotych,
ale może jeszcze wzrosnąć. Na pewno będą bardzo atrakcyjne nagrody
za drugie i trzecie miejsce.
Jeśli będzie wystarczająca ilość
chętnych, to myślę, że nagrody będą
liczone oddzielnie na każdą kategorię. Nie chcemy doprowadzić do absurdu, że będzie 9 nagród do rozdysponowania, a w konkursie weźmie
udział na przykład 6 zespołów. Do
nagród chcemy podejść w sposób elastyczny i rozsądny. Myślę, że w lipcu
zostanie to doprecyzowane.
Taki pojazd musi spełnić szereg różnych wymogów, które znajdują się w specyﬁkacji
technicznej. Kto będzie sprawdzał pojazdy?
– Pod kątem merytorycznym
współpracujemy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej. Dzięki
Politechnice i ich doświadczeniu
mamy opracowany regulamin.
Skupia się on głównie na elementach bezpieczeństwa. Chcemy, aby
kierowca takiego pojazdu mógł
bezpiecznie przejechać całą trasę.
Ważny jest m.in. układ hamulcowy,
zabezpieczenia przeciw zwarciom
czy przeciwkapotażowe. To są pod-

stawowe elementy bezpieczeństwa.
Wstępna rejestracja trwa do końca czerwca i na tym etapie będziemy
sugerowali ewentualne wprowadzenie pewnych zmian w danym projekcie niż zdyskwaliﬁkujemy. Natomiast końcowe dopuszczenie do
udziału w zawodach będzie miało
miejsce we wrześniu. Wtedy będziemy oceniali dzieła poszczególnych
zespołów. Zespół oceniający będzie
się składał głównie z przedstawicieli
Politechniki Warszawskiej.
Akurat tak się zdarzyło, że
w tym numerze „faktów.wwl”
testujemy nową Toyotę Prius.
Udało mi się ustalić, że Pan
również od kilku lat użytkuje
samochód hybrydowy. Jak Pan
go ocenia?
– Mój samochód ma już blisko
10 lat, ale oceniam go bardzo pozytywnie. Tak naprawdę technologia
jest już sprawdzona i faktycznie
bezawaryjna. Wykorzystanie silnika hybrydowego w trybie miejskim
zdecydowanie ma przełożenie na
ekonomię.
Obecnie taka technologia jest już
dostępna, ponieważ używanego,
około 10-letniego Priusa można
kupić za kilkanaście tysięcy złotych.
To nie są ceny, które mogą stanowić
barierę dostępu, a samochody są
dalej w pełni sprawne. Nieraz bywa
tak, że jeżdżąc przez 10 lat, ani razu
się nie zepsuły.
Tak jest w moim przypadku, więc
domniemywam, że w przypadku
innych tego typu samochodów jest
podobnie. Nie ma się czego obawiać. Technologia sprawdzona
i godna polecenia. Mówię to jako
codzienny użytkownik.
KAMIL GUMIENNY

Powiat inwestuje w oświatę
Powiat Wołomiński zaplanował na ten sezon szereg inwestycji w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych. Największa to kontynuacja rozbudowy LO w Radzyminie. Planowane zakończenie prac to październik 2017 roku.
Nowa część obiektu radzymińskiego liceum wejdzie w skład
obecnie funkcjonującego budynku szkoły i będzie mieściła część
dydaktyczną (pracownie: biologiczną, ﬁzyczną, chemiczną,
komputerową, językową) oraz
salę sportową, szatnię i bibliotekę. Obie części zostaną połączone
łącznikiem na wysokości pierwszego piętra. Łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 5302 m
kw. Całkowity koszt inwestycji to
7.191.516 złotych.
– Teraz, kiedy z wielu polskich
miast docierają do nas niepokojące
informacje o zagrożeniu niżem demograﬁcznym, powinniśmy szczególnie docenić sytuacje, w których
nie tylko nie trzeba zamykać szkół,
lecz istnieje wręcz konieczność ich
rozbudowywania. Mogę z dumą
powiedzieć, że powiat wołomiński
nie został w wielkim stopniu dotknięty problemem niżu. Liczba
uczniów wciąż utrzymuje się na
przyzwoitym poziomie. Radzymińskie liceum jest wyjątkowe, dlatego
żaden kryzys go nie dotyczy. Zapewnia solidne przygotowanie do
matury i studiów. Przyciąga młodzież atrakcyjnymi formami nauczania. Inwestowanie w takie placówki to nie tylko nasz obowiązek,
ale i czysta przyjemność – komentuje starosta wołomiński Kazimierz
Rakowski.

Winda w szkole
przy ul. Miłej
Trwają prace projektowe dobudowy windy zewnętrznej w ZeDZIAŁ REKLAMY

W ZSTZ w Radzyminie kontynuowane są prace związane z przebudową instalacji c.o. w części internatowej budynku. Inwestycja pozwoli
oddzielić ogrzewanie szkoły i internatu, a tym samym obniżyć koszt
utrzymania. Koszt przebudowy
to 107.258 zł, w marcu podpisano
umowę z ﬁrmą NOSTEK.

spole Szkół Specjalnych przy ul.
Miłej w Wołominie. – Realizacja
zadania jest niezbędna dla bezpieczeństwa i wygody poruszania
się niepełnosprawnych uczniów.
Winda powstanie przy ścianie sali
gimnastycznej. Obecnie, aby dostać się do sali, dzieci muszą pokonać schody, a uczniów na wózkach inwalidzkich trzeba znosić.
Jednocześnie sala gimnastyczna
zostanie zmodernizowana – wykonawca wyremontuje wentylację
i wybuduje łazienkę dostosowaną
do potrzeb niepełnosprawnych –
informuje naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej
Nocoń.

Siłownia w ZS
w Zielonce

Szkoła Specjalna
w Radzyminie
Kolejny poziom zaawansowania osiągnęły prace przygotowawcze związane z budową Szkoły
Specjalnej w Radzyminie przy
ul. Komunalnej. Zarząd Powiatu
podjął decyzję o wybudowaniu
dodatkowego skrzydła dla pomieszczeń
administracyjnych.
Dla tej inwestycji przygotowany
został już program funkcjonalno-użytkowy. Do części administracyjnej planowane jest przeniesienie ﬁlii Wydziału Budownictwa
oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
W maju zostanie ogłoszony przetarg na budowę obiektów w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
Kwota, którą powiat przeznaczy
na inwestycję, to 2 mln zł w 2016 r.
i 2,5 mln zł w 2017 r. Starosta wołomiński zapowiedział, że będzie
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Przebudowa
instalacji c.o.

dążył do tego, aby nauka w nowej szkole mogła rozpocząć się
1 września 2017 r.

Nowe ogrodzenie przy
„Ekonomiku”
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie trwa budowa
nowego ogrodzenia o długości ok.
210 m od strony ul. Kobyłkowskiej.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
z Drohiczyna. Koszt zadania wynosi 80.609 zł. Finał prac nastąpi wraz z końcem maja. Ponadto
w Zespole Szkół Ekonomicznych
zostanie wymieniona stolarka
okienna w części budynku, do wymiany kwaliﬁkują się 42 okna. Szacowany koszt tej inwestycji to 130
tys. zł, postępowanie przetargowe
zostało rozpoczęte.

W Zespole Szkół w Zielonce
wyremontowano pomieszczenia
gospodarcze z przeznaczeniem
na siłownię przy sali gimnastycznej. Prace wykonała ﬁrma PHU
Tomex, a koszt przedsięwzięcia
wyniósł 37.899 zł. W kolejce do
remontu czekają klatka schodowa oraz hole, w których zostaną
wymienione posadzki. W najbliższym czasie powiat ogłosi przetarg na te zadania, prace z nimi
związane ruszą w okresie wakacyjnym.
– Nie zaniedbujemy naszych
szkół, co wyraźnie widać w liczbie
prowadzonych inwestycji oświatowych. Placówki edukacyjne to
jeden z tych obszarów, na który
zawsze znajdą się środki w budżecie. Kształcą się w nich młodzi
ludzie, przyszłość powiatu wołomińskiego, dlatego zapewnienie
im godnych warunków do nauki
i rozwoju uważam za sprawę priorytetową – mówi starosta wołomiński Kazimierz Rakowski.
AB
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Dotyk
Klasyczny eksperyment psychologiczny
Harry’ego Harlowa polegał na obserwacji
młodych małpek, które zostały pozbawione kontaktu ﬁzycznego z matką; zamiast
niej zwierzęta miały do wyboru dwa fantomy: jeden miękki, a drugi druciany –
przy czym pokarm (mleko) otrzymywały
od „drucianej” atrapy matki. Okazało się,
że małpie niemowlęta znacznie częściej
szukały ﬁzycznego kontaktu z miękką
(przypominającą bardziej naturalną)
„matką”, nawet jeśli były karmione przez
„matkę drucianą”.
Dalsza obserwacja zwierząt przyniosła również zaskakujące rezultaty: po
osiągnięciu wieku dojrzałego małpki
pozbawione dotyku matki nie potraﬁły wejść w rolę dorosłych zwierząt: nie umiały w poprawny sposób
kontaktować się z przedstawicielami
swojego gatunku, a jeśli nawet udało
im się zajść w ciążę, to nie potraﬁły
zajmować się swoim potomstwem:
często porzucały je lub maltretowały.
Badania Harlowa pokazują wyraźnie, jak wielkie znaczenie ma dotyk;
bez niego nie rozwinie się nawet
zwierzę, o człowieku nie wspominając.

Cena nieprzytulania
Skóra u człowieka jest jednym z najważniejszych organów – nie da się
żyć bez spełnianych przez nią funkcji, tak jak można przetrwać bez
innych zmysłów, np. wzroku czy
słuchu. Dziecko, które nie byłoby
przytulane, nie miałoby szans na
przeżycie! Dzięki ﬁzycznej więzi,
jaką tworzy dziecko od początku
swojego bytowania, możliwy jest
jego dalszy rozwój. Kluczową w jego
przebiegu postacią jest matka – od
jej postawy zależy zdrowie dziecka:
zarówno ﬁzyczne, jak i psychiczne.
Istnieją hipotezy mówiące o tym,
że wiele chorób, infekcji, a nawet
problemów psychologicznych występujących u dzieci, ma swoje źródło w niedostatecznej ilości bodźców dotykowych. Jeden z twórców
analizy transakcyjnej, Thomas
Harris, ujął to w następujący sposób: jeżeli dziecko jest dostatecznie „wypieszczone” wtedy, gdy jest
dzieckiem, nie wymaga „dopieszczania” przez resztę życia. Niedobór
bodźców dotykowych we wczesnym
dzieciństwie skutkuje poszukiwaniem akceptacji, uznania i kontaktu
w wieku późniejszym. Dzieci, które
nie są przytulane przez rodziców,
mają często niską samoocenę, kompleksy i zahamowania. Ich życie to
rozpaczliwa pogoń za sympatią innych; co może nieraz doprowadzić
do wielu dramatycznych sytuacji.
Niewykluczone, że popularność
wielu zabiegów związanych z ciałem
(np. ogromna różnorodność masaży) jest następstwem braków w zakresie zaspokojenia potrzeby dotyku we wczesnych etapach życia.

Kultura braku dotyku
Zastanawia mnie nieraz, szczególnie mocne w ostatnich latach,
akcentowanie tematu „złego doREKLAMA

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
2 2 787 07 11
664 200 502

31.03.2016

 Kobyłka. Kradzież samochodu
marki Toyota Yaris koloru czerwonego, rok produkcji 2008. Suma
strat: około 20.000 zł.

1.04.2016

 Kobyłka. Sprawca, po uprzednim
rozwierceniu
zamka
w drzwiach tarasowych domu
mieszkalnego, skradł złotą biżuterię oraz pieniądze w kwocie 100 zł.
Suma strat: 4.000 zł.
 Zielonka. Kradzież samochodu
marki Suzuki Grand Vitara koloru
zielonego, rok produkcji 2008.
 Arciechów. Sprawca skradł z tetyku” w odniesieniu do dzieci,
renu nieogrodzonej posesji dwie
przybierające niemal postać obwalizki z zawartością dwóch wkręsesji – zdarza się, że nauczyciel,
tarek elektrycznych marki Hilti.
instruktor, a nawet rodzic (sic!)
Suma strat: 4.900 zł.
zastanawia się czy wypada mu
 Zielonka. Pracownik stacji moprzytulać dziecko (zwłaszcza starnitorowania alarmów zgłosił tesze) lub też okazywać mu pozylefonicznie, że otrzymał sygnał
tywne
uczucia za23
pomocą
dotyku,
SOBOTA
kwietnia
włamania do bankomatu umiejw obawie przed błędną interprescowionego Polsat
w ścianie sklepu.
tacją
zachowań. Świadczy
TVPtakich
1
TVP 2
Przybyli na miejsce policjanci poto
o pewnej degeneracji 5.25
naszej
5.20 Egzamin z życia (112) 6.10
Zdumiewające rekiny – ﬁlm
5.00 Disco gramy 6.00 Nowy dzień
twierdzili
alarm,
ponadkultury
wychowania;
dodokumentalny
Wielka
Brytania załączony
z Polsat News
Słownik polsko@polski
6.40 Lasskoro
7.35 Jeźdźcy
smoujawnili,
że
szliśmy
już do źródła
tak enerwypaczonego
2013 6.30 M jak to
story 7.05 Odnawialne
ków nieznany
miłość
(1216)
8.05 Turbo Fastsprawca,
– serial anigii 7.35 Pełnosprawni 8.00
serial obyczajowyprzy
Polskaużyciu
2016 nieznanego
mowany USA 2014narzędzia,
Rok w co –kiedyś
8.35 Jeźdźcy
interpretowania
tego,
ogrodzie 8.25 Naszaarmia.pl 8.55
smoków: Na końcu świata 9.05
7.30 Pytanie na śniadanie 10.30
wyciął
trzy
zawiasy
w
drzwiach
było
naturalne,
a
wręcz
wskazaPoznaj swoją naturę: Bieszczadzkie
Program do czytania 10.45 ŚniaPrzygody Kota w butach 9.35 MadoEuro pomieszczenia
ne!
strony,
totrawie (8)wejściowych
tropy Z
danie na
gazyn
2016 10.05 Ewa gotuje
9.30drugiej
8 Wolność
– dra- można
11.20 Dzika
mat USA 2014,rozumieć
reż. Peter Cousens
muzyka (7) 11.50 Sonda
II – pro10.35 Wysmakowani
10.45 Poobsługi
bankomatu
sieci Euronet.
zjawisko
tak: dorośli,
gramczupopularnonaukowy
Polska pomieszczenia
wiedz TAK! (8) – serial widoczobyczajowy
11.20 Cztery kąty,
anioł piąty
Wewnątrz
pozbawieni
w dzieciństwie
2016 12.25 Domy przyszłości
Polska 2015 11.45 Top chef 13.15
11.55 Na zdrowie 12.30 Okrasa
ne
były
opiłki
metalu
oraz
odcięte
łego
dotyku
ze
strony
własnych
łamie przepisy 13.10 Ojciec Mate13.00 Przygarnij mnie 14.00 FaHell's Kitchen – piekielna kuchnia
dwa (176)
zawiasy14.45
drzwiczek
w tylnej
rodziców,
ą przekazać
usz (194) 14.05nie
miliada 14.35 Rodzinka.pl
Bodo potraﬁ
(7)
Dlaczego ja? (374)
bankomatu.
tego
więzi(5)własnym
dzie15.10rodzaju
Downton Abbey
15.15
Dzięki Bogu części
już weekend
15.45 TrudneSprawca
sprawy (579) nie
zdołał
wnętrza
banciom,
a racjonalizując
nie16.10 (L)
Hokej na lodzie: własne
16.25
O mnie się nie
martwdostać się –do
serial
fabularno-dokuWłochy
– Polska
(46) – serialkomatu
komediowy i nie skradł
mentalny
Polska 2016
pieniędzy.
dostatki
psychiczne,
tworzą teorie
17.05 Teleexpress
17.20 Sonda II
16.45 Pamiętniki z wakacji
mówiące
o negatywnym wpływie
(56) – serial fabularno17.15 (L) Hokej na lodzie:
– program popularnonauwięzi Włochy
ﬁzycznej
bądź
usiłują
za
3.04.2016
– Polska
-dokumentalny
kowy Polska 2016
wszelką
cenę
zbagatelizować
jej
 Ząbki. Kradzież
pojazdu
marki
19.00 Program sportowy
do wzięcia
(61)
17.45 Chłopaki
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama Toyota Avensis
18.40 koloru
Dwoje we troje
(13)
19.30 Wiadomości
znaczenie
w procesie rozwoju
czarnego,
20.05 GOL – magazyn piłkarski
18.50 Postaw na milion
– serial komediowy
człowieka.
Takie podejście stoi
rok produkcji
2007. Suma strat:
– kulisy
20.10 Hokej na lodzie: MŚ Dy18.50 Wydarzenia
w opozycji
emocji, które
18.000 zł. 19.30 Świat według Kiepskich
wizji 1A wdo
Katowicach
19.05odPostaw na milion
(313) – serial komediowy
– serial z niezaspo20.05 Kocham Cię, Polsko! (8)
20.25 Strażacy
czuwamy
w (18)
związku
21.50 Martwa cisza (Dead
Siobyczajowy
Polska 2016
Polska 2009
kojeniem
podstawowych
potrzeb
4.04.2016
lence) – horror USA 2007
21.25 Casino Royale
Marian Paździoch zapsychologicznych
(a
potrzeba

Marki.
Kradzież
– ﬁlm sensacyjny
Reż. James Wan,
wieszaczterech
na korytarzu kół
dotyku
niewątpliwie do takich
jezdnych wraz z felgami
W. Bryt./Czechy/Niemcy/
wyk. Ryan Kwanten,
kalendarz zealuminiozdjęciami
USA co
2006w(s.3)
Amber Valletta,
Donnie
roznegliżowanych
należy),
rezultacie prowadzi
wymi
(rozmiar 17)
z pojazdukobiet.
marReż. Martin Campbell,
wyk.
Wahlberg (100
min)
Rozpoczynają
się zł.
dyskudo stłumienia
(„wyłączenia”)
tych
ki
Volvo.
Suma
strat:
12.500
Daniel Craig (155 min)
23.30 Psychoza (13, 14)
sje na temat jego treści,
emocji.
A należy
że odFire (18)pamiętać,
– serial
– serial grozy USA 2014
0.00 Chicago
a także ważnej roli kalencięcieobyczajowy
się od własnych
5.04.2016
Śniadanie na trawie
(8)
USA 2013 emocji
1.15nie
darza w życiu człowieka.
II
1.45 Mumia powraca
Merida WalecznaMiesz0.50 Straszny
tylko
zakłócaﬁlmprawidłowy
rozwój
 Marki, al. 20.00
Piłsudskiego.
(The Mummy Returns)
– komedia USA 2001
ﬁlm animowany
człowieka,
ale wręcz go uniemożkanka Radomia–USA
zawiadomiła,
Reż. Keenan Ivory
– ﬁlm przygodowy
2012 (s.3)
liwia. Wayans (90 min)
że
na
ulicy,
gdy
stała
twarzna
brzmiświaUSA 2001
22.10 Twoja
znajomo – program
2.20 Downton Abbey (5)
Reż. Stephentłach,
Sommers,
nieznani sprawcy,
po wcze– serial kostiumowy
rozrywkowy
wyk. Brendan
Fraser,
śniejszym
wybiciu
szyby bocznej
(2)
0.10 Dancing with the Stars.
3.20 Wojenna
Rachel Weisz,
MARTA
BĄK, narzeczona
PSYCHOLOG
przednich
pojazdu
Taniec z gwiazdami
– serial wojenny
John Hannahw(130drzwiach
min)
4.25 Program publicystyczny
4.45
Zakończenie
programu
PROGRAM
TV

4.55 Newton
5.30 Zakończenie programu

2.10 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

marki Toyota Corolla, skradł jej
torebkę skórzaną, w której znajdował się portfel z zawartością
dowodu osobistego, prawo jazdy,
dowód rejestracyjny od pojazdu,
polisa ubezpieczeniowa OC, karta
płatnicza Visa, telefon komórkowy
marki Samsung Galaxy A5 wraz
z kartą SIM, karta Orlen. Suma
strat: 1.500 zł.
 Radzymin. Sprawca skradł dwa
pojemniki na odpady o pojemności 1100 l. Suma strat: 1.230 zł.
 Marki. Z terenu szkoły sprawca
skradł rower górski marki Romet
Rambler koloru czarnego z paskami zielono-srebrno-niebieskimi.
Suma strat: 950 zł.

6.04.2016

i skradł: laptop, panel radia, wkrętarkę, narzędzia ręczne. Suma
strat: 1.900 zł.
 Ząbki. Mieszkaniec Wołomina
powiadomił o kradzieży dwóch
akumulatorów o wartości 400 zł
oraz czterech kół o wartości 1.000 zł
z pojazdów zaparkowanych na
terenie myjni. Nieznany sprawca
dostał się na teren posesji poprzez uszkodzenie kłódki bramy
wjazdowej. Suma strat:1.500 zł.

14.04.2016

 Słupno. Nieznany sprawca, wykorzystując sen domowników, wyłamał wkładkę zamka w drzwiach
kotłowni, wszedł do domu i skradł
dowód rejestracyjny oraz kluczyki, a następnie z terenu posesji
skradł pojazd koloru czarnego,
rok produkcji 2016. Suma strat:
124.215 zł.

 Ząbki. Sprawca, po uprzednim
wywierceniu otworu w oknie salonu, dostał się do mieszkania
i skradł złotą biżuterię o wartości
6.000 zł. Suma strat: 10.000 zł.
15.04.2016
TVN
Nowy Jadów. Pracownik
 Radzymin.TVNieznany
sprawca
TVNzakła7
4
du energetycznego powiadomił
włamał się do domu mieszkalnego
5.30 Uwaga! – magazyn repor5.20 We dwoje 6.35 Mango – Te7.35 13 demonów Scooby-Doo
o kradzieży
polega
w Myszki
oknie
lezakupy
8.40 Kobra –poprzez
oddział spe- wybicie
terów
5.50 Mango –prądu,
Telezaku-która
8.05 Klubszyby
przyjaciół
Mikiłacjalny (8) 9.45
(10-13, 1)
na–bezpośrednim
podłączeniu
doKryminalni
zienkowym.
Skradł
8.35
Kacper: komputer
Szkoła Postrachu wraz
9.00
py
program reklamowy 8.00
15.05
Rybki z ferajny z– ﬁmonitorem
lm animoWysmakowani
9.10 Co tygryski
lubią
Dzień
TVN – zmagazyn
telinii Dobry
głównej
ominięciem
licznika.
oraz agregat
prądowany USA 2004 17.00 6 Dziedzic
najbardziej – ﬁlm obyczajowy USA
lewizji śniadaniowej 11.00 Na
Na
miejscu
pracownicy
zakładu
twórczy.
Suma
strat:
6.000
zł.
maski – komedia USA/Niemcy 2005,
2014 10.50 Policjantki i policjanci
Wspólnej (2257-2260) – serial
energetycznego
odcięli reż.prąd
Lawrencena
Guterman, wyk. Jamie
(158, 159) 12.50 Wielka historia
obyczajowy
Polska 2016 12.45
Kennedy,
Alan Cumming,16.04.2016
Liam Fal13.45 STOP Drogówka 14.45 7
Singielka
– telenowela
słupie(117-120)
głównym.
Osobą
podejconer 19.00 8 Od wesela do wePowrót trzech ninja – komedia senPolska
2016 14.30
You can dan- jest
rzewaną
o kradzież
 Radzymin.
Nieznani
sprawcy,
sela –Renata
komedia USA 1998,
reż. Frank
sacyjna
USA/Japonia 1994
16.45
ce – Po prostu tańcz! – program
M.
Straty
wynoszą
nie
mniej
niż
wykorzystując
nieuwagę
Coraci,
wyk.
Adam
Sandler,
Christine
8 Mistrz
Wing Chun mężczy– Ip Man
rozrywkowy Polska 2016
Taylor, Angela Featherstone
21.05
– ﬁlm biograﬁmiejskim,
czny Hongkong 2010
462,50 zł na szkodę PGE Wyszków.
zny na
targowisku
z tyl9 Kiler – komedia kryminalna
19.00 Galileo (548) 20.00 Polinej
kieszeni
spodni
skradli portfel
16.25 MasterChef Junior
Polska 1997, reż. Juliusz Machulski,
cjantki i policjanci (160, 161) 22.00
z zawartością:
dowodu
11.04.2016
wyk. Cezary Pazura, Małgorzata
Ko– program rozrywkowy
CSI: Kryminalne
zagadkiosobisteMiami (85)
żuchowska,
Jerzy Stuhr
7
23.00
7 Walka
z cieniem.
Ostatnia
18.00
Kuchenne rewolucje
go,23.20
prawa
jazdy,
karty
kierowcy,
 Jasienica.
Z terenu stacji
PKP
Zabójcze ciało – czarna komedia USA
runda – ﬁlm sensacyjny Rosja 2011
– realitysprawcy
show
patentu
motorowodnego,
kart
nieznani
skradli
metalo2009,
reż.
Karyn
Kusama,
wyk.
Me1.40 Tuż przed tragedią
19.00 Fakty
bankomatowych,
karty paliwowej
we elementy
konstrukcjigan
doFox,
budoAmanda Seyfried,
Johnny
19.45
Uwaga!
Simmons
1.35 Terminator:
orazKroniki
pieniędzy
w kwocie 160 euro
wy wiat
nareporterów
przystankach
kolejo– magazyn
TV Puls
Sary Connor (10) 2.35 Klub magii
20.00
MaliSuma
giganci strat: 10.000
i 250 zł. Suma strat: około 1.000 zł.
wych.
zł.
4.45 Druga strona medalu – talk
– program rozrywkowy
5.10 Menu na miaręMarek
5.35 Z archiposhow Polska 2010  Marki. Mieszkanka
22.45 Kocha, lubi, szanuje
policji 5.50 Co ludzie powiewiadomiła,wum
iż
nieznana
kobieta,
12.04.2016
(Crazy, Stupid, Love)
dzą? (10, 1) 7.00 Taki jest świat
– komedia romantyczna
jejludzie
nieuwagę,
skra Zielonka.
Nieznany TTV
sprawca wykorzystując
TTV
7.50 Co
powiedzą? (2,
3)
USA
2011
9.10 Stawka
większa pieniądze
niż życie (11,
dła
z
otwartego
regału
podbiegł na ulicy do kobiety
i
ze7.30 Komornicy. Czas zapłaty 8.00
Reż. Glenn Ficarra,
12) 11.55 Wojciech Cejrowski. Boso
kwocie
9.000 zł oraz dwa
rwałJohn
jej Requa,
z szyi część łańcuszka
wyKossakowski.
Inicjacjaw8.30
Odlo- około
Etiopia 12.35 8 Zemsta frajerów
towy ogród
9.00 Ostre
cięcie pierścionki
9.45
złote
wartości
600 zł.
konanego
złota o wadze
7 grawyk. Steveze
Carell,
– komediaoUSA
1984 14.10 BiblioteExpress 10.00 Damy i wieśniacz(1-3) –zł.
serial przygodowy USA
Gosling,
strat:karze
9.600
mówRyan
o wartości
około 700
zł. Remont dlaSuma
ki 11.00
zysku 11.55
2014 17.00 8 Bibliotekarz: tajemWojny magazynowe – Teksas 13.20
nica włóczni – ﬁlm przygodowy USA/
Wojny magazynowe 14.15 Anatomia
Niemcy 2004 19.00 Pingwiny z Magłupoty według Richarda
Hammonda
Informacje uzyskane
od 8
rzecznika
dagaskaru 20.00
Tunel – ﬁlm
 Kobyłka.
Mieszkaniec14.45
Kobyłki
– komedia sensacyjna
Podstępne roboty 15.15 Rozkatastroﬁczny USA
1996 22.35 8
Polska
2000
prasowego
Powiatowej
złożył
zawiadomienie
omowywłamakontrolowane 15.45
Express Komendy
Underworld:
Bunt
Lykanów
– horror
Reż. Olaf Lubaszenko,
16.05 Usterka 16.40 Policji
Lot wysokiego
Tomasza
Sitka.
niu do
samochodu dostawczego
USA/Nowa
Zelandia 2009 0.15 8
wyk. Maciej Stuhr,
ryzyka 17.45 Expressopr.
18.05
Deeda
Kosmita Paul – komedia USA/Wielka
zaparkowanego
na parkingu
osieCezary Pazura,
Facto 19.10 Kossakowski. Inicjacja
Michał Milowicz
dlowym.
Nieznany sprawca,
po 20.00 Anatomia Brytania 2011 2.40 Zobacz to!
19.45 Express
(125 min) zamka w drzwiach
głupoty według
wyłamaniu
kie-Richarda Hammon3.15 Uwaga!
da 21.00 Usterka 22.00 Rozmowy
rowcy,
dostał
się do jegokontrolowane
wnętrza22.30 Gogglebox.
– magazyn
reporterów
(L)
3.30 Klub magii
Przed telewizorem 0.00 Kulisy porno
4.50 Zakończenie programu
biznesu 0.30 Sekrety striptizerek

Julianne Moore

(145 min)
13.04.2016
Chłopaki nie płaczą
1.10

NIEDZIELA 24 kwietnia
TVP 1

TVP 2

Polsat

TVN

TVN 7

6.30 My, wy, oni 7.00 Msza święta
8.00 Tydzień 8.50 Ziarno 9.25 Teleranek 9.55 Rozdarte serca (7) 11.00
Jak to działa? 11.25 Do zobaczenia
w Krakowie 11.45 ORLEN Warsaw
Marathon 11.55 Między ziemią a
niebem 12.00 Regina Coeli 12.15
Między ziemią a niebem 12.40 ORLEN Warsaw Marathon 12.50 Dzika
Francja (1) 13.45 ORLEN Warsaw
Marathon 13.55 7 Lemoniada Gada – musical USA 2011

5.30 Arka Davida Attenborough –
ﬁlm dokumentalny Wielka Brytania 2012 6.30 Słowo na niedzielę
6.40 M jak miłość (1217) 7.40
Barwy szczęścia (1437-1441)
10.15 Ostoja 10.55 Sekretne
życie drzew – ﬁlm dokumentalny
Polska 2015 11.40 Podróże z
historią 12.15 Makłowicz w podróży 12.50 Kabaret w samo południe (2) 14.00 Familiada 14.35
Kocham Cię, Polsko! (8)

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy
dzień z Polsat News 7.35 Jeźdźcy
smoków 8.05 Turbo Fast 8.35
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata
9.05 Kot w butach: Trzy diabły –
ﬁlm animowany USA 2012 9.20
8 Artur i Minimki – ﬁlm familijny
Francja 2006 (s.3) 11.40 7 Jak
długo jeszcze? – komedia USA/Kanada 2007, reż. Steve Carr, wyk.
Ice Cube 13.30 Merida Waleczna
– ﬁlm animowany USA 2012

5.25 Uwaga! – magazyn reporterów 5.45 Mango – Telezakupy
– program reklamowy7.55 Maja
w ogrodzie – magazyn poradnikowy 8.25 Akademia ogrodnika
– magazyn poradnikowy 8.30
Dzień Dobry TVN – magazyn telewizji śniadaniowej 11.00 Co za
tydzień – magazyn 11.45 Druga
szansa (9) – serial obyczajowy
Polska 2016 12.50 Mali giganci
– program rozrywkowy

15.45 ORLEN Warsaw Marathon
16.00 Zagadka hotelu Grand (4)
17.00 Teleexpress
17.25 ORLEN Warsaw Marathon
17.35 Strażacy (18) – serial
obyczajowy Polska 2016
18.35 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości
20.05 Hokej na lodzie: MŚ Dywizji 1A w Katowicach
20.10 ORLEN Warsaw Marathon
20.25 Bodo (8) – serial obyczajowy Polska 2015
21.35 Rolnik szuka żony
22.35 Książę i ja: Królewskie
wesele – komedia romantyczna USA 2006
Reż. Catherine Cyran,
wyk. Luke Mably (105 min)
0.20 Casino Royale – ﬁlm
sensacyjny W. Bryt./Czechy/Niemcy/USA 2006
Reż. Martin Campbell,
wyk. Daniel Craig
(155 min)
2.55 Jaka to melodia?
3.50 Straszny ﬁlm II
– komedia USA 2001
Reż. Keenan Ivory
Wayans (85 min)
5.15 Zakończenie programu

16.25 Na dobre i na złe (634)
– serial obyczajowy
17.25 Na sygnale (93) – serial
obyczajowy Polska 2016
18.00 Panorama
18.55 Przygarnij mnie
20.05 Mumia powraca (The
Mummy Returns) – ﬁlm
przygodowy USA 2001
Reż. Stephen Sommers,
wyk. Brendan Fraser,
Rachel Weisz (140 min)
22.25 Komediowa Scena Dwójki
23.25 Teatr TV: Koronacja
– spektakl teatralny
Polska 2014
Reż. Sebastian Chondrokostas, wyk. Piotr Ligienza, Marcin Bosak,
Irena Sierakowska
0.40 Skrzydlate świnie
– ﬁlm obyczajowy
Polska 2010
Reż. Anna Kazejak,
wyk. Paweł Małaszyński,
Piotr Rogucki,
Olga Bołądź
(110 min)
2.30 Psychoza (13, 14)
– serial grozy USA 2014
3.25 Zakończenie programu

15.45 Twoja twarz brzmi
znajomo – program
rozrywkowy
17.45 Nasz nowy dom
– reality show
18.40 Dwoje we troje (14)
– serial komediowy
18.50 Wydarzenia
19.30 Państwo w państwie
– program publicystyczny
20.05 Must be the music
– tylko muzyka
– program rozrywkowy
22.05 Immortals. Bogowie
i herosi (Immortals)
– ﬁlm przygodowy
USA 2011
Reż. Tarsem Singh,
wyk. Henry Cavill, Mickey
Rourke (160 min)
Żądny władzy król Hyperion
wypowiada wojnę sąsiadom. Żeby zagwarantować
sobie zwycięstwo, chce
zdobyć łuk Aresa. Jedynym
człowiekiem, który może
może mu się przeciwstawić jest Tezeusz.
0.45 Magazyn sportowy
2.45 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

15.25 Shrek Forever – ﬁlm
animowany USA 2010,
wyk. Mike Myers, Eddie
Murphy, Julie Andrews
17.25 Sablewskiej sposób na...
18.00 Ugotowani
19.00 Fakty
19.45 Uwaga!
20.00 MasterChef Junior
– program rozrywkowy
21.35 Nie kłam, kochanie
– komedia romantyczna
Polska 2008
Reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Piotr Adamczyk,
Marta Żmuda-Trzebiatowska, Grażyna Szapołowska (130 min)
23.45 Nieodebrane połączenie
(One Missed Call)
– horror Japonia/USA/
Niemcy 2008
Reż. Eric Valette,
wyk. Shannyn Sossamon,
Edward Burns,
Ana Claudia Talancón
(105 min)
1.30 Uwaga!
1.50 Klub magii
3.10 Rozmowy w toku
4.10 Zakończenie programu
DZIAŁ REKLAMY

5.35 We dwoje 6.50 Mango –
Telezakupy 8.55 Dwóch i pół (20)
9.30 Kobra – oddział specjalny (9)
10.35 Kryminalni (2-4, 6-7) – serial kryminalny Polska 2007 15.50
7 Przybysz z daleka – western
USA 1996, reż. Charles Haid, wyk.
Ed Harris, Amy Madigan 17.55
8 Angus, stringi i przytulanki – komedia USA/Niemcy/Wielka
Brytania 2008, reż. Gurinder Chadha, wyk. Georgia Groome, Aaron
Johnson, Karen Taylor 20.00 8
Kiler-ów 2-óch – komedia kryminalna Polska 1999, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Cezary Pazura,
Janusz Rewiński, Jan Englert
22.25 Blef (4) – serial kryminalny
USA 23.35 8 Przynęta – ﬁlm
sensacyjny USA 2000, reż. Antoine
Fuqua, wyk. Jamie Foxx, David
Morse, Robert Pastorelli 2.05 Wybrani (15) 3.05 Klub magii

TTV
TTV
6.25 Betlejewski. Prowokacje 6.55
Świat bez ﬁkcji 7.25 Remont dla
zysku 8.20 Gogglebox. Przed telewizorem 9.05 Testerzy 9.45 Express
10.00 Usterka 10.35 DeFacto
11.35 Wojny przewoźników 12.00
Wojny magazynowe 13.00 Anatomia
głupoty według Richarda Hammonda
14.00 Najlepszy w mieście 15.00
Ostre cięcie 15.45 Express 16.05
Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki
17.45 Express 18.05 Podstępne roboty 18.35 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 19.05 Testerzy 19.45 Express 20.00 DeFacto
21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00
Betlejewski. Prowokacje 22.30 Komornicy. Czas zapłaty 23.00 Poza
prawem 0.00 Przepustka

TV 4
6.00 Strażnik Teksasu (116) 7.05
Klub przyjaciół Myszki Miki 7.35 13
demonów Scooby-Doo 8.05 Klub
przyjaciół Myszki Miki 8.35 Kacper:
Szkoła Postrachu 9.00 Garﬁeld Show
9.25 9 Królowa śniegu – ﬁlm
familijny Niemcy 2014 11.10 Galileo (547) 13.20 7 Krwiożerczy rój
– thriller USA/Meksyk 2003 15.05
7 Detonator – thriller USA/Niemcy
2003 17.00 9. miesiąc (7, 8) 19.00
Galileo (549) 20.00 7 Bestia –
ﬁlm sensacyjny Kanada/Hongkong/
Wielka Brytania 2003 21.55 9
Kasyno – dramat kryminalny USA/
Francja 1995 1.40 7 Pokonać samotność – dramat Niemcy/Kanada/
USA 2007 3.30 Mega Chichot

TV Puls
6.00 Taki jest świat 6.55 Stawka większa niż życie (13, 14) 9.15
Wojciech Cejrowski. Boso – Teksas
9.50 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 10.20 Wojciech Cejrowski. Boso
Karaiby 11.45 8 Mikołajek – ﬁlm
przygodowy Belgia/Francja 2009
13.25 8 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm – ﬁlm fantasy Niemcy
2012 14.50 7 Gruby i chudszy
– komedia USA 1996 16.50 7
Wyścig szczurów – komedia Kanada/
USA 2001 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 20.00 7 Ghost Rider – ﬁlm
sensacyjny USA 2007 22.15 9
Pan życia i śmierci – thriller USA
2005 0.35 Wikingowie (8) 1.30 Zoo
(5) 2.25 Zobacz to!

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502

(L)

reklama@fakty-wwl.pl

www.fakty.wwl.pl
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Koncert „Dla Wiesi”
Prawnej LexKała, ul. Młodzieżowa
1/2A w Zielonce, BUR Doradztwo
Podatkowe Sp. z o.o., ul. Wojska
Polskiego 2a w Zielonce. Koordynatorem koncertu jest dh Dariusz
Kała, sekretarz OSP Zielonka, tel.
695 424 678.

W sobotę, 14 maja o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3 odbędzie się koncert charytatywny Haliny Frąckowiak „Dla Wiesi”.
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Waldemara Pawlaka, komendanta
powiatowego PSP w powiecie wołomińskim st. bryg. mgra inż. Jacka
Pietranika oraz burmistrza miasta
Zielonka Grzegorza Dudzika. Organizatorami koncertu są: Ochotnicza
Straż Pożarna w Zielonce, Fundacja
Nowa Zielonka oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
Cegiełki w cenie 30 zł (stanowiące
bilet wstępu na koncert) będą rozprowadzane od dnia 22 kwietnia.
Cegiełki można nabyć w: Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce, ul. Mickiewicza 16, Kancelarii

opr. red.

Rusza nabór
do klasy w zawodzie
monter elektronik
Firma TRUMPF Huettinger Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce wspólnie z Zespołem Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka
w Warszawie ogłasza nabór do klasy monter elektronik.

fot. organizatorzy

Całkowity dochód z koncertu
zostanie przeznaczony na rzecz rehabilitacji druhny Wiesławy Kałuskiej z Zielonki. U Pani Wiesławy
w 2015 r. zdiagnozowano rzadką
chorobę – stwardnienie boczne
zanikowe. Choroba ta postępuje
bardzo szybko oraz uniemożliwia
samodzielne funkcjonowanie. Pani
Wiesia obecnie porusza się na wózku inwalidzkim i wymaga całodobowej opieki. Aby mogła w miarę normalnie funkcjonować, konieczna
jest kosztowna rehabilitacja.
Koncert został objęty patronatem honorowym prezesa Związku
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Krzyżówka nr 163

POZIOMO:
1A) domek na biwaku;
1H) miasto na Węgrzech, ośrodek
produkcji win;
3G) tekturowa na frytki;
5G) muzyczny system pracy;
6A) bezbarwny do malowania;
7G) ciasto wielkanocne;
8A) największe miasto na Sycylii;
9G) gatunek sera;
10A) półwysep w Ameryce Środkowej;
11G) meksykański kaktus.

Od września 2016 r. w Zespole
Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie ma powstać klasa
w zawodzie monter elektronik pod
patronatem ﬁrm z branży elektronicznej. Uczęszczający do niej
uczniowie będą mogli uczyć się
zawodu m.in. w ﬁrmie TRUMPF
Huettinger Sp. z o.o. z siedzibą
w Zielonce, która zainicjowała
utworzenie klasy patronackiej.
Klasa monter elektronik w ﬁrmie TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
będzie miała charakter dualny, co
oznacza, że część zajęć będzie odbywała się w szkole, a część w ﬁrmie
w Zielonce. Duża ilość zajęć praktycznych ma zapewnić dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.
Pod okiem wykwaliﬁkowanego instruktora-praktyka uczniowie będą
mogli zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. „Uczniom naszej
klasy patronackiej oferujemy umowę o pracę, bogaty pakiet socjalny,
możliwość pracy z nowoczesnymi
technologiami, a dla najlepszych
absolwentów – propozycję dalszej
współpracy” podkreśla Bogusława
Wróblewska, kierownik działu kadr
i płac w ﬁrmie TRUMPF Huettinger.
Uczniowie będą mieli możliwość
realizowania niestandardowego programu nauczania i uzyskania certyﬁ-

NAGRODA
NIESPODZIANKA

PIONOWO:
A1) nagłe zapadanie w krótki sen;
C6) człowiek ułomny, inwalida;
E6) arkusz poprawek drukarskich;
G2) wulkan we Włoszech;
G7) solenizantka z 20 czerwca;
H5) koreańskie auto;
I1) kolega pszczółki Mai;
I7) płynie przez Łowicz;
J5) chodzi do tyłu;
K1) imię Amundsena;
K7) tango Grechuty.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 18 utworzą hasło - tytuł powieści Ildefonsa Falconesa.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 6 maja na adres redakcji (z dopiskiem: krzyżówka nr 163).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.

katu zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
„Korzyści dla obu stron są oczywiste
– uczniowie mają możliwość pracy
i nauki przy nowoczesnych urzadzeniach oraz poznania najnowszych
technologii z zakresu elektroniki. Dla
nas oznacza to, że w przyszłości będą
wykwaliﬁkowanymi pracownikami,
znającymi ﬁrmę, jej kulturę i sposób
funkcjonowania” reasumuje Bogusława Wróblewska.
TRUMPF Huettinger jest światowym liderem w przetwarzaniu
energii. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji zasilaczy do
procesów plazmowych, wzbudzania
laserów CO2 oraz aplikacji nagrzewania indukcyjnego. Na takich zasilaczach opiera się przemysł półprzewodnikowy, ale stosowane są w wielu
branżach, np. motoryzacyjnej, komputerowej czy fotowoltaicznej.
TRUMPF Huettinger
ul. Marecka 47
05-220 Zielonka
www.trumpf-huettinger.com/en.html
Zapraszamy na Dzień Otwarty,
11.05.2016 w godz.14.00-18.00. Zapisy: Marlena Brzóska, tel. 22 7613837
Marlena.Brzoska@pl.TRUMPF.com

PROGRAM TV

PONIEDZIAŁEK 25 kwietnia
TVP 1

TVP 2

Dzień Flagi w Ossowie
Polsat

TVN

5.35 Klan (2931) 5.55 Telezakupy 6.30 Dzika Francja (1) –
ﬁlm dokumentalny 7.30 Jaka to
melodia? 8.00 Wiadomości 8.20
Polityka przy kawie 8.35 Ojciec
Mateusz (77) 9.30 Grzech Fatmagül (3) – serial obyczajowy Turcja
2010 10.30 Wspaniałe stulecie:
Tajemniczy świat 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35
Przepis dnia 12.50 Życie na raﬁe
14.00 Grzech Fatmagül (4)

5.35 M jak miłość (1048) – serial
obyczajowy Polska 2013 6.30
Polska 1050 – ﬁlm dokumentalny 7.05 M jak miłość (1049)
– serial obyczajowy Polska 2013
8.00 Pytanie na śniadanie 10.55
Barwy szczęścia (1441) – serial
obyczajowy Polska 2016 11.35
Postaw na milion 12.35 Tylko
z tobą (39) 13.35 Śniadanie na
trawie (8) 14.10 Na sygnale (15)
14.35 Rodzinka.pl (55, 56)

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy
dzień z Polsat News 7.55 Trudne sprawy (610) 8.55 Malanowski i Partnerzy (493, 494) 2012
9.55 Mój przepis na... 10.00
Dzień, który zmienił moje życie
(118) 11.00 Dlaczego ja? (165)
12.00 Pielęgniarki (240) – serial
fabularno-dokumentalny Polska
2016 13.00 Trudne sprawy (611)
14.00 Pierwsza miłość (2284)
14.45 Dlaczego ja? (677)

5.50 Uwaga! – magazyn reporterów 6.20 Mango – Telezakupy
– program reklamowy7.25 Sablewskiej sposób na... 8.00 Dzień Dobry
TVN – magazyn telewizji śniadaniowej 10.55 Kuchenne rewolucje
– reality show 12.00 Szkoła (273)
– serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016 13.00 Szpital (510)
– serial fabularno-dokumentalny
14.00 Ukryta prawda (621) – serial
fabularno-dokumentalny

15.00 Wiadomości
15.20 Okrasa łamie przepisy
15.50 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem (1/20)
– serial obyczajowy
Turcja 2015 (s.3)
16.45 Pegaz – Flesz
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2932) – telenowela
18.30 Świat się kręci
19.15 Przepis dnia
19.30 Wiadomości
20.05 Magazyn hokejowy
20.07 Rajdowe MŚ: WRC
20.25 Wielki Test o Podatkach.
Fiskus od kuchni
22.05 Karski i władcy ludzkości
– ﬁlm dok. Polska 2015
23.15 Książę i ja: Królewskie
wesele – komedia romantyczna USA 2006
Reż. Catherine Cyran, wyk.
Luke Mably (105 min)
1.00 Stażyści (The Intership)
– komedia USA 2013
Reż. Shawn Levy (120 min)
3.00 Notacje – serial dok.
3.20 Świat się kręci
4.05 Zagadkowa Jedynka
5.05 Zakończenie programu

15.40 Panorama – kraj
16.00 Pogoda – kraj
16.05 Hity kabaretu (23)
17.05 Tylko z tobą (40) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18.00 Panorama
18.50 Jeden z dziesięciu
19.25 Barwy szczęścia (1441,
1442) – serial obyczajowy
20.40 M jak miłość (1218)
– serial obyczajowy
21.35 Kulisy serialu
„M jak miłość”
21.55 Sonda II (11)
– program popularnonaukowy Polska 2016
23.00 Betar – ﬁlm dokumentalny Polska 2010
Reż. Robert Kaczmarek
0.05 Grimm (32) – serial fantastyczny USA 2012
1.05 Aida (13) – serial komediowy Polska 2011
2.05 Witaj, do widzenia (Hello
Goodbye) – komedia Francja/Izrael/Włochy 2008
Reż. Graham Guit, wyk.
Fanny Ardant, Gérard
Depardieu (105 min)
3.50 Betar – ﬁlm dokumentalny
4.50 Zakończenie programu

15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
(807) – serial fab.-dok.
17.00 Małolaty (40)
18.00 Pierwsza miłość (2285)
18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich
(28) – serial komediowy
20.00 Wysmakowani
20.10 Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (The Day
the Earth Stood Still)
– ﬁlm sf USA/Kanada 2008
Reż. Scott Derrickson,
wyk. Keanu Reeves, Jennifer Connelly (130 min)
22.20 Szalony lot (Flight of Fury) – ﬁlm sensacyjny W.
Bryt./Rumunia/USA 2007
Reż. Michael Keusch,
wyk. Steven Seagal, Steve Toussaint (125 min)
0.25 Powiedz, że to nie tak
(Say It Isn't So) – komedia
romantyczna USA 2001
Reż. James B. Rogers,
wyk. Chris Klein (140 min)
2.45 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

15.00 Rozmowy w toku
16.00 Szkoła (274)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
17.00 Ukryta prawda (622)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
18.00 Szpital (511)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
19.00 Fakty
19.50 Uwaga!
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej (2261)
– serial obyczajowy
Polska 2016
20.55 Singielka (121)
– telenowela Polska 2016
21.30 Druga szansa (10)
– serial obyczajowy
Polska 2016
22.30 Na językach
23.30 Agent – gwiazdy
0.30 Wybrani (6) – serial sensacyjny USA 2013
1.30 Gra pozorów (8) – serial
sensacyjny USA 2010
2.30 Uwaga!
2.55 Klub magii
4.15 Rozmowy w toku
5.15 Zakończenie programu

tel. 22
787 07 11, kom. 664 200 502
WTOREK 26
kwietnia

DZIAŁ REKLAMY

TVP 1
5.25 Klan (2932) 5.45 Telezakupy

TVP 2
5.35 M jak miłość (1049) 6.35

TVN 7
5.15 We dwoje 6.40 Męski typ – talk
show Polska 7.15 Ukryta prawda
(8) 8.15 Sąd rodzinny (160) 9.15
Sędzia Anna Maria Wesołowska
(599) 10.15 Chirurdzy (8) 11.15
Mango – Telezakupy 12.50 Sąd
rodzinny (161) 13.50 Szpital (362)
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska (600) 15.50 Kryminalni (9, 10)
18.00 Chirurdzy (9) – serial obyczajowy USA 19.00 Ukryta prawda
(9) – serial fabularno-dokumentalny
Polska 20.00 9 Sprawa Thomasa Crowna – ﬁlm kryminalny USA
1999, reż. John McTiernan, wyk.
Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis
Leary 22.25 Tajemnice Laury (7) –
serial kryminalny USA 23.20 8
Geronimo – western USA 1993, reż.
Roger Young, wyk. Joseph Running
Fox, Jimmy Herman, Ryan Black
1.40 Klub magii 3.50 Druga strona
medalu – talk show

TTV
TTV
6.35 Express 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 8.50
Ukryta prawda 10.50 Sąd rodzinny
11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.45 Kartoteka 13.45 DeFacto
Extra 14.15 Kup, napraw i sprzedaj
14.45 Tajemnice otyłości 15.45
Express 16.05 Uwaga! 16.25 Kartoteka 17.30 DeFacto – ﬂesz 17.45
Express 18.05 Sekrety brytyjskich
portfeli 19.10 Najdziwniejsze wypadki drogowe 19.45 Express 20.10
Uwaga! po Uwadze 21.10 Komornicy. Czas zapłaty 21.45 Express
22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Punkt
krytyczny 0.15 Uwaga! po Uwadze
1.15 Betlejewski. Prowokacje 1.45
Gogglebox. Przed telewizorem

TV 4
7.35 Kacper: Szkoła Postrachu 8.05
Klub przyjaciół Myszki Miki 8.35
Kacper: Szkoła Postrachu 9.00 Nieśmiertelny (18) 10.00 Moja nadzieja
(43) 11.00 Włoska narzeczona (131)
11.55 Mój przepis na... 12.00 Detektywi w akcji (72) 13.00 Policjantki
i policjanci (161) 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja (44) 17.00
Włoska narzeczona (132) 18.00 Detektywi w akcji (73) 19.00 Policjantki
i policjanci (162) 20.00 Śmierć na
1000 sposobów 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (4)
21.55 Mój przepis na... 22.00 Galileo (548) 0.00 Spadkobiercy 1.05
STOP Drogówka 2.05 Interwencja

TV Puls
5.10 Menu na miarę 5.35 Z archiwum policji – serial dokumentalny
Polska 2010 6.00 Niania (25, 26)
7.00 Nash Bridges (66, 67) 9.00 Kobra – oddział specjalny (6, 7) 11.00
Napisała: morderstwo (13) 12.00
Dziesięć przykazań (10) 13.05 Odmienić los (127) 14.00 Oblicza miłości (113) 15.00 Niewolnica Victoria
(16, 17) 17.00 Dziesięć przykazań
(11) 18.00 Bibliotekarze (3, 4) 20.00
7 Oczy smoka – ﬁlm sensacyjny
USA 2012 21.50 8 Tunel – ﬁlm
katastroﬁczny USA 1996 0.25 Zobacz to! 1.05 Stawka większa niż życie (11) 2.10 JRG w akcji 2.50 Dyżur
3.00 JRG w akcji 3.25 Dyżur 3.50
JRG w akcji 4.20 Menu na miarę

(L)

Polsat

TVN
5.45 Uwaga! – magazyn repor-

TVN 7
5.15 We dwoje 6.35 W-11 – wy-

Uroczystość zacznie się od wciągnięcia
ﬂagi na maszt, którego dokona burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan. Następnie
zgromadzeni przejdą do Centrum Informacji Turystyczno Historycznej. Tam
odbędzie się krótki koncert, podczas
którego zostanie zaprezentowana historia muzyki hymnicznej, poprzedzającej
powstanie „Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie zgromadzeni zobaczą prezentację multimedialną o historii barw
narodowych. W kolejnej, już mniej oﬁcjalnej części będzie można udać się na
wycieczkę pieszą lub rowerową w Parku
Kulturowym. W pawilonie Samorządowej Instytucji Kultury, podczas warsztatów, będzie można wykonać kokardy
w barwach narodowych. - Rodziny są
zaproszone do wzięcia udziału w grze
terenowej. Zgłoszenia przyjmujemy od
godziny 13.30 w Centrum Informacji
Turystyczno-Historycznej. O 16.00 wyłonimy zwycięzców i wręczymy atrakcyjne
nagrody, które przydadzą się przy planowaniu kolejnych rodzinnych wycieczek
– informuje Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920.
MP

reklama@fakty-wwl.pl

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy

W poniedziałek, 2 maja od godziny 12.00 w Ossowie, organizowane
są uroczystości związane z obchodzonym tego dnia Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

TV 4
7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki

10
Dam pracę
 Zatrudnię osoby z doświadczeniem
do pracy w cukierni - Radzymin.
Tel: 606 880 373

Redakcja gazety „fakty.wwl”
zatrudni handlowca.
Chętnych prosimy
o przesłanie CV na adres:
reklama@fakty.wwl.pl
lub dostarczyć
do redakcji.
 Hotel Warszawianka, Centrum
Kongresowe w Jachrance poszukuje
w związku z dynamicznym rozwojem,
chętnych do pracy na stanowiska:
ogrodnik, kucharz, pomoc kuchenna,
kelner, pokojowa, elektryk, elektromechanik, elektryk-automatyk,
stolarz meblowy, hydraulik, e-mail:
hr@warszawianka.pl tel. (22) 768 94 39
 Piekarza lub osobę do rozkładania
pieczywa w okolicach Tłuszcza, tel.
507 705 220
 Blacharza samochodowego i pomocnika blacharza. Okolice Wołomina, tel.
691 658 769

Różne
 Naprawa sprzętu AGD. Pralki, zmywarki,
piekarniki. Z dojazdem do klienta - Radzymin i okolice, tel 784 524 586

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013
 Kupię antyki, starocia, tel. 513 744 465
 Kupię olchę, dąb, sosnę lub las, tel.
600 627 699

Zegarmistrz skupuje stare zegarki
do naprawy lub na części. Wołomin,
ul. Legionów 20, tel. 501 941 468

Sprzedam

REKLAMA

SPRZEDAŻ WĘGLA
MIAŁ, GROSZEK, DOBREJ JAKOŚCI
DREWNO KOMINKOWE. TANIO!

STUDNIE

501 122 370

Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

SKŁADY WĘGLA WWL
Wołomin, ul. Radzymińska 16b

FILTRY do WODY

607 508 052

EKOGROSZEK od 28 MJ - 799 zł
Orzech Gruby
Orzech drobny
Kostka
Miał

od 26 MJ
od 25 MJ
od 27 MJ
od 24 MJ

700 zł
650 zł
799 zł
540 zł

Drewno sosnowe, olcha. RATY

Dowóz do 20 km - Gratis!

Znicze hurt-detal. Duży wybór,
konkurencyjne ceny, sprzedaż
całoroczna, tel. 604 405 826
 Sprzedam sztachety olchowe, szalówka, więźba dachowa, kantówka,
drewno opałowe, tel. 600 627 699
 Sprzedam widlak 2,5 t sprawny. Betoniarkę 250 i 150 l. Butle tlenowe 2 szt.,
acetylen 1 szt. z reduktorem i wężem, tel.
TVP 2
601TVP
7171491

odżelaziacze - odkamieniacze

tel. 783-509-003
USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

www.fakty.wwl.pl

Nr 8 (324) 21 kwietnia 2016

www.facebook.com/faktywwl

Wyrób i sprzedaż materiałów budowlanych – E. Kalicki.
Ogrodzenia betonowe, pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO
i inne. Atrakcyjne ceny. Klembów,
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 98, tel.
22 799 93 89; 604 555 651

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
tynki akrylowe itp.
parapety zewnętrzne
podbitki dachowe

tel. 501 379 549

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów,
parkingów
- sprzątanie placów, targowisk, terenów pod budowę
- obsługa imprez okolicznościowych

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D
PONIEDZIAŁEK 25 kwietnia
tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65
e-mail: imperf@imperf.com.pl
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Docieplenia budynków El-Mar
montaż podbitek, parapety, tynki
silikonowe itp. tel. 507 054 831

BRUKARSTWO

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

Sprzedaż pojemników
120, 240, 1100 m3 i inne typy

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224

w w w. n o v b u d . i n f o . p l

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

Sprzątanie,
wiosenne porządki

Hydraulika – pełen zakres, montaż instalacji urządzeń gazowych,
hydraulika c.o., tel. 514 166 055

podwórza, podjazdy, opaski, chodniki,
odwadnianie terenu, parkingi itp.
Schody, Tarasy, Palisady itd
Grzegorz Lewandowski

Usługi hydrauliczne instalacje
wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania i gazowe. Uprawnienia. www.hydraulik-wolomin.pl, tel. 602 724 738

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
Układanie glazury, terakoty, malowanie i inne, telefon
600 798 517, (29) 757 25 30
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5.25 Klan (2932) 5.45 Telezakupy
6.25 Życie na raﬁe 7.30 Jaka to
melodia? 8.00 Wiadomości 8.20
Polityka przy kawie 8.30 Historia
dla ciebie – pamięć.pl 9.00 Ojciec
Mateusz (78) 9.55 Grzech Fatmagül (4) 10.55 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem (1) – serial obyczajowy Turcja 2015 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35
Przepis dnia 12.50 Życie na raﬁe
14.00 Grzech Fatmagül (5)

5.35 M jak miłość (1049) 6.35
Dom to nie tylko miejsce – ﬁlm
dokumentalny Polska 2016 7.05
M jak miłość (1050) 8.00 Pytanie
na śniadanie 10.55 Barwy szczęścia (1442) – serial obyczajowy
Polska 2016 11.35 Na dobre i na
złe (144) – serial obyczajowy Polska 2003 12.35 Tylko z tobą (40)
13.35 Dzika muzyka (7) 14.10
Na sygnale (16) 14.40 Rodzinka.
pl (57, 58)

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy
dzień z Polsat News 8.00 Trudne
sprawy (611) 9.00 Malanowski i
Partnerzy (495, 496) 10.00 Dzień,
który zmienił moje życie (119)
11.00 Dlaczego ja? (166) – serial
fabularno-dokumentalny Polska
2010 12.00 Pielęgniarki (241)
– serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016 13.00 Trudne sprawy (612) 14.00 Pierwsza miłość
(2285) 14.45 Dlaczego ja? (438)

5.45 Uwaga! – magazyn reporterów 6.15 Mango – Telezakupy
7.20 Singielka (121) – telenowela Polska 2016 7.50 Doradca
smaku 8.00 Dzień Dobry TVN
10.55 Kuchenne rewolucje – reality show 12.00 Szkoła (274)
– serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016 13.00 Szpital (511)
– serial fabularno-dokumentalny
14.00 Ukryta prawda (622) – serial fabularno-dokumentalny

15.00 Wiadomości
15.20 Okrasa łamie przepisy
15.50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem (2) – serial
obyczajowy Turcja 2015
16.45 Pegaz – Flesz
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2933) – telenowela
18.30 Świat się kręci
19.15 Przepis dnia
19.30 Wiadomości
20.05 GOL – magazyn piłkarski
20.25 Rozdarte serca (8)
– serial obyczajowy
21.25 Warto rozmawiać
22.30 Stażyści (The Intership)
– komedia USA 2013
Reż. Shawn Levy,
wyk. Vince Vaughn,
Owen Wilson (130 min)
0.40 Agent pod przykryciem
(8) – serial kryminalny
1.45 Uwięziona w mroku
(Penthouse North)
– thriller USA 2013
Reż. Joseph Ruben
3.15 Notacje – serial dok.
3.30 Świat się kręci
4.20 Zagadkowa Jedynka
5.05 Zakończenie programu

15.40 Panorama – kraj
16.00 Pogoda – kraj
16.10 M jak miłość (1218)
– serial obyczajowy
17.05 Tylko z tobą (41) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18.00 Panorama
18.50 Jeden z dziesięciu
19.25 Barwy szczęścia (1442,
1443) – serial obyczajowy
20.45 M jak miłość (1219)
– serial obyczajowy
21.40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
21.50 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22.55 Manekiny testowe.
Wstrząsająca historia
– ﬁlm dokumentalny
Wielka Brytania 2013
0.05 Komediowa Scena Dwójki
1.00 Prokurator (4) – serial
kryminalny Polska 2015
1.55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
2.55 Manekiny testowe.
Wstrząsająca historia
– ﬁlm dokumentalny
4.10 Tancerze (2) – serial
obyczajowy Polska 2009
5.05 Zakończenie programu

15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
(688) – serial fabularno-dokumentalny
17.00 Małolaty (41) – serial
fabularno-dokumentalny
18.00 Pierwsza miłość (2286)
– serial obyczajowy
18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich
(314) – serial komediowy
20.05 Hell's Kitchen – piekielna kuchnia
21.35 Powiedz TAK! (9)
– serial obyczajowy
22.45 Gangster (Lawless)
– dramat kryminalny
USA 2012 (s.3)
Reż. John Hillcoat, wyk.
Shia LaBeouf, Tom Hardy, Guy Pearce (140 min)
1.05 Przystań (Haven)
– dramat kryminalny
USA 2004
Reż. Frank E. Flowers,
wyk. Orlando Bloom,
Agnes Bruckner (130 min)
3.15 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

15.00 Rozmowy w toku
16.00 Szkoła (275) – serial
fabularno-dokumentalny
17.00 Ukryta prawda (623)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
18.00 Szpital (512)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
19.00 Fakty
19.50 Uwaga!
– magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej (2262)
– serial obyczajowy
20.55 Singielka (122)
– telenowela Polska 2016
21.30 Agent – gwiazdy
– reality show
22.30 Kuba Wojewódzki
– talk show
23.30 Superwizjer
0.05 Na językach
1.05 Gra pozorów (9, 10)
– serial sensacyjny USA
2010
3.00 Uwaga!
– magazyn reporterów
3.25 Klub magii
4.45 Rozmowy w toku
5.45 Zakończenie programu
DZIAŁ REKLAMY

5.15 We dwoje 6.35 W-11 – wydział śledczy (1055) 7.15 Ukryta prawda (9) 8.15 Sąd rodzinny
(161) 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska (600) 10.15 Chirurdzy (9)
11.15 Mango – Telezakupy 12.50
Sąd rodzinny (162) 13.50 Szpital
(363) 14.50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (601) 15.50 Kryminalni (11, 12) 18.00 Chirurdzy (10)
– serial obyczajowy USA 19.00
Ukryta prawda (10) – serial fabularno-dokumentalny Polska 20.00
8 Przynęta – ﬁlm sensacyjny
USA 2000, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Jamie Foxx, David Morse, Robert Pastorelli 22.40 8 Presidio
– ﬁlm sensacyjny USA 1988, reż.
Peter Hyams, wyk. Sean Connery,
Mark Harmon, Meg Ryan 0.35 Blef
(4) 1.40 Sposób na morderstwo (5)
2.40 Klub magii 4.50 Druga strona
medalu – talk show

TTV
TTV
6.05 DeFacto 6.35 Express 6.55
Uwaga! po Uwadze 7.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 8.50 Ukryta
prawda 10.50 Sąd rodzinny 11.45
Sędzia Anna Maria Wesołowska
12.45 Kartoteka 13.45 DeFacto
Extra 14.15 Kup, napraw i sprzedaj 14.45 Tajemnice otyłości 15.45
Express 16.05 Uwaga! 16.25 Kartoteka 17.30 DeFacto – ﬂesz 17.45
Express 18.05 Luksusowe zachcianki 19.10 Najdziwniejsze wypadki
drogowe 19.45 Express 20.00
Wściekła Brytania 21.10 Licytuj i
niszcz 21.45 Express 22.00 Usterka
23.00 Ostre cięcie 23.45 Rozmowy
kontrolowane 0.15 Rozmowy kontrolowane extra 0.45 DeFacto 1.15
Nastoletnie matki. Teen mom Poland

TV 4
7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
7.35 Kacper: Szkoła Postrachu 8.05
Klub przyjaciół Myszki Miki 8.35
Kacper: Szkoła Postrachu 9.00 Nieśmiertelny (19) 10.00 Moja nadzieja
(44) 11.00 Włoska narzeczona (132)
11.55 Mój przepis na… 12.00 Detektywi w akcji (73) 13.00 Policjantki
i policjanci (162) 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja (45) 17.00
Włoska narzeczona (133) 18.00 Detektywi w akcji (74) 19.00 Policjantki
i policjanci (163) 20.00 9. miesiąc (8)
21.00 STOP Drogówka 22.00 8
Syrena – horror USA 2001 23.55
Spadkobiercy 0.55 Śmierć na 1000
sposobów 1.25 Interwencja

TV Puls
5.35 Z archiwum policji 6.00 Niania
(26, 27) 7.00 Nash Bridges (67,
68) 9.00 Kobra – oddział specjalny
(7, 8) 11.00 Napisała: morderstwo
(14) 12.00 Dziesięć przykazań (11)
13.05 Odmienić los (128) 14.00 Oblicza miłości (114) 15.00 Niewolnica
Victoria (17, 18) 17.00 Dziesięć przykazań (12) 18.00 Bibliotekarze (4,
5) 20.00 9 Pan życia i śmierci
– thriller USA 2005 22.30 8 Zejście II – horror Wielka Brytania 2009
0.10 Żywe trupy (4) 1.10 Stawka
większa niż życie (12) 2.25 Zobacz
to! 3.05 Z archiwum policji 3.35
Menu na miarę 3.55 Z archiwum
policji 4.20 Menu na miarę 4.45 Z
archiwum policji

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502
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Przeprowadzki, transport,
www.trans.mart.pl, telefon
22 781 60 03, 601 911 362

Projektowe usługi
Geodeta inż. Piotr Patejuk,
mapy, podziały itp. Wołomin,
ul. Ujazdowa 14, tel.: 793 573 169,
501 310 258

Elektryczne usługi
Instalatorstwo elektryczne, pełny zakres, e-mail: eleni@wp.pl,
telefon 604 967 615

Gastronomiczne
 Bar Maleńki. Radzymin, ul. Konstytucji 3 maja 3, tel. 22 786 52 86.
Najsmaczniejsze obiady domowe
w powiecie!

Obsługa imprez
CUKIERNIA BANASIAK
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Sklepy hurtowe, restauracje, kawiarnie,
sale weselne itp.
tel. 502 617 823, 508 142 375

 Skup aut wszystkich marek od 1995
do 2016 r. Tel. 573 418 807

Motoryzacja sprzedam
 Sprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, tel.
787 10 92

Motoryzacja usługi
Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl

 Poszukuję do wynajęcia mały, samodzielny domek w dobrym stanie (w
cenie około 400 zł), tel. 660 56 88 77
 Wynajmę lokal użytkowy 63 m2,
Szosa Jadowska (na terenie przemysłowym), tel. 790 277 032

Fauna i ﬂora
 ”Kameleon” sklep zoologiczno-wędkarski, art. dla zwierząt Wołomin,
ul. Armii Krajowej 29, Tłuszcz, ul. Głowackiego 2B, tel. 502 389 962

SKLEP OGRODNICZY
www.witona.prv.pl
Radzymin, ul. Norwida 22
tel. 786 52 55, fax 786 54 31

 Lakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, tel. 22
761 10 26

Czynny: pon. - pt. 800-1800, sob.800-1600,niedz.1000-1400

HOLOWANIE POJAZDÓW
MECHANIKA
BLACHARSTWO Rafał Krogulec 601 717 458
LAKIERNICTWO
WULKANIZACJA

 Zakładanie ogrodów, wszelkie prace ogrodnicze. Wertykulacja, cięcie
żywopłotów www.ogrodysosenka.pl,
tel. 691 564 249

05-200 Wołomin - Duczki, ul. Zachodnia 2
tel./fax 22 787-73-84, kom. 601 717 385

Auto
Gaz
montaż, serwis.
Mechanika pojazdowa,
wieloletnie doświadczenie

FHU „Wiktor” Trojany 37 B,
www.fhu-wiktor.com.pl
tel. 606 992 461

Tuje szmaragd od 5 zł sprzedam,
tel. 604 291 654

Nauka i szkolenia

Finansowe usługi
Radca prawny. Porady prawne,
pisma procesowe, sprawy cywilne, karne, rozwody, windykacja,
ochrona dłużnika, obsługa ﬁrm,
tel. 882 915 222, 606 973 049

Usługi komputerowe
 Serwis laptopów, komputerów
stacjonarnych, usuwanie wirusów, strony internetowe, Wołomin,
ul. Kościelna 20. Dojazd do klienta,
tel. 787 999 504

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

KUPUJEMY
WSZYSTKIE
AUTA

z roczników
1995-2013

L

Auto Szkoła A. Rosłon

kat. A, M, A1, A2, A, B+E, B1, B C C E D
psychotechnika, szkolenia okresowe,
kursy kwalifikacji wstępnej, tel. 608 690 918,
22 786 70 90, www.roslon.prawojazdy.com

Nieruchomości sprzedam
 Sprzedam działkę budowlaną
1000 m2 w Wólce Sulejowskiej k. Tłuszcza, woda, prąd, tel. 604 647 361
 Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 1000 m2 w Lipinkach kont.
661 656 916 lub 609 700 979

Zdrowie i uroda
 Lekarz Konrad Strzelczyk. Internista,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Gabinet lekarski Wołomin – Majdan,
ul. Rzymska 12 ,EKG, L4, wizyty domowe.
Zapisy tel. 609 555 700, 22 776 32 53

KADent Stomatolog – szeroki zakres

Katarzyna Adamus-Domańska
Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA
zabudowana 931 m2,
budynek 131m2. Zielonka
al. Piłsudskiego
tel. 506 764 990, 516 737 033

Nieruchomości wynajmę

TO MIEJSCE
CZEKA NA TWOJE
OGŁOSZENIE
2 2 787 07 11
664 200 502

 Pokoje do wynajęcia Warszawa Rembertów, tel. 691 782 006

Zwycięska passa Huraganu
W sobotę, 9 kwietnia piłkarze czwartoligowego Huraganu
Wołomin zmierzyli się w Sochaczewie z dziesiątą w tabeli Bzurą Chodaków.
Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem dominacji miejscowych, którzy
zaskakująco łatwo i często przedzierali się w pole karne wołomińskiej
drużyny. Pomagała im w tym dość
pasywna postawa naszej obrony.
Huragan zaatakował w 8. minucie, kiedy Marcin Stańczyk podał
do Pawła Nowackiego, a ten uderzył
obok słupka. Odpowiedź Bzury miała miejsce osiem minut później, gdy
piłkę ze środka otrzymał Szymon
Skowron, ale jego próbę w ostatniej
chwili zablokowali defensorzy. Następnie na wysokości zadania stanął Jakub Chrostowski i intuicyjnie
wybronił groźny strzał gospodarzy
z pięciu metrów.
W 29. minucie Marcin Stańczyk
dociągnął futbolówkę do linii końcowej i zacentrował do Patryka
Wróblewskiego, który nie zachował
zimnej krwi. Siedem minut później
Tomasz Oliwa zmarnował setkę
i w sytuacji sam na sam przestrzelił nad poprzeczką. Potem Szymon
Skowron z najbliższej odległości
niecelnie główkował przy słupku.

Co się odwlekło…
Po zmianie stron tempo gry znacznie osłabło, aczkolwiek nieco lepsze wrażenie sprawiały poczynania
zawodników Huraganu. W drugiej
połowie aktywnością ofensywną
trzykrotnie popisał się Patryk Wróblewski. Bardzo dobrą akcję wypracował m.in. w 65. minucie, kiedy
odegrał do boku Marcinowi Stańczykowi. Jednak doświadczony napastnik nieznacznie chybił obok słupka.
Co się odwlekło, to nie uciekło
i dwie minuty później doszło do
otwarcia, a zarazem ustalenia wyniku meczu. Rzut rożny wykonywał
Rafał Wielądek, precyzyjnie dośrodkował do Marcina Stańczyka,
który przymierzył głową w środek
bramki na 1:0.
Skład: Chrostowski – Mierzwiński, Woźniak, Dadacz, Lewicki
– Nowacki (62’ Tokaj), Choiński –
Wielądek, Mańko (62’ Ławcewicz) –
Wróblewski, Stańczyk (86’ Ndakiza).

PROGRAM TV

ŚRODA 27 kwietnia
TVP 1

TVP 2

Polsat

TVN

5.25 Klan (2933) 5.45 Telezakupy 6.25 Życie na raﬁe 7.25
Jaka to melodia? 8.00 Wiadomości 8.15 Polityka przy kawie
8.30 Pełnosprawni 9.00 Ojciec
Mateusz (79) 9.55 Grzech Fatmagül (5) 10.55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem (2) 11.55
Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.25 Magazyn rolniczy 12.40
Przepis dnia 12.50 Życie na raﬁe
14.00 Grzech Fatmagül (6)

6.05 M jak miłość (1050, 1051)
– serial obyczajowy Polska 2013
8.00 Pytanie na śniadanie 10.50
Barwy szczęścia (1443) – serial
obyczajowy Polska 2016 11.30
Na dobre i na złe (145) – serial
obyczajowy Polska 2003 12.30
Tylko z tobą (41) – serial obyczajowy Turcja 2015 13.20 Święty
uśmiechnięty – ﬁlm dokumentalny 14.10 Na sygnale (17) 14.40
Rodzinka.pl (59, 60)

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy dzień
z Polsat News 8.00 Trudne sprawy
(612) 9.00 Malanowski i Partnerzy (497, 498) 10.00 Dzień, który
zmienił moje życie (120) 11.00
Dlaczego ja? (167) – serial fabularno-dokumentalny Polska 2010
12.00 Pielęgniarki (242) – serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
13.00 Trudne sprawy (613) 14.00
Pierwsza miłość (2286) 14.45 Dlaczego ja? (439)

5.45 Uwaga! – magazyn reporterów 6.15 Mango – Telezakupy
7.20 Singielka (122) – telenowela Polska 2016 7.50 Doradca smaku – magazyn kulinarny
8.00 Dzień Dobry TVN 10.55
Kuchenne rewolucje – reality
show 12.00 Szkoła (275) – serial
fabularno-dokumentalny Polska
2016 13.00 Szpital (512) – serial
fabularno-dokumentalny 14.00
Ukryta prawda (623)

15.00 Wiadomości
15.20 Okrasa łamie przepisy
15.50 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem (3)
16.45 Pegaz – Flesz
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2934) – telenowela
18.30 Świat się kręci
19.15 Przepis dnia
19.30 Wiadomości
20.25 Houdini – sztuka iluzji
(4/4) – ﬁlm biograﬁczny
Kanada/USA 2014
Reż. Uli Edel, wyk.
Adrien Brody (60 min)
21.25 Radioaktywne miasto
– ﬁlm dok. Niemcy 2015
22.25 Pegaz
23.20 Uwięziona w mroku
(Penthouse North)
– thriller USA 2013
Reż. Joseph Ruben (95 min)
0.55 Radioaktywne miasto
2.05 Pegaz
2.50 Houdini – sztuka iluzji
(4/4) – ﬁlm biograﬁczny
Kanada/USA 2014 (55 min)
3.45 Notacje
4.05 Świat się kręci
4.50 Zakończenie programu

15.40 Panorama – kraj
16.00 Pogoda – kraj
16.10 M jak miłość (1219)
17.05 Tylko z tobą (42)
18.00 Panorama
18.45 Jeden z dziesięciu
19.25 Barwy szczęścia (1443,
1444) – serial obyczajowy
20.40 Na dobre i na złe (635)
– serial obyczajowy
21.45 Na sygnale (94) – serial
obyczajowy Polska 2016
22.25 Miłość na wybiegu
– komedia romantyczna
Polska 2009
Reż. Krzysztof Lang,
wyk. Karolina Gorczyca
(105 min)
0.10 O mnie się nie martw
(46) – serial komediowy
1.10 GPS – gwiezdne wojny – ﬁlm dokumentalny
Francja 2013
2.15 Macierzyństwo zastępcze – Kwitnący przemysł Indii – ﬁlm dok.
3.30 Trzeci oﬁcer (7) – serial
kryminalny Polska 2008
4.20 Wiadomości z drugiej
ręki (26, 27)
4.55 Zakończenie programu

15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
(689) – serial fabularno-dokumentalny
17.00 Małolaty (42)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2015
18.00 Pierwsza miłość (2287)
– serial obyczajowy
Polska 2016
18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich
(211, 489) – serial komediowy Polska 2005
20.40 Top chef
22.05 Pamiętniki z wakacji
(57) – serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
23.20 Totalny kataklizm
(Disaster Movie)
– komedia USA 2008
Reż. Jason Friedberg,
Aaron Seltzer,
wyk. Matt Lanter,
Vanessa Lachey,
Nicole Parker
(105 min)
1.05 Tajemnice losu
5.00 Zakończenie programu

15.00 Rozmowy w toku
16.00 Szkoła (276) – serial
fabularno-dokumentalny
17.00 Ukryta prawda (624)
– serial fabularno-dokumentalny Polska 2016
18.00 Szpital (513) – serial
fabularno-dokumentalny
19.00 Fakty
19.50 Uwaga!
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej (2263)
– serial obyczajowy
20.55 Singielka (123)
– telenowela Polska 2016
21.30 You can dance
– Po prostu tańcz!
23.15 Nie kłam, kochanie
– komedia romantyczna
Polska 2008
Reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Piotr Adamczyk,
Marta Żmuda-Trzebiatowska (135 min)
1.30 Sablewskiej sposób na...
2.05 Ostry dyżur (19) – serial
obyczajowy USA 2008
3.00 Uwaga!
3.20 Klub magii
4.40 Rozmowy w toku
5.45 Zakończenie programu

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502
CZWARTEK
28 kwietnia

DZIAŁ REKLAMY

TVP 1
5.25 Klan (2934) 5.45 Telezakupy

TVP 2
6.10 M jak miłość (1051, 1052)

TVN 7
5.15 We dwoje 6.40 Męski typ – talk
show 7.15 Ukryta prawda (10) 8.15
Sąd rodzinny (162) 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska (601) 10.15
Chirurdzy (10) 11.15 Mango – Telezakupy 12.50 Sąd rodzinny (163)
13.50 Szpital (364) 14.50 Sędzia
Anna Maria Wesołowska (602)
15.50 Kryminalni (13, 1) 18.00 Chirurdzy (11) – serial obyczajowy USA
19.00 Ukryta prawda (11) – serial fabularno-dokumentalny Polska 20.00
9 Piękny umysł – dramat USA
2001, reż. Ron Howard, wyk. Russell
Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly
22.55 Magazyn UEFA Champions
League – magazyn piłkarski 0.05 7
Szacun, bracie! – komedia Włochy
2012, reż. Paolo Uzzi, Giovanni Vernia, wyk. Giovanni Vernia, Maurizio
Micheli, Susy Laude 2.10 Klub magii
4.20 Druga strona medalu – talk
show Polska 2009

TTV
TTV
7.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50 Sąd
rodzinny 11.45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska 12.45 Kartoteka 13.45
DeFacto Extra 14.15 Kup, napraw i
sprzedaj 14.45 Moje wielkie cygańskie wesele 15.45 Express 16.05
Uwaga! 16.25 Kartoteka 17.30 DeFacto – ﬂesz 17.45 Express 18.05
Punkt krytyczny 18.40 Wojny magazynowe – Teksas 19.45 Express
20.00 DeFacto Extra 20.25 Testerzy
20.40 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 21.10 Podstępne roboty 21.45 Express 22.00
Ostre cięcie 22.45 Kossakowski. Inicjacja 23.15 Testerzy 23.55 Gogglebox. Przed telewizorem 0.40 Usterka
1.40 Odlotowy ogród

TV 4
7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki 7.35
Kacper: Szkoła Postrachu 8.05 Klub
przyjaciół Myszki Miki 8.35 Kacper:
Szkoła Postrachu 9.00 Nieśmiertelny
(20) 10.00 Moja nadzieja (45) 11.00
Włoska narzeczona (133) 12.00 Detektywi w akcji (74) 13.00 Policjantki
i policjanci (163) 14.00 STOP Drogówka 15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja (46) 17.00
Włoska narzeczona (134) 18.00 Detektywi w akcji (75) 19.00 Policjantki
i policjanci (164) 20.00 8 Nalot na
Bin Ladena – ﬁlm sensacyjny USA
2012 22.05 8 Bohater z wyboru
– ﬁlm sensacyjny USA 2008 0.10
Spadkobiercy 1.10 Mega Chichot
1.40 Śmierć na 1000 sposobów

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy dzień

TVN
5.45 Uwaga! – magazyn repor-

TVN 7
5.15 We dwoje 6.40 Męski typ – talk

Nieudane próby
W minioną sobotę, 16 kwietnia
podopieczni trenera Andrzeja Grelocha podejmowali u siebie czternastą w stawce Koronę Szydłowo.
Początek spotkania był fatalny
w skutkach dla wołomińskiego zespołu, bowiem już w 1. minucie
goście nieoczekiwanie objęli prowadzenie. Jakub Chrostowski dostał
podanie od Waldemara Woźniaka
i zamiast wybijać, przyjął piłkę. Tę
wyłuskał Paweł Podlewski i skierował do siatki.
Po stracie bramki Huragan podjął
trzy nieudane próby doprowadzenia
do wyrównania. Niestety, w 20. minucie przyjezdni podwyższyli na
0:2, gdy Paweł Podlewski, mając
przed sobą bramkarza, spokojnie
uderzył po ziemi w narożnik. Kontaktowego gola udało się zdobyć
w 25. minucie. Na wrzutkę ze skrzydła zdecydował się Patryk Wróblewski i futbolówkę trącił głową Marcin Stańczyk. Autor tego traﬁenia
miał jeszcze dwie dogodne szanse
zmiany rezultatu. Najpierw przegrał pojedynek z Przemysławem
Węgierskim, w końcu po zagraniu
Pawła Nowackiego w szesnastkę
minimalnie przestrzelił przy słupku.
W 42. minucie indywidualna akcja
Marcina Mańko zakończyła się huknięciem w boczną siatkę.

Odrabianie strat
W drugiej połowie gracze
PWKS-u kontynuowali odrabianie
strat. Po trzech minutach od wznowienia okazję strzelecką sprokurował Marcin Stańczyk i piłkarze
Korony, próbując ratować sytuację,
o mało nie ulokowali piłki we własnej bramce. W 55. minucie tylko skuteczna interwencja Kamila
Mierzwińskiego przerwała kąśliwą
kontrę Szydłowa. Dwie minuty później Rafał Wielądek dośrodkował do
Marcina Stańczyka. Nasz najlepszy
snajper dostawił nogę i na tablicy
świetlnej widniał remis 2:2.
Następnie w boczną siatkę ponownie uderzył Marcin Mańko.
W 84. minucie rzut wolny egzekwował Rafał Wielądek, do piłki
najwyżej wyskoczył Marcin Stańczyk i przechylił szalę zwycięstwa
na korzyść Huraganu. W samej
końcówce niebezpieczną akcję gości
w polu karnym zastopował Dariusz
Dadacz, a Łukasz Choiński otrzymawszy podanie w tempo od Gigiego Ndakizy, nie zdołał pokonać
Węgierskiego.
Skład: Chrostowski – Mierzwiński (75’ Ndakiza), Woźniak (64’
Tokaj), Górski, Dadacz – Lewicki,
Nowacki (55’ Choiński) – Wielądek,
Mańko – Wróblewski (64’ Ławcewicz), Stańczyk.

Trzecia pozycja

TV Puls
5.10 Menu na miarę 5.35 Z archiwum policji 6.00 Niania (27, 28)
7.00 Nash Bridges (68, 69) 9.00 Kobra – oddział specjalny (8, 9) 11.00
Napisała: morderstwo (15) 12.00
Dziesięć przykazań (12) 13.05 Odmienić los (129) 14.00 Oblicza miłości (115) 15.00 Niewolnica Victoria
(18, 19) 17.00 Dziesięć przykazań
(13) 18.00 Bibliotekarze (5, 6) 20.00
9 Robin Hood: książę złodziei –
ﬁlm przygodowy USA 1991 22.55
7 Za ciosem – ﬁlm sensacyjny USA/
Hongkong/Aruba 1998 0.45 Żywe
trupy (5) 1.50 Stawka większa niż
życie (13) 3.00 Zobacz to! 3.30 JRG
w akcji 4.05 Taki jest świat 4.45 Z
archiwum policji

(L)

reklama@fakty-wwl.pl

Polsat

11

www.facebook.com/faktywwl
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8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki

Po dwudziestu jeden kolejkach
wołomińska drużyna plasuje się na
trzeciej pozycji, ze stratą zaledwie
dwóch punktów do prowadzącego
MKS Przasnysz. Najbliższe mecze
Huragan rozegra na boiskach rywali – 23 kwietnia w Ciechanowie i 30
kwietnia w Gostyninie. Natomiast
do kolejnego starcia w Wołominie
dojdzie dopiero w sobotę, 7 maja.
Przeciwnikiem Huraganu będzie
piąta w rozgrywkach Mławianka
Mława. Początek rywalizacji o godz.
11.00. Serdecznie zapraszam.
MARCIN GODLEWSKI
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Co dalej z Wołominem?
Burmistrz miasta i gminy Wołomin Elżbieta Radwan ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku. W dniach od 5 do 19 kwietnia 2016 roku swoje uwagi zgłaszać można było elektronicznie
na adres konsultacje@wolomin.org lub wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Na stronie internetowej urzędu,
oprócz zarządzenia Pani burmistrz,
zamieszczono również „Strategię
Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wołomin do 2025 roku” przygotowaną przez Contract Consulting Sp.
z o.o. W liczącym 139 stron dokumencie przedstawiona została ogólna kondycja gminy Wołomin. Każdy
z elementów, takich jak: potencjał
gospodarczy, bezrobocie, stan infrastruktury, edukacji czy kultury, został rozebrany na czynniki pierwsze
i szczegółowo opisany. Nie brakuje
tabel, wykresów i danych, które porównują Wołomin z innymi gminami wchodzącycmi w skład aglomeracji warszawskiej.
Dane zostały w przystępny sposób podsumowane w tzw. analizie
SWOT. Zestawiono: S – strengths
(mocne strony), W – weaknesses
(słabe strony), O – opportunities
(szanse), T – threats (zagrożenia).
Analizą objęto pięć najważniejszych
sfer gminy, czyli demograﬁczną,
ekonomiczno-gospodarczą,
społeczną, budżetowo-ﬁnansową i infrastrukturę techniczną. Postawione obok siebie mocne i słabe strony
są dla gminy miażdżące.

Demograﬁa
Na 5 mocnych stron gminy Wołomin przypada aż 10 słabych. Możemy cieszyć się m.in. z wysokiego
odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym czy wzrostu wskaźnika
młodości, który przewyższa wyniki wojewódzkie i ogólnokrajowe.
Z drugiej strony, mamy niskie tempo wzrostu mieszkańców, a jeśli już
przybywa, to starców. Maleje liczba
urodzeń na 1000 mieszkańców.
Problemem będzie również duże
obciążenie procesami starzenia się
społeczeństwa.
Mamy szansę na rozwój połączeń
komunikacyjnych z Warszawą, lecz
jest ryzyko, że właśnie tam wyprowadzą się mieszkańcy gminy. Osób
starszych jest coraz więcej, co dodatkowo wiąże się z koniecznością
zapewnienia im opieki. Ogólnie na
2 szanse przypada 5 zagrożeń.

Ekonomia i gospodarka
W tym przypadku jest jeszcze ciekawiej. Na 7 mocnych stron przypada aż 15 słabych! Mamy duży

rynek zbytu w postaci aglomeracji
warszawskiej, zwiększa się też liczba podmiotów gospodarczych. Potencjał przyrodniczo-historyczny
i inwestycyjny też stoi na dobrym
poziomie, lecz trzeba go wykorzystać. Ciężko to osiągnąć, gdy brakuje wyznaczonej strefy gospodarczej,
a przedsiębiorcy nie mogą liczyć
na ulgi. Jeśli już powstają ﬁrmy, to
niewielkie przedsiębiorstwa, które
nie generują wielu miejsc pracy. Na
większe inwestycje na razie nie ma
co liczyć, ponieważ nie ma przygotowanych planów zagospodarowania przestrzennego (choć w ostatnim czasie zmienia się to na lepsze).
Bezrobocie przebija średnią krajową, wojewódzką oraz innych gmin
podwarszawskich. Dodatkowo, bardzo duży procent bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25-44 lata. Są,
co prawda, organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, lecz brakuje punktów doradztwa biznesowego.
Dalej zaprezentowano 4 szanse
i 3 zagrożenia. Wielką szansą mają
być dla nas środki unijne dla przedsiębiorców (które za jakiś czas się
skończą) czy zaplanowane inwestycje drogowe. Możemy liczyć na
pobudzenie turystyki dzięki budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej
1920 roku.
Niestety, na plecach czuć zdecydowanie mocniejszy rozwój innych
części aglomeracji warszawskiej.
Brakuje też inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu.

Sfera techniczna
Obecny stan sfery technicznej został zdominowany słabymi stronami, lecz jest duża szansa na poprawę. Mamy 5 mocnych stron, z czego
4 dotyczą wodociągów i kanalizacji
oraz 12 słabych m.in. stan dróg jest
fatalny, nie mamy efektywnie zorganizowanego transportu publicznego, wystarczającej liczby miejsc parkingowych w centrum czy melioracji
i kanalizacji na obszarach wiejskich.
Dużym problemem są nielegalne
wysypiska śmieci w lasach, bałagan
architektoniczny w centrum miasta
czy dysproporcje w dostępności do
infrastruktury technicznej między
miastem Wołomin i terenami wiejskimi. Szansą w poprawie sytuacji
może być modernizacja linii kolejowej, budowa przejazdów, łącznika
trasy S8 oraz rozbudowa już istnie-

jących dróg.
Łącznie mamy 8 szans na 4 zagrożenia. Najważniejszym zagrożeniem
wydaje się być „zwiększenie się zadłużenia nadrzędnych jednostek
samorządu terytorialnego, co może
uniemożliwić realizację nowych inwestycji”.

Społeczeństwo
Pięć mocnych stron. Mamy
sprawnie działającą bibliotekę, tworzymy projekty propagujące lokalną
historię, dobrze rozwiniętą infrastrukturę
sportowo-rekreacyjną
i wysoki poziom nauczania w szkołach. Nie brakuje również organizacji pozarządowych, działających na
terenie gminy.
Należy się zastanowić czy te mocne strony wpływają znacząco na
sytuację mieszkańców. Szczególnie
gdy zmierzyć się trzeba z dziesięcioma słabymi stronami m.in. dużym bezrobociem, coraz większymi problemami pedagogicznymi
i zdrowotnymi u dzieci i młodzieży,
brakiem poczucia bezpieczeństwa,
nasilaniem się wandalizmu, przemocy i alkoholizmu oraz niskim poziomem funkcjonowania placówek
służby zdrowia. Sytuacji nie poprawia również niekorzystny wizerunek gminy.
Szansami w tej sferze są programy unijne, polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu czy alkoholizmowi, rozwój
aktywności sportowej i współpraca
z organizacjami pozarządowymi,
które pomogłyby w aktywizacji osób
i rodzin wymagających wsparcia.
Po „drugiej stronie barykady” jest
zwiększająca się liczba osób starszych i schorowanych, oczekujących
pomocy geriatrycznej i całodobowej opieki oraz wzrost osób długotrwale bezrobotnych.

Budżet i ﬁnanse
Jest to jedyna sfera, w której gmina Wołomin ma więcej mocnych
stron (5) niż słabych (2). Mamy
dużą dynamikę wzrostu dochodów
na jednego mieszkańca, wzrost
dochodów ogółem i dochodów
własnych, a wydatki inwestycyjne
utrzymywane są na stabilnym poziomie. Wzrastają również dochody
z tytułu podatku od nieruchomości

Pomysł i rys. Artur Michalak

i podatku dochodowego od osób
ﬁzycznych. Maleje jednak udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem na przestrzeni lat
2010-2015. Oprócz tego zadłużenie
stoi na wysokim poziomie.
Na 5 szans przypada 7 zagrożeń.
Na większość zagrożeń gmina nie
ma bezpośredniego wpływu. Wiążą
się one z nagłym wzrostem stawek
WIBOR, wzrostem inﬂacji, przerzucaniem na gminy coraz większej
odpowiedzialności za prowadzone
działania przy braku wymaganej pomocy ﬁnansowej, zniesieniem meldunku czy brakiem środków pomocowych na realizację potrzebnych
inwestycji infrastrukturalnych.
Największymi szansami gminy
Wołomin jest współpraca z pobliskimi samorządami oraz regionami
zagranicznymi, uzyskanie środków
na zaplanowane inwestycje i zadania, wzrost rozwoju gospodarczego
kraju oraz utrzymanie niskich stawek WIBOR.

Czy szanse są realne?
Celem gminy Wołomin jest „Zapewnienie harmonijnego rozwoju
społecznego i gospodarczego przy
wykorzystaniu miejscowych walorów przyrodniczych i kulturowych
oraz dogodnego położenia komunikacyjnego”. Jednak czytając strategię, rodzi się pytanie – co zrobić,
żeby poziom życia mieszkańców
gminy Wołomin poprawił się? Odpowiedź, choć ironiczna, brzmi –
wszystko.
Do realizacji większości planów niezbędne są pieniądze. Naszą główną szansą jest ściągnięcie
jak największej liczby prywatnych
przedsiębiorców, którzy postanowią
zainwestować na terenie gminy. Do
tego niezbędne są plany zagospodarowania przestrzennego, które
nieraz powinny zostać sporządzone
przez kilka sąsiednich gmin, aby
stworzyć jak najbardziej dogodne
warunki do inwestycji.
Sytuację może poprawić remont
linii kolejowej oraz rozbudowa
dróg, szczególnie budowa łącznika
trasy S8. W najbliższych latach jeszcze można liczyć na środki unijne,
lecz należy pamiętać, że one kiedyś
się skończą. Wtedy każda gmina będzie musiała radzić sobie sama.

REKLAMA

BETON TOWAROWY
KOSTKA BRUKOWA
KAMIENIE I GRESY
DEKORACYJNE

KAMIL GUMIENNY

REKLAMA

ESTETYKA DOMU

PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290
DZIAŁ REKLAMY

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502

reklama@fakty-wwl.pl

