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Lider Biznesu
to duże wyzwanie
Ze starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskim rozmawia
Mariusz Pazio.
we mnie osobę, która potrafi zadbać o rozwój gospodarczy naszego regionu. Oczywiście, wszystkie
działania w tym zakresie podejmuję
razem z przedsiębiorcami i samorządowcami, burmistrzowie i wójtowie bardzo wspierają Forum Gospodarcze.

Panie starosto, został Pan uhonorowany Wyróżnieniem Specjalnym Lidera Biznesu Powiatu
Wołomińskiego 2016. Proszę powiedzieć, czym jest to wyróżnienie i jakie znaczenie ma dla Pana.
– Statuetki są przyznawane zwycięzcom konkursu „Lider Biznesu
Powiatu Wołomińskiego”, organizowanego od siedmiu lat przez
Wołomiński Klub Biznesu. Na wyróżnienie mogą liczyć firmy, które
odznaczają się wysokim wkładem
w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, oferują najlepszą jakość produktów i usług oraz przestrzegają praw
pracowniczych. Wielu laureatów
wyróżnienia podejmuje różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze
społecznym i charytatywnym.
Z kolei wyróżnienie specjalne dla
mnie, zdaniem przedstawicieli Klubu Biznesu, wynika z mojej, jako samorządowca, współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców w ramach
Forum Gospodarczego Powiatu
Wołomińskiego. Statuetka Lidera Biznesu otrzymana po zaledwie
kilku miesiącach istnienia forum
to dla mnie przede wszystkim dowód zaufania ze strony środowiska
przedsiębiorców, a także symbol
dużego wyzwania, któremu muszę
sprostać. Moim celem jest stworzenie takich warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aby
nikt nie obawiał się zakładać firmy
w powiecie wołomińskim.
Cieszę się, że moje starania już
na początku wspólnej drogi zostały
docenione. Przedsiębiorcy widzą
REKLAMA

Wspomniał Pan o Forum Gospodarczym Powiatu Wołomińskiego. Czy mógłby Pan przybliżyć, na czym polega jego idea
i działalność?
– Forum Gospodarcze zrzesza
samorządowców i przedsiębiorców.
Obecnie należy do niego ponad 40
osób, w tym burmistrzowie i wójtowie, radni, przedstawiciele powiatu
oraz, oczywiście, grupa lokalnych
pracodawców. Naszym celem jest
rozwój gospodarczy powiatu, zajmujemy się wieloma obszarami
m.in. budowaniem pozytywnego
wizerunku zarówno samorządu, jak
i firm, udoskonalaniem rynku pracy
poprzez dostosowywanie szkolnictwa zawodowego do jego aktualnych potrzeb, staramy się zapewnić
lepsze perspektywy na przyszłość
szczególnie małym i średnim firmom, nie zapominając jednocześnie o dużych przedsiębiorstwach.
A to zaledwie część naszej działalności. Jak wspominałem, to dopiero
początek. Wciąż uczymy się współpracować, wymieniamy doświadczenia i słuchamy siebie nawzajem.
Mamy wiele planów na najbliższe lata.
O tym, że Forum Gospodarcze było
potrzebne, świadczy rosnące zainteresowanie ze strony pracodawców.
Dlaczego stawia Pan właśnie
na przedsiębiorców?
– Nie można mówić o rozwoju
powiatu, jeśli nie uwzględni się potrzeb osób, które prowadzą działalność na jego terenie i płacą tutaj
podatki. Obecnie wszystkie gminy
naszego powiatu zwracają coraz
większą uwagę na przedsiębiorców,
dostrzegają w nich szansę na lepszą
przyszłość.

Dokończenie na str. 3

TAK dla ścieżki rowerowej
wzdłuż torów!
Trójka mieszkańców Kobyłki: Jolanta Nowak, Adam Markuszewski i Łukasz Rostek, próbuje wywalczyć budowę ścieżki rowerowej wzdłuż linii kolejowej. Plan jest taki, aby ścieżka rozpoczynała się
w Tłuszczu, a kończyła przy stacji PKP Warszawa Wileńska.
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czywiście odzew jest bardzo duży.
Obecnie mamy ponad 4200 osób,
które rzeczywiście uczestniczą
w tworzeniu tej strony. Dodają komentarze, udostępniają treści i dzięki temu wieść się niesie.

Od lewej: Łukasz Rostek i Adam
Markuszewski.

Organizatorzy apelują o porozumienie ponad podziałami i wspólną
pracę wszystkich mieszkańców oraz
samorządowców okolicznych gmin.
Obecnie zbierane są podpisy drogą
online oraz tradycyjnie – na listach.
Adam Markuszewski (AM) i Łukasz
Rostek (ŁR) opowiedzieli o swoim
pomyśle Kamilowi Gumiennemu.
W ostatnich tygodniach na Facebooku bardzo szybko rozeszła
się inicjatywa „TAK dla ścieżki rowerowej wzdłuż torów”. Czy spodziewaliście się takiego odbioru
i zainteresowania?
AM: Chyba nie do końca! Rze-

Przekłada się to na podpisy?
Przygotowaliście petycję.
AM: Jeszcze nie przekłada się na
podpisy. Obecnie mamy 1600 podpisów pod petycją w formie elektronicznej. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że internetowe
podpisy nie odzwierciedlają prawdziwego echa. Zawsze „na żywo”
zbiera się więcej głosów niż elektronicznie. Wynika to z tego, że niektórzy boją się elektronicznych petycji
bądź nie mają dostępu do Internetu.
ŁR: Zaczynamy zbierać podpisy
w różnych punktach na terenie powiatu. Aktualnie mamy 4 miejsca,
w których można złożyć podpis. Jak
na razie zlokalizowane są w Wołominie, ale będziemy poszukiwać
dalej. Celujemy w Tłuszcz, Zielonkę
czy Ząbki. Obecnie duże zainteresowanie wyraziły sklepy rowerowe.
AM: Zapraszamy wszystkich do
uczestniczenia w zbieraniu podpisów. Wystarczy wydrukować petycję, która znajduje się na stronie

www.wzdluzkolei.pl, a następnie
zbierać petycję na swoim osiedlu,
na swojej ulicy czy właśnie w jakimś
punkcie. Nie ukrywajmy – czym
więcej głosów, tym lepiej.
Już kilka lat temu pojawił się
pomysł, aby taką ścieżkę rowerową wybudować. Czy tym razem
jest szansa na powodzenie?
AM: Myślę, że tak. Rozmawiałem
z pewnym radnym powiatowym,
który jest całym sercem z nami
i stwierdził, że realizacja pomysłu
jak najbardziej jest możliwa. Tylko
w tym przypadku potrzeba porozumienia ponad podziałami.
Czy władze poszczególnych
gmin dawały już odzew w tej
sprawie?
AM: Jeszcze nie. Szczerze mówiąc, do tej pory nie kontaktowaliśmy się z gminami. Czekamy na
dużą ilość podpisów, aby przedstawić skalę zainteresowania ścieżką
wśród mieszkańców powiatu. Budowa ścieżki jest w interesie każdej
gminy, przez którą przebiega linia
kolejowa. Funkcja turystyczno-rekreacyjna jest dużym plusem.

Dokończenie na str. 11
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Gabinet weterynaryjny
W. Spruch
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

13 maja (Piątek)
15:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
17:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
19:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
14 maja (Sobota)
15:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
17:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
19:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
15 maja (Niedziela)
14:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
16:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
18:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
16 maja (Poniedziałek)
15:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
17:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
19:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
17 maja (Wtorek)
15:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
17:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
19:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
18 maja (Środa)
15:30 - www
Dzielny.kino.robi.to
kogut Maniek - 16zł
17:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
19:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
19 maja (Czwartek)
15:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
17:30 - Dzielny kogut Maniek - 16zł
19:30 - #WSZYSTKOGRA - 16zł
21 maja (Sobota)
17:00 - Kabaret Młodych Panów - 50zł

www.kino.robi.to

W SKRÓCIE opr. eda
Wołomińska liga
Już 14 maja rusza Powiatowa
Wołomińska Liga Gimnazjalistów i Licealistów. To elitarne
rozgrywki piłki nożnej dla młodzieży z powiatu wołomińskiego pod patronatem burmistrz
Elżbiety Radwan.
Organizatorzy zapraszają do
udziału w Lidze Gimnazjalistów
oraz Lidze Licealistów wszystkich zainteresowanych. Jeśli
jesteś uczniem gimnazjum lub
liceum albo opiekunem takiej
drużyny lub pragniesz ją stworzyć, te rozgrywki są właśnie dla
Ciebie i Twojej drużyny. W lidze
gimnazjalistów mogą brać udział
zawodnicy, którzy w momencie prowadzenia zawodów są
uczniami gimnazjum. Ta sama
zasada dotyczy ligi licealistów.
Miejsce: boisko „Orlik” przy
Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1.
Czas gry: 2 x 25 min. Ilość
zawodników: 5+1 (możliwość
zgłoszenia 12 zawodników
w jednej drużynie). Liczba
miejsc ograniczona. Formularz
na: www.mlf.org.pl. Szczegółowe informacje: tel. 795 666 700.
„fakty.wwl” objęły Powiatową
Wołomińską Ligę Gimnazjalistów i Licealistów patronatem
medialnym.

Śpiewająco o zdrowiu

Jeszcze kilka tygodni i znów na dobre rozpocznie się sezon wakacyjnych wypadów nad wodę. Jedni wybiorą Zalew Zegrzyński, a inni na przykład Glinianki w Zielonce. Jak zmienia się to
miejsce? Grzegorz Dudzik, w rozmowie z Kamilem Gumiennym,
opowiedział o planach i działaniach na terenie Glinianek.

27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył
się etap powiatowy Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem tego corocznego prozdrowotnego wydarzenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie,
a współorganizatorami Powiat Wołomiński i Miejski Dom
Kultury w Wołominie. Patronat objęła burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan.

Niebawem rozpocznie się sezon letni i znów tłumy odwiedzą
Glinianki w Zielonce. Dowiedzieliśmy się, że planowane jest uruchomienie wakeboardingu. Może
Pan opowiedzieć o tym planie?
– W ostatnich latach na Gliniankach pojawiły się nowe instalacje
rekreacyjne: place zabaw, urządzenia siłowni plenerowych, stojaki na
rowery. W czasie sezonu ustawiamy
przy plaży przebieralnię dla osób
kapiących się, wydłużyliśmy utwardzenie ścieżki wokół stawów, zainstalowaliśmy monitoring, a także
poszerzyliśmy plaże przy miejscu
wyznaczonym do kąpieli w okresie
wakacyjnym. Powstała Trasa Zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń. Teraz planujemy poszerzenie oferty
o wakeboarding. Ten sport, coraz
popularniejszy w amatorskiej rekreacji, powstał z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingu.
Polega na płynięciu po powierzchni
wody na desce, trzymając się liny
za pomocą wyciągu. Kilka miesięcy
temu z pomysłem zorganizowania
w Zielonce warunków do uprawiania
tego sportu przyszła do mnie grupa
entuzjastów. Pomysł wydał mi się
bardzo ciekawy. Skonsultowaliśmy
go jeszcze z kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonce, żeby
nie powodować konfliktów podczas
eksploatacji. Pomysł spotkał się
z aprobatą. Autorzy projektu podjęli temat formalnie. Trwają prace
przygotowawcze, pozyskiwanie stosownych pozwoleń. Mamy nadzieję,
że przed wakacjami zainaugurujemy
wakeboarding na Gliniankach.
Czy jest szerszy plan zagospodarowania tego terenu?
– Przede wszystkim musimy
pamiętać o tym, że Glinianki leżą
w strefie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Z tego powodu możliwość ingerowania w ten
teren jest bardzo ograniczona. Nawet
przerzedzanie roślinności na brzegach Glinianek jest warunkowane
specjalnymi ekspertyzami i pozwoleniami. Staramy się pielęgnować stawy, małymi krokami zwiększać ilość
urządzeń rekreacyjnych. Dużym wyzwaniem stojącym przed nami jest
doprowadzenie zasilania Glinianek
w dodatkową wodę. Ponieważ są to
stawy przez człowieka utworzone,
a nie naturalne, grozi im w przyszłości szereg niebezpieczeństw, w tym
obniżanie lustra wody, zarastanie
itp. Jeśli chodzi o docelowe zagospodarowanie tego terenu to od lat są
dwie przeciwstawne teorie: pierwsza
wskazująca, że Glinianki są ostoją
unikatowej przyrody i trzeba do minimum ograniczyć wprowadzanie na
ten teren jakiejkolwiek infrastruktury, druga – wprost przeciwnie – widzi to miejsce jako miejsce sportów
wodnych w zakresie nieomal zawodowym. Od kilku miesięcy pracuje
powołany przeze mnie specjalny
zespół do spraw Glinianek, w skład
którego wchodzą radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
społecznicy, specjaliści od zagadnień
przyrodniczych. Wspólnie pracujemy nad sprawami drobnymi, np.
przygotowania plaż do sezonu, jak

i strategicznymi – nad dalekosiężną
przyszłością tego miejsca.
Utrzymanie Glinanek jest kosztowne?
– Tak. Na koszty utrzymania
składa się kilka czynników. Przede
wszystkim sprzątanie tego miejsca, które wykonuje miejska spółka
PGK, w sezonie kąpielowym szczególnie w weekendy, każdego wieczoru to kilkadziesiąt worków śmieci. W okresie wakacyjnym z budżetu
miasta finansowani są ratownicy
wodni, czuwający nad kapiącymi się
w miejscu do tego przeznaczonym.
Konieczne jest, oczywiście, koszenie. W lecie miasto finansuje też dodatkowe patrole policji na Gliniankach, bo w szczytowym momencie
sezonu wypoczywających osób potrafi być bardzo dużo, a co za tym
idzie, zwiększa się liczba wykroczeń
w tym miejscu. Stawy są też regularnie dowadniane, bo poziom wody
regularnie spada. To też składowa
kosztów utrzymania Glinianek.
W okresie letnim pojawiają się
tłumy, czasem nieodpowiednio
się zachowujące. Czy chciałby
Pan zmienić wakacyjny wizerunek tego miejsca?
– Jeśli ktoś nadszarpuje wizerunek Glinianek, to na pewno nie są
to okoliczni mieszkańcy. Wędkarze,
spacerowicze, rowerzyści, rodzice
z dziećmi korzystają z Glinianek cały
rok, nie powodując żadnych trudnych sytuacji. Spotykam ich często
nad wodą, widać, że dbają o środowisko. Inną kwestią jest sezon letni,
najgorętszy. Wtedy mamy bardzo
dużo osób spoza Zielonki, niezwiązanych z tym miejscem. W gorące
weekendy przybywa tu ogromna
ilość plażowiczów. Jest ciasno, pojawiają się konflikty i nieekologiczne zachowania. Dlatego wtedy prewencyjnie policja pojawia się tutaj
częściej, w zasadzie codziennie. Na
Gliniankach jest jeszcze wiele do
zrobienia, ale sporo udało się zrobić
w ostatnich latach (poszerzenie plaży, place zabaw, siłownia zewnętrzna). Mam nadzieję, że z roku na rok
będzie tu coraz piękniej. Wprowadzenie wakeboardingu ma właśnie
poszerzyć ofertę także w miesiącach
pozawakacyjnych przeznaczoną dla
mieszkańców, a jednocześnie poszerzyć dobry wizerunek Glinianek.
A jakie będą one docelowo? Trwają
dyskusje i wszyscy możemy do nich
dołączyć. Z ciekawością przyjmę opinie mieszkańców, dla których jest to
ważne miejsce. Można je przesyłać
wprost do mnie. Będą podstawą do
dyskusji i analiz, zapraszam.

Celem festiwalu było propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, profilaktyki nałogów, profilaktyki chorób, higieny osobistej, higieny
jamy ustnej oraz bezpiecznego wypoczynku. Uczestnikami konkursu
były przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjów
z powiatu wołomińskiego.
W kategorii przedszkola:
I miejsce – ex aequo Przedszkole
im. Pszczółki Mai w Duczkach i Niepubliczne Przedszkole nr 11 Sióstr
Rodziny Maryi w Markach,
II miejsce – ex aequo Przedszkole
nr 6 „Bajka” w Wołominie i Niepubliczne Przedszkole „Nasza Lokomotywa” w Ząbkach,
III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce.
Natomiast wyróżnienie otrzymało
Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat”
w Ząbkach i Publiczne Przedszkole
„Zaczarowany Zamek” w Czarnej.
W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr
7 w Wołominie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa

opr. red.
fakty.wwl” objęły etap powiatowy
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
patronatem medialnym.

Młodzi Panowie w Wołominie

Kino Kultura w Wołominie, ul. Mickiewicza 9 zaprasza w sobotę,
21 maja o godz. 17.00 na występ Kabaretu Młodych Panów.
Program „10/10, czyli urodziny” to porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń, ze szczyptą ironii. Czy
wszystkie dania zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia?
Warto się przekonać.
Bilety: 50 zł. Informacje i rezerwacje: tel. 22 776 27 51.

Dziękuję za rozmowę.

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny. Wydawca: „media.wwl”
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Nasze biura
ogłoszeń:

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ciemnem,
III miejsce – Niepubliczna Szkoła
Podstawowa ANIMUS z Kobyłki.
Wyróżnienie otrzymała Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół w Poświętnem.
W kategorii gimnazja:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum
w Józefowie,
II miejsce – Gimnazjum nr 1
w Wołominie,
III miejsce – Gimnazjum nr 1
w Radzyminie.
Wyróżnienie otrzymało Publiczne
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
Do etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się 7 czerwca w Siedlcach,
zakwalifikowali się laureaci I miejsc
w kategorii szkoły podstawowe oraz
gimnazja.
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Weterynarz

Tłumy na Gliniankach

fot. archiwum

TELEFONY
ALARMOWE

www.fakty.wwl.pl

Nr 9 (325) 12 maja 2016

www.facebook.com/faktywwl

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
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

Nr 9 (325) 12 maja 2016

Dzień Godności
w Wołominie

Marki w I strefie?

We wtorek, 24 maja na wołomińskim skwerze im. Wodiczki
odbędzie się impreza z okazji Dnia Godności Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jak co roku organizuje ją Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wołominie.
fot. archiwum

Tak było rok temu.

Na scenie wiele atrakcji:
10.00-10.40 – rozpoczęcie imprezy
(przywitanie gości, wypuszczenie
balonów z hasłem Dnia Godności);
10.40-11.40 – koncert zespołu;
11.40-12.00 – pokaz dogoterapii;
12.00-12.20 – występ uczniów
szkoły muzycznej;
12.20-12.50 – pokaz szermierki;
12.50-13.20 – koncert bębniarzy;
13.20-14.00 – pokaz magika;
14.00 – zakończenie imprezy, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
i dziennikarskiego.
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Poza sceną również sporo niespodzianek m.in. kącik muzyczny,
plastyczny i integracji sensorycznej,
animacje i zabawy ruchowe, pokaz
motocyklistów, przejażdżka radiowozem, fotobudka, kuchnia molekularna, stoisko gastronomiczne.

O szansie na włączenie Marek do pierwszej strefy biletowej
ZTM Kamil Gumienny rozmawia z Jackiem Orychem, burmistrzem miasta Marki.
Dlaczego zdecydował się Pan
zawalczyć o dołączenie Marek do
I strefy biletowej?
– W ubiegłej kadencji wykonano
pierwszy krok w kierunku pierwszej
strefy biletowej. Wprowadzono taryfę biletową „Warszawa+”, jednak
zniżki, jakie wówczas ustalono, nie
są satysfakcjonujące dla mieszkańców. Utrudnieniem jest także brak
możliwości doładowania biletu
okresowego w zwykłych biletomatach. Ponadto, ponosimy wysokie
koszty związane z obsługą tego programu.
W Markach z roku na rok przybywa nowych mieszkańców, którzy uczą się i pracują w stolicy.
Zwiększają się również dzięki temu
wpływy do budżetu. Jako marecki
samorząd nie jesteśmy w stanie zapewnić nowych dróg dojazdowych
do Warszawy, natomiast jesteśmy
w stanie zachęcić mieszkańców do
korzystania z komunikacji miejskiej
i zmniejszenia ruchu samochodowego dzięki niższej cenie biletu autobusowego.
Z punktu widzenia mieszkańca, jakie będą z tego korzyści?
– Mieszkańcy odniosą korzyści
zarówno materialne, jak i niematerialne. Przede wszystkim markowianie zaoszczędzą na cenach

biletów. W rodzinnym portfelu pozostanie więcej środków, które będzie można wydać na inne cele. Dla
rodziny z dwójką dzieci korzystającej z komunikacji miejskiej będzie
to oszczędność w wysokości ponad
3 tysięcy złotych rocznie. Liczymy
także, że niższa cena biletów zachęci
osoby zmotoryzowane do skorzystania z komunikacji autobusowej.
Przez węzeł Piłsudskiego w Markach przejeżdża obecnie ok. 60 tys.
pojazdów dziennie. Poranne korki
są zmorą. Zamiana samochodu na
autobus wszystkim nam się będzie
opłacała, bo jeśli zmniejszą się korki
na drogach wlotowych do Warszawy, skróci się także czas dojazdu do
pracy czy szkoły.
Czy uważa Pan, że włączenie
miasta do I strefy może pozytywnie wpłynąć na natężenie ruchu
samochodów w mieście?
– Niedawno wykonany pomiar
ruchu potwierdził, że stale zwiększa się liczba aut wjeżdżających do
stolicy z sąsiednich miejscowości.
Powodują one większe korki oraz
zwiększają zanieczyszczenie środowiska. Na pewno wprowadzenie
udogodnień związanych z korzystaniem z komunikacji miejskiej
zachęci do tego, by przesiąść się do
autobusu. Pamiętajmy, że ma na to

fot. archiwum
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wpływ nie tylko cena biletu, ale również infrastruktura przystankowa,
którą będziemy w Markach modernizować, nowe połączenia czy możliwość korzystania z wielu rodzajów
transportu na jednym bilecie (kolej,
metro, autobus).
ZTM odniosło się już do złożonego przez Pana wniosku?
– Od kilku tygodni tworzymy dobry klimat dla tej inicjatywy. Rozmawiamy z Zarządem Transportu
Miejskiego oraz władzami stolicy.
Warszawa jest pozytywnie nastawiona na kwestię rozszerzenia granic pierwszej strefy biletowej, bo to
wszystkim nam się opłaca. Jesteśmy w trakcie negocjacji kosztów,
jakie Marki musiałyby dopłacić do
funkcjonowania warszawskiej komunikacji na terenie naszego miasta. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Warszawy.
Dziękuję za rozmowę.

eda
„fakty.wwl” objęły Dzień Godności
Osób z Upośledzeniem Umysłowym patronatem medialnym.

Lider Biznesu to duże wyzwanie
Dokończenie ze str. 1

OGŁOSZENIE

Wpływy z podatków to środki na
zadania inwestycyjne. Bez udziału
przedsiębiorców stracilibyśmy jedno z najważniejszych źródeł dochodu. Rozwój przedsiębiorczości to
także możliwość znalezienia pracy
na terenie powiatu, blisko miejsca
zamieszkania.
Wielu naszych mieszkańców pracuje w Warszawie, co wymusza na
nich konieczność dojazdów, niekiedy długich i męczących. Więcej
sprawnie funkcjonujących firm
w powiecie to więcej miejsc pracy
dla mieszkańców. Chciałbym, aby
młodzi po studiach chcieli do nas
wracać i mieli pewność, że znajdą
tutaj pracę odpowiadającą ich zdolnościom i wykształceniu. Bardzo
ważne jest również szkolnictwo zawodowe.
Jakie jest Pana zdanie na temat obecnego stanu szkolnictwa

zawodowego w powiecie wołomińskim?
– Niestety, mamy bardzo dużo
do nadrobienia. Przed 1989 rokiem mieliśmy powody do dumy.
Mieliśmy chociażby Technikum
Szklarskie, które przygotowywało
do pracy w Hucie Szkła w Wołominie i hutach na terenie całego
kraju. Absolwenci tej szkoły byli
doskonale przygotowani do zawodu.
Jednak te czasy minęły. Wciąż
mamy szkoły zawodowe – na
przykład wołomiński „Ekonomik”,
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, dobrze funkcjonują szkoły w Zielonce i Tłuszczu. Powiat wspiera te placówki,
znajduje dla nich środki z budżetu
i powołuje nowe kierunki kształcenia, ale to wciąż za mało, aby mówić o dobrym rozwoju szkolnictwa
zawodowego.

REKLAMA

Życzenia dla Pielęgniarek i Położnych
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
to wyjątkowe święto, które przypomina o ciężkiej pracy
osób, których powołaniem i pasją jest pomoc drugiemu
człowiekowi, przynoszenie ulgi w cierpieniu i wspieranie
w trudnym okresie choroby.
Z okazji tego święta chcielibyśmy życzyć wszystkim
Pielęgniarkom i Położnym z terenu powiatu wołomińskiego,
aby nigdy nie przestawały wierzyć w sens swojej misji
i wykonywały swoje – odpowiednio wynagradzane
obowiązki – z jak największą radością. Życzymy również
wielu sukcesów zawodowych i osobistych, aby zawsze
towarzyszyła Wam pogoda ducha.
Prosimy przyjąć najserdeczniejsze wyrazy szacunku
za trud i szlachetną postawę, która nakazuje
Wam być obok drugiego człowieka w każdym momencie.
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tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502

reklama@fakty-wwl.pl

Przewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego

Starosta
Wołomiński

Janusz Werczyński

Kazimierz Rakowski

Panuje przekonanie, że takie
szkoły są wybierane przez najsłabszych uczniów. Moim zdaniem
to nieprawda. Każdy specjalista
w swoim fachu musi posiadać konkretne umiejętności i bardzo dużą
wiedzę. Chciałbym przekonać młodych, żeby nie bali się szkół zawodowych, że mogą one zagwarantować
im dobrą pracę i godne zarobki.
Do tego konieczne są odpowiednie
działania.
Wspólnie z przedsiębiorcami zamierzamy wpłynąć na tworzenie
programów nauczania w takich
placówkach, aby odpowiadały na
potrzeby lokalnego rynku pracy.
Powinniśmy również jeszcze więcej
inwestować w te szkoły, zapewniając im chociażby miejsca do praktycznej nauki zawodu.
Dziękuję za rozmowę.

Otwarcie nowego
oddziału w Tłuszczu
Warszawski Bank Spółdzielczy (dawniej Spółdzielczy Bank
Ogrodniczy) powstał w 1925
roku i działa nieprzerwanie od
90 lat w oparciu o wyłącznie
polski kapitał. W ostatnich latach bank rozwinął sieć placówek.
W sumie posiada 21 oddziałów i filie, w tym 10 w samej Warszawie. Pozostałe rozmieszczone są w okolicach
Warszawy, m.in. w Kobyłce, Markach,
Radzyminie, Wołominie. Wychodząc
naprzeciw lokalnym potrzebom, Zarząd Banku podjął decyzję o otwarciu
w marcu 2016 r. nowego oddziału banku w Tłuszczu przy ul. Kościuszki 17.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia
WBS Bank stał się nowoczesną, dobrze
zorganizowaną i sprawnie zarządzaną
strukturą. Jest silną kapitałowo instytucją,
bezpiecznie i profesjonalnie świadczącą
usługi finansowe. Indywidualne podejście połączone z osadzeniem struktur
zarządczych w bezpośrednim kontakcie
z klientem pozwala na szybkie rozpoznawanie potrzeb rynku oraz klientów.
Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek
samorządu terytorialnego, ponadto
służy pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom.
Łącząc tradycję z nowoczesnością,
WBS Bank stał się bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność
i zaufanie. Bank posiada bogatą ofertę
usług finansowych, a za swoją działalność uzyskał wiele nagród i wyróżnień.
Zapraszamy do placówek banku oraz
na stronę www.bank-wbs.pl.

Opłata adiacencka

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

Otrzymanie decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej dla wielu jest
dużym zaskoczeniem. Tym bardziej że wysokość opłaty adiacenckiej może wynosić nawet do 50% kwoty, o którą wzrosła wartość
przedmiotowej nieruchomości.

Warszawski
Bank Spółdzielczy
WBS Bank
www.bank-wbs.pl
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PROMOCJA WEŁNY
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Pasaż w stylu retro
Budowę nowego pasażu w stylu
retro zakłada m.in. przetarg ogłoszony pod koniec kwietnia przez
Urząd Miejski w Wołominie. Wizualizacja pasażu ma być zaprezentowana na początku grudnia tego roku.
– Chcemy, by nowy pasaż, nawiązujący stylem do lat trzydziestych XX
wieku powstał w ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego na odcinku od al. Armii
Krajowej do torów kolejowych – mówi
wiceburmistrz Wołomina Edyta Zbieć.
– Do dziś starsi mieszkańcy nazywają tę drogę ulicą Tramwajową. Planujemy więc wkomponowanie w kamienną kostkę brukową imitacji torów
tramwaju konnego, który kursował
tędy do 1936 roku – opowiada wiceburmistrz.
Z
dokumentów
przetargowych
dotyczących
zadania
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pasażu pieszo-jezdnego
w ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Wołominie na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej” dowiadujemy
się, że nowy pasaż będzie posiadał nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej,
zawierać ma ponadto małą architekturę
w stylu retro, czyli ławki, kosze na śmieci,
tablice informacyjne, kwietniki itp., energooszczędne lampy LED, również w stylu retro, i oczywiście zieleń.
MP

Jeśli właściciel dokonał jej podziału czy scalenia swojej nieruchomości, to gmina ma prawo
naliczyć tzw. opłatę adiacencką.
Opłata może być nałożona także
w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
których budowa została sfinansowana w całości lub części ze środków Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, budżetu Unii Europejskiej lub innych
środków zagranicznych, które nie
podlegają zwrotowi. Dotyczy to
budowy dróg oraz budowanych
nad lub pod ziemią przewodów
lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektrycznych gazowych i telekomunikacyjnych. W ten sposób
właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
Opłatę uiszczają współwłaściciele w stosunku do wielkości swoich
udziałów. Nie ma przy tym znaczenia czy właściciel będzie korzystał z wykonanych udogodnień,
tj. np. czy ma zamiar korzystać
z kanalizacji. Dla nałożenia opłaty
adiacenckiej wystarcza sam fakt,
że gmina stworzyła mu taką możliwość.
Pierwsze pismo, jakie właściciel
otrzymuje od gminy, to pisemne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia
opłaty. Już wtedy gmina posiada
wykonany przez rzeczoznawcę
majątkowego operat szacunkowy.
Od decyzji jest 14 dni na odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Ponadto, jeżeli jednak dojdzie
do konieczności zapłaty opłaty
adiacenckiej, to można wnieść
o jej rozłożenie na 10 rocznych
lat. Ponadto w rozliczeniu opłaty
adiacenckiej lub zaległości z tego
tytułu osoba zobowiązana do jej
wniesienia może przenieść na
rzecz i za zgodą gminy prawa do
działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału.

UWAGA! Warunkiem nałożenia
opłaty adiacenckiej jest obowiązywanie w dniu oddania inwestycji
do użytkowania – uchwały rady
gminy ustalającej stawkę procentową opłaty. Możliwe są bowiem
sytuacje, w których obowiązuje
tylko uchwała w sprawie wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej od podziału nieruchomości. Pamiętajmy również, że dopóki
inwestycja nie została w całości
zakończona i oddana do użytku, to
nie można wydać decyzji w sprawie
opłaty. Czyli np. jeśli projekt zakłada
budowę drogi wraz z chodnikiem,
opłatę można wymierzyć dopiero,
gdy oddana jest do użytku i droga,
i chodnik. Rozstrzyga tutaj dzień
sporządzenia protokołu odbioru
końcowego robót (który powinien
być na żądanie udostępniony do
wglądu w gminie).

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

Wybierz nagrodę – wesprzyj festiwal!
Już w czerwcu w bazylice św. Trójcy w Kobyłce, ul. Kościelna 2 odbędzie się IX Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku – Koncerty
Mistrzów”. Ciekawostką jest obecność „Perły Baroku” na portalu PolakPotrafi.pl. Z Anną Szarek-Lisiewicz, muzykiem, wiolonczelistką, twórcą i dyrektor festiwalu rozmawia Edyta Nowak-Kokosza.
Skąd ten pomysł?
– Festiwal od początku nie wprowadził żadnych opłat. Niebiletowany wstęp, programy, kawa.... Co
roku poszukuję więc sponsorów,
proszę samorząd i pracuję za 10
osób, żeby tego dokonać, bo inaczej by się nie udało. Nie raz się
zastanawiałam „czy tym razem się
uda...” Podczas koncertów widzę radość słuchaczy i często słyszę słowa,
że chcieliby wesprzeć festiwal.
Portal PolakPotrafi.pl jest do tego
idealnym miejscem, gdyż tam, jednocząc siły, możemy więcej. Liczę na
Państwa wsparcie dla naszej „Perły”.
Liczy się każda złotówka. Pomóżcie
„Perle” za lata, kiedy jest z Wami.
Jaka jest idea tego portalu?
– To portal społecznościowy, gromadzący ludzi. Można tam wspierać
wspaniałe pomysły (już od wpłaty
1 zł!), a za wsparcie wybiera się nagrodę! Uważam, że ten portal jest ważny,
bo widzę, że jest mnóstwo świetnych
idei na dole i... niezbyt dużo pieniędzy na górze lub są trudno dostępne.

Tak więc ci, którzy lubią niestandardowe działania i chcą być twórcami
rzeczywistości – tam właśnie mogą
jednoczyć siły i pomagać realizować
rzeczy wielkie. Ja sama kocham nie
tylko muzykę, ale też np. Amazonię
i wspieram wyprawy w tamte rejony
ziemi, żeby komuś pomóc, żeby wesprzeć jego marzenia.
Jak i do kiedy można pomóc?
– Projekt będzie obecny na PolakPotrafi.pl do 30 maja. Potem zostanie zamknięty. W tej zbiórce obowiązuje zasada „wszystko albo nic”. Jeśli
nie uzbieramy wyznaczonej kwoty –
wpłaty wrócą do darczyńców.
Można pomóc, wpisując w wyszukiwarce www.PolakPotrafi.pl/
projekt/perla-baroku-2016. Tam
można poczytać o festiwalu, obejrzeć filmik, wybrać nagrodę lub
wsparcie bez nagrody, kliknąć zielony kwadracik „wesprzyj” i już.
Można zdobyć nagrody…
– Nagrodę się wybiera! Wśród
nagród są pamiątkowe zdjęcia, au-

tografy, płyty, certyfikaty wsparcia,
jest też limitowany kalendarz na
2017, który zaprojektuję specjalnie
na tę okazję. Można też jako nagrodę wybrać rezerwację miejsca
i nie martwić się, przyjść na swoje
wygodne, miękkie krzesło blisko
i komfortowo. A co najważniejsze
– wesprzeć przy tym festiwal. Wszyscy darczyńcy – o ile nie odmówią
– będą wymienieni na stronie festiwalowej w podziękowaniach.
Dziękuję za rozmowę.
Program IX Międzynarodowego Festiwalu „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”:
5 czerwca, godz. 20.15 – Maria Pomianowska – „Barok w muzyce świata”;
7 czerwca, godz. 19.00 – Marcin Dylla
(gitara) – arcymistrzowski recital;
9 czerwca, godz. 19.00 – Maciej Frąckiewicz (akordeon) i Wojciech Psiuk
(saksofon);
12 czerwca, godz. 20.15 – Łukasz Długosz (flet), Agata Kielar-Długosz (flet)
i Andrzej Jungiewicz (fortepian).
DZIAŁ REKLAMY
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Cichociemni w Postoliskach

fot. organizatorzy

Tego w gminie Tłuszcz jeszcze nie było. Uroczystości przekazania sztandaru Gimnazjum im.
Cichociemnych w Postoliskach zostały połączone z piknikiem rodzinnym i miasteczkiem historycznym, a główną atrakcją był… skok profesjonalnej grupy spadochroniarzy.

74 lata temu, w marcu 1942 roku
na Postoliska zostali zrzuceni specjalnie wyszkoleni polscy żołnierze
– tzw. Cichociemni. Wydarzenie
to upamiętnia pomnik w centrum
miejscowości, a od kilkunastu miesięcy, poprzez swoją nazwę, także
tutejsze gimnazjum. Uroczystości przekazania sztandaru szkole
w Postoliskach połączono z wieloma
atrakcjami wpisującymi się w ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej
Rok Cichociemnych. Ten pogodny,
drugi dzień maja pozostanie na długo w pamięci społeczności szkoły.
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Msza i sztandar
O godz. 10.30 w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa
i męczennika, w Postoliskach odprawiono Mszę św., którą koncelebrowali: dziekan tłuszczański – ks.
Dariusz Skwarski, proboszcz – ks.
dr Waldemar Sierpiński, ks. kan.
Aleksander Smogorzewski oraz ks.
prałat Tadeusz Osiński. Uformowany po wyjściu z kościoła kondukt, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej, udał się pod pomnik
upamiętniający zrzut sprzed 74 lat

i następnie na plac szkolny, gdzie
odbyła się główna część uroczystości – przekazanie sztandaru Gimnazjum im. Cichociemnych.
Dyrektor Elżbieta Gawrońska
przyjęła sztandar z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego. Fundatorzy chorągwi wbili w jej drzewiec
pamiątkowe gwoździe, a uczniowie przyrzekli być wiernymi zasadom, jakie przyświecały patronom ich placówki. Gimnazjaliści
przygotowali akademię pt. „My
Cichociemni”.

Nie tylko piknik
Od rana na terenie Zespołu Szkół
w Postoliskach trwał piknik rodzinny. Każdy, zarówno dzieci, jak
i dorośli znaleźli tu coś dla siebie.
W ramach miasteczka historycznego grupy rekonstrukcyjne przeniosły widzów w okres II wojny światowej. Swoje stanowiska przygotowały
m.in. Nieformalna Grupa Ludności
Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza
we współpracy ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO, Grupa
Historyczno-Edukacyjna
„Szare
Szeregi” oraz Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7. Pułku
Lansjerów Nadwiślańskich.
Największą atrakcją tego dnia
było jednak to, co wydarzyło się
kilkaset metrów od placu szkolnego. Z okazji uroczystości ku czci
Cichociemnych przybyli do Postolisk przedstawiciele Związku
Polskich Spadochroniarzy i grupy
pokazowej Sky Magic. Ci ostatni
przygotowali dla ponad pięciuset
osób zgromadzonych przy kościele
w Postoliskach niesamowite widowisko. Wysoko nad niebem pojawił
się samolot, z którego wyskoczyło
czterech śmiałków. By uczcić Dzień
Flagi Rzeczypospolitej, skoczkowie
mieli ze sobą ogromne kilkunastumetrowe biało-czerwone chorągwie. Po efektownym wylądowaniu skoczkowie zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
opr. red.
„fakty.wwl” objęły uroczystości
przekazania sztandaru patronatem
medialnym.
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Wołomin, ul. Sasina 50A

Tel.: 501 021 091
rekuwent@wp.pl

REKUPERATORY l KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA l CENT. ODKURZACZE
NAWIEWNIKI OKIENNE
ELEKTR. SYSTEMY GRZEWCZE
DORADZTWO - MONTAŻ - SERWIS

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

Lepsza od twojej starej...
nowa strona

www.fakty-wwl.pl

Dołącz do grona
najemców
Galerii Wołomin!
Zostań partnerem franczyzowym jednej z sieci, m. in:

tel: 696 980 492
www.galeriawolomin.pl
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl
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W poniedziałek, 2 maja uruchomiona została nowa linia komunikacji lokalnej L40. Łączy Marki i Wołomin.
Linia swój bieg rozpoczyna w Markach przy pętli autobusowej przy ul.
Dużej. Następnie al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego i DW 631 przejeżdża do
Nadmy i Kobyłki, po czym al. Armii Krajowej dociera do Szpitala Powiatowego w Wołominie. Dalej al. AK dojeżdża
do tymczasowego przejazdu kolejowego, a dalej Wileńską i Legionów do pętli
przy stacji kolejowej PKP Wołomin.
W czerwcu zostaną uruchomione
kolejne linie komunikacji miejskiej.
Dzięki porozumieniu z ZTM w autobusach honorowany jest również Wspólny Bilet.
Linia L35 skomunikuje Stare Grabie
ze stacją PKP Wołomin poprzez Nowe
Lipiny, Duczki i Nowe Grabie; zaplanowano 10 kursów w dzień powszedni i 5
w soboty.
Linia L36 będzie łączyć Szpital Powiatowy w Wołominie ze stacją PKP
Zagościniec, poprzez Sławek, Czarną,
Helenów, Zagościniec, Lipinki i Duczki;
zaplanowano 10 kursów w dzień powszedni i 5 w soboty.
Linia L37 z Turowa pojedzie do
stacji PKP Wołomin, poprzez Ossów,
Leśniakowiznę, Cięciwę, Majdan, Mostówkę, Stare Lipiny i os. Niepodległości; zaplanowano 11 kursów w dzień
powszedni i 6 w soboty.
Linia L38 od Szpitala Powiatowego w Wołominie będzie dojeżdżać
do ulicy Granicznej, poprzez Sławek,
centrum Wołomina i os. Partyzantów;
zaplanowano 14 kursów w dzień powszedni i 7 w soboty.
KG

Przejazdy znów
zamknięte
Trwa remont przejazdu kolejowo-drogowego przy przystanku Kobyłka Ossów. Na czas robót przejazd
został całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
Kierowcy znów muszą się uzbroić
w cierpliwość. 4 maja zamknięto przejazd kolejowy Kobyłka Ossów w ciągu
ulicy ks. J. Poniatowskiego. Utrzymane
jest jedynie przejście przez tory dla pieszych. Ruch pojazdów skierowano na
przejazd w Kobyłce. W związku z tym
w godzinach szczytu kobyłkowskie
ulice są bardzo mocno zakorkowane.
Utrudnienia potrwają do 23 maja.
Następnie od 25 maja do 15 czerwca na czas robót zamknięty zostanie
przejazd w Kobyłce w ciągu ul. Ręczajskiej. Wówczas samochody zostaną
skierowane na przejazd w Ossowie.
opr. red.

Święto Wołomina

Krzyżówka nr 164

Przed nami coroczne święto
stolicy powiatu – Dni Wołomina.
O komentarz poprosiliśmy Szymona
Krzyżanowskiego, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.

POZIOMO:
1A) historyczna kraina obok Mazur;
1H) pieczone z drobiu;
3G) na słupie reklamowym;
5G) polski regionalny browar;
6A) kraina ze starą szafą;
7G) kraina Odyseusza;
8A) rycerz z Maszkowic;
9G) gra w karty;
10A) pas graniczny, brzeg;
11G) czasami uderza do głowy.

– Tegoroczne Dni Wołomina będą
szczególnie bogate w wydarzenia i atrakcje. Instytucje
kultury, miejskie jednostki,
szkoły
oraz
lokalne organizacje przygotowały tak bogaty program, że mieszkańcy mogą stanąć
przed trudnym wyborem sposobu na
spędzenie wieczoru.
Bardzo się cieszę, że w Miejskim
Domu Kultury odbędzie się wystawa poświęcona rodzinie Wodiczków.
Również serdecznie zapraszam na
koncert współczesnej muzyki amerykańskiej w wykonaniu uczniów z Prywatnej Szkoły Muzycznej.
Jestem pewien, że każdy znajdzie
coś dla siebie. Do zobaczenia na
Dniach Wołomina.
eda

Nagroda
niespodzianka

PIONOWO:
A1) duży instrument smyczkowy;
C6) farma amerykańska;
E6) państwo z Jerozolimą;
G2) fragment tuszy wołowej;
G7) brydżowe zagranie;
H5) brak połysku;
I1) część kadłuba statku;
I7) budowlana klamra;
J5) największe miasto na Mazurach;
K1) krzew parkowy o żółtych
kwiatach;
K7) lokal w przedwojennej
Warszawie.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 utworzą hasło.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 20 maja na adres redakcji (z dopiskiem: krzyżówka nr 164).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.

Statuetki Lidera Biznesu rozdane
24 kwietnia w hotelu „U Pietrzaków” w Zielonce odbyła się VII Gala Lidera Biznesu Powiatu
Wołomińskiego. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Wołomiński Klub Biznesu.
Od 7 lat WKB przyznaje wyróżnienia dla przedsiębiorców powiatu wołomińskiego. Uroczystość jest
również okazją, aby porozmawiać
na temat kondycji przedsiębiorczości nie tylko w skali powiatu, lecz
również całego kraju. W tym roku
statuetkami Lidera Biznesu Powiatu Wołomińskiego wyróżniono następujące firmy: ADMET Sp. z o.o.,
Auto Ban Serwis Kazimierz Banaszek,
Cukiernia Toffik Jacek Stankiewicz,
Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. Jawna, Interfiber Sp. z o.o.,
Pracownia Stolarska Zenon Kusiak,
Piekarnia – Cukiernia Jadowska
Mirosław Laska.
Przedsiębiorcy z Wołomina przyznali staroście Kazimierzowi Rakowskiemu Wyróżnienie Specjalne
Lidera Biznesu Powiatu Wołomińskiego 2016 za aktywne zaangażowanie we współpracę z organizacjami pracodawców na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości.
Zdobywca statuetki Lidera Biznesu Jacek Stankiewicz – właściciel
Cukierni Toffik odpowiedział na kilka pytań Kamila Gumiennego.

fot. Elżbieta Kuczko

Linia ZTM
uruchomiona

Od lewej: Jacek Stankiewicz, Jan Myszk i Kazimierz Rakowski.

Cukiernia działa od ponad 40
lat. Receptury sprawdzone nie
tylko w przypadku słodkości, ale
również prowadzenia biznesu.
Czy ciężko jest obecnie prowadzić
cukiernię? Jak Pan oceni rynek?
– Każde czasy, w których prowadzi się własne przedsiębiorstwo,
to inne wyzwania. Inne okazje
i zagrożenia... W czasach, gdy mój
tata zakładał i prowadził cukiernię,
głównym problemem było zdobycie
surowców, zaś sprzedaż była gwarantowana. Taki był rynek.

Obecnie jest mnóstwo surowców, lecz o klienta trzeba zabiegać. Dlatego tak ważna jest jakość,
którą utrzymujemy prawie 40 lat.
W połączeniu z nowatorskimi i nowoczesnymi rozwiązaniami mamy
wymierne korzyści. My – satysfakcję z zadowolenia klienta, klient zaś
– jakość naszych wyrobów. Reasumując, ważnym elementem naszego rozwoju jest duża elastyczność
i otwartość na zmiany połączona
z tradycyjnymi fundamentami rzemiosła cukierniczego.
DZIAŁ REKLAMY

Może Pan przedstawić zalety i wady prowadzenia lokalnej
działalności?
– Zaletą na pewno jest znajomość
i pozytywne relacje z lokalną społecznością. Co do wad muszę przyznać, że nie dostrzegam takowych.
Dla mnie „szklanka jest zawsze do
połowy pełna”.

Czy z Pana perspektywy w naszym regionie jest coś, co należałoby poprawić, aby wspomóc lokalne firmy?
– Jestem przedsiębiorcą, a z definicji przedsiębiorczość to stały rozwój, dlatego uważam, że zawsze należy coś zmieniać, ulepszać. Istotna
jest zmiana optyki władz samorządowych w stosunku do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
z naszego regionu.
Na szczęście, zarówno nowy burmistrz Radzymina, jak i obecny
starosta powiatu bardzo chętnie
wspierają przedsiębiorców w różnych inicjatywach. Ważne jest też,
by samo środowisko przedsiębiorców naszego powiatu wspólnie się
wspierało i wymieniało informacjami i doświadczeniem. Dlatego tak
ważne jest to, co robi Wołomiński
Klub Biznesu.
KG
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Ja i Renault
Renault zmienia kierunek, co widać po nowym Mégane. Poprzednia generacja była nieco cukierkowa w swym wyglądzie.
Obecna to dziczyzna z żurawiną w sosie z czerwonego wina.
Nowe Mégane przetestowaliśmy dzięki uprzejmości salonu
Renault Rudnik w Wołominie.
Nowy kierunek
Pierwsze Mégane zadebiutowało
ponad 20 lat temu i nadal, szczególnie w wersji coupé, może się podobać. Dobrze wytrzymało próbę
czasu. Drugą generację, zwaną potocznie „żelazkiem”, charakteryzował odważny, futurystyczny wygląd.
Trzecia, jak wspomniałem wyżej,
kojarzyła mi się z cukierkiem.
Najnowsza jest dostojna, lecz
z pazurem. Od razu w oczy rzuca
się charakterystyczny kształt reflektorów. Łezka? Pazur? Co by to nie
było, na pewno wyróżnia Mégane na
tle konkurencyjnych kompaktów.
„Czwórka” nieco urosła w porównaniu do poprzednika. Jest szersza,
dłuższa i nieco niższa. Dynamiczną
bryłę samochodu podkreślają mocne wcięcia u dołu drzwi. Mégane to
zwarty kompakt, pozbawiony zbędnych elementów. Oprócz nadwozia
urósł też... znaczek producenta zamontowany na atrapie chłodnicy.
Jest OGROMNY.

Sportowe centrum
rozrywki
W nowym Mégane czułem się jak
u siebie. Wygodne, półkubełkowe
fotele, nieco spłaszczona u spodu
kierownica, przypominająca tę z samochodów wyścigowych, miękkie
tworzywo na desce rozdzielczej
i dziesiątki gadżetów. Wszystko to

powoduje, że Mégane sprawia dobre pierwsze wrażenie.
Później jest tylko lepiej. Mój pokiereszowany kręgosłup bardzo
polubił się z fotelami. Ich boczki
obito skórą ekologiczną, a środek
welurem. Są dość miękkie, głębokie i zapewniają dobre trzymanie
boczne. Po dłuższej jeździe nie czuć
zmęczenia, a przy szybkim pokonywaniu zakrętów nie trzeba się zapierać, aby nie wypaść z fotela. Ciężko
coś zarzucić jakości materiałów oraz
spasowaniu elementów wnętrza.
Pośrodku deski rozdzielczej znajduje się „7” wyświetlacz, będący
sercem całego centrum multimedialnego R-Link2 i ustawień samochodu. Za jego pomocą można
między innymi śledzić spalanie,
poziom ekologicznej jazdy (za który
przyznawane są punkty), włączać
i wyłączać systemy wspomagające
jazdę czy zmieniać charakterystykę
prowadzenia za pomocą systemu
Multi-Sense.
Wyświetlacz otoczony został niewielką ilością przycisków, z których
część jest dotykowa. Moc nawiewów
ustawić można, przesuwając palec
w odpowiednim miejscu pod wyświetlaczem. Sprytne. Duży wyświetlacz jest czytelny, a dzięki zastosowaniu ekranu pojemnościowego
również bajecznie prosty w obsłudze. Przesuwanie menu, oddalanie
czy przybliżanie nawigacji odbywa
się za pomocą identycznych ruchów

REKLAMA

DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

jak w smartfonach czy tabletach.
Komputer pozytywnie zaskakuje
prędkością działania i interfejsem.
Drugi wyświetlacz znajduje się bezpośrednio za kierowcą, zajmując
miejsce klasycznych, analogowych
zegarów. Niektórymi opcjami można sterować za pomocą przycisków
wbudowanych w kierownicę.
Nie zabrakło, oczywiście, systemów kontroli pasa ruchu, rozpoznawania znaków i pomagających
w parkowaniu. Testowana wersja
Intens wyposażona została właściwie we wszystko, czego wymagać
można od samochodu tej klasy.

Multi-Sense
Jedną z głównych cech nowej
Mégane jest system Multi-Sense. Za
jego pomocą możemy dostosować
charakterystykę prowadzenia samochodu do stylu jazdy. Do wyboru
jest jeden z pięciu trybów: Normal,
Comfort, Sport, Eco i Perso. Każdy
wpływa m.in. na reakcję pedału gazu
czy siłę wspomagania kierownicy.
Perso pozwala kierowcy dowolnie
konfigurować poszczególne ustawienia samochodu. Wraz ze zmianą
trybu zmieniają się również wartości
prezentowane przez wyświetlacz zamontowany za kierownicą. Na przykład w trybie Sport ukaże się duży,
czerwony obrotomierz, a w trybie
Eco samochód poinformuje nas,
kiedy najlepiej zmienić bieg, aby
ograniczyć spalanie paliwa. Dodatkowo Multi-Sense wpływa na
ambientowe oświetlenie wnętrza.
W bocznej tapicerce drzwi znajduje
się listwa zmieniająca barwę. Zależnie od trybu są to kolory: zielony,
niebieski, fioletowy, czerwony i beżowy. Trzeba przyznać, że podświetlenie robi wrażenie, szczególnie po

zmroku. Od kojącego fioletu, po kolor krwistoczerwony, potęgujący instynkt drapieżnika. Pamiętać należy
jednak, że drapieżnik ten jest raczej
Filemonem, kotem kanapowym,
a nie gepardem.

Mały, ale wariat
Renault poszło drogą popularnego w ostatnich latach downsizingu.
Pod maską testowanej Mégane znalazł się czterocylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1.2
i mocy 130 KM. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 205 Nm
dostępny jest już przy 2000 obrotów na minutę. Nie czuć dużego
opóźnienia między maksymalnym
wciśnięciem pedału a przyspieszeniem. Tak zwany lag jest niemalże
niewyczuwalny, a sprint do setki
zajmie około 10 sekund.
W trasie jednostka zadowoli się
niewielką ilością paliwa. Dzięki manualnej, sześciobiegowej skrzyni,
przy prędkościach autostradowych
można zachować niskie obroty.
Wówczas Mégane zadowoli się raptem 5 litrami paliwa na 100 kilometrów. Sytuacja diametralnie zmienia
się w ruchu miejskim. Jeśli kierowca ostrożnie będzie się obchodził
z gazem, zmieniając biegi w niskim
zakresie obrotów, to Mégane spalić
może mniej niż 7 litrów.

Jednak jeżdżąc dynamicznie,
szczególnie w trybie Sport, wartość
ta może dojść nawet do 9-10 litrów
na 100 kilometrów. Wszystko zależy od temperamentu kierowcy.
W ograniczeniu spalania paliwa
pomocny może być komputer pokładowy. Informuje on, kiedy najlepiej zmieniać bieg, a po każdej trasie
przyznaje punkty za ekonomiczną
jazdę.
W ofercie znajdują się zarówno
diesle (o mocy od 90 do 130 KM)
i kilka jednostek benzynowych, od
wolnossącego 1.6 przez turbodoładowane 1.2 po najmocniejszą, ponad 200-konną wersję GT.

Szable w dłoń
Renault rzuca wyzwanie konkurencji. Nowe Mégane, nawet w wersji podstawowej, zapewnia całkiem
bogate wyposażenie i dobrą jakość
materiałów. Samochód prowadzi
się pewnie i przyjemnie, zapewniając przy tym odpowiedni komfort.
Czuć szeroki rozstaw osi i kół, co
pozytywnie wpływa na właściwości
jezdne. Mégane może być ciekawą opcją dla osób poszukujących
zgrabnego kompaktu, oferującego
przy tym przyzwoite osiągi.
Kamil Gumienny
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Nie rób z siebie Hondy
Tytuł brzmi zapewne dosyć tajemniczo,
zatem spróbuję Państwa nieco naprowadzić na temat dzisiejszego artykułu. Jak
Państwo myślicie: co jest największym
zagrożeniem zdrowotnym dla ludności
Europy według Światowej Organizacji
Zdrowia?

Zapewne większość czytelników będzie się wahać między:
nowotworami, miażdżycą, zawałami serca, ewentualnie groźnymi
chorobami wywoływanymi przez
wirusy, np. ptasią czy świńską grypą. Prawda jest jednak bardziej
zaskakująca: otóż, jak twierdzą
specjaliści WHO, najgroźniejsze
dla Europejczyków są... zaburzenia
emocjonalne i psychiczne.

Psychika jako źródło
choroby
Żyjemy w czasach niesamowicie
szybkich zmian cywilizacyjnych:
technologicznych,
kulturowych
i obyczajowych. Postęp, który trzy,
cztery wieki temu zajmował kilka pokoleń, obecnie dokonuje się
w przeciągu kilku lat. Takie tempo
rozwoju powoduje ogromne koszty biologiczne: nasze organizmy
fizjologicznie nie są wyposażone
w mechanizmy, które pozwalałyby
sprawnie funkcjonować w realiach
świata nowoczesnych technologii.
Dlatego w sytuacji, gdy zbyt długo
działamy powyżej górnego pułapu
własnych możliwości, pojawiają się
zaburzenia, określane jako psychosomatyczne. Może to być chroniczny
ból (najczęściej kręgosłupa), nawracające migreny, dolegliwości ze strony układu trawiennego (zaparcia,
biegunki, zespoły złego wchłaniania,
np. zespół jelita drażliwego) – ale
także pozornie błahe dolegliwości,
które jednak skutecznie komplikują
nam życie i przeszkadzają normalnie funkcjonować: pocenie się, tiki
czy chorobliwe rumieńce. Nasilenie
nieprzyjemnych objawów zmusza
do szukania pomocy medycznej;
niestety, nawet szeroko zakrojona
diagnostyka nie da jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie o przyczynę
schorzenia, ponieważ z medycznego punktu widzenia nie ma ogniska
choroby. Chyba żeby za takie ognisko uznać psychikę chorego.

Co nam najczęściej
dolega?
Zaburzenia
psychosomatyczne
najczęściej pojawiają się w narządach najsilniej unerwionych; do
takich z pewnością należy ludzka
skóra – stąd też plaga różnego rodzaju reakcji alergicznych: egzem,
pokrzywek, a także poważnych chorób o podłożu psychosomatycznym,
takich jak łuszczyca czy łysienie
plackowate. Kolejną grupą schorzeń
są wspomniane już wcześniej dolegliwości przewodu pokarmowego
(zastanawiająca jest dla mnie częstotliwość występowania nietolerancji
na wiele składników pokarmowych,
od wieków uznawanych za bezpieczne, a wręcz potrzebne dla zdrowia
REKLAMA
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– takich jak białko, gluten; ta tendencja szczególnie dotyczy osób
ze środowisk mocno „postępowych”, a więc charakterystycznych
dla współczesnych czasów). Również układ mięśniowy jest swoistym „magazynem” stresu i psychologicznego przeciążenia. Całej
tej niewesołej sytuacji nie pomaga
zjawisko permanentnej chemizacji naszego środowiska: ilości
szkodliwych substancji, które
bombardują nasze organizmy od
zewnątrz (powietrze, środki czystości, kosmetyki) i od wewnątrz
(pożywienie), na pewno ma wpływ
na ich osłabione funkcjonowanie.

Zdrowie - racjonalne
gospodarowanie
energią
Co zatem robić, aby nie zużyć
zbyt szybko zasobów swojego organizmu? Rozsądnie gospodarować własnymi zasobami energetycznymi; nie żyć bez przerwy na
maksymalnym poziomie swoich
możliwości, raczej zostawiać sobie pewien margines bezpieczeństwa (energetyczną „rezerwę”),
z którego będziemy mogli skorzystać w sytuacji nadmiernego
obciążenia. Umiejmy też zadbać
o samych siebie i nie lekceważmy
nawet niewielkich fizjologicznych
sygnałów przeciążenia (zwłaszcza psychicznego, które jest dużo
bardziej toksyczne niż fizyczne),
które powinny być dla nas wskazówką do przynajmniej chwilowego zwolnienia obrotów. Jak to
celnie ujął jeden z czołowych polskich psychiatrów: nie postępujmy ze sobą tak, jakbyśmy chcieli
zrobić z Fiata Hondę.
MARTA BĄK, PSYCHOLOG

22.04.2016

Zielonka, ul. Poniatowskiego.
Sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych do studia
spa, skradł pieniądze w kwocie
100 zł, znajdujące się w otwartej
kasetce w recepcji. Suma strat:
około 5.000 zł.
Ruda. Sprawcy, po uprzednim
wybiciu szyby w drzwiach tarasowych, włamali się do wnętrza
domku letniskowego i skradli: telewizor marki LG, dekoder, kompresor oraz siekierę marki Fiskars.
Suma strat: 2.500 zł.
Ząbki. Mieszkanka Ząbek złożyła zawiadomienie, że dwie nieznane osoby (kobieta i mężczyzna
w wieku 45 lat), wykorzystując
wiek zgłaszającej (lat 81), weszły
do domu pod pretekstem użyczenia kartki papieru. Gdy pokrzywdzona szukała kartki, nieznane
osoby skradły pieniądze w kwocie
16.800 zł.

23.04.2016

Dzięcioły. Sprawcy, podczas
nieobecności właściciela, poprzez
wypchnięcie drzwi balkonowych,
włamali się do domu mieszkalnego. Następnie z szafki w pomieszczeniu kuchennym skradli: pieniądze w kwocie 3.000 zł
i złotą biżuterię (3 pierścionki,
bransoletkę, łańcuszek oraz dwie
pary kolczyków o łącznej wartości 4.000 zł). Ponadto z saszetki
znajdującej się w przejściu do garażu zginęło 3.000 zł. Suma strat:
10.000 zł.
Radzymin. Funkcjonariusze KP
Radzymin na gorącym uczynku
kradzieży zatrzymali Bartosza K.
(lat 21) oraz Macieja K. (lat 19). Zatrzymani skradli z niezabezpieczonego terenu: 26 sztuk odświeżaczy, 35 sztuk zapachów, 11 paczek
chusteczek, 8 sztuk wkładów WC.
Suma strat: około 604 zł.

24.04.2016

Ruda. Sprawca, po przecięciu
siatki ogrodzeniowej z terenu posesji, skradł stół drewniany ogrodowy wraz z czterema ławkami
drewnianymi. Suma strat: 1.700 zł.
Marki. Kradzież pojazdu marki
Toyota Auris koloru jasnobrązo-

wego, rok produkcji 2016. Suma
strat: 90.000 zł.
Marki. Kradzież pojazdu marki
Toyota Avensis kombi koloru czarnego, rok produkcji 2004. Suma
strat: 17.500 zł.

25.04.2016

Zielonka. Sprawca, pod nieobecność domowników, dostał się do
domu poprzez wyważenie okna
od spiżarki, a następnie po splądrowaniu pomieszczeń mieszkalnych skradł: pieniądze w kwocie
około 1.000 zł oraz biżuterię (dwa
łańcuszki). Suma strat: 2.000 zł.
Tłuszcz. Z terenu szkoły podstawowej nieustalony sprawca
skradł rower MTB Avenger 24 koloru czarnego z pomarańczowymi
i białymi dodatkami. Suma strat:
400 zł.
Marki. Nieznany sprawca skradł
z terenu klatki schodowej rower
typu damka marki Kellys. Suma
strat: 1.000 zł.

26.04.2016

Wołomin. Z terenu przedszkola
sprawca skradł rower. Suma strat:
około 1.300 zł.

27.04.2016

Radzymin. Sprawcy włamali się
do mieszkania poprzez wyważenie okna i skradli: trzy noże marki Thomas, telefon komórkowy
marki Nokia, produkty spożywcze.
Suma strat: 300 zł.

29.04.2016

Radzymin. Z terenu parkingu
przed blokiem przy ul. Reymonta nieznany sprawca skradł motocykl marki Honda. Suma strat:
20.000 zł.

30.04.2016

Kobyłka. Pożar pustostanu,
w wyniku którego częściowemu spaleniu (wypalone wnętrze budynku oraz częściowo
konstrukcja dachu) uległ jeden
z budynków gospodarczych,
znajdujących się na posesji. Według zgłaszającego budynek nie
przedstawiał żadnej wartości
materialnej, ponieważ był przeznaczony do rozbiórki. Przyczyna

pożaru nieustalona.
Nadma. Sprawca wszedł na teren budowy domu, a następnie
(po uprzednim zerwaniu kłódki
z garażu typu blaszak) dostał się
do jego środka i skradł: giętarkę
do wyginania strzemion, 4 przedłużacze elektryczne, 4 poziomice i łatę murarską. Suma strat:
3.000 zł.

3.05.2016

Kobyłka. Sprawca, po uprzednim odłączeniu przewodów paliwowych w zaparkowanym na poboczu drogi samochodzie marki
Tatra, skradł 250 l oleju napędowego, a następnie z kabiny pasażerskiej pojazdu skradł skrzynkę
narzędziową zawierającą klucze
mechaniczne marki Stanley. Suma
strat: 1.300 zł.

4.05.2016

Radzymin. Kradzież roweru
marki Cube Aim z garażu podziemnego. Suma strat: 2.000 zł.
Kobyłka. Kradzież pojazdu marki Toyota Land Cruiser 150 koloru
białego, rok produkcji 2014, zaparkowanego na posesji. Suma strat:
240.000 zł.
Ząbki. Kradzież samochodu
dostawczego marki Peugeot Partner koloru białego, rok produkcji
2015. Suma strat: 71.800 zł.
Ząbki. Mieszkaniec Ząbek złożył zawiadomienie, że dwie kobiety pod pretekstem badania
wody weszły do mieszkania,
gdzie przebywa starsza osoba
(lat 77). Jedna z kobiet w łazience pobierała wodę do badań,
a druga w tym czasie skradła złotą biżuterię o wartości 6.000 zł
i pieniądze w kwocie 5.050 zł.
Suma strat: 11.050 zł.

5.05.2016

Ząbki. Kradzież pojazdu marki
BMW 316 koloru granatowego,
rok produkcji 1995. Suma strat:
6.040 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

Poeta z Chrzęsnego
Przyjaźnił się z Lechoniem, pobił z Iwaszkiewiczem, porównywano go do Tuwima… O kim mowa? O Zygmuncie Karskim
– formalnie ostatnim właścicielu pałacu w Chrzęsnem.

Zygmunt Wincenty Karski urodził się w 1898 roku. Był synem
właścicieli Chrzęsnego – Wincentyny z Koskowskich oraz Zygmunta
Seniora – rzekomego nieślubnego
syna cara Aleksandra II.
W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim zadebiutował
jako poeta. Związał się z podobną
mu grupą młodych artystów na czele z Jarosławem Iwaszkiewiczem
i Janem Lechoniem. Od 1918 roku
ogłaszał kolejne wiersze, niektóre
z nich, jak „Wiosna w Paryżu”, stały się prawdziwą sensacją, a sam
utwór porównywano do „Wiosny”
Tuwima. Był to bowiem czas pojaDZIAŁ REKLAMY

wienia się nowych zjawisk w polskiej literaturze.
Karski to jeden z artystów, którzy uosabiali zmiany w poezji.
Publikował na łamach awangardowych „Pro Arte et Studio”
i „Skamandrze”. Jednak poeta
z Chrzęsnego poprzestał na wydaniu tylko jednego tomu wierszy.
Jeszcze w latach dwudziestych
wycofał się z aktywnej twórczości.
Jego dorobek i on sam pozostają
dziś w zapomnieniu.
Przyjaciel Karskiego – Jan Lechoń wspominał jego twórczość:
„To, co dzisiaj uchodzi za ostatni
krzyk poezji, było zapowiedziane
bez manifestów (…) przez ten fajerwerk poezji, jakim była Wiosna
w Paryżu (…) Jego mały zeszyt
Musujący Poranek jest jednym
z niewielu zwycięstw nowej metafory i będzie jeszcze kiedyś odkryty
jak np. Andrzej Morsztyn”.
Marcin Ołdak

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

reklama@fakty-wwl.pl

www.fakty.wwl.pl
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Dam pracę
zzZatrudnię osoby z doświadczeniem
do pracy w cukierni - Radzymin.
Tel: 606 880 373
zzHotel 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
zzPiekarza lub osobę do rozkładania
pieczywa w okolicach Tłuszcza, tel.
507 705 220
zzPrzyjmę do pracy kierowcę C+E stała
współpraca, tel. 503 368 242
zzFirma komunalna z Zielonki zatrudni
osoby z okolic Zielonki i Tłuszcza na
stanowisko pomocnik – ładowacz, tel.
609 112 990
zzBlacharza samochodowego i pomocnika blacharza. Okolice Wołomina, tel.
691 658 769
zzZatrudnię ekspedientkę w sklepie
spożywczym w Zabkach, tel. 508 346 505

Zatrudnię ekspedientkę do
sklepu spożywczego w Radzyminie, tel. 508 565 090
Zatrudnię diagnostę samochodowego do SKP w Kobyłce.
Tel. 501 051 421

Toczenie, frezowanie, ostrzenie
narzędzi, CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396
Pracownia złotnicza – wyrób,
naprawa, skup i sprzedaż złotej i srebrnej biżuterii. Ząbki,
ul. Targowa 11, tel. 22 781 45 55
zzArtystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

Studnie
Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

FILTRY do WODY

odżelaziacze - odkamieniacze

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

Redakcja gazety „fakty.wwl”
zatrudni handlowca.
Chętnych prosimy
o przesłanie CV na adres:
reklama@fakty.wwl.pl
lub dostarczyć
do redakcji.

Różne
zzNaprawa 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
zzKupię antyki, starocia, tel. 513 744 465
zzKupię olchę, dąb, sosnę lub las, tel.
600 627 699

Sprzedam

Sprzedaż węgla
miał, groszek, dobrej jakości
Drewno kominkowe. Tanio!

501 122 370

Znicze hurt-detal. Duży wybór,
konkurencyjne ceny, sprzedaż
całoroczna, tel. 604 405 826
zzSprzedam sztachety olchowe, szalówka, więźba dachowa, kantówka,
drewno opałowe, tel. 600 627 699

Usługi różne
zzProfesjonalne mycie i czyszczenie:
elewacji budynków, dachów, kostki
brukowej, itp. tel. 514 333 290

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów,
parkingów
- sprzątanie placów, targowisk, terenów pod budowę
- obsługa imprez okolicznościowych
Sprzątanie,
wiosenne porządki
Sprzedaż pojemników
120, 240, 1100 m3 i inne typy

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D
tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65
e-mail: imperf@imperf.com.pl

Studnie

Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl
tel. 604 211 417

Usługi hydrauliczne instalacje
wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania i gazowe. Uprawnienia. www.hydraulik-wolomin.pl, tel. 602 724 738
zzDocieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
zzRemonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 22 787 84 61, 698 653 445

Hydraulik Pogotowie 24h Pogotowie wodno-kanalizacyjne
24h, instalacje sanitarne c.o.
Instalacje gazowe, montaż,
spawanie, sprawdzanie szczelności, ciśnieniowe udrażnianie
kanalizacji, tel. 501 195 176,
www.hydraulikbrzuchalski.pl
Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
zzUkładanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, telefon
663 51 17 71
zzUsługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Hydraulika – pełen zakres, montaż instalacji urządzeń gazowych,
hydraulika c.o., tel. 514 166 055
Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224
Docieplenia budynków El-Mar
montaż podbitek, parapety, tynki
silikonowe itp. tel. 507 054 831

zzUsługi szklarskie, Pachulski Waldemar. Szlifiernia szkła i luster, witraże,
szkło hartowane i kominkowe, Radzymin, ul. Jana Pawła II 41 B, tel. 786 67 43,
fax 22 763 08 07, www.szklarze.com.pl,
kontakt@szklarze.com.pl

Betoniarstwo – Janusz Ostaszyk.
Kobyłka, ul. Ketlinga 4, telefon
786 17 53, 602 388 709

Brukarstwo

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

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
Tynki, posadzki z agregatu, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa,
tel. 514 632 272

zzUsługi remontowe – rok założenia
1979. Klinkier, szalowanie schodów,
ściany gipsowo-kartonowe, glazura,
terakota, ocieplanie poddaszy z wykończeniem, tel. 22 786 88 62, 600 667 586

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
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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
zzBar 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

Sprzedaż i układanie kostki
brukowej granitowej. Sprzedaż
piasku wiślanego, żwiru, tłocznia, rozbiórka obiektów, tel.
604 405 826
Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222
Docieplanie budynków. Usługi
ogólnobudowlane www.artel-docieplenia.pl, tel. 504 232 632

Docieplenia budynków

czyszczenie elewacji szybko i solidnie,
wieloletnie doświadczenie.
Firma budowlana z Dąbrówki
ul. Kościelna 37, tel. 503 155 944,
502 220 117 tanio, solidnie, 502 053 214

Usługi ogólnobudowlane, elewacje styropianem, remonty, wykończenia, podbitki, poddasze,
tel. 504 298 135

Transportowe usługi
Sprzedaż piasku, żwiru, ziemi,
Radzymin, ul. Polna 13. Krzysztof Koźlik, tel. 502 366 154

Nauka i szkolenia

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

Nieruchomości wynajmę
zzPoszukuję do wynajęcia mały, samodzielny domek w dobrym stanie (w
cenie około 400 zł), tel. 660 56 88 77
zzWynajmę lokal 25 m2 w centrum
Zielonki, na głównej ulicy – usługi, tel.
799 149 499

Fauna i flora
zz”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

Finansowe usługi

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

Radca prawny. Porady prawne,
pisma procesowe, sprawy cywilne, karne, rozwody, windykacja,
ochrona dłużnika, obsługa firm,
tel. 882 915 222, 606 973 049
zzAle szybka i elastyczna pożyczka do
25000 zł. Tel . 512 870 068
zzSzybka pożyczka, decyzja nawet w 24
godziny – Zadzwoń 512 870 068

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

Budowlane usługi

www.fakty.wwl.pl
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Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

Kupujemy
wszystkie
auta

z roczników
1995-2013

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

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

Zdrowie i uroda
zzLekarz 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

Motoryzacja sprzedam
zzSprzedaż 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
zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, tel. 22
761 10 26
HOLOWANIE POJAZDÓW
MECHANIKA
BLACHARSTWO Rafał Krogulec 601 717 458
LAKIERNICTWO
WULKANIZACJA

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

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
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl
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Cztery punkty Huraganu w dwóch meczach
W sobotę, 30 kwietnia piłkarze czwartoligowego Huraganu Wołomin zmierzyli się w Gostyninie z czternastym w stawce Mazurem. Na gostynińskim stadionie pojawili się m.in. pochodzący stamtąd Waldemar Stępczyński wraz z wywodzącym się z Włocławka Andrzejem Prawdą.

Wołomińska drużyna szybko uzyskała przewagę i dogodne szanse
wypracowała w 12. oraz 23. minucie.
Przy pierwszej Marcin Stańczyk zacentrował do Łukasza Choińskiego,
a ten zamiast podawać do Marcina
Mańko postanowił sam uderzać i to
z marnym skutkiem.
Druga akcja polegała na popisowym odegraniu Marcina Stańczyka do rozpędzonego Rafała
Wielądka, który będąc w sytuacji
sam na sam z Robertem Ratajskim, chybił nad poprzeczką. Tuż
przed przerwą doszło do otwarcia
wyniku, gdy Marcin Stańczyk po
uporaniu się z obrońcą gospodarzy
z najbliższej odległości przymierzył
w narożnik na 1:0.

Kontrataków dużo
Po wznowieniu gry Huragan dążył do powiększenia bilansu bramkowego. W 63. minucie efektowna
seria kiwek w wykonaniu Pawła Nowackiego zakończyła się bezproblemowym trafieniem w środek siatki
na 2:0.

Ustalenie wyniku nastąpiło
w 86. minucie, kiedy Paweł Nowacki zdołał dośrodkować po ziemi
do Gigiego Ndakizy i czarnoskóry
napastnik strzelił w róg na 3:0. Piłkarze Mazura nie mieli wielu atutów, aby zagrozić bramce Huraganu. Przede wszystkim skupiali się
na kontratakach, po których piłka
najczęściej albo przelatywała obok
słupka, albo była przechwytywana
przez świetnie dysponowanego
tego dnia Łukasza Derejko.
Skład: Derejko – Mierzwiński,
Woźniak, Górski, Ławcewicz – Lewicki, Nowacki – Wielądek, Mańko (64’ Wróblewski) – Choiński
(85’ Jąkała), Stańczyk (70’ Ndakiza).

Wiele emocji
W ubiegłą sobotę, 7 maja podopieczni trenera Andrzeja Grelocha podejmowali u siebie czwartą
w klasyfikacji Mławiankę Mława.
Przed startem sezonu burmistrz
Mławy nie ukrywał w telewizyjnym Kurierze Mazowieckim,
że celem zespołu jest awans do
trzeciej ligi. Planu tego zapewne
nie uda się zrealizować w obecnych rozgrywkach, niemniej jednak Mławianka od dłuższego czasu należy do czołowych ekip grupy
północnej i jej pojedynki z Huraganem zawsze dostarczają wielu
emocji.
Pierwsza połowa upłynęła pod
znakiem gry w bardzo dobrym
tempie i obfitowała w liczne sy-

tuacje z obu stron. Huragan objął prowadzenie już w 5. minucie.
Stało się tak dzięki wykorzystaniu
rzutu karnego przez Rafała Wielądka, który został podyktowany
przez sędziego za podcięcie Marcina Stańczyka.
Po tej bramce PWKS miał
jeszcze trzy klarowne okazje do
podwyższenia wyniku, głównie
za sprawą Łukasza Choińskiego,
jednak za każdym razem zawodziła skuteczność. W 16. minucie
zawodnik gości otrzymał idealną wrzutkę w pole karne, ale na
szczęście minął się z piłką. Przyjezdni wyrównali trzynaście minut
później, gdy Daniel Orzechowski
przejął futbolówkę po błędzie Kamila Mierzwińskiego i ulokował
ją w narożniku. Zachęcona tym
golem Mławianka zaczęła częściej
atakować bramkę strzeżoną przez
Łukasza Derejko, lecz rezultat pozostał bez zmian.

Po przerwie obie drużyny skupiły się na defensywie i zastosowały
taktykę polegającą na czyhaniu na
potknięcie rywala, umożliwiające
zadanie decydującego ciosu. Gracze Huraganu przycisnęli przeciwnika od 75. minuty. Najpierw
Marcin Stańczyk minimalnie
przestrzelił nad spojeniem słupka
z poprzeczką, następnie nasz najlepszy snajper chybił obok bramki.
W ostatnich pięciu minutach nieudane próby podjęli Patryk Wró-

TAK dla ścieżki rowerowej
wzdłuż torów!
Dokończenie ze str. 1

Petycja może mieć większą siłę przebicia
dzięki trwającej obecnie modernizacji linii
kolejowej i startowi Tour de Pologne w Radzyminie?
AM: Remont linii kolejowej jest już raczej
zamkniętym tematem i nie wiem czy tutaj coś
zrobimy. Natomiast, jeśli linia zostanie już wyremontowana, to można dalej pociągnąć temat
ścieżki i na zasadzie wspólnego porozumienia
ją wybudować. Tour de Pologne jest dla nas
taką gwiazdką, która akurat nam pomaga.
Mam nadzieję, że dzięki niej uda się wzbudzić
szersze zainteresowanie opinii publicznej.
Dla najbardziej zaangażowanych przewidziane są nagrody…
ŁR: Tak, przewidujemy nagrodę dla najbardziej zaangażowanych w naszą akcję osób
i firm. Prawdopodobnie statuetkę, którą będą

mogli się pochwalić! Chcemy wynagrodzić ich
wkład i trud w zbieraniu podpisów pod petycją
oraz informowaniu społeczeństwa o akcji.
Gdzie w pigułce dostępne są wszystkie
informacje i niezbędne materiały?
AM: Przede wszystkim na stronie internetowej www.wzdluzkolei.pl. Znajdziecie tam
Państwo wszystkie informacje na temat naszego projektu. Jesteśmy również dostępni na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce:
„TAK dla ścieżki rowerowej wzdłuż torów”. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Spróbujmy wspólnymi siłami zrealizować ten pomysł.
ŁR: Zawsze można się do nas zgłosić na
Facebooku. Jeśli ktoś utworzy punkt, w którym zbierane będą głosy, to my ten punkt też
będziemy promować. Zachęcamy ludzi do
przesyłania zdjęć z rowerami na tle torów –
w miejscu, gdzie miałaby powstać ta ścieżka.
Jest bardzo fajny odzew. To taki symbol, że ludzie nas popierają.
AM: Mamy już logo i baner, który można
wydrukować we własnym zakresie, a następnie powiesić, na przykład na płocie. I później
również przesłać nam zdjęcie!
Dziękuję za rozmowę.

Szukamy kolarskich talentów
Rusza projekt „Szukamy następców Górskiego Mistrza Polski Michała Podlaskiego”. Projekt prowadzony jest przez Akademię Michała Podlaskiego UKS
Victoria Radzymin i współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.
Organizowane cztery wyścigi naborowe,
mające na celu wyłonienie kolarskich talentów wśród przedszkolaków, młodzieży ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów. Pierwszy wyścig odbędzie się 21 maja w Dąbrówce, następnie w czerwcu w Urlach, we wrześniu w KobyłDZIAŁ REKLAMY

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

ce i w październiku w Załubicach Starych. Dla
uczestników przewidziano poczęstunek, a dla
zwycięzców nagrody.
AM
reklama@fakty-wwl.pl

blewski oraz Gigi Ndakiza i zacięte
spotkanie zakończyło się podziałem punktów.
Skład: Derejko – Mierzwiński,
Dadacz (73’ Lewicki), Górski, Ławcewicz – Woźniak, Nowacki (89’
Ndakiza) – Wielądek, Mańko (75’
Wróblewski) – Choiński (72’ Tokaj), Stańczyk.
Po dwudziestu czterech kolejkach wołomiński zespół plasuje się
na trzeciej pozycji, ze stratą siedmiu punktów do prowadzącego
MKS Przasnysz. W najbliższą niedzielę, 15 maja PWKS wyjeżdża do
Skórca, aby powalczyć o wygraną
z tamtejszym Naprzodem.
Natomiast do kolejnego starcia w Wołominie dojdzie dopiero
w środę, 18 maja. Przeciwnikiem
Huraganu będzie lider tabeli. Początek rywalizacji o godz. 17.30.
Serdecznie zapraszam.
Marcin Godlewski

Na trzeciej pozycji

REKLAMA

Nie obawiacie się problemu, jakim jest
to, że działka należy do PKP?
AM: Właśnie dlatego musi być porozumienie. O ścieżce jest mowa od dawna. Najpierw
wszyscy wyrażają chęć zbudowania jej, ale
później każdy się wstrzymuje. Liczymy na to,
że w PKP są osoby, które chciałyby rozwoju
gmin, jak i samej spółki.

11

www.facebook.com/faktywwl

Złodziej pod
łóżkiem
Zarzut kradzieży Opla Combo i usiłowania kradzieży Toyoty Avensis
usłyszał 22-latek. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów.
Pierwszej kradzieży Dawid B. dopuścił
się przypadkowo pod koniec ubiegłego
roku. Ukradł Opla Combo, którego właściciel pozostawił z kluczykami w stacyjce i włączonym silnikiem. Samochód
ten rozbił na ogrodzeniu jednej z posesji
pod Tłuszczem, a następnie uciekł.
Przed drugim zdarzeniem między dwoma mężczyznami doszło do
sprzeczki. Do próby kradzieży doszło
w Kobyłce. Dawid B. wypchnął zaparkowaną na posesji Toyotę, lecz nie zdołał
jej uruchomić. Samochód z uszkodzoną deską rozdzielczą i stacyjką porzucił.
Na przełomie marca i kwietnia kryminalnym udało się ustalić dane osoby, która mogła się dopuścić obydwu
czynów. Gdy policjanci udali się do
miejsca zamieszkania podejrzanego,
zastali go ukrywającego się pod łóżkiem. 22-latek oświadczył, że: „jak policja przychodzi, to trzeba się schować”.
Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu, za co może mu grozić kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
opr red.

REKLAMA
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W naszej bibliotecznej rodzinie jest siła i moc
O Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich oraz debacie pt. „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” z Izabelą Bochińską, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie rozmawia Edyta Nowak-Kokosza.
Pomysł i rys. Artur Michalak

Wiosna to intensywny czas
w wołomińskiej bibliotece…
– Wiosna to piękny czas, kiedy
rozbudza się w nas chęć do działania, do dzielenia się z innymi tym,
co możemy przekazać. Poprzez
organizację różnorodnych działań
staramy się, aby swą ofertą docierać
do największej ilości odbiorców, aby
mieszkańcy mogli odnaleźć swoje
miejsce w bibliotece. Jednak nasza
codzienna praca to udostępnianie
literatury i multimediów, a zapewniam Państwa, że wraz z wiosną
nowości wydawniczych w naszych
placówkach wciąż przybywa.

czekających na zaprezentowanie
swej ulubionej lektury.
Przed nami debata pt. „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Co jest jej celem, kto może
wziąć udział?

zmiernie miło, iż tyle osób tego dnia
pamiętało o wołomińskich bibliotekarzach. Bardzo dziękujemy naszym czytelnikom za życzenia i za
to, że jesteście z nami każdego dnia.
Dla Was praca w takim miejscu ma
sens, to dzięki Wam nasza biblioteka tętni życiem i cudownym klimatem. Jesteście wspaniali i niezwykle
oczytani.
Tak, zaszczytnym wyróżnieniem
została nagrodzona moja osoba.
Doceniono pracę, jaką wykonuję,
kierując zespołem bibliotekarzy,
tworząc wizerunek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie. Jednak jestem przekonana, że na ten
tytuł zasłużył cały mój zespół, gdyż
w naszej bibliotecznej rodzinie jest
siła i moc.
Dziękuję za rozmowę.

8 maja przypada Dzień Bibliotekarza. Chyba największym prezentem na to święto
było zdobycie drugiego miejsca
w konkursie Mazowiecki Bibliotekarz Roku…
– Dzień Bibliotekarza to dla nas
wyjątkowe święto i jest nam nie-

„fakty.wwl” objęły Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich oraz debatę pt. „Rozwijamy skrzydła Polski
lokalnej” patronatem medialnym.

Walczę do końca

Sprawa wygaszenia mandatów dwóm radnym powiatowym
nadal jest w toku. Temat poruszyliśmy w poprzednim numerze „faktów.wwl”. Teraz poprosiliśmy o komentarz w sprawie
Pawła Bednarczyka, burmistrza
Tłuszcza.
fot. archiwum

– Cała ta akcja ma na celu za-

chwianie koalicją, która w chwili
obecnej całkiem dobrze współpracuje i działa na rzecz powiatu.
Ewentualne wygaszenie przez
wojewodę mandatów spowoduje
zmiany personalne.
Za pana Jaczewskiego wszedłby
pan Walczak, który na pewno byłby
w klubie PiS, więc tutaj byłoby osłabienie koalicji. Za pana Dembińskiego weszłaby pani Dobosiewicz,
ale ona byłaby w klubie Wspólnoty
Samorządowej tak jak pan Mariusz
Dembiński – opisuje Paweł Bednarczyk.
– Następstwami są też zmiany
w zarządzie, ponieważ trzeba pamiętać, że pan Mariusz Dembiński
jest członkiem zarządu powiatu,
więc na jego miejsce ktoś by musiał
wejść – tłumaczy burmistrz Tłuszcza. Zapytaliśmy czy do wygaszenia
mandatów dojdzie.
– Tego w tej chwili nie jestem
w stanie powiedzieć. Wszystko zależy od wojewody czy wprowadzi
tryb nadzoru. Jeżeli wojewoda taki
tryb zastosuje, to na pewno radni
będą się odwoływać do Sądu Administracyjnego i wygaszenie tych
mandatów, jeżeli miałoby nastąpić, to nie jest kwestia tygodni, ale
bardziej miesięcy – podsumowuje
Paweł Bednarczyk.

Mieszkaniec Wołomina, Jan Nadaj, we wrześniu będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w brydżu sportowym.
O swojej pasji, jaką jest brydż, opowiedział Kamilowi Gumiennemu.
Jak wyglądała Pana dotychczasowa droga w brydżu?
– Mam 68 lat, a zacząłem grać,
mając lat 9. Zasad gry nauczyłem
się, podpatrując grę Ojca i jego znajomych. Później do nich dołączałem,
gdy nie mieli czwartego zawodnika.
W brydża sportowego zacząłem grać
w wieku lat 13, a jak miałem 18 lat, to
grałem w drużynie, którą zorganizowałem w Wołominie.
Później stopniowo podnosiłem poziom swojej gry. Szczerze mówiąc,
bardzo się to negatywnie odbiło na
toku moich studiów na politechnice.
Takie jest życie, coś za coś! Następnie
jak już zacząłem pracować na politechnice jako naukowiec, to zaproponowano mi grę w takiej drużynie, z której
wyrosło kilku Mistrzów Świata. Tam
się uczyłem grać od lepszych. To jest
podstawa rozwoju.
Polski brydż stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest to jedna z czołowych federacji światowych, jeśli chodzi o siłę gry.
Z moich większych sukcesów, to
około 15 lat temu zająłem 5. miejsce
w ekstraklasie. Byłem też szósty na Mistrzostwach Polski parami i raz zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Polski
w konkurencji teamów, czyli drużyn
czteroosobowych. Ostatni sukces to
piąte miejsce na Mistrzostwach Polski.
Aktualnie gram w drużynie pierwszoligowej Mazovia Mińsk Mazowiecki, która bardzo mocno puka do ekstraklasy.
Moim partnerem w grze jest Andrzej Ogłoblin. Gramy razem 20 lat,
a znamy się prawie 40. W tej chwili
jesteśmy jedną z wyróżniających się
w okręgu warszawskim par. Widzę po
minach przeciwników, że się nas boją.
Taka była moja droga brydżowa. Co
ciekawe, odnoszę wrażenie, że z roku
na rok gram coraz lepiej!

sportowym, które odbędą się we wrześniu we Wrocławiu.
Najbardziej znaczącą kategorią była
open, w której ja grałem. Sześć najlepszych par z kategorii open kwalifikowało się jako reprezentacja Polski na
Mistrzostwa Świata. Dzięki Bogu uzyskaliśmy w tych zawodach piąte miejsce. Sama impreza była bardzo emocjonująca. Odbywała się na dystansie
150 rozdań, a trwało to 4 dni.
Eliminacje przeszliśmy spokojnie,
w czołówce. W ćwierćfinale rzutem
na taśmę przeskoczyliśmy do półfinału. W półfinale, też trochę szczęśliwie,
awansowaliśmy do finału. Do czołowej szóstki przebiliśmy się właściwie
ostatnim rozdaniem.
Na mistrzostwach konkurencja będzie bardzo silna. Jak Pan
ocenia swoje szanse?
– Szanse są małe, ale będziemy walczyć do końca. Przyjeżdżają zawodnicy z absolutnej światowej czołówki.
W większości będą to pary zawodowe,
czyli ludzie, którzy żyją z uprawiania
brydża. Żeby osiągnąć taki poziom gry,
trzeba się absolutnie poświęcić. To są
zawodowcy, którzy nie zajmują się niczym innym jak tylko grą w brydża.
Dla mnie będzie to fantastyczne
przeżycie, niezależnie od tego, jaki
wynik osiągnę. Będę miał możliwość
zetknąć się z najlepszymi na świecie
zawodnikami. Aura tych zawodów
będzie na pewno wspaniała. Od strony organizacyjnej imprezy w Polsce są
najlepiej zorganizowane na świecie.
Mamy strasznie zręcznych i pomysło-
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ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

fot. archiwum

Zachwianie
koalicją
w powiecie?

KG

fot. archiwum

25 kwietnia obchodzono
Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Jak duże było zainteresowanie?
– To akcja czytelnicza, która
z roku na rok zwiększa swój zasięg,
przyciąga zwolenników głośnego
czytania na bibliotecznym balkonie.
Ilości osób ciężko nam oszacować,
jednak dowodem na uznanie wydarzenia jest wydłużenie czasu akcji
o 1 godzinę, gdyż tylu było chętnych

– „Rozwijamy skrzydła Polski
lokalnej” to ogólnopolska akcja, odbywająca się w 50 miejscach w całej
Polsce, mająca na celu poznanie aktywności społeczeństwa lokalnego,
naszego zaangażowania w codzienne życie miasta. Warto rozmawiać,
pokazać, iż to, co myśli i czuje jest
ważne, ma znaczenie dla funkcjonowania naszego otoczenia.
Do dyskusji, połączonej z panelem warsztatowym, zapraszamy
mieszkańców, przedstawicieli zróżnicowanych środowisk, władze naszego miasta, przedstawicieli rady
miasta oraz oczywiście nasze lokalne media, które są znakomitymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości. Debata odbędzie się w środę,
18 maja o godz. 11.00.

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

wych działaczy oraz nowatorskie metody obliczania wyników.

609-899-776, 514-333-290

Jakie to uczucie, po tylu latach
gry, móc wystąpić na Mistrzostwach Świata?
– Fantastyczne uczucie. Jak patrzyłem na listę uczestników finału
Mistrzostw Polski, to byłem zdecydowanie najstarszym zawodnikiem.
Jednak nie odstawałem fizycznie od
innych. Przygotowanie fizyczne w brydżu, wbrew temu, co przeciętny człowiek myśli, jest absolutnie najważniejsze. Jestem przygotowany tak, jakbym
miał 40 lat.
Brydż to strasznie emocjonujący
sport walki jak boks czy zapasy. Jest
bezpośredni kontakt z przeciwnikiem.
Poza tym aspektem sportowym jest to
też fantastyczny sport profilaktyczny,
żeby ludzie nie tetryczeli. Wspaniale
aktywizuje, szczególnie osoby starsze.
Na przykład może być bronią przed
Alzheimerem.
Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

Jak to się stało, że będzie Pan
grał w Mistrzostwach Świata?
– W czasie weekendu majowego
odbyły się Mistrzostwa Polski par.
Poziom był bardzo przyzwoity z racji
tego, że była to jednocześnie eliminacja do Mistrzostw Świata par w brydżu
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

