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PKP modernizują

W Ossowie ruch coraz większy

PKP Polskie Linie Kolejowe zaprosiły przedstawicieli lokalnych mediów na wizytę techniczną. Odwiedziliśmy przystanek w Dobczynie, stację Wołomin i Wołomin Słoneczna.

Trwa sezon turystyczny. Do Ossowa, aby poznać historię wielkiego zwycięstwa z 1920 roku,
przyjeżdżają wycieczki szkolne, rowerowe, zmierzają tu goście z całej Polski, spotykają się studenci Akademii Obrony Narodowej, młodzi uczestniczą w warsztatach historycznych.
Dobra współpraca
z AON

24 maja do Ossowa przyjechali
przebywający w Akademii chińscy
oficerowie. Poznali historię polskiego zwycięstwa z 1920 roku i zobaczyli miejsca pamięci w Parku Kulturowym.

Podpułkownik dr Jacek Lasota,
wykładowca Akademii Obrony Narodowej, kontynuuje współpracę
z Samorządową Instytucją Kultury
w Ossowie. W kwietniu odwiedzili
nas doktoranci AON, a we wtorek,

Dokończenie na str. 7

Bezpieczeństwo
i ułatwienia
Na wszystkich stacjach zamontowane zostały megafony, a następnie dodane zostaną wyświetlacze.
Wprowadzono szereg ułatwień dla
niepełnosprawnych. Wejście na stacje, takie jak Dobczyn, połączono
z pochylniami, które ułatwią wjazd
osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Większe perony

z przejściami podziemnymi zostaną
zaś wyposażone w windy.
Przedstawiciele PKP PKL podkreślali, że jednym z najważniejszych
czynników jest bezpieczeństwo podróżnych. Na linii E75 pociągi podróżne rozwiną prędkość 160 km/h,
natomiast towarowe rozpędzą się
do 120 km/h. Wzdłuż linii zamontowane zostaną ekrany akustyczne,
zapobiegające hałasowi.
PKP odpowiedziały na często pojawiający się zarzut, że ekrany powinny
być transparentne. Montaż takich
ekranów jest bezcelowy, ponieważ
w bardzo szybkim czasie zostaną
one zabrudzone opiłkami tworzonymi przez przejeżdżające i hamujące
pociągi. Domycie tego typu zabrudzeń jest bardzo trudne i kosztowne, ponieważ opiłki mocno wbijają
się w każdą powierzchnię. Dyrektor
projektu zwrócił uwagę na słupy stojące wzdłuż linii. Obecnie są koloru
szarego, a wkrótce pokryte zostaną
brunatną warstwą. Jak nam powiedziano – tego się po prostu nie myje.

Sygnalizacja
i monitoring
Karol Jakubowski z Zespołu Prasowego PKP PLK zwrócił uwagę na
nowe przejazdy kolejowe. W Dobczynie znajduje się przejazd kategorii B. Przejazdy tej klasy wyposażone
zostały w samoczynną sygnalizację
świetlną i półrogatki. Nad poprawnością ich opuszczenia czuwa kontroler w „centrum dowodzenia”.
Każdy ze szlabanów wyposażony został w czujnik. Po uderzeniu
w szlaban, np. przez samochód,
w centrum pojawi się alert. Pociągi
wówczas zwolnią. W sytuacjach ekstremalnych możliwe jest całkowite
wyłączenie zasilania na odcinku
około 7 kilometrów od miejsca zdarzenia. Dodatkowo, na każdej stacji
znajduje się monitoring. Kontroler ruchu z jednego miejsca będzie
mógł sprawdzić sytuację.
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„Perła Baroku” w Kobyłce
Wielkimi krokami zbliża się IX Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”.
Ta coroczna muzyczna uczta rozpocznie się już w niedzielę, 5 czerwca koncertem Marii Pomianowskiej.
Dlaczego festiwal otworzy koncert Marii Pomianowskiej? Jakie
utwory usłyszymy? Na te pytania
odpowiada Anna Szarek-Lisiewicz,
muzyk, wiolonczelistka, twórca
i dyrektor IX Międzynarodowego
Festiwalu „Perła Baroku – Koncerty
Mistrzów”.
– Kilka lat temu urzekła mnie
płyta Marii Pomianowskiej „Chopin
na 5 kontynentach”. Płyta ta na 866
zgłoszonych wydawnictw uzyskała 5. miejsce na liście World Music
Charts Europe. Żadna polska płyta
nie zaszła tam tak wysoko. Pomianowska jest fantastycznym twórcą,
odkrywcą na miarę trudną do porównania. Jest wokalistką, kompozytorką, profesorem Akademii

Muzycznej w Krakowie, dyrektorem
Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Buduje kulturowe pomosty między narodami oparte o szacunek dla tego,
co niezmienne i najważniejsze.
Koncert wypełni muzyka epoki baroku z Japonii, Tanzanii, Pakistanu,
Indii, ale nie klasyczna. Jest najbliższa folkowi: swoboda, czas, harmonia, prawdziwość tej muzyki – fascynuje i porywa. To muzyka, która jest
jakby źródłem dla innych gatunków.
Poprowadzi koncert sama Maria Pomianowska, gdyż koncerty i projekty, które od blisko 30 lat realizuje na
terenie Afryki i Azji, dają jej ogromne
doświadczenie.
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fot. archiwum

Stacje Wołomin i Wołomin Słoneczna wkrótce będą nie do poznania. Warto na zdjęciach upamiętnić
obecnie istniejące perony, ponieważ wkrótce zostaną wyburzone.
W miejscu obecnej stacji Wołomin
przebiegać będą tory. Nowa stacja
znajdować się będzie bliżej al. Armii Krajowej. Dzięki wybudowaniu
nowej pary torów na odcinku Wołomin – Zielonka ruch pociągów
podmiejskich zostanie oddzielony
od ruchu pociągów dalekobieżnych.
Gruntownym zmianom ulegnie też
stacja Wołomin Słoneczna. Do 1
lipca PKP zamknęły ją całkowicie.
Na czas przebudowy uruchomiona
została zastępcza linia autobusowa.
Obecnie jest to przystanek, a po
modernizacji stanie się stacją. Już
dziś widać wstępnie wybudowany
nowy peron wyspowy. Zlokalizowany jest bardziej na północ od obecnie
istniejącej stacji. Wejście na peron
przebiegnie podziemnym tunelem,
połączonym z kładką dla pieszych,
ułatwiającą dostęp do budowanego właśnie centrum handlowego.
Z drugiej strony powstanie wiadukt
łączący ulice Duczkowską i Wąską.
Prace na przystanku w Dobczynie
niemalże dobiegły końca. Został już
wyposażony w większość urządzeń.
Doposażenie przystanku nastąpi
bliżej terminu ostatecznego oddania wyremontowanej linii. Spowodowane jest to wandalizmem. Kolej chce uniknąć naprawiania, np.
oszklenia wiat, które mogą zostać
zniszczone.

fot. AK

fot. KG

Inicjatywy Samorządowej Instytucji Kultury zmierzają do tego,
aby w jak najlepszy sposób ukazać
wielkie zwycięstwo Polaków z 1920
roku. Przedstawiciele Instytucji
i władz Wołomina zabiegają także
o jak najszybsze rozpoczęcie budowy nowoczesnego Muzeum Bitwy
Warszawskiej.

Maria Pomianowska.
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Weterynarz

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

Radzymin
– potęga kolarska
Start Tour de Pologne może być ogromną szansą dla Radzymina. Tak duże wydarzenie odbije się szerokim echem
w całej Polsce. Pozwoli ściągnąć nie tylko widzów, ale również potencjalnych inwestorów. Czy to wszystkie korzyści
z wielkiego wyścigu? Z Dariuszem Biernackim, wiceprezesem ds. organizacyjnych Mazowiecko-Warszawskiego
Związku Kolarskiego rozmawiał Kamil Gumienny.
skiego współorganizujemy wiele
różnego rodzaju imprez.
Jak Pan oceni kondycję kolarstwa w powiecie wołomińskim?
– W miejscowościach, takich
jak: Kobyłka, Wołomin, Tłuszcz
czy Radzymin mamy silne grupy kolarskie. Zarówno młodzieżowe, jak i dorosłych, czyli tzw.
mastersów.
Niedawno miałem możliwość
komentowania wyścigu szosowego w Nałęczowie. Fantastycznie wypadła tam reprezentacja
Kobyłki od Tomka Majewskiego, czyli grupa Retro Rowery.
Więc dzieje się! Kiedyś nawet
był pomysł, aby zorganizować
„podwórkową” ligę naszego powiatu. Myślę, że udałoby nam
się zebrać nawet 150 osób. To już
pokaźny peleton.

3 czerwca (Piątek)
16:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
18:00 - Angry Birds Film 3D- 17zł
20:00 - Kochaj! - 16zł
4 czerwca (Sobota)
14:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
16:00 - Angry Birds Film 3D - 17zł
18:00 - Angry Birds Film 2D- 16zł
20:00 - Kochaj! - 16zł
5 czerwca (Niedziela)
14:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
16:00 - Angry Birds Film 3D - 17zł
18:00 - Angry Birds Film 2D- 16zł
20:00 - Kochaj! - 16zł
6 czerwca (Poniedziałek)
16:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
18:00 - Angry Birds Film 3D- 17zł
20:00 - Kochaj! - 16zł
7 czerwca (Wtorek)
16:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
18:00 - Angry Birds Film 3D- 17zł
20:00 - Kochaj! - 16zł
www .kino.robi.to

8 czerwca (Środa)
16:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
18:00 - Angry Birds Film 3D- 17zł
20:00 - Kochaj! - 16zł
9 czerwca (Czwartek)
16:00 - Angry Birds Film 2D - 16zł
18:00 - Angry Birds Film 3D- 17zł
20:00 - Kochaj!- 16zł
18 czerwca (Sobota)
17:00 - Wojciech Cejrowski Stand-up
- 65zł

www.kino.robi.to

W SKRÓCIE opr. eda
Cejrowski
w Wołominie
Kino Kultura w Wołominie, ul.
Mickiewicza 9 zaprasza w sobotę, 18 czerwca o godz. 17.00 na
spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim. Bilety: 65 zł. Informacje
i rezerwacje: tel. 776 27 51.

Czytamy
Szpotańskiego
To tytuł spotkania literackiego, które odbędzie się w piątek,
3 czerwca o godz. 18.00 w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami”
w Wołominie, ul. Nałkowskiego
17. Informacje: tel. 786 22 19.

Piknik w „piątce”
W sobotę, 4 czerwca o godz.
15.00 przy Zespole Szkół nr 5
w Wołominie, ul. Lipińska 16
rozpocznie się charytatywny
piknik rodzinny. Cel – zebranie
pieniędzy na budowę dwóch
szkolnych boisk do piłki plażowej. Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Tour de Pologne startuje
w Radzyminie. Jak Pan myśli, co
to może oznaczać dla naszego regionu?
– Myślę, że przede wszystkim
wzrośnie zainteresowanie kolarstwem. Po drugie, jest to niesamowita promocja dla gminy Radzymin,
która może przyciągnąć nowych inwestorów.
Moim marzeniem jest, abyśmy
stali się takim zagłębiem kolarskim,
jakie np. jest w województwie kujawsko-pomorskim. W Grudziądzu
czy Toruniu jest bardzo dużo klubów kolarskich. Ściąga się tam najlepszych zawodników. Chciałbym,
abyśmy małymi krokami stworzyli
taką silną grupę kolarzy z Mazowsza
i żeby za kilka lat Radzymin był kojarzony właśnie z potęgą kolarską.
Czy przejazd Tour de Pologne
może być bodźcem dla młodych,
aby zainteresowali się kolarstwem?
– Zdecydowanie tak. Niewielu
mieszkańców gminy Radzymin czy
też powiatu wołomińskiego widziało Tour de Pologne z bliska. Myślę,
że będzie podobnie jak z piłką nożną. Idziemy na mecz, widzimy najlepszych zawodników w akcji i za
chwilę też chcemy wyjść na boisko
pograć w piłkę czy potrenować.
W tym przypadku oddźwięk może
być podobny. W wyścigu wystartuje 18 ekip, które są wpisane w UCI
World Tour i dysponują najlepszymi kolarzami na świecie. Dodatkowo Czesław Lang rozdał 3 dzikie
karty, więc w sumie na starcie będziemy mogli zobaczyć 21 ekip.
Jest to niesamowite przedsięwzięcie logistyczne. Przepiękna
oprawa i kolorowy peleton może
być bodźcem do tego, żeby coraz
więcej dzieci, młodzieży, ale również dorosłych zainteresowało się
kolarstwem. Dorośli też, oczywiście,
mogą uprawiać kolarstwo amatorsko. Na terenie powiatu wołomiń-

W jaki sposób można rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem?
– Jest dużo klubów na terenie powiatu. W Radzyminie zapraszamy do Akademii Michała
Podlaskiego UKS Victoria Radzymin. Można nas znaleźć na
Facebooku, jak również na stronie www.victoriaradzymin.pl.
Jeśli ktoś posiada rower i kask,
to może do nas przyjść, spróbować i na początku pobawić się.
Pamiętajmy, że przychodząc do
akademii czy też „Family Active”, pierwszym punktem jest dobra zabawa.
Oczywiście, możemy stworzyć
warunki osobom, które zechcą
trenować bardziej zawodowo. Obydwa kluby uczestniczą
w programie „Narodowy Rozwój Kolarstwa”, dzięki któremu
dostaliśmy w ubiegłym roku rowery szosowe i górskie. Jeśli ktoś
ma problem sprzętowy, to ten
problem też jesteśmy w stanie
rozwiązać.
Kiedy i gdzie będzie można
podpatrzeć, jak wyglądają
starty takich klubów?
– Jeśli chodzi o większe imprezy, to 5 czerwca zapraszamy
do Franciszkowa na terenie gminy Tłuszcz. Odbędzie się tam 3.
etap dużego, szosowego cyklu
„Cross Road Tour”. Jest to bardzo medialne wydarzenie, ponieważ zorganizujemy pierwszy
w Polsce wyścig szosowo-szutrowy, nawiązujący do wyścigu
„Strade Bianche”, który odbywa się we Włoszech. Startowali
w nim m.in. Michał Kwiatkowski
i Czesław Lang, organizator Tour
de Pologne.
Dziękuję za rozmowę.

Wołomin świętował
Dobiegły końca Dni Wołomina. Kulminacja tego corocznego
święta odbyła się 14 i 15 maja.

fot. MDK Wołomin

TELEFONY
ALARMOWE

Tegoroczny program był urozmaicony, głównie dzięki zaangażowaniu
wołomińskich jednostek i instytucji
kultury, organizacji oraz szkół. Wystawa zdjęć i dokumentów z archiwum Izby Muzealnej Wodiczków pt.
„Nie tylko muzyka”, koncert współczesnej muzyki amerykańskiej w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej im. Lutosławskiego w
Wołominie (Miejski Dom Kultury),
Turniej Słowotoku (Miejska Biblioteka Publiczna), wystawa akwareli
Anety Saks i benefis Heleny Baronicz
(Izba Muzealna Wodiczków), spotkanie z publicystą Rafałem Ziemkiewiczem, Noc Muzeów, projekcja
filmu Jerzego Hoffmana pt. „Bitwa
Warszawska 1920” (Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w
Ossowie), pokaz multimedialny pt.
„Pewnego razu w Wołominie. Historie dawne i dawniejsze o mieście i ludziach” (Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich) – to tylko niektóre
z punktów tegorocznego programu
Dni Wołomina. Finał to sobotni festyn na placu 3 Maja i niedzielny
piknik sąsiedzki na pasażu na osie-

dlu Niepodległości.
O komentarz podsumowujący
poprosiliśmy Szymona Krzyżanowskiego, dyrektora Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie.
– To były bardzo intensywne Dni
Wołomina. Mam wrażenie, że udało
nam się trafić w gusta mieszkańców,
bo większość wydarzeń cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Lemon i Sound’n’Grace przyciągnęły na plac 3 Maja liczną publikę pomimo fatalnej pogody.
Mam poczucie, że wraz z Panią
burmistrz podjęliśmy dobrą decyzję, aby o wybór gwiazdy zapytać
mieszkańców. Reakcje na koncercie
świadczą o tym, że zespoły, które zaprosiliśmy, były strzałem w dziesiątkę. Chciałbym, aby Dni Wołomina
w przyszłych latach miały właśnie
taką formułę: wiele lokalnych, tematycznych wydarzeń, które układają się w jeden bogaty program.
Edyta Nowak-Kokosza
„fakty.wwl” objęły Dni Wołomina
patronatem medialnym.

Liceum przy Sasina
na nowy rok szkolny
– Każdy rok przynosi nowe wyzwania i przed takimi stajemy
także obecnie, w okresie rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie – informuje Krzysztof Milczarek, dyrektor szkoły.
Liceum przystąpiło do rekrutacji
z impetem. Ciekawie opracowana szata graficzna materiałów rekrutacyjnych, interesująca oferta
edukacyjna, imprezy towarzyszące,
obecność w mediach. – Szkoła od
dziesięcioleci kształci kolejne pokolenia licealistów. Wpisujemy się w tę
dobrą tradycję, czujemy wsparcie naszych licznych, wybitnych absolwentów, dlatego z odwagą stawiamy
czoła wyzwaniom – dodaje. Krzysztof Milczarek odniósł się do kolportowanych w mediach informacji,
że w szkole zostanie utworzona jedna
klasa. – Rekrutacja trwa, mamy około 220 zgłoszeń do czterech klas. Nabór kończy się w sierpniu – stwierdza
dyrektor szkoły. – To najstarsze liceum w Wołominie. Jesteśmy dumni
z naszej przeszłości, ale dostrzegamy
wymagania współczesnego świata
i kształtujemy młodego człowieka,
aby w obecnych warunkach mógł
się odnaleźć. W ostatnich latach powstały kolejne licea w Wołominie,
życie społeczne, także oferta edukacyjna innych placówek przesunęła
się w stronę centrum Wołomina
i szlaków komunikacyjnych. My
trwamy tu, gdzie jesteśmy, ale wy-

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny. Wydawca: „media.wwl”
Dziennikarz: Edyta Nowak–Kokosza, Redaktor naczelny: Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
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korzystujemy nasze atuty. Tradycję,
bezpieczeństwo i wysoki poziom nauczania – dodaje dyrektor. W tym
roku rozpoczynamy także współpracę z instytucjami z naszego otoczenia w ramach klasy bezpieczeństwo
publiczne. Zajęcia będą prowadzone m.in. w oddalonych o kilkaset
metrów instytucjach, czyli szpitalu
powiatowym i powiatowej straży pożarnej. Zapraszamy do naszej szkoły
– podsumowuje Krzysztof Milczarek.
W roku szkolnym 2016/2017 na terenie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Wacława Nałkowskiego, przy
ulicy Sasina 33 będzie można rozpocząć naukę w następujących klasach:
humanistyczno-kulturowej, ogólnej,
geograficzno-przyrodniczej oraz bezpieczeństwo publiczne. Patronat nad
klasami objęli: Bartłomiej Chaciński
– pisarz, dziennikarz, ambasador
języka polskiego Polskiej Akademii
Nauk. Andrzej Sadowski – ekspert
ekonomiczny, prezydent Centrum
im. Wacława Smitha. Radosław Pyffel – prezes Centrum Studiów Polska
Azja, Dariusz Loranty – ekspert ds.
bezpieczeństwa.
MP

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
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DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

www.fakty.wwl.pl

Nr 10 (326) 31 maja 2016

3

www.facebook.com/faktywwl

Droga łącząca powiaty Jak upamiętnić Bitwę Warszawską?

W międzyczasie mieszkańcy
wybrali Pana na sołtysa. Proszę
przybliżyć, jak do tego doszło?
– Po nagłej śmierci sołtys Zuzanny Białek w 2013 roku mieszkańcy
wsi wybrali mnie sołtysem. Pomimo
nienajlepszych doświadczeń z bycia
radnym podjąłem się roli, widząc
ich problemy. Wspólnie z mieszkańcami robimy, co możemy m.in.
kosimy trawę w rowach, przeznaczamy fundusz sołecki na utwardzenie gminnego odcinka drogi.
W ludziach jest dobra wola i chęć
działania, ale bez wsparcia samorządu będzie ona słabnąć. Wszystko
zależy od tego, kto aktualnie reprezentuje mieszkańców. Samorząd,

bycie radnym to po prostu zrozumienie swojej misji, że jestem wybrany przez ludzi i dla ludzi. Jestem
dla ludzi i mam wszystko dla nich
robić. Nie wpierw budować drogę
i chodnik do siebie, tylko tam, gdzie
to jest uzasadnione potrzebami
mieszkańców.
Jak układała się współpraca
z gminą Poświętne w sprawie
drogi?
– Wystosowaliśmy do wójta Jana
Cymermana wiele pism o utrzymanie drogi. Już w 2002 i 2004 roku
problem poruszała sołtys Marzena
Wnuk. Odpowiedź zawsze była taka
sama: nie mamy pieniędzy. W kadencji samorządu 2010-2014 wysyłaliśmy pisma o zmianę statusu
drogi do ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy Poświętne Mariusza Kaima. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadne z nich.
Chciałem się spotkać z panem
Kaimem, ale nie było mi to dane.
W obecnej kadencji samorządu
udało się nawiązać porozumienie
z radną ze wsi Krubki-Górki Marzeną Świętochowską-Gryz. Radna
popiera naszą inicjatywę i widzi
płynące z niej korzyści. Powstanie
tej drogi jest historyczną szansą na
rozwój dla obu powiatów i gmin.
6 kwietnia bieżącego roku doszło do spotkania samorządowców, w tym starosty Rakowskiego, w Urzędzie Gminy Poświętne,
którego tematem była właśnie
ta droga. Jakie ma Pan refleksje
po spotkaniu?
– Pomimo negatywnych wypowiedzi niektórych radnych mam
nadzieję, że przekonaliśmy naszych
sąsiadów o konieczności modernizacji drogi Krubki-Górki – Zawiesiuchy. Wierzę, że wieloletnie
starania wielu ludzi przyniosą oczekiwany rezultat i zapewnią drogę do
cywilizacji mieszkańcom wsi Zawiesiuchy.
Tuż przed zamknięciem numeru do redakcji wpłynęła informacja, że na XIII sesji Rady Gminy
Poświętne z dnia 31 maja została
podjęta uchwała w sprawie zamiany statusu dróg. Spotkanie
przyniosło oczekiwany skutek.
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W poprzednim wywiadzie
wspomniał Pan o tym, że muzeum lepiej postawić nie w Radzyminie, nie w Ossowie, tylko
w innej lokalizacji. Czy można
z tej wypowiedzi wywnioskować, że Pana zdaniem budowa
muzeum w Ossowie i wszystkie
plany, które do tej pory powstały, nie mają – mówiąc wprost –
sensu?
– Nie chcę powiedzieć, że nie
mają sensu. Natomiast chcę powiedzieć, że budowa takiego muzeum
jest dużym i ważnym wydarzeniem,
zarówno dla Radzymina, Ossowa,
jak i całego powiatu. Nawet można
spojrzeć na to jeszcze szerzej – jest
ważne dla całej ziemi na północny-wschód od Warszawy. Jest to
ogromne przedsięwzięcie i powinniśmy zastanowić się nad tym, co się
stanie po wybudowaniu muzeum.
Budowa to jedno, a sukces edukacyjny i komercyjny takiego przedsięwzięcia to osobna sprawa.
Osobiście uważam, że muzeum
postawione z dala od szlaków komunikacyjnych, a tym jest obecnie
plan budowy muzeum w Ossowie,
jest skazane tylko i wyłącznie na
wegetację, bez szans na przebicie
się na rynku muzealnym. Uważam, że mamy ogromne możliwości. Przez środek powiatu będzie za
chwilę przebiegać trasa S8, przecinająca go na pół. Obiekt takiej
kategorii, wymagający zaangażowania tak dużych środków finansowych, powinien istnieć przy tym
szlaku, aby miał większą szansę na
odwiedzalność. Na to, że rzeczywiście ktokolwiek poza mieszkańcami

Ossowa, Radzymina czy Wołomina
do tego muzeum później przyjedzie.
Wielokrotnie mówiłem, że mieszkańcy okolicznych miast nie potrzebują muzeum, gdyż my pamiętamy
rok 1920 i zdajemy sobie sprawę
z jego wagi. Natomiast chciałbym,
żeby do tego muzeum przyjeżdżali
ludzie z całej Polski, a nawet spoza
kraju. A muzeum zlokalizowane dalej niż 2-4 kilometry od trasy będzie
skazane na porażkę.
Życzyłbym sobie, żeby wspólnym
wysiłkiem wszystkich samorządowców mogło powstać właśnie przy
trasie S8. Symbolicznie też godząc
zwaśnione samorządy. Uważam,
że lokalizacja pośrodku – w sercu
powiatu wołomińskiego miałaby
rzeczywiście szansę na poparcie
szerokiego grona samorządowego
tego terenu. Nie byłoby wówczas
wyciągania sobie tego muzeum
i siłowania się o nie. Łatwiej by nam
było wspólnym językiem zabiegać
o patronat czy wsparcie finansowe
dla takiej inwestycji.
Coraz częściej pojawiają się
głosy, żeby zainteresować władze krajowe budową tego muzeum. Myśli Pan, że jest taka
potrzeba? Czy może lepiej, żeby
w pierwszej kolejności samorządy doszły do porozumienia?
– Na pewno, gdybyśmy wszyscy
mówili jednym głosem, to byłoby
nam dużo łatwiej. Uważam, że jest
to duże przedsięwzięcie finansowe
i logistyczne. Wydaje mi się, że jest
możliwe uzyskanie wsparcia ze strony władz centralnych. Szczególnie
teraz, gdy widzimy, że polityka historyczna jest dla obecnych władz
Polski bardzo istotna.
Możliwe to będzie tylko wtedy,
kiedy będziemy działać wspólnie.
Nie ukrywajmy, w tej chwili każdy zabiega po swojemu, być może
nawet te wysiłki wzajemnie siebie
niweczą, a nie o to chodzi. Powinniśmy zabiegać o to, żeby takie muzeum powstało na tym terenie, ponieważ za chwilę może się okazać,
że bogatszy Białystok postawi taki
obiekt u siebie. Tam też była bitwa.
Niestety, budżet Radzymina czy
Wołomina nie może rywalizować
z budżetem Białegostoku.
Jak Pan sobie wyobraża to muzeum?
– Powinno być nowoczesne. Odchodzimy od tradycyjnych muzeów

z gablotami, w których chodzi się
jedną ścieżką. W tej chwili powstają muzea interaktywne, posiadające
strefy aktywności, angażujące najmłodszych i całe rodziny.
Poza samym muzeum gminy powinny wykreować kompleksowy
produkt turystyczny, obejmujący
atrakcyjne formy spędzania czasu
wolnego w rejonie, ściągające turystę weekendowego. Są to na tyle
odległe czasy, w przeciwieństwie do
Powstania Warszawskiego, że żywych pamiątek i żywych eksponatów z tamtego okresu nie zachowało się tak wiele. Raczej muszą być
to materiały zdigitalizowane lub
w innej formie niż namacalna, którą
można umieścić w gablocie. Takich
materiałów jest mało, nie ma też tak
wielu żywych świadków czy osób
pamiętających lub uczestniczących
w tamtych wydarzeniach. Możliwość żywego testamentu, jaka miała miejsce przy Muzeum Powstania
Warszawskiego, jest dużo mniejsza.
Widziałbym to muzeum jako interaktywne, rodzinne.
Próbował Pan nawiązać dialog
z innymi samorządami?
– Spotykaliśmy się nieformalnie.
Póki co, chyba jest zbyt duże przywiązanie do swoich wcześniejszych
planów samorządowych. Będę zabiegał o to, żeby samorządy pogodzić i zaproponować inne rozwiązanie. Mam nadzieję, że uzyska to
szerszą przychylność.
Jestem przekonany, że dla samorządów powiatu wołomińskiego,
poza Radzyminem i Wołominem,
taka wspólna inicjatywa byłaby
dużo lepsza. Podział między Ossowem a Radzyminem rozpala wyobraźnię tylko i wyłącznie włodarzy
tych miast i nikogo więcej.
Podsumowując, uważa Pan,
że najlepszym rozwiązaniem
będzie porzucenie dotychczasowych planów i wybór innej drogi?
– Jeśli ma ona szansę nas pogodzić i przyspieszyć realizację tych
inwestycji, to chyba lepiej wyjść
poza plansze i wizualizacje. Radzymin i Wołomin przez wiele lat
przedstawiają jedynie kolejne wizualizacje swoich pomysłów i na tym
się kończy. Jeśli nowa droga miałaby oznaczać zrealizowanie pomysłu,
to uważam to za dobry pomysł.
Dziękuję za rozmowę.

Majówka w Jarzębiej Łące
Podczas długiego weekendu w tej niewielkiej miejscowości w gminie Tłuszcz zorganizowano
inicjatywę łączącą przyjemne z pożytecznym. Piknik dla mieszkańców stał się okazją do spotkania z wybitnymi twórcami filmowymi.
W 1981 roku wszedł na ekrany
polskich kin film „Wielka majówka”
w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego. Dziś ta znana komedia jest już
niemal kultowa m.in. poprzez fakt,
że był to debiut Zbigniewa Zamachowskiego na szklanym ekranie,
a ścieżkę dźwiękową tworzyły hity
zespołu Maanam. Co ciekawe, początkowe kadry filmu były kręcone
w Jarzębiej Łące (gmina Tłuszcz) –
m.in. przed tutejszym zabytkowym
dworcem kolejowym.
W sobotę, 28 maja sołtys i rada
sołecka Jarzębiej Łąki zorganizowali niezwykły piknik. Były występy
dzieci z okazji Dnia Matki, ogromne dmuchańce, grill, wata cukrowa
i zabawa taneczna.
Piknik odbył się pod hasłem filmowej „Wielkiej majówki” – zostali
na niego zaproszeni twórcy kome-

fot. MO

Jakie działania Pan podjął, aby
uniknąć podobnych sytuacji?
– W 2011 roku wystosowaliśmy
z sołtys pisma do samorządowców,
aby podjęli działania, które poprawią jakość życia mieszkańców.
Zaowocowało to wielokrotnymi
spotkaniami z włodarzami Stanisławowa i Starostwa Mińskiego. Wystąpiłem wówczas z propozycją, aby
zmienić obecną klasyfikację dróg,
i w to miejsce utworzyć drogę powiatową Pustelnik – Choiny – Zawiesiuchy – Krubki-Górki. Obecnie
odcinek od Pustelnika do połowy
wsi Zawiesiuchy to droga powiatowa, dalszy odcinek liczący 600 m
do granicy powiatu to droga gminy Stanisławów, odcinek od bazy
transportowej firmy Kobe do drogi
asfaltowej do wsi Krubki-Górki, to
droga gminy Poświętne.
Na jesieni 2015 roku doszło do
roboczych spotkań starostów Tarczyńskiego i Rakowskiego, w rezultacie których postanowili, że przejmą odcinki gminne i „zrobią” z nich
drogę powiatową.

fot. RO

Problem z drogą w Zawiesiuchach istnieje już od dawna. Proszę przybliżyć, jak wszystko się
zaczęło?
– Wieś Zawiesiuchy liczy już ponad 100 lat. Dzięki założonemu przed
wojną gospodarstwu rybnemu pana
Makedońskiego powstała droga, aby
umożliwić ich transport. Droga nie
była modernizowana, a w latach 70.
została doprowadzona do ruiny.
Temat drogi powrócił około
2000 roku, kiedy sołtysem została
Marzena Wnuk, która rozpoczęła
batalie o jej utrzymanie.
Od 2011 roku kontynuatorką
działań była sołtys Zuzanna Białek, która miała już nasze wsparcie. Wspólnie z żoną osiedliliśmy
się w Zawiesiuchach w 2009 roku.
Wtedy postanowiliśmy, że należy zrobić wszystko, aby zapewnić
mieszkańcom normalny dojazd do
pracy czy możliwość interwencji pogotowia. Odpowiednio utrzymana
droga pozwoli uniknąć wielu przykrych incydentów, jak w przeszłości, kiedy nie można było wrócić do
domu, bo przez drogę płynęła rzeka.

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina odpowiedział na pytania Kamila Gumiennego, związane z budową Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

fot. archiwum

Przez wieś Zawiesiuchy (gmina Stanisławów) przebiega droga
gruntowa, łącząca powiat wołomiński z powiatem mińskim. Jej
stan na odcinku Choiny – Zawiesiuchy – Krubki-Górki jest zły.
Droga niejednokrotnie była nieprzejezdna z powodu podtopień. Rozwiązanie problemu zaproponował obecny sołtys Zawiesiuch Edward Moskal. Rozmawia Rafał Orych.

dii: reżyser – Krzysztof Rogulski
i producent – Michał Zabłocki. Filmowcy uczestniczyli w quizie na
temat „Wielkiej majówki” i opowiedzieli o kulisach powstania swojego
dzieła, nie szczędząc przy tym anegdot z planu filmowego.
Podczas pikniku sołtys Włodzimierz Romański i burmistrz Paweł
Bednarczyk poinformowali mieszkańców o tym, że po kilku latach

negocjacji z władzami kolejowymi
gminie przekazano działkę wraz
z budynkiem zabytkowego dworca
w Jarzębiej Łące. Władze planują,
że znany z „Wielkiej majówki” budynek może stać się w przyszłości
miejscem integracji lokalnej społeczności.
Marcin Ołdak
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Miliony
dla Wołomina
Kolejne pieniądze, tym razem ok. 6 milionów złotych, niebawem wpłyną do miejskiego budżetu. Z tego powodu na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wprowadziła kolejne zadania inwestycyjne do realizacji
w 2016 roku.
Jeśli ktoś uważał, że w Wołominie
nie może być lepiej, musi zmienić
zdanie. Jest lepiej.
– Cieszę się, że w tej kadencji
nie tylko mamy rekordowe środki
na inwestycje, ale także obniżamy
zadłużenie gminy, co jest efektem
sprawnej pracy urzędników, ale
i pozyskiwanych dotacji – mówi Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. – Z pewnością wiele rzeczy jest
jeszcze do zrobienia i wciąż staramy
się, by jak najwięcej ich zrealizować.
Nowe inwestycje szybciej powstaną
przede wszystkim tam, gdzie mamy
uregulowane prawo do gruntów. –
Żeby wybudować, np. plac zabaw na
osiedlu, musimy zawierać specjalne
umowy z zarządem danego osiedla.
Tak będzie, np. na osiedlu Gwarek –
dodaje burmistrz Radwan.

Nowe zadania
Po ostatniej sesji Rady Miejskiej
największy od wielu lat załącznik inwestycyjny, ze względu na wartość
i ilość zadań, wzbogacił się o kolejne tytuły. Do nowych zadań w Wołominie należą m.in. budowa wraz
z pełną infrastrukturą ul. Sasina,
na którą istnieje już dokumentacja od ul. Lwowskiej w stronę lasu,
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełną
infrastrukturą dla ulic Teligi, Spokojnej, Zimowej i Jesiennej oraz
wykup gruntów pod chodnik przy
drodze wojewódzkiej 634 od ul.
Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare
Grabie. Burmistrz Wołomina zabezpieczyła także środki z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego
sprzętu ratowniczego dla jednostki
OSP Wołomin.

Tylko w tym roku gmina Wołomin pozyskała ponad 8,5 mln
dodatkowych zewnętrznych środków, tzn. podpisano umowy i uzyskano częściowy wpływ środków
na rachunek bankowy. Wniosek
„Stacja Wołomin – Aktualizacja
Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin (na
ogólna kwotę ponad 125 tys. zł)
uzyskał pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną. Trzy złożone wnioski na kolejne 6,5 miliona złotych
oczekują na ocenę. Następne wnioski o dofinansowania są w fazie
przygotowania.

Czas rozwinąć skrzydła
– Mieszkańcy zwracają się często do urzędu z wnioskami o przebudowę lub modernizację dróg,
które nie są w posiadaniu przez
gminę Wołomin – tłumaczy burmistrz. – Z uwagi na ogromne
i wciąż niezaspokojone potrzeby inwestycji drogowych, jeszcze
w tym roku, w trakcie tworzenia
budżetu na rok 2017, zaproszę
mieszkańców do dyskusji o planowanych projektach i budowach
dróg w naszej gminie – zapowiada
Elżbieta Radwan. Jak mówi, już we
wrześniu urzędnicy przystąpią do
pierwszych prac związanych z tworzeniem nowych założeń inwestycyjnych. – Chciałabym aktywnie
włączyć mieszkańców w podejmowanie decyzji, tak ważnych dla
rozwoju i lepszej przyszłości Wołomina. Mamy w Wołominie pewne
doświadczenia w budżecie obywatelskim. Czas rozwinąć skrzydła –
dodaje.
UM Wołomin

CBA
w SK banku
Agenci CBA w ramach prowadzonego śledztwa weszli do siedziby SK
banku w Wołominie, prezesa i zarządu oraz siedzib kilkudziesięciu
podmiotów gospodarczych z grupy
kapitałowej, działającej w branży
deweloperskiej.
Jak poinformowało Biuro Prasowe CBA, funkcjonariusze katowickiej
Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby SK
banku w Wołominie, do domów 7
osób sprawujących funkcje kierownicze banku, w tym do prezesa i członków zarządu. Zabezpieczono również dokumentację kredytową w 49
podmiotach gospodarczych z terenu
województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, wchodzących w skład
struktury grupy kapitałowej, działającej w branży deweloperskiej.
„Za stracone uznano ponad 100
kredytów udzielonych przez SK bank
na kwotę 1,6 miliarda złotych” – czytamy w komunikacie CBA. Śledztwo
prowadzone jest w kierunku m.in.
niegospodarności wielkich rozmiarów, przestępstw prowadzenia ksiąg
rachunkowych wbrew przepisom,
podawania w księgach nierzetelnych
danych oraz zatajenia prawdziwych
danych i podawania nieprawdziwych
do NBP.
Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła sprawę w całości do
prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach pod koniec kwietnia 2016
roku.
opr. red.
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Spróbuj upaść!
Wiele osób nie decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości, chociaż posiada długi. Myślą oni, iż w ich przypadku na
pewno się to nie uda, że postępowanie jest skomplikowane, a oni
przecież nie mają żadnego majątku, tylko same długi sięgające kilkuset tysięcy.
Powyższy pogląd jest mylny,
obecnie umorzenie długów jest
w zasięgu ręki. Najważniejszym
etapem postępowania jest przygotowanie dokumentów i sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać o wszystkich
niezbędnych dokumentach i o właściwym uzasadnieniu wniosku. Należy bowiem pamiętać, iż dłużnik
musi być niewypłacalny, natomiast
owa niewypłacalność nie może powstać z przyczyn zawinionych przez
dłużnika, lecz z przyczyn niezależnych od niego. Etap przygotowania wniosku jest najważniejszym
etapem postępowania upadłościowego. W wielu przypadkach, z powodu braków formalnych wniosku,
zostaje on odrzucony i nie podlega
rozpoznaniu.
Ważnym elementem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości
jest zgromadzenie odpowiednich
dokumentów i bardzo dokładne
wypełnienie wniosku i jego odpowiednie uzasadnienie.

Po złożeniu prawidłowo sformułowanego wniosku sąd wyznacza
rozprawę, na którą wzywany jest
dłużnik, celem jego przesłuchania.
W tym miejscu wskazać należy, iż
rozprawy w sprawach upadłościowych nie trwają długo, bo nie ma
tutaj przesłuchiwania świadków.
Zazwyczaj postępowanie kończy
się po jednej rozprawie, na której
sąd dąży do wyjaśnienia, w jaki
sposób doszło do niewypłacalności
dłużnika, jakie okoliczności temu
towarzyszyły, jakie jest zadłużenie,
na co zaciągnięte zostały kredyty,
pożyczki. Sąd sprawdza czy podstawy wskazane we wniosku są
prawdziwe oraz czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości. Zeznania dłużnika nie powinny stać
w sprzeczności z uzasadnieniem
wniosku.
Zwracam uwagę, że sędzia jest
prawnikiem i dlatego on lubi mieć

idealny pod względem prawnym
wniosek o ogłoszenie upadłości.
Mając to wszystko na uwadze,
łatwo można zrozumieć, dlaczego tylko adwokat i radca prawny
może mieć duże sukcesy w sprawach o ogłaszaniu upadłości. Przestrzegam zatem przed zlecaniem
sporządzenia wniosków o ogłoszenie upadłości ekonomistom, księgowym, samozwańczym doradcom ds. oddłużania czy wszystkim
innym osobom, które nie są
prawnikami. Bo wniosek sporządzony przez nich po prostu nie
będzie poprawny pod względem
prawnym. Możliwe, że niewielka
część ich wniosków doprowadzi
do ogłoszenia upadłości, ale czy
jesteś pewien, że Ty znajdziesz się
w tej właściwej części? Pamiętaj,
że kolejny wniosek możesz złożyć
dopiero po 10 latach.

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

REKLAMA

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
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl
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Ostatnie miesiące do otwarcia Galerii Wołomin
Pierwsze centrum handlowe w Wołominie osiągnęło już 90 procent komercjalizacji. W gronie najemców Galerii Wołomin znajdą się wiodące polskie oraz międzynarodowe sieci, w tym
H&M, Reserved, Cropp Town, House, Sinsay, Carry, Smyk, Diverse, Empik, MediaExpert,
Martes Sport, CCC, Hebe, KFC, Rossmann, Vistula, Wólczanka czy 4F. Już na jesieni br. klienci
Galerii Wołomin będą mogli skorzystać z kompleksowej oferty galerii łączącej funkcje handlowo-usługowe z rozrywkowymi. W galerii znajdzie się multipleks oraz przestronny klub fitness.
Z Tomaszem Jopkiewiczem, Leasing Managerem w Acteeum Central Europe, odpowiedzialnym za
komercjalizację Galerii Wołomin
rozmawia Aldona Maliszewska.
Jesienią tego roku planowane
jest otwarcie centrum handlowego w Wołominie. Jak przebiegają prace budowlane? Czy nie
jest zagrożony termin otwarcia?
– Prace związane z konstrukcją
budynku zostały praktycznie ukończone, wkrótce osiągnięty zostanie
tzw. stan surowy zamknięty. Pierwsze duże powierzchnie – Carrefour,
H&M – zostały przekazane najemcom do rozpoczęcia prac wykończeniowych. Kolejne lokale są przekazywane sukcesywnie. Otwarcie
Galerii Wołomin jesienią nie jest
w żaden sposób zagrożone.
Wśród kluczowych najemców
Galerii Wołomin jest Carrefour.
Niedawno zostały podpisane
także umowy z kinem Helios i innymi znaczącymi kontrahentami. Jak przebiega proces wynajmu lokali?
– Już na kilka miesięcy przed
otwarciem Galerii Wołomin możemy mówić o sukcesie komercjalizacji, której stopień wynosi na dzień
dzisiejszy 90 proc. W chwili obecnej
finalizujemy umowy na ostatnie dostępne w obiekcie powierzchnie.
Staramy się zapewnić naszym
przyszłym klientom w pełni kompleksową ofertę zarówno handlową,

usługową, jak i rozrywkową. Podpisane kontrakty z kinem Helios, fitnessem sieci Zdrofit czy takimi najemcami jak H&M, Grupa LPP czy
Rossmann są gwarantem wysokiej
odwiedzalności Galerii Wołomin.
W kwietniu rozpoczęła się
kampania franczyzowa. Jakie korzyści może przynieść lokalnym
przedsiębiorcom prowadzenie
salonu w galerii?
– Niewątpliwie centrum handlowe cieszy się odwiedzalnością nieporównywalną z tą, jaką może osiągnąć sklep prowadzony na rynku
czy osiedlu. Dzięki kompleksowej
ofercie, w tym ofercie rozrywkowej
jak kino czy fitness, a także dzięki
standardom wykończenia budynku
galerie handlowe proponują klientom najwyższy komfort dokonywania zakupów, ale także spędzania
wolnego czasu. Klient spędza w centrum handlowym znacznie więcej
czasu, aniżeli w sklepie prowadzonym przy ulicy.
Dodatkowo proszę pamiętać,
że w centrum handlowym mamy
do czynienia z wszystkimi grupami
wiekowymi klientów oraz z całym
przekrojem społeczeństwa. Znacznie szersza grupa klientów jest
w stanie dotrzeć do danego salonu,
poznać markę i jej asortyment. To
przekłada się w naturalny sposób
na osiągane obroty. Utrudnienia
w postaci złej pogody, często uniemożliwiającej zakupy, również są
niwelowane. Ponadto badania tzw.

zdrowej konkurencji pokazują,
że koncentracja handlu w jednym
miejscu zawsze wpływa korzystnie
na wzajemne wyniki konkurentów.
Jakie sieci poszukują partnerów franczyzowych?
– W chwili obecnej są to m.in. Subway, Pizza Dominium, Mustang, Reporter Young, Bytom, Blue Shadow,
Esotiq czy Yes. Lista jest dość długa.
Dysponujemy już ostatnimi wolnymi
powierzchniami, zatem zapraszamy
lokalnych przedsiębiorców do jak
najszybszego kontaktu z nami, jeśli
myślą o otwarciu czy przeniesieniu
salonu do Galerii Wołomin.
Jakie korzyści Państwa zdaniem
przyniesie
inwestycja
mieszkańcom naszego regionu?
– Wołomin jako miasto postrzegane dzisiaj w kategorii przedmieść
Warszawy jest nie tylko sypialnią
stolicy, ale także żyje swoim życiem.
Wielu mieszkańców miasta pracuje
w Wołominie, a aż 60% spędza tu
wolny czas oraz weekendy. Oferta
handlowa oraz rozrywkowa musi
zatem de facto dogonić potrzeby
mieszkańców. Nowoczesna architektura oraz kompleksowa oferta
nie tylko handlowa, ale rozrywkowa, gastronomiczna stworzą przestrzeń zarówno oferującą dostępność wszelkich dóbr, jak i spędzania
wolnego czasu bez konieczności
wyjazdów.
Dziękuję za rozmowę.
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25 000 m2 GLA
80 sklepów
Kino
Fitness
830 miejsc
parkingowych

Wynajem:
T: 696 980 492
510 000 478
galeriawolomin.pl
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PKP modernizują
Dokończenie ze str. 1

Burmistrz Tłuszcza informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
przy ulicy Lipowej został wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu publicznego ustnego
nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 930/1
o powierzchni 0,0804 ha, położonej w mieście Tłuszcz przy ulicy Lipowej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Tłuszcz, jest zapisana w księdze
wieczystej nr WA1W/00132797/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wołominie – Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi brutto 65 000 zł,
słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.
Informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej 10 w pokoju nr 14 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu www.tluszcz.bip.net.pl
Burmistrz Tłuszcza
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Rzecznik przy okazji wizyty zaapelował do kierowców, aby zwalniali przed przejazdami i nigdy nie
wjeżdżali na tory po włączeniu się
sygnalizacji świetlnej. Od momentu
zapalenia się sygnalizacji świetlnej
do opuszczenia szlabanu mija około 8 sekund. Zatem, jeśli szlaban
jest jeszcze w górze, nie oznacza,
że można wjechać na tory.

Co ze ścieżką
rowerową?
Władzom PKP znana jest akcja społeczna pod nazwą „TAK dla
ścieżki rowerowej wzdłuż torów”.

Obecnie najwyższym priorytetem
dla kolei jest ukończenie modernizacji linii kolejowej. Dopiero po
zakończeniu wszystkich prac będzie
możliwość podjęcia dialogu czy taka
ścieżka może powstać.
PKP PLK są otwarte na tego typu
rozmowy z samorządami. Podstawą
jest jednak bezpieczeństwo. Budowa ścieżki wzdłuż torów obarczona
jest pewnym ryzykiem i potencjalnym niebezpieczeństwem dla rowerzystów – z powodu wysokich
prędkości rozwijanych przez pociągi. Wymaga to profesjonalnego
projektu, w którym zostaną wzięte
pod uwagę nie tylko prędkości, ale
również m.in. przeszkody terenowe.

Szybciej i wygodniej
Całkowity koszt robót na odcinku
Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) to ponad
2 miliardy złotych. Modernizowane są wszystkie przejazdy kolejowe na tym odcinku linii. Niektóre
z przejazdów są zlikwidowane,
a w ich miejsce powstają bezkolizyjne skrzyżowania w postaci wiaduktów lub tuneli. Całość zasadniczych
prac zostanie zakończona do końca
tego roku.
Kamil Gumienny

REKLAMA

„Perła Baroku” w Kobyłce
Dokończenie ze str. 1

Maria Pomianowska odkryła i zrekonstruowała zapomniane instrumenty polskie – fidele kolanowe. Prezentowała je wielokrotnie nawet na dworze cesarskim w Japonii.
Ukończyła UMFC w Warszawie jako wiolonczelistka, stąd było dla niej niezwykłym
wydarzeniem, że o koncerty i kompozycje
poprosił ją sam legendarny Yo Yo Ma.
Jako zespół towarzyszą jej na scenie: Katarzyna Kamer – na fidelach, Mahammad
Rasouli – na ney’u (to rodzaj fletu), Piotr Malec zagra na darbukce, dafie, tabli, a Hubert
Giziewski – na akordeonie. Nie zabraknie
więc nie tylko egzotycznej muzyki, ale także
niespotykanych wcześniej w Kobyłce instrumentów! Koncert będzie nagłośniony, więc
słyszalność ich będzie bardzo dobra, kościół
zyska też nowe oświetlenie na czas festiwalu,
które światłem pomaluje przepiękną architekturę bazyliki.
IX Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów” odbędzie się
w bazylice pw. św. Trójcy w Kobyłce, ul.
Kościelna 2:

5 czerwca, godz. 20.15 – Maria Pomianowska – „Barok w muzyce świata” (koncert pod patronatem starosty wołomińskiego);
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).
Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Informacje: www.perlabaroku.pl, ww.bestartpromotion.pl.
Festiwal pod patronatem honorowym arcybiskupa Henryka Hosera i burmistrza
miasta Kobyłka Roberta Roguskiego.
„fakty.wwl” objęły IX Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”
patronatem medialnym.

Dla Martynki
W sobotę, 4 czerwca o godz. 15.00
w wołomińskiej Fabryczce, ul. Orwida 20
rozpocznie się Koncert Charytatywny
„Dla Martynki”. Wystąpi Chór Miejski
„Cantus Cordis” z Wołomina.
Martynka Siemińska
to dzielnie walcząca
z rakiem wnuczka
byłej chórzystki.
Dziewczynka jest już
po operacjach i chemii,
teraz czeka ją długie
leczenie i rehabilitacja.
Martynka ma swoje
subkonto w Fundacji
AVALON. Szczegółowe
informacje na
Facebooku. Warto
przyjść, warto pomóc.

Edyta Nowak-Kokosza

REKLAMA

Krzyżówka nr 165
POZIOMO:
1A) grzeszne miasto;
1H) mitologiczny tułacz;
3G) dawna moneta srebrna;
5G) model Opla;
6A) dramat Szekspira;
7G) rarytas jedwabnika;
8A) miasto w województwie
kujawsko-pomorskim, kiedyś
miasto królewskie Korony
Królestwa Polskiego;
9G) rola Romy Schneider;
10A) najazd na obce terytorium;
11G) bezbarwna przy wędce.

Nagroda
niespodzianka

PIONOWO:
A1) wąż jadowity;
C6) nagrobek żydowski;
E6) antonim altruizmu;
G2) argument w dyskusji;
G7) zabieg kosmetyczny lub
rehabilitacyjny;
H5) imię męskie;
I1) Paweł, grał Winicjusza;
I7) bulion;
J5) obok szosy;
K1) kuzynka jelenia;
K7) marka dawnych komputerów.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 17 utworzą hasło.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 10 czerwca na adres redakcji (z dopiskiem: krzyżówka nr 165).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.
DZIAŁ REKLAMY

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502
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VI Bieg Cichociemnych
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako
dobra państwowego, ale i jako środków, i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności
Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż”.
Tak brzmi tekst przysięgi Cichociemnych.

Warszawski
Bank Spółdzielczy
WBS Bank
www.bank-wbs.pl

fot. Jeden Procent dla Oliwi Myrcha

Oprocentowanie zmienne w skali
. roku
Lokatę można zakładać przez system bankowości internetowej sb@nk

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

W sobotę, 21 maja w Kruszu
(gmina Klembów) już po raz szósty odbył się Bieg Cichociemnych.
Głównym celem biegu było przypomnienie historii organizacji Cichociemnych, która działała również na
naszym terenie.
W biegu na 10 km wystartowała
rekordowa liczba biegaczy. W VI
Biegu Cichociemnych uczestniczyło
ponad 190 osób z całej Polski. Dodatkowo w marszobiegu na 5 km
uczestniczyło ponad 120 młodych
biegaczy wraz ze swoimi opiekunami ze szkół podstawowych z terenu
gminy Klembów. Jest to bardzo
motywujące, ponieważ ci najmłodsi
pokazują, że można w sposób patriotyczny i podniosły spędzić ten
czas na sportowo.

W kategorii open kobiet z czasem 44:12 zwyciężyła Monika Grabarczyk z Marek. W kategorii open
mężczyzn z czasem 35:28 zwyciężył Rafał Buczak z Zamościa. Tym
wynikiem pobił rekord trasy. Wójt
Rafał Mathiak uhonorował także
najlepszych biegaczy z terenu naszej
gminy. W kategorii mężczyzn bezkonkurencyjny był Paweł Bukowski,
natomiast wśród kobiet triumfowała żona Pawła Bukowskiego –
Magdalena Bukowska. W tym roku
przygotowaliśmy dla mieszkańców
i gości wiele atrakcji. Swoje eksponaty zaprezentowało Muzeum 2.
Korpusu Polskiego z Józefowa. Zobaczyliśmy m.in. 2 pojazdy zabytkowe Jeep Willys i Gaz Ambulans
(z pełnym wyposażeniem medycz-

nym) z lat 1942-1945, stanowisko
z zabytkowym uzbrojeniem z lat
1939-1945 (broń osobista i maszynowa), punkt medyczny wraz z wyposażeniem (krótkie zajęcia z zasad
pierwszej pomocy dla dzieci), strzelnicę z karabinkami ASG i instruktorem czy też stanowisko z wyposażeniem osobistym żołnierzy.
Dziękuję lokalnym władzom,
Szkole Podstawowej w Kruszu, strażakom OSP Krusze i wielu innym
wolontariuszom za pomoc w organizacji tej wspaniałej imprezy. Następny bieg już za rok.
Artur Dzięcioł

W Ossowie ruch coraz większy
Dokończenie ze str. 1

Rowerzyści w Ossowie
W sezonie wiosennym i letnim
Ossów chętnie odwiedzają wycieczki rowerowe. W sobotę, 21 maja
pogoda sprzyjała turystom z Klubu
Rowerowego ,,TRYBIK”. Ponad sto
osób na rowerach ruszyło z Marek do Ossowa. Był to kolejny Rajd
,,Rowerowe Marki”. W Ossowie
rowerzyści przeszli trasę z przewodnikiem, wzięli udział w zabawach
i konkursach na świeżym powietrzu,
zjedli smaczną grochówkę i kiełbaski, odbierali nagrody i robili pamiątkowe zdjęcia. Słoneczna pogoda przyciągnęła grupę rowerzystów

DZIAŁ REKLAMY

z PTTK nr 4 w Wesołej w sobotę,
28 maja. Zobaczyli miejsca pamięci,
obejrzeli film ,,Zwycięstwo 1920”, zjedli posiłek. Zachwyceni gościnnością
obiecali przyjechać większą grupą.

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502
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Dwa bratanki
Podczas Warszawskich Targów Książki gościliśmy na stoisku
z wydawnictwami o tematyce węgierskiej. Zaprezentowaliśmy też węgierskie tłumaczenie naszego przewodnika. Zaproszenie do Ossowa przyjął
Endre László Varga, autor książki
„Dwa bratanki”. To publikacja wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych. – Węgierska pomoc okazana Polsce w 1920 r.
jest nie do przecenienia i pozostanie
zawsze w polskiej pamięci – wskazuje pracujący nad publikacją prof.
dr hab. Grzegorz Nowik. Spotkanie
z autorem już wkrótce w Ossowie.

Rafał Ziemkiewicz
w Ossowie
Niezastąpieni
mieszkańcy
Pracownicy Samorządowej Instytucji Kultury wyrażają wdzięczność
mieszkańcom Ossowa, z panią sołtys Janiną Kacprzak i przedstawicielami Rady Sołeckiej, za zaangażowanie oraz pracę, w sobotę, 21
maja przy uporządkowaniu drogi,
poboczy i otoczenia Sanktuarium
Matki Bożej Zwycięskiej. To wspaniała inicjatywa, której efekty były
widoczne podczas procesji Bożego
Ciała, ale także ucieszą przybywających do Ossowa turystów. Na zdjęciach udało nam się uwiecznić jedną grupę spośród około trzydziestu
mieszkańców, którzy brali udział
w przedsięwzięciu.

W piątkowy wieczór, 13 maja do
Ossowa przyjechał Rafał Ziemkiewicz. Podczas spotkania przekonywał, że Bitwa Warszawska powinna
zyskać najwyższą rangę w dyskusji
o naszej historii. Zauważył także,
że Ossów to miejsce, w którym Polacy mogliby nie tylko zwiedzać nowoczesne muzeum, ale spędzać czas
w dużym kompleksie historycznym.
Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt
osób. Było transmitowane i rejestrowane przez media. Rafał Ziemkiewicz dostrzegł zalety Ossowa
i obiecał wsparcie w działaniach
zmierzających do poszerzenia oferty
dla zwiedzających, którą niewątpliwie byłaby budowa nowoczesnego
muzeum w Ossowie.
MP
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Pseudooświeceni
Znam wielu rodziców, którzy uważają dziecko za pewnego rodzaju projekt
(własny), wobec którego wystarczy zastosować określone algorytmy postępowania, aby otrzymać założony na wstępie efekt. Oni wiedzą najlepiej, co i jak
należy robić, a czego unikać, aby zapewnić dziecku optymalne warunki wzrostu
i rozwoju: czytają sterty nowoczesnych
poradników, dyskutują na forach, znają wszystkie najnowsze trendy wychowawcze... W oceanie ich wiedzy brakuje tylko jednego – miejsca dla dziecka
i jego niepowtarzalnej indywidualności.
To właśnie Pseudooświeceni.
Umiar, nawet
w pochwałach
Praca z żywym człowiekiem tym
się różni od teoretycznych (nawet
najbardziej fascynujących) wywodów, że powinna zakładać interakcję: różne sposoby reagowania na
takie same bodźce, podatność na
pewne typy oddziaływań przy jednoczesnej odporności na inne etc.
Nie wszystko, co uda nam się wyczytać w książkach, jest dobre do
zastosowania w przypadku naszego
własnego dziecka. Ponadto, także
w działaniach wychowawczych, liczy się umiar. Jeżeli wiemy, że dzieci lepiej reagują na pochwały niż
na krytykę, starajmy się je chwalić
jak najczęściej, ale nie popadajmy
w przesadę. Dziecko chwalone przez
rodzica dosłownie za wszystko,
szybko przestanie go traktować jako
wiarygodne źródło informacji o sobie; co gorsza, nadmiernie wybujała za pomocą pochwał samoocena,
może stać się w przyszłości źródłem
wielu rozczarowań (w zetknięciu
z lepszymi od siebie), a co za tym
idzie – stać się podstawą pretensji
do rodzica.

Krytyka: ostrożnie!
Analogicznie jest z krytyką i karaniem – wiem, że wielu rodziców
stawia sobie za punkt honoru „oszlifowanie” swojego dziecka niczym
brylantu, ale ciągłe porównywanie
go z innymi (lepszymi pod jakimkolwiek względem) i krytykowanie
za niedoskonałości (wyglądu, charakteru, zachowania) jest najlepszą
metodą na wychowanie niepewnego swej wartości frustrata – w przyszłości najprawdopodobniej klienta
psychoterapeuty. Nawet, jeśli wobec nas samych stosowano takie
właśnie metody – nie oznacza to
wcale, że mamy je bezrefleksyjnie
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powielać, choćbyśmy byli święcie
przekonani, że właśnie dzięki nim
„wyrośliśmy na ludzi”.

Szczerość i troska –
podstawa budowania
relacji
Doświadczenie terapeutyczne
pokazuje, że największym problemem współczesnych „oświeconych” rodziców jest stworzenie
realnej więzi z własnym dzieckiem. Łatwiej jest się schować
za fasadą przeróżnych systemów
wychowawczych niż zaryzykować
szczere mówienie o uczuciach
– zwłaszcza trudnych. Nie chodzi mi bynajmniej o obciążanie
dzieci naszymi własnymi problemami (choć jest to również
dość powszechne) – trzeba mieć
na względzie rozwojowe możliwości emocjonalne dziecka, aby
nie zrzucać nań ciężaru emocji
zbyt trudnych do udźwignięcia.
Mam na myśli raczej umiejętność szczerej rozmowy między
dzieckiem a rodzicem – rozmowy, która jest podstawą prawdziwej relacji. Czasem trzeba sobie
powiedzieć coś, co nie jest przyjemne: może spowodować zakłopotanie, gniew, smutek czy złość
– wszystkie te emocje składają się
jednak na paletę ludzkiego życia
i nie powinniśmy udawać, że nie
istnieją. Umiejętnie przeprowadzona rozmowa daje emocjonalne oczyszczenie, buduje wzajemne zaufanie i pogłębia relację
– pod warunkiem, że mówimy to,
co naprawdę czujemy. Uczciwość
i szczerość – przy jednoczesnej
trosce o drugiego człowieka (własne dziecko) – to coś znacznie
więcej niż „pseudooświecenie”.
MARTA BĄK, PSYCHOLOG

12.05.2016

Radzymin, ul. Zwycięska. Kierująca pojazdem marki Toyota Yaris
Katarzyna K. (lat 26) na skrzyżowaniu równorzędnym nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem osobowym
marki Citroën Stanisławowi S.,
doprowadzając do zderzenia pojazdów oraz zderzenia ze słupem
latarni. W wyniku zderzenia kierujący Citroënem odniósł obrażenia
w postaci ogólnych potłuczeń oraz
złamanego obojczyka. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi.

13.05.2016

Wołomin. Włamanie do budynku jednorodzinnego poprzez wyważenie okna w piwnicy i kradzież
srebrnej szkatułki z zawartością
złotej i srebrnej biżuterii oraz laptopa marki Lenovo G 580. Suma
strat: 3.000 zł.
Wołomin. Włamanie do mieszkania w bloku wielorodzinnym
i kradzież srebrnych monet oraz
2 złotych pierścionków z oczkiem
o wartości ok. 5.000 zł.

14.05.2016

Ząbki. Na terenie posesji doszło
do pożaru pomieszczenia mieszkalnego, mieszczącego się w budynku
gospodarczym przyległym do garażu. W trakcie gaszenia pożaru straż
pożarna ujawniła wewnątrz budynku zwęglone zwłoki nn. mężczyzny.
Decyzją przybyłego na miejsce prokuratora Prokuratury Rejonowej
w Wołominie zwłoki, po wykonaniu
czynności z udziałem technika kryminalistyki KPP w Wołominie, przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie.
Marki. Sprawcy włamali się do
domu i skradli: myjkę elektryczną
marki Black&Decker, telewizor
marki Sony, sprzęt muzyczny marki Sony (wzmacniacz, tubę i dwa
głośniki), dwa worki gładzi marki Cekol oraz 10 lamp solarnych
(z zaparkowanego na podwórku samochodu marki Polonez).
W samochodzie uszkodzona została szyba w drzwiach przednich
od strony kierowcy i tylna kanapa.
Suma strat: 3.100 zł.
Duczki. Trzej sprawcy skradli 40
sztuk skrzynek piwa, które znajdowały się na terenie ogrodzonym –

przy sklepie na drewnianych paletach, owinięte w folię. Suma strat:
ok. 2.000 zł.

15.05.2016

Stare Załubice. Sprawcy skradli
z terenu działki letniskowej w nieustalony sposób silnik do łodzi marki Johnson o wartości około 1.500 zł.
Szczepanek. Kradzież wyświetlacza wagi przemysłowej firmy Matrix II o wartości 13.136 zł.

17.05.2016

Tuł. Paulina S. (lat 25), kierując
pojazdem marki Skoda Fabia, na
łuku drogi straciła panowanie nad
pojazdem, w wyniku czego zjechała na lewy pas ruchu, uderzając
w jadący z przeciwnego kierunku
ruchu pojazd marki Renault Modus kierowany przez Zbigniewa S.
(lat 63). Osoby kierujące przebadano z wynikiem 0,00 mg/l. W wyniku zdarzenia pasażerka pojazdu
Renault Elżbieta K. (lat 50) oraz
kierująca pojazdem Skoda Paulina
T. i jej pasażerowie, tj. Beata W. (lat
65), Helena T. (lat 75), doznały obrażeń nóg.

18.05.2016

Dybów Kolonia. Dyspozytor
pogotowia ratunkowego powiadomił, że na placu budowy podczas docieplania budynku mieszkalnego miał miejsce wypadek
przy pracy. Na miejscu ustalono,
iż z nieustalonej przyczyny spadł
z rusztowania (z około 6 m) właściciel firmy budowlanej (lat 29). Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Warszawie.
Ząbki. Nieznany sprawca włamał się do domu jednorodzinnego
i skradł: dwa laptopy marki Sony
i Apple oraz dwie szkatuły wiklinowe z zawartością biżuterii. Zamierzonego celu jednak nie osiągnął
z uwagi na powrót domownika
i porzucił ukradzione mienie.
Suma strat: 1.100 zł.

19.05.2016

Kobyłka. Kradzież pojazdu marki Honda Civic koloru czerwonego,
rok produkcji 2006. Suma strat:
25.300 zł.

20.05.2016

Ząbki. Nieznani sprawcy, po prze-

cięciu kłódki w drzwiach z wnętrza
kontenera na terenie budowy,
skradli: młot do betonu o wartości
3.500 zł, wiertarkę o wartości 900 zł,
szlifierkę kątową o wartości 700 zł.
Suma strat: 5.100 zł.
Wołomin. Nieznany sprawca
skradł ze stojącego na parkingu
osiedlowym samochodu osobowego marki Skoda Felicjia 2 tablice
rejestracyjne o wartości 200 zł.

23.05.2016

Zagościniec. Nieznani sprawcy, poprzez przewiercenie ramy
okiennej, dostali się do wnętrza
domu i skradli złotą biżuterię.
Suma strat: ok. 5.600 zł.
Nowe
Załubice.
Nieznany
sprawca skradł z terenu ogrodzonej posesji pojazd marki BMW X6
koloru czarnego, rok produkcji
2009. Suma strat: 135.000 zł.

25.05.2016

Marki. Nieznani sprawcy, po
uprzednim podważeniu rolety
i okna, włamali się do magazynu
biurowego na terenie budowy,
a następnie skradli różne elektronarzędzia. Suma strat: 18.900 zł.

27.05.2016

Iły. Nieznany sprawca, po
uprzednim wejściu na teren niezabezpieczonej działki letniskowej, a następnie po uprzednim
pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych (autoalarmu i immobilizera)
dokonał włamania z kradzieżą do
pojazdu marki Mitsubishi Outlander koloru czarnego, rok produkcji
2014, wraz z dowodem rejestracyjnym, prawem jazdy, dowodem
osobistym i 4 kartami bankomatowymi. Suma strat: 100.000 zł.

30.05.2016

Tłuszcz. Nieznany sprawca wyważył drzwi balkonowe w domu
jednorodzinnym, a następnie
z jednego z pomieszczeń skradł:
obrączkę złotą o wartości 1.500 zł,
laptop, pieniądze z portfela (20 zł).
Suma strat: 2.500 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

Klembów oszczędzi
Gmina Klembów, jako pierwsza w powiecie wołomińskim, podpisała umowę z firmą, która dostarczać będzie paliwo gazowe. Rafał Mathiak, wójt Klembowa opowiedział o sprawie Kamilowi Gumiennemu.

MAMY DZIECKO

fot. UG Klembów

W ostatnim czasie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
Szpitala Powiatowego w Wołominie urodzili się m.in.:

5 Lidia, córka Mileny i Macieja Bielawskich
z Wołomina, ur. 8.05.2016 r, o godz. 12.10
waga 3280 g, wzrost 57 cm.

5 Aniela, córka Karoliny i Pawła Marczuk
z Lipinek, ur. 19.05.2016 r. o godz. 11.15
waga 3680 g, wzrost 56 cm.

Jakie korzyści przyniesie podpisana umowa?
– Dla nas, jako zamawiającego,
największą korzyścią z przeprowadzonej zmiany dostawcy paliwa gazowego jest uzyskanie bardzo konkurencyjnej ceny. Znacząco obniży
to koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej w naszej gmi-

nie, nawet do 30% w tym zakresie.
Zaoszczędzone w ten sposób środki
pozwolą nam w przyszłości na realizację koniecznych i tak oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji
jak budowa dróg czy chodników.
Jaka firma teraz będzie dostarczać gaz?
DZIAŁ REKLAMY

– Umowa została podpisana
z wyłonioną w drodze przetargu firmą DUON Marketing and Trading
S.A. Razem z Panią skarbnik, Teresą Dzwonkowską, podpisaliśmy już
umowę na dostawę paliwa gazowego.
Dziękuję za rozmowę.

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

reklama@fakty-wwl.pl
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Stare kontra nowe

Potrzebna pomoc!

O fotografii analogowej i wystawie w Miejskim Domu Kultury w Wołominie z Kamilem Gumiennym
rozmawia Edyta Nowak-Kokosza.

Jak zaczęła się Twoja przygoda
z fotografią?
– Nadmiar wolnego czasu! Mam
wiele zainteresowań i hobby, a fotografia pojawiła się przypadkiem.
Kilka lat temu próbowałem znaleźć
jakieś zajęcie, które oderwie mnie
od dotychczasowych pasji. Potrzebowałem czegoś nowego.
Przypomniałem sobie, że jest coś
takiego jak aparat analogowy i klisza. Sprawdziłem czy można jeszcze
dostać filmy i czy istnieją miejsca,
w których w pigułce znajdę wszystkie informacje o fotografii. Okazało

Dlaczego aparat analogowy?
– Analog nie wybacza. Zdjęcie
wygląda dokładnie tak, jak je zrobiłem. Nie mam podglądu i gigabajtów miejsca na karcie pamięci, które pozwolą mi na zrobienie kilkuset
zdjęć jednego obiektu. Klisza ma
tylko 36 klatek i jestem zmuszony
każde zdjęcie zaplanować tak, żeby
nie zmarnować klatki. Do fotografii
analogowej potrzeba dużo cierpliwości i pokory.

było w przypadku mojej wystawy.
Dziękuję za rozmowę.
Otwarcie wystawy Kamila Gumiennego pt. „Zmiana” odbędzie
się w piątek, 3 czerwca o godz. 19.00
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Ekspozycja
czynna do 23 czerwca Informacje:
www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787
45 13.

Skąd czerpiesz inspiracje?
– Będzie to mocno oklepana odpowiedź, ale przede wszystkim z otaczającego mnie świata. Lubię fotografować ludzi i przedmioty. Czasem
zwykły przedmiot może zainspirować
do stworzenia kolejnych zdjęć. Tak

XVII Powiatowy Rajd Motocykli
Rajdy motocyklowe na terenie powiatu wołomińskiego organizowane są od 1999 roku.
14 maja, już po raz 17, grupa kilkudziesięciu miłośników jednośladów spotkała się, aby przejechać ulicami powiatu.

DZIAŁ REKLAMY

Małżeństwo Zuchorów przez
wiele lat pomagało zwierzętom
w potrzebie, nieraz ratując ich
życie. Teraz są w ogromnej potrzebie, spłonął im dom...
– To są naprawdę bardzo dobrzy,
ciepli i sympatyczni ludzie, którzy
całe życie pomagali. Mówimy o ludziach, którzy są po pięćdziesiątce
i mają dorosłe córki. Całe życie pomagali, a 4 miesiące temu spalił im
się dom. Oznacza to, że wszystkie
zwierzaki, które były w domu, zginęły, a małżeństwo zostało bez niczego.
Można to sobie bardzo łatwo wyobrazić: bez pamiątek, wspomnień,
zdjęć, ubrań, garnków, talerzy. Tak
naprawdę pozostali bez niczego.
Szczęście w nieszczęściu, że prowadzą sklep zoologiczny i dzięki temu
mają się gdzie podziać. Od tych 4
miesięcy mieszkają na zapleczu
sklepu. Miejsce, w którym śpią, jest
mniejsze niż matrymonialne łóżko.
Ze sklepu wychodzą tylko po
to, żeby pojechać na zgliszcza. Na
szczęście żyją psy, które były w boksach na zewnątrz domu. Codziennie trzeba pojechać i je nakarmić,
i wyprowadzić. Mogę się tylko domyślać, że codzienne przyjeżdżanie
w to miejsce nie jest łatwe.
Ci Państwo są trochę „nietargetowi”. Tam nie ma małych dzieci,
osoby chorej. To są zwykli ludzie jak
pan czy jak ja, którzy popełnili ten
życiowy błąd, że nie ubezpieczyli
domu. Dodatkowo, krótko po pożarze zostali dziadkami.
Jedna ze stacji telewizyjnych
zaraz po pożarze wyemitowała
materiał poświęcony tej sprawie.
Później sprawa ucichła. Dlaczego?
– Ucichła, ponieważ nie było
jeszcze wiadomo, jak tym ludziom
pomóc. Mamy w Polsce prawo. Czy
dobre, czy złe – nie mnie to oceniać.
Prawo mówi, że jeżeli firma chciałaby oddać coś na poczet osób prywat-

fot. Paweł Królikowski

Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała. W rajdzie wzięło
udział około 70 motocyklistów oraz
kilka zabytkowych samochodów,
takich jak: Fiaty 125 i 126p czy słynny marecki Wartburg. Jak co roku,
motocykliści zebrali się pod Starostwem Powiatowym w Wołominie,
po czym udali się do Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów Jana Zientary. Na terenie OSK organizatorzy
przygotowali grilla oraz catering.
Dodatkowo, każdy z uczestników
rajdu otrzymał naklejkę okolicznościową.
Po posiłku i krótkim odpoczynku, około godz. 12.30, nastąpił start
przejazdu turystycznego po drogach
gmin powiatu wołomińskiego i wyszkowskiego. Do granicy naszego
powiatu korowód eskortowany był
przez policję. W momencie wjazdu
na teren powiatu wyszkowskiego
uczestnicy musieli „radzić sobie
sami”. Dowodzenie przejął wówczas
Tadeusz Tymiński, który pokierował do celu, czyli Ośrodka Opiekuń-

fot. archiwum prywatne

się, że filmów jest ogrom, a amatorów negatywów nie brakuje.
Jeszcze tego samego dnia w jednym z wołomińskich lombardów
kupiłem dwa stare, zakurzone aparaty Smena, dwie klisze i poszedłem
na miasto robić zdjęcia. Później poznałem kilka osób z naszych okolic,
które również fotografują na negatywie i dzielą się swoją wiedzą.

czo-Leczniczego w Kamieńczyku.
Na miejscu motocykliści mogli odpocząć i zjeść ciepły posiłek.
Trasa tegorocznego przejazdu wytyczona została przez miejscowości,
takie jak: Ostrówek, Miąse, Sulejów,
Jadów, Urle, Loretto, Kamieńczyk.
Przez całą drogę uczestnicy byli
gonieni przez ulewę, nadciągającą
ze strony Warszawy. Złapała ich do-

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

reklama@fakty-wwl.pl

piero w trasie powrotnej...
Powiatowy Rajd Motocykli to
również świetna okazja, by obejrzeć
klasyczne motocykle turystyczne,
sportowe, cruisery czy motorowery. Nie zabrakło również młodszych
uczestników na skuterach.
KG

fot. Kasia Pisarska

Co zobaczymy na wystawie?
– Przyznam, że moje zdjęcia nie
są niczym odkrywczym. Nie zaprezentuję nawet moich najlepszych
fotografii, tylko te, które przygotowałem specjalnie na wystawę.
Wystawa nosi tytuł „Zmiana”
i przedstawia szeroko rozumiane
zmiany, których każdy z nas doświadcza. Są to zmiany zachowań,
trendów czy zwykłych przedmiotów codziennego użytku. Założenie jest takie, że na zdjęcia należy
patrzeć parami. Jedno zdjęcie
jest przeciwieństwem drugiego.
Coś starego kontra coś nowego.
Oczywiście, jest nieparzysta liczba
zdjęć, więc jedno łączy ze sobą obydwa kontrasty. Wszystkie zdjęcia
zostały wykonane aparatem analogowym.

Pani Mariola i Pan Kazimierz przez wiele lat pomagali zwierzakom w potrzebie. Niestety, cztery miesiące temu spłonął im
dom. Od tego czasu mieszkają na zapleczu swojego sklepu zoologicznego, który prowadzą w Wołominie przy ulicy Mieszka I.
Do redakcji „faktów.wwl” zgłosiła się
Kasia Pisarska, autorka książki „Wiedziałam, że tak będzie”. Pani Kasia
postawiła sobie jeden cel – odbudować
dom. Aby cel ten osiągnąć, potrzebna
jest pomoc dobrych ludzi. Kamil Gumienny zapytał o szczegóły akcji.

fot. Stanisław Drężek

Przypomnij, proszę, czym jest 212.
– Jest to cykl wystaw zdjęć
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Zabawa polega na tym,
że osoba wystawiająca swoje zdjęcia nominuje kolejnego fotografa.
Wszystko zaczęło się od wystawy
fotografii Krzysztofa Dąbrowskiego. Wytypował Stanisława Drężka,
Stanisław wytypował Barbarę Dąbrowską, Basia nominowała Rafała
Firadzę, a Rafał wybrał mnie...
Każdy indywidualnie ustala temat swojej wystawy. Pozostaje jednak jedna cecha wspólna wszystkich
zdjęć. Są w formacie kwadratowym
50x50 cm i jest ich 21. Stąd nazwa –
21 kwadrat.

9
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nych, to musi zapłacić od tego podatek. Potrzebne były też weryfikacje,
czyli tak zwana papierologia.
Okazało się, że domu nie można
jednak odbudować. Według pierwszej opinii istniała możliwość odbudowy domu. Później jednak pan
ekspert stwierdził, że budynek nadaje się tylko i wyłącznie do rozbiórki.
Oznacza to, że trzeba zrobić projekt,
sprawdzić plan zagospodarowania
i spełnić wszystkie wymogi prawa
budowlanego. Mamy architektów,
którzy zrobią ten projekt za darmo.
Założenie jest takie, że potrzebujemy 200 tysięcy złotych na
odbudowę domu wraz z jego umeblowaniem. Od tej kwoty będziemy
odliczać wszystko to, co dostaniemy
za darmo, czyli np. materiały budowlane. W tej chwili jesteśmy już
gotowi do pracy. Wiemy, jaką metodą chcemy wybudować ten dom.
Czego potrzeba w tej chwili?
– W pierwszej kolejności potrzeba
nam firmy, która mogłaby wyburzyć
pozostałości starego domu i wywieźć
gruz. Jednocześnie potrzebujemy
środków, żeby móc działać dalej.
Państwo Zuchorowie to są ludzie,
którzy o nic nie proszą i nie chcą być
dla nikogo kłopotem. Pani Mariola
mówiła, że jest tyle zamieszania i problemów. Ale tutaj nie ma innej opcji.
Albo im postawimy namiot na środku
miasta, jeśli nie chcemy nikomu problemów robić, albo ten dom trzeba odbudować! Jeżeli ktoś prowadzi firmę
budowlaną i mógłby za darmo lub „po
kosztach” zrobić rozbiórkę tego domu,
to byłoby super. Jest to pierwszy krok.
Gdzie można znaleźć informacje odnośnie tego, jakie wsparcie
jest aktualnie potrzebne?
– Najłatwiej jest wejść na stronę
www.facebook.com/KasiaPisarskaFanPage lub wpisać w wyszukiwarce na Facebooku „Kasia Pisarska”. Mój fanpage poznacie po tym,
że jest tam 18 tysięcy fajnych ludzi.
Ja na nich mówię „Psyjaciele”.
Przez mój fanpage można znaleźć
wydarzenie. Na wydarzeniu krok po
kroku informujemy. Jeśli jest jakaś
bieżąca potrzeba, to tam umieszczamy taką informację. Oczywiście, jeśli
czytelnicy mają konta na Facebooku,
to zachęcamy do udostępniania wydarzenia i zapraszania znajomych.
Na koniec pragnę zaapelować do
czytelników: ubezpieczajcie domy.
Jeśli ktoś ma równowartość swojego majątku w gotówce, to nie musi.
Jeśli jednak nie ma, to warto tych
kilkadziesiąt czy kilkaset złotych
rocznie wydać na ubezpieczenie.
BGŻ BNP PARIBAS SA
Fundacja Bonum Animae
Cele statutowe
(złotówki)
17203000451110000004263240
(euro)
91203000453110000000367850
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Zatrudnię ekspedientkę do
sklepu spożywczego w Radzyminie, tel. 508 565 090
Zatrudnię diagnostę samochodowego do SKP w Kobyłce.
Tel. 501 051 421
zzPrzyjmę kierowcę do pracy. Prawo jazdy C+E, stała współpraca, tel. 503 368 242
zzZatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
zzMurarzy i pomocników, telefon
509 732 911

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce, tel. 29 757 50 56,
602 351 430 (5)

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

Komunikaty
zzMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Wołomin ogłasza
przetarg na sprzedaż majątku numer
postępowania E-2.233.4.2016.1.TK
przyczepa TO35 numer inwentarzowy
748/274/05, rok produkcji 1986, cena wywoławcza 10 000 brutto. Szczegółowych
informacji o stanie technicznym udziela
Jarosław Werczyński, tel. 22 776 23 33

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

REKUPERATORY, KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA, CENT. ODKURZACZE
NAWIEWNIKI OKIENNE, ELEKTR. SYSTEMY GRZEWCZE
DORADZTWO - MONTAŻ - SERWIS
Wołomin, ul. Łukasiewicza 11 lok 21
Andrzej Świderek

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

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

USŁUGI KOMUNALNE

Znicze hurt-detal. Duży wybór,
konkurencyjne ceny, sprzedaż
całoroczna, tel. 604 405 826

www.imperf.pl

zzSprzedam sztachety olchowe, szalówka, więźba dachowa, kantówka,
drewno opałowe, tel. 600 627 699
zzProdukcja i sprzedaż materiałów
budowlanych: stropy, pustaki , ogrodzenia betonowe, podmurówki, tel.
604 486 478

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

Usługi różne

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

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

Studnie

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

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
Toczenie, frezowanie, ostrzenie
narzędzi, CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80

Budowlane usługi
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

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

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

Studnie

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

Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

FILTRY do WODY

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

tel. 783-509-003

tel. 501 379 549

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

odżelaziacze - odkamieniacze

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

Brukarstwo

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

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
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

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

Ważne jest wysłuchiwanie mieszkańców
Od 12 maja Wołomin ma nowego wiceburmistrza. Robert Makowski objął stanowisko drugiego wiceburmistrza. Jak podkreśla,
przede wszystkim będzie się zajmował kontaktem z mieszkańcami. Mieszkańcy też mogą pamiętać Pana Makowskiego, ponieważ
kilka lat temu pełnił funkcję komendanta policji powiatowej w Wołominie. Kamil Gumienny zapytał wiceburmistrza Makowskiego
o jego plany i zakres działań.
Jakich zmian potrzebuje Pana
zdaniem Wołomin?
– Wołomin potrzebuje jak najlepszego przepływu informacji, żeby
nasi mieszkańcy wiedzieli o obecnych i planowanych działaniach.
Wiadomo, że wszystkim nie jesteśmy w stanie, jak to się mówi, dogodzić, ale będziemy się starać pogodzić interesy mieszkańców. Przy
tak dużej liczbie osób ciężko jest to
zrobić, ale postaramy się.
Dołączył Pan do urzędu i wie
Pan, jak wygląda tutaj praca.
Jak Pan oceni zjawisko podziału
między radą miasta a Panią burmistrz?
– Na pewno potrzebna jest krytyka i ocena działań. Ja, ze swojej
strony, będę się starał spiąć to jako
jedną instytucję. Musimy myśleć
tylko i wyłącznie o mieszkańcach
i niczym innym.
Myślę, że ostatnia sesja była tego
przykładem. Były problematyczne
sprawy, ale praktycznie wszystkie
zostały rozwiązane na bieżąco.

Czyli poza zgłoszeniami do prokuratury można dojść do kompromisów?
– Nieraz są rzeczy, których pracownik urzędu czy radny nie jest
w stanie ocenić, stąd te zgłoszenia
do prokuratury. To musi być sprawdzone przez stosowne organy.
Pełni Pan od niedawna funkcję
wiceburmistrza. Na czym będzie
Panu zależało w pracy?
– Na kontakcie z mieszkańcami
i wysłuchiwaniu ich. Ważne jest wysłuchiwanie mieszkańców, poznanie ich problemów i podejmowanie
decyzji, które przyniosą tylko i wyłącznie dobre rozwiązania. Myślę
o wszystkich, którzy są mieszkańcami bądź pracują na terenie naszej
gminy.

fot. KG

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

www.fakty.wwl.pl
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Do urzędu wpływa dużo propozycji, pomysłów. Mieszkańcy do
Pana będą mogli się z tym zgłosić?
– Tak. Z tym, że obecnie zająłem
się sprawami, które mają pomóc
w postrzeganiu urzędu na zewnątrz.
DZIAŁ REKLAMY

Zależy mi na tym jako mieszkańcowi, żeby było wiadomo, co się dzieje. Co urząd robi i co chce zrobić.
Nie chcę, aby dochodziło do sytuacji, w których urząd planuje jakieś
działania, a mieszkańcy o nich nie
wiedzą.
Czy z Pana perspektywy Wołomin jest bezpieczny?
– Bezpieczeństwo Wołomina jest
mi znane już od długiego czasu. Na
chwilę obecną na pewno jest na dobrym poziomie. Będę robił wszystko, żeby utrzymać taki stan.
Musimy na pewno poprawić
działanie naszego monitoringu
miejskiego. Niektóre rzeczy po
prostu nie są widoczne dla naszych
służb. Straż miejska nie zawsze ma
możliwość zareagować. Poza tym
chciałbym, żeby straż miejska była
dla mieszkańców, nie dla urzędu.
Dziękuję za rozmowę.

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

reklama@fakty-wwl.pl
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REKLAMA

Gastronomiczne

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

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

j.mucka@firma-dom.pl
OGŁOSZENIA DROBNE

Nieruchomości wynajmę
zzPoszukuję do wynajęcia domek
(mały) w powiecie wołomińskim, niedrogo, tel. 660 56 88 77

Fauna i flora

Finansowe usługi
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

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

Tel. 691-613-708

Kupujemy
wszystkie
auta

z roczników
1995-2013

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

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

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

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

zzMatematyka, fizyka, chemia. Dojazd, tel. 518 810 630

Nieruchomości sprzedam
zzS p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą
1000 m2 w Wólce Sulejowskiej k. Tłuszcza, woda, prąd, tel. 604 647 361
zzOkazja – sprzedam bezpośrednio
działkę z domkiem, woj. warmińsko-mazurskie (okolice Nidzicy),
tel. 515 137 659
DZIAŁ REKLAMY

W środę, 18 maja piłkarze czwartoligowego Huraganu Wołomin podejmowali u siebie lidera
tabeli – MKS Przasnysz. Ranga spotkania spowodowała, że na wołomińskim stadionie dopisała
frekwencja, a wśród przybyłych nie zabrakło przyjezdnej delegacji z burmistrzem Waldemarem
Trochimiukiem na czele, pełniącym jednocześnie funkcję prezesa Ciechanowsko-Ostrołęckiego
Związku Piłki Nożnej.
Niełatwa przeprawa

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

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

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Huragan nie ustaje w walce
o pierwsze miejsce

SKLEP OGRODNICZY

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

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na okres
21 dni od dnia 18.05.2016 r., na stronie internetowej
Miasta www.zielonka.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 w Zielonce, ogłoszenia
dotyczącego oddania w dzierżawę nieruchomości
gruntowej o powierzchni 354 m.kw. położonej na terenie
Glinianek w Zielonce, w sąsiedztwie zbiorników wodnych.
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.

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

Ekspresy
zzAle szybka i elastyczna pożyczka do
25000 zł. Tel. 512 870 068
zzSzybka pożyczka, decyzja nawet w 24
godziny – Zadzwoń 512 870 068
zzDojazd do klienta! Pożyczka do 25.000
zł! 512 870 068
zzEkspres gotówkowy! Pożyczymy do
25.000 zł! 512 870 068
zzPożyczka nawet na oświadczenie, szybko i bezpiecznie. Tel. 512 870 068
zzPożyczka z dojazdem do klienta. Tel.
512 870 068
zzPożyczka szybko i uczciwie. Tel.
512 870 068
zzGotówka na dowolny cel zadzwoń. Tel.
512 870 068
zzNadbiel - mała cicha wieś 10 km od Wołomina - Sprzedam bezpośrednio działki
budowlane po 1000 m2 z warunkami
zabudowy, media. Tel. 502 268 646

PHuragan objął prowadzenie w 9.
minucie za sprawą Marcina Mańko,
który przerzucił futbolówkę na drugą nogę i bezproblemowo strzelił po
ziemi w róg. Dwie minuty później
Marcin Stańczyk otrzymał podanie
ze środka od Rafała Wielądka i huknął z dystansu na 2:0.

Najlepszy występ
Huraganu
Kolejna połowa rozpoczęła się
od naporu podrażnionych gości,
jednak Łukasz Derejko zastopował
stuprocentową sytuację i w ostatniej
chwili odbił strzał. W 53. minucie
Rafał Wielądek dośrodkował z rzutu rożnego, a do piłki najwyżej wyskoczył Przemysław Górski i przymierzył głową w narożnik na 3:0.
Przasnyszanie zostali dobici siedem
minut później, dzięki uderzeniu
Marcina Mańko w samo okienko.
Przyjezdni próbowali zmniejszyć
rozmiary porażki, ale wskutek rażenia nieskutecznością i bardzo dobrej
postawy Łukasza Derejko w bramce
nie zdobyli nawet honorowego gola.
Zdaniem obserwatorów tego widowiska był to najlepszy występ Huraganu w tym sezonie.
Skład: Derejko – Lewicki, Dadacz, Górski (76’ Mierzwiński),
Ławcewicz – Tokaj, Woźniak –
Wielądek, Mańko (71’ Wróblewski)
– Choiński (65’ Nowacki), Stańczyk
(80’ Ndakiza).

Sklepy z tradycją
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wołominie niebawem będzie obchodziła 70-lecie istnienia. W ostatnim czasie
w spółdzielni dokonało się sporo zmian. Jedną z nich jest remont
sklepów i dostosowanie ich do sprzedaży samoobsługowej.
Sklepy spożywczo-przemysłowe
w Zagościńcu, Majdanie, Czarnej
i Starym Grabiu przeszły już gruntowny remont i zostały dostosowane
do sprzedaży samoobsługowej. Teraz przyszedł czas na sklep tekstylny
mieszczący się w Wołominie, który
został ponownie otwarty 1 czerwca.
W środę, 1 czerwca został
otwarty, po remoncie, sklep
tekstylny mieszczący się w Wołominie przy ul. Moniuszki 9.

tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502
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Sklep jest dobrze zaopatrzony
w odzież dziecięcą polskich, renomowanych marek, takich jak:
GT, Atut, Wadima, Rewon, Wola
oraz Konwar, a także odzież turecką firm Breeze, Sergio Guller.
W sprzedaży znajduje się także duży
wybór materiałów, firan, zasłon,
obrusów, koców i pościeli i wiele innych produktów.
Dobry gatunek towaru, niskie
ceny i miła obsługa – to gwarancja
udanych zakupów!

W sobotę, 21 maja PWKS pojechał
do Węgrowa, aby stoczyć pojedynek
z dwunastymi w stawce Czarnymi.
Już początek meczu wskazywał,
że nie będzie to łatwa przeprawa dla
naszej drużyny. W 15. minucie rzut
wolny wykonywał Kamil Mierzwiński i zmusił Krzysztofa Ufnala do
piąstkowania. Następnie kąśliwą
kontrę przeprowadzili gospodarze,
którą ofiarną interwencją przerwał
Gigi Ndakiza. Niestety w 35. minucie miejscowi dopięli swego, gdy
Bartłomiej Zenik trafił w róg na 1:0.
Po przerwie nieco śmielej atakował Huragan, lecz Czarni przez
dłuższy czas kontrolowali przebieg
wydarzeń na boisku. W 67. minucie przed dogodną okazją w polu
karnym stanął Marcin Stańczyk,
jednak po podaniu Patryka Wróblewskiego minął się z piłką. W 76.
minucie setkę dla Węgrowa zmarnował Rafał Komosa, bowiem tylko
obił słupek. Dwie minuty później po
wrzutce Pawła Nowackiego z rzutu
rożnego futbolówkę przejął Marcin
Stańczyk i wyrównał na 1:1.
Decydująca akcja miała miejsce
w 85. minucie, kiedy zakotłowało się pod bramką Czarnych, ale
ostatecznie Krzysztof Ufnal zdołał
złapać piłkę tuż przed linią i zacięte
spotkanie zakończyło się podziałem
punktów.
Skład: Derejko – Mierzwiński,
Woźniak, Górski, Ławcewicz – Ndakiza, Nowacki (80’ Jąkała) – Wielądek (70’ Ołdak), Mańko (75’ Jasiński) – Choiński (65’ Wróblewski),
Stańczyk.

Efektowne akcje
W środę, 25 maja podopieczni
trenera Andrzeja Grelocha zmierzyli się w Wołominie z zajmującym

dziewiątą lokatę KS Łomianki. Do
otwarcia wyniku doszło w 30. minucie, kiedy Rafał Wielądek wykorzystał rzut wolny i w swoim stylu
umieścił piłkę w siatce. Dziewięć
minut później było 2:0, gdy Waldemar Woźniak również ze stałego
fragmentu gry uderzył nad murem,
po czym futbolówka najpierw wpadła w narożnik, a następnie odbiła
się i wylądowała przy przeciwległym
słupku.
Po zmianie stron Łomianki nie
stawiały większego oporu i Huragan dość szybko osiągnął znaczną
przewagę. Od 55. minuty kibice
byli świadkami efektownych akcji,
wobec których defensywa gości wykazywała się bezradnością. Wtedy
festiwal strzelecki zapoczątkował
Rafał Wielądek. W 57. minucie Łukasz Choiński strzałem w środek
bramki podwyższył na 4:0. Trzy
minuty później Marcin Stańczyk
po dograniu Rafała Wielądka trafił w róg. Przyjezdni odpowiedzieli w 68. minucie golem Mateusza
Kowalskiego. W 90. minucie Paweł
Nowacki przymierzył z ostrego kąta
i ustalił rezultat meczu na 6:1.
Skład: Derejko – Lewicki, Dadacz, Górski, Ławcewicz – Tokaj
(65’ Nowacki), Woźniak – Wielądek, Mańko (62’ Wróblewski) –
Choiński (70’ Ndakiza), Stańczyk
(85’ Mierzwiński).
Po dwudziestu ośmiu kolejkach
wołomiński zespół plasuje się na
drugiej pozycji, ze stratą zaledwie
trzech punktów do prowadzącego
MKS Przasnysz. Do najbliższego
starcia w Wołominie dojdzie w tę
sobotę, 4 czerwca. Przeciwnikiem
Huraganu będą piąte w rozgrywkach rezerwy Wisły Płock. Początek
rywalizacji o godz. 11.00. Serdecznie
zapraszam.
Marcin Godlewski
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Nowy burmistrz
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Noc Fighterów w Tłuszczu

Marki są drugą gminą powiatu wołomińskiego, w której doszło
w ostatnim czasie do zmiany wiceburmistrza. Stanowisko Radosława Bartosika zajął Zbigniew Zalas. Dlaczego doszło do takiej
zmiany? Jacek Orych, burmistrz miasta opowiedział o sprawie
Kamilowi Gumiennemu.

W ostatnią sobotę hala sportowa w Tłuszczu stała się areną
zmagań MMA – mieszanych sztuk walki. Pierwsza profesjonalna gala w mieście przyciągnęła kilkuset widzów, dostarczając im wielu emocji.

Pomysł i rys. Artur Michalak

Dlaczego odszedł poprzedni
wiceburmistrz?
– Poprzedni wiceburmistrz, Radosław Bartosik, dostał propozycję
pracy w spółce gazowniczej. Propozycję przyjął. Trudno mi powiedzieć, z jakiego powodu – czy to
ze względów dalszego rozwoju, czy
ze względów finansowych. Nie mnie
to oceniać.
Odpowiednio wcześniej poinformował mnie o propozycji, jaką
otrzymał, więc zmiana stanowiska
odbyła się bez problemów. Z dużym
wyprzedzeniem część obowiązków
przekazano innym osobom. Pan
Bartosik odszedł z urzędu z końcem
marca.
Wybrany został nowy wiceburmistrz. W kuluarach pojawiał się
zarzut, że – mówiąc kolokwialnie
– wiceburmistrz został „podrzucony” przez PiS. Jak Pan się odniesie do takiego zarzutu?

Jakie to zadania?
– Pan Zbigniew Zalas zajmuje się
Wydziałem Ochrony Środowiska,
zarządzaniem mieniem komunalnym i Zakładem Usług Komunalnych oraz sprawami meldunkowymi i monitoringiem miasta.
Jak zapowiada się współpraca?
– Już teraz, po okresie niecałego
miesiąca, mogę powiedzieć, że dobrze. Pan Zalas ma bogate doświadczenie zawodowe, czyli zarządzanie
nieruchomościami, pracę w instytucjach finansowych oraz informatycznych.
Jego najważniejszym zadaniem
jest zarząd mieniem komunalnym.
Posiada do tego odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie ekonomiczne
i menedżerskie, prowadził własną
działalność gospodarczą w zakresie
doradztwa finansowego i administrowania nieruchomościami. Zasiada również w radzie nadzorczej
spółdzielni mieszkaniowej.

fot. MO

– Nie jest tajemnicą, że w Markach współpracujemy z Prawem
i Sprawiedliwością na poziomie
rady miasta i urzędu. Jeden z elementów współpracy jest taki, że PiS
rekomenduje osobę na stanowisko
jednego z zastępców burmistrza.
W taki sposób stanowisko to zostało
obsadzone.
Tak jak w przypadku pana Bartosika została przedstawiona kandydatura i odbyła się rozmowa. Kandydaturę zaakceptowałem. Przede
wszystkim patrzyłem na kompetencje osoby w kontekście zadania,
jakiego ma się podjąć. A zadania są
dokładnie takie same jak w przypadku poprzednika.

Jedno jest pewne – tak profesjonalnego i widowiskowego wydarzenia sportowego jeszcze w Tłuszczu
nie było. Podczas pierwszej edycji
Dragon Fight Night, zorganizowanej przez Emila Piotrowskiego
i Bartosza Pasika, stoczono kilka
walk amatorskich i zawodowych.
Oprawa wydarzenia i jego profesjonalizm nie odbiegały od największych gal MMA organizowanych
w naszym kraju. Galę poprowadził
jeden z najsłynniejszych komen-

tatorów w Polsce – Łukasz „Juras”
Jurkowski. Pomiędzy walkami, na
widzów czekało wiele innych atrakcji m.in. pokaz grupy akrobatów
czy tańca zumby. Nagrody zwycięzcom wręczał m.in. burmistrz Paweł
Bednarczyk, który objął zmagania
pierwszej edycji Dragon Fight Night
swoim patronatem.
MO
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Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski
i Fundacja Museion Norwid
zapraszają na wystawę norwidianów
z kolekcji Fundacji
przeznaczonych do przyszłego
muzeum Norwida

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

Otwarcie wystawy
11 czerwca 2016 roku godz. 17.00
w Pałacu w Chrzęsnem

Fundacja
Museion
Norwid

Informacje:

www.muzeumnorwida.com www.powiat-wolominski.pl www.palacwchrzesnem.pl
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

