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Czas na Norwida!

W Duczkach
jest siła
Tak dużej frekwencji i tak wielu atrakcji, jakie były na niedzielnym pikniku rodzinnym w Duczkach (gmina Wołomin),
pozazdrościłby niejeden organizator imprezy. Dmuchane
zjeżdżalnie, grill, stoiska z goframi, lodami, ciastami, zupą,
bigosem, rękodziełem artystycznym, animacje dla najmłodszych, rozgrywki sportowe, występy artystyczne dzieci, koncert
gwiazdy disco polo to tylko część z atrakcji, jakie rodzice, dzieci
i nauczyciele przygotowali na tegoroczny piknik w Duczkach.
Dzięki Radzie Rodziców, inicjatorowi wydarzenia, ogromnej pracy
wszystkich rodziców i nauczycieli,
uczniów oraz wsparciu dyrekcji
szkoły udało się zorganizować niezwykłe lokalne wydarzenie i zebrać
około 15.000 zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na nowy plac zabaw
przy Zespole Szkół w Duczkach.
Rada Rodziców przy ZS w Duczkach serdecznie dziękuje wszystkim
zaangażowanym w organizację pikniku i licznym sponsorom. Szczególne podziękowania należą się
rodzicom i dzieciom, którzy przygotowali i obsługiwali stoiska oraz na-

uczycielom organizującym występy
uczniów. Rada Rodziców wyrazy
uznania kieruje również do pedagogów z ZS w Duczkach: p. Pauliny
Sikorskiej i p. Adama Matysiaka
– koordynujących pracę młodzieży
pomagającej przy pikniku, a także
do Wojciecha Plichty za konferansjerkę. Piknik swoim patronatem
objęła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
KP

Fotorelacja na str. 7

Data 11 czerwca 2016 roku zapisze się na trwałe w historii pałacu w Chrzęsnem (gmina Tłuszcz).
W tym dniu miało miejsce ważne i długo oczekiwane wydarzenie – w odrestaurowanym, późnorenesansowym pałacu została otwarta wystawa pt. „Czas na Norwida”.
Zaprezentowane zostały zbiory
Fundacji Museion Norwid przeznaczone do stworzenia w przyszłości
muzeum Norwida. Wernisaż norwidianów poprzedziła część oficjalna, której głównym akcentem
było podpisanie listu intencyjnego
o współpracy pomiędzy Fundacją
Museion Norwid, repetowaną przez
prezesa Jacentego Matysiaka a Powiatem Wołomińskim, reprezentowanym przez starostę Kazimierza
Rakowskiego i wicestarostę Adama Łossana. Strony zadeklarowały
chęć wspólnej realizacji w pałacu
w Chrzęsnem wydarzeń kulturalno
–edukacyjnych, nawiązujących do
życia i twórczości wybitnego poety
Cypriana Kamila Norwida.

Poezja i muzyka

fot. RP

Po tym uroczystym akcie i wystąpieniach przedstawicieli fundacji
i powiatu licznie przybyła publiczność wysłuchała poezji Norwida
w mistrzowskim wykonaniu aktorki teatralnej i filmowej Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Jej interpretacja wierszy zachwyciła słuchaczy,
a poezja Norwida, postrzegana dość
często jako trudna, za sprawą pani
Teresy stała się zadziwiająco zrozumiała i aktualnie brzmiąca.
W nastrój norwidowskiej uroczystości doskonale wpisał się koncert
chopinowski. Pieśni i mazurki na
sopran, alt i fortepian wykonali: Elżbieta Nowatorska-Leśniak,
Małgorzata Domagała i Błażej
Kwiatkowski. Na zakończenie części poetycko-muzycznej wystąpiła
Matylda Pilarczyk, tegoroczna laureatka XVI Konkursu Poetyckiego
w Dąbrówce. Po wysłuchaniu poezji
Norwida przyszedł czas na poznanie
jego jako twórcy prac plastycznych,
rysownika, grafika, malarza – artysty o wielu obliczach.

Plakaty, zdjęcia, medale
Na pikniku zgromadzili się także najmłodsi mieszkańcy Duczek.
REKLAMA

Gości przybyłych na sobotni
wernisaż na parterze w wielkiej
sieni witał portret „Xsiążę Poeta
C.K.G.W. Norwid” autorstwa i Arnolda vander Ananicziusa oraz wystawa plakatów i zdjęć ze spektakli
norwidowskich
udostępnionych
przez Teatr im. Norwida z Jeleniej
Góry. Zmierzając na poddasze pałacu, na klatce schodowej można było
zobaczyć reprodukcje portretów
i autoportretów Norwida, w tym
obraz olejny o imponujących rozmiarach – kopię portretu Norwida
ze zbiorów Muzeum w Wilanowie.

fot. Starostwo Powiatowe w Wołominie
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Akwarela „Pythia”.

Jednak najcenniejsze i najbardziej wartościowe pamiątki po Norwidzie czekały na zwiedzających
na poddaszu pałacu. Na wystawie
zaprezentowany został dorobek
najważniejszych dla Norwida edytorów: Zenona Przesmyckiego, Juliusza W. Gomulickiego, Stefana
Sawickiego. Wystawione zostały
też wszystkie pierwodruki, które
ukazały się za życia Norwida, cztery
zaprojektowane przez niego medale
oraz perełki wydawnicze: „Poezje”
Brockhausa z kompletem całej biblioteki i katalog z wystawy światowej z Nowego Jorku z rysunkami
Norwida.

Warto zobaczyć
Wyjątkową atrakcją ekspozycji są
prace graficzne i obrazy Cypriana
Norwida, w tym „Saturn z cyrklem
nad globem ziemskim” – jedna

z czterech znanych prac olejnych
Norwida, a jedyna, która znajduje
się w rękach prywatnych, dziewięć
oryginalnych rysunków i grafik oraz
ozdoba całej kolekcji, ostatni paryski nabytek fundacji – akwarela
„Pythia”. Ekspozycję „Czas na Norwida” wzbogaca multimedialna prezentacja, bogate opracowanie dotyczące utworu „Fortepian Szopena”
oraz plansze prezentujące życiorys
artysty i cytaty Jana Pawła II, który
darzył go niezwykłym uznaniem.
Na wystawę jest wstęp wolny,
można ją oglądać do końca roku, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach otwarcia pałacu oraz
w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w godz. 10.00-14.00.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!
opr. red.
mat. Starostwo Powiatowe
w Wołominie

www.facebook.com/faktywwl

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

17 czerwca (Piątek)
16:00 - Jak uratować mamę - 16zł
18:00 - Alicja po drugiej stronie lustra - 16zł
20:00 - Dzień Matki - 16zł
18 czerwca (Sobota)
17:00 - Wojciech Cejrowski Stand-up - 65zł
20:00 - Dzień Matki - 16zł
19 czerwca (Niedziela)
14:00 - Jak uratować mamę - 16zł
16:00 - Alicja po drugiej stronie lustra - 16zł
18:00 - Dzień Matki - 16zł
20 czerwca (Poniedziałek)
16:30 - Jak uratować mamę - 16zł
18:30 - Alicja po drugiej stronie lustra - 16zł
21 czerwca (Wtorek)
16:30 - Jak uratować mamę - 16zł
18:30 - Alicja po drugiej stronie lustra - 16zł
22 czerwca (Środa)
16:30 - Jak uratować mamę - 16zł
18:30 - Alicja po drugiej stronie lustra - 16zł
www
.kino.robi.to
23 czerwca
(Czwartek)
15:45 - Jak uratować mamę - 16zł
18:20 - Alicja po drugiej stronie lustra - 16zł

www.kino.robi.to

W SKRÓCIE opr. eda
Koncerty
w MDK-u
Miejski
Dom
Kultury
w Wołominie, ul. Mariańska
7 zaprasza: 17 czerwca, godz.
18.00 – koncert dyplomowy
Marty Magdaleny Czerniawskiej (śpiew solowy). Występ
z towarzyszeniem fortepianu
(Paweł Rozbicki) oraz zespołu
kameralnego. Gościnnie: Feliks Gałecki (baryton liryczny);
24 czerwca, godz. 19.00 – koncert zespołu Nautofon w składzie: Paweł Wutkowski (instrumenty klawiszowe), Bartosz
Ługowski (gitara elektryczna),
Jerzy Karpowicz (gitara basowa)
i Michał Jarosz (perkusja). Bilety:
10 zł. Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Rytmy Hiszpanii
To tytuł koncertu, który
odbędzie się w sobotę, 18
czerwca o godz. 17.00 w Mareckim Ośrodku Kultury, ul. Fabryczna 2 z okazji zakończenia
roku kulturalno-oświatowego
2015/2016. Wystąpią: Justyna
Jakubowska (fortepian), Monika Litwin-Dyngosz (mezzosopran) i Hanna Kruczkowska
(taniec flamenco). Informacje:
www.mokmarki.pl, tel. 22 781
14 06.

Chodzi o nasze wspólne dobro
Z Andrzejem Zbyszyńskim, nowo wybranym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka rozmawia Edyta Nowak-Kokosza.
Podczas ostatniego walnego
zebrania Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Kobyłka (TPMK) wybrano
Pana na szefa tej organizacji. Zastąpił Pan Mirosława Bujalskiego, wieloletniego prezesa Towarzystwa. Czym przekonał Pan do
swojego programu członków organizacji? Na jakich działaniach
Towarzystwo chce się skupić?
– Może powinienem krótko
wspomnieć o okolicznościach, które doprowadziły do wyboru nowego zarządu. Decyzja o walnym zebraniu została podjęta, ponieważ
wcześniej pięciu członków zarządu
podało się do dymisji. I tak z 7 osób
zostały 3: Mirosław Bujalski, Oskar
Czarnik i ja.
W takim składzie zarząd nie mógł
funkcjonować dalej, bo było to niezgodne ze statutem. Zwołanie nadzwyczajnego wyborczego walnego
zebrania przez prezesa Mirosława
Bujalskiego było podyktowane dobrem Towarzystwa. Podczas wyborów nowego zarządu wszyscy mieli
możność podawania kandydatur.
Na początku padły kandydatury
m.in. p. Mirka, p. Oskara, p. Marii,
czyli tzw. starych członków zarządu,
lecz ci nie wyrazili zgody na kandydowanie.
Takim to sposobem w wyniku
dalszych obrad został wyłoniony
sześcioosobowy zarząd i czteroosobowy skład komisji rewizyjnej.
Czym przekonałem do swojego programu członków nowego zarządu,
że powierzono mi zaszczytną funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Kobyłka? O to należałoby ich
właśnie zapytać.
Ja jedynie mogę powiedzieć,
że jestem członkiem Towarzystwa
od ponad 30 lat, byłem w latach
1994-2000 jego prezesem. Uczestniczyłem w pracach nad wydaniem
większości publikacji, które powstały z inicjatywy Towarzystwa i stanowią jego własność autorską jak: „Kobyłka. Perła Baroku na Mazowszu”,
„Kościół Parafialny Świętej Trójcy
w Kobyłce pod Warszawą”, „Kobyłczanin z przeznaczenia i wyboru”,
„Jak to ze szkołą nie tylko w Kobyłce
było”, „Życie jest prawdą”, „Kobyłka. Migawki pamięci”, „Stanisław
Szpotański. Zapomniany pisarz”,
„Bitwa pod Kobyłką 26 X 1794”,
„Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia”,
„Kościół wspaniały, który mógłby

stać w Rzymie”.
Organizowałem i organizuję wiele
wydarzeń kulturalnych i historycznych w moim mieście. Można też
powiedzieć, że tworzyłem Miejski
Ośrodek Kultury w Kobyłce od podstaw. Zresztą za działalność na rzecz
miasta byłem kilkakrotnie odznaczany. Mój program to w dalszym
ciągu działania dla mojego miasta!
Chcę wspólnie z zarządem i członkami Towarzystwa zajmować się
pielęgnowaniem jego dziedzictwa,
historii, dbać o dobrą promocję Kobyłki, wspólnie tworzyć publikacje,
wydarzenia i działania integrujące
naszych mieszkańców. Chciałbym
także działalnością Towarzystwa zainteresować większą liczbę naszych
mieszkańców oraz sympatyków Kobyłki, bo wiem, że takowi są i zachęcić ich do uczestnictwa w naszych
projektach.
Kto obecnie wszedł w skład
władz statutowych organizacji?
– Prezesem zostałem ja, a wiceprezesami: Beata Dąbrowska i Paweł Majkowski, skarbnikiem: Paweł
Zaniewski, sekretarzem: Bartłomiej
Jabłoński, członkiem: Leszek Ziółkowski.
Czy jest szansa na współpracę z dotychczasowym zarządem
TPMK?
– Nikt z dotychczasowych członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Kobyłka nie zrezygnował z członkostwa. Po wyborze na prezesa na zakończenie walnego zebrania podziękowałem specjalnie ustępującemu
zarządowi i zaprosiłem do udziału
w cyklicznych posiedzeniach zarządu, dalszej kontynuacji w tworzeniu nowych publikacji oraz prac na
rzecz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka.
Organizacja, jaką jest TPMK,
niejako z założenia w celach ma
współpracę z władzami miasta.
Jak Pan widzi te relacje?
– Jako radny powiatowy staram
się uczęszczać na sesje Rady Miasta
Kobyłka i staram się wypełniać swoją misję samorządową, często wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania
władz, radnych i mieszkańców naszego miasta. Odpowiadam na sugestie i prośby radnych miejskich,
pisząc wnioski w różnych ważnych
dla miasta kwestiach do powiatu.

fot. archiwum prywatne

TELEFONY
ALARMOWE

Jako wieloletni dyrektor MOK
starałem się z powodzeniem integrować poprzez dobrą współpracę
wiele grup zrzeszonych w stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych. Wiele razy wspólnie z osobami, które obecnie pełnią ważne
funkcje w naszym mieście – czyli
z burmistrzem Roguskim i wiceburmistrzem Piotrem Grubkiem
– współpracowałem, kiedy byli
oni jeszcze członkami komendy
Szczepu 172. Drużyn Harcerskich
i Zuchowych w Kobyłce. Na akcjach
letnich organizowanych przez MOK
często kadrą wychowawczą byli instruktorzy tego właśnie szczepu.
Zresztą władzom powinno zależeć na dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi i inicjatywa
powinna też wychodzić z ich strony.
Ja nie widzę żadnych przeszkód,
żeby wzajemne relacje były dobre.
W końcu chodzi o nasze wspólne
dobro, a więc interesy też powinny
być wspólne. Liczę więc na duże
wsparcie ze strony władz Kobyłki.
Jakich działań TPMK można
spodziewać się w najbliższym
czasie?
– Przede wszystkim trzeba zająć
się dokumentacją, należy uaktualnić statut. Liczę, że w końcu uda się
domówić co do siedziby Towarzystwa. O tym często wspominałem
na zebraniach. Obecne warunki lokalowe, jakie nam są udostępniane
w piwnicy MOK, pozostawiają wiele

do życzenia.
Burmistrz wspominał 4 lata temu,
że może Pałacyk na Źródniku przekazałby dla Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Kobyłka. Byłoby to dobre
miejsce nie tylko na siedzibę różnych organizacji pozarządowych,
ale też można byłoby tam stworzyć
kobyłczańskie muzeum.
Nadal będziemy pracowali nad
dokończeniem publikacji, którą zajmuje się Pan Oskar Czarnik. Ma być
to forma przewodnika historycznego po Kobyłce. Chciałbym również
rozpocząć prace nad wydaniem
wznowienia „Kobyłka. Migawki
pamięci”, uzupełnionego o kolejne
stare zdjęcia Kobyłki i stare dokumenty.
Planujemy także rozpocząć
przygotowania do obchodów 90.
rocznicy powstania Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Kobyłka, która
przypada jesienią. Myślę, że Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka jest czymś, co powinniśmy
szczególnie pielęgnować, ze względu na rolę, jaką pełni. Jest to obok
zabytków i miejsc pamięci główne
źródło wiedzy o naprawdę ciekawej historii naszego miasta. Chcielibyśmy dokumentować także tę
najnowszą Kobyłkę, żeby jej dziedzictwo przetrwało u przyszłych
pokoleń kobyłczan. I oczywiście
promować, promować i wzbogacać
kulturowo.
Dziękuję za rozmowę.

Nowe eksponaty w Ossowie
W sobotę, 18 czerwca, podczas spotkania zaczynającego się
o godz. 12.00 w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej darczyńcy przekażą pamiątki na rzecz Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.
Pośród eksponatów znajdą się
zbiory Fundacji Polonia Invicta,
dary mieszkańców Ossowa, mundur oraz odznaczenie, a także cenne
wspomnienia od żołnierza biorącego udział w boju pod Ossowem
z 1920 roku.
Spotkanie rozpocznie się o godz.
12.00. Po przedstawieniu darczyńców odbędzie się prezentacja
i przekazanie pamiątek – informu-

je Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury. Podczas
spotkania nastąpi także oficjalne
otwarcie nowego punktu turystyczno-rekreacyjnego w Ossowie. Został
on pobudowany w ramach budżetu
obywatelskiego z inicjatywy mieszkańców.
MP
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Będzie zaskakująco

Magnolia symbolem
Wołomina
Wiele mówi się o tym, że należy zmienić wizerunek Wołomina.
W masowych mediach często słyszy się o naszym mieście, lecz
wydźwięk tych wiadomości nie jest dla nas korzystny. Fundacja
ODA stara się to zmienić i ponad wszelkimi podziałami połączyć
mieszkańców. Wkrótce Wołomin będzie obchodził 100-lecie
nadania praw miejskich, zatem jest to idealna okazja, by wspólnymi siłami zadbać o miasto. Danuta Michalik, prezes Fundacji
ODA i Małgorzata Gumienna, rzecznik prasowy fundacji opowiedziały Kamilowi Gumiennemu o szczegółach akcji.

Rozmowa z Jolantą Boguszewską, dyrektor Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości
w Wołominie.

fot. KG

Czerwiec w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości
obfituje w wydarzenia. Już w najbliższy piątek spektakl pt. „Dżanet”.
– Tak, nasz Teatr Przy Fabryczce
przygotował nowy spektakl. Opowiemy o młodej dziewczynie, która
zmieniając szkołę, mierzy się z nową
rzeczywistością. Historia Zuzy zacznie się niewinnie i nietypowo,
a zakończy... no cóż, na to wpływ
będą mieli również widzowie. Będzie zaskakująco. Warto się przekonać – 17 czerwca o godz. 19.30.
A dosłownie dwa dni później
koncert, wystawa i giełda staroci…
– Wystawa „Okruchy pamięci” to
duże przedsięwzięcie, które przygotowujemy od wielu miesięcy. Będzie
opowiadać historię kilkunastu rodzin ziemiańskich naszych okolic,
poczynając od Jadowa, a kończąc
na Ząbkach.
Opowiemy o Ronikierach, Korolkiewiczach, Zamoyskich, Makedońskich, Karskich i Kotarbińskich.
Pokażemy pamiątki i archiwalne
zdjęcia związane z rodzinami Pu-

ciatyckich, Słaboszewiczów, Orszaghów, Łossanów i innych. Pokażemy wreszcie obrazy namalowane
przez Miłosza Kotarbińskiego związanego z Chrzęsnem czy Hanny
Lutyk z Feliksowa. Potomkowie
niektórych rodzin przyjadą do nas
na otwarcie wystawy – rodzina Puciatyckich przybędzie aż z Poznania.
Na wystawę i koncert zapraszamy
19 czerwca o godz. 18.00. A nieco
wcześniej (w godz. 10.00-15.00) –
na giełdę staroci.
Czy w wakacje będzie odpoczynek od imprez?
– Nie, wprost przeciwnie. W wakacje zapraszamy na oprowadzania
kuratorskie po wystawie, na promocję książki Piotra Łosia o ziemianach naszego regionu i na inne
wydarzenia towarzyszące wystawie,
o których będziemy informować na
bieżąco. A poza tym – giełdy staroci, plener artystyczny w Kuligowie
i spotkania „Weteranów szos” – czyli właścicieli zabytkowych samochodów. Serdecznie zapraszamy!
Dziękuję za rozmowę.

fot. archiwum
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Od lewej: Małgorzata Gumienna i Danuta Michalik.

100 magnolii na setną rocznicę. Skąd taki pomysł?
(DM): Pomysł pojawił się przy
okazji rozmów o przyszłości naszego miasta. I jak to bywa przy
rozmowach, doszło do wskazania
odpowiedniej rośliny, a następnie
realizacji pomysłu. Najważniejsza
jest symbolika. Chodziło o wybór rośliny, która przypominałaby co roku
o kolejnych rocznicach nadania
praw miejskich. Gdy kwiat magnolii
zakwitnie na Dni Wołomina, które
organizowane są zwykle w maju,
to mamy nadzieję, że dodatkowo
uświetni obchody rocznicowe. Projekt ten został sfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie.
(MG): Wołomin potrzebuje budowy pozytywnego wizerunku.
Narodził się więc pomysł, żeby
stworzyć pozytywny symbol miasta. Wybrany został kwiat magnolii,
którym obdarowywane są instytucje
znajdujące się w Wołominie oraz na
terenie gminy. Projekt zakłada posadzenie 100 drzew i krzewów magnolii tak, by zakwitły na 100-lecie
nadania praw miejskich Wołominowi. Chcemy zwiększyć zainteresowanie mieszkańców obchodami tej
rocznicy.
Dlaczego kwiat magnolii?
(DM): Magnolia jest rośliną
długowieczną, a także symbolem
uczciwości, szlachetności, wytrwałości, radości i miłości do natury. Ta
piękna symbolika przyświecała nam
w wyborze rośliny. Chcemy, aby
projekt „Magnolia symbolem Wołomina” połączył różne środowiska
i abyśmy wspólnie zadbali o wygląd
naszego miasta.
Do kogo skierowany jest ten
projekt?

(MG): Skierowany jest przede
wszystkim do mieszkańców Wołomina i gminy. Osób tutaj mieszkających, pracujących, ale również
i gości. Projekt zakłada posadzenie
magnolii w miejscach publicznych
i instytutach znajdujących się na terenie Wołomina. Wśród odbiorców
są między innymi szkoły, przedszkola, spółki, takie jak MZO czy
ZEC Wołomin, instytucje miejskie
czy organizacje pozarządowe.
Jaki jest dotychczasowy odbiór
tej akcji?
(DM): Odbiór akcji jest bardzo
pozytywny, spotyka się z dużą aprobatą i zrozumieniem idei projektu. Odbiorcy magnolii przyznają,
że symbol jest piękny i ponad podziałami.
Z rozmów w trakcie przekazywania magnolii wynika, że Wołomin
jest jednakowo ważny dla wszystkich mieszkańców i każdy chciałby
wpłynąć na budowę pozytywnego
wizerunku naszego miasta. 100-lecie nadania praw miejskich jest doskonałym momentem, aby zwrócić
na ten fakt uwagę.
(MG): Warto zauważyć, że obdarowani organizują uroczyste sadzenie magnolii, w których osobiście
biorą udział dzieci, młodzież, dyrektorzy instytucji, prezesi firm, księża
czy społeczności skupione wokół
organizacji pozarządowych. Niektórzy nadają magnoliom imiona.
Cała akcja jest budująca, napawa
optymizmem i jesteśmy przekonani, że 100-lecie nadania praw miejskich miastu Wołomin będzie wyjątkowym świętem nas wszystkich.
Zapraszamy do śledzenia naszej
akcji na naszym profilu FB „Magnolia symbolem Wołomina”.
Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

Jedno ze zdjęć, które znajdzie się na wystawie – rodzina Miłosza Kotarbińskiego. Kobieta na zdjęciu to Ewa z Koskowskich Kotarbińska
z Chrzęsnego, która prawdopodobnie stała się przyczyną namalowania obrazu „Szał” przez Władysława Podkowińskiego.
Z archiwum Jana Kotarbińskiego.
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl
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Bolszewicy w Postoliskach
– relacja księdza Koskowskiego
W sierpniu 1920 roku, w przeddzień boju pod Ossowem, walki z bolszewikami toczyły się
w okolicy Tłuszcza. Podczas badań nad historią jednej z najstarszych parafii w powiecie wołomińskim – Postolisk – natrafiłem na ciekawą relację opisującą te wydarzenia.
Zniszczona okolica

12 sierpnia 1920 roku Wojsko
Polskie stoczyło w Tłuszczu walki
opóźniające pochód bolszewików na
Warszawę. Walczył tu miński pułk
piechoty dowodzony przez ppłk.
Bronisława Adamowicza, wspomagany przez baterię artylerii, pododdziały pułku strzelców konnych
oraz załogę pociągu pancernego
Mściciel i czołgi Renault FT-17 ustawione na specjalnych platformach
kolejowych. Piękną kartę w dziejach
zapisali wtedy też lotnicy z Eskadry
Wywiadowczej. Jeden z nich – Władysław Ciechoński zginął nad Tłuszczem.

Dzicz azjatycka
Zgodnie z planem Polacy musieli
wycofać się z Tłuszcza i zająć pozycję na przedmościu warszawskim.
Zachowała się relacja księdza kanonika Wacława Koskowskiego,
proboszcza z sąsiednich Postolisk –
budowniczego tutejszego neogotyckiego kościoła. Warto wspomnieć,
że świątynia została ukończona
i konsekrowana zaledwie rok wcześniej – w 1919 roku. Pleban opisał
przełomowe, sierpniowe dni Bitwy
Warszawskiej w księdze parafialnej: Dnia 12-14-15-16 sierpnia dzicz
zalała okolicę naszą dążąc spiesznie do Warszawy grabiąc większą
i mniejszą własność, wyrządziła
wielkie szkody w polu, zabudowaniach a przeważnie w koniach
i wozach, które prawie doszczętnie zabrano. Opatrzność jednak
nie pozwoliła wyrządzić krzywdy
Kościołowi, gdyż, pomimo że pancerka Wojsk Polskich ostrzeliwała
dzicz, która kryła się za kościołem i we wsi Postoliskach, jednak
oprócz kilku małych uszkodzeń od
kul karabinów maszynowych kościół zupełnie nie ucierpiał.

Dalej ksiądz Koskowski relacjonował: Dzielna postawa Wojsk
Polskich pod Radzyminem w rozstrzygającej bitwie dzicz azjatycką
pokonała i zmusiła do bezładnej
ucieczki trapiąc i ścigając nieprzyjaciela tak, że dnia 20 sierpnia już
odbył się odpust św. Rocha w Postoliskach. Lud jednak długo nie
mógł przyjść do siebie, roboty zaległy w polu z braku koni uprowadzonych przez bolszewickie hordy
i zniszczenie paszy w polu, z tego
powodu nie mogły być roboty przy
kościele prowadzone i czasowo takowe odłożono do spokojniejszej
chwili.

Niezwykła pamiątka
Jeszcze przed wkroczeniem wojsk
bolszewickich na teren parafii Postoliska proboszcz Koskowski rozpowszechniał po domach Tłuszcza,
Chrzęsnego i innych miejscowości
parafii obrazki przedstawiające Serce Pana Jezusa. Parafianom nakazał
odmawiać zakazaną przez Rosjan
podczas niedawnego zaboru litanię
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwa miała odwrócić od
Polski bolszewickie zagrożenie.
W rok po Bitwie Warszawskiej
kanonik Koskowski zlecił warszawskiemu malarzowi Arkadiuszowi
Kowalewskiemu namalowanie płót-

na na wzór rozpowszechnianych
wówczas w Postoliskach obrazków.
Dzieło to sfinansował osiemdziesięcioletni starzec, służący folwarczny
z Mokrej Wsi – Józef Czabański.
Sędziwy fornal, pamiętający pewnie jeszcze pobyt Podkowińskiego
w swym dworze, wyłożył na obraz
niebagatelną sumę 15 tysięcy marek
polskich. Płótno zostało umieszczone w drewnianym, barokowym ołtarzu, ongiś głównym, dzisiaj jednym
z bocznych. 7 sierpnia 1921 roku
ksiądz Koskowski poświęcił obraz
i zaprosił parafian do zapisywania
się do Bractwa Straży Honorowej
Serca Pana Jezusa. Wtedy też ofiarował i polecił Sercu Jezusowemu
całą parafię Postoliska.
Marcin Ołdak
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Odszkodowanie za błędy lekarskie
Jeżeli stracimy zdrowie, zachorujemy lub poniesiemy trwały
uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego, błędu lekarza czy pielęgniarki lub zaniedbań szpitala, czy też nastąpi
to wskutek pobicia, czy innego czynu karalnego, to należy nam się
odszkodowanie. Możemy się domagać rekompensaty za poniesioną krzywdę oraz za wydatki związane z naszym leczeniem.
W ich skład wchodzą nie tylko
zakupy leków, ale też wizyty lekarskie, leczenie w szpitalu i rehabilitacja oraz koszty taksówki czy
paliwa na dojazd na wymienione
spotkania i zabiegi. Dodajmy, iż
w uzasadnionych przypadkach
możemy leczyć się za granicą.
Oczywiście, kosztów całego leczenia możemy domagać się od
sprawcy naszego nieszczęścia
z góry.
W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, ograniczającego
nasze dotychczasowe możliwości
zarobkowania należy się nam od
sprawcy renta. Niestety, uzyskanie
odszkodowania za błąd lekarski
nie jest proste, bowiem to na nas,
czyli na naszym mecenasie, spoczywa konieczność udowodnienia, iż stan naszego zdrowia uległ
pogorszeniu wskutek winy lekarza
czy szpitala.
Roszczenia nasze możemy poza
powództwem cywilnym kierować
również do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Na wystąpienie z roszczeniami mamy
3 lata od momentu zorientowania
się o doznanej szkodzie na zdrowiu i osobie lub podmiotowi za
to odpowiedzialnemu. Zwróćmy
uwagę, iż mowa tu nie o, np. dniu
źle przeprowadzonej operacji, ale
o dniu, w którym dowiedzieliśmy
się, iż nasze dolegliwości są spowodowane właśnie błędem lekarskim dokonanym podczas tego
zabiegu – a może to wyjść na jaw
czasami dopiero po latach.
Odszkodowania za tzw. błędy
medyczne są w Polsce zasadzane
coraz wyższe. Przykładowo za zarażenie nas żółtaczką w szpitalu
możemy „liczyć” na 20 tys. zł. Natomiast jedno z najwyższych odszkodowań dostała kobieta, która
wskutek źle przeprowadzonego
badania kręgosłupa została sparaliżowana od piersi w dół. Fatalnego

badania dokonano w szpitalu klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Wina polegała na niepoinformowaniu kobiety o możliwych
powikłaniach po takim zabiegu,
co skutkowało wyrażeniem na nie
zgody bez świadomości ryzyka, jakie ono niesie. Sąd Apelacyjny na
tej podstawie przyznał poszkodowanej ponad 1 mln odszkodowania oraz rentę w wysokości 2 tys. zł
miesięcznie.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46, Tel. 692 383 412
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Nielegalne odpady
w gminie Radzymin?
W miejscowościach Zawady i Mokre w gminie Radzymin miało dojść do składowania niebezpiecznych odpadów. 9 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wołominie zorganizowano spotkanie w tej sprawie.
Starostwo opublikowało informację prasową, z której wynika, że złożone odpady mogą być zagrożeniem
dla środowiska naturalnego i ludzi.
W związku tym postanowiono jak
najszybciej pobrać i zbadać próbki gleby. Próbki zostaną zbadane
w atestowanych laboratoriach. Jeśli
okaże się, że gleba jest faktycznie
skażona, wówczas zostaną określone zasady postępowania w kierunku
zlikwidowania wyziewów oraz utylizacji odpadów.
W spotkaniu 9 czerwca wzięli udział przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy
Radzymin, Starostwa Powiatowego w Wołominie, DJ Chemicals SA
oraz właściciele dwóch cegielni,
które znajdują się na terenie działek
objętych kontrolą.
O komentarz w sprawie poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Wołominie. Poinformowano nas, że na
terenie dwóch wyrobisk poeksploatacyjnych stwierdzono m.in. występowanie odpadów o intensywnym,
przykrym zapachu. W przypadku
wyrobiska w gminie Zawady przed-

siębiorca nie posiada stosownych
zezwoleń na gospodarowanie odpadami. W przypadku wyrobiska
w miejscowości Mokre zaś działania
podmiotu gospodarującego odpadami były niezgodne z posiadanymi
przez niego zezwoleniami na prowadzenie przetwarzania odpadów.
Obecnie przeprowadzone badania nie rozstrzygają czy są to odpady niebezpieczne i czy grunt został
zanieczyszczony. Ustalenie dokładnych właściwości odpadów wymaga
przeprowadzenia dalszych badań.
opr. KG

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

www.fakty.wwl.pl

Nr 11 (327) 16 czerwca 2016

Wiecha na Galerii Wołomin zawieszona
Na budynku pierwszej galerii handlowej w Wołominie 7 czerwca zawieszono symboliczną wiechę. Obiekt ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku.
Prace związane z konstrukcją budynku są już zakończone. Obecnie
około 300 osób pracuje nad wykończeniem budynku wewnątrz,
budową parkingu i infrastruktury
drogowej wokół inwestycji. Poszerzana jest ulica Geodetów, która połączona będzie z al. Armii Krajowej
rondem.
Tomasz Szewczyk, prezes Zarządu Acteeum Central Europe w rozmowie z „faktami.wwl” powiedział,
że budowa budynku przeszła bezproblemowo. Inwestorzy martwią
się jednak możliwym opóźnieniem
w budowie tunelu pod torami kolejowymi przy stacji PKP Wołomin

Słoneczna. Galeria zostanie otwarta
jesienią tego roku, lecz do inwestorów dotarła wiadomość, że oddanie
tunelu do użytku ma nastąpić pod
koniec pierwszego kwartału 2017
roku. Spowodować to może utrudnienia w dojeździe do galerii przez
okres kilku miesięcy.

Większość lokali
wynajęta
Do galerii prowadzić będą trzy
wejścia. Jedno od strony ronda,
umożliwiające dotarcie osobom podróżującym koleją i dwa od strony
parkingu. W pierwotnym planie bu-

5

www.facebook.com/faktywwl

fot. KG

dowy nie znajdowało się kino, lecz
po zmianie inwestora wprowadzono je do projektu. Kino sieci Helios
znajdować się będzie tuż przy jednym z wejść.
Łącznie na terenie galerii znajduje się 78 lokali, z czego 90% zostało
już wynajętych.
– Zakończyliśmy prace związane
z budową głównej konstrukcji obiektu, osiągnięty został stan surowy zamknięty, a poziom komercjalizacji
obiektu wynosi na kilka miesięcy
przed otwarciem 90%, co niewątpliwie już w tej chwili jest gwarantem
sukcesu Galerii Wołomin – mówił
Tomasz Górski, Retail Asset Manager Rockcastle Polska. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
W chwili obecnej jesteśmy gotowi
na przekazywanie powierzchni najemcom do prac wykończeniowych.
Już w marcu przekazany został lokal
kluczowego najemcy galerii, tj. Carrefoura – dodał Górski.

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDAŻ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
• Beton i bloczki fundamentowe
• Pospółka, żwir, piasek, tłuczeń

• Szamba, kręgi betonowe
• Usługi – HDS, koparka, dłużyca

Marki, ul. Okólna 43A/43B, Tel. 227811441, 690174618
www.pwdevelopment.com.pl

800 miejsc
parkingowych
Powierzchnia Galerii Wołomin
wynosi 25.000 m kw. Projekt przewiduje możliwość przyszłej rozbudowy
o dodatkowe 6,500 m kw. Wśród najemców znajdują się m.in. H&M, Reserved, Cropp Town, House, Sinsay,
Carry, Smyk, Diverse, Vistula, Wólczanka, 4F, Empik, MediaExpert,
Martes Sport, CCC, Hebe, KFC, Paris Optique czy Kontigo. Największym najemcą będzie Carrefour, który zajmie powierzchnię 5700 m kw.
Dla klientów zaplanowano parking
na ponad 800 miejsc.
Kamil Gumienny
REKLAMA
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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

DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl
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Mistrzowski finał „Perły Baroku”

Święto szkoły
w Ossowie
Na początku czerwca zorganizowano święto Zespołu Szkół
w Ossowie. Uczniowie spacerowali po Parku Kulturowym,
przeszli pod krzyż symbolizujący śmierć patrona – ks.
Ignacego Skorupki. Oficjalne obchody rozpoczęły się Mszą
Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej.
W szkole po części oficjalnej
przygotowano program artystyczny. Wręczone zostały także Ordery
Przyjaciela Szkoły. Po uroczystości
Centrum Informacji Turystyczno-

www.fakty.wwl.pl

Nr 11 (327) 16 czerwca 2016

12 czerwca w bazylice pw. św. Trójcy w Kobyłce zakończył się IX Międzynarodowy Festiwal
„Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”. Zwieńczeniem był znakomity koncert mistrza fletu Łukasza Długosza.

-Historycznej odwiedził wiceburmistrz Wołomina Robert Makowski.
MP

fot. Krzysztof Jaszczak

fot. AK

Panu Łukaszowi towarzyszyli:
Agata Kielar-Długosz (flet) i Andrzej
Jungiewicz (fortepian). Ostatni koncert gościł – podobnie jak wszystkie
– liczną publiczność, w tym wielu
flecistów z Warszawy i okolicy.
– Złoty flet Łukasza Długosza i jego niezwykła płynność
– muzyczny flow, wciągający
w słuchanie, sprawiają, że wiemy,
że słuchamy mistrza. Długosza nie
zatrzymują trudności techniczne,
a niektóre wybierane przez niego
tempa – zatykają dech w piersiach
i robią piorunujące wrażenie.
Piękne współdziałanie dwóch fletów i ujmująco skromnego, znakomitego pianisty Andrzeja Jungiewicza pokazało kameralistykę
najwyższych lotów – podsumowu-

je Anna Szarek-Lisiewicz, muzyk,
wiolonczelistka, twórca i dyrektor
festiwalu.
Ta coroczna muzyczna uczta
trwała od 5 czerwca. Zgromadziła kilka tysięcy osób na widowni 4
koncertów. Od folku do tanga, przez
barok, klasykę i romantyzm. Wykonania były na najwyższym poziomie.
– W tej edycji: Maria Pomianowska, Marcin Dylla, Maciej Frąckiewicz, Łukasz Długosz. Zachwycona publiczność, owacje na stojąco,
świetna atmosfera, kontakt z artystami niemal na wyciągnięcie ręki,

przepiękna sceneria. Już teraz zapraszam na dziesiątą edycję w 2017 roku
– dodaje Anna Szarek-Lisiewicz.
Edyta Nowak-Kokosza
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.

Święto Tłuszcza

REKLAMA

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na okres
21 dni od dnia 13.06.2016 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 18 m. kw. Przedmiot planowanej
dzierżawy znajduje się przy ulicy Górnej w sąsiedztwie
ul. Nadrzecznej. Więcej informacji pod numerem tel.
22 761 39 25.

Sobota, 11 czerwca upłynęła pod
znakiem licznych spektakli i pokazów
młodych artystów z lokalnych szkół
i sekcji artystycznych Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
Dni Tłuszcza nie mogłyby się odbyć
bez studentów tłuszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy
zaprezentowali pokaz tai chi oraz
pokaz tańca towarzyskiego. W sobotnie popołudnie swoją premierę miał
także spektakl „Pokolenia dla pokoleń” w reżyserii Aurelii Sobczak we
współpracy z Małgorzatą Wdziekońską, podczas którego artyści przenieśli
wszystkich zebranych w niesamowitą,
muzyczną podróż. Wieczorem wystąpiły zespoły Rytm i Neo oraz gwiazdy
wieczoru formacje Mejk i Effect.
Drugi dzień obchodów rozpoczął
się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Tłuszczu, którą celebrował dziekan dekanatu tłuszczańskiego ks.
Dariusz Skwarski. Po Mszy wszystkich zebranych na stadion miejski
poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza pod batutą kapelmistrza Sławomira Łagockiego.
Niedzielne uroczystości to przede
wszystkim Przegląd Pieśni Ludowej,
podczas którego na scenie zaprezentowało się kilkanaście zespołów

fot. Urząd Miejski w Tłuszczu

Na Dni Tłuszcza mieszkańcy miasta i gminy czekają cały rok. Czerwcowe imprezy zawsze przyciągają wielu widzów. Nie inaczej było tym razem, podczas ich XX edycji – zorganizowanej pod
hasłem „Pod krawatem”.

regionalnych i kół gospodyń wiejskich. Wieczorem do zabawy porwał wszystkich DJ Arti, który bawił
publiczność do późnych godzin wieczornych.
DZIAŁ REKLAMY

red.
„fakty.wwl” objęły Dni Tłuszcza patronatem medialnym.
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W Duczkach jest siła
Dokończenie ze str. 1

fot. RP

Sponsorzy:
Sołtys Duczek i Rada Sołecka
„Kas-Bud” Sławomir i Katarzyna Piwko
„Rowery z Duszą” Martyna i Łukasz
Wiśniewscy
Urząd Miejski w Wołominie
„Firma Optyczna” Mariusz Pazio
Ks. Proboszcz Arkadiusz Rakoczy
„P.P.U.H.MIREX” Mirosław Sałański
„Budownictwo Drogowe” Mariusz Rosik
„Auto Naprawa” Adam Stolarczyk
„Dąb-San” Sylwester Dąbrowski
„Wiscar” Krzysztof Wiśniewski
„JPG” Szymańscy
„Przewozy krajowe i międzynarodowe” Mirosław Syrówka
„Auto-Krogulec”
„M.K. Transpol. Jakubik”
„Auto-Szyby” Mariusz Wiśniewski
„Ad Production” Dawid Krzyżanowski
„Lakiernictwo Samochodowe” Waldemar Stolarczyk
„P.H.U. OS-CAR” Ireneusz Wierzba
„Blacharstwo i Lakiernictwo” Krzysztof Bański
„T&D” Tomasz Świątek
„Auto-Lac” Mirosław Popiński
„F.H.U. BASS-SERVICE” A. i B. Sobczak
„Shell Helix” Duczki
„Salon z Bielizną” Renata Powała
„Auto-Centrum” ul. Szosa Jadowska
„Strefa Wdzięku” M. Górska
„Strefa Wdzięku” A. Czajkowska
„Studio Wizażu” Ewa Budek
„Manicure hybrydowy” Monika
Pszczółkowska
Miejski Dom Kultury w Wołominie
Sklep „MAXI”
„PRIMART”
„Market na 5”
„Emiś”
„Kokos”
Radny Robert Kobus
Apteka „Aralia” Lipinki
„Kacperek” Krystyna Gronwald
Robert Goliński
Szpital Grochowski w Warszawie
Firma kosmetyczna „Joko”
„SOBSMAK”
„PILARUS”
„FILO” Biżuteria artystyczna
„TOYOTA” Marki

Dzieje się!

Czy w tym roku projekcje filmowe pod chmurką będą kontynuowane?
– Po zeszłorocznym, niebywałym zainteresowaniu mieszkańców gminy tego typu projekcją
w tym roku kontynuujemy wakacyjne Kino pod Gwiazdami.
Odbędą się trzy seanse w plenerze, w trzech miejscowościach:
Klembów, Dobczyn oraz Wola
Rasztowska.
Wakacje coraz bliżej, proszę
przybliżyć, jakie atrakcje oprócz
seansów filmowych przygotowaDZIAŁ REKLAMY

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

5 Franciszek, syn Anny i Przemysława Sidelnik
z Wołomina, ur. 12.06.2016 r. o godz. 20.45
waga 2960 g, wzrost 53 cm.

5 Mateusz, syn Agaty i Sebastiana Żegota
z Zielonki, ur. 10.06.2016 r. o godz. 9.15
waga 3520 g, wzrost 56 cm.

Cejrowski
w Wołominie

Z wójtem gminy Klembów Rafałem Mathiakiem o planowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych rozmawia
Aldona Maliszewska.
Podobno gmina Klembów kinem stoi?
– Tak można stwierdzić. Miesiąc temu, w świetlicy, w miejscowości Pasek, uruchomione zostało Kino za Rogiem. Jest to małe,
kameralne kino, tanie w utrzymaniu i proste w obsłudze, ale
spełniające wysokie standardy
techniczne. Seanse odbywają się
przynajmniej dwa razy w tygodniu. Oferujemy mieszkańcom
elastyczny repertuar oraz niskie
ceny biletów, dzięki temu kino
jest dostępne dla każdego, czego
przykładem są seanse skierowane do określonych grup. Przynajmniej raz w miesiącu będą
projekcje filmów przeznaczone
w szczególności dla seniorów,
a co tydzień zapraszamy dzieci
i młodzież na sobotnie poranki
filmowe. Szczegółowy repertuar
dostępny jest na stronie klembow.pl.
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ła gmina dla mieszkańców?
– W tym roku wakacje
rozpoczynamy 26 czerwca wydarzeniem „Muzycznie pod Dębami” w parku
w Ostrówku. W tym roku
gwiazdą wieczoru będzie
Stashka,
uczestniczka
konkursu
SuperPremiery
podczas 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu. Podczas tego wydarzenia odbędzie się także
koncert laureatów V Powiatowego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Piosenka jest dobra na
wszystko”.
Na tym jednak nie koniec.
Podczas tego wydarzenia
mieszkańcy po raz kolejny w tym roku będą mogli
spróbować
tradycyjnych
wyrobów przygotowanych
przez sołectwa oraz lokalne
stowarzyszenia.
Następnie, serdecznie zapraszam na niezwykłe wydarzenie,
jakim jest Zlot Starych Traktorów. Zlot odbędzie się 3 lipca
w Woli Rasztowskiej. Jest to
prawdopodobnie pierwsza tego
typu impreza w naszym regionie.
Inicjatorem zlotu jest Pan Arkadiusz Śliwiński wraz z synem
– pasjonaci tego typu sprzętu,
a zarazem założyciele Stowarzyszenia Miłośników Starych
Traktorów „Sagan”. Ideą zlotu
jest propagowanie historii rolnictwa i jego mechanizacji. Tym
samym pobudzana jest świado-

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

reklama@fakty-wwl.pl

mość o konieczności zachowania
ostatnich funkcjonujących jeszcze zabytków techniki rolniczej.
Ponadto nasz Gminny Ośrodek Kultury oraz organizacje
pozarządowe działające na terenie naszej gminy przygotowały dla naszych mieszkańców
bogatą ofertę wakacyjną m.in.
wakacyjne zajęcia edukacyjne, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży,
a także rajdy rowerowe, seanse
filmowe oraz pikniki rodzinne.
A na jakie atrakcje mogą liczyć
sportowcy?

– Przez całe wakacje
otwarte będzie boisko Orlik w Ostrówku oraz boisko wielofunkcyjne w Woli
Rasztowskiej. Dyżury w tych
miejscach pełnić będą gospodarze obiektów, u których będzie można wypożyczyć sprzęt sportowy
i aktywnie spędzić czas.
Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy będą
odbywały się turnieje siatkówki plażowej, rajdy rowerowe oraz inne zajęcia
sportowe. Warto również
dodać, że dzięki staraniom
Pana Adama Matysiaka, instruktora nordic walking,
na terenie gminy Klembów
zostały wyznaczone szlaki
nordic walking o różnych
stopniach trudności. Mapa
tras dostępna jest na tablicy
informacyjnej przy urzędzie
gminy oraz na stronie internetowej. Zatem w wakacje
nikt nie będzie się nudził.
Natomiast już po wakacjach – 2 października w Klembowie odbędzie się wielki finał
wyścigu szosowego z cyklu Cross
Road Tour, organizowanego
przez Cezarego Zamanę. Dodatkową atrakcją będzie wyścig
amatorów, podczas którego każdy, kto lubi jazdę na rowerze, ale
nie uprawia tego sportu wyczynowo, może spróbować swoich
sił. Zapraszam!
Dziękuję za rozmowę.

Znany podróżnik i dziennikarz.
Wojciech Cejrowski, bo o nim mowa,
pojawi się w Wołominie. Spotkanie
odbędzie się już w sobotę, 18 czerwca o godz. 17.00 w kinie Kultura.
Cejrowski od 20 lat organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki naszej
planety. Był już w 40 krajach na 6 kontynentach. Najczęściej odwiedza Amazonię. Jak twierdzi, cel przyświeca mu jeden – podróżuje, aby ostatnich wolnych
Indian ocalić od zagłady i zapomnienia.
Tworzy dokumentację ginących plemion i ludów pierwotnych. Docierał
tam, gdzie inni nie docierali.
Cokolwiek robi – zawsze z pasją.
Szczodry w krytyce, oszczędny w pochwałach.
W najnowszym stand up comedy
Wojciech Cejrowski z ostrością i wyrafinowanym poczuciem humoru opowie
o najciekawszych doświadczeniach. Możemy spodziewać się ogromnej dawki
wiadomości, niesamowitych zdjęć, oraz
anegdot, ale przede wszystkim śmiechu
do łez. To również niepowtarzalna okazja do zdobycia autografu, zrobienia sobie fotografii oraz zakupu płyt i książek.
Warto przyjść, warto się przekonać.
opr. eda

Kino Kultura w Wołominie, ul. Mickiewicza 9. Bilety: 65 zł. Informacje i rezerwacje: tel. 776 27 51.
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Akwarium
Wyobraźcie sobie Państwo następujący
obrazek: w niezbyt dużym akwarium
tata – rybka mówi do syna: „Możesz
być kim tylko zechcesz i robić to, co
zechcesz”. Obserwując całą sytuację
z pewnej perspektywy, możemy z pobłażaniem pokiwać głową i stwierdzić:
„Cóż on wie o wolności wyboru, skoro
ogranicza go niewielkie akwarium”.
A jednak ta mała rybka może nam przekazać ważną naukę, dotyczącą zależności między szczęściem a możliwością
dokonywania wyborów. I o tym właśnie
będzie dzisiejszy artykuł.
Wolność jest jednym z pojęć,
które uważamy za najważniejsze
w życiu; można powiedzieć, że jest
to jedna z fundamentalnych wartości, zwłaszcza dla przedstawicieli
wysoko rozwiniętych społeczeństw.
Dla wielu z nich wolność oznacza
możliwość dokonywania swobodnych wyborów – w każdym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń,
które są postrzegane jako ograniczanie wolności.
Taki sposób rozumowania zakłada, że możliwość wyboru ma jedynie pozytywny wydźwięk – ale czy
naprawdę tak jest? Poczynając od
spraw najbardziej błahych, takich
jak codzienny wybór sera lub dżemu
w sklepie spożywczym, a kończąc na
kwestiach wielce istotnych, takich
jak decyzja o sposobie leczenia, podjęcie określonej pracy czy zaangażowanie w związek uczuciowy – nieustannie musimy wybierać spośród
wciąż rosnącej liczby dostępnych
opcji. Zgodnie z wcześniej założoną
tezą o wyłącznie pozytywnych skutkach naszej wolności wyboru powinniśmy czuć się szczęśliwi, mając
tak wiele możliwości; jednak często
jest inaczej – dlaczego?

Ciemne strony wolności
Okazuje się, że nadmierna wolność, rozumiana jako ogrom możliwości do wyboru, może mieć –
wbrew pozorom – także negatywne
skutki. Przede wszystkim, stając
przed tak ogromną ilością opcji,
możemy czuć się sparaliżowani koniecznością wybrania tylko jednej
z nich – już samo to sprawia, że czujemy się gorzej; a w rezultacie może
się okazać, że w związku z tym nie
jesteśmy w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji. Jeśli jednak przezwyciężymy ten stan i dokonamy wyboru – bardzo często nie jesteśmy
w pełni usatysfakcjonowani, bo...
wydaje nam się, że mogliśmy wybrać lepiej. Ekonomiści nazywają to
zjawisko „kosztem alternatywnym”
– wyobrażanie sobie pozytywnych
stron innego wyboru niż ten, którego dokonaliśmy, powoduje zmniejszenie satysfakcji z podjętej decyzji.
Innym zjawiskiem, które wpływa
na nasze poczucie zadowolenia, jest
tzw. eskalacja oczekiwań – skoro
mamy tak wiele możliwości, zaczynamy mieć również niezwykle wyrafinowane oczekiwania, którym coraz
trudniej sprostać (o ile w przypadku
wyboru ciastka w kawiarni nie jest to
może wielki problem, o tyle jeśli chodzi, np. o dobór życiowego partnera/
partnerki – już tak; czego smutnym
REKLAMA
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dowodem może być rosnąca liczba
tzw. singli z niezwykle wybujałymi
oczekiwaniami wobec związku).
Przygnębiające zjawisko coraz
większej zapadalności na depresję
oraz plaga samobójstw (zwłaszcza
w tzw. rozwiniętych społeczeństwach) mogą również mieć swoje
źródło w tym, że ludzie przeżywają
coraz więcej rozczarowań, związanych z codziennymi wyborami.
I czują się za nie odpowiedzialni.

Recepta na szczęście
Czy zatem istnieje jakiś sposób,
pozwalający uniknąć lub zmniejszyć negatywne skutki nadmiernej wolności wyboru? W największym skrócie można stwierdzić,
że tym sposobem jest... zmniejszenie naszych oczekiwań. Zgodnie
z przekonaniem, że lepiej być mile
zaskoczonym niż rozczarowanym.
Zyskująca coraz więcej zwolenników postawa minimalizmu również wpisuje się w to stwierdzenie.
Jeżeli uda się ograniczyć liczbę
opcji do wyboru, to dokonując
go, jesteśmy bardziej zadowoleni
z siebie (i podjętej przez siebie decyzji). Jak mówi Barry Schwartz,
autor książki „Paradoks wyboru”
(która stała się inspiracją do moich dzisiejszych rozważań), każdy z nas potrzebuje „mentalnego
akwarium”, gdyż w przeciwnym
razie, zamiast satysfakcji z podjętej decyzji, uzyska jedynie frustrację i poczucie porażki.
MARTA BĄK, PSYCHOLOG

31.05.2016

Ossów. Sprawcy ze stodoły usytuowanej na posesji skradli śrutownik elektryczny o wartości 500
zł oraz maszynę do młócenia zboża o wartości 1.000 zł. Suma strat:
1.500 zł.

1.06.2016

Kuligów. Z otwartego domku
letniskowego sprawca skradł torebkę damską wraz z zawartością,
tj. pieniędzmi w kwocie 400 zł oraz
dowodem osobistym. Suma strat:
400 zł.

2.06.2016

Zielonka. Sprawca, pod nieobecność domowników, dostał się
do wnętrza domu przez uchylone
okno na parterze i skradł: pieniądze w kwocie 1.000 euro, złotą
i srebrną biżuterię, dwa tablety
marki Samsung Galaxy i 4 paszporty. Suma strat: 7.400 zł.
Ząbki, ul. Szwoleżerów. Anna D.
(lat 32), kierując po drodze publicznej pojazdem marki Fiat Seicento,
podczas wykonywania manewru
skrętu w prawo potrąciła jadącą
rowerem w tym samym kierunku
Justynę Ł. (lat 34), która w wyniku
zdarzenia doznała złamania nogi.
Kierujące pojazdami były trzeźwe.
Wola Rasztowska, ul. Warszawska. Arkadiusz B., kierując pod
wpływem alkoholu (3 promile alkoholu) samochodem marki Peugeot, zderzył się z samochodem
marki Ford, kierowanym przez
Marcina G., który z urazem wewnętrznym wraz z pasażerami
Sylwestrem R. i Danielem T. oraz
sprawcą wypadku Arkadiuszem B.
z urazem kręgosłupa zostali przewiezieni do szpitala.
Wołomin. Z terenu firmy budowlanej jeden z pracowników, po
uprzednim dokonaniu kradzieży
kluczyków, skradł pojazd marki
Citroën Berlingo koloru niebieskiego, o wartości 2.500 zł.

3.06.2016

Marki. Sprawcy, po uprzednim
podważeniu ramy okna oraz odciągnięciu kraty i wybiciu dziury,
dostali się do wnętrza budynku
firmy, a następnie z jego wnętrza
usiłowali dokonać kradzieży mie-

nia. Zamierzonego celu jednak nie
osiągnęli z uwagi na załączenie się
alarmu. Suma strat: 500 zł.
Wołomin. Nieznany sprawca
skradł leżak ogrodowy koloru czarnego z ogrodzonej, niezamkniętej
posesji. Suma strat: 700 zł.

4.06.2016

Mostówka. Sprawca ściął, a następnie skradł trzy drzewa: brzozy
i olszyny z zagajnika znajdującego
się za posesją. Suma strat: 500 zł.
Ząbki. Sprawca skradł z terenu klatki schodowej rower marki
Kross o wartości 1.000 zł, rower
marki Karbon o wartości 1.100 zł,
rower marki Merida o wartości
1.000 zł. Suma strat: 3.100 zł.
Kobyłka. Kradzież pojazdu marki Opel Corsa koloru czerwonego,
rok produkcji 1994. Suma strat:
3.370 zł.
Ząbki. Sprawca skradł dwa rowery marki B’twin Rockreider
340 oraz B’twin Original 500, poprzez przecięcie linki i zdjęcie ich
z uchwytu na ścianie w garażu
podziemnym. Suma strat: 1.940 zł.

5.06.2016

Marki, ul. Piłsudskiego. Radosław P. (lat 29), poruszając się
pojazdem marki Nissan Almera,
uderzył w tył poprzedzającego pojazdu marki Fiat Bravo, kierowany
przez Roberta G. (lat 43), który
uderzył w tył pojazdu marki Honda Civic, kierowany przez Krzysztofa C. (lat 28), który uderzył w tył
pojazdu marki BMW 346, kierowany przez Adama G. (lat 26), który
uderzył w tył pojazdu marki Mazda 626, kierowany przez Pawła
C. (lat 41). Kierujących pojazdami
przebadano z wynikiem 0,00 mg/l.
W wyniku zdarzenia kierujący Fiatem Bravo Robert G. doznał urazu
kręgosłupa.
Marki, ul. Bandurskiego. Jerzy Z.
(lat 60), kierując po drodze publicznej pojazdem marki Skoda Felicia,
nie dostosował odpowiedniej odległości i uderzył w tył poprzedzającego go motocykla marki Sym,
kierowanego przez Erazma J. (lat
48). W wyniku zdarzenia ranni zostali kierujący motocyklem i jego
pasażerka Alicja J. (lat 46). Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

6.06.2016

Radzymin. Sprawca zerwał
kłódkę zabezpieczającą drzwi
wejściowe do pomieszczenia gospodarczego, znajdującego się na
terenie ogrodzonej, zabezpieczonej posesji, a następnie skradł:
spawarkę, podkaszarkę spalinową, piłę spalinową. Suma strat:
6.100 zł.
Karolew. W godzinach nocnych
sprawcy skradli z terenu działki
rolnej 20 uli.
Wołomin, ul. Wileńska. Nieznana kobieta, kierując rowerem,
wjechała na przejście dla pieszych
wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy marki Fiat Punto,
którym poruszał się Tadeusz K.
(lat 70). W wyniku zdarzenia rowerzystka poniosła śmierć na
miejscu. Kierujący samochodem
był trzeźwy.

7.06.2016

Zielonka, ul. Literacka. Janusz W.
(lat 64), kierując pojazdem marki
Mercedes, na skrzyżowaniu ulic
nie zastosował się do znaku B-20
(STOP) i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi marki
Renault Laguna, kierowanemu
przez Agnieszkę Ż. (lat 46), w wyniku czego doprowadził do zderzenia i dachowania pojazdu marki
Renault Laguna. Osoby kierujące
przebadano z wynikiem 0,00 mg/l.
W wyniku zdarzenia Agnieszka Ż.
doznała obrażeń głowy.

8.06.2016

Radzymin. Sprawca wszedł na
teren ogrodzonej posesji, a następnie (po uprzednim zerwaniu
kłódki) dostał się do pomieszczenia gospodarczego i skradł rower
oraz kosiarkę do trawy. Suma
strat: 1.240 zł.
Ruda. Sprawca wszedł na teren
ogrodzonej działki letniskowej,
a następnie przez otwarte okno
dostał się do domku letniskowego
i skradł pieniądze w kwocie 580 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

REKLAMA

Krzyżówka nr 166

POZIOMO:
1A) mleczny napój;
1H) antonim skupu;
3G) stan upadku i zniszczenia;
5G) przypinana do obroży;
6A) imię ukochanej Skrzetuskiego;
7G) biała przy tablicy;
8C) miasto na trasie Działdowo Przasnysz;
9G) kuchenne lub biurowe;
10A) biały proszek;
11G) objaw nadkwasoty.

Nagroda
niespodzianka

PIONOWO:
A1) trąba;
C6) kontrolna lub nocna;
E6) opiekunka dla dzieci;
G2) odzież sportowa;
G7) ciężarówka z Rosji;
H5) głową go nie przebijesz;
I1) naleśniki rosyjskie;
I7) wyspa na Morzu Egejskim;
J5) gospodarczy lub nad Wisłą;
K1) Janusz z serialu „Plebania”;
K7) wywołuje czerwonkę.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 15 utworzą hasło - nazwę utworu literackiego Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 24 czerwca na adres redakcji (z dopiskiem: krzyżówka nr 166).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

www.fakty.wwl.pl
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REKLAMA

Wołomińskie klasyki nocą

Nederman Manufacturing Poland Sp. z o. o.
tel. 22 76 16 000 lub 22 76 16 013
e-mail: praca@nederman.pl

W każdy ostatni wtorek miesiąca miłośnicy zabytkowych czterech kółek organizują spotkania
przed Galerią Przy Fabryczce w Wołominie. Karol Boński, organizator cyklicznych spotkań opowiedział Kamilowi Gumiennemu o popularności dawnej motoryzacji w powiecie wołomińskim.

Zdarza się, że jeżdżą zabytkami
na co dzień, czy raczej „weekendowo” i na zloty?

OFERTA PRACY
Pracownik produkcyjny
Miejsce pracy: Marki
Opis stanowiska
Osoba na tym stanowisku będzie
odpowiedzialna za wsparcie Działu
Produkcji w wykonywaniu codziennych
obowiązków.

Wymagania
• uprawnienia do kierowania wózkiem
widłowym,
• mile widziana umiejętność czytania rysunku
technicznego.

Oferujemy
• pracę tymczasową w ramach firmy
współpracującej z Nederman z możliwością
przejścia na zatrudnienie bezpośrednie,
• pracę w ciekawym i rozwijającym
zawodowo środowisku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres praca@nederman.pl
CV można dostarczyć również osobiście bądź listownie na adres: Nederman,
ul. Okólna 45a 05-270 Marki

– Pojazd zabytkowy z samej swej
definicji nie służy do codziennych
dojazdów do pracy czy na zakupy.
Przynajmniej nie powinien. Nie
oznacza to jednak, że powinien wyłącznie stać w garażu i cieszyć oko
właściciela, ale jego eksploatacja
powinna być znacznie mniej intensywna niż przed laty. Dlatego odpowiednie są właśnie „niedzielne”
wyjazdy za miasto czy udział w imprezach weterańskich.
Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby co jakiś czas użyć szacownego weterana jako „codziennego” wozu. Sam często to praktykuję,
jeżeli mam ku temu okazję. Nie ma
to, jak pojechać Wartburgiem na
zakupy do supermarketu czy zaparkować małego Fiata przed biurem...
Dlaczego ludzie wracają do samochodów wyprodukowanych
kilkadziesiąt lat temu?
– Przyczyn jest z pewnością wiele,
ale myślę, że najważniejszą z nich
jest sentyment. Wiele osób decyduje
się na zakup konkretnego modelu –
„bo dziadek takiego miał”. A także
chęć obcowania z historią. Weteran
szos oferuje nam bowiem to samo,
co tzw. grupy rekonstrukcji historycznej.
Myślę, że jazda Syreną po zapomnianej wiejskiej drodze daje
podobne wrażenia, co udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem –
pozwala przenieść się w czasie i choć
trochę zrozumieć „jak to kiedyś
było”. Poza tym posiadanie motoryzacyjnego staruszka pozwala wy-

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

różnić się z tłumu i wyeksponować
swój indywidualizm. I wreszcie powód czysto pragmatyczny – pojazd
zabytkowy to także lokata kapitału.
Chyba każdy przecież wie, że zabytki nie będą tanieć…

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

I na koniec dokończ zdanie:
Lubię mojego Wartburga, ponieważ…
– Chociażby dlatego, że to wóz
nieistniejącej marki, z nieistniejącego już kraju. Wartburg to niedoceniony klasyk, pełen sprzeczności.
Z jednej strony pokazuje, że w NRD
konstruktorzy mieli jeszcze bardziej
pod górkę niż u nas. Konstrukcja
jest w zasadzie rozwinięciem przedwojennego DKW, wraz z ramową
budową i dwusuwowym silnikiem
na pokładzie. I w takim wydaniu
wóz był produkowany aż do 1988 r.!
Z drugiej strony Wartburg oferuje
wysoką jakość, a wszystkie rozwiązania są przemyślane i dopracowane. To taka znacznie lepsza Syrena,
a pod względem wielu parametrów
użytkowych wyraźnie przewyższa
rodzimego dużego Fiata.
Mój Wartburg to model 353W
z 1983 r. Pojazd tak mi się spodobał, że niedawno kupiłem starszy
model Wartburga, tzw. przejściówkę, czyli 312/1 z 1966 r. Jest to chyba najładniejszy samochód, który
był produkowany w byłym bloku
wschodnim...

j.mucka@firma-dom.pl

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

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

Czy w naszym powiecie jest
dużo zabytkowych pojazdów?
– Patrząc chociażby na frekwencję
na naszych wrześniowych zlotach
i ilość załóg z terenu naszego powiatu, mogę zdecydowanie powiedzieć,
że tak. W Wołominie i okolicach od
wielu lat mieszka wielu miłośników
zabytkowych motocykli, a pierwsze
zloty tych pojazdów w naszym mieście odbywały się już prawie 20 lat
temu.
Na drogach naszego powiatu
obecnie spotkać można nie tylko
popularne youngtimery, ale i cenne
pojazdy przedwojenne. Trzeba mieć
tylko odrobinę szczęścia.

Nederman Group jest jednym z największych na świecie dostawców produktów
i usług w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
technologii przemysłowej filtracji powietrza.

fot. archiwum prywatne

Od kilku lat Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej
Motoryzacji, na którego czele
stoisz, organizuje coroczne zloty pojazdów zabytkowych. Na
wiosnę wystartowałeś z jeszcze
jednym cyklem, tym razem comiesięcznych spotkań. Dlaczego?
– Wołomiński Zlot Pojazdów
Zabytkowych na stałe wpisał się
w kalendarz imprez weterańskich
w naszym regionie i, mówiąc nieskromnie, cieszy się dużym uznaniem. Organizując tę imprezę,
przede wszystkim chcemy integrować lokalne środowisko miłośników
weteranów szos i myślę, że nam się
to udaje. Jedenaście edycji imprezy
pokazało, że w Wołominie i okolicach jest wiele osób, które chcą
wyjść ze swoich garaży i pokazać
innym swe skarby, a przy okazji poznać innych tak samo myślących jak
oni i wymienić swe doświadczenia.
Zlot ma jednak zasadniczą wadę
– odbywa się tylko jeden raz w roku.
Dlatego równolegle z WZPZ stworzyliśmy Wołomińskie Klasyki
Nocą – comiesięczne spotkania
adresowane do każdego miłośnika
wiekowych pojazdów – nie tylko samochodów i motocykli, ale również
motorowerów i rowerów.
Nasze spotkania adresowane są
do każdego, kto chce pokazać innym swoją maszynę, wymienić swe
doświadczenia czy po prostu spotkać się z innymi tak samo pozytywnie zakręconymi miłośnikami weteranów szos. Łączyć ma nas pasja
i szacunek do przeszłości. Spotkania
będą odbywać się w każdy drugi
i ostatni wtorek miesiąca, od godz.
19.00, przed Galerią Przy Fabryczce
przy ul. Orwida 20 w Wołominie.
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Dziękuję za rozmowę.

fot. KG

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

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

reklama@fakty-wwl.pl

10
Dam pracę
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

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce, kobiety oraz kierowcę, 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.

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

Wynajem rębaka do gałęzi, tel.
666 402 668
REKLAMA

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

Pracownia złotnicza – wyrób,
naprawa, skup i sprzedaż złotej i srebrnej biżuterii. Ząbki,
ul. Targowa 11, tel. 22 781 45 55

zzDocieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

zzKupię antyki, starocia, tel. 513 744 465

zzArtystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948

Zatrudnię ekspedientkę do
sklepu spożywczego w Radzyminie, tel. 508 565 090
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

Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013

Sprzedam

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

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

501 122 370

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
zzSprzedam meble młodzieżowe, witryny pokojowe (do dowolnego ustawienia), tel. 22 786 23 51, 784 711 136
zzLikwidacja zakładu. Wyprzedaż: blachy stalowe, narzędzia, śruby, łożyska,
części do maszyn, profile, stal różna.
Wołomin, ul. Szosa Jadowska 52, tel.
600 871 185

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

FILTRY do WODY

odżelaziacze - odkamieniacze

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

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

Studnie

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290

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

Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl

Badanie fizykochemiczne wody.
Filtry do wody, tel. 783 800 800

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

www.fakty.wwl.pl
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Ogrodzenia

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

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

Kupujemy
wszystkie
auta

z roczników
1995-2013

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

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

Brukarstwo

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

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
Tynki, posadzki z agregatu, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa,
tel. 514 632 272
Sprzedaż i układanie kostki
brukowej granitowej. Sprzedaż
piasku wiślanego, żwiru, tłocznia, rozbiórka obiektów, tel.
604 405 826

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

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

Motoryzacja sprzedam

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

Projektowe usługi

Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

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

Kompleksowe usługi
hydrauliczne i gazowe

Instalacje wodno-kanalizacyjne,
centralne ogrzewanie, przyłącza sieci.
tel.: 692-215-107

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
DZIAŁ REKLAMY

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
zzOkazja – sprzedam bezpośrednio
działkę z domkiem, woj. warmińsko-mazurskie (okolice Nidzicy),
tel. 515 137 659
zzNadbiel - mała, cicha wieś 10 km od Wołomina - Sprzedam bezpośrednio działki
budowlane po 1000 m2 z warunkami
zabudowy, media. Tel. 502 268 646

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

reklama@fakty-wwl.pl

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

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

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

Czynny: pon. - pt. 800-1800, sob.800-1600,niedz.1000-1400
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Huragan awansował na pozycję lidera

Magnolia
w Ossowie
Akcja „Magnolia symbolem Wołomina” dotarła do Ossowa. Przed Centrum
Informacji Turystyczno-Historycznej
posadziliśmy kwiat przywieziony przez
Danutę Michalik, prezes Fundacji ODA.
– Kwiat magnolii symbolizuje uczciwość, szlachetność, wytrwałość, radość i miłość do natury. Ta piękna
symbolika przyświecała nam w wyborze rośliny, która mogłaby upiększyć
Wołomin z okazji setnej rocznicy nadania prawa miejskich – informują organizatorzy akcji.
fot. AK

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 – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

Ekspresy
Przyjmę do ochrony obiektu wojskowego w Zielonce. Wymagany
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony i dopuszczenie
do broni. Tel. 606 682 828

W sobotę, 4 czerwca piłkarze czwartoligowego Huraganu Wołomin podejmowali u siebie zajmujący dziewiąte miejsce Bug Wyszków. Przyjezdni od początku postawili Huraganowi wysoko poprzeczkę, bowiem skupili się na pressingu.

Zagęszczenie gry w środkowej
strefie spowodowało, że nasi zawodnicy z trudem przedostawali się pod
pole karne gości. W 19. minucie Rafał Wielądek dostał z boku podanie
od Pawła Nowackiego i bramkarz
ledwo opanował piłkę po jego strzale. Odpowiedź Bugu nastąpiła cztery
minuty później, kiedy Mateusz Maciak z rzutu wolnego huknął nad poprzeczką. W 41. minucie Rafał Wielądek, mając przed sobą Krzysztofa
Golenia, spudłował.

Jednobramkowe
zwycięstwo

– Z radością przyjmujemy ten symboliczny kwiat, przed setną rocznicą
nadania praw miejskich dla Wołomina. Wydarzenie to poprzedzi setną
rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920
roku – komentuje Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury w
Ossowie.
MP

Decydująca akcja miała miejsce
w 55. minucie. Wtedy Marcin Stańczyk dograł do Marcina Mańko, po
którego uderzeniu piłka skozłowała
i ugrzęzła w siatce obok zaskoczonego bramkarza. W 60. minucie mogło być 2:0, ale Mikołaj Tokaj tylko
obił poprzeczkę. Osiemnaście minut
później Rafał Wielądek zacentrował ze skrzydła do wbiegającego
Marcina Stańczyka, lecz nasz najlepszy snajper minimalnie pomylił

Nie boję się nowych wyzwań
9 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. Jednym z punktów programu był wybór nowego
zarządu.
Stanowisko prezesa objął Marcin Ołdak,
wiceprezesem został Waldemar Wojtyra, sekretarzem Klaudiusz Maselewski, a skarbnikiem Mieczysława Kaska. W składzie zarządu
znajdują się również: Anna Jaworska, Robert
Szydlik i Stefan Mikiciuk.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu
Krzysztof Gajcy oraz zastępca burmistrza
Waldemar Banaszek, w imieniu całej tłuszczańskiej społeczności, złożyli podziękowania
Państwu Apolonii i Tadeuszowi Sasinom za
kilkadziesiąt lat pracy społecznej oraz nieoceniony wkład w ratowanie lokalnego dziedzictwa narodowego. Nowy prezes, Marcin Ołdak,
jest historykiem, regionalistą i wieloletnim
współpracownikiem „faktów.wwl”. Serdecznie
gratulujemy i życzymy sukcesów.
opr. KG
fot. FB Gmina Tłuszcz

DZIAŁ REKLAMY

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

– 9 czerwca
odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi
Tłuszczańskiej. Ta
jedna z najważniejszych organizacji
w Tłuszczu zajmuje się ochroną lokalnego
dziedzictwa, a jej początki sięgają 1981 roku.
Podczas wyborów zostały wyłonione
nowe władze towarzystwa. Mam zaszczyt
stanąć na ich czele. Wiem, że mogę liczyć
na wsparcie zarówno nowego zarządu,
jak i poprzedniego prezesa Tadeusza
Sasina.
Pan Tadeusz wspólnie z żoną Apolonią
są nestorami tłuszczańskich społeczników. Od ponad dwudziestu lat kierowali
Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, ich dzieło to setki wystaw i aktywne
propagowanie lokalnej historii i kultury.
Państwo Sasinowie są ogromnym autorytetem dla tłuszczańskich regionalistów,
pragnę jeszcze raz podziękować za ich
wieloletnią pracę pełną trudu i wyrzeczeń.
Nie boję się nowych wyzwań, ale
oczywiście zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie za sobą
szefowanie tak ważnej organizacji. Przede
wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na
to, że w przyszłym roku minie sto lat od
powołania gminy Tłuszcz. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej z pewnością włączy się w planowane jubileuszowe
obchody zainicjowane niedawno przez
burmistrza Tłuszcza. Zapraszam wszystkich społeczników i miłośników historii do
współpracy.
reklama@fakty-wwl.pl
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się obok słupka. Ostatecznie gracze
PWKS-u dowieźli jednobramkowe
zwycięstwo, choć trzeba przyznać,
iż wskutek usilnych prób Wyszkowa
do ostatnich sekund było ono niepewne.
Skład: Derejko – Lewicki, Dadacz, Górski, Ławcewicz – Tokaj
(86’ Mierzwiński), Nowacki (71’
Woźniak) – Wielądek (90’ Jasiński), Mańko (68’ Wróblewski) –
Choiński, Stańczyk.

Optymalne
rozstrzygnięcie
W minioną sobotę, 11 czerwca
podopieczni trenera Andrzeja Grelocha pauzowali, ponieważ otrzymali walkower za mecz z wycofanymi z rozgrywek po rundzie jesiennej
Błękitnymi Gąbin. Natomiast to, co
najbardziej interesowało wołomińskich zawodników, działaczy i kibiców, wydarzyło się tego samego
dnia w Węgrowie, gdzie dwunaści
w tabeli Czarni stoczyli bój o pozostanie w lidze, z pierwszym w stawce MKS Przasnysz. Nam do szczęścia wystarczał podział punktów
w tamtym starciu, z kolei Czarnym
i Przasnyszowi zależało na zwycięstwie. W ostatniej akcji meczu (już
w doliczonym czasie gry) młody
rezerwowy Jakub Zygmunt wygrał
pojedynek sam na sam z doświadczonym bramkarzem Maciejem
Wiśniewskim, co dało gospodarzom
niezwykle cenny wynik 1:0.
Dla Huraganu jest to optymalne rozstrzygnięcie, gdyż na kolejkę

przed końcem nie dość, że przesunęliśmy się na pozycję lidera, to
jeszcze mamy nad Przasnyszem
dwa punkty przewagi zamiast jednego. W ostatniej kolejce musimy
co najmniej zremisować z zajmującą trzecią lokatę Ożarowianką
Ożarów Mazowiecki, aby zdobyć
mistrzostwo grupy północnej mazowieckiej IV ligi. Zadanie nie należy
do łatwych, bo Ożarów również liczy
się w walce o przodownictwo i będzie dążył do zwycięstwa minimum
2:0 (przy równoczesnej porażce
Przasnysza z Łomiankami).

Pozytywny scenariusz?
Jeżeli jednak zrealizujemy sobotni plan, to przejdziemy do baraży z triumfatorem grupy południowej – Victorią Sulejówek lub
Mszczonowianką Mszczonów. Przy
spełnieniu pozytywnego scenariusza pierwsze spotkanie zostanie
rozegrane w sobotę, 25 czerwca
w Wołominie, drugie (decydujące)
w środę, 29 czerwca na wyjeździe.
Zwycięzca dwumeczu awansuje do
nowej III ligi, będącej połączeniem
m.in. grupy łódzko-mazowieckiej
z podlasko-warmińsko-mazurską.
Początek emocjonującej rywalizacji
Huraganu z Ożarowianką już w najbliższą sobotę, 18 czerwca o godz.
17.00 w Wołominie. Decyzją zarządu klubu wstęp na ten mecz ma być
bezpłatny. Serdecznie zapraszam.
Marcin Godlewski

REKLAMA

SM6S28

na 4

Aktualności
z Gminy Radzymin
na Twoim telefonie!
Zapisz się do serwisu SMS, aby otrzymywać powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach na terenie Gminy Radzymin. Krótkie komunikaty
o uroczystościach, imprezach kulturalnych, sprawach urzędowych oraz
ostrzeżenia o zagrożeniach i awariach otrzymasz wprost na swój telefon.

Wyślij SMS* o treści: al.radzymin.tak na numer 4628
Powiadomienia są bezpłatne. Aby otrzymywać informacje wyłącznie
na wybrane tematy, wyślij SMS na numer 4628 o treści:

• al.radzymin.a.tak – kategoria: zagrożenia i sytuacje nagłe
• al.radzymin.adm.tak – kategoria: sprawy urzędowe
• al.radzymin.biz.tak – kategoria: biznes i sprawy gospodarcze
• al.radzymin.rek.tak – kategoria: wydarzenia i uroczystości

Bądź na bieżąco!
*Opłata za wysłanie wiadomości rejestrującej w serwisie jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Aby wyrejestrować się z serwisu powiadomień wystarczy na numer 4628 wysłać SMS o treści al.radzymin.nie Wysłanie wiadomości rejestrującej na numer
4628 wiąże się z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www.alertownik.pl
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Możemy powalczyć o uczniów
Co Pana zdaniem mieszkaniec
gminy Wołomin powinien wiedzieć o zwolnieniach nauczycieli?
– Do końca maja placówki
oświatowe musiały przedstawić arkusz organizacyjny na rok szkolny
2016/2017. Został on sporządzony
na podstawie prognozowanej liczby uczniów w danych oddziałach
w przyszłym roku szkolnym.
Weszliśmy w niż demograficzny.
Widzimy zatem spore ograniczenie
liczby oddziałów i godzin nauczania, co powoduje redukcje etatów.
Największy ubytek godzin widać
w zespołach szkół. Sytuacja powinna się jeszcze zmienić do 1 września,
np. w I LO, ponieważ wielu przyszłych licealistów mogło wskazać
3 szkoły, w których chcą kontynuować naukę. Nie zmienia to jednak
faktu, że w całej gminie kilkunastu
nauczycieli straci pracę.
Proces wyboru nauczyciela do
zwolnienia opisany jest w Karcie
Nauczyciela. Kierując się jedynie
transparentnymi kryteriami oceny
pracy nauczycieli, jak też ich przydatności z punktu widzenia potrzeb
szkoły, dyrektor może zadecydować,
z kim chce kontynuować stosunek
pracy bez zmian, z kim ograniczyć
zatrudnienie, a z kim rozwiązać stosunek pracy. W takich przypadkach
dochodzi również do wielu nega-

fot. archiwum

W trakcie ostatniej komisji edukacji w Wołominie poruszono temat zwolnień nauczycieli w gminie Wołomin. O problemie i kondycji
oświaty w gminie Kamil Gumienny rozmawiał z Adamem Beredą, przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miejskiej.

tywnych emocji. Typowani do zwolnienia lub ograniczenia czasu pracy
nauczyciele dopatrują się działań
politycznych, mobbingowych lub
po prostu złych relacji interpersonalnych z dyrekcjami danych placówek. Z pozycji przewodniczącego
Komisji Edukacji Rady Miejskiej
ciężko jest jednak to ocenić.
Czasem nauczycielom bardziej
się opłaca znaleźć pracę w gmi-

nie zlokalizowanej bliżej Warszawy zamiast w miejscu swego
zamieszkania. Czy jest to błąd
zarządzania?
– Myślę, że większość z nas,
gdyby warunki finansowe były porównywalne, chciałaby pracować
w miejscu zamieszkania. W większości przypadków nie ma problemu ze znalezieniem nauczyciela do
pracy w wołomińskich placówkach.
Placówki warszawskie biją jednak
pod względem finansowym wszystkie okoliczne gminy, w związku
z tym wielu dobrych nauczycieli
udaje się właśnie w tym kierunku. Uważam, że nie ma problemu
z jakością pracy samych nauczycieli,
ale ze słabymi instrumentami ich
motywacji, jasnej ścieżki rozwoju
zawodowego oraz odpowiednich
pomocy naukowych. W tych obszarach należy poczynić szybkie zmiany. Pamiętajmy jednak, że gmina
Wołomin ma wiele innych wyzwań,
ale jej budżet już w blisko 50% pochłania właśnie oświata.
Czy jest szansa na to, żeby
zatrzymać uczniów w wołomińskich szkołach? Duża część nastolatków wybiera szkoły średnie w stolicy.
– To bardzo ciężkie zadanie i według mnie ten trend ciężko będzie

Pomysł i rys. Artur Michalak

odwrócić. Magia stolicy jest nie do
przeskoczenia. Obecnie młodzież
wybiera już nawet gimnazja warszawskie, ponieważ jest to możliwość uzyskania pewnej samodzielności i anonimowości. Pamiętajmy
również, że czasy, kiedy wołomińskie szkoły średnie pękały w szwach
i mogły selekcjonować uczniów,
minęły.
Obecnie weszliśmy w niż demograficzny i aby zapewnić pracę nauczycielom, dyrektorzy zmuszeni
są obniżać pułapy przyjęć i brać
każdego ucznia, który się zgłosi.
To, oczywiście, powoduje obniżenie
poziomu nauczania. Do tego dochodzi brak wspólnej wizji szkolnictwa
średniego i zawodowego w całym
powiecie wołomińskim i rozdrobnienie szkół.
Uważam, że możemy powalczyć
o tych uczniów, którzy wybierają
placówki stołeczne ze względu na
poziom nauczania, oferując lepsze
warunki lokalowe, pomoce naukowe oraz zapewniając współpracę
i wymianę międzynarodową. Do
rozważenia są jeszcze kwestie specjalizacji poszczególnych placówek
i zmiany profili nauczania pod wymogi obecnego rynku pracy.
Dziękuję za rozmowę.

Uliczny oczopląs
Niedawno do użytku zostały oddany drugi fragment wyremontowanej ulicy Złotej w Wołominie. Stare, betonowe płyty zastąpione zostały nakładką asfaltową. Położono też nowe
chodniki z kostki brukowej. Efektem ubocznym wyremontowanej drogi jest duża liczba znaków drogowych...
dróg wprowadzono skrzyżowania równorzędne. Skutek jest taki,
że zamiast poprawy bezpieczeństwa
dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Kierowcy czasem nie zwracają
uwagi na znaki i jadą przed siebie.
Przez wiele lat ulice „główne”, takie jak Marii Konopnickiej, były
z pierwszeństwem przejazdu. Te-

Na przebudowanej ulicy zmieniono organizację ruchu. Większość
skrzyżowań jest równorzędnych.
Zmiana nie dotyczy skrzyżowania
z ulicą Tęczową, która nadal jest
z pierwszeństwem. W efekcie kierowcy jadący Złotą od strony al.
Armii Krajowej zostają wręcz przytłoczeni liczbą znaków drogowych.
Każde skrzyżowanie równorzędne i przejście dla pieszych oznaczono znakami drogowymi. Do tego
dochodzi ograniczenie prędkości,
znak informujący o progu zwalniającym i zmianie pierwszeństwa.
Znaków drogowych, stojących jeden za drugim, jest kilkanaście na
odcinku krótszym niż 200 metrów.

raz jest tak, że raz jest z pierwszeństwem, a raz nie. Jedno skrzyżowanie jest równorzędne, a drugie nie.
A wszystkie boczne uliczki wyglądają niemalże tak samo.

Mniej = lepiej?
Często można spotkać się z opiniami, że mniejsza liczba znaków
drogowych poprawia bezpieczeństwo. Sprawa nie dotyczy tylko
i wyłącznie jednego osiedla w Wołominie, lecz całego kraju. Władze
większych miast coraz częściej decydują się ograniczać liczbę znaków

drogowych. W Gdańsku, w ciągu
ostatnich kilku lat, zdemontowano
prawie 9000 znaków drogowych.
W mieście stworzono strefy skrzyżowań równorzędnych, więc między
innymi usunięto znaki dotyczące
pierwszeństwa lub braku pierwszeństwa przejazdu.
Wiele znaków w kraju ustawionych jest absurdalnie, więc kierowcy przestają zwracać na nie uwagę.
Im więcej tych znaków, tym kierowcy coraz mniejszą wagę przywiązują
do nich.

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

Kamil Gumienny

Okoliczni kierowcy muszą zmienić swoje nawyki. Przez wiele lat
boczne ulice były podporządkowane. Teraz zaś niemalże przed każdym skrzyżowaniem należy zwolnić
i ustąpić pierwszeństwa jadącemu
z prawej strony. Podobny zabieg
zastosowano w innych częściach
osiedla Sławek, gdzie po remontach

fot. KG

Zmiana nawyków
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