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O pomysłach na zmiany w samorządzie z Andrzejem
Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha,
członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
rozmawia Edyta Nowak-Kokosza.

Małe i średnie przedsiębiorstwa naszego powiatu drżą przed mającym nastąpić otwarciem nowego centrum handlowego w Wołominie.

fot. CAS

Jakie pomysły i rozwiązania
miałoby Centrum im. Smitha
dla samorządów? Co należałoby
zmienić w pierwszej kolejności?
– Przede wszystkim samorząd
musi być uwłaszczony, jeżeli chodzi o własne dochody. W obecnym
systemie tylko mniejszą część samorząd może zatrzymać dla siebie.
Pieniądze traﬁają wpierw do rządu
w Warszawie, który później rozdziela je samorządom.
Ten model jest modelem niesprawiedliwym i nieefektywnym. Samorządy powinny tylko część oddawać
Warszawie, zatrzymując większość
dla siebie, bo wypracowuje się je
w samorządach, a nie w Warszawie.
Jeżeli miałby być jakikolwiek mechanizm wyrównawczy to wyłącznie
w ramach województw, a nie poprzez decyzje polityczne na szczeblu
centralnym.
W ustawie o samorządzie
gminnym/powiatowym widnieje
zapis, który wyraźnie mówi, że
urzędy mogą zlecać podmiotom
zewnętrznym różne zadania. Czy
według pana nie byłoby to lepsze, a przede wszystkim tańsze,
rozwiązanie niż praca urzędników, których jest wciąż za dużo?
Ktoś z zewnątrz może to zrobić
taniej – na zasadzie tzw. odwrotnej licytacji.

– Jest to rozwiązanie zdecydowanie efektywniejsze i pozwalające na spore oszczędności, za które
można ﬁnansować inne działania
na rzecz obywateli. Samorząd nie
musi i nie powinien prowadzić tak
rozbudowanej jak dzisiaj działalności gospodarczej, a wiele samorządów traktuje obszar gospodarczy
jak możliwość ulokowania swojego
zaplecza politycznego. Samorząd
jest, niestety, ciągle miejscem, gdzie
partie polityczne próbują tak samo
działać jak w parlamencie.

Dokończenie na str. 3
Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym
Art. 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne
i zawierać umowy z innymi
podmiotami.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne,
a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Ratujmy nasze pieniądze! czyli
„fakty.wwl” we współpracy z Centrum im. Adama Smitha przedstawiają program
dla samorządów, samorządowców, ale - nade wszystko - dla mieszkańców. Dla
nas! Ratujmy nasze pieniądze, czyli:
• jak płacić mniej za drogi, szkoły, kanalizację;
• jak ograniczyć liczbę urzędników;
• jak zrobić prawdziwą - a nie udawaną - „dobrą zmianę”.
Idą wakacje? Owszem - i to jest właśnie dobry czas, by kilka spraw przemyśleć.

Małe i średnie przedsiębiorstwa
(MSP, czyli MiS-ie) są podstawą
polskiej, europejskiej i amerykańskiej gospodarki. To ponad 99%
wszystkich zarejestrowanych nad
Wisłą ﬁrm, które wytwarzają ok.
50% PKB (produktu krajowego
brutto).
W gospodarce „dobra zmiana”
zdarzyła się 23 grudnia 1988 roku
wraz z tzw. ustawą Wilczka, która
przez Centrum im. Adama Smitha
określana jest mianem niedościgłego wzoru. Potem było tylko gorzej:
pozwolenia, koncesje, regulacje,
rozrost biurokracji (dziś 5 razy
więcej niż gdy upadał „straszny komunizm”), a jeszcze unijne normy,
regulacje, dyrektywy i „heroiczna
walka z globalnym ociepleniem”
oraz żarówką stuwatową.

Wołomińskie MIS-ie
Małe i średnie przedsiębiorstwa
naszego powiatu drżą przed mającym nastąpić otwarciem nowego
centrum handlowego w Wołominie.
Nie ulega wątpliwości, że pewne
zmiany na rynku lokalnych usług
muszą nastąpić w wyniku pojawienia się dużego gracza, ale czy
wszystkie drobne biznesy są skazane na porażkę? Oczywiście, nie.

Podstawowym ogniwem działającym na rynku jest konsument. To
o niego walczy każdy przedsiębiorca, mając do dyspozycji, takie narzędzia jak: reklama, atrakcyjne ceny,
programy lojalnościowe itd. Warto
się w takim razie zastanowić czy
mały i średni biznes może być lepszy na polu zdobywania klienta od
dużych kompleksów handlowych?
Jaką tak naprawdę przewagę mają
takie duże centra handlowe?

Jak konkurować?
Centrum handlowe nie jest dużą
korporacją świadczącą jednego
typu usługi, ale zbiorem małych
i średnich biznesów, mających tę
podstawową zaletę, że są dostępne
w jednym miejscu, a co za tym idzie
– oszczędzają czas i pieniądze, ofe-

rując możliwość dokonania zakupu
wielu produktów w krótkim czasie.
Jak mały i średni biznes, będąc poza
centrum handlowym, może konkurować na tym polu? Przede wszystkim
może świadczyć wysokiej jakości usługi, ale także tworzyć pewnego rodzaju
nieformalne sieci, polecających się
nawzajem ﬁrm świadczących różnego
rodzaju usługi, tak aby kompleksowo
zaspokoić potrzeby klientów (ang. networking). Taki sposób działania jest
także dobrym sposobem dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie
mają jeszcze zaufania w oczach klientów. Mogą je zdobyć poprzez polecanie ich usług przez ﬁrmy istniejące już
na rynku, które w ten sposób mogą
zyskać dodatkowy plus w oczach swoich klientów.
MICHAŁ TORBIŃSKI
Centrum Wolnego Rynku

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014
PARP.

Czy to już koniec szkoły w Polsce?
„Dobra zmiana” wkracza do sal lekcyjnych. Wakacje nie będą spokojne.
Nowy rząd postanowił wprowadzić „dobrą zmianę” do systemu
edukacji. Wraca znany sprzed lat
schemat, czyli ośmioletnia podstawówka, czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum. Zaplanowano trzyletni okres przejściowy dla
klas VII, odpowiadających obecnej
I klasie gimnazjum. Znów zafundowano nam chaos. Raz uczniowie
będą w budynku podstawówki, a innym razem w budynku gimnazjum.
Wszystkie zmiany proponowane
przez MEN wiążą się też z bałaganem w podstawie programowej.
Każdy przedmiot trzeba będzie na
nowo zaprojektować pod nowy
system nauczania. Uczniowie, nie
zjecie już drugiego śniadania na
godzinie wychowawczej. Przygotowywana jest podstawa programowa
dla tego przedmiotu.

Dokończenie na str. 4

fot. KG
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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

1 lipca (Piątek)
16:00 - Gdzie jest Dory 2D - 16zł
18:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
20:00 - Obecność 2 - 16zł
2 lipca (Sobota)
16:00 - Gdzie jest Dory 2D - 16zł
18:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
20:00 - Obecność 2 - 16zł
3 lipca (Niedziela)
14:00 - Gdzie jest Dory 2D - 16zł
16:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
18:00 - Obecność 2 - 16zł
4 lipca (Poniedziałek)
16:00 - Gdzie jest Dory 2D - 16zł
18:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
20:00 - Obecność 2 - 16zł
5 lipca (Wtorek)
16:00 - Gdzie jest Dory 2D - 16zł
18:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
20:00 - Obecność 2 - 16zł
6 lipca (Środa)
.kino.robi.to
16:00 - www
Gdzie jest
Dory 2D - 16zł
18:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
20:00 - Obecność 2 - 16zł
7 lipca (Czwartek)
16:00 - Gdzie jest Dory 2D - 16zł
18:00 - Gdzie jest Dory 3D - 17zł
20:00 - Obecność 2 - 16zł

www.kino.robi.to

W SKRÓCIE opr. eda
Jubel w MDK-u
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 zaprasza
w środę, 29 czerwca o godz. 20.00
na imprezę pt. „Imieniny Piotra
i… Piotra, czyli „Jubel za dychę na
łeb” z udziałem Piotra Dąbrówki
i Piotra Stawskiego. Bilety: 20 zł.
Informacje: www.mdkwolomin.
pl, tel. 22 787 45 13.

Biblioteka zaprasza
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wołominie, ul. Wileńska 32
zaprasza: 11, 12, 14 i 15 lipca
w godz. 14.00-16.00 – Letnie
kodowanie w bibliotece; 1829 lipca (oprócz 20 i 27 lipca)
w godz. 11.30-13.00 – Podróże
z legendą. Liczba miejsc ograniczona. Informacje: www.
biblioteka.wolomin.pl, tel. 22
776 29 53.

Memoriał
w Wołominie
W dniach 1-3 lipca w hali
OSiR „Huragan” w Wołominie,
ul. Korsaka 4 odbędzie się
V Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty
Dydek. Informacje: www.osir.
wolomin.pl.
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Centrum Wolnego Rynku
w powiecie wołomińskim
W ostatnim czasie obserwujemy odrodzenie idei wolnościowych – wolności obywatelskich,
wolności w gospodarce. Paradoksalnie ma to związek z wprowadzanymi przepisami, które
z dnia na dzień mocniej ingerują w nasze życie prywatne i gospodarcze.
Nie jest to, oczywiście, zła wola
osób decyzyjnych, ale pomylenie
wolności z szeroko pojętym „dobrem” i „bezpieczeństwem” każdego z nas. Jak mawiał Stanisław
Jerzy Lec: „Wszyscy chcą naszego
dobra, nie dajcie go sobie zabrać”.
Jedyną możliwością, aby zapobiegać rozwojowi nadmiernej biurokracji, jest skuteczne tworzenie
przeciwsiły i krzewienie w świadomości ludzi, wolności i odpowiedzialności za własne działanie.
Przechodząc od słów do czynów,
aby skoordynować i wzmocnić ruch
wolnościowy na terenie powiatu
wołomińskiego, tworzymy niezależną strukturę pod nazwą Centrum
Wolnego Rynku. Celem organizacji
jest szerzenie wartości wolnorynkowych poprzez różnego rodzaju wydarzenia, akcje i inicjatywy.

Wolność, własność,
decydowanie
Jesteśmy środowiskiem powstałym w wyniku oddolnych inicjatyw,
które łączą poglądy wolnościowe.
Wolność łączy się nierozerwalnie
z pojęciem własności. Własność to

możliwość decydowania. Decydowanie to umiejętność ponoszenia
odpowiedzialności za ewentualne
błędy oraz prawo do zysków wynikających z odniesionego sukcesu. Są
to trzy podstawowe wartości, którymi powinien kierować się człowiek
określany jako „wolnościowiec” i te
idee chcemy szerzyć w ramach powstającego Centrum Wolnego Rynku. Nasza niezależność nie oznacza
jednak, że jesteśmy sami na placu
boju. W naszych działaniach będziemy się podpierać danymi, analizami i raportami przygotowanymi
przez dużo większych i lepszych od
nas. Jest kilka nurtów, organizacji,
na których możemy się wzorować
i które zapewniają nam niezbędne
wsparcie teoretyczne.

Szkoła, centrum,
instytut
Pierwszą i chyba najważniejszą
jest szeroko pojęta Austriacka Szkoła Ekonomii reprezentowana przez
światowej sławy ekonomistów, takich jak: Ludwig von Mises, Murray Rothbard czy noblista Friedrich
von Hayek. Wspomniana szkoła za

Felieton z zębem
Mój kolega po fachu – prawie
przyjaciel – dostał fajną robotę
w gazecie, a ja – pieprzony frankowicz – nawet nie potraﬁę się z tego
naprawdę ucieszyć, bo wciąż w tyle
głowy mam myśl – że frank szwajcarski drożeje.
Tak,
pamiętam!
Jestem tylko jednym
z 700 tysięcy obywateli, którzy – w większości – mają poważniejsze kłopoty.
Tak, wiem – biorąc
pożyczkę na mieszkanie
powinienem
wiedzieć, że obca waluta może zdrożeć. Właśnie sprawdziłem w banku, a pożyczyłem tam
150 pln – po 10 latach spłaciłem tę
kwotę w złotówkach. Ale w walucie
szwajcarskiej mam do oddania dziś
dwa razy więcej. A co będzie za rok
czy za miesiąc?
Żeby nie zwariować, trzeba myśleć o czym innym. Staram się.
Na tym samym piętrze w bloku,
obok mego lokalu mieszkają babcia
z wnuczką. Różnica wieku minimum
50 lat, ale kochają się, aż miło popatrzeć. A propos patrzenia – mała lat
ok. 6,5, szczerbata od ucha do ucha.
Już drugi rok taka szczerbata. Trochę zdziwiony spytałem, dlaczego
tak długo. Babcia w płacz – bo nie
ma ubezpieczenia. Dziewczynka ma
próchnicę, wymaga leczenia. Rodzice pracują w Anglii, a dziewczynka
nie jest ubezpieczona. Babcia nie ma
pieniędzy. Pytam, jak to możliwe –
przecież wszyscy wiemy, że Anglicy
płacą socjal na dzieci osób pracujących w Wielkiej Brytanii.

Babcia na to – „tak, ale rodzice zataili, że mają dziecko, ponieważ legalnej pracy by nie dostali”. Angielscy
pracodawcy też nie chcą kłopotów.
Wyszedłem z domu na spacer
z psem. Idziemy uliczką, mijamy
gabinet stomatologa.
W oknie plakat akcji: „Chroń dziecięce
uśmiechy i tekst – …
aż 75% dzieci z województw objętych akcją ma problemy
z próchnicą…. aż 35%
dzieci ma 4 lub więcej
zębów z próchnicą…”.
Mam „fart”, pomyślałem – moja mała sąsiadka to rekordzistka, bo szczerbaty uśmiech
ma od ucha do ucha.
A tak na marginesie, czy nie można z pomocą lokalnych samorządów zorganizować w szkołach akcji
informacyjnej dla dzieci i rodziców
(że o samorządowych pieniądzach
na walkę z próchnicą nie wspomnę)?
Tylko zdrowy śmiech nas
może uratować!
cdn.
JERZY VAN JEVPLOFF
Radio Polska Live

podstawę wszelkich teorii i analiz
bierze ludzkie działania i bada zjawiska zachodzące między niezależnymi jednostkami, dokonującymi
dobrowolnych wymian na wolnym
rynku. Co za tym idzie, stroni od
matematycznych zależności i wzorów, niejednokrotnie obnażając błędy i nieścisłości aktualnych doktryn
ekonomicznych.
Inicjatywą, która silnie sympatyzuje z Austriacką Szkołą Ekonomii,
jest powstałe w 1989 r. Centrum im.
Adama Smitha. Adam Smith (17231790 r.) to szkocki ekonomista,
uznawany za ojca współczesnej ekonomii i autor dzieła pt. „Bogactwo
narodów”. Jako pierwszy próbuje
usystematyzować i opisać prawidłowości występujące w wolnym handlu. Mimo że nazwa CAS odwołuje
się do osiemnastowiecznego autorytetu, ludzie tam zaangażowani tworzą wartościowe raporty i komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń
w Polsce, Europie i na świecie.
Ostatnią, ale nie najmniej ważną
instytucją, z której czerpiemy niezbędne wsparcie teoretyczne, jest
Instytut Misesa. Powstał on w 1982 r.
w Stanach Zjednoczonych, z inicjatywy Lew Rockwella, natomiast

w Polsce w 2003 r. – z pomysłu Mateusza Machaja. Opierając się na
austriackim podejściu ekonomicznym, tworzą oni komentarze dotyczące aktualnych zjawisk oraz publikują tłumaczenia wartościowych
dzieł zachodnich ekonomistów.
Wszystkie te organizacje łączy
jedno – pomagają odnaleźć się na
rynku małym i średnim przedsiębiorstwom – dostarczając niezbędnego know-how i podstawowej
wiedzy ekonomicznej, wspierając
tych, którzy z różnych względów nie
mogą sobie pozwolić na światowej
sławy doradców i prawników. Jako
Centrum Wolnego Rynku chcemy
lokalnie wzmocnić i zrzeszać sympatyków tych poglądów, promować
wolnościowe idee oraz wspierać
edukację ekonomiczną na terenie
naszego powiatu.
MICHAŁ TORBIŃSKI
Centrum Wolnego Rynku
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Ceny gruntu
pójdą w górę?
Pojawiły się głosy, że w związku z budową łącznika trasy S8
węzeł Wołomin zwiększyło się zainteresowanie gruntami
m.in. w rejonie miejscowości Nowy Janków i Czarna. O komentarz w sprawie poprosiliśmy ﬁrmę „Nieruchomości Rosińscy” z Wołomina:
Czy zanotowali Państwo zwiększone zainteresowanie gruntami
w tym rejonie?
– Od czasu rozpoczęcia prac
związanych z budową łącznika
trasy S8 zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie gruntami
w okolicach miejscowości Nowy
Janków i Czarna. Głównie zgłaszają się do nas ﬁrmy, dla których
najważniejsza jest komunikacja.
Osoby prywatne nie są zainteresowane gruntami w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, zważywszy
na uciążliwość. Interesują ich
tereny oddalone około 1 km od
trasy.
Zwiększenie zainteresowania
wpływa na cenę ziemi?
– Oczywiście, zawsze dogodna
komunikacja oraz zwiększone zainteresowanie danym terenem wpływa na wzrost ceny za m2.
W przyszłości możliwa jest kolejna podwyżka cen?
– Według naszej oceny rozwój

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny. Wydawca: „media.wwl”
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wyżej wymienionych miejscowości poprzez napływ inwestorów
budujących swoje ﬁrmy przy trasie S8 w przyszłości zdecydowanie wpłynie na wzrost cen gruntów. Tereny będą atrakcyjniejsze
ze względu na dozbrojenie we
wszystkie media.
W jaki sposób mogłyby być
zagospodarowane tereny wokół
1,5 kilometrowego odcinka, który zostanie wybudowany?
– Prowadząc wieloletnią działalność, obserwujemy zbyt małą
ilość terenów przemysłowych
w naszym powiecie. Wykorzystanie rejonu odcinka pod budowę
hurtowni, zakładów produkcyjnych, fabryk byłoby najlepszym
dla tego terenu i jego mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
KAMIL GUMIENNY

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

Wołomin: ul. Kościelna 20, II piętro, tel./fax 22 787 07 11; DFU Finance Remigiusz Kowalski, Al.Niepodległości 21, tel. 22 787 84 08; „INTAX”, ul. Piłsudskiego 5, tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa 28. tel. 22 781 90 44
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Od prywatnego się żąda, od urzędnika akceptuje
Dokończenie ze str. 1

Mamy w Europie kilka modeli
związanych z samorządem, które
są lepsze i gorsze. Pewne rozwiązania w innych krajach są po prostu
bardziej efektywne, tam samorząd
zdecydowanie lepiej działa, bo ma
większe możliwości, większe kompetencje, a pieniądze, które pochodzą z podatków obywateli, są też po
prostu lepiej wydawane, bo są pod
bardzo dobrą kontrolą tychże obywateli – jak chociażby w Szwajcarii.
Obywatele w samorządzie w tym
państwie, np. głosują czy chcą przyjąć imigrantów, bo to obywatele danej gminy ﬁnansują ich obecność.
Kandydatura imigranta mieszkającego w gminie, który stara się o stały pobyt i obywatelstwo, poddana
jest lokalnie pod głosowanie. Obywatele dostają kartę do głosowania
ze zdjęciami aplikujących imigrantów i głosują czy chcą ich u siebie,
czy też nie. Należy dać prawa obywatelom wybierania nie tylko wój-

tów, burmistrzów czy prezydentów,
ale i komendantów policji oraz lokalnych sędziów i prokuratorów. To
jest miarą państwa obywatelskiego,
w którym obywatele realnie mają
kontrolę nad władzą.
A czy w polskich warunkach
jest to możliwe?
– Tak. To jest przecież element
demokratycznej infrastruktury państwa. Skoro w innych państwach demokratycznych obywatele wybierają
i sędziów, i prokuratorów, i komendantów policji, dlaczego nie moglibyśmy mieć takiego prawa w Polsce?
Czy po trzech dekadach od zmiany
systemu Polacy nie „dorośli” do lepszej demokracji i większych praw?
Coraz częściej pojawiają się sugestie, by zlikwidować powiaty.
Czy według pana to dobry pomysł?
– Powiat może zostać pod warunkiem, że będzie to dobrowolny

związek gmin, tak jak to dzisiaj się
dzieje w przypadku związków celowych gmin.
W jaki sposób zdeﬁniowałby
pan dzisiejszy samorząd?
– Dzisiejszy samorząd jest nastawiony na usługi dla obywatela, bo
tak należałoby to określać, o czym
nie zawsze pamięta się w Warszawie, że rząd jest służebną instytucją
wobec obywateli, a nie samą dla siebie. Gdyby samorządowi oddać to,
co samorządy mają w innych krajach, to Polska wyglądałaby dzisiaj
jeszcze lepiej.
Oczywiście, są też samorządy,
w których zdarzają się kryminaliści,
którzy zajmują tam stanowiska, ale
zajmują je tak długo, bo w Polsce
wymiar sprawiedliwości nie działa.
I stąd były patologiczne sytuacje,
w których można pełnić funkcję samorządową z więzienia.
Samorządy mają coraz więcej na-

rzucanych z Warszawy obowiązków
przy braku albo niewystarczających
środkach na ich sﬁnansowanie. Ta
niesprawiedliwość trwa wystarczająco długo, aby zmienić fundamentalnie zasady ﬁnansowania samorządów.
Trzeba czerpać nowatorskie, dobre przykłady z polskich samorządów oraz z innych krajów. Usługi
dla obywateli można dostarczać
skuteczniej, taniej i szybciej. Samorząd jest przecież zobowiązany
dostarczać pewne usługi i jest to
kwestia wybrania takich rozwiązań,
które kosztują mniej, a dają lepsze
efekty dla obywatela. Dobry serwis
usług przekłada się lepiej na głosy
wyborcze mieszkańców niż wylanie
na koniec kadencji asfaltu na drogi.
Centrum im. Adama Smitha
współpracuje od lat z samorządami,
czego przykładem jest nasz udział
przy tworzeniu w województwie
opolskim Specjalnej Strefy Demo-

graﬁcznej. Pokazujemy również,
jak dysponując zasobami w samorządzie, inaczej je skonﬁgurować,
tak aby obywatele lokalnie mogli
dostać, np. tańszą energię. A jest to
praktycznie możliwe.
Dziękuję za rozmowę.
Odwrócona licytacja
Ustawa o samorządzie gminnym/powiatowym pozwala zlecać wykonywanie zadań ustawowych podmiotom zewnętrznym.
Samorząd może ogłosić licytację
na wykonanie konkretnej usługi
(np. opieka społeczna, zarządzanie mieniem komunalnym).
Licytację wygrywa podmiot,
który zaoferuje najniższą cenę.
Oprócz oczywistych i bezpośrednich zysków można zlikwidować
w tym momencie niepotrzebne
stanowiska urzędnicze. (I zobaczy podatnik, że to jest dobre.)

FAKTY SAMORZĄDOWE

Przetarg ograniczony – sposób
na nierzetelnych wykonawców
Większość osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych (szczególnie, jeśli chodzi o inwestycje strategiczne dla zamawiającego) staje często przed problemem: co zrobić, żeby wybrać doświadczonego i rzetelnego wykonawcę i jak uniknąć wyboru wykonawców, którzy nie zdobyli jeszcze
doświadczenia, ale bardzo chcą ubiegać się o zamówienie samodzielnie?
Na nasze nieszczęście nie ma złotego środka, zwłaszcza że kolejne zmiany przepisów oraz niejednolite i niespójne orzecznictwo coraz bardziej
chronią interesy wykonawców a nie
zamawiających. Za dobry przykład
posłużyć może przepis art. 26 ust.
2b ustawy Pzp. Jeśli dodamy do tego
niespójne orzecznictwo, przepis ten
powoduje, że zamówienia udzielane
są wykonawcom bez odpowiedniego
doświadczenia, sprzętu czy też kadry,
w związku z czym podczas realizacji
zamówienia zamawiający przechodzi
gehennę. Jako osoba odpowiedzialna
za udzielanie zamówień w JST rozu-

miem dobrze te problemy i dlatego
chciałbym przekazać Państwu swoje
próby rozwiązania tych problemów
oraz zachęcić do wykorzystania dodatkowych możliwości, jakie daje
nam przetarg ograniczony, a których
nie możemy wykorzystać, prowadząc
przetarg nieograniczony.
Kwaliﬁkacja wykonawców (prekwaliﬁkacja) to chyba najważniejsze
dobro, jakie otrzymujemy, stosując
przetarg ograniczony. W dużym
uproszczeniu polega to na ocenie
właściwości wykonawców (np. doświadczenie, potencjał ekonomiczny itp.), a także na sklasyﬁkowaniu

wykonawców w odniesieniu do
stopnia, w jakim spełniają postawione przez nas warunki. Jest to
najważniejszy element, który odróżnia przetarg ograniczony od przetargu nieograniczonego, w którym
ocenie podlega jedynie fakt spełniania minimalnych warunków.
Tym samym doszliśmy do sedna problemu – największą chyba
bolączką zamawiających w kwestii
spełniania warunków udziału jest,
w moim odczuciu, przepis art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, który pozwala
wykonawcom posługiwać się zasobami podmiotów trzecich w celu

potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, ale także
jako źródło dodatkowych punktów
podczas kwaliﬁkacji.
Aby rozwiązać ten problem, trzeba skorzystać z wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13
września 2012 roku sygn. akt XIX
Ga 461/12, gdzie Sąd stwierdził:
„(…) Jednocześnie treść art. 48 ust.
2 pkt 6 i 10 p.z.p. skłania do stanowczej konstatacji, że zamawiający może wskazać różnie kryteria
oceny wniosku, także i w zakresie
spełnienia wymogów technicznych, poprzez zróżnicowaną ocenę

wniosku w zależności m.in. od tego
czy poszczególne zadania wykonawca wykonał we własnym zakresie, czy tez opiera się na potencjale podmiotu udostępniającego.
Może zatem poszczególnym zadaniom przyznać różną punktację,
w zależności, kto je wykonał.(…)”.
Mam nadzieję, że przybliżyłem
Państwu trochę podstawowe zasady
i sposób prowadzenia postępowań
w trybie przetargu ograniczonego.
Jest to z pewnością jedno z lepszych
narzędzi dla zamawiających, dające
możliwość ograniczenia (przynajmniej częściowo) dostępu nierzetelnym i niedoświadczonym wykonawcom do udzielanych zamówień.
MARCIN LUDZIEJEWSKI
kierownik Biura Zamówień
Publicznych w Urzędzie Miasta
i Gminy Radzymin
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Czy żona odpowiada za długi męża?

FELIETON

Bogaci jak
w Wenezueli

W sytuacji, gdy współmałżonek zrobi długi czy weźmie kredyt bez
wiedzy lub tylko bez zgody drugiego współmałżonka, mamy kłopot.

Pokutuje w Polsce mit ropy naftowej. Kto ma ropę, ten ma
dobrze. Czy rzeczywiście? Czy sukces obywateli zależy od
dostępu do ropy naftowej?
Weźmy jako przykład kilka
państw zasobnych w ropę. Arabia
Saudyjska – pomijając wybitnie
nieprzyjemny klimat, to dla naszego
przeciętnego rodaka raczej koszmar. Wszechobecny Allach oznacza
nieobecność alkoholu. Poza tym
słońce i piach, dużo piachu, bardzo
dużo piachu.
Norwegia. W całym kraju jest
kilkadziesiąt sklepów z alkoholem,
choć mieszka tam około czterech
milionów ludzi. Przez pół roku połowa kraju jest w ciemnościach, bo
to już biegun. Zimno. Fiordy piękne, ale czy można spędzić całe życie,
gapiąc się na kawał skały wystający
z wody?
Rosja. Eee, to już nawet nie ma
co pisać. Owszem, pół litra człowiek kupi na każdym rogu, ale czy
naprawdę chcielibyśmy mieszkać
w Rosji? To spore wyzwanie, przede
wszystkim w sferze emocjonalnej
i estetycznej.
To może Wenezuela – kraj najbogatszych i najłatwiej dostępnych złóż
ropy naftowej? Zgodnie z powszechną prawdą objawioną Wenezuela
powinna być rajem na ziemi – cieplej
niż w Norwegii, chłodniej niż w Arabii Saudyjskiej, nie ma Ruskich, jest
alkohol, czego trzeba więcej?
Tymczasem w Wenezueli problemem jest kupno papieru toaletowego, ludzie wyjadają resztki ze śmiet-

Sukces gospodarczy bierze się
wyłącznie z pracy. Im jest ona mniej
uregulowana i opodatkowana,
tym bardziej jest dostępna
i opłacalna.

tyle że z uwagi na bardzo duże ﬁnansowanie ropą cały proces został
przyspieszony. Bankructwo, które
Związkowi Sowieckiemu zajęło kilkadziesiąt lat, w Wenezueli udało
się osiągnąć w ciągu dekady. Tak
działa socjalizm. Jest zabójczo skuteczny, kiedy tylko dać mu szansę.
Sukces gospodarczy nie bierze się
z ropy. Bierze się wyłącznie z pracy.
Im jest ona mniej uregulowana i opodatkowana, tym bardziej jest dostępna i opłacalna. Próba zadekretowania
dobrobytu czy to wenezuelską ropą,
czy programem 500+, wcześniej czy
później kończy się biedą i bezrobociem.
Nie bądźmy bogaci jak Wenezuelczycy!

nika, o ile cokolwiek w nim znajdą,
jakiekolwiek zakupy oznaczają stanie w kolejkach, a hiperinﬂacja odbiera sens jakiejkolwiek pracy. Konieczność oszczędzania energii
elektrycznej zmusiła rząd do wprowadzenia dwudniowego tygodnia
pracy w tzw. sektorze publicznym.
Generalnie kraj jest pogrążony
w kompletnym chaosie gospodarczym. Mimo że ma ropę. Ale Wenezuela ma coś jeszcze – w pełni
rozwinięty socjalizm. Przez kilka lat
udawało się ﬁnansować państwowe
rozdawnictwo dzięki pieniądzom
z ropy, ale kiedy pieniądze zaczęły
się kończyć, skończył się też dobrobyt na kredyt. Teraz Wenezuelczycy
spłacają dług, który w ich imieniu
zaciągnął Chavez (były prezydent),
a co w dalszym ciągu kontynuuje
Maduro (obecny prezydent).
Wenezuelski socjalizm przybrał
taką samą postać jak każdy inny,

Z punktu widzenia prawa decydująca jest data powstania zobowiązania. Dług, który zrobiono po
20 stycznia 2005 roku to dług, za
który współmałżonek nie będzie odpowiadał.
Potem obowiązuje już zmiana art.
787 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą sąd może nadać
klauzulę wykonalności przeciwko
małżonkowi dłużnika tylko wtedy,
kiedy pożyczkodawca ma dokument
urzędowy lub prywatny, potwierdzający powstanie długu – należności, na którą to zgodę wyraził drugi
współmałżonek. Czyli w sytuacji
dokonania pożyczki przez męża bez
zgody żony będzie można ją ściągać
tylko z jego pensji emerytury czy
trenty lub z majątku odrębnego, np.

odziedziczonego po rodzicach. Komornikowi nie wolno nie tylko zająć
w takiej sytuacji majątku odrębnego żony, ale również ich wspólnego
majątku dorobkowego.
Osobną sprawą są długi powstałe
w związku z prowadzeniem przez
męża działalności gospodarczej –
w takiej sytuacji komornik po uzyskaniu w sądzie klauzuli wykonalności wyroku (również przeciwko
żonie) będzie mógł licytować ich
majątek wspólny w tej części, w jakiej wchodzi on w skład tejże działalności gospodarczej.
Odrębnie wygląda spłata kredytów i zobowiązań powstałych przed
20 stycznia 2005 roku. Jeżeli powstanie zobowiązania nie przekraczało czynności zwykłego zarządu
majątkiem wspólnym, to nawet bez
braku zgody żony dług ten można ściągać i dziś z całego majątku
wspólnego małżonków. Dalej jednak nie można takiego długu ściągać z majątku odrębnego małżonki.
Oczywiście, otwarty pozostaje problem czy umowa kredytowa taka
mieściła się w ramach zwykłego zarządu majątkiem, kiedy go bowiem
przekraczała, brak zgody żony powoduje nieważność takiej umowy.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46, Tel. 692 383 412

PAWEŁ BUDREWICZ
prawnik, ekspert Centrum
im. Adama Smitha
www.pawelbudrewicz.pl

Czy to już koniec szkoły w Polsce?

FAKTY SAMORZĄDOWE

Wespół w zespół

Dokończenie ze str. 1

Jest porozumienie, (może) będzie chodnik i droga. Burmistrzowie Wołomina i Radzymina oraz starosta wołomiński 26
czerwca poinformowali o podpisaniu porozumienia, dzięki
któremu wzdłuż budowanej trasy S8 powstanie półtorakilometrowy „łącznik” między Nowym Jankowem a Ciemnem (na
mapie zaznaczony żółtą linią przerywaną).

„Dobra zmiana” dotknie również
zawodówki. Mają one zostać zastąpione szkołami branżowymi. Resort
dąży do współpracy szkół, samorządów i pracodawców. Ci ostatni mieliby wpływać na kształt programu
nauczania. Reformy rozpoczną się
jesienią 2017 roku.

monopol – w tym samorządowy –
to gorsza jakość i wyższa cena.
Ale nie wszystko stracone – burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan
pochwaliła się, że w przeciwieństwie
do poprzedników stara się nawet na
najmniejsze zlecenia (do 30.000
euro) zbierać po kilkanaście ofert.
Dzięki temu koszt zlecanych przez
gminę prac znacząco spadł.
I zobaczył podatnik, że to jest dobre.

Stołki po znajomości
Ruch „Obywatele Dla Edukacji”
proponuje, aby dyrektorów szkół
wybierali nauczyciele i rodzice
uczniów. W końcu to rodzice płacą
za naukę swoich pociech i najlepiej
wiedzą, co jest dla nich dobre. Na
odpowiedź MEN nie trzeba było
długo czekać – ministerstwo proponuje, żeby to kuratorium wybierało
dyrektorów szkół. Tak czy inaczej,

red.

najlepiej odciąć samorządową pępowinę od szkolnych stołków.

PRL bis
Kolejnym strzałem w kolano
jest obowiązkowy wolontariat dla
uczniów i nauczycieli. Wszystko
wskazuje na to, że minister Anna
Zalewska nie zna deﬁnicji słowa wolontariat, ale również i oksymoron
jest jej obcy. Szczegółów tego pomysłu na razie nie znamy. Wiadomo
tylko, że wolontariat pod przymusem obowiązywałby również nauczycieli i będzie brany pod uwagę
przy ocenie ich pracy. W ramach komentarza zostawimy tylko deﬁnicję
ze słownika PWN:
„Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłaszcza

związana z opieką nad nieuleczalnie
chorymi lub niepełnosprawnymi
ludźmi”.

Mały, nie płacz
Jedno jest pewne: prawdziwa
dobra zmiana, czyli prywatyzacja
szkół, nam nie grozi. Po raz kolejny
dzieci i młodzież staną się świnkami
doświadczalnymi, na których rząd
będzie testował swoje nowe pomysły. Operacja na otwartym sercu:
albo się uda, albo pacjent zejdzie.
W tym wszystkim szkoda tylko najmłodszych. To oni najwięcej tracą na reformach, które realnie nie
wpłyną na poprawę poziomu edukacji.
KAMIL GUMIENNY

fot. GDDKiA
fot. KG

I niby powinniśmy się cieszyć, że
już za 2 albo 3 lata, dzięki gminno-powiatowej zrzutce, będzie można
bezproblemowo dojechać do S8, że
przybędzie ciekawych terenów inwestycyjnych, ale…
Ale, niestety, zacną robotę wykona starostwo swoimi ludźmi i swoją
maszyną, która robi „ping”, układając bitumiczną masę. Niestety, ponieważ nie jest prawdą, że samorząd
wykonuje lepiej i taniej niż „prywatny”, jak stwierdzono przy okazji
ogłaszania porozumienia. Każdy
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TRANSPORT I SPRZEDAŻ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Nowe pamiątki
i eksponaty w Ossowie

• Beton i bloczki fundamentowe
• Pospółka, żwir, piasek, tłuczeń

W sobotę, 18 czerwca podczas spotkania w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej mecenas Marek Szczygieł (Fundacja Polonia Invicta), Gabriel Domagała (mieszkaniec Ossowa)
i Janusz Jankowski (z Sierpca) przekazali na potrzeby ekspozycji w Ossowie cenne pamiątki.

Marki, ul. Okólna 43A/43B, Tel. 227811441, 690174618
www.pwdevelopment.com.pl
PROMOCJA WEŁNY
ISOVER Lambda 39
GR. 150/6,9 m
cena 85zł/rolka

j.mucka@firma-dom.pl

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.

fot. Wojciech Bedyński

– Otrzymaliśmy również kolejne
eksponaty przywiezione spontanicznie po naszym apelu w mediach. Dziękujemy wszystkim darczyńcom – informuje Rafał Pazio.
Zbiory w Ossowie powiększyły się
o oryginalne medale i odznaczenia,
mundur oraz pamiętnik walczącego
w Ossowie Zenona Jankowskiego,
a także gazety i wydawnictwa.
Wśród pamiątek z Fundacji Polonia Invicta znalazły się m.in.
Księga Zbiorowa ku czci Marszałka
Piłsudskiego, kartka pocztowa na
front z listopada 1920 r., książeczka
wojskowa ze szlakiem wojennym
oznaczonym począwszy od stycznia
1920, banknoty z czasów akcji pod
Bezdanami i późniejsze.
Podczas uroczystości z udziałem Elżbiety Radwan, burmistrz
Wołomina, a także przedstawicieli
władz samorządowych wysłuchano wystąpień okolicznościowych
– podniosłych i na wesoło. Była też
niespodzianka – konkurs, w którym
po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi można było wygrać banknot
5-rublowy z czasów ww. napadu na
pociąg dokonanego przez Józefa
Piłsudskiego i bojowców PPS.
Także w sobotę, 18 czerwca nastąpiło oﬁcjalne otwarcie stanowiska
wypoczynkowego w Ossowie, które
powstało z inicjatywy społeczności
lokalnej. Nowe miejsce ułatwiające rekreację mieszkańcom i pobyt
turystom prezentował zgromadzo-

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

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

nym Sławomir Kacprzak. O otwarciu na lokalne inicjatywy i wsparciu
inwestycji mówiła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Społeczność
na uroczystości reprezentowała sołtys Janina Kacprzak. Przybyli także
przedstawiciele Ochotniczej Straży

Pożarnej. Świadkami wydarzenia
byli goście Samorządowej Instytucji
Kultury i mieszkańcy Ossowa.
MP
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REKLAMA

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

tel: 696 980 492
www.galeriawolomin.pl

SKLEP TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY

Wołomin
ul.Moniuszki 9
Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

czynny:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
tel.: 22 776-30-22

DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl
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FAKTY Z PASJĄ

O snajperze, który się podjarał

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

W naszym powiecie nie brakuje osób z pasją. Osób, które stale powiększają wiedzę i wsiąkają coraz głębiej w swoje hobby.
Jedną z takich osób jest mieszkaniec Radzymina – Sebastian
Rawiński, który wraz ze swoją żoną Edytą prowadzi sklep. Jest
pasjonatem strzelectwa, ale interesuje się również historią
i kulturą palenia tytoniu. Jego druga pasja stała się również
pomysłem na biznes.

Stara miłość nie
rdzewieje
Pasja na nowo odrodziła się około 15 lat temu, kiedy chciał pokazać
swojemu synowi, że istnieje coś
takiego jak strzelectwo sportowe.
Okazało się, że nie trzeba mieć już
pozwoleń i rejestrować wiatrówek.
– Za nieduże pieniądze zakupiłem
pierwszą wiatrówkę po to, aby sprawić frajdę swojemu dziecku. Odżyła
też miłość z dzieciństwa... – dodaje.
Po latach treningów zajął się strzelectwem precyzyjnym, zahaczającym wręcz o olimpijskie. W tym wypadku strzela się w odpowiednim
stroju, z profesjonalnego, specjal-

nie skonﬁgurowanego pod strzelca
karabinku. Wystartował w wielu
zawodach organizowanych m.in.
przez wołomińskie kluby strzeleckie.

Kicha i kowboje
Jego drugim zainteresowaniem
jest historia i zjawisko palenia tytoniu. Jak powiedział, tradycja palenia tytoniu sięga kilku tysięcy lat.
Palenie tytoniu pierwotnie stanowiło rytuał. Później zaczęto palić tytoń
dla przyjemności, aby zaspokoić
nałóg. Jedną z najstarszych form
palenia tytoniu było zwinięcie liścia,
czyli jakaś podwalina pod cygaro –
mówi.
Przed II Wojną Światową
w Polsce był bardzo łatwy dostęp
do cygar: „Były dostępne wszędzie.
W każdym sklepiku czy kiosku” –
dodaje Sebastian. Pojawiało się
nawet powiedzenie: masz tu dychę,
kup mi kichę, dwa kowboje, reszta
twoje. Oznaczało to, że przełożony
dawał swojemu podwładnemu 10 zł
i prosił, aby w sklepie kupił kaszankę i dwa cygara. Nie były wówczas
czymś ekskluzywnym, lecz bardzo
powszechnym. Edyta wspomina,
że duże wytwórnie cygar znajdo-

fot. Jacek Pływaczewski, Strzelnica Klubu Pocisk

Sebastian zainteresował się strzelectwem, gdy jeszcze był dzieckiem.
Jak mówił, w czasach PRL-u, w Polsce był całkowity zakaz posiadania
broni, który dotyczył również wiatrówek. – U nas na osiedlu była
osoba, która posiadała wiatrówkę.
Chcąc zrobić frajdę dzieciom na
osiedlu, ten pan, w ładne dni, wynosił ją z domu. Ustawiał nam cele
typu pokrywki od słoików czy patyki i urządzał taką prowizoryczną
strzelnicę u siebie pod domem –
wspomina.
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 Inga, córka Wiolety i Mariusza Dąbrowskich
z Tłuszcza, ur. 25.06.2016 r. o godz. 14.10
waga 3260 g, wzrost 57 cm.

wały się, np. w Krakowie i Lublinie.
W czasach komunizmu cygara stały
się symbolem zgniłego kapitalizmu,
z którym walczono.
Polski rząd bardzo dba o zdrowie czytelników, zatem na łamach
„faktów.wwl” nie możemy przekazać wszystkich historii i anegdot,
które opowiedział nam Sebastian.
Wolność słowa pozostaje jednak

w Internecie. Zapraszamy na stronę
www.fakty-wwl.pl, gdzie umieszczony został cały tekst.
KAMIL GUMIENNY

WIĘCEJ NA STRONIE
www.fakty-wwl.pl
 Ula, córka Martyny i Rafała Karpińskich
ze Zwierzyńca, ur. 25.06.2016 r. o godz. 13.50
waga 3120 g, wzrost 54 cm.

FELIETON
NA PAŃSKI ROZUM

Podatek to haracz!
Dotąd byliśmy „trochę
trochę w fałszywej ﬁlozoﬁi, uważając, że podatki to haracz”” – przekonuje Polaków premier Morawiecki, dodając, że podatki uczciwie płacone są darowizną, która nam wszystkim dobrze służy.
Osobiście, zgadzam się z premierem. Wpłata na wspólny cel powinna być dobrowolna. Przedsięwzięcie
wspólne, a zwłaszcza pożyteczne
musi być dobrowolne. Znaczy to,
że mamy prawo w nim uczestniczyć,
lecz jeśli uznamy, że nie chcemy
z niego korzystać czy chcemy zrezygnować, musimy mieć do tego prawo. Spróbujcie jednak zrezygnować
z „pomocy” państwa przy budowie
Orlików, z abonamentu za radio i telewizję czy z dobroczynności ZUS.
Konsekwencją takiej rezygnacji jest
ciężka kara, włącznie z karą śmierci.
Twórca współczesnej ekonomii
Adam Smith pisał 240 lat temu,
że podstawową cechą podatku jest
jego sprawiedliwość.
Transakcja a podatek to przecież
transakcja między nami a państwem czy samorządem – jest sprawiedliwa wtedy, gdy uczestniczące
w niej strony na niej korzystają.
Podatek, za który państwo/samorząd planuje zbudować drogę, powinien służyć nie tyle politykom
czy ﬁrmie, która ją wybuduje, lecz
podatnikowi, który za nią zapłacił.
To jest transakcja, taka sama jak
kupno chleba. Kupując w piekarni
bochenek, konsument płaci 3 złote
i w zamian otrzymuje potrzebny mu
chleb. Piekarz odwrotnie: on posiada chleb, lecz potrzebuje 3 złotych.
W konsekwencji obie strony dostają
dokładnie to, czego chcą czy raczej
to, co wolą otrzymać. Obie są zado-

wolone, obie korzystają, mówimy
tedy, że doszło do wymiany sprawiedliwej.
Wymiana sprawiedliwa musi być
dobrowolna. Trudno sobie wręcz
wyobrazić sytuację, w której piekarz
zmusza klienta do kupna swego
chleba albo dealer toyoty pod groźbą użycia siły zakazuje nam kupna
bmw. Wszystkie wymiany muszą
być sprawiedliwe. Podatkowa też.
Czy jednak tak jest? Premier Mo-

Jeśli państwo lub
samorząd chcą zarabiać,
niech dostarczają
tylko to, za co chętnie
i dobrowolnie zapłacimy.

rawiecki z jednej strony namawia
nas do dobrowolnego płacenia podatków, a równocześnie jego kolega p. Szałamacha straszy konsekwencjami niepłacenia podatków.
Skoro piekarz nas nie zmusza do
kupowania chleba, a mimo to za-

Skoro piekarz nas nie
zmusza do kupowania
chleba, a mimo to zarabia
pieniądze, dlaczego
mamy przymusowo
płacić za abonament
radiowo-telewizyjny,
ZUS czy opłatę
klimatyczną?

 Zuzanna, córka Eweliny i Macieja Kuzioła
z Marek, ur. 26.06.2016 r. o godz. 11.40
waga 3700 g, wzrost 54 cm.

 Małgosia, córka Joanny i Janusza Wernik
z Ząbek, ur. 24.06.2016 r. o godz. 5.10
waga 3350 g, wzrost 56 cm.

rabia pieniądze, dlaczego mamy
przymusowo płacić za abonament
radiowo-telewizyjny, ZUS czy opłatę klimatyczną?
No, tak – pomyślicie – przecież
gdyby ludzie nie byli przymuszani
do podatków, to by ich nie płacili.
To nie jest prawda. Przecież do
piekarza idziemy płacić dobrowolnie; to samo dotyczy dealera, fryzjera i milionów innych produktów,
usług, które w zamian za nasze pieniądze czy inne towary lub usługi
otrzymujemy.
Skąd ta różnica? A no stąd,
że człowiek dobrowolnie płaci tylko za to, co jest dla niego korzystne
i konieczne. Niech więc rząd postara się tę zasadę wdrożyć do działań
państwa, a radni do działań samorządów i sprawa załatwiona. Tymczasem gros usług państwa i samorządów to kosztowny, zbyteczny
i niskowartościowy szmelc, który

możemy nabyć taniej i korzystniej
na wolnym rynku.
Jeśli państwo lub samorząd chcą
zarabiać, niech dostarczają tylko to,
za co chętnie i dobrowolnie zapłacimy: prawo, porządek, obronę, sprawiedliwość, pilnowanie traktatów
międzynarodowych. Z resztą sobie
poradzimy sami. Do tego czasu podatek należy traktować jak haracz.
Im silniej to sobie uświadomimy,
tym lepiej dla nas wszystkich. Dla
rządzących pewnie też.

NOWA
STRONA
www.fakty-wwl.pl

JAN M. FIJOR
www.ﬁjor.com

Autor jest założycielem i redaktorem
naczelnym wydawnictwa ekonomicznego Fijorr Publishing, które za
rok obchodzić będzie 20 lat istnienia. W ofercie wydawnictwa znajdują
się także pozycje z zakresu prawa,
polityki oraz historii.
DZIAŁ REKLAMY

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

reklama@fakty-wwl.pl

www.fakty.wwl.pl

Nr 12 (328) 30 czerwca 2016

FAKTY MOTORYZACYJNE

Duster kurzu się nie boi

Może się podobać
Jadąc trasą S8, możemy być niemal pewni, że nie zobaczymy w tylnym lusterku Dacii Duster migającej
długimi światłami, abyśmy zjechali
na prawy pas, bo będzie wyprzedzać. To nie jest typ agresywnego
samochodu, krzyczącego: „UWAGA,
JADĘ!”. Jest raczej jednym z tych,
które wyprzedzać będą napakowane, niemieckie maszyny prowadzone przez młodych gniewnych.
Nie oznacza to jednak, że ta szara
myszka jest bez charakteru. Od
razu w oczy rzucają się duże, wręcz
napompowane nadkola, w których
chowają się szesnastocalowe obręcze. Dodając do tego duży prześwit

fot. KG

Przemierzając okoliczne ulice, często spotykam samochody marki Dacia. Wyjątkowo często są
to Dustery. Nawet mój sąsiad takiego ma. Dlaczego ten model jest tak często wybierany przez
kierowców? Postanowiłem to sprawdzić.
Moje dotychczasowe doświadczenia z samochodami marki Dacia
były niewielkie. Zostałem kiedyś
przewieziony Loganem pierwszej
generacji i to właściwie tyle. Samochód jak samochód, trochę siedzeń,
przełączników, klamek i karoserii.
Dacię Sandero pamiętam z programu „Top Gear”, w którym James
May z radością przekazywał nowe
doniesienia odnośnie premiery
tego modelu. Koniec końców May
zakochał się w Dacii. Salon Renault
Rudnik z Wołomina udostępnił mi
najnowszego Dustera. Na własnej
skórze mogłem się przekonać czy
ten model jest czymś więcej niż po
prostu jednym z najtańszych SUV-ów na rynku.

i schludne wstawki stylistyczne, faktycznie dostajemy „prawdziwy wygląd terenowego samochodu”, który
doposażyć można jeszcze oﬀ-roadowym orurowaniem przedniego zderzaka i progami ze stali nierdzewnej.
Wysoki jest nie tylko prześwit, ale
również sama bryła nadwozia. Zakładać więc można, że z tyłu zmieści
się Marcin Gortat.

Rozsądna oferta
Ceny podstawowej wersji Dustera zaczynają się już od 39 900 zł.
Oferta niezła, zważywszy że jest to
fabrycznie nowy samochód. Mniejsza o to czy ma stalowe felgi i czarne
zderzaki. Mamy nowy samochód,
więc bez obaw, że wcześniej przywitał się z przystankiem autobusowym
w jakimś miasteczku pod Düssel-
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dorfem, a po wyklepaniu i skręceniu
licznika traﬁł do komisu w Płocku.
Dostajemy dokładnie to, za co płacimy. Korzystna oferta leasingowa
pozwala za kilkaset złotych miesięcznie cieszyć się nowym wozem.
Nawet opcja gotówkowa jest bardzo przystępna, stanowiąca dobrą
alternatywę dla „znanych” marek.
Samochody Dacii są zdecydowanie
tańsze od swojej konkurencji, więc
czy cięto koszty?

Wnętrze
Konsola środkowa i licznik są
raczej proste i nieskomplikowane.
Kierowca może skupić się na samej
jeździe, bez ryzyka, że za chwilę zostanie zaatakowany rozpraszającymi komunikatami. Rozmieszczenie

WIĘCEJ NA STRONIE
www.fakty-wwl.pl

pokręteł i guzików, na przykład włączającego tryb ECO, wymaga przyzwyczajenia. Nie brakuje schowków
i wnęk, w których można położyć
portfel lub telefon. Dacia jest samochodem o rumuńskich korzeniach,
lecz należy do francuskiego koncernu. Czuć ten styl, co nie zawsze
spotka się z aprobatą zwolenników
twardej, niemieckiej szkoły czy japońskich tamagotchi.
Pozytywnie zaskoczyły mnie fotele. Nie są, co prawda, głębokie
i nie zapewniają mocnego trzymania bocznego, lecz pozwalają na
całkiem komfortową podróż. Po
dłuższej trasie kierowca, jak i pasażerowie nie powinni czuć mocnego
zmęczenia. Tylny rząd siedzeń zapewnia sporą ilość miejsca. Dzięki
wysoko poprowadzonej linii dachowej dwie wysokie, dorosłe osoby zmieszczą się bez problemów.
Czyli gdyby się uprzeć, to i Gortat
się zmieści. Bagażnik pomieści solidne zakupy i bagaż na tygodniowy urlop. Mówiąc po wołomińsku:
dwie dorosłe osoby można upchnąć.

Jedziemy w trasę
Pod maską testowanego Dustera
znalazła się turbodoładowana, benzynowa jednostka TCe 125.
Pozwala rozpędzić samochód do
100 km/h w nieco ponad 10 sekund.
Osiągi są wystarczające do żwawego
poruszania się po mieście. W trasie,
po zredukowaniu biegu, nie powinno być problemów z wyprzedzaniem. Oferta silnikowa Dacii raczej
nie spełni oczekiwań miłośników
jazdy w stylu „na przedstawiciela
handlowego”, lecącego na łeb, na
szyję, tworząc przy tym trzeci pas
ruchu na trasie w kierunku Zegrza.

Jednak z drugiej strony nie ma się
czego obawiać, jeśli na światłach
prężyć się będzie Audi Q5 z podstawowym dieslem, a jego właściciel
spojrzy na nas niczym Charles Manson.
Może się zdziwić, kto pierwszy
zajmie dobre miejsce parkingowe
pod przedszkolem.
Duster wręcz polubił się z dziurawymi drogami naszego powiatu.
Wybrałem jedne z najgorszych dróg
w gminie, aby sprawdzić czy bardzo
mnie wytrzęsie. I ku mojemu zaskoczeniu zawieszenie sprawuje się
świetnie. Dobrze tłumi nierówności,
a wysoki prześwit pozwala wjechać
w leje po bombach. Piach, błoto,
zniszczone betonowe płyty, żwir –
Duster się tego nie boi.
Wygląd terenówki to żadna ściema, szczególnie w wersji z napędem
na cztery koła.

Jestem na tak!
Do Dacii podchodziłem z dużym
dystansem, wszakże Duster jest
jednym z najtańszych SUV-ów na
rynku. To jednak nic złego. Ja tego
samochodu nie nazwałbym tanim,
lecz rozsądnym. Jest skierowany do
osób, dla których najważniejsza jest
podstawowa funkcja samochodu,
czyli jazda. Jeśli potencjalny nabywca zaakceptuje fakt, że samochód
nie będzie naszpikowany elektroniką oraz nie zrobi przy okazji postoju gofrów i kawy, to Duster będzie
świetnym wyborem. Dobry stosunek ceny do wyposażenia, dobre
właściwości jezdne, dobry wygląd.
Duster jest dobrym samochodem.
KAMIL GUMIENNY
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FAKTY KRYMINALNE

Wakacje
Po dziesięciu miesiącach wytężonej
(lub wymuszonej) pracy, monotonii codziennych obowiązków (szkoła, praca,
odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe
itp.), dzieci, młodzież oraz ich rodzice
doczekali się wakacji. Początkową euforię i niedowierzanie, że to już, niektórym mąci obawa czy aby nie zmarnują
tego cennego czasu, jakim są wakacje
i nie będą mieć poczucia, że nie wykorzystali go w odpowiedni sposób. Co zatem robić, aby wakacje były udane?
Ostatnio bardzo modne są trendy typu „slow”: „slow food”, „slow
life”... Co się kryje pod tymi hasłami?
Najogólniej rzecz ujmując, chodzi
o uważność. Jeżeli pozwalamy, aby
życie „przeciekało nam między palcami”, wiecznie czegoś oczekujemy:
końca dnia w pracy, końca tygodnia,
końca miesiąca, roku itp., to tracimy
z oczu to, co dzieje się tu i teraz, nie
umiemy cieszyć się chwilą (bo wciąż
na coś czekamy) i powoli staje się
to naszym stanem permanentnym
– nie potraﬁmy poczuć się szczęśliwi w naszym „zwykłym” życiu;
lekceważymy potęgę prostoty i codzienności – a to sprawia, że nawet
te wyczekiwane „momenty” okazują
się niesatysfakcjonujące.

Dbaj o dobrostan
Człowiek do normalnego, zdrowego funkcjonowania potrzebuje
pewnej harmonii, którą może dać
nie tyle epizodyczna radość, ile zadowolenie w małych, za to częstych
(codziennych!) dawkach. Może
zatem warto pomyśleć o tym, co
sprawia nam tzw. małe przyjemności – i zacząć je celebrować każdego
dnia. Dla jednych będzie to poranna
kawa, wypita w ciszy i spokoju, dla
innych – kwadrans z książką lub
stworzenie nowej, wymyślnej potrawy...
Ważne, by odnaleźć swoje sposoby na poprawę nastroju i z żelazną
konsekwencją dbać o to, by codziennie ich sobie dostarczać. Obserwując swoich bliskich (szczególnie
dzieci), zobaczmy czy też to potraﬁą,
a jeżeli mają z tym problem, może
wakacje są dobrym czasem, aby nad
tym popracować. Umiejętność dbania o swój psychiczny dobrostan jest
absolutną podstawą i koniecznością
– bez niej szczęśliwe życie jest po
prostu niemożliwe!

Zrezygnuj (choć na
chwilę) z pewnych
nawyków
Lato i wakacje to dobry moment
na dokonanie również remanentu
w naszych codziennych nawykach,
zwłaszcza tych dotyczących relacji
z innymi ludźmi. Być może nasze
pojmowanie siebie w roli rodzica sprowadza się głównie do tego,
że pouczamy, strofujemy, krytykujemy i poprawiamy nasze dzieci
(oczywiście, wszystko to robimy pod
szyldem „dla ich dobra”). Jednak
to właśnie „ich dobro” wymaga też
(a może przede wszystkim) akceptacji tak ważnej osoby, jaką jest rodzic. I to – uwaga! – akceptacji bez
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stawiania warunków! Człowiek
(szczególnie młody), aby czuć
się na tym świecie dobrze, MUSI
mieć poczucie, że ktoś go akceptuje mimo jego niedoskonałości
(a że nie ma ludzi doskonałych,
chyba nie muszę nikogo przekonywać). Tym kimś powinni być
rodzice.
Co więcej, drodzy Państwo,
sprawa jest (jak mawiał pewien
polityk) arcyboleśnie prosta: jeśli nie my zapewnimy naszemu
dziecku akceptację, zrobi to ktoś
inny; a pretensję o to, że nasze
dziecko będzie wolało tego kogoś
od własnych rodziców, możemy
mieć tylko do siebie. Zatem plan
na wakacje powinien zakładać
również odpoczynek od naszej
codziennej roli Wiecznie Gderającego Krytyka – chociaż przez
te dwa miesiące dajmy własnym
dzieciom zobaczyć w nas... człowieka! Nawet, jeżeli niektóre
wakacyjne zachowania naszych
dzieci (w tym spanie do południa
i wieczny bałagan) mogą w nas
automatycznie uaktywniać tryb
Rodzic – Zrzęda – Rozkazywacz,
dajmy sobie (i innym) odrobinę
wytchnienia, choćby po to, by
sprawdzić czy tak skrzętnie przez
nas wprowadzane nawyki w końcu się obudzą w naszych dzieciach
(mówię, np. o potrzebie opanowania chaosu wokół siebie).
A i my sami poczujemy się lepiej,
gdy zrezygnujemy – choćby na
chwilę – z postawy permanentnej
krytyki i niezadowolenia. W końcu wakacje należą się wszystkim!
MARTA BĄK, PSYCHOLOG

10.06.2016

 Zielonka. Nieznany sprawca
skradł 2 tablice rejestracyjne z pojazdu. Pojazd zaparkowany był na ulicy
przed posesją. Suma strat: 200 zł.

11.06.2016

 Kobyłka. Mężczyzna złożył zawiadomienie o włamaniu do
trzech spycharek i kradzieży paliwa w łącznej ilości 500 litrów
o wartości 2.100 zł. Nieznany
sprawca, po przecięciu kłódek zabezpieczających zbiorniki paliwa,
skradł paliwo ze spycharek zaparkowanych na terenie budowy obwodnicy trasy S8.

12.06.2016

 Radzymin. Mieszkaniec Wołomina powiadomił, że nieznany
sprawca, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych,
skradł pojazd marki Toyota Corolla Verso S koloru srebrny metalik,
rok produkcji 2011, zaparkowany
na parkingu niestrzeżonym. Suma
strat: 44.000 zł.

13.06.2016

 Dobczyn. Nieznany sprawca
skradł zaparkowany na poboczu
drogi przy posesji, zamknięty na
zamek centralny samochód marki Mitsubishi Colt koloru białego,
rok produkcji 2012. Suma strat:
13.000 zł.

14.06.2016

 Ruda. Mieszkaniec miejscowości Ruda powiadomił o kradzieży
z włamaniem do murowanego
garażu dokonanej przez nieznanego sprawcę. Włamania dokonano poprzez wyłamanie zasuwy
w drzwiach. Z wnętrza skradziono:
rower marki Cross koloru białego,
elektryczne autko dla dziecka koloru czerwonego, szliﬁerkę kątową, bujawkę. Suma strat: 2.500 zł.
 Majdan. Nieznany sprawca
skradł paliwo w ilości ok. 1040 l
ON z niezabezpieczonych baków
pojazdów, które stały zaparkowane na terenie ogrodzonej posesji.
Suma strat: 4.470 zł.

15.06.2016

 Radzymin. Nieznany sprawca,
przy użyciu narzędzia, wybił szybę
w pojeździe, a następnie skradł

pieniądze w kwocie 80 zł oraz taksometr. Wartość wybitej szyby pokrzywdzony ocenił na kwotę 200 zł.
 Marki. Mieszkaniec Marek zawiadomił, że nieznani sprawcy
skradli z pojazdu zaparkowanego
przed posesją cztery koła jezdne
z alufelgami. Suma strat: 4.000 zł.

16.06.2016

 Marki. Mieszkanka Marek zawiadomiła, że z terenu ogrodzonej posesji nieznani sprawcy, po
uprzednim pokonaniu centralnego
zamka, immobilisera, blokady kierownicy oraz blokady skrzyni biegów, skradli pojazd marki Toyota
Yaris koloru brązowego, rok produkcji 2014. Suma strat: 47.000 zł.
 Wołomin. Sprawca podważył
okno w pokoju mieszkania i skradł
pieniądze oraz biżuterię. Suma
strat: ok. 4.000 zł.

17.06.2016

 Ręczaje Polskie. Sprawcy w nieustalony sposób skradli z terenu
ogrodzonej działki 33 sztuki paneli
ogrodzeniowych z drutu stalowego ocynkowanego oraz 50 sztuk
krzewów (thuja) o wysokości ok.
100 cm. Suma strat: ok. 2.900 zł.
 Zielonka. Sprawca skradł parasol ogrodowy z logo ﬁrmy Tyskie
o średnicy 4 metrów, rozstawiony
przed lokalem gastronomicznym.
Suma strat: 2.000 zł.

18.06.2016

 Zwierzyniec. Nieznany mężczyzna, kierując po drodze publicznej
pojazdem marki Honda Civiv, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
i uderzył w pojazd marki BMW kierowany przez Krystynę Ż. Kierujący pojazdem marki Honda pieszo
uciekł z miejsca zdarzenia. Ranni
zostali pasażerowie pojazdów Jan
P. (lat 82) – uraz głowy i Marcin
G. – potłuczenia ogólne. Kierująca
BMW była trzeźwa.

21.06.2016

 Marki. Kradzież samochodu osobowego marki Porsche Cayenne
koloru granatowego, rok produkcji
2012. Suma strat: 230.000 zł.
 Kobyłka, ul. Nadarzyńska. Radosław G., kierując samochodem
uprzywilejowanym, tj. karetką pogotowia marki Mercedes, przewożąc nieznaną pacjentkę do szpitala
w Wołominie, używając sygnałów
pojazdu uprzywilejowanego, jadąc w kierunku Wołomina, wykonał manewr wyprzedzania na
skrzyżowaniu ulic, gdzie następnie
zderzył się z pojazdem marki Toyota, kierowanym przez Olgę M.,
która wykonywała manewr skrętu
w lewo. Pasażerowie karetki pogotowia Robert W., Adam K. oraz kierowca Radosław G. z obrażeniami
kręgosłupa szyjnego zostali przewiezieni do szpitala w Wołominie,
natomiast Olga M. oraz pasażer
pojazdu marki Toyota Mateusz
M. zostali przewiezieni do szpitala
w Warszawie.

22.06.2016

 Ostrówek. Z parkingu przy stacji
PKP Klembów skradziono samochód marki Volkswagen Golf 5 koloru granatowego, rok produkcji
2008. Suma strat: 24.000 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

Życie w kratę

Z czym muszą zmagać się strażnicy więzienni? Jak wygląda normalny dzień z życia więźnia? Co
kryje się za więzienną kratą? Na te
i inne pytania odpowie reportaż
z Aresztu Śledczego w Warszawie
Białołęce. Szczegóły już w najbliższym numerze „faktów.wwl”.

19.06.2016

 Wołomin. Dwaj młodzi mężczyźni podbiegli do mieszkanki Wołomina (lat 82) i wyrwali jej torebkę
damską z zamszu koloru czarnego
z zawartością: telefonu, kluczy do
mieszkania, leków oraz pieniędzy
w kwocie 70 zł. Suma strat: około
500 zł.

REKLAMA

Krzyżówka nr 167

POZIOMO:
1A) Czesław, poeta;
1H) ukochana Nerona;
3G) rozmach, rozpęd;
5G) karo w kartach;
6A) laskowy lub włoski;
7G) mleczny napój;
8A) przeprowadza kontrolę w ﬁrmie;
9G) au wśród pierwiastków;
10A) Łęcka lub Trojanowska;
11G) lekkie uderzenie dłonią.

NAGRODA
NIESPODZIANKA

PIONOWO:
A1) kraina w dorzeczu Tygrysu i
Eufratu;
C6) ﬁlm w reżyserii Davida Finchera;
E6) Wilella Sibert, amerykańska
pisarka, Moja Antonia;
G2) ciągnie go do lasu;
G7) gorejący w biblii;
H5) otwarty fundusz emerytalny;
I1) rzeka, prawy dopływ Warty;
I7) ukochana Shreka;
J5) opasuje kimono;
K1) klawisz akceptacji;
K7) album zespołu „Sepultura”.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 14 utworzą hasło.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 8 lipca na adres redakcji (z dopiskiem: krzyżówka nr 167).
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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FAKTY SPOŁECZNE

Radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
Plan dochodów został wykonany w wysokości 162 062 622 zł, co stanowi
100,4% zakładanego planu. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, 11 było przeciwnych. Starosta wołomiński Kazimierz Rakowski opowiedział Kamilowi Gumiennemu m.in. o dalszych planach działania starostwa.

Czekamy na szczegółowe wyniki badań próbek gruntu z miejscowości Mokre i Zawady. Po ustaleniu dokładnego składu
odpadów samorządy skierują sprawę do prokuratury.

Jest wiele do zrobienia
Absolutorium zostało udzielone. Jak pan ocenia ten rok pracy
i wykonanie budżetu?
– Cieszę się, że Zarząd Powiatu
otrzymał absolutorium. Niestety,
opozycja nie dostrzegła dobrej realizacji budżetu. Radni mają takie
prawo, nie chcę na ten temat dyskutować. Dla mnie najważniejsze
jest, abyśmy wspólnie wypracowali
kierunek rozwoju powiatu wołomińskiego.
Tutaj nie ma miejsca na politykę. Musimy zrobić wszystko,
aby mieszkaniec był zadowolony
ze sprawnie działającej administracji i inwestycji, jakie realizujemy.
Na razie udaje się Zarządowi i Radzie Powiatu dochodzić do porozumienia. Wyzwań jest jeszcze wiele,
ale wierzę, że wszystkim radnym
powiatowym leżą na sercu problemy mieszkańców, a nie aspiracje
polityczne.
Jakie są dalsze plany działania?
– Zadaniem, które chcemy
w przyszłym roku zakończyć, jest
budowa szkoły specjalnej w Radzyminie wraz z częścią administracyjną dla powiatu wołomińskiego.
W Radzyminie mieszczą się ﬁlie
Wydziału Budownictwa i Powiatowego Urzędu Pracy. Dotychczasowe warunki obsługi mieszkańców
w tych jednostkach pozostawiają

wiele do życzenia.
Ważnym przedsięwzięciem jest
również utworzenie bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
w Zagościńcu. Powiat dysponuje
dwuhektarową działką, na której
chcemy zbudować hale magazynowe i pomieszczenia dla pracowników. Ten wydział musi działać
jeszcze prężniej, bowiem powiat
jest zarządcą ponad 400 km dróg.
Staramy się je na bieżąco remontować. W tej kadencji prawie o 100%
zwiększyliśmy ilość nakładek asfaltowych. Większość z nich wykonują nasi pracownicy z Wydziału
Dróg i Inwestycji. Mam nadzieję,
że w tym roku i w latach kolejnych
uda się nam utrzymać, a nawet
zwiększyć ten poziom. Zakupiliśmy
nowy rozściełacz do masy bitumicznej. Pozwala to szybciej budować drogi dobrej jakości.
Mieszkańcy często skarżą się
na Szpital Powiatowy w Wołominie...
– Jest to dla nas temat najważniejszy. Dyrekcja szpitala, Zarząd
Powiatu i radni zdają sobie sprawę, że największym problemem
jest Szpitalny Oddział Ratunkowy
(SOR). Robimy wszystko, aby w danych warunkach na bieżąco rozwiązywać problemy występujące na
tym oddziale.

Nie da się jednak w pełni sprostać
oczekiwaniom pacjentów bez rozbudowy SOR. Zarząd Powiatu i dyrekcja Szpitala, planując tę inwestycję, muszą brać także pod uwagę
inne dziedziny lecznictwa. Chcemy
stworzyć takie miejsce, w którym
nie trzeba będzie biegać po piętrach,
aby wykonać badania. W jednym
miejscu pacjent powinien otrzymać
kompleksową pomoc.
Obecnie realizowany jest projekt techniczny dwóch budynków.
W pierwszym znajdą się Szpitalny
Oddział Ratunkowy, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz
Blok Operacyjny.
Drugi budynek przeznaczony
będzie na Przychodnię Specjalistyczną. Szacowana wartość
pierwszego budynku „pod klucz”
wynosi ok. 20 mln. zł. Jest to kwota ogromna. Czy powiat udźwignie
tak duży wydatek? Trudno powiedzieć. Liczę na to, że szpitalowi
również uda się pozyskać środki
na ten cel. Planujemy rozpocząć
tę inwestycję w przyszłym roku
i zrealizować ją w ciągu 2 lat. Wiele zależy od radnych, ale myślę,
że przychylnie podejdą do realizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękuję za rozmowę.

FAKTY SAMORZĄDOWE

Starostwo pomoże
zbudować ścieżkę rowerową?

Śmierdzącej sprawy
ciąg dalszy
Urząd Miasta i Gminy Radzymin 15 czerwca zorganizował spotkanie z mieszkańcami dotyczące
rekultywacji terenów wyrobisk
poeksploatacyjnych na terenie wsi
Zawady i Mokre. Wiceburmistrz
Jarosław Grenda poinformował,
że na wyrobiskach składowano materiały, które nie miały prawa się
tam znajdować: „Próbki pobrane
z miejscowości Zawady oraz Mokre
charakteryzują się złożoną mieszaniną wszelkiego rodzaju odpadów;
w tym polioleﬁny, polistyreny, odpady gruzu budowlanego, gnilne
odpady fermentacyjne pochodzenia naturalnego – prawdopodobnie osady czynne z biologicznych
oczyszczalni ścieków oraz odpady
przemysłowe”.
Nie udało nam się ustalić danych
przedsiębiorstw, które te materiały
składowały.

Skala skażenia
Urząd w Radzyminie ściśle
współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
aby ustalić czy doszło do skażenia
środowiska. Obecnie ciężko jest
określić dokładną skalę skażenia.
Wykonanych zostanie kilkadziesiąt
odwiertów na terenie całego wyrobiska, co pozwoli ustalić skład zwo-

żonych odpadów i skierować sprawę do prokuratury.
Mieszkańcy skarżyli się na smród
porównywalny to tego, który jest
w okolicach wysypiska śmieci. Martwią się też o stan wód powierzchniowych i jakość wody w studniach.
Jednak, aby zbadać wodę, w pierwszej kolejności niezbędny jest dokładny skład odpadów.

Czy były burmistrz
pójdzie siedzieć?
Urząd obecnie nie jest w stanie określić wysokości kar. Będzie
to możliwe dopiero po uzyskaniu
szczegółowych wyników badań,
ponieważ skład odpadów stanowić
będzie dowód w sprawie i podstawę naliczania kar. W tej sprawie bulwersuje fakt, że do tej pory
sprawa była ignorowana. Odpady
składowano przez kilka, a nawet
kilkanaście lat i nikt w tej sprawie
nie kiwnął palcem. Jeśli okaże się,
że faktycznie doszło do skażenia
środowiska, to do odpowiedzialności mają zostać pociągnięci również
urzędnicy, którzy doprowadzili do
takiej sytuacji.
KAMIL GUMIENNY

REKLAMA
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Starostwo włączy się w inicjatywę
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
linii kolejowej. Ma również zająć się
koordynowaniem prac tym związanych. Odbyło się już spotkanie PKP,
w trakcie którego ustalono, że kolej
jest zainteresowana taką inicjatywą.
Jednak realnie prace można rozpocząć dopiero w momencie, gdy
zakończona zostanie modernizacja
linii kolejowej. Zdaniem starosty
Kazimierza Rakowskiego do współpracy należy również zaprosić gminę Łochów, tym samym wychodząc
z projektem poza granice powiatu
wołomińskiego.
O komentarz poprosiliśmy Adama Markuszewskiego, jednego z organizatorów akcji „TAK dla ścieżki
rowerowej wzdłuż torów”:
„Przede wszystkim dobra wiadomość jest taka, że ścieżka mogłaby
być dużo dłuższa niż planowaliśmy.
Starosta wyszedł z inicjatywą, aby
ścieżkę poprowadzić nie tylko do
Tłuszcza, ale znacznie dalej – do
Urli. A później nawet do Łochowa
(powiat węgrowski). To pozwoliłoby oprócz środków powiatowych
ubiegać się o ﬁnansowanie ze źródeł wojewódzkich oraz z Unii Europejskiej. Szczególną uwagę kierujemy na odcinek od Tłuszcza do
Warszawy.
Cieszy jednak fakt, że pomysły są
dalekosiężne. To sprawia, że nasza
akcja nabiera wiatru w żagle i jeszcze bardziej determinuje nas to do
dalszego działania. Obecnie mamy
wydrukowane banery, które suk-

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

Organizatorzy akcji „TAK dla ścieżki rowerowej wzdłuż torów” powoli mogą szykować szampana. Oprócz ogromnego wsparcia wśród mieszkańców dostali zielone światło od Starostwa
Powiatowego w Wołominie.

cesywnie rozwieszamy w powiecie.
Są punkty, gdzie nadal zbierane są
podpisy. Przypomnę, że podpisy
pod petycją zbieramy do połowy lipca. Chcemy pokazać, że mieszkańcy
powiatu wołomińskiego popierają
naszą akcję. Przy tej okazji chcielibyśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za każde dobre
słowo, które słyszymy po adresem
„TAK dla ścieżki rowerowej wzdłuż
torów”!
Dziękujemy Panu Staroście Kazimierzowi Rakowskiemu, całemu
zarządowi powiatowemu, burmistrzom i wójtom, którzy pozytywnie
odnieśli się do naszej akcji. Podzię-

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

reklama@fakty-wwl.pl

kowania kierujemy również do PKP
PLK, które wyraziło zainteresowanie akcją. Jednym słowem wszystkim, którzy nam pomagają. Razem
możemy więcej!”.
KAMIL GUMIENNY

Warszawski
Bank Spółdzielczy
WBS Bank
www.bank-wbs.pl
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Dam pracę
 Przyjmę kierowcę do pracy. Prawo jazdy C+E, stała współpraca, tel. 503 368 242
 Zatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
 Hotel Warszawianka, Centrum
Kongresowe w Jachrance poszukuje
w związku z dynamicznym rozwojem,
chętnych do pracy na stanowiska:
recepcjonista, kucharz, pomoc kuchenna, cukiernik, steward, kierowca
melexa, kelner, pokojowa, inspektor
służby pięter, housman, pracownik
magazynu działu służby pięter. Aplikacje prosimy wysyłać na e-mail: hr@
warszawianka.pl, tel. (22) 768 94 39

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce kobiety oraz kierowcę, tel. 29
757 80 56, 602 351 430
 Firma komunalna zatrudni pomocników z okolic Zielonki i Tłuszcza, tel.
609 112 990

Zatrudnię do pracy w cukierni w
Trojanach z możliwością zakwaterowania, tel. 502 617 823
 Zatrudnię kierowcę kategorii C +
E w ruchu międzynarodowym, tel.
606 253 776

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

Różne
 Naprawa 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
 Wykonam wszelkie prace ogrodniczo-porządkowe w ogrodzie, na działce,
posesji, tel. 519 843 888

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013
 Kupię antyki, starocia, tel. 513 744 465

Sprzedam

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

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Toczenie, frezowanie, ostrzenie
narzędzi, CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80

MIAŁ, GROSZEK, DOBREJ JAKOŚCI
DREWNO KOMINKOWE. TANIO!

501 122 370

 Sprzedam sztachety olchowe, szalówka, więźba dachowa, kantówka,
drewno opałowe, tel. 600 627 699
 Produkcja i sprzedaż materiałów
budowlanych: stropy, pustaki , ogrodzenia betonowe, podmurówki, tel.
604 486 478
 Sprzedam meble młodzieżowe, witryny pokojowe (do dowolnego ustawienia), tel. 22 786 23 51, 784 711 136

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
tynki akrylowe itp.
parapety zewnętrzne
podbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

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

STUDNIE

Kompleksowe usługi
hydrauliczne i gazowe

Instalacje wodno-kanalizacyjne,
centralne ogrzewanie, przyłącza sieci.
tel.: 692-215-107
Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K, tel. 22
786 55 75, 602 516 890

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

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

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

Ogrodzenia

Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

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

FILTRY do WODY

 Remonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 22 787 84 61, 698 653 445

tel. 783-509-003

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

odżelaziacze - odkamieniacze

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

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

Badanie
ﬁzykochemiczne wody.
Filtry do wody.

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
 Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
 Układanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, telefon
663 51 17 71
 Usługi 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

tel. 783 800 800

 Usługi 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

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

Obsługa imprez

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

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

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

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

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

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

CUKIERNIA BANASIAK
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

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

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

KUPUJEMY
WSZYSTKIE
AUTA

z roczników
1995-2013

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

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

Sklep zoologiczny „Świat Zwierzaka” Radzymin, ul. Wł. Reymonta
12 lok. 121. Koty. Psy. Gryzonie.
Ptaki. Rybki. W ofercie posiadamy:
- produkty lecznicze, weterynaryjne
(odrobaczanie, kleszcze, obroże)
– witaminy, - akcesoria i zabawki,
- kosmetyka i higiena, - przysmaki,
- karmy mokre (duży wybór), - karmy suche (duży wybór), bytowe,
hipoalergiczne, weterynaryjne
i wiele, wiele innych... Towar sprowadzamy również pod zamówienie
Klienta. Jesteśmy dla Was, Waszych
pupili, wszystko w konkurencyjnych
cenach! Jesteśmy na fb - Świat Zwierzaka. Godziny otwarcia pon.-pt.
10.00-18.00, sob. 9.00-13.00, tel.
504 98 99 58

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

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

Motoryzacja usługi

Telefony komórkowe skup –
sprzedaż – naprawa. Wołomin,
ul. Legionów 22, tel. 501 85 37 37

Budowlane usługi

SPRZEDAŻ WĘGLA

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

Projektowe usługi

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

www.fakty.wwl.pl
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BRUKARSTWO

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

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
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

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

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

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

Auto
Gaz
montaż, serwis.
Mechanika pojazdowa,
wieloletnie doświadczenie

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

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

reklama@fakty-wwl.pl

www.fakty.wwl.pl

UKS – dołącz
do nas!
Już od przeszło dwóch lat w gminie Klembów – przy Zespole Szkół
w Ostrówku funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „UKS Ostrówek”.
W ramach prowadzonej działalności
klub podejmuje się szkolenia dzieci
i młodzieży w oparciu o profesjonalną i doświadczoną kadrę, a także
sprawdzone metody treningowe.
Osiągane w ten sposób rezultaty
są weryﬁkowane na bieżąco uczestnictwem w ligach organizowanych
przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, którego jednym z członków jest
klub z Ostrówka. W zakończonym już
sezonie wiosennym rozgrywek UKS-owicze zajęli odpowiednio: w III lidze
okręgowej żaków 5. miejsce oraz w V
lidze okręgowej młodzików miejsce 3.
Klub bierze także udział w dużej liczbie turniejów, które są organizowane
na terenie całego kraju. W dniach 8-10
lipca klub delegował dwa roczniki do
udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Wrocław Trophy 2016,
w którym młodzi zawodnicy będą mieli
okazję nabrać doświadczenia w grze
z drużynami z innych krajów Europy.
Już od najbliższego sezonu, który rozpoczynamy wraz z nowym rokiem szkolnym, wznawiamy treningi (dwa razy
w tygodniu dla każdego rocznika na
boisku Orlik w Ostrówku) oraz przystępujemy do rozgrywek ligowych MZPN.
Wszystkich zainteresowanych, którzy
chcą sprawdzić swoje umiejętności i aktywnie zagospodarować swój czas, zapraszam do dołączenia do naszej kadry.
Działania klubu prowadzone są przy
wsparciu władz gminy Klembów, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
oraz LGD Równiny Wołomińskiej, którym to instytucjom klub składa ogromne podziękowania.
Wojciech Frąckiewicz
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Huragan z mistrzostwem
i wygraną w pierwszym barażu
W sobotę, 18 czerwca piłkarze czwartoligowego Huraganu Wołomin podejmowali u siebie trzecią w tabeli Ożarowiankę Ożarów
Mazowiecki.
Już w 5. minucie Marcin Stańczyk
podał ze środka do nadbiegającego
Marcina Mańko, ale bramkarz złapał
piłkę po jego płaskim strzale. Następnie Łukasz Choiński w dogodnej
sytuacji traﬁł w nogi obrońcy. W 19.
minucie jeden z piłkarzy Huraganu
huknął z dystansu nad poprzeczką.
Trzy minuty później przed klarowną
szansą stanął Paweł Nowacki, lecz futbolówka po uderzeniu z ostrego kąta
przeleciała nieznacznie obok słupka.
W 25. minucie Dariusz Dadacz odważną interwencją przerwał groźną,
dwójkową akcję Ożarowianki.
Czternaście minut później goście wykonywali stały fragment,
po którym piłka nie znalazła drogi
do siatki. Tuż przed przerwą z wymarzonej dla siebie odległości rzut
wolny egzekwował Rafał Wielądek.
Zgodnie z oczekiwaniami precyzyjnie przymierzył nad murem w samo
okienko na 1:0.

Mistrzostwo zdobyte
Po zmianie stron gra wyrównała
się, bowiem rywale nie zamierzali składać broni i nękali Łukasza
Derejko kolejnymi strzałami. Ich
napór uwidocznił się szczególnie
w okolicach 70. minuty, aczkolwiek
było to za mało na świetnie dysponowanego naszego bramkarza,
wspomaganego przez czujną formację obronną. W 82. minucie Marcin
Stańczyk po dograniu Mikołaja To-

kaja powinien podwyższyć na 2:0,
jednak spudłował w sytuacji sam na
sam z Michałem Kłuskiem.
W dwóch końcowych akcjach
meczu zakotłowało się pod bramką
Ożarowa. Wówczas najbliżej zdobycia gola był Mikołaj Tokaj, ale tę
próbę zdołał odbić Kłusek. Ostatecznie Huraganowi udało się dowieźć jednobramkowe zwycięstwo.
Skład: Derejko – Lewicki, Dadacz, Górski (85’ Mierzwiński),
Ławcewicz – Nowacki (71’ Ndakiza), Woźniak – Wielądek, Mańko
(80’ Wróblewski) – Choiński (75’
Tokaj), Stańczyk.
Sobotnią wygraną wołomiński
zespół przypieczętował zdobycie mistrzostwa grupy północnej
mazowieckiej IV ligi w sezonie
2015/2016. PWKS zakończył rozgrywki z dorobkiem 70 punktów
i bilansem: 22 zwycięstw, 4 remisów, 6 porażek oraz 83 bramek
strzelonych, 36 straconych.

Dogodne szanse
W minioną niedzielę, 26 czerwca Huragan w pierwszym barażu o awans do III ligi zmierzył się
w Wołominie z triumfatorem grupy
południowej – Victorią Sulejówek.
Około godz. 16.00 nad miastem
przeszła nawałnica, która sprawiła,
że rozegranie meczu stanęło pod
dużym znakiem zapytania. Sędziowie początkowo pozostawali nie-

ugięci i skłaniali się ku przełożeniu
spotkania, jednak protesty piłkarzy
doprowadziły do zmiany decyzji.
Jeszcze na początku roku trener
Andrzej Greloch zasygnalizował
prezesowi klubu Przemysławowi
Dzięciołowi, iż na czerwiec ma zarezerwowany termin zagranicznej
wycieczki. Wobec takiego obrotu
wydarzeń Huragan awaryjnie poprowadził szkoleniowiec Wilgi Garwolin Sergiusz Wiechowski, mający
za sobą pracę z wołomińską drużyną w sezonie 2013/2014.
Do otwarcia wyniku doszło w 4.
minucie, gdy Samuelson Odunka
dośrodkował sprzed linii końcowej do Wojciecha Wociala, a ten
bezproblemowo skierował piłkę
głową w róg na 1:0. Szybka utrata
bramki momentalnie podziałała
mobilizująco na naszych graczy,
czego efektem były kąśliwe próby
w wykonaniu Waldemara Woźniaka i Marcina Stańczyka. W szesnastce Huraganu zagotowało się w 32.
minucie, kiedy bardzo aktywny tego
dnia, czarnoskóry Odunka minął
Łukasza Derejko i w stuprocentowej sytuacji na szczęście tylko traﬁł
w poprzeczkę. Sześć minut później
Karol Pasturczyk odbił futbolówkę
przed pole karne, gdzie dopadł do
niej Marcin Stańczyk i precyzyjnie
uderzył w narożnik na 1:1.
Następna dogodna szansa miała
miejsce w 41. minucie. Tym razem
Rafał Wielądek minimalnie chybił
obok słupka. Trzy minuty później

Powiatowe inwestycje w gminie Radzymin
Władze powiatu wołomińskiego realizują wiele zadań inwestycyjnych m.in. z zakresu drogownictwa i obiektów wykorzystywanych przez instytucje oświatowe i społeczne. Inwestycje są prowadzone w każdej gminie. Na początek prezentujemy zadania,
nad którymi powiat pracuje obecnie w gminie Radzymin.

Szklarnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych.

– Trwają prace projektowe w zakresie rozbudowy drogi Załubice –
Arciechów. W ramach zadania na
odcinku ok. 0,5 km zostaną wykonane chodniki i odwodnienie.
Ukończenie projektu przewiduje
się w listopadzie br. Przystąpiono
do procedur związanych z realizacją porozumienia powiatu i gminy
Radzymin w sprawie dwóch zadań
z zakresu drogownictwa. Pierwsze zadanie obejmie przebudowę
skrzyżowania ulic Norwida (drogi
powiatowej) i Daszyńskiego (drogi
gminnej). W ubiegłym roku powiat
zmodernizował ul. Norwida, a obecnie gmina Radzymin jest na etapie
przebudowywania ul. Daszyńskiego. Przebudowa skrzyżowania zostanie sﬁnansowana z budżetu powiatu. Współpraca przyniesie efekt
w postaci funkcjonalnego układu
drogowego w tym rejonie – podsumował naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń.
DZIAŁ REKLAMY
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Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Drugie zadanie dotyczy doﬁnansowania przez powiat ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Weteranów
w Radzyminie (od ronda Hallera do
granicy powiatu wołomińskiego).
Ponadto m.in.
– Udało się zakończyć prace
projektowe dotyczące przebudowy
ul. Szkolnej w Słupnie. Została już
uzyskana decyzja ZRID;
– Trwają prace projektowe związane z przebudową mostu na drodze
powiatowej w Zawadach;
– W trakcie są również prace związane z przebudową drogi
powiatowej na odcinku od torów
kolejowych w kierunku Zawad. Inwestycja zostanie wykonana dwuetapowo: na odcinku 1,1 km od ul.
Leśnej Wydział Inwestycji i Drogownictwa wykona nakładkę asfaltową, prace na drugiej części drogi
zostaną zlecone ﬁrmie zewnętrznej;
– Podpisano umowę na wykonanie w 2016 r. odcinka ul. Korczaka

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

reklama@fakty-wwl.pl

LO w Radzyminie.

o długości ok. 150 m. Modernizacja
dalszego odcinka drogi będzie uzależniona od wykonania przez gminę
sieci kanalizacyjnej. Przewidywany
termin wykonania zadania to 2017
r. Także przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku około 800 m jest
uzależnione od wykonania przez
gminę odcinka kanalizacji;
– Planowane jest wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach Koziej
Górze i Spacerowej w Radzyminie;
– Trwają prace związane
z rozbudową budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Radzyminie.
W ostatnim czasie została wykonana konstrukcja stalowa dachu,
w budynku są już instalacje wewnętrzne c.o. Wykonawca przystąpił do montażu stolarki okiennej.
Wykonywane są już instalacje wewnętrzne, posadzki i tynki;
– Podjęto decyzję o przebudowie budynku przy ul. Komunalnej
w Radzyminie na potrzeby szkoły

specjalnej przeniesionej z Marek.
Do 27 czerwca można było składać
oferty w przetargu na wyłonienie
wykonawcy prac.;
– Trwają prace remontowe
w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. W latach
2014-2015 rozbudowany został
budynek szkoły wraz z budynkiem
nowej kotłowni. Obecnie są kontynuowane prace związane z wymianą
wewnętrznej instalacji c.o., ich zakres pozwoli na oddzielenie ogrzewania internatu od części szkolnej.
W tej samej szkole trwają prace
projektowe związane z budową nowej szklarni stanowiącej zaplecze
dydaktyczne placówki;
– Powiat przystąpił do prac modernizacyjnych w Domu Pomocy
Społecznej w Radzyminie.
– Samorząd powiatowy jest
otwarty na propozycje i wnioski
mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z tego, że we wszystkich gminach

arbiter za faul na Odunce czerwoną
kartką ukarał Mikołaja Tokaja.

Dyktowanie warunków
Po przerwie, mimo gry w osłabieniu, Huragan nie dał się zepchnąć do defensywy i ku uciesze
miejscowych kibiców dyktował
warunki. W 52. minucie Marcin
Stańczyk, mając przed sobą Pasturczyka, przestrzelił obok bramki. Minutę później kapitalną interwencją popisał się Łukasz Derejko
i w ostatniej chwili wybił na rożny
piłkę lecącą pod poprzeczkę. W 63.
minucie Marcin Stańczyk otrzymał podanie od Waldemara Woźniaka i przerzucił futbolówkę nad
bramkarzem, która wylądowała
w rogu. Tym samym doświadczony napastnik zrehabilitował się za
wcześniejszą, zmarnowaną okazję
i ustalił rezultat zaciętego starcia
na 2:1. Goście do końca starali się
wyrównać, ale razili nieskutecznością głównie ze stałych fragmentów gry. Skład: Derejko – Lewicki, Dadacz, Górski, Ławcewicz
– Tokaj (44’ czerwona kartka),
Woźniak – Wielądek (69’ Mierzwiński), Mańko (71’ Wróblewski)
– Choiński (76’ Nowacki), Stańczyk (84’ Ndakiza).
Rewanż odbędzie się w tę środę,
29 czerwca o godz. 19.30 w Sulejówku.
MARCIN GODLEWSKI

jest wiele dróg i obiektów wymagających przebudowy lub modernizacji. Niestety, z powodu ograniczeń
budżetowych nie jesteśmy w stanie
wykonać wszystkiego naraz. Konieczne jest ustalenie, które zadania są najważniejsze, a które mogą
jeszcze poczekać. Mam nadzieję,
że tegoroczne prace i plany prac
prowadzone w gminie Radzymin
są zadowalające dla mieszkańców.
W przyszłym roku będziemy podejmować następne zadania – mówi
starosta Kazimierz Rakowski.
O komentarz poprosiliśmy również wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wołomińskiego Halinę Bonecką: – Jako radna z terenu gminy
Radzymin mam świadomość ogromu
potrzeb w zakresie inwestycji, nie tylko drogowych. Niemniej, biorąc pod
uwagę potrzeby innych gmin, cieszę
się z tego, co jest wykonywane przez
starostę w naszej gminie. Dziękuję za
te działania, ale też „powalczę” o więcej. Jak wszyscy zapewne zauważyli,
w tej kadencji wykonuje się o wiele
więcej prac w gminie Radzymin niż
w kadencji poprzedniej.
Z kolei Marta Rajchert z Zarządu Powiatu dodaje: – W bieżącej
kadencji samorządu współpraca
powiatu wołomińskiego z burmistrzem Radzymina Krzysztofem
Chacińskim układa się bardzo dobrze. Najbardziej cieszą mnie postępy prac w zakresie rozbudowy
Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida. Już w poprzedniej kadencji starałam się o realizację tej inwestycji, wtedy udało się wylać fundamenty, a obecnie każdego dnia
widzę, w jak szybkim tempie zbliżamy się do zakończenia budowy.
opr. red.
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Pędzi w ogrodzie lokomotywa
Niedawno traﬁliśmy na krótki ﬁlm, w którym przedstawiony był przejazd kolejki wąskotorowej
w Kobyłce. Ta krótka linia kolejowa została wybudowana... na podwórku! Postanowiliśmy porozmawiać z osobami, które są odpowiedzialne za „Kobyłkowską Kolej Ogrodowo-Leśną”. Tomasz
Czerederecki wraz z synem Michałem opowiedzieli Kamilowi Gumiennemu o swojej pasji i samym pomyśle budowy kolejki.
Kto wpadł na pomysł budowy
kolejki na podwórku?
Tomasz: Rzuciłem taki pomysł,
a Michał zaaprobował. Koleją interesowałem się już od dzieciństwa.
Później na jakiś czas porzuciłem to
hobby, a niedawno do niego wróciłem, już razem z synem. Inspiracją
do budowy była kolejka wąskotorowa, która jeździła po pobliskim poligonie w Zielonce. Mój tata pracował
tam jako maszynista, a ja jako dziecko czasem jeździłem tą kolejką.

Drezyna została zbudowana
od podstaw czy może użyliście
jakiegoś schematu?
Tomasz: Drezynka budowana
była od zera na podstawie własnego
pomysłu, a czasem syn coś podpowiadał. Za bazę posłużył quad o pojemności 125 cm3. Nie jestem mechanikiem, ale z efektu końcowego
jesteśmy zadowoleni!
Michał, co Twoi koledzy mówią
o kolejce? Wpadają czasem, żeby
pojeździć?
Michał: Raczej nie mam kolegów,
którzy by się tym interesowali. Ale
jest wielu miłośników kolei, którzy
bardzo chętnie przyjeżdżają obejrzeć kolejkę.

Pomysł i rys. Artur Michalak

Michał, wiążesz swoją przyszłość z koleją?
Michał: Tak, wybieram się na zawód kolejarza, a dokładnie maszynisty. Po gimnazjum chciałbym uczyć
się w Zespole Szkół w Tłuszczu.

zastąpił kolejki jak radzymińską czy
w Nasielsku. Całkiem niedawno zostały zlikwidowane. Niektóre kolejki
wąskotorowe budowane były jeszcze za czasów zaborów. Część z nich
przetrwała do dziś, a pieczę nad
nimi przejęły różne towarzystwa.
Czasem przy pomocy samorządów
udaje się je uruchomić. Dobrym
przykładem jest rogowska kolej
wąskotorowa. Jest to jedna z pierwszych kolejek, na której ruch przejęło towarzystwo. Cały czas zajmują
się nią i systematycznie odbudowują. Mają bardzo duże zasoby taboru
kolejowego.

Panowie na łamach naszej gazety apelują również
o pomoc: Prosimy o kontakt,
jeśli ktoś z Państwa posiada
zdjęcia zielonkowskiej kolejki wąskotorowej lub szyny
i podkłady do takich kolejek.
Kontakt przez Facebooka:
Kobyłkowska Kolej Ogrodowo-Leśna KKOL.

To jest ciężki zawód?
Michał: Myślę, że nie...
Tomasz: A ja myślę, że tak! To jest
ciężka i odpowiedzialna praca.

fot. KG

Dużo pracy wymaga zbudowanie takiej linii kolejowej?
Tomasz: Tak, jest to czasochłonna i ciężka praca. Musimy zdobywać szyny, czyli jeździć po złomowiskach i rozmawiać z ludźmi. Raz
na przykład jeden pan pozwolił wyciągnąć szyny z ogrodzenia, bo i tak
miało iść do przebudowy. Często też
pocztą pantoﬂową ludzie dowiadują
się o naszej kolejce i dzwonią. Jeśli
się dogadamy co do ceny, to odkupujemy części.

Jaki jest podział obowiązków
przy budowie waszej kolejki?
Michał: Tata kupuje szyny i podkłady, ja wypakowuję wszystko, co
zostało przywiezione ciężarówką czy
na przyczepie. Później tata zaczyna
ciąć podkłady i spawać szyny.
Tomasz: Chodzimy też po trasach
starych kolejek wąskotorowych
i szukamy gwoździ do mocowania
szyn. Większość szyn została przymocowana przy pomocy oryginalnych gwoździ sprzed wielu lat.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU

PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

Istnieje środowisko osób zainteresowanych taką tematyką?
Tomasz: Tak, istnieje wiele takich grup. Głównym, jednym
z największych w Polsce jest forum www.750mm.pl. Oprócz tego
mamy swoją stronę na Facebooku
i wielu znajomych z forum, stąd też
częste odwiedziny.

609-899-776, 514-333-290

Też budują kolejki?
Tomasz: Tak, to jest na przykład
bardzo popularne w Niemczech,
a w Polsce dopiero zaczyna kiełkować. Mogę śmiało powiedzieć,
że zbudowaliśmy jedną z pierwszych
kolejek w kraju. Aczkolwiek istnieją
już inne, na przykład w Pruszkowie, a przed nami była Żuławska
o rozstawie 400 mm. We wcześniej
wspomnianych Niemczech czy Stanach Zjednoczonych istnieją nawet
miniaturowe miasteczka z kolejkami wąskotorowymi.
Dlaczego zlikwidowano kolejki
wąskotorowe?
Tomasz: Ze względów ekonomicznych. Transport samochodowy
REKLAMA
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