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Wojewoda
vs. Powiat

Edukacja R.I.P.

Radni rządzącej w powiecie
koalicji zadecydowali, że
pójdą na wojnę z wojewodą.
Wojewoda mazowiecki Zdzisław
Sipiera wezwał Radę Powiatu
Wołomińskiego do podjęcia
uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu radnego
powiatowego Mariusza
Dembińskiego.
Czytaj na str. 4

Ale jest nadzieja

Uwaga! Pod
napięciem!
Świst turbosprężarki, syk zaworu
upustowego, zapach spalin – dla
wielu jest to chleb powszedni.
Trafiliśmy do kilku młodych
zapaleńców z Kobyłki, którzy
zajmują się podnoszeniem mocy
w samochodach.
Czytaj na str. 5

E-urząd – czyli
polowanie
na jednorożca
Od lat mówi się wiele
o informatyzacji administracji
publicznej – że taniej niż na
papierze, że szybciej, że wszyscy
skorzystają, a przede wszystkim
skorzysta Obywatel Petent.
Problem w tym, że za mówieniem
powinny pójść czyny. Inaczej
będzie jak zwykle. I, niestety, jest
jak zwykle. Mówi się wciąż dużo,
a efekty „pożal się Boże”.
Czytaj na str. 12

Zapraszamy do przeczytania dwugłosu
o edukacji i na wizytę w prywatnej
szkole Praxis.
Czytaj na str. 3-4

REKLAMA

POSZUKUJEMY
MONTERÓW I TECHNIKÓW ELEKTRONIKÓW / ELEKTRYKÓW
do montażu podzespołów i urządzeń elektronicznych
oraz ich uruchamiania i testowania
Jeśli potrafisz:

lutować cyną bezołowiową
rozróżniać elementy elektroniczne
czytać schematy elektroniczne / elektryczne

to prześlij swoje CV oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na adres e-mail:
rekrutacja.electronic@pl.trumpf.com

U nas otrzymasz:

Umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną
Kartę sportową
Grupowe ubezpieczenie na życie

Jeśli masz pytania zadzwoń: 22 7613 837
TRUMPF Huettinger Sp. z. o.o.
ul. Marecka 47, 05-220 Zielonka

Ossów zyskuje
Tegoroczne uroczystości, które odbyły się 14 sierpnia i upamiętniały 96. rocznicę
Bitwy Warszawskiej, pokazują, jak silną marką stał się Ossów.
MP
Świętowanie w 2016 roku wpisało się w tzw. długi weekend.
Mimo to do Ossowa na rekonstrukcję, jak co roku, przybyło
kilkanaście tysięcy osób, które
pozostały na imprezach towarzyszących. Wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowaniem mediów
ogólnopolskich.
– Stoiska wokół Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
cieszyły się wielkim powodzeniem.
Z zainteresowaniem zwiedzano
samo centrum i ekspozycję. Tego
dnia kilkakrotnie prezentowaliśmy

film o wydarzeniach z 1920 roku – opisuje Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.
– Podobnie dużym zainteresowaniem
cieszyły się stoiska ustawione przed
centrum. Można było tam zobaczyć
militaria, rekonstrukcję życia codziennego przygotowaną przez grupę
„Rajski Ptak” z Tłuszcza, żołnierskie
obozowanie, stoisko namiaru radiowego czy ofertę biblioteki powiatowej
– dodaje.
Zainteresowanie ofertą Ossowa nie
maleje. Stał się pierwszym przystankiem na szlaku tegorocznego Rajdu
Katyńskiego. Z kolei w poniedziałek, 29

sierpnia do Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej przybyli przedstawiciele wpływowego warszawskiego klubu Ronin. Dyskutowano
o przesłaniu, które płynie ze zwycięstwa w 1920 roku. W debacie uczestniczyli profesor Janusz Odziemkowski, doktor Krzysztof Jabłonka i Jerzy
Moszczyński.
– Chcemy, aby o budowie muzeum
w Ossowie na setną rocznicę Bitwy
Warszawskiej rozmawiano w jak najszerszych kręgach. Przedstawiciele
klubu zapewniali nas o wsparciu dla
tej inicjatywy – podsumowuje Rafał
Pazio.
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Prawie 4 miliony dla szpitala

informacja

TELEFONY
ALARMOWE

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

Szpital Powiatowy w Wołominie otrzymał 3,7 miliona złotych unijnego doﬁnansowania na rozwój
e-usług medycznych oraz system informatyczny. Inwestycje zostaną wdrożone w 2018 roku.

Niezachwiana wiara
w rządowe programy
Rządowy program Rodzina 500 plus jest przełomowy, bo niweluje
rażące różnice społeczne – powiedział dzisiaj metropolita
katowicki abp Wiktor Skworc podczas niedzielnej pielgrzymki
kobiet w Piekarach Śląskich (abp Skworc w Piekarach Śl.).

ks. Jacek Gniadek
ekspert z Centrum Wielodzietności
www.centrumwielodzietnosci.pl
Strona internetowa:
www.jacekgniadek.com

2 września (piątek)
17:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
19:30 – Boska Florence – 16 zł
3 września (sobota)
15:15 – Mój przyjaciel smok 3D – 17 zł
17:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
19:30 – Boska Florence – 16 zł
4 września (niedziela)
14:15 – Mój przyjaciel smok 3D – 17 zł
16:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
18:30 – Boska Florence – 16 zł

Szkoda, gdyż dzisiaj była taka
dobra Ewangelia, by powiedzieć
coś kobietom w Piekarach Śląskich
– „Usiłujcie wejść przez ciasne
drzwi” (Łk 13,24). Jezus nie daje nikomu „zasiłku” i jak dobry pedagog
posługuje się obrazem „ciasnych
drzwi”, by zachęcić do mobilizacji

Co to jest „polityka historyczna”, komu z nas jest potrzebna
(a może nie jest – skoro „polskość to nienormalność”) i jaki
ma sens jej uprawianie dziś w świecie, w którym podobno
„historia się skończyła”!? To wszystko pytania, które narzucają
się akurat dzisiaj ze szczególnym nasileniem (zaczynam pisać
ten tekst o godzinie 17.00 pierwszego sierpnia).

6 września (wtorek)
17:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
19:30 – Boska Florence – 16 zł
7 września (środa)
17:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
www
.kino.robi.to
19:30 – Boska
Florence
– 16 zł

23 września (piątek)
18:00 – Kabaret Paranienormalni – 80 zł, 70 zł, 60 zł
20:30 – Kabaret Paranienormalni – 80 zł, 70 zł, 60 zł

www.kino.robi.to
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dziej intymną sferą naszego życia,
jakim jest rodzina. Zasiłek na dziecko
jest zwyczajnym uprzedmiotowieniem rodziny przez państwo i szkoda, że nikt w Kościele nie staje w jej
obronie.
Kiedyś w Kościele uczono, że jedyną skuteczną osłoną dla rodziny
jest instytucja własności prywatnej.
To ona stawia granice autorytarnym
działaniom rządów, stwarzając jednostce niezbędną przestrzeń dla jej
autonomicznego rozwoju intelektualnego i materialnego.

O polityce historycznej

5 września (poniedziałek)
17:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
19:30 – Boska Florence – 16 zł

8 września (czwartek)
17:30 – Mój przyjaciel smok 2D – 16 zł
19:30 – Boska Florence – 16 zł

nasze siły, abyśmy osiągnęli proponowane zbawienie. Widzę, że przyszło
nam żyć w czasach, kiedy nawet biskupi zaczęli bardziej koncentrować
się na rzeczach materialnych niż na
zbawieniu i wierzyć bezkrytycznie
w to, że poprawa warunków życia
bierze się z wprowadzania rządowych
programów, a nie z pracy i przedsiębiorczości.
Wszyscy sprawujący władzę polityczną mają wrodzoną tendencję do
rozciągania sfery swojej dominacji, by
kontrolować życie swoich obywateli.
Dzisiaj państwo wkrada się w najbar-

Dzisiaj ludzie Kościoła pokładają
niezachwianą wiarę w rządowe programy, zapominając, że poza sferą
prywatnej własności i rynku rozciąga
się sfera przymusu i przemocy. Między człowiekiem jako podmiotem
pracy oraz jego prawem do owoców
tej pracy istnieje ścisły związek. Zachowanie tego związku jest jedynym
gwarantem rozwoju drzemiących
w człowieku sił twórczych.
W przeciwieństwie do abp. W.
Skworca pamiętał o tym kiedyś Leon
XIII, który w pierwszej encyklice społecznej „Rerum novarum” (1891), pisał, że wysokie podatki są zamachem
na świętość prawa własności i było
to w czasach, kiedy podatki w XIX w.
w Europie były znacznie niższe od
tych, jakie mamy dzisiaj.

Piotr Łysakowski
Zastanawiamy się też nad tym,
jak na tę politykę patrzeć, oceniać ją. Kto ma rację w toczonych
sporach i z jakiego powodu mają
one miejsce i czy generalnie mają
jakikolwiek sens. Już na samym
początku widać, że więcej pytań
niż przygotowanych odpowiedzi
na te pytania, a może po prostu
należy stwierdzić, że w naszych
warunkach nie ma po co się „napinać”. Bo i tak odpowiedzi, która
będzie wiarygodna, nie otrzymamy.
Pierniczymy
(alternatywnie
chrzańmy) więc wszystko, nie
interesujemy się niczym – ważny
„gryll, karkóweczka & pyffko lub
cokolwiek mocniejszego”, innymi
słowy „ciepła woda w kranie”, jeśli
jest dobra pogoda. Pewno byłoby
tak dużo wygodniej i bezpieczniej, nie narazilibyśmy się nikomu. Serio jednak – wszyscy naokoło „tego kraju” realizują swoje
interesy w ten czy inny sposób,
na pewno jednak każdorazowo
używają do tego polityki (może
lepiej powiedzieć – polityk) historycznej.
Niemcy uciekają już od lat
z obszaru „death zone Made in
Germany”, twierdząc, że w czasie
ostatniej wielkiej wojny mordowali nie oni, tylko bliżej niezidentyfikowani „naziści”, tylko czekać,
aż pojawi się nowa kolejna forma
egzystencji
historyczno-politycznej, która (jak się niewątpliwie okaże) prześladowała wspo-

mnianych „nazistów”. Nie można
powiedzieć więc, by ten manewr
wymyślony w zaciszu gabinetów polityków i BND się nie udawał. Wręcz
przeciwnie, wspominana „intelektualna” ucieczka jest wyjątkowo skuteczna.
Rosjanie
twierdzą
uparcie,
że to nie oni współuczestniczyli we
wrześniu 1939 roku w mordowaniu
II RP i tym samym przyczynili się do
rozpętania światowej zawieruchy,
a jeśli nawet oni, to i tak (znowu)
nie oni, tyle że i tak odpokutowali
swoje grzechy z tamtego czasu, „wyzwalając” sporą część Europy spod
niemieckiej okupacji. Powołują się
przy tym na swoje liczne ofiary, sęk
w tym, że spora ich część to efekt
takiego, a nie innego prowadzenia
przez nich walki (a także pomysłów
polityczno-strategicznych „Soso”)
i zarzucenia oszczędzania „czynnika ludzkiego” i w końcu strzelania
przez własne „oddziały zaporowe”
do dezerterów – u nich zawsze ludzi
było „mnogo”, a jak mawiali klasycy
„żeby być tchórzem w Armii Czerwonej, trzeba było być bardzo odważnym”. Ukraińcy zaś budują swoją
narrację o bohaterach, opierając się
na mitach UPA, nie bacząc przy tym,
że konstruują ją na najgorszych antypolskich, antysemickich i w końcu
antyhumanistycznych tradycjach –
uznali bowiem, że inne (bo są takie)
nie są na tyle istotne, by się na nich
opierać i budować na przyszłość.
To szczegóły, ale po co „oni” to
wszyscy, wszystko robią!? Otóż,
mam wrażenie (ba, pewność nawet), że w tych krajach, gdzie poli-

tycy poważnie traktują swoje
obowiązki wobec wyborców,
stwierdzono, że bez stworzenia idei, wokół której będzie można budować jedność
społeczeństwa (wiem, wiem,
brzmi to fatalnie, ale inaczej
„tego” nie da się opisać), zdejmując z jego pleców wszelkie
prawdziwe i urojone „garby”.
Nie da się, bez powyższego, rady ruszyć gdziekolwiek
(może być i w przepaść),
a więc państwo (które i jakie
by nie było) może mieć w niedalekiej perspektywie poważne problemy.
W przypadku Niemiec była
to idea „niewinności”, w przypadku Rosjan (Rosji) wiara
w to, że wszyscy mają się ich
bać, podziwiać i słuchać, a kto
nie chce tego robić, to „rusofob”. Ukraińców jestem jeszcze w stanie (od biedy i z dużym wysiłkiem) zrozumieć,
są w potężnej opresji, tracą
swoje terytorium, szukają
drogowskazów, chwytając się
potwornych przykładów jako
tychże. Wszystkie wymienione wyżej metody uprawiania
polityki historycznej łączy
jeden dominujący element –
kłamstwo. Ten element akurat
z mojego punktu widzenia wyklucza prowadzenie porządnej
polityki historycznej – ale „de
gustibus est non...”.

więcej na stronie:
www.fakty-wwl.pl

Zapraszamy do lektury
najnowszego numeru
„Uważam Rze Historia”
(w którym również nasz
autor popełnił krótki tekst).
W numerze m.in. o Tajemnicach Drugiej Wojny
Światowej, „niekanonicznym”
spojrzeniu na generała
Franco i o korzeniach
obłędu.

Pozory
w Radzyminie
opr. eda
Radzymiński Teatr Amatorski PARADOKS
zaprasza na spektakl pt. „Pozory mylą”
Alana Ayckbourna do Miejskiej Sali
Koncertowej, ul. Konstytucji 3 Maja 15.
Przedstawienia odbędą się 3 września
o godz. 18.00 oraz 4 września o godz.
15.00 i 18.00. Bilety: 10 zł. Informacje:
www.rokis.rpinfo.pl.
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Coraz bliżej zamknięcia Warszawy obwodnicą
Dzięki wykreśleniu z rejestru zabytków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego działki blokującej rozbudowę węzła Marsa-Żołnierska (trasa 631, 637)
wkrótce może ruszyć budowa drugiej estakady.

Dwugłos o edukacji
Czy edukacja na poziomie gimnazjów i szkół średnich wpływa na edukację wyższą? Na pewno tak.

Rodzice ﬁnansują edukację swoich
dzieci, lecz nie mają wpływu na ministerialny program nauczania. Co Pana
zdaniem można w tej sprawie zarzucić
kolejnym ekipom rządowym?
Jan Wróbel: – Z całym szacun-

Jan Wróbel – twórca pierwszego
niepublicznego liceum „Bednarska”.

Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny
tygodnika „Głos Nauczycielski”.

Kamil Gumienny: Jak Pan ocenia
kondycję edukacji publicznej i jej skuteczność? Czy edukacja na poziomie
gimnazjów i szkół średnich wpływa na
edukację wyższą?
Jan Wróbel: – Rozziew między pla-

nami edukacyjnymi a szkolną rzeczywistością jest dość spory, jeżeli chodzi
o humanistykę. Programy zakładają
ukształtowanie młodego człowieka,
uczestnika życia kulturalnego, czytelnika, człowieka o sporej wrażliwości
humanistycznej i świadomości samego siebie.
Praktyka szkolna skupiła się na
zdaniu egzaminów. Matematyka jest
uczona na poziomie zakładanym.
Na poziom edukacji wyższej wpływa
przede wszystkim nonsensowne zachowanie znacznej części kadry akademickiej, uczącej słabych uczniów,
którzy konsekwentnie są słabymi
studentami. W istocie zatem niski poziom studiów obniża poziom edukacji
średniej i gimnazjalnej, bo uczniowie
słabi wiedzą, jak bardzo pożądają ich
słabe uczelnie.
Jakub Rzekanowski: – Kondycja
polskiej szkoły publicznej jest lepsza
niż mogłoby to wynikać z nieustannych reform oświatowych oraz poziomu finansowania edukacji przez
państwo. Ledwie pozbieraliśmy się po
źle przeprowadzonej reformie, dotyczącej sześciolatków w pierwszych
klasach, a nowy rząd „odkręcił” tę
zmianę.
Nauczyciele od 2012 roku nie
otrzymali podwyżek płac. Kolejne
rządy skąpią pieniędzy na szkoły,
a przecież inwestycja w oświatę to
najlepsza inwestycja. Efekt jest taki, że
samorządy dopłacają z własnej kasy
coraz więcej – obecnie około 8 mld zł
rocznie – do ok. 40 mld zł na wydatki
oświatowe otrzymywanych z budżetu
państwa.

kiem, rodzice nie powinni decydować
o programach nauczania. Ja też finansuję, np. służbę zdrowia, ale nie chcę
mieć wpływu na wypisanie w Polsce
recepty.
Jakub Rzekanowski: – Rodzice finansują edukację swoich dzieci jako
podatnicy, mówimy tu o edukacji publicznej. Finansują też w ten sposób,
że kupują podręczniki, zeszyty, płacą
za obiady w szkole. Moim zdaniem
te wydatki powinny być ponoszone przez państwo. Tak jak w krajach
skandynawskich.
Nie sądzę, by rodzice powinni
wpływać na treść tych programów,
np. na to czy należy uczyć o teorii Darwina. To jest rola ekspertów,
specjalistów
od
poszczególnych
przedmiotów czy wreszcie MEN, które odpowiada za to, co znajduje się
w podstawie programowej.

USTAWA O SAMORZĄDZIE
GMINNYM W ROZDZIALE
2 „ZAKRES DZIAŁANIA I
ZADANIA GMINY” W ART.
7 MÓWI O ZADANIACH
GMINY: „ZASPOKAJANIE
ZBIOROWYCH
POTRZEB WSPÓLNOTY
NALEŻY DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY.
W SZCZEGÓLNOŚCI
ZADANIA WŁASNE
OBEJMUJĄ SPRAWY
(MIĘDZY INNYMI)
EDUKACJI PUBLICZNEJ”.
Szykuje się kolejna reforma systemu edukacji – tym razem mają zostać
zlikwidowane gimnazja, zmianie ma
też ulec – po raz kolejny – podstawa
programowa. Likwidacja gimnazjów
to często konieczność sﬁnansowania
przez samorząd przebudowy placówek
oświatowych, co może uderzyć w ﬁnanse samorządów zmuszonych do
dostosowywania szkół do nowego systemu. Trzeba likwidować gimnazja? Jak
Pan ocenia ten ruch?
Jan Wróbel: – Nie miałem i nie
mam przekonania do gimnazjów. Natomiast w obecnej reformie pomija się
milczeniem dorobek wcale niemałej
grupy nauczycieli, którzy stworzyli
dobre, działające gimnazja albo projekty działające w ramach gimnazjów.

REKLAMA

Innymi słowy, ktoś się napracował, dał
radę, udowodnił, że można, a potem
przyszli rządowi eksperci i wyrzucili
dorobek nauczycieli do kosza, bo mają
inną wizję.
Nie umiemy budować na tym, co
mamy. Dobrze oceniam wprowadzanie czteroletniego liceum, ale nieuwzględnianie dorobku gimnazjów
uznaję za poważny błąd. Lepiej było
poprawiać gimnazja niż z pazurami
rzucać się na polską szkołę.
Jakub Rzekanowski: – Likwidacja
gimnazjów narazi wiele samorządów
na straty finansowe i kolejne wydatki
związane z przebudową budynków
szkolnych. W opłakanej sytuacji znajdą
się te gminy, które nadal spłacają kredyty zaciągnięte na budowę obiektów
gimnazjalnych. Samorządy, zwłaszcza
wiejskie, będą miały problem, co zrobić z budynkami, często nowoczesnymi i świetnie wyposażonymi.
Planowana przez rząd zmiana polegająca na zastąpieniu modelu 6+3+3
modelem 8+4 będzie szokiem dla całego systemu edukacji. Nawet rozłożona
w czasie, w latach 2017-2022, wstrząśnie systemem i prawdopodobnie
odbije się negatywnie na wynikach
nauczania.
Czy trzeba likwidować gimnazja?
W obecnej sytuacji – nie. Szkoły te
okrzepły, wrosły w system, mają poważny dorobek.

Samorządy mogą przekazywać
małe szkoły do prowadzenia stowarzyszeniom, fundacjom lub na przykład
rodzicom. Czy to jest dobre rozwiązanie?
Jan Wróbel: – Tak. Tam, gdzie jest

energia, jest i dobra szkoła.
Jakub Rzekanowski: – To zależy. Dopóki jest to rozwiązanie, które
wzbogaca system edukacji publicznej,
oceniam je pozytywnie. Na przykład
jeśli służy to ratowaniu małej placówki
przed zamknięciem, ale pod warunkiem, że jest to prawdziwe uzasadnienie, a nie wykręt.
Często jednak możliwość ta była
nadużywana przez samorządy. Niektóre gminy dążyły do przekazania
organizacjom pozarządowym wszystkich szkół samorządowych na swoim
terenie. Wszystko w celu oszczędzania na wynagrodzeniach nauczycieli.
Prowadziło to do patologicznych sytuacji. Podstawą musi być publiczna
oświata samorządowa.

Jest teza, że innowacyjność i wyniki
szkół wyższych w międzynarodowych
rankingach znajdują się na niskim poziomie, ponieważ edukacja od szkoły
podstawowej do liceów/ techników nie
jest na wysokim poziomie, co m.in. wynika z częstych reform edukacji. Faktycznie tak jest?
Jan Wróbel: – Szkoła nie może za-

stygnąć w formie. Przychodzą do niej
nowi ludzie i nie jest niczym dziwnym,
że otrzymują coś innego niż starsze
rodzeństwo.
Jakub Rzekanowski: – Międzynarodowe rankingi szkół wyższych są tworzone przy wykorzystaniu różnych
kryteriów, jak np. liczba publikacji
w renomowanych czasopismach naukowych, liczba opatentowanych wynalazków czy przełomowych wyników
badań, czy wreszcie liczba noblistów.
To często kryteria, które naszym
uczelniom trudno spełnić na takim
poziomie, by równać się z najlepszymi na świecie. Trudno spełnić także dlatego, że państwo przeznacza

Inaczej
o edukacji
za mało pieniędzy na szkolnictwo
wyższe i naukę.

Jaka jest różnica w funkcjonowaniu szkół publicznych i niepublicznych? Co Pan sądzi o relikcie,
jakim jest Karta Nauczyciela?
Jan Wróbel: – Jestem za spo-

rą różnorodnością oświaty, dzieci
są różne, różnie wychowujemy je
w domach, niby dlaczego w szkołach ma być jeden standard? Szkołom niepublicznym trzeba pomóc,
aby stały się dostępne dla niezamożnej młodzieży i cieszyć się
z dynamiki wielu niepublicznych
placówek.
Generalnie, to mam nadzieję,
że jakaś władza w Polsce zrozumie
kiedyś sens edukacji – wychowywanie samodzielnych ludzi przez
samodzielnych ludzi. Karta Nauczyciela utrudnia działania władz,
ma sens.
Jakub Rzekanowski: – Szkoły
niepubliczne to dodatkowa oferta
dla uczniów i ich rodziców, którzy mają prawo wyboru czy skorzystać z edukacji publicznej, czy
niepublicznej. Szkoła publiczna
jest bezpłatna, niepubliczna z reguły płatna (czesne). Na świecie
najlepsze wyniki uzyskują te systemy edukacji, które opierają się
na szkołach publicznych, bezpłatnych, zapewniających jednakowy
wysoki standard nauczania i opieki
wszystkim uczniom, bez względu
na ich miejsce zamieszkania czy
grubość portfela rodziców.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ART. 70
– 1. KAŻDY MA PRAWO
DO NAUKI. NAUKA
DO 18. ROKU ŻYCIA
JEST OBOWIĄZKOWA.
SPOSÓB
WYKONYWANIA
OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO OKREŚLA
USTAWA.

Kto powinien mieć prawo wyboru dyrektora szkoły publicznej (ministerstwo, kuratorium, samorząd
czy rodzice)?
Jan Wróbel: – Wybór szefa pla-

cówki oświatowej przez rodziców
i nauczycieli jest najsensowniejszym rozwiązaniem i dlatego będzie blokowany przez kuratorium.
Dyrektor wybrany będzie miał pozycję partnera, a władze oświatowe marzą o gnącym się w ukłonach
służbiście.
Jakub Rzekanowski: – Ani ministerstwo, ani kuratorium, ani
samorząd, ani rodzice – z osobna.
Obecnie dyrektorzy są wybierani w konkursach, a w komisjach
konkursowych są obecni przedstawiciele kuratora, samorządu,
rady pedagogicznej, rady rodziców
i związków zawodowych.

Żadna reforma nie
spowoduje, że poziom
i warunki nauczania
będą odpowiednie, jeśli
za system kształcenia
będzie odpowiadać
tzw. państwo, a rodzice
pozostaną zredukowani do
dostarczycieli pieniędzy
bez możliwości wpływania
na to, czego, jak i kiedy
uczą się ich dzieci. Zawsze
i wszędzie sprawdzał
się tylko jeden model
prowadzenia biznesu – bo
edukacja to też biznes –
prywatne, prywatne, po
trzykroć prywatne.
Paweł Sieger
W obecnym „reżimie prawnym” edukacja jest jednym z niezliczonej liczby
zadań, którymi zajmuje się tzw. państwo.
I uzasadnienie takiego stanu rzeczy jest
proste i oczywiste, a nie ma nic wspólnego z dbałością o poziom – chodzi o to, by
władza publiczna tresowała odpowiednio nierozgarniętych obywateli, którym
można będzie wcisnąć każdą głupotę.
Proszę zrozumieć, że kolejne reformy –
choć w założeniach mają „usprawniać”
i „polepszać” – w rzeczywistości są sposobem, dzięki któremu tzw. państwo,
a więc jakaś grupa aktualnie sprawująca władzę, będzie ustalać czego i jak
mają się ludzie uczyć, by byli potulnymi
podatnikami w dodatku zachwyconymi
perspektywą, że „rząd” się nimi tak cudownie opiekuje.
Oczywiście, nie jest to pogląd popularny, bo większość nie odczuwa, że jest
zniewolona i okradana. Większość jak
mantrę powtarza, że tzw. państwo ma się
troszczyć, dbać i zapewniać. Większość
nie rozumie, że żaden urzędnik nie będzie
się o człowieka troszczył lepiej niż on sam.
Proszę się zastanowić: czy rzeczywiście urzędnicy ministerialni wiedzą lepiej,
czego powinny się uczyć Wasze dzieci,
w jakiej szkole i ile lat? Czy lepiej wydadzą
pieniądze na edukację Waszych dzieci niż
Wy sami byście to zrobili?
Obok przeczytacie Państwo wypowiedzi prezentujące dwa podejścia do tematu edukacji. Choć w wielu kwestiach obaj
rozmówcy Kamila Gumiennego się różnią,
to w warstwie podstawowej są zgodni:
edukacja publiczna musi być i jest dobra.
Każdy zwolennik idei, że człowiek jest
istotą wolną, która sama powinna decydować o sobie, ze wszystkimi tego faktu
konsekwencjami, odpowie, że publiczne
kształcenie to marnowanie pieniędzy, niski poziom i ciągłe zmiany.
Proszę pamiętać, że konkurencja zawsze wymusza wzrost jakości i spadek
cen, monopol – w tym edukacyjny – to
kiepska jakość i drożyzna.
Niestety, obowiązują takie a nie inne
przepisy, ale wciąż można coś ugrać –
wystarczy, by samorządy zaczęły wycofywać się z prowadzenia szkół, przekazując
je podmiotom zewnętrznym. Najważniejszym efektem – poza obniżeniem kosztów i lepszą jakością kształcenia – będzie
wywalenie w kosmos „karty nauczyciela”,
potwornego przeżytku minionego (podobno) ustroju.
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Indywidualne podejście
do ucznia

Wirtuoz bywał
w Ostrówku
fot. archiwum prywatne

Beata Nadratowska-Grala prowadzi w Łąkach
(gmina Radzymin) niepubliczną szkołę podstawową.
Opowiedziała nam o specyfice szkół prywatnych,
możliwościach i samej kondycji edukacji w kraju.
Kamil Gumienny: Podstawa programowa w szkołach prywatnych i publicznych jest ta sama, ale sam sposób
nauczania może się różnić.
Beata Nadratowska-Grala: – Pry-

watne szkoły podstawowe muszą
spełniać takie same wymagania jak
te prowadzone przez samorządy. Naszym obowiązkiem jest realizowanie
podstawy programowej, co oczywiście jest kontrolowane. Jednak podejście do nauczania w ogóle może być
zgoła inne. Możemy elastycznie reagować na to, co przynosi stale zmieniająca się rzeczywistość, bardziej indywidualizować podejście do ucznia,
korzystać z nowoczesnych technik
i metod nauczania itd.

Ile jest klas i po ilu uczniów w klasach?

– Zgodnie ze statutem maksymalna liczba uczniów w klasie to osiemnastka. Biorąc pod uwagę wszystkie
procesy społeczne, jakie zachodzą
w klasach, optymalnym by było, by
liczba ta oscylowała w granicach 1416 uczniów. W nadchodzącym roku
szkolnym funkcjonować będą klasy
0-IV i klasa VI. Na ten moment wolne
miejsca są jedynie w klasie IV i VI.

Czy klasy w szkołach prywatnych
są małe, ponieważ nie ma aż tak dużego zainteresowania?

– Małe klasy gwarantują indywidualne podejście do ucznia. Ułatwiają
dostrzeżenie talentów czy trudności.
Dają możliwość wsparcia i zadbania
o potrzeby każdego dziecka. Są jedną
z podstawowych cech kształcenia niepublicznego.
Jeśli chodzi o zainteresowanie nauką w naszej szkole, to z pewnością
małe klasy nie wiążą się z brakiem
zainteresowania. Nawet rezygnacja
z obowiązku szkolnego dla sześcio-

latków nie wpłynęła negatywnie na
tegoroczny nabór do pierwszej klasy.
Rekrutacja do zerówki i klasy pierwszej w tym roku praktycznie zamknęła
się już w marcu – wszystkie miejsca
zostały zajęte.

opr. Kamil Gumienny
Wacław Lachman mieszkał w Warszawie, lecz latem przyjeżdżał do
domku w Ostrówku. Działkę pod budowę domu zakupił od zaprzyjaźnionej
rodziny Gołębiowskich w 1926 roku. Na przełomie 1926 i 1927 roku miejscowi fachowcy wybudowali tam piękny dom. Posiadłość była istnym centrum
kulturalnym. Wacław wraz z małżonką Janiną oraz rodziną Gołębiowskich
organizował teatrzyki muzyczne. Na ich potrzebę przygotowywano program
artystyczny i kostiumy. Po wojnie, w latach 1946-1985, na parterze domu
mieściło się przedszkole.
Założony przez Lachmana w 1906 r. chór „Harfa” występował nawet
w czasach hitlerowskiej okupacji. Wykonywał wówczas głównie pieśni patriotyczne. Nawet w czasie Powstania Warszawskiego. Chór występował też
między innymi w Klembowie i Ostrówku.
Dorobek kompozytorski Wacława Lachmana to ponad 300 utworów.
Komponował pieśni, kantaty, msze oraz liczne opracowania muzyki ludowej.
Zmarł 16 października 1963 r. w Warszawie. Gorąco polecamy wywiad Anny
Stradowskiej z Andrzejem Nowakiem, wnukiem Wacława Lachmana, opublikowany we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Między Rządzą i Cienką”.

Czy w szkole jest Karta Nauczyciela?

– Z Karty Nauczyciela realizujemy jedynie awans zawodowy. Nasi
pracownicy zatrudnieni są w oparciu
o Kodeks pracy. Nie jestem zwolennikiem specjalnego traktowania jakiejkolwiek grupy zawodowej. Jeśli ktoś
jest profesjonalistą i dba o wysoką jakość swojej pracy, jest zaangażowany
i chce się rozwijać, to żadne przywileje nie są mu potrzebne i przez mądrego pracodawcę zostanie właściwie
doceniony.
Myślę, że wkrótce w związku z likwidacją tzw. godzin karcianych organy prowadzące będą naciskały, by
nauczyciele pracowali w wyższym wymiarze godzinowym. Może być to jednak pułapka, gdyż nauczyciel będzie
chciał pracować od 8.00 do 16.00, ale
co wtedy z wywiadówkami, zajęciami
dodatkowymi? Czy szkołom uda się
stworzyć właściwe warunki do przygotowywania się do zajęć w szkole?

Co powinno się zmienić, żeby podnieść poziom edukacji w kraju?

– Nie mam poczucia, żeby poziom
edukacji w Polsce był niski. Znam wielu zaangażowanych, profesjonalnych
i wspaniałych nauczycieli, dla których
ta praca jest powołaniem. To oni są
gwarantem wysokiej jakości. Muszą
mieć zatem poczucie, że ich potrzeby
są słyszane przez osoby decydujące
o systemie edukacji w Polsce. I nie
chodzi tu tylko o kwestie finansowe,
ale także o dostęp do wykorzystywanych w pracy materiałów, technologii,
sprzętu, szkoleń itp. W mojej ocenie,
obecny zamęt wokół zmiany systemu
i brak rzetelnej informacji z pewnością nie służą wyższej jakości pracy
szkół.

18 września o godz. 17.00 na scenie parkowej w Ostrówku (gmina Klembów) wystąpi chór „Harfa”. Koncert jest
świetną okazją, aby przywrócić pamięć o założycielu
chóru – Wacławie Lachmanie, który związany był właśnie
z Ostrówkiem.

Reformy edukacyjne to praca na
żywym organizmie?

– Zdecydowanie tak. Bacznie przyglądam się planowanym reformom
i przeraża mnie to, nie ma konkretów,
brakuje niezbędnych aktów prawnych.
Oprócz ogólnikowych informacji o likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu
szkół powszechnych, tak naprawdę
nie wiemy, jak będzie wyglądała nauka. W szkole podstawowej była przyroda, a w klasie siódmej i ósmej będzie
biologia, geografia, fizyka, chemia?
Program z historii rozłożony był na
trzy lata (klasy IV-VI), co zatem będzie
realizowane w klasie siódmej i ósmej?
Jak będzie wyglądała nauka w klasie
czwartej, kto będzie tak naprawdę
wychowawcą: nauczyciel wczesnoszkolny czy przedmiotowiec?

Gdy wprowadzono gimnazja, pojawiły się głosy – po co? Lepiej zostawić
podstawówkę. Teraz rząd wycofuje gimnazja i pojawiają się głosy – po co, skoro
poprzedni system próbowaliśmy dopracować. Jaki jest sens takich działań?

Wojewoda vs. Powiat

– Ja tego sensu nie widzę. Mam wrażenie, że zmiana ta pojawiła się na społeczne zamówienie, a nie wynikała z rzetelnej oceny funkcjonującego systemu.
Słychać było głosy, że chodzi o rozbicie
tego „trudnego wieku” dzieciaków. Ale
tak naprawdę nie ma różnicy, gdzie nastolatek będzie się uczył. Jeśli ma sprawiać kłopoty, to będzie je sprawiał. To
jest po prostu specyficzny wiek.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

Radni rządzącej w powiecie koalicji zadecydowali, że pójdą na wojnę z wojewodą. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław
Sipiera wezwał Radę Powiatu Wołomińskiego do podjęcia
uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego
powiatowego Mariusza Dembińskiego.
fot. olga górska

Kamil Gumienny
8 września na sesji Rady Powiatu Wołomińskiego radni powinni podjąć
uchwałę o wygaśnięciu mandatu, lecz tego nie zrobią. Decyzję o wygaśnięciu
podejmie więc wojewoda, a tę decyzję radni skierują do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Jeśli WSA utrzyma uchwałę, wówczas radni skierują ją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Radni zdają sobie sprawę z tego,
że prawdopodobnie nie uda im się wygrać. Jednak wysyłając odwołania od
decyzji, kupują sobie trochę czasu. Problem w tym, że wojewoda – zdaje się
– ma rację.

Zdzisław Sipiera.

Mariusz Dembiński.

REKLAMA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW WWL-008
Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

AUTO-MYJNIA (wszystkie typy pojazdów)
AUTO-SERWIS (zawieszenia, geometria kół, wulkanizacja,
naprawy bieżące, klimatyzacje, hamowania)

TACHOGRAFY (analogowe, cyfrowe, instalacja, naprawy)

Wołomin
Szosa Jadowska 53
tel./fax: 22 776 10 08
22 776 18 28
www.zientara.com.pl

BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

fakty.motoryzacja
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Kombi z pazurem Uwaga! Pod napięciem!
Po raz pierwszy nie przygotowałem się do jazdy testowej.
Zrobiłem to celowo. Po prostu pojechałem do salonu
Opel Auto Żoliborz w Ząbkach, porozmawiałem z miłym
panem konsultantem i wsiadłem do przygotowanego dla
mnie wozu. Chciałem uniknąć uprzedzeń. Teraz wiem,
że dobrze zrobiłem.

Świst turbosprężarki, syk zaworu upustowego, zapach spalin – dla wielu jest to
chleb powszedni. Trafiliśmy do kilku młodych zapaleńców z Kobyłki, którzy zajmują
się podnoszeniem mocy w samochodach. Michał Sobczak i Kamil Wielechowski
opowiedzieli nam o swojej pracy i pasji.

fot. kg

Kamil Gumienny: Waszą specjalnością jest tuning mechaniczny samochodów. Co robicie w pierwszej kolejności,
gdy przyjeżdża do Was osoba pragnąca poprawić osiągi swojego wozu?
Michał: – Najpierw pytamy o to,

jakiej mocy oczekuje i jaki ma budżet.
Czasami trzeba sprowadzić klienta
na ziemię, ponieważ mając, np. 5000
złotych, chciałby uzyskać taką moc,
na jaką trzeba realnie wydać dwu- lub
trzykrotnie więcej.
W dobie ogólnodostępnego Internetu każdy może się naczytać różnych
for internetowych, a tam, niestety,
pojawia się sporo głupot. Na przykład
ludzie często nastawiają się na wyciskanie dużej mocy silnika, zostawiając
przy tym seryjne hamulce i zawieszenie. Wtedy samochód ani się nie zatrzymuje, ani nie skręca...

od zakładanej, pojawiają się pytania:
dlaczego tyle, skoro miało być mniej?
Wolimy podać kwotę z górką, wtedy
klient bardziej się ucieszy, gdy rachunek będzie niższy.
Ogólnie, zakładana kwota może
nie będzie dwukrotnie większa, ale
20-30% na wszelki wypadek należy
doliczyć. Wiele dodatkowych kosztów
może pojawić się po otwarciu silnika. W przypadku moich prywatnych
samochodów tworzyłem arkusze
kalkulacyjne i zapisywałem wydatki.
W pewnym momencie dawałem sobie
spokój, żeby się nie denerwować.

Na ulicach często mijamy samochody po różnych większych lub mniejszych modyﬁkacjach. Jak uważacie,
jaką krzywdę ludzie robią swoim maszynom?
Kamil: – Nieprzemyślane, bardzo

fot. kg

W środku nowej Astry jest dużo miejsca – śmiało mogę powiedzieć na starcie. Choć wcale nie urosła w porównaniu do swojego poprzednika. Do oceny
przestrzeni w kabinie wykorzystuję moją uniwersalną „miarę Gortata”. Myślę,
że Gortat nie miałby problemów z zajęciem wygodnej pozycji za kierownicą Astry.
W najgorszym wypadku swoją łysiną delikatnie muskałby podsufitkę.
Duża przestrzeń nad głową kierowcy jest zasługą nie tylko linii dachowej,
ale również foteli. Siedzi się naprawdę głęboko. Z jednej strony jest to wygodne
i zapewnia dobre trzymanie przy pokonywaniu zakrętów. Druga strona medalu
jest taka, że trochę niższe osoby mogą mieć na początku problem z wyczuciem
przodu samochodu. Maska jest krótka i mocno opada, przez co ciężko wyczuć, ile
miejsca mamy przed sobą. Dodając do tego grube słupki A, wysoką deskę rozdzielczą i wysokie boczki, miałem wrażenie, że jestem jak Tomcio Paluch.
Zabawa zaczęła się, gdy złapałem za dźwignię zmiany biegów. Poczułem się
jak Tom Cruise w filmie „Top Gun”. Dźwignia zmiany biegów ma świetny „dzyndzel” do wrzucania biegu wstecznego. Biorąc pod uwagę samo wyprofilowanie
dźwigni i ów dzyndzel, miałem wrażenie, że trzymam w dłoni wolant wojskowego
samolotu.

TRENING LEWEJ NOGI

Z KOPYTA ASTRA RWIE
Pod maską testowanej Astry znajduje się benzynowa jednostka turbo o pojemności 1.4 litra i mocy 150 KM. Pan w salonie powiedział, że samochód naprawdę nieźle przyspiesza. – Dobra, dobra – pomyślałem. To jest kombi, w dodatku całkiem spore, więc i pewnie ciężkie. A tu kolejna niespodzianka, mili Państwo.
Testowana przeze mnie Astra w wersji Enjoy waży około 1300 kilogramów. Dzięki kuracji odchudzającej do 100 km/h zbiera się w około 8,7 sekundy. Jest to
dobry wynik, zważywszy na przeciętną moc.
Po wciśnięciu pedału gazu czuć, jak samochód rwie się do przodu. Wyprzedzanie nie stanowi żadnego problemu. Właściwie na każdym biegu można wcisnąć
pedał gazu i po chwili widzimy wszystkich w tylnym lusterku. W cyklu mieszanym
raczej nie jeździłem jak emeryt. Ignorowałem informację, w którym momencie
zmienić bieg, żeby było „eko”. Nieraz pedał gazu wciskałem do oporu. W cyklu
mieszanym nie przebiłem bariery 8 litrów na 100 kilometrów, wyszło około
7,5 litra. Spokojniejsi kierowcy śmiało osiągną wynik o 2 litry niższy.

Kamil: – Trzeba wziąć pod uwagę
fakt, że wytrzymałość takiego silnika
spada. Im większa moc, tym bardziej
skraca się żywotność jednostki.
Kiedyś spotkałem się z opinią, że jeżeli ktoś chciałby tuningować swój samochód, to zakładany budżet powinien
pomnożyć przez dwa.
Michał: – Coś w tym jest! Staramy

się wyliczać co do grosza każdą modyfikację. Jeśli są jakieś widełki, to
liczymy zawsze górną granicę. Gdy
przy ostatecznym rozrachunku wychodzi kwota 500 czy 1000 zł wyższa

więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

Michał: – Wiele osób wsadza tanie
części pseudotuningowe, np. stożkowe filtry powietrza. Osoba, która kupuje taki stożek za 50 złotych, wkłada
go do samochodu i często nie zdaje
sobie sprawy, że trzeba go czyścić
i nasączać specjalnym olejkiem. Jeśli
się tego nie zrobi, to cały pył i kurz
z ulicy trafia do silnika i rysuje gładzie
cylindrów. Czasem po tego typu modyfikacjach zaczynają się dziać dziwne
rzeczy: a to zabrudzony przepływomierz, falowanie obrotów, uszkodzenie silniczka krokowego. To wszystko
odbija się na żywotności silnika.
REKLAMA

KIM JESTEŚ?
Mam spory problem z tym samochodem. Problem polega na tym, że gdy
usłyszę „Astra kombi”, to w głowie mi świta „samochód służbowy”. Oczyma wyobraźni widzę kratkę, logo jakiegoś producenta na drzwiach i miganie długimi
światłami. Widzę późne pomarańczowe i wyprzedzanie na trzeciego. Widzę hot
-dogi na stacji benzynowej i zajęte dwa miejsca parkingowe.
Zdaję sobie sprawę, że taka wizja jest krzywdząca dla nowej Astry. To jest
bardzo dobry samochód! Jednak z ręką na sercu, mam nadzieję, że tym razem
przedstawiciele handlowi będą wybierać Passata. Serio, handlowcy, zostawcie
Astrę w spokoju. Dajcie nam pobawić się „dzyndzlem z F16”.

KTOŚ WZIĄŁ STARĄ
BLACHĘ I DOSPAWAŁ
DO NIEJ MNIEJSZY
KLOCEK OD INNEGO
MODELU

obniżone zawieszenie. Często obniżony samochód bardzo się podoba,
ale w wielu przypadkach to pogarsza
właściwości jezdne samochodu. Zdarza się cięcie sprężyn zawieszenia. To
jest totalna głupota. Niektórzy montują też części o wątpliwej jakości, np.
tanie aluminiowe wahacze. Są lżejsze,
ładnie wyglądają, ale potrafią się giąć.
Nawet na prostej drodze.

TOP GUN

Tylko przed wyjazdem w trasę warto zainwestować w karnet na siłownię. Trening nóg może się przydać, jeśli dane Wam będzie jechać w korku. Przez pierwszych kilka godzin jazdy walczyłem ze sprzęgłem. Strasznie sprężynuje! W moim
leciwym Fordzie sprzęgło chodzi bardzo lekko, natomiast w Oplu niemal musiałem się zapierać, żeby normalnie ruszyć. Miałem wrażenie, że przy odrobinie
nieuwagi wybiję sobie zęby własnym kolanem.
Po kilkugodzinnej jeździe potrzebowałem chwili przerwy, aby noga trochę odpoczęła. Zdaję sobie sprawę, że da się do tego przyzwyczaić oraz „wyrobić” nogę
i być może sam pedał sprzęgła. Niemniej – trzeba się na to przygotować. Samej
skrzyni biegów nie można nic zarzucić. Biegi wchodzą lekko, a „dzyndzel z F16”
wynagradza wszystko.

Inną sprawą są układy wydechowe.
Są przypadki, że ktoś robi sobie przelotowy układ wydechowy w seryjnym
BMW. Nie dość, że po takim zabiegu
samochód może być wolniejszy, to
jeszcze wzrośnie spalanie. W dodatku, układy przelotowe nie do końca
są zgodne z naszym prawem. Szybko
można się pożegnać z dowodem rejestracyjnym... Ale dla niektórych ważniejsze jest to, żeby dziewczyny się
oglądały!

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

Pamiętacie jakieś ciekawe przypadki, które do Was traﬁły?
Michał: – Trafiają się ciekawe pa-

tenty pozostawione przez poprzednich mechaników. Mamy małą galerię
pamiątkową. Ostatnio robiliśmy BMW
E36, w którym skończyły się tylne
klocki hamulcowe. To nie jest egzotyczne auto i części do niego
są dostępne właściwie
w każdym sklepie motoryzacyjnym. W tym
przypadku ktoś wziął
starą blachę i dospawał do niej mniejszy
klocek od innego modelu.
Samochód tak jeździł! I był niby do
sportu...
Kamil: – Zdarzają się wydechy i kolektory wydechowe montowane na
silikon sanitarny...
Michał: – Kiedyś trafiło do mnie
BMW, też o dziwo E36. Z zewnątrz
samochód wyglądał pięknie. Bardzo
ładnie polakierowany z dodatkowym
M-pakietem, do tego wnętrze wykończone skórą. Wszystko było pięknie,
dopóki nie wjechał na podnośnik. Cała
podłoga była ulepiona ze skrzynki
elektrycznej. Nie dość, że po spawaniu
wszędzie wisiały druty od migomatu,
to jeszcze nikt nie zabezpieczył tego
przed rdzą. Była tam tabliczka „Uwaga! Pod napięciem!”.

więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
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Radna złożyła mandat

Konferencja
w ANIMUSIE

Radna Marzena Świętochowska-Gryz w dniu 1 sierpnia 2016 r. złożyła do Urzędu Gminy
w Poświętnem oświadczenie, w którym zrzekła się mandatu radnego.

Jest to pierwszy taki przypadek
w gminie Poświętne. Radna reprezentowała okręg wyborczy nr 14, tj. Krubki-Górki, Trzcinka i Małków. W swoim
okręgu radna publikowała miniinformator o tytule inforadna.pl.
– Z uwagi na fakt, że nie jestem
w stanie spełnić oczekiwań wszystkich mieszkańców, składam rezygnację
z funkcji radnego. Bardzo dziękuję za
dotychczasową współpracę – oświad-

cza radna w swoim informatorze.
Po podjęciu uchwały przez Radę
Gminy Poświętne w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej wojewoda
mazowiecki zarządzi termin wyborów
uzupełniających. Zgodnie z kodeksem
wyborczym informacje dotyczące wyborów powinny być podane do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy
Poświętne. Dla przykładu informacja
o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie kandydatów powinna być
podana w formie obwieszczenia wójta.

fot. ro

Rafał Orych

W sobotę, 10 września w godz. 10.00-15.30 w auli Szkół
ANIMUS im. bł. ks. Jerzego Popiełuszko w Kobyłce,
ul. ks. Marmo 13C odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja pt. „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa
i rodziny – o kształtowaniu właściwych postaw w rodzinie
i szkole”.
opr. eda

Dożynki w historycznym
miejscu
fot. mo

Zapowiedź połączenia sił
powiatu wołomińskiego i gminy
Tłuszcz przy organizacji dożynek była – podobnie jak ich
miejsce – Chrzęsne – wielce
obiecująca. I mimo kapryśnej
pogody frekwencja dopisała…

10.00 – powitanie – burmistrz Kobyłki Robert Roguski oraz mgr
Katarzyna Krawczyk, dyrektor Szkół ANIMUS im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Kobyłce, magister psychologii UKSW, realizator i instruktor programu Szkoła dla Rodziców i wychowawców oraz Młodzież na
Rozdrożu;
10.10 – otwarcie konferencji – Piotr Uściński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, polityk rodzinny, mgr inż. Politechniki Warszawskiej,
absolwent SGH i Akademii Leona Koźmińskiego, starosta wołomiński
2010-2014;
10.30 – „Człowiek w Bożych planach stwórczych” – ojciec prof. Jacek Salij;
11.10 – „Rodzina wobec mediów” – prof. Krystyna Czuba;
11.45 – „Rodzina i polityka” – dr Dariusz Karłowicz;
12.20 – „Biblijny obraz autorytetu w rodzinie i szkole” – ks. dr Łukasz
Łaszkiewicz;
13.30 – „Tata – kolega czy przewodnik?” – dr Andrzej Mazan;
14.05 – „Zagrożenia duchowe w mediach” – mgr Małgorzata Więczkowska;
14.40 – „Wychowanie religijne w rodzinie” – mgr Alicja Jordan;
15.15 – czas otwartego mikrofonu dla uczestników konferencji;
15.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji.
Konferencję poprowadzi dr Patrycja Cicha – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki KUL, polonistka, pedagog przedszkolny
Montessori, uczestniczka i koordynator projektów edukacyjnych,
wicedyrektor Szkół ANIMUS im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Patronat honorowy nad konferencją objęło Starostwo Powiatu
Wołomińskiego oraz burmistrz miasta Kobyłka.
Zgłoszenia na konferencję można dokonać mailowo na adres:
konferencja@szkola-animus.pl lub telefonicznie pod nr 697 190 194
lub 508 103 389.
fot. archiwum

Marcin Ołdak
Dożynki to coroczna uroczystość
dziękczynienia za plony, swojego rodzaju święto wsi. 21 sierpnia starostwo
wespół z gminą Tłuszcz zorganizowało je w odnowionym zespole parkowo
-pałacowym w Chrzęsnem.

KOROWÓD, KONKURSY I ZABAWA
Każda tego typu impreza składa się
z kilku stałych punktów. Nie inaczej
było tym razem. Widzowie uczestniczyli w przejściu korowodu dożynkowego z wieńcami reprezentującymi
poszczególne wsie powiatu (najokazalszym okazał się ten przygotowany przez mieszkańców Chrzęsnego
– nawiązujący do 1050-lecia chrztu
Polski).

Następnie uczestnicy modlili się
na polowej Mszy Świętej, obserwowali przekazanie chleba gospodarzom
uroczystości oraz uhonorowanie wyróżniających się rolników. Odbyły się
liczne konkursy, dalszą część programu stanowiła szeroko pojęta zabawa.
To wydarzenia, które obecne są na
każdych dożynkach.

WARTO BYŁO
Jednak program imprezy zorganizowanej przez starostę Kazimierza
Rakowskiego i burmistrza Pawła Bednarczyka wyróżniało kilka atrakcji,
dla których warto było być obecnym
tego dnia w Chrzęsnem. Najaktywniejsze sołectwa z powiatu przygotowały swoje stoiska. Każda z wiosek,
na zasadach zdrowej konkurencji,
chciała pokazać się widzom z jak naj-

lepszej strony. Reprezentanci sołectw,
pszczelarze, terenowi doradcy rolniczy starali się wydobyć na swoich
stoiskach to, co w mazowieckiej wsi
najlepsze – jej smak i klimat.
Uroki tej dawnej polskiej wsi pokazała Nieformalna Grupa Rekonstrukcyjna Ludności Cywilnej „Rajski Ptak”.
Ich diorama cieszyła się bodaj największym powodzeniem wśród wszystkich
stoisk. Tymczasem obok placu dożynkowego, w czterystuletnim pałacu w Chrzęsnem odbywały się oprowadzenia po ekspozycjach i otwarcie
wystawy malarstwa Sławomira Pycińskiego. Chyba jedynie Chrzęsne jest
miejscem będącym w stanie zapewnić
tak szeroki wachlarz rozrywki – od tej
ludowej, przez popularną do wyższej.

„fakty.wwl” objęły Dożynki
Powiatowo-Gminne patronatem
medialnym.

REKLAMA

Harmoniści z różnych stron Mazowsza

Fabryczka, ul. Orwida 20, Wołomin
tel. (22) 787 41 13, www.etnowolomin.pl

Patronat:

Sponsor:

REKLAMA

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na okres 21 dni od
dnia 24.08.2016 r., na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 w Zielonce,
ogłoszenia dotyczącego oddania w dzierżawę nieruchomości
gruntowej o powierzchni 354 m.kw. położonej w sąsiedztwie
zbiorników wodnych na Gliniankach w Zielonce oraz o publikacji
na okres 21 dni od dnia 16.08.2016 r. ogłoszenia dotyczącego oddania
w dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 24 m. kw. znajdującej się
przy ulicy Górnej w sąsiedztwie ul. Nadrzecznej. Więcej informacji pod numerem
tel. 22 761 39 25.
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Drzewo na granicy

Wakacyjny niezbędnik – koniec lata

W prawie polskim nie ma regulacji
określających, w jakiej odległości od
granicy możemy sadzić drzewa, nie
mogą one jednak oddziaływać negatywnie na zabudowania sąsiedzkie.
Prawo nie reguluje sytuacji zacieniania naszej posesji przez drzewa sąsiada. Jedyne co możemy zrobić na mocy art. 150 kodeksu
cywilnego, to obciąć gałęzie i korzenie przechodzące na naszą działkę.
W sytuacji, gdy wycięcie korzeni czy gałęzi po naszej stronie działki
spowoduje uschnięcie drzewa, nie ponosimy z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności. Nie ma natomiast przepisów mówiących wprost,
kto płaci za wykonanie takich działań porządkowych. Mimo to należy
uznać, że koszty takie obciążają właściciela drzewa czy krzewu, ponieważ sadząc je, powinien zachować odpowiednią odległość od granicy, tak by nie dokonywać w ten sposób naruszeń sąsiedniej posesji.
Oczywiście, zanim sami zabierzemy się za porządki na granicy,
których to kosztami obciążymy sąsiada, musimy mu wyznaczyć „odpowiedni termin” na ich usunięcie. Pamiętajmy, iż zwrot „odpowiedni
termin” może oznaczać nawet prawie rok, bowiem wiele drzew czy
krzewów wolno przycinać tylko o dość krótkiej określonej porze roku.
Natomiast w przypadku wycinki „odpowiedni termin” oznacza dość
czasu na zorganizowanie specjalistycznej ekipy, która będzie potrafiła tego dokonać bez zniszczeń na posesji naszej i sąsiada.
Co jednak, gdy sąsiad odmawia usunięcia drzewa, a to niszczy
nam korzeniami, np. dom stojący w granicy? W takiej sytuacji na
podstawie art. 144 kodeksu cywilnego możemy wystąpić z pozwem
przeciw sąsiadowi do sądu. Przepis ten zabrania właścicielowi nieruchomości podejmowania działań, które naruszałyby prawo sąsiada
do korzystania ze swojej posesji bez ograniczeń.
Osobną kwestią są owoce z drzewa sąsiada wiszące nad naszą
działką. Kwestię tę dokładnie reguluje artykuł 148 kodeksu cywilnego. Owoce należą do sąsiada i dopiero, kiedy wezwiemy go do ich
zbioru, a on tego nie zrobi, to wtenczas już możemy sami je zebrać.
Natomiast te z owoców, np. orzechy, które same spadną na naszą
ziemię (bez strząsania), stają się już naszą własnością. Te same
przepisy dotyczą kwiatów przewieszających się nad naszą posesję.
Adwokat Anna Błach
kancelaria adwokacka
nadma, ul. malinowa 10
tel. 22 214 01 46
tel. 692 383 412

Właściwie będzie to Antyporadnik, którego bezpośrednią
inspiracją pozostaje, wspomniana w poprzednim artykule
broszurka „Żartobliwe chwyty w poważnym wychowaniu”. Dziś
o tym, jak skutecznie wychować... głupie dziecko: zmienne,
kapryśne, leniwe, zbuntowane. O czym zatem powinien pamiętać
każdy rodzic, aby osiągnąć taki właśnie efekt?
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
• Staraj się kłamać jak najczęściej.
W końcu ktoś musi nauczyć dziecko tego, że nie wolno wierzyć nigdy
i nikomu;
• Miej za nic zasady dobrego wychowania: nie bądź uprzejmy, nie
dziękuj, nie ustępuj, zachowuj się
głośno w miejscach publicznych
– pokaż dziecku, że ludzie układni
nie odnoszą w życiu sukcesów;
• Zabraniaj dziecku czegoś, a następnie sam to rób – w ten sposób
doceni ono korzyści płynące z dorosłości;
• Stosuj kary cielesne, nie zapominając przy tym o stwierdzeniu „To
dla twojego dobra”;
• Zawsze, kiedy tylko możesz, kłóć
się ze współmałżonkiem w obecności dziecka – niech wie, że małżeństwo to nie bułka z masłem;
• Spełniaj możliwie wszystkie materialne zachcianki swojego dziecka – nie może przecież czuć się
gorsze od rówieśników;
• Nie krępuj dziecka uporządkowanym rytmem dnia i koniecznością
przestrzegania norm – wychowuj
je w całkowitej wolności;

• Nie pozwól, by dziecko ścieliło łóżko lub wykonywało jakiekolwiek prace domowe – wychodź z założenia,
że jeszcze się w życiu nasprząta;
• Niech twoje dziecko nigdy nie widzi
cię czytającego! (chyba, że będą to
ulotki reklamowe lub tabloidy);
• W obecności dziecka krytykuj
wszystkie znane ci osoby – dziecko
musi wiedzieć, że nikt nie jest doskonały;
• Kiedy oglądasz oceny dziecka, najpierw skupiaj się na tym, co jest złe (co
mu po piątce z plastyki, skoro z matematyki ma trójkę?);
• Nie pozwól, by dziecko dało się wciągnąć w jakąś działalność dobroczynną
– wytłumacz mu, że w życiu nie ma nic
za darmo i liczy się wyłącznie zysk;
• Nie opowiadaj dziecku, że na świecie są osoby bardziej potrzebujące od
niego – oszczędzisz mu w ten sposób
niepotrzebnych stresów;
• Ośmieszaj dziecko, kiedy tylko możesz – jest to najlepsza metoda wychowania w pokorze;
• Jeśli jeszcze nie wyjaśniłeś dziecku,
że w życiu należy być uległym wobec
potężnych i bezwzględnym wobec
słabszych, nadrób to jak najprędzej;
• Ucisz dziecko, gdy chce się z tobą
podzielić swoimi wrażeniami i prze-

życiami – niech wie, że nie tylko jego
sprawy są ważne;
• Groźby są bardzo dobrym narzędziem wychowawczym; zadbaj, by
twoje były naprawdę przekonujące,
choć, oczywiście, nie musisz ich spełniać;
• Jeśli popełnisz błąd, nigdy się do tego
nie przyznawaj – w ten sposób zadbasz o swój rodzicielski autorytet;
• Wyrażaj poglądy na różne tematy,
chociaż się na nich nie znasz – dziecko jeszcze skłonne pomyśleć, że jesteś
niedouczony;
• Jak najczęściej praw dziecku kazania
rozpoczynające się od słów „Ja w twoim wieku...”
• Nieustannie stawiaj dziecku siebie na
wzór – będzie miało dobry punkt odniesienia.
Korzystając z wakacyjnej aury, może
warto spojrzeć na siebie również nieco
prześmiewczym okiem? Daleko mi od
protekcjonalnego tonu, z jakim ostatnio niektórzy celebryci wypowiadają
się o manierach swoich rodaków, spotkanych w czasie nadmorskich wojaży – chodzi mi bardziej o żartobliwe
uchwycenie tego, czego – jako rodzice
i wychowawcy – powinniśmy się wystrzegać.

Przed pierwszym dzwonkiem

REKLAMA
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Ogłoszenie
Starosty Wołomińskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Starosta
Wołomiński podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10
w Wołominie, wywieszono na okres 21 dni, tj. od 25.08.2016 r. do
14.09.2016 r., wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa przeznaczonych do oddania w najem.
Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą zapoznać
się w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wołominie; poniedziałek w godz. 9ºº do 17ºº, wtorek – piątek
- 8ºº do 16ºº.
Z up. STAROSTY
Adam Łossan
WICESTAROSTA

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim pojawiają się nowe wyzwania i pomysły.
Nie zabraknie również nowych inwestycji. Powiat Wołomiński każdego roku realizuje
zadania inwestycyjne w placówkach, które prowadzi, a także planuje następne.
Tegoroczne wakacje były bardzo pracowite. Na terenie placówek oświatowych przeprowadzono drobne remonty, ponadto
pojawiły się udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. W Zespole
Szkół Specjalnych przy ul. Miłej
w Wołominie wybudowano łazienkę przystosowaną do potrzeb
niepełnosprawnych uczniów. Już
wkrótce w tej samej szkole powstanie winda łącząca salę gimnastyczną z głównym budynkiem.
Kilka tygodni temu Zarząd Powiatu
podjął także decyzję o zainstalowaniu platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół
w Zielonce, koszt tego zadania to
ok. 30 tys. zł.
Nie brakuje także dużych
i kosztownych inwestycji. Od wielu miesięcy powiat wołomiński
informuje o nagłej konieczności
przeniesienia szkoły specjalnej
z Marek do Radzymina. Koszt prac
z tym związanych to 5 350 000 zł.
W przyszłym roku szkoła zacznie
funkcjonować w Radzyminie przy
ul. Komunalnej. Tymczasowo placówka znajduje się w Wołominie,
w Zespole Szkół przy ul. Legionów.
Na tę okoliczność wyremonto-

wano pomieszczenia w wołomińskiej
szkole i przeniesiono z Marek część
wyposażenia.
W przyszłym roku w Radzyminie
zakończy się również inna duża inwestycja, której koszt to ponad 7 mln zł –
rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego. W nowej części znajdą
się pracownie biologiczna, fizyczna,
chemiczna, komputerowa i językowa,

sala sportowa, szatnia i biblioteka.
Starosta wołomiński Kazimierz
Rakowski już zapowiada, że w budżecie powiatu na 2017 r. znajdą się duże
środki na potrzeby oświaty. Informacje o dalszych działaniach Zarządu
i Rady Powiatu w tym zakresie będą
na bieżąco zamieszczane na stronie
internetowej starostwa.

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

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

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

LEPSZA OD TWOJEJ STAREJ...
NOWA STRONA

www.fakty-wwl.pl

fakty.wwl
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fot. organizatorzy

Huzarzy
w Kuligowie
W sierpniu roku 1920 Dywizjon Jazdy 1. Armii por. Józefa Siły-Nowickiego, używający nazwy Huzarzy Śmierci, zaatakował tyły bolszewików.
20 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7. Pułku Lansjerów Nadwiślańskich odtworzyło tamte historyczne wydarzenia.
Rekonstrukcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Kamil Gumienny: Jak ocenia Pan rekonstrukcję w Kuligowie? Jakie wrażenia?
Dariusz Senator: – Mnie, jako pre-

zesowi stowarzyszenia, które było odpowiedzialne za zorganizowanie tego
widowiska, nie wypada oceniać inscenizacji. Powinni ją ocenić widzowie.
Osobiście uważam, że inscenizacja się
udała, scenariusz został zrealizowany
w 100%, a grupy rekonstrukcyjne, które zaprosiliśmy, wykazały się pełnym
profesjonalizmem i zaangażowaniem
w tym, co robią.
Opinie, jakie do nas docierają od
osób, które były na widowni, są bardzo
pozytywne. Otrzymujemy także telefony z gratulacjami. Inscenizacja i całe
uroczystości w Kuligowie odbyły się
pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Chciałbym
również bardzo podziękować wójtowi
gminy Dąbrówka Radosławowi Korzeniewskiemu, dyrektor GCK w Dąbrówce Annie Manieckiej oraz Fundacji
Skrzydła Chwały.

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

Oliwier, syn Sylwii i Artura Stasiak
z Wołomina, ur. 25.08.2016 r. o godz. 3.35
waga 2780 g, wzrost 51 cm.

Tworzą Państwo nową markę na lokalnym „rynku” inscenizacji?

– Nie uważamy, abyśmy tworzyli nową markę inscenizacji. Zawsze
staramy się wykonywać powierzone
nam zadania jak najlepiej, żebyśmy
nie musieli się wstydzić tego, co robimy. Myślę, że niektórzy powinni
z nas i innych grup brać przykład
i dążyć do tego, aby inscenizacje organizowane przez nich były na jak
najwyższym poziomie.

Maciuś, syn Anny i Piotra Drewnowskich
z Ząbek, ur. 26.08.2016 r. o godz. 11.50
waga 3150 g, wzrost 53 cm.

Jakie są plany na przyszłość?

– Do końca roku w naszym grafiku mamy udział w wielu rekonstrukcjach zarówno w Polsce, jak i za
granicą. We wrześniu chcemy zorganizować małą rekonstrukcję, pokazującą epizod walk wrześniowych
na przedpolu Warszawy, o którym
się nie mówi. Mamy jeszcze kilka
pomysłów, które może uda się zrealizować.

Szymon, syn Sylwii i Michała Ziemkiewicz
z Dybowa Kolonii
ur. 26.08.2016 r. o godz. 14.45
waga 4280 g, wzrost 58 cm.

FAKTY.HISTORIA

fot. mo

Ratujmy
cmentarz szkocki
w Jadowie!

Syn Katarzyny i Artura Rawickich
z Wołomina, ur. 24.08.2016 r. o godz. 4.55
waga 2420 g, wzrost 52 cm.

Po osadnikach szkockich
sprowadzonych do Jadowa, Nowinek
i Strachówki przez Andrzeja
Zamoyskiego w połowie XIX stulecia
został już tylko jeden, ostatni ślad…
Marcin Ołdak
Jadowski las w pobliżu polnej drogi na Wylądały i Dzierżaków skrywa
niezwykłą tajemnicę. W gęstych zaroślach, pełnych kłujących akacji i dzikich róż odnaleźć można oszałamiającą pamiątkę z przeszłości… cmentarz
szkocki z XIX stulecia. Jeszcze kilka-

Maja, córka Sylwii i Konrada Pilgun
z Otwocka, ur. 26.08.2016 r. o godz. 11.25
waga 3230 g, wzrost 54 cm.

naście lat temu było tu więcej nagrobków m.in. Waltera Govenlocka. Dziś
nawet trudno to miejsce odnaleźć. Na
przestrzeni kilkunastu metrów widać
pozostałości po reszcie grobów i grotę, w której wedle relacji miejscowych
znajdowały się niegdyś miedziane
podobizny trumienne pochowanych
Szkotów. Zachował się także jedyny,
ostatni pomnik Inskrypcja. Napis na

nim jest w dwóch językach:
„Sacred to the memory
of Catherine J. Hay.
Born at Żyrardów the 24 of may 1833
Died at Strachówka the 22
of december 1877 (...)”
„Tu spoczywa śp. Katarzyna
z Carviów Hay (...)”
Teren cmentarza jest zaniedbany
i zbezczeszczony przez pseudopo-

szukiwaczy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej podejmie
działania, by uchronić to miejsce
dla przyszłych pokoleń. Pomysł
ratowania cmentarza szkockiego
zyskał na wstępie poparcie licznych organizacji pozarządowych
w powiecie wołomińskim i wójta
Jadowa Dariusza Kokoszki.

REKLAMA

SKLEP TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY

Bartuś, syn Katarzyny i Jarosława
Kowieskich z Kobyłki
ur. 27.08.2016 r. o godz. 8.35
waga 4090 g, wzrost 59 cm.

Marcelinka, córka Agaty i Marcina Wojtyra
z Krzywicy, ur. 29.08.2016 r. o godz. 8.30
waga 2900 g, wzrost 55 cm.

Wołomin
ul. Moniuszki 9
czynny:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
tel.: 22 776-30-22

-

bluzki
spódniczki
sukieneczki
marynarki
spodnie
koszule
Kacper Mikołaj, syn Klaudii i Rafała Wojda
z Warszawy, ur. 27.08.2016 r. o godz. 14.30
waga 3050 g, wzrost 58 cm.

fakty.wwl
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Komunikacyjne Marki

Wyszliśmy
mieszka�com
naprzeciw

Rozmowa z burmistrzem miasta Marki Jackiem Orychem.

15 sierpnia w Wołominie odbył się festyn letni w ramach
obchodów 96. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Gwiazdą wieczoru była Ewa Farna. O podsumowanie imprezy poprosiliśmy burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.
fot. archiwum

Edyta Nowak-Kokosza: Dlaczego
Ewa Farna?
Elżbieta Radwan: – Chcieliśmy, żeby
tegoroczna gwiazda była taka „z górnej
półki”, ale też taka, której koncertu jeszcze nie było w Wołominie i okolicznych
gminach. Wybraliśmy Ewę Farną, mam
nadzieję, że mieszkańcy byli zadowoleni.

rządem Transportu Miejskiego
trwały kilka miesięcy. Wszystkie porozumienia z naszej strony zostały
już podpisane. Czekamy już tylko na
zgodę Rady m.st. Warszawy.
Już na samym początku naszych negocjacji spotkaliśmy się
z dużym zrozumieniem ze strony
władz Warszawy. Nie tylko my, ale
również i Warszawa widzi korzyści płynące z rozszerzenia granic
pierwszej strefy biletowej.

Jakie atrakcje były poza koncertami?
– Oprócz Ewy Farnej na scenie wystąpił również zespół Power Play oraz Maczo, który promuje nasz Wołomin w swoim teledysku. Zabawa rozpoczęła się
o godz. 15.00, atrakcji było co niemiara:
animacje z Teatrem Bajlandia, wielkie bańki mydlane, pokazy tańca, ścianka
wspinaczkowa, fotobudka i wiele, wiele innych. A dodatkowo – dwa losowania
samochodu na weekend.

Kiedy nastąpi głosowanie w Radzie Warszawy, a kiedy wprowadzenie nowych biletów?

–
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie włączenia Marek do pierwszej strefy biletowej
odbędzie się prawdopodobnie
podczas sesji Rady m.st. Warszawy
zaplanowanej 22 września. Początkowo projekt miał być procedowany w sierpniu, jednak obsługa
prawna warszawskiego ratusza
chciała mieć pewność, że treść
uchwały zostanie właściwie opracowana, stąd przesunięcie sprawy
na wrzesień. Jeśli warszawscy radni podejmą uchwałę, liczymy na to,
że mieszkańcy Marek będą mogli
korzystać z tańszych biletów jeszcze przed końcem 2016 roku.

„fakty.wwl” objęły festyn letni w Wołominie patronatem
medialnym.
REKLAMA

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

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

Ile ta zmiana będzie kosztowała miasto Marki, a ile zaoszczędzą
mieszkańcy?

WBS Bank
www.bank-wbs.pl

Czy zmienią się nazwy i trasy linii
autobusowych?

– Rozszerzenie pierwszej strefy wiąże się z koniecznością zmiany
numeracji linii autobusowych. Tylko
linie wjeżdżające w drugą strefę oznakowane są jako 700 i 800, dlatego też
Zarząd Transportu Miejskiego zapro-

WCIĄŻ CZEKAMY NA DECYZJĘ WARSZAWY
O BUDOWIE TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO
DO GRANICY Z MARKAMI.

Czym festyn różnił się od zeszłorocznych?
– Taką zasadniczą zmianą jest miejsce festynu letniego. Wracamy do
tego, co było kiedyś i dlatego w tym roku festyn letni w ramach obchodów
96. rocznicy „Cudu nad Wisłą” odbył się nie w Ossowie, a w Wołominie na
OSiR-ze.
Dlaczego taka zmiana? A dlatego, bo chcieliśmy oddzielić oficjalne uroczystości związane ze zwycięską Bitwą Warszawską 1920 roku, godnie ją
upamiętnić w Ossowie 14 sierpnia. Dodatkowym argumentem był fakt, że
mieszkańcy zgłaszali nam, że chętnie wzięliby udział w festynie i koncercie,
ale nie mają, jak dotrzeć do Ossowa. Wyszliśmy więc im naprzeciw.

Warszawski
Bank Spółdzielczy

Dla mieszkańców Marek wprowadzenie pierwszej strefy biletowej będzie wiązało się z obniżką cen biletów
o ok. 50%. Dla czteroosobowej rodziny korzystającej z biletów miesięcznych na komunikację miejską będzie
to oszczędność w wysokości ponad 3
tys. złotych rocznie.

– Biorąc pod uwagę obecne
wydatki na transport publiczny
i taryfę „Warszawa +”, budżet miasta obciążony zostanie dodatkową
kwotą około miliona złotych rocznie. Nasze wydatki na transport
publiczny wyniosą wówczas ok. 4,5
mln złotych przy łącznej kwocie
wydatków mareckiego samorządu
na poziomie ok. 125 mln złotych.

ponował nową numerację autobusów,
które będą miały pętlę w Markach.
Linia 718 zostanie zmieniona na 140,
732 na 240, a 805 na 340. Nie ulegnie
zmianie numeracja linii 738 jeżdżącej przez Marki do Radzymina. Trasy
autobusów nie zmienią się, natomiast
dobrą wiadomością jest zwiększenie
częstotliwości kursów obecnej linii
805 w godzinach szczytu.

WPROWADZENIE
PIERWSZEJ STREFY
BILETOWEJ BĘDZIE
WIĄZAŁO SIĘ Z
OBNIŻKĄ CEN
BILETÓW O OK. 50%.

Jakie dalsze plany związane z komunikacją? Druga linia metra, Obwodnica Marek dają nowe możliwości…

– Otwarcie stacji metra przy ulicy Trockiej, a w dalszej perspektywie
przy ulicy Kondratowicza na Targówku na pewno wpłynie na trasy
obecnych linii autobusowych i uru-

fot. archiwum

Edyta Nowak-Kokosza: Chyba
już można powiedzieć, że się udało… Marki w pierwszej streﬁe biletowej.
Jacek Orych: – Negocjacje z Za-

chomienie kolejnych przez ZTM. Zdecydowanie krócej będzie trwała podróż metrem do centrum Warszawy
niż autobusem. Na pewno będziemy
przyglądać się funkcjonowaniu komunikacji w kontekście rozbudowy linii
metra i rozmawiać z władzami ZTM
na temat korzystnych rozwiązań dla
mieszkańców Marek.
Dzięki otwarciu obwodnicy zdecydowanie zmniejszy się natężenie
ruchu na alei Piłsudskiego w Markach,
pozwoli to na odblokowanie głównej
arterii, umożliwi przebudowę niektórych skrzyżowań we współpracy
z GDDKiA, na co bardzo liczymy. Po
wyprowadzeniu tranzytu z Marek
możliwe będzie stworzenie koncepcji i uruchomienie komunikacji wewnętrznej, która lokalnymi drogami
będzie dowoziła mieszkańców do
obiektów użyteczności publicznej
i autobusów jadących do Warszawy.
Wciąż czekamy na decyzję Warszawy o budowie trasy Mostu Północnego do granicy z Markami. Po trasie
miałby poruszać się szybki tramwaj,
którego tory mogłyby być przedłużone aż do alei Piłsudskiego w Markach.
Wniosek o partycypację w kosztach
tej inwestycji przez samorząd powiatowy złożyłem do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego.

Krzyżówka nr 169
POZIOMO:
1A) góry ze Śnieżką;
1H) organizacja zrzeszająca rzemieślników;
3G) lek na serce;
5G) Bryan, piosenkarz;
6A) autor „Madonny Sykstyńskiej”;
7G) złoto lub srebro;
8A) Wacia oficjalnie;
9G) dokuczliwa złośnica;
10A) linia łącząca punkty o jednakowej wartości inklinacji;
11G) karbowany kołnierz.
PIONOWO:
A1) wydzielone pomieszczenie, w którym znajdują się serwery;
C6) mała foka;
E6) szklista powłoka na garnki;
G2) płynie przez Drezno;
G7) gruby ﬂamaster;
H5) koreańska miara objętości;
I1) materiał na ubrania;
I7) jezioro na Pojezierzu Mazurskim;
J5) czarnoskóra opiekunka Nel;
K1) grecki świat zmarłych;
K7) długie, egzotyczne pnącze.

NAGRODA
NIESPODZIANKA

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 utworzą hasło.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 9 września na adres redakcji
(z dopiskiem: krzyżówka nr 169).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.
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Dam pracę
z Przyjmę kierowcę do pracy. Prawo jazdy C+E, stała współpraca, tel. 503 368 242
z Zatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
z Zatrudnię kierowcę kategorii C + E
w ruchu międzynarodowym, tel.
606 253 776
z 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

Firma Tijelo poszukuje pracowników do nowego sklepu z bielizną w nowej Galerii Wołomin.
Wymagania: wykształcenie
minimum średnie, dyspozycyjność. CV na adres e-mail:
praca@tijelo.pl
Kucharzy, kelnerów, pomoce
kuchni zatrudni Hotel Pałac
Alexandrinum w Krubkach Górkach. CV prosimy wysyłać
na adres: r.wydra@palac-alexandrinum.pl
z Dawi Auto. Serwis zatrudni blacharza
i lakiernika (z możliwością zakwaterowania). Marki, tel. 501 016 555

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 506 975 273
z Zatrudnię spawacza TIG. Duczki, tel.
507 554 226

Różne
z 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
z 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
z Kupię topole, telefon 22 781 25 11,
502 82 70 89

Kram Antykwariat. Skup – sprzedaż podręczników szkolnych,
Wołomin, ul. Legionów 2, paw.
5 – bazarek “Kolejarz” przy PKS,
tel. 505 659 734, 503 417 317

MIAŁ, GROSZEK, DOBREJ JAKOŚCI
DREWNO KOMINKOWE. TANIO!

501 122 370

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ztynki akrylowe itp.
zparapety zewnętrzne
zpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

Usługi różne

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

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

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

z Docieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Pracownia złotnicza – wyrób,
naprawa, skup i sprzedaż złotej i srebrnej biżuterii. Ząbki,
ul. Targowa 11, tel. 22 781 45 55
z Artystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

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

FILTRY do WODY

odżelaziacze - odkamieniacze

tel. 783-509-003

STUDNIE

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

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

Ogrodzenia

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

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

z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
z Układanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, telefon
663 51 17 71
z 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

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

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

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

Obsługa imprez
CUKIERNIA BANASIAK
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

BRUKARSTWO
Grzegorz Lewandowski

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

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

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

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

Nieruchomości sprzedam
z Super dom 196/900 Kobyłka centrum. Sprzedam, zamienię na mieszkanie, tel. 795 617 434
z Dwa domy, działka 670 m2. Tanio
sprzedam, zamienię. Wołomin, tel.
531 050 022
z Sprzedam działkę budowlaną
863 m2 w Wołominie, ul. Kmicica,
tel. 607 350 004

Nieruchomości wynajmę
z Szukam do wynajęcia mały domek
lub część domu z osobnym wejściem,
tel. 668 884 740
z Wynajmę mieszkanie przy stacji w
Kobyłce, 30 m2 + aneks i łazienka, tel.
22 786 23 51, 784 711 136
z Wynajmę lokal usługowo-handlowy
w centrum Tłuszcza o pow. 38 m2,
tel. 505 324 705 lub 502 149 345

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

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

Usługi komputerowe
z 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

z Skup aut każda marka, roczniki od
2000 do 2016 r. tel. 573 418 807

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

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

Nauka i szkolenia

SKLEP OGRODNICZY

Motoryzacja sprzedam

Sprzedaż i układanie kostki
brukowej granitowej. Sprzedaż
piasku wiślanego, żwiru, tłocznia, rozbiórka obiektów, tel.
604 405 826

z 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

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870

Budowlane usługi
z 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

Transportowe usługi

Przeprowadzki, transport,
www.trans.mart.pl, telefon
22 781 60 03, 601 911 362

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

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

Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K, tel. 22
786 55 75, 602 516 890

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

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

Sprzedam

SPRZEDAŻ WĘGLA

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl

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

Auto
Gaz
montaż, serwis.
Mechanika pojazdowa,
wieloletnie doświadczenie

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

Tuje szmaragd od 5 zł sprzedam,
tel. 604 291 654
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
Gabinet weterynaryjny
Przy Orlej

lekarz weterynarii
Michał Dąbrowski
Ząbki, ul. Orla 20, tel. 22 799 23 35, 505 077 525,
www.weterynarz-zabki.waw.pl.
Zapraszamy: pn. -pt. 9.00-20.00 sob. 9.00-16.00

Zdrowie i uroda
z 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
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Piłkarskie Duczki

fakty.kryminalne

15.08.2016

zz Ząbki, ul. Radzymińska. Stefan O. (lat
67), kierując pojazdem marki Volkswagen
Jetta, wjechał na skrzyżowanie pomimo
wyświetlanego na sygnalizatorze światła
czerwonego i zderzył się z pojazdem
marki Opel Insignia kierowanym przez
Alberta L. (lat 37). Kierujących przebadano alkosensorem z wynikiem 0,00 mg/l.
Stefan O. doznał ogólnych potłuczeń,
a Alert L. urazu barkowo-szyjnego.
zz Radzymin. Kradzież samochodu marki
Mazda 6 koloru czarnego, rok produkcji
2010. Suma strat: około 37.000 zł.

17.08.2016

zz Radzymin, ul. Wołomińska. Kierowca
samochodu osobowego (prawdopodobnie
marki Citroën Berlingo), uderzył w tylne
koło jadącego w tym samym kierunku
rowerzysty Andrzeja Z. (lat 66), po czym
oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku
poniesionych obrażeń rowerzysta zmarł
na miejscu. Ciało Andrzeja Z. decyzją
prokuratora rejonowego w Wołominie
zostało skierowane do zakładu medycyny
sądowej.
REKLAMA

Kamil Gumienny: To będzie druga edycja turnieju. Jakie wrażenia
po pierwszej?
Tomasz Świerk: – I edycja tur-

nieju przyniosła mi niesamowitą
radość. Po raz pierwszy w życiu zdecydowałem się zorganizować tego
typu wydarzenie, a już całkowitym
zaszczytem było dla mnie pojawienie się wszystkich drużyn oraz gości
na terenie mojej rodzimej miejscowości – Duczkach.
Po zakończonym turnieju usłyszałem mnóstwo komplementów
m.in. o organizacji całego przedsięwzięcia. Warto tu wspomnieć
o trzech osobach, które były przy
mnie przez cały lutowy weekend –
Marzena Wojtkowska, Przemysław
Chlebowski oraz Jakub Sienkiewicz.
To dzięki całej naszej ekipie turniej
okazał się być strzałem w dziesiątkę,
nie jest to wyłącznie moja zasługa.
Pod koniec roku szkolnego sporo osób zaczepiało mnie i pytało się
czy będzie druga edycja tego turnieju. Na początku mieliśmy w planach organizowanie go co roku
w lutym. Tym razem po konsultacji
z Zarządem Warszawsko-Praskiej
Ligi Piłki Nożnej ustaliliśmy, iż nie
będzie możliwa przerwa zimowa
w rozgrywkach tej całorocznej ligi,
ponieważ ferie zimowe odbywają się
pod koniec lutego. W związku z tym
nie zastanawialiśmy się długo, zaczęliśmy wszystko omawiać i tak oto
drugi turniej odbędzie się w dniach
1-2 października na hali sportowej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Duczkach przy ulicy Szosa Jadowska 37.

19.08.2016

zz Oble. Paweł P. (lat 26), kierując
pojazdem marki BMW 520, uderzył
w przechodzącego przez jezdnię łosia.
W wyniku zdarzenia kierowca doznał
złamania lewej ręki. Kierujący był
trzeźwy.
zz Wołomin. Sprawcy skradli siłownik
bramy ogrodzeniowej. Suma strat:
3.030 zł.

20.08.2016

zz Strachów. Sprawca, po uprzednim
zerwaniu kłódki zabezpieczającej
zamknięcie bramy, dostał się na teren
działki letniskowej, gdzie po pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych skradł
samochód marki Toyota Auris koloru
szarego, rok produkcji 2015. Suma
strat: 60.000 zł.
zz Kuligów. Kradzież silnika zaburtowego marki Mercury z łodzi
zacumowanej bez nadzoru na rzece
Bug. Suma strat: 8.390 zł.
zz Sieraków. Sprawca, po uprzednim
zdemontowaniu, skradł: mechanizm
otwierania bramy wjazdowej na
posesję, lampę sygnalizacyjną oraz
czujniki ruchu od bramy. Suma strat:
2.500 zł.

22.08.2016

zz Tłuszcz, ul. Kościuszki. Justyna
B. (lat 32), pasażerka stojącego na
chodniku samochodu osobowego
marki Volkswagen Polo otworzyła
drzwi od strony pasażera, powodując zderzenie z jadącą chodnikiem
rowerzystką: Czesławą Ł. (lat 70).
W wyniku zderzenia rowerzystka
odniosła obrażenia (złamanie biodra).
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, trzeba było przed
czasem zakończyć zapisy. Spodziewałeś się takiego zainteresowania?

23.08.2016

– Gdy rozpoczynałem zapisy do
turnieju, bałem się, że może on się nie
spodobać, że być może zgłosi się kilka
drużyn i całe wydarzenie zakończy się
porażką, ale miałem przy sobie bliskie
mi osoby – rodzinę, przyjaciół, które
wspierały mnie i na każdym kroku pomagały mi, abym uwierzył i dążył do
swojego celu.
W momencie ceremonii dekoracji
w obecności burmistrz Wołomina Pani
Elżbiety Radwan, która podczas I edycji,
jak i teraz z przyjemnością objęła patronat honorowy nad całym wydarzeniem,
czułem dumę z mojego teamu, który
zrobił naprawdę mnóstwo dobrej pracy,
aby cały turniej wyszedł jak najlepiej.
Nie spodziewałem się aż takiego odzewu ze strony drużyn. Tak jak wspomniałeś, w połowie zapisów musiałem
zamknąć listę uczestników, ponieważ
gdybym tego nie zrobił, turniej w pierwszy dzień nie zakończyłby się tak jak
powinien – tuż po godzinie 23.00, tylko grubo w środku nocy, a przypomnę,
że pierwszy mecz zaczął się tuż po 8.00
rano.

Jakie atrakcje tym razem zostaną
przygotowane zarówno dla uczestników, jak i kibiców?

– Razem z moją ekipą pracujemy już
od początku lipca, aby w pełni profesjonalnie przygotować się do kolejnej
edycji turnieju. Tym razem uzyskaliśmy
jeszcze większe poparcie mediów oraz
gazet m.in. TVP3 Warszawa, Radio Warszawa i wiele innych rozgłośni, które
znajdują się na oficjalnym plakacie wydarzenia.
Sponsorem pucharów oraz wszystkich nagród jest OSiR Huragan Wołomin oraz Etania.pl, która dołączyła do
grona naszych partnerów. Na kibiców
i zaproszonych gości czekać będzie
specjalnie wynajęty catering „Adzia Gastro”, zdjęciami zajmie się profesjonalny

FAKTY.SPORT

zz Wołomin, ul. Wileńska. Nieznany
mężczyzna, kierując samochodem
osobowym, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i potrącił jadącą rowerem
Teresę S. Rowerzystka z obrażeniami
barku została przewieziona do szpitala.

24.08.2016

zz Nadma, ul. Jaworówka. Kierujący
samochodem marki Seat Mateusz K.
na łuku drogi potrącił jadącego w tym
samym kierunku rowerzystę Szymona
G. Rowerzysta z ogólnymi potłuczeniami został zabrany do szpitala.
zz Wołomin. Kradzież zaparkowanego
na parkingu osiedlowym samochodu
osobowego marki Skoda Octavia
kombi koloru szarego, rok produkcji
2009, o wartości 25.000 zł.
zz Radzymin. Sprawca skradł
z terenu ogrodzonej posesji kosiarkę
spalinową do trawy oraz motorek
spalinowy. Suma strat: 1.800 zł.

Sezon tuż za
rogiem!

Klub z Dąbrówki na początek sezonu 13
sierpnia wygrał u siebie w Pucharze Polski z AON Rembertów 4:2. Tuż po meczu
w Gminnym Centrum Kultury odbyła się
prezentacja nowych zawodników i drużyn
GKS startujących w rozgrywkach ligowych
w sezonie 2016/2017.

Od września, wraz z nadchodzącym rokiem
szkolnym, swoje rozgrywki zainaugurują
także dwa roczniki Uczniowskiego Klubu
Sportowego z Ostrówka.
Wojciech Frąckiewicz
Drużyna złożona z roczników 2007/2008 rozpocznie
sezon jesienny jako gospodarz od meczu z AP Agape II
Białołęka. Warto odnotować, że obie drużyny spotkają się
w oficjalnych rozgrywkach po raz pierwszy. Starsze roczniki
(2004/2005) czeka natomiast niezwykle trudny mecz wyjazdowy z Escolą II Warszawa w roli gospodarza spotkania.
Na oba mecze klub zaprasza, oczywiście, wszystkich
rodziców oraz kibiców:
UKS Ostrówek – AP Agape II Białołęka (sobota, 3 września, godz. 10.00, boisko „Orlik” przy ZS w Ostrówku);
Escola II Warszawa – UKS Ostrówek (sobota, 3 września,
godz. 17.00, boisko przy ul. Fleminga 2 w Warszawie).

27.08.2016

zz Wołomin. Nieznani sprawcy, poprzez podważenie skrzydła okiennego,
włamali się do mieszkania i skradli
pieniądze w kwocie 9.500 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

„fakty.wwl” objęły 2. Turniej Piłki
Nożnej Diecezji WarszawskoPraskiej patronatem medialnym.

GKS Dąbrówka
rozpoczął sezon

Efektownym zwycięstwem 18:0 zakończył się mecz
I kolejki klasy B Warszawa gr. I z zespołem Rotavia Nieporęt. Wśród wyróżniających się zawodników był Dominik
Zadrożny, który strzelił 5 bramek.
Po obiecującym początku przyszły dwie porażki. Najpierw GKS Dąbrówka przegrał 0:2 w II rundzie Pucharu
Polski z zespołem Dąb Wieliszew, a później w II kolejce klasy B Warszawa gr. I poniósł porażkę 1:4 z zespołem Wisła
Jabłonna.
Więcej materiałów, w tym warte obejrzenia kulisy meczów, na naszej stronie internetowej fakty.wwl.pl.

25.08.2016

fotograf „Wiktoria Chrapińska Photography”, a z góry najlepsze momenty
uchwyci latający dron „Oko Ważki”. Dla
zawodników oraz wszystkich drużyn
przygotowano darmowe napoje, słodycze i owoce, aby podczas gry wspomóc
swój organizm.
Myślę, że wielką atrakcją dla wszystkich będzie wielka ściana z naszym
banerem turniejowym, na którym będzie można robić sobie wspólne zdjęcia, a także wielki balon pneumatyczny
TVP3 Warszawa, który stanie tuż przy
wejściu do szkoły. Trzymajcie za nas
kciuki, a na pewno zrobimy wszystko, abyście te kolejne dwa dni turnieju
w Duczkach zapamiętali na długo. Pozdrawiam i do zobaczenia w październiku!

FAKTY.SPORT

o
opr. Rafał Orych

zz Ząbki, ul. 11 Listopada. Krzysztof S. (lat 33), kierując pojazdem
marki Peugeot, na skrzyżowaniu ulic
(na ścieżce rowerowej) zderzył się
z prawidłowo jadącym rowerzystą
Tadeuszem W. (lat 69). Kierujących
przebadano z wynikiem 0,00 mg/l.
Rowerzysta doznał urazu głowy.
zz Marki. Sprawca, wykorzystując
nieuwagę zgłaszającej, skradł 4
patelnie wraz ze stojakiem. Suma
strat: 823 zł.

fot. archiwum prywatne

14.08.2016

zz Borki. Nieznany sprawca wyważył
okno, dostał się do domu i skradł złotą
biżuterię: trzy łańcuszki i dwie zawieszki.
Suma strat: 3.000 zł.
zz Tłuszcz. Sprawcy skradli z parkingu
przy stacji PKP skuter marki Sampo
o wartości 450 zł.

Rozmowa z Tomaszem Świerkiem, organizatorem 2. Turnieju Piłki Nożnej Diecezji
Warszawsko-Praskiej.

fot. organizatorzy

13.08.2016

zz Wołomin. Sprawca skradł z terenu
posesji rower górski marki Author Versus
koloru srebrno-granatowego o wartości
1.500 zł.
zz Wołomin, ul. 1 Maja. Andrzej J. (lat
28), kierując motocyklem marki Honda
CBR, podczas omijania pojazdu ciężarowego zderzył się z wyjeżdżającym
ze stacji paliw pojazdem marki Daewoo
Espero kierowanym przez Kamila J. (lat
22). Obaj kierujący zostali przebadani
alkosensorem z wynikiem 0,00 mg/l.
Kierujący doznał złamania prawego
obojczyka.

zz Nowe Grabie. Z terenu działki leśnej sprawcy dokonali wycinki dwóch
sztuk drzewa dębowego, z których
jedną sztukę skradli. Suma strat:
około 500 zł.
zz Stary Kraszew. Sprawcy skradli
z podwórka posesji kosiarkę spalinową marki Honda i zamiatarkę ręczną.
Suma strat: 2.000 zł.

fot. organizatorzy

12.08.2016

zz Marki. Nieznany sprawca, po uprzednim wyłamaniu okna balkonowego, dostał się do mieszkania i skradł pieniądze
w kwocie 5.200 zł.
zz Zielonka. Sprawcy skradli spod sklepu
Biedronka rower marki Rockrider koloru
czarnego. Suma strat: 800 zł.
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4 września
startuje
Marecka Mila!

E-urząd – czyli polowanie na jednorożca

Biegacze już po raz
siódmy będą mogli
zmierzyć się z dystansem
jednej mili angielskiej. 4
września o godz. 17.00
w Markach wystartuje
Mała Mila Marecka. Bieg
jest nie tylko okazją do
sportowej rywalizacji, ale
również świetną zabawą
dla całych rodzin!

Mariusz Szewczyk
Mieszkaniec gminy Radzymin,
przedsiębiorca od 19 lat działający
w branży informatycznej w zakresie
wdrożeń, integracji oraz utrzymania
systemów informatycznych w sektorze
publicznym (JST, opieka zdrowotna) oraz
w sektorze prywatnym.

Od lat mówi się wiele o informatyzacji administracji publicznej
– że taniej niż na papierze, że szybciej, że wszyscy skorzystają,
a przede wszystkim skorzysta Obywatel Petent. Problem w tym,
że za mówieniem powinny pójść czyny. Inaczej będzie jak zwykle.
I, niestety, jest jak zwykle. Mówi się wciąż dużo, a efekty „pożal się
Boże”.

opr. redakcja
Na zawodników czeka do pokonania 1609 metrów. To specyficzny dystans. Dla biegaczy walczących o wynik jest niezwykle
wymagający – to już dawno nie
sprint, ale daleko jeszcze do dystansu. Zawodnik musi utrzymać
dużą szybkość przez ok. 5 minut.
Najszybszy do tej pory był Łukasz
Parszczyński z wynikiem 4:20.
Z kolei dzieciom i młodzieży,
która nie zawsze jest w stanie
wystartować w biegu na pięć
i więcej kilometrów, Mała Mila
dostarcza dużo pozytywnych
emocji i poczucie uczestnictwa
w rywalizacji z dorosłymi zawodnikami.
– Tak duże zainteresowanie
wśród młodszych biegaczy było
dla nas sporym zaskoczeniem –
przyznaje Mikołaj Szczepanowski, organizator biegu. – Dużo
radości sprawia im wspólny start
ze starszymi biegaczami, pamiątkowa koszulka oraz medal, który
wręczamy każdemu zawodnikowi
– tłumaczy.
Organizatorzy dbają jednak
o sportową rywalizację, przygotowując wraz z partnerami wydarzenia nagrody rzeczowe dla
najlepszych zawodników, w tym
też za poprawienie rekordu trasy.
Zanim powstała Mała Mila,
mieszkańcy ul. Małej, gdzie zlokalizowana jest meta zawodów,
spotykali się we wrześniu podczas sąsiedzkich, integracyjnych
ognisk. Organizatorzy nie zapominają o korzeniach biegu i po
zakończeniu rywalizacji zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy przy muzyce na żywo.
W tym roku zagra znany mareckiej publiczności zespół Seaquest, a przed startem czas kibicom umili lokalna grupa The
Crank. Jak co roku możemy się
również spodziewać występu Zespołu Tańca Nowoczesnego Atut.
Do biegu zapisać się można
poprzez elektroniczny formularz
(www.marki.net.pl) lub osobiście
w siedzibie organizatora (Marki,
ul. Jutrzenki 2). Jeśli nie zostanie wyczerpany limit miejsc, to
spóźnialscy będą mogli zapisać
się również w dniu startu przy
stanowisku organizatora. Bieżące
informacje dostępne są na stronie Małej Mili Mareckiej na Facebooku.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU

PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

Najgorsze – bo najdroższe – jest
to, że informatyzowanie kosztowało,
ale efekty są więcej niż mizerne. Chociaż są samorządy, które „uporały się
ze złożoną e-materią”. Jednym z nielicznych może być niewielka gmina
Lędziny (17 tys. mieszkańców), która
umożliwiła swoim mieszkańcom (i nie
tylko) załatwienie ponad 130 rodzajów
spraw urzędowych – bez wychodzenia
z domu.
Skuteczność informatyzacji może
być oceniana w wielu wymiarach, jednak z perspektywy osoby finansującej administrację samorządową, czyli
podatnika, liczą się przede wszystkim usprawnienia w obsłudze na linii
urząd – obywatel czy urząd – przedsiębiorca, oszczędność czasu wymaganego na wypełnienie formalności
związanych z czynnością prawną oraz
efektywność kosztowa, wyrażana np.
liczbą zautomatyzowanych czynności,
które dotychczas były wykonywane
ręcznie (np. wprowadzania danych do
systemów dziedzinowych, np. podatki
i opłaty lokalne czy gospodarka odpadami).
Niemal każdy kontakt z administracją w pierwszym kroku wymaga
wypełnienia właściwego wniosku,

w którym należy podać informacje
wymagane dla danej dziedziny, np.
ustalenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości. Czynność tę można wykonać
na kilka sposobów, np. na wydrukowanym formularzu papierowym,
wypełniając wzór elektroniczny formularza udostępniony w pliku lub
wypełniając e-formularz procedury
urzędowej połączony z systemem
e-urząd.
Gminy powiatu wołomińskiego,
w przytłaczającej większości, umożliwiają wypełnienie wniosku w dwóch
pierwszych
formach
papierowej
i w pliku zawierającym wzór formularza papierowego. Tymczasem o pełnej
automatyzacji procesu można mówić
jedynie w przypadku e-formularza
(e-usługa), który z jednej strony posiada mechanizmy automatycznego
wypełniania i kontroli poprawności
danych (np. na podstawie wprowadzonego identyfikatora PESEL, NIP,
REGON – oszczędność czasu wnioskodawcy), a z drugiej możliwość
automatycznego
zaimportowania
danych z formularza do systemu dziedzinowego, np. podatki i opłaty lokalne, udzielenie informacji zwrotnej

lub doręczenie decyzji (oszczędność
czasu i kosztów administracji samorządowej). Zarówno forma papierowa,
jak również formularz w pliku wymaga zaangażowania pracy człowieka,
który musi zarejestrować, sprawdzić
wniosek, a następnie ponownie wprowadzić dane do systemu dziedzinowego – co również niesie za sobą ryzyko
wprowadzenia błędów przy przepisywaniu informacji.
Sprawy będące w gestii większości
gmin powiatu wołomińskiego, które
można załatwić za pośrednictwem
e-usług można policzyć na palcach
jednej ręki. W efekcie powiat wołomiński jest doskonałym przykładem,
że informatyzacja to nie jest to samo
co komputeryzacja – bowiem w tym
drugim przypadku nadal ponosimy
większe koszty obsługi, dłuższy czas
załatwiania spraw, a więc niższą efektywność.
Kolejnym – i może w pewnym sensie najpoważniejszym – problemem
jest brak konsekwencji i determinacji
we wdrażaniu projektu kluczowego
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego”, do którego w 2009
roku przystąpiły wszystkie gminy po-
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wiatu wołomińskiego (w partnerstwie
z Urzędem Marszałkowskim woj.
mazowieckiego). Kilka gmin pomimo
przystąpienia do ww. projektu zakupiło dodatkowe narzędzia informatyczne, posiadające taką samą funkcjonalność, jaką posiada projekt partnerski,
inne ograniczyły się do uwzględnienia
w instrukcji kancelaryjnej oprogramowania wspomagającego EZD (Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją), nie podejmując jednak działań
poprawiających dostępność e-usług
dla obywateli. Na tym tle wyjątkiem
jest gmina Dąbrówka udostępniająca
największą w powiecie liczbę e-usług
w obydwu platformach (ePUAP oraz
Wrota Mazowsza). W przypadku pozostałych jednostek samorządowych
najczęściej spotykamy się z poniższym
komunikatem:
„Obecnie, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, do wybranego
urzędu nie można złożyć dokumentu
drogą elektroniczną”.
I tyle w temacie niewykorzystywania możliwości i trwonienia pieniędzy.
Podatnika pieniędzy, czyli naszych.
Zakres e-usług w danej gminie
można sprawdzić w portalu www.wrotamazowsza.pl

