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Przedszkole
w szczerym polu

Drożyzna
w powiecie

Dzięki heroizmowi władz
najmłodsi mieszkańcy Radzymina
mogą się cieszyć nowiutkim,
pachnącym przedszkolem,
wybudowanym w strategicznej
lokalizacji – nikt dzieciom nie
będzie w zabawach przeszkadzał,
bo placówka znajduje się
praktycznie w szczerym polu.
Czytaj na str. 4

Sprawdziliśmy wysokość podatku od środków transportowych we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego. W zestawieniu, dla porównania, umieściliśmy
również Biały Bór i Warszawę.

Piękno ukryte
w prostocie

Czytaj na str. 4

W dniach 3-4 września odbył się
XII Wołomiński Zlot Pojazdów
Zabytkowych im. Tomasza
Mikulskiego. Na starcie, przed
Urzędem Miejskim w Wołominie,
zarejestrowało się 146 załóg,
w których były 254 osoby. Jednak
prawdziwa liczba entuzjastów
pozostanie zagadką.
Czytaj na str. 5

Jesteś tym, co jesz
Czy w prosty sposób można
zmienić swoje samopoczucie?
Czasem wystarczy... zmienić
dietę. Robert Kieś prowadzi
w Radzyminie sklep ze zdrową
żywnością i naturalnymi
kosmetykami. Opowiedział nam
między innymi o tym, na co
warto zwrócić uwagę w czasie
zakupów, czego unikać i czym
charakteryzują się dobre produkty.
Czytaj na str. 7

7 osób na
22 metrach
Na okładce 329 numeru „faktów.
wwl” zamieściliśmy zdjęcie
kobiety, która wraz z partnerem
i piątką dzieci mieszka na
22 m2. Pojawiły się głosy, abyśmy
opowiedzieli o tej kobiecie i jej
sytuacji. Wychodzimy naprzeciw
prośbom naszych czytelników.
Czytaj na str. 9
REKLAMA
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Festyn rodzinny Dzień Ziemniaka odbędzie się w niedzielę, 18 września w Równem
(gmina Strachówka) na placu przy remizie OSP Równe. W programie m.in. taniec
w stylu lat 70., biesiada z KGW Równe, konkursy ziemniaczane z nagrodami,
degustacje potraw z ziemniaka i zabawa z zespołem Romans. Start o godz. 14.00.
„fakty.wwl” objęły Dzień Ziemniaka patronatem medialnym.

Festyn rodzinny
Dzień Ziemniaka
Telefony
alarmowe

Po pierwsze gospodarka, głupcze…

Weterynarz

Nie byłem i nie jestem fanem
eksprezydenta USA Wilusia
Clintona, ale jego hasło wyborcze,
zacytowane w tytule, jest ze wszech
miar słuszne. Do niego warto dodać
jeszcze myśl prezydenta Reagana:
rząd nie rozwiązuje problemów, to
rząd jest problemem.

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

Spektakl
w kinie

Kino Kultura w Wołominie
zaprasza na spektakl teatralny pt. „Przekręt (nie)doskonały, czyli kto widział Pannę
Flint?”. Sztuka odbędzie się
w piątek, 7 października
o godz. 18.30.
opr. eda
Polską prapremierę komedii autorstwa mistrzów gatunku: Donalda
Churchilla i Petera Yeldhama wyreżyserował Andrzej Rozhin. W spektaklu
występują znakomici aktorzy, scenografię zaprojektowała Dorota Banasik, a kostiumy są autorstwa Doroty
Roqueplo. Całość sprawia, że widzowie mają okazję zobaczyć przedstawienie najwyższej próby.
Czy bohaterowie znaleźli sposób na
doskonały przekręt? A jeśli tak, to jaki?
Wystarczy przyjść do kina Kultura
i się przekonać.
Kino Kultura w Wołominie,
ul. Mickiewicza 9. Bilety: 85 zł. Informacje i rezerwacje: tel. 22 776
27 51.
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Paweł Sieger
Tak zwane państwo (które jest
organizacją przestępczą o charakterze zbrojnym) niczego nie tworzy, niczego nie daje. Jeśli jednak
zaczyna coś tworzyć, to wiadomo,
że wiele spieprzy, a gdy zaczyna
dawać, to wiadomo, że wielu zostanie ograbionych (doskonałym
przykładem jest idiotyczny program „500+”).
Powtarzamy: im niższe podatki,
im mniej „państwa” w gospodarce,
tym ludzie łatwiej i szybciej się bogacą, a kraj lepiej się rozwija.

Zasady, które odnoszą się do
„rządów”, mają zastosowanie i wobec samorządów, czyli „rządzików”
lokalnych. By nie być gołosłownymi,
przedstawiamy przykład niewielkiej
gminy Biały Bór – warto przemyśleć
to, co w wywiadzie przeprowadzonym
przez Kamila Gumiennego powiedział
burmistrz niewielkiej, zachodniopomorskiej gminy. Warto również przeczytać krótkie opracowanie przygotowane na podstawie danych z gminy
Biały Bór. Miejmy nadzieję, że włodarze wezmą sobie do serca tę podstawową prawdę – rząd nie rozwiązuje
problemów, to rząd jest problemem

Najtrudniejszy
problem kraju
Największym problemem bytowym
Polaków jest brak umiejętności zarabiania na życie! - tę genialną w swej
prostocie mądrość wygłosił urzędnik
jednego z mazowieckich ośrodków pomocy społecznej, który na co dzień ma
do czynienia z ludzką biedą.
Jan M. Fijor
współzałożyciel i wykładowca szkoły
biznesu ASBIRO
patrz: www.asbiro.pl

Dlaczego Polacy nie potrafią
zarabiać pieniędzy?
Ponieważ nie ma ich, kto tego
nauczyć.
W szkołach uczy się handlu,
informatyki czy prawa VAT, zapominając o tym, jak nauczyć absolwenta, by stworzył sobie miejsce
pracy. Gros wykładowców akademickich to ludzie, którzy nie
przepracowali w sektorze prywatnym ani kwadransa. Ponieważ nie
potrafili stworzyć sobie miejsca
pracy, poszli do szkoły, w której
są opłacani z podatków zabieranych przymusowo nielicznej (15
proc.) grupce, tworzącej wartość
dodaną. Skutkiem tego, zamiast
jak tworzyć miejsca pracy, szkoły
promują posłuszeństwo w płaceniu podatków, które – co tu ukrywać – karzą ludzi za pracę i nagradzają za nieróbstwo.
Instytucją, która statutowo
powinna uczyć tworzenia miejsc
pracy, są związki zawodowe. One
jednak od promowania pracy wolą
strajki i prawo płacy minimalnej.
Zamiast uświadomić nauczycielom czy górnikom, że skoro nie
ma dla nich zajęcia w sektorze

państwowym powinni tworzyć prywatne szkoły czy kopalnie – związki
zawodowe żywią się strajkami. Jeśli
OPZZ uważa, że ktoś zarabia za mało,
niech go uczą punktualności, rzetelności, uczciwości i języka angielskiego, bo z takimi umiejętnościami
każdy jest w stanie zarobić znacznie
więcej niż wynosi ustanowiona pod
przymusem płaca minimalna.
Jednakże najbardziej destrukcyjne
są działania rządu.
Nie trzeba być Miltonem Friedmanem, aby dostrzec, że pośród
kierujących polską gospodarką nie
ma przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki, który jest szefem
gospodarki, pracował – co prawda –
w prywatnym banku, ale (a) był tam
pracownikiem najemnym, a nie założycielem czy właścicielem, (b) nawet
prywatny bank działa u nas jak firma
państwowa. Przy czym, premier Morawiecki, w porównaniu do reszty
rządu, to czempion biznesu. Reszta
nie zna i nie rozumie biznesu, stąd
pojawiająca się jedna za drugą krucjata antyprzedsiębiorcza, stawiająca przy słowie „biznes” znak równości z terminem „przestępca”.
Cały ten problem mógłby w krótkim czasie zniknąć, gdyby szkolnictwo, związki zawodowe, wymiar
sprawiedliwości i rząd dały Polakom
dobry przykład i – naśladując każdy
rzetelny biznes – zaczęły się same
utrzymywać.

i zaczną myśleć, jak się wycofywać
z gospodarki (i może nie będzie trzeba
kombinować, jak stworzyć nowe biura
dla urzędników i to na terenie szkoły specjalnej z powiatowo-gminnych
pieniędzy; choć z drugiej strony – to
chyba jest właściwe dla nich miejsce).
W tym numerze przedstawiamy także portret rodziny „500+”. Może trochę
przejaskrawiony, ale doskonale dzięki
temu oddający, jak bardzo koślawym
moralnie i intelektualnie jest sztandarowy pomysł „przewodniej siły narodu”.
Ludzie wyciągający ręce po publiczną pomoc niczym nie różnią się
od żebraka nagabującego kierowców
albo niedomytej, śniadolicej matki
z małym dzieckiem u piersi, z wypisaną w kiepskiej polszczyźnie na
kawałku tektury prośbą o pomoc.
W pewnym sensie nawet jest gorszy,
bo wynajduje sobie usprawiedliwienia i uzasadnienia dla swej podłości:
bo „państwo” ma pomagać, bo biedny,
bo chory, bo bez sensu się rozmnożył
i teraz ktoś musi finansować efekty jego chuci, bośmy są Polakami, bo
przedmurze, bo niewykształcony i ro-

boty nie może – a częściej nie chce
– znaleźć… W tym sensie żebrak jest
uczciwszy, bo nikogo nie udaje.
Im bardziej „państwo” wtrąca się
w gospodarkę, tym gospodarka ma się
gorzej; im bardziej „państwo” ludziom
pomaga, tym więcej ludzi potrzebuje pomocy. Zawsze tak było, tak jest
i tak będzie i żadne zaklęcia, ani żadne
idiotyczne (zawsze!) programy rządowe tego nie zmienią.
Rolą „państwa” (ale również samorządu) nie jest budowanie, tworzenie,
pomaganie, edukowanie, sprzątanie,
koszenie trawy, wywożenie śmieci,
organizowanie wypoczynku etc. – jego
rolą jest dbanie (o ile już musi istnieć),
by nikt ludziom nie przeszkadzał
w tym, co chcą robić: budować, tworzyć, pomagać, edukować, sprzątać…
Tylko tyle. I aż tyle.
Dlatego jak najszybciej trzeba
skończyć z bolszewizmem (i w wymiarze krajowym i samorządowym),
a każdy urzędniczy pomysł regulacji
rynku, wprowadzania zgód i koncesji
trzeba piętnować. Musimy przywrócić
normalność.

Złudzenia
Powszechnie dziś korzystamy z telefonów komórkowych.
Łączą bez ograniczeń czasu czy miejsca. Ale i one czasem
fiksują.
Krzysztof Czerwiecki
Ostatnio, dzwoniąc do urzędu,
podsłuchałem rozmowę:
damski głos – „Pan pozwoli, zajrzę
(westchnienie). Wiem, że mężczyźni mają z tym problemy. Za
dużo ludzi”.
męski pomruk – „No wie, pani”.
kobieta – „Teraz to nie mogę panu
pomóc, skoro pan mi tam grzebie...”
mężczyzna – „Już nie będę”.
kobieta – „Ależ skąd, proszę jeszcze. Już się nie odzywam”.
Chwila ciszy i głos kobiety z satysfakcją – „Wie pan, jest świetnie.
Grunt, że nam się to udało zrobić”.
Ostatnie zdanie usłyszałem już
w stereo, wchodząc do sali przyjęć urzędu miasta, gdzie urzędniczka przy okienku na kontuarze
pomagała petentowi wypełnić
kwestionariusz. Obok leżał telefon komórkowy. Czar prysł, całą
erotykę diabli wzięli. Takie jest
życie.
Ostatnio zapytałem swą trzydziestoletnią już córkę, jak układa się jej pożycie seksualne. Jest
w związku, widujemy się rzadko, mieszka w innym mieście. Po
chwili ciszy usłyszałem, że stawiam kłopotliwe pytania. Gdybym
był jej matką… ale tak. Ratując sytuację, wyjaśniłem, że chciałbym
dożyć wnuka czy wnuczki. A ponadto jako ojciec wiem, jak ważne
jest dobranie się pary osób, także
seksualne. No i ten nowy program
500 plus. Wesoły głos córki przekonał mnie, że wszystko jest ok.
Ale rozmowa szybko się urwała.
Pomyślałem wtedy, że jeśli w jednej rodzinie podejście do seksu
i poziom wstydliwości jest tak

różny, to co dopiero w społeczeństwach czy narodach.
I faktycznie – jak donosi Internet,
przez Europę przetacza się teraz
fala dyskusji na temat prostytucji.
W Szwecji obowiązuje zakaz uprawiania prostytucji. Karani są klienci.
Od połowy 2014 podobnie we Francji. W Niemczech odwrotnie, od lat
działa tam nawet związek zawodowy
prostytutek płacących podatki i pracujących legalnie. Co ważne, ok. 78%
badanych tam mężczyzn i aż 76%
kobiet jest przeciwko likwidacji tego
zajęcia. W Holandii czy Belgii jest
jeszcze inaczej.
U nas od lat nie ma burzliwej dyskusji na ten temat ,więc nie ma problemu. Jak powiedział słynny Honore
de Balzac – „Najlepsze w życiu są
złudzenia o życiu”.
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Torpol SA - wykonawca modernizacji linii kolejowej E75. informuje, że w dniach 26
września-7 października planowane jest zamknięcie przejazdu tymczasowego dla
ruchu aut w ciągu ulic ks. Abramskiego - Słowackiego w Zielonce.

informacja

Obniż podatki, by zarobić!
micznymi? Byliśmy znani jako gmina
fotoradarowa, dziś chcę, abyśmy byli
znani z raju podatkowego dla kierowców samochodów ciężarowych i zerowych podatków dla inwestorów.

W gminie Biały Bór (woj.
zachodniopomorskie) radni miasta
postanowili obniżyć stawki podatku
od środków transportowych.
W efekcie gmina na tym... zarobiła.
I to nieźle! Biały Bór był kiedyś znany
z fotoradarów, a dziś jest rajem
podatkowym. Kamil Gumienny
poprosił o komentarz burmistrza
Białego Boru Pawła Mikołajewskiego.

Jak obniżkę oceniają mieszkańcy
i sami przedsiębiorcy, którzy w Białym
Borze postanowili zarejestrować pojazdy i naczepy?

– Nie ja powinienem to oceniać, ale
jeśli w budżetach lokalnych przedsiębiorców zostały oszczędności finansowe rzędu 30.000 złotych i więcej,
w każdej z firm z osobna, to sądzę,
że zadowolenie jest. A przykładem
takiego zadowolenia ze współpracy
z naszą zachodniopomorską gminą
niech będzie fakt, że mamy przedsiębiorców, np. i z Malborka, i z Tarnowskich Gór…

Kamil Gumienny: Jakie były wpływy do budżetu z podatku od środków
transportowych przed obniżką?
Paweł Mikołajewski: – Obecnie

opodatkowanych jest 260 samochodów. W roku ubiegłym było ich tylko
90. Ta liczba stale rośnie, ponieważ
zainteresowanie naszym rajem podatkowym wciąż staje się coraz większe.
Sądzę, że w chwili obecnej ludzie czekają, z powątpiewaniem czy raptem
tych stawek nie zwiększymy, ale zdecydowanie mówię „nie”. Stawki będą
znowu najniższe w Polsce. Zakładam,
że pod koniec roku zgłoszą się kolejni
mądrzy przedsiębiorcy, a nasza gmina
wzbogaci się o kolejnych partnerów.
W 2016 roku przypisów z tytułu
podatku od środków transportowych
uzyskaliśmy na dzisiaj 195.499,30 zł.
To nowa wartość dla nas. A szacujemy,
że ta wartość może wzrosnąć nawet
dwukrotnie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. W roku poprzednim wpływów mieliśmy ok. 120.000 zł.
Wartość wzrasta, mimo że stawki podatkowe spadły niemal trzykrotnie. To

Mogą się pojawić głosy, że zwiększy się ruch ciężkich pojazdów, a co za
tym idzie - pogorszy się stan dróg. Czy
Pana zdaniem faktycznie to w przyszłości może być problem?

przełomowy rok, bo teraz, jak wspomniałem, nasze dochody będą rosły
lawinowo.

Dlaczego rada gminy zdecydowała
się na taki ruch?

– My jesteśmy małą gminą, nie leżymy w bezpośredniej bliskości żadnej
aglomeracji, a nasze tereny to głównie
ziemia rolnicza V i VI klasy. Mamy jednak duży atut – leżymy na skrzyżowaniu dwóch dużych dróg krajowych nr
20 i 25, co daje nam predyspozycje do
przyciągania firm z branży transportowej i logistycznej.

Kiedy w systemie podatkowym brakuje środków, a na wsparcie z budżetu
państwa nie ma co liczyć, trzeba szukać pomysłów niestandardowych. Takich, które będą działały długofalowo.
Nie wolno szukać rozwiązań naszych
problemów w cyklu przetrwania od
wyborów do następnych. Pewne rozwiązania podatkowe muszą być strategiczne na lata, niezależnie od tego, kto
będzie w przyszłości włodarzem.
Małe gminy muszą szukać pomysłów na siebie. Takich, które będą
mocno atrakcyjne, bo przecież jak
rywalizować, np. ze strefami ekono-

– Absolutnie nie, transport ma to
do siebie, że istnieje niezależnie od
nas. Samochody nie stoją przecież
w siedzibach swoich firm, tylko jeżdżą
po całej Europie. Najważniejszym faktem jest miejsce, w którym płacą podatki. A za kilka lat każdy będzie chciał
płacić w Białym Borze, bo zawsze będzie najtaniej.

Co Pana zdaniem jeszcze mogą zrobić gminy, żeby przyciągnąć do siebie
przedsiębiorców?

– Jak wspomniałem, dziś nie ma
miejsca na rozwiązania tymczasowe,
trzeba budować spójny system wspierania przedsiębiorczości, który ma

działać latami (gorzej, kiedy nie ma
stałości prawnej państwa). Jako przykład podam właśnie swoją gminę, 10
lat temu przygotowaliśmy miejscowy
plan zagospodarowania, przygotowany pod inwestycję elektrowni wiatrowych. Przez lata zrobiono wszystko:
inwestor uzyskał pozwolenia na budowę, podpisałem z nim umowę na
realizację inwestycji kompensacyjnych
dla mieszkańców (nie oszukujmy się,
że wiatraki nic nie zmieniają) o wartości 7.500 000 złotych, a w podatkach
zaplanowaliśmy roczne dochody na
poziomie 3.500 000 złotych. Dziś, po
zmianie prawa, jest to wszystko nic
niewarte…
Dlatego nie bacząc na politykę,
która bardzo źle wpływa na samorząd
i życie ludzi, przygotowałem projekt
uchwały, którą radni bardzo pozytywnie podchwycili i wprowadziliśmy ulgi
dla przedsiębiorców inwestujących
w naszej gminie. Każdy, kto zatrudni 5
osób i wybuduje nieruchomość o wartości 500 000 złotych, nie będzie płacił
podatku od nieruchomości (od tego,
co wybuduje i gdzie będzie prowadził
działalność) przez okres 10 lat. Zupełne „ZERO” podatku.
Dlaczego tak? Zyskiem będą dla
gminy udziały w podatkach pośrednich w PIT, CIT, a szczególnie ważne
będzie wzmocnienie rynku lokalnego.
Więcej korzyści będzie z ruchu w biznesie niż w jego zastoju. Musimy pamiętać, że to nie my, samorządowcy,
tworzymy miejsca pracy. My tworzymy warunki. Małe gminy muszą szukać dla siebie rozwiązań, które wpisują
się w lokalne potencjały. Nie jest tak,
że nie wszyscy ten potencjał mają.
Tylko czasem nie wszyscy potrafią go
dostrzec.

REKLAMA

Gminna Spółdzielnia „S.CH. Klembów”

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 725/2 o pow. 0.1021 ha położonej w Starym Kraszewie,
ul. Radzymińska 16. Cena wywoławcza 210.000.- (dwieście dziesięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 20.000.- (dwadzieścia tysięcy
złotych). Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze G.S. „S.CH.
Klembów” Ostrówek, ul. Kolejowa 46 w godz. od 9.00 do 12.00 lub
pod nr tel. 606 213 373. Termin składania ofert w dniu 03.10.2016 r.
w godz. od 12.00 do godz. 13.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2016 r. godz. 13.00.

Lepsza od twojej starej...
nowa strona

www.fakty-wwl.pl

Podpisy
przekazane
Akcja „TAK dla ścieżki rowerowej wzdłuż torów” nie zwalnia.
Mieszkańcy szybko zebrali
10 000 podpisów pod petycją
w tej sprawie. 13 września
przekazali je Kazimierzowi Rakowskiemu, staroście wołomińskiemu.

opr. redakcja
Starosta wyraził poparcie dla akcji
i zadeklarował pomoc przy rozmowach
z Polskimi Liniami Kolejowymi. Wstępne
rozmowy z zarządcą torów już się odbyły. Starosta poinformował zgromadzonych mieszkańców, że kolejne inwestycje
będą możliwe po zakończeniu obecnie
trwającego remontu i po dokonaniu inwentaryzacji działek. Wskazał również na
możliwości, jakie daje włączenie w akcję
Łochowa. Dzięki temu inwestycja zyska
status regionalnej, co ułatwi pozyskanie
środków zewnętrznych.
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Drożyzna w powiecie
Sprawdziliśmy wysokość podatku od środków
transportowych we wszystkich gminach powiatu
wołomińskiego. W zestawieniu, dla porównania,
umieściliśmy również Biały Bór i Warszawę.

Podane stawki wynoszą
roczną opłatę za jeden pojazd.
Maksymalną i minimalną wysokość stawek dla całego kraju
ustala minister finansów. Rady
gmin, biorąc pod uwagę widełki wyznaczone przez ministra,
ustalają kwoty.

Liczy się każdy grosz
Jedno jest pewne – gminy
chcą zarabiać, a przedsiębiorcy
oszczędzić. Przykład Białego
Boru pokazuje, że obniżenie
podatków nie oznacza spadku
wpływów. Efekt jest zupełnie
odwrotny, a rada gminy może
otwierać szampana.
– Małe gminy muszą szukać
pomysłów na siebie – powiedział burmistrz Mikołajewski
i ciężko się z nim nie zgodzić.
Na nijakości nikt jeszcze nie
zarobił. A wiele mówi się o tym,
żeby w jakikolwiek sposób
zwrócić uwagę na nasz powiat,
że stale się rozrastamy, że trzeba przyciągnąć przedsiębiorców, że nie możemy być tylko sypialnią Warszawy, że nie
możemy się tylko źle kojarzyć.
Upadające instytucje finansowe
kojarzone z Wołominem zachwiały nasz – i tak nadszarpnięty – wizerunek.

Wiele pięknych słów
Czy jednak wszystko musi
się kończyć na słowach? Biorąc
pod uwagę wysokość podatku od środków transportu, nie
sposób ominąć inne problemy,
z którymi boryka się powiat.
Trzeba działać, ponieważ za
chwilę może się okazać, że będziemy jeszcze bardziej w tyle.
Wystarczy ponownie zajrzeć
do Strategii Zrównoważone-

go Rozwoju Gminy Wołomin
do 2025 roku, który kilka miesięcy temu opublikował Urząd
Miejski w Wołominie. Przypomnijmy: w roku 2014 w naszym powiecie było największe
bezrobocie spośród powiatów
aglomeracji
warszawskiej.
Analiza SWOT w sferze demograficznej i ekonomiczno-gospodarczej była miażdżąca dla
Wołomina. W skrócie – bida
i niezbyt pewne perspektywy.
Młodzi uciekają do Warszawy,
mamy kiepską turystykę i słabą
infrastrukturę.
Niestety, efektem ubocznym
naszego zestawienia, może być
nawet ucieczka którejś z lokalnych firm transportowych właśnie do Białego Boru. I nie ma
się co dziwić. Stawki w Białym
Borze są kilkukrotnie niższe niż
u nas. Przedsiębiorcy nie muszą przenosić całej firmy. Wystarczy, że otworzą, np. zakład
i przekażą tam pojazdy.

Pojazdy ciężarowe: Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Na zaproszenie starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego 7 września nasz powiat
odwiedził Aleksandr Averyanov
– ambasador Republiki Białorusi
oraz Vladimir Yanusik – pierwszy
sekretarz ambasady.
opr. redakcja
W spotkaniu udział wzięli: starosta i wicestarosta wołomiński, burmistrzowie gmin:
Wołomin, Kobyłka i Tłuszcz, przewodniczący
Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego Tadeusz Redyk, wiceprezes Izby Gospodarczej Powiatu Wołomińskiego Janusz
Bambot, starszy Cechu Rzemiosł Różnych
Bogdan Czerwiński oraz prezes Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury Teresa
Urbanowska, a także pracownicy Starostwa
Powiatowego i Powiatowego Centrum Twórczości i Dziedzictwa.
Ambasador zadeklarował swoje wsparcie
w nawiązaniu realnej współpracy podmiotów
białoruskich z powiatem wołomińskim. Niedawno powstałe Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego widzi duże szanse w potencjalnej współpracy z naszym wschodnim
sąsiadem. Starosta i przewodniczący Forum
Gospodarczego złożyli deklaracje, że najbliższe obrady forum otrzymają formułę międzynarodową i do jego realizacji zaproszona
będzie strona białoruska.

Pojazdy ciężarowe: Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Liczby, liczby, liczby
W Białym Borze do dziś
udało się zarobić ponad 190
tys. złotych z tytułu podatku
od środków transportowych.
To o ponad 70 tys. zł więcej niż
w całym roku 2015.
Przykładem małej gminy,
o której mówi burmistrz Białego Boru, może być Strachówka.
Plan dochodów na rok 2016
z tytułu wpływów z podatku
od środków transportowych
w Strachówce wynosi 70 tys.
złotych.
Warto jednak zwrócić uwagę na zamieszczony obok wykres. Słupki dotyczące tej gminy zdecydowanie nie należą do
najniższych. Może warto podjąć jeden krok, który przyciągnąłby do siebie przedsiębiorców z całego kraju?

Pojazdy ciężarowe: Powyżej 9 ton a powyżej 12 ton

* - Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator / pozostałe
** - posiada certyfikat EURO / nie posiada certyfikatu.

fot. Starostwo Powiatowe

Kamil Gumienny

Ambasador
w Wołominie

REKLAMA

Przedszkole w szczerym polu
Dzięki heroizmowi władz najmłodsi mieszkańcy Radzymina mogą się
cieszyć nowiutkim, pachnącym przedszkolem, wybudowanym w strategicznej lokalizacji – nikt dzieciom nie będzie w zabawach przeszkadzał,
bo placówka znajduje się praktycznie w szczerym polu.

Oczywiście, decyzja lokalizacyjna jest
bardzo przemyślana – należy się spodziewać, że wkrótce zastępy deweloperów
ustawią się w kolejce po grunty, na których
powstaną wspaniałe osiedla dla młodych
małżeństw z licznymi zastępami małych
radzyminiaków. Wszelkie zarzuty, że gmina psuje rynek usług, wywalając miliony na
przedszkole, w którym za kilka lat nie będzie
dzieci, bo Naród nie będzie się rozmnażał
mimo inseminacyjnej polityki obecnego rządu, należy pominąć znaczącym milczeniem,
wzruszając ramionami.
Oczywiście, ktoś (np. red. Sieger) powiedziałby, że zamiast wywalać publiczne pieniądze na inwestycje, z których skorzystają
nieliczni, lepiej by było zbudować chodnik,
drogę albo zająć się wyglądem centrum
miasta, pozwalając, by prywatny biznes zapewniał dzieciom opiekę przedszkolną (co
byłoby i lepsze, i tańsze), ale przecież wiadomo, że Wysoki Urząd wie lepiej.

fot. Paweł Sieger

Paweł Sieger
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Piękno ukryte w prostocie

Klient jak saper
Samochody to temat rzeka. Jeden woli włoskie, drugi
niemieckie, trzeci preferuje orientalne. Wszystkie jednak
łączy jedna rzecz, czyli usterki. Wybierając samochód,
należy niemalże wcielić się w sapera, omijając wszystkie
„miny”. Na co zwrócić uwagę wybierając samochód? Czy
faktycznie współczesne samochody są bardziej problematyczne? Na pytania Kamila Gumiennego odpowiedział
Artur Sokołowski, który prowadzi warsztat samochodowy
w Łąkach (gmina Radzymin).

W dniach 3-4 września odbył
się XII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego. Na starcie, przed Urzędem Miejskim
w Wołominie, zarejestrowało
się 146 załóg, w których były
254 osoby. Jednak prawdziwa liczba entuzjastów pozostanie zagadką.

Kamil Gumienny: Warsztat cały czas się rozwija. Widzę, że przybywa
nowych narzędzi i sprzętu niezbędnego do diagnostyki.
Artur Sokołowski: – Specjalizujemy się w samochodach niemieckich: Audi,
Volkswagen (również Seat, Skoda) i Mercedes. Jednak BMW nie zajmujemy
się w ogóle. Nie ma możliwości dokupienia aż tylu narzędzi diagnostycznych,
aby w stu procentach zdiagnozować usterkę w samochodach tej marki. Nie
jesteśmy też w stanie pojąć całej, tajemnej wiedzy we wszystkich samochodach, dlatego też wolimy skupić się na wcześniej wspomnianych markach.

Pod przewodnictwem organizatora Karola Bońskiego miłośnicy dwóch
i czterech kółek udali się do Ossowa,
gdzie w siedzibie Centrum Informacji
Turystyczno-Historycznej i na trasie Parku Kulturowego poznali kulisy
polskiego zwycięstwa z bolszewikami
w 1920 roku.

Lepiej specjalizować się w kilku wybranych markach?
– Tylko i wyłącznie! Sądzę, że za 5 lat, w Polsce, nie będzie dobrego
warsztatu, zajmującego się wszystkim. Najlepsi robią pojedyncze marki. Mechanika to nie jest blacharka, gdzie pomiędzy samochodami nie ma aż tak
wielkich różnic. W przypadku napraw każde auto ma zupełnie inne rozwiązania techniczne. Inaczej jest w samochodach japońskich, inaczej we francuskich, jeszcze inaczej w niemieckich.

Przystanek Czubajowizna

Jak jest obecnie z trwałością podzespołów?
– Z roku na rok jest coraz słabsza. Elementy zawieszenia są jeszcze
w miarę wytrzymałe. Jeśli nie jeździ się po krawężnikach i rowach, to zawieszenie powinno wytrzymać przebiegi rzędu 200 tys. kilometrów. Problem
polega, np. na wymianie oleju co 30 tys. kilometrów. To zabija samochody.
Olej należy wymieniać częściej.
Mieliśmy klienta, który przyjechał BMW z 2013 roku, miał przejechanych
80 tys. kilometrów od nowości. Do wymiany turbosprężarka. Zatarła się.
fot. KG

Jaka jest obecnie żywotność silników?
– Ostatnio BMW trochę podpadło trzylitrowym, podwójnie doładowanym
silnikiem diesla. Te jednostki wytrzymują po 120-150 tysięcy i się zacierają.
To samo w przypadku trzylitrowych, widlastych szóstek Mercedesa – zacierają się. Używany silnik kosztuje od 10 do 12 tysięcy złotych, a cały samochód jest wart około 30 tysięcy.
W przypadku popularnego ostatnio downsizingu zakładam, że jednostki
nadają się do remontu po 150 tys. kilometrów. Na przykład Volkswagen 1.4
TSI Twincharger: pękające tłoki, pierścienie. Przy przebiegach rzędu 100 tys.
kilometrów samochody biorą 1 litr oleju na 1000 kilometrów. Droga donikąd.
Starsze 1.4 MPI robiły po 600 tysięcy kilometrów bez remontu.
Czy w związku z tym należy się bać nowych samochodów?
– Nie należy bać się samochodów, tylko kosztów naprawy. Problem polega na tym, że ludzie kupują samochody droższe niż są w stanie utrzymać.
W tej chwili można kupić Mercedesa S-klasę za około 50 tysięcy złotych.
Tylko przegląd i podstawowe wymiany po zakupie mogą kosztować kolejnych 12 tysięcy złotych. W nowoczesnym samochodzie wymiana oleju
i filtrów kosztuje blisko 1.000 złotych – przy wymianie oleju niezbędna jest
obecność specjalistycznego komputera.
W starych autach, np. Audi 80, chyba żadna wymiana eksploatacyjna nie
będzie kosztowała aż tyle. To jest ta różnica.

Kolejnym punktem na trasie była
posiadłość animatora kultury Leona
Palesy w Czubajowiźnie (gmina Poświętne). Na potrzeby uczestników
zlotu łąki użyczyli jego sąsiedzi Justyna i Andrzej Palesowie, którzy ugościli
przybyłych wiejską strawą. Furorę zrobiła szarlotka pani domu.
Po posiłku uczestnicy udali się na
teren posesji Leona Palesy, gdzie mogli
podziwiać domostwa, narzędzia i różne artefakty rodem z minionej epoki.
Zainteresowanie wzbudził rower bez
łańcucha, który wprawiało się w ruch,
odpychając się nogą, tak jak w hulajnodze. Redakcja ochrzciła go mianem
hulajroweru.
Następnie barwny korowód udał się
do Domu Dziecka w Równem (gmina
Strachówka), gdzie gorące powitanie
zgotowały mu dzieci. Odbył się tu konkurs elegancji, w którym dzieci wybrały 3 najładniejsze pojazdy. Według nich
były to:
I miejsce – replika Alfa Romeo – Adam
Kupiec,
II miejsce – Fiat Spider `81 – Tadeusz
Olszański,
III miejsce – Renault 4 `70 – Ryszard
Wieczorek.
Miejscem docelowym był Ośrodek
Wypoczynkowo-Kolonijny „Koszelanka” w Łochowie, gdzie uczestnicy spędzili noc, a wieczór umilił im koncert
zespołu Fuzzle.

Śladami historii
W niedzielne popołudnie pasjonaci zabytkowych pojazdów (ok. 50 maszyn) zawitali do pałacu w Chrzęsnem
(gmina Tłuszcz). Uczestnicy oraz przybyli goście mieli możliwość zwiedzania
pałacu. Piękna pogoda sprzyjała sesjom fotograficznym.

fot. rafał orych

Rafał Orych

„Żandarm z Saint-Tropez” Ryszard Wieczorek i jego Renault 4 z 1970 roku.

Finał imprezy miał miejsce w pubie
„Taaka ryba” w Wołominie. Organizatorzy wręczyli nagrody tym uczestnikom, którzy przejechali całą trasę
WZPZ. W sześciu kategoriach wyróżnieni zostali:
najdłuższy dojazd – Artur Samborski,
Syrena 105 L – Kraków;
najstarszy pojazd – Fiat 1100 `37,
Białystok;
najciekawszy strój z epoki – Mirosław
Dąbrowski wraz z załogą – Motocykl
K750 `67;
najciekawszy pojazd – Jagoda Rosiak –
Trabant 601 `88;
osobowość zlotu - Bogdan Różycki
wraz z mamą, Wartburg 353.
Nagroda specjalna im. T. Mikulskiego – Marcin Malicki, Polski Fiat 126p
z przyczepą campingową N126.

Auta z duszą
W zlocie brał udział Fiat 125p, który był głównym bohaterem w zakończonej sukcesem próbie bicia rekordu
świata w średniej prędkości w jeździe
długodystansowej w dniach 15-30
czerwca 1973 roku na podwrocławskim
odcinku autostrady. Zespół ośmiu kierowców, którego kapitanem był Sobiesław Zasada, rajdowy Mistrz Polski
i Europy, na trasie 50 tys. km ustanowił
nowy rekord, jadąc z przeciętną prędkością 138,27 km/h.
– Kupiłem samochód dwa lata temu
od pana Józefa z Józefowa, który sprowadził go ze Stanów. Był w trakcie remontu, który dokończyłem. Zrobiłem
silnik, układ hamulcowy i instalację.
Dałem za niego 80 tys. zł na dzień
dzisiejszy, co jeszcze można wytrzymać. Silnik ma 2 l pojemności, 35 koni
– opowiada pan Andrzej z Wołomina
o swoim Dodge’u 128 z 1927 roku. – Od
dziecka mam zamiłowanie do zabytkoREKLAMA

Łatwo też trafić na samochód „minę”.
– Zdarza się. Ostatnio Vectra wpadła nam w podnośnik. W progach była
pianka montażowa i żywica. Spawanie i szpachlowanie zajmuje sporo czasu,
a żywica szybko schnie. Później kładzie się na to podkład, „baranek” i samochód idzie na sprzedaż.
Ludzie źle liczą. Jeśli ktoś się nie zna na motoryzacji i jedzie kupić samochód, to powinien skorzystać z usługi osoby, która pomoże wybrać dobry
egzemplarz. Lepiej zapłacić komuś za ocenę samochodu, nawet jeśli później
się go nie kupi! Jest to mniejsza strata niż w przypadku kupna wraku. Bardzo
ciężko później taki samochód „minę” odbudować, żeby dało się nim komfortowo i bezpiecznie jeździć.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
REKLAMA

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

wych pojazdów. Mam jeszcze DKW F8
i stare motocykle. Tym, co mnie w nich
pasjonuje, jest konstrukcja. Prosta, bez
żadnych komputerów. Wszystko można młotkiem i przecinakiem naprawić
– dodaje.
– Moim hobby jest Renault 4 z 1970
roku. To jest moja radość na stare lata
– opowiada Ryszard Wieczorek ze Stanisławowa. – Idąc na emeryturę, powiedziałem: dość tej szarzyzny! I rzuciłem się w wir tych starych pojazdów,
które już wcześniej lubiłem. „Renóweczkę” mam osiem lat. Sam ją wyremontowałem, bo była zaniedbana. Bywałem nią w Kielcach czy Białymstoku.
Byłem uczestnikiem wielu zlotów. Już
zdobyłem kilkanaście dyplomów i pucharów. Jestem rozpoznawalny.
– „Żandarm z Saint-Tropez” – mówią niektórzy. Jako że żandarmi też
nimi jeździli, więc dopasowałem i strój.
Pomógł mi się zaopatrzyć przyjaciel
z Francji. „Renóweczka” ma silnik o pojemności 800 ml i mocy 27 koni. To nie
jest ścigant. Mało spala i jest miękki,
jak to francuski. Co charakterystyczne,
jest to trzeci model samochodu pod
względem ilości na świecie. Wiemy
wszyscy, że pierwszy jest Volkswagen
zwany garbusem 24 mln, potem był
Ford T, natomiast Renault 4 jest 8 mln
130 tys. Jeden z niewielu modeli, który
najdłużej produkowali, ponad 30 lat.
Te autka zawojowały niemal cały świat
oprócz Azji. - dodaje pan Ryszard.
Mawia się, że auta mają duszę.
Kiedy przechadza się między nimi
w chwilach takich jak ta, człowiek
uświadamia sobie, że to nie jest czcza
gadanina. Każde z nich ma swoją własną historię. Łezka się w oku kręci, gdy
wracają wspomnienia z lat młodości.
Chwile spędzone za kierownicą Trabanta lub Syrenki są dziś bezcenne.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
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Warszawska
premiera nowej
Toyoty C-HR
W pierwszą niedzielę września na warszawski stadion Legii
przybyły tysiące gości, by po raz pierwszy zobaczyć najnowszy samochód Toyoty, nowatorski crossover C-HR. Bezprecedensowa, zorganizowana z ogromnym rozmachem impreza była też okazją, by osobiście zapoznać się ze wszystkimi
dostępnymi w Polsce modelami Toyoty i jej marki premium
– Lexusa, a także wypróbować je podczas jazdy.
W niedzielne popołudnie strefa
VIP nowoczesnego stadionu piłkarskiego Mistrza Polski zamieniła się
w świątynię motoryzacji za sprawą
imprezy zorganizowanej przez salony Toyota Marki, Toyota Żerań,
TM Flota oraz Lexus Warszawa Żerań. Stadion wypełniło ponad 5000
osób! Miejsce na podium ustawionym przed trybuną zajmowały kolejno znane modele japońskiego
koncernu – SUV-y Toyota RAV4,
Lexus RX i Lexus NX. O firmie i jej
samochodach ze swadą i humorem
opowiadał znany dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski,
przygotowując gości na kulminacyjny moment programu, czyli uroczystą premierę modelu C-HR.
Przez cały czas trwania imprezy
do dyspozycji gości była flota pięćdziesięciu samochodów testowych
różnych modeli koncernu – od kompaktowej Toyoty Auris z napędem
hybrydowym, nowego Priusa i RAV4,
terenowego Hiluxa i Land Cruisera,
po prestiżowe Lexusy.
W ciągu pięciu godzin wykonano prawie 800 jazd testowych!
Organizatorzy również zapewnili
strefy zabaw dla ponad 2000 dzieci,
w których można było rysować czy
budować roboty z zestawów Lego,
a na zgłodniałych czekały liczne food
trucki z przeróżnymi specjałami.
Nowatorski crossover o oryginalnej, wysmakowanej stylistyce,
prowadzony przez kierowcę rajdowego Jakuba Przygońskiego, któremu towarzyszył piłkarz Legii Michał
Kucharczyk, wjechał przed trybunę
w asyście dziewcząt trzymających
płonące białym i czerwonym ogniem
race. Po krótkiej prezentacji auto zostało udostępnione gościom – każdy
chętny mógł zajrzeć pod maskę czy
zasiąść za kierownicą, choć aby dostać się do auta, trzeba było swoje
odczekać w kolejce.
Poza przykuwającym wzrok wyglądem Toyota C-HR imponuje nowoczesnością zastosowanych rozwiązań. Samochód dostępny będzie
z dwoma rodzajami napędu: hybrydową jednostką o mocy 122 KM,
sprawdzoną w najnowszej Toyocie
Prius oraz dynamicznym, a zarazem
oszczędnym turbodoładowanym silnikiem 1,2 o mocy 116 KM. Silnikowi

Nowa Toyota C-HR trafi do salonów
na początku przyszłego roku,
jednak już teraz można składać
na nią zamówienia.
Najlepsza oferta dostępna jest w:
Salonie Toyota Marki
Al. J.Piłsudskiego 2B
www.toyotamarki.com.pl

benzynowemu może towarzyszyć
bezstopniowa przekładnia Multidrive S oraz napęd 4x4. Podstawowa
wersja Active z silnikiem benzynowym to koszt 79900 zł. Auta z oboma rodzajami napędu dostępne będą
w wersjach wyposażeniowych Premium, Dynamic i Prestige.
C-HR jest, oczywiście, wyposażony w system wspomagający czynne
bezpieczeństwo jazdy Toyota Safety
Sense z funkcjami m.in. ochrony
przedzderzeniowej, wspomagania
utrzymania pasa ruchu, automatycznych świateł drogowych, a także aktywnym tempomatem. Wśród
opcji można wymienić m.in. światła
LED, system multimedialny Toyota
Touch 2 with Go (nawigacja) czy system Premium Audio JBL z 8-kanałowym wzmacniaczem stereo oraz 8
głośnikami i subwooferem.
Nowa Toyota C-HR trafi do salonów na początku przyszłego roku,

jednak już teraz można składać
na nią zamówienia. Warto, bo
klienci, którzy to zrobią, otrzymają auta jako pierwsi, a z okazji
premiery modelu w ofercie specjalnej dostępna jest teraz limitowana edycja Prime – kupując
ją, zyskuje się dodatkowe pakiety
wyposażenia.
Dodatkowo w ramach oferty przedsprzedażowej dealerzy
proponują dodatkowe korzyści,
na przykład zamawiający Toyotę
C-HR do końca miesiąca w salonach Toyota Marki oraz Toyota
Żerań otrzymają gratis system
antykradzieżowy DNA Program.
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Bocian dzieci nie przynosi, a utrzymanie dziecka kosztuje – tak więc
konieczne są prawne procedury,
pozwalające ustalić, kto jest ojcem
dziecka.
Problem zawsze jest z ustaleniem ojcostwa, bowiem pochodzenie
matki jest zawsze znane – stąd m.in. przez stulecia Żydzi za Żyda uznawali dziecko, którego matka była Żydówką, a już niekoniecznie dziecko,
którego żydowskim rodzicem był tylko tata. Natomiast obecnie w naszym kraju spory w tej materii rozstrzyga sąd rodzinny.
W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zakłada się, iż ojcem dziecka
jest mąż matki, jeśli poród miał miejsce w trakcie związku małżeńskiego
lub przed upływem 300 dni od jego ustania. W sytuacji, gdy nie minęło
owe 300 dni od rozwodu, a na świat przychodzi dziecko, zakłada się, iż
ojcem jest nowy mąż.
Tyle przepisy, które niestety coraz bardziej nie nadążają za realnym
życiem w obecnych czasach portali randkowych w Internecie i jakże swobodnych obyczajów, gdzie coraz częściej dzieci rodzą się niezamężnym
matkom. W takiej sytuacji tzw. partner, a mówiąc po staroświecku kochanek, ma 14 dni od daty narodzin dziecka, by oświadczyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem, natomiast matka ma
3 miesiące, by fakt ten potwierdzić.
Sytuacja się gmatwa, gdy sprawca poczęcia nie chce się przyznać
do ojcostwa lub gdy takich potencjalnych sprawców jest większa ilość.
W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest założenie sprawy o ustalenie
ojcostwa dziecka. Może to zrobić domniemany ojciec lub matka dziecka
do czasu osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Po tym czasie tylko samo
dziecko ma 3 lata na złożenie takiego pozwu.
Kiedyś tego typu sprawy prowadzone przez sądy rodzinne (właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka lub domniemanego ojca) miały
w swych wyrokach duży margines błędnych decyzji – dziś to już historia, bo ojcostwo ustala się zazwyczaj na podstawie badań genetycznych
DNA przeprowadzanych na zlecenie sądu. Badań tych nie da się oszukać,
no chyba że domniemany ojciec odmówi ich przeprowadzenia, a w takiej
sytuacji sąd nie może do ich wykonania nikogo zmusić. Wtedy to jak
za dawnych czasów o ojcostwie decydują zeznania świadków.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46
Tel. 692 383 412
REKLAMA

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

j.mucka@firma-dom.pl

Zabawy nożem
Trudno nam wyobrazić sobie przygotowywanie posiłków
bez pomocy noża. To podstawowe narzędzie w codziennej,
kuchennej egzystencji: ułatwiające życie nie tylko kobietom
(wszak i mężczyźni bywają doskonałymi kucharzami). Każdy
dorosły wie, do czego służy nóż i jak się go używa. Wie również,
że bez zachowania należytej ostrożności używanie noża może
spowodować poważne straty.
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Dlatego chyba żaden rozsądnie
myślący dorosły nie da małemu
dziecku do zabawy noża. Dopiero,
gdy wytłumaczymy dziecku zasady
posługiwania się tym przedmiotem
i nabierzemy pewności, że zrozumiało je w stopniu wystarczającym,
pozwalamy mu na samodzielne
jego użytkowanie. Tych z Państwa,
którzy myślą, że dzisiejszy artykuł
będzie traktował o wdrażaniu dzieci do kuchennych praktyk, spieszę
poinformować, że tematem właściwym nie będą kulinaria, ale gry
komputerowe i Internet.

Całkiem nowa
rzeczywistość
Cyberprzestrzeń
stała
się
w ostatnich kilkunastu latach
czymś w rodzaju alternatywnej
rzeczywistości. Zachłysnęli się nią
nie tylko nastolatkowie i dzieci, ale
również my, dorośli. Coraz częściej można spotkać się z nowymi
rodzajami uzależnień, określanych
wspólnie jako infoholizm – należą
do nich, np. uzależnienie od wirtualnych związków (kiedy osoba
nawiązuje nowe kontakty wyłącznie przez sieć; poza nią nie ma
normalnie funkcjonujących relacji),
internetowa erotomania (nałogowe
użytkowanie stron dotyczących
seksu) czy przeciążenie informacyjne (polegające na ciągłym surfowaniu).

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

Osobnym wątkiem są gry komputerowe, które (niestety) wyparły
książki, gry planszowe, a nawet sport
z przestrzeni wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tej kwestii również
zdania są podzielone: zwolennicy gier

Jesteś tym, co jesz
Czy w prosty sposób można zmienić swoje samopoczucie? Czasem wystarczy... zmienić
dietę. Robert Kieś prowadzi w Radzyminie sklep ze zdrową żywnością i naturalnymi
kosmetykami. Opowiedział nam między innymi o tym, na co warto zwrócić uwagę
w czasie zakupów, czego unikać i czym charakteryzują się dobre produkty.

REKLAMA

- 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.

Czy niewiedza nas tłumaczy?

Fakty.PASJA

Kamil Gumienny: – Jaka jest różnica pomiędzy produktami, które Pan
sprzedaje, a tymi, które są dostępne
w sklepach i supermarketach?
Robert Kieś: – Produkty, które posiadamy w swojej ofercie,
charakteryzuje wysoka jakość.
W większości posiadają na swoich opakowaniach oznaczenie
tzw. zielony Eko-liść. Taki znaczek
potwierdza nadanie certyfikatu
i gwarantuje, że produkt zawiera
ponad 95% składników z upraw
ekologicznych oraz 0% sztucznych
konserwantów i stabilizatorów, 0%
wzmacniaczy smaku i zapachu, 0%
napromieniania promieniami jonizującymi. To dotyczy produktów
spożywczych. W przypadku kosmetyków głównym certyfikatem
jest Ecocert, którego przyznanie
wiąże się z bardzo wysokimi stan-

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

twierdzą, że rozwijają one koordynację
wzrokowo-ruchową, ćwiczą refleks
i umiejętność strategicznego myślenia
oraz kreatywność. Trudno zaprzeczyć,
rzeczywiście jest to możliwe.
Ale istnieje też druga strona medalu, związana po pierwsze z ilością
czasu, spędzanego na tego typu rozrywce, a po drugie – z tematyczną zawartością gier, które kupujemy naszym
dzieciom. Zatrważającym przejawem
totalnej rodzicielskiej beztroski wydaje
się sytuacja, kiedy rodzic nie ma pojęcia o tym, na czym polegają gry, które
kupuje swoim (szczególnie kilkuletnim)
dzieciom. Zadowoleni, że dajemy swoim pociechom wszystko, co najlepsze,
zapobiegając ich koleżeńskiemu wykluczeniu („Przecież wszyscy mają:
konsole, smartfony itp.”), fundujemy im
dostęp do treści, których sami nie bylibyśmy w stanie znieść. I tak dochodzimy do sytuacji, gdy w kuchni troskliwa
mama przygotowuje obiad dla rodziny,
a w pokoju obok ośmio-, dziesięciolatek
wirtualnie korzysta z usług prostytutki,
którą następnie rozjeżdża autem, gdyż
taką misję akurat wypełnia. Czy mama
jest tego świadoma? Wątpię, przecież
kupiła dziecku grę o... wyścigach samochodowych! A że nie zainteresowała
się, na czym właściwie polegają te „wyścigi”, to już zupełnie inna sprawa...
Cyberprzestrzeń jest jak nóż –
można (i należy) jej używać. Trzeba
tylko pamiętać, że najpierw należy
poznać zasady bezpiecznego użytkowania tak, aby nie skończyło się katastrofą. Czy Twoje dziecko się nie pokaleczy?

O tym, że Internet jest nie tylko
ogromną szansą i zdobyczą cywilizacji, ale też zagrożeniem, teoretycznie
wiedzą wszyscy. Ale czy na pewno stosujemy tę wiedzę w codziennym życiu,
szczególnie w odniesieniu do dzieci, za
które jesteśmy odpowiedzialni? Znawcy ludzkiej psychiki twierdzą, że do
3., 4. roku życia dzieci nie powinny
w ogóle korzystać z Internetu. Jak się
to ma do zamieszczanych w sieci filmików, na których niemowlę próbuje paluszkami „rozsunąć” obrazki w książce? Takie zachowanie dowodzi jedynie,
że dziecko lepiej opanowało zasady
korzystania z urządzeń elektronicznych niż z papierowych książeczek.
Czy umiejętność obsługi smartfona
i tabletu przez dwulatka na pewno jest
powodem do dumy dla rodzica?
Problem polega na tym, że sami dorośli niejednokrotnie nie umieją sobie
„dawkować” świata wirtualnego, traktują go jak bezpieczną odskocznię od
monotonnej rzeczywistości; dzięki niemu zaspokajają (pozornie) swoje własne
deficyty, leczą kompleksy i rozładowują
frustracje. Jak w tej sytuacji przekazać
dzieciom rzetelną wiedzę o zagrożeniach związanych z cyberświatem? Kto
bardziej wymaga pomocy?

Sklep ze zdrową
żywnością
Radzymin, ul. P.O.W. 2
www.marketnatura.pl

dardami surowców i technologii. Jeżeli
produkt nie posiada certyfikacji, zawsze kierujmy się zasadą, że im mniej
składników podanych na opakowaniu,
tym większa jakość produktu.

Chodzi o samą jakość czy też
wpływ, jaki te produkty mają na nasze zdrowie?
– Jeżeli chodzi o kosmetyki, musimy mieć świadomość, że szampony, kremy i mydła, których używamy,
mogą zawierać substancje przenikające przez skórę do naszych narządów
wewnętrznych.
Dlatego tak ważne jest unikanie
w składach takich substancji jak: sls,
paraben, barwniki, substancje ropopochodne, silikony, parafina i wiele
innych. W przypadku żywności zwróćmy uwagę, aby unikać w produktach
m.in. takich składników jak substancje
słodzące, sztuczne barwniki, sztuczne
aromaty, glutaminian sodu itp.
Czy producenci często naginają
prawdę? Produkty „fit”, które wcale
tak zdrowe nie są...
– Tak, zdarzają się takie przypadki,
dlatego tak ważne jest czytanie składu na opakowaniu. Warto zapoznać
się, ile zakupione przez nas mleczko
kokosowe zawiera kokosa, syrop malinowy soku malinowego, a czekolada
masy kakaowej.

fot. KG

Ustalenie ojcostwa

Cała żywność dostępna w supermarketach jest wątpliwej jakości?
– Myślę, że w supermarketach
można zakupić produkty wysokiej jakości, ale traktowałbym to raczej na
zasadzie wyjątku, nie reguły.
Co Pana zdaniem jest nie tak
z żywnością w XXI wieku?
– Przede wszystkim masowość
produkcji nastawiona na szybki zysk,
przez co produkt traci na jakości. Za
zdrowe produkty trzeba zapłacić trochę więcej. Wynika to ze specyfiki ich
produkcji i składników, które zawierają. W przypadku wędlin mięso pochodzi od zwierząt, które są karmione
ekologicznymi paszami bez antybiotyków, a wytwarzane są bez konserwantów i wzmacniaczy smaku. Warto się
przekonać i samemu sprawdzić jakość
takiej wędliny.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

fakty.wwl

8
Nr 15 (331) 15 września 2016, www.facebook.com/faktywwl, www.fakty-wwl.pl

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

TEKST PROMOCYJNY

Musi
tryumfować
i będzie
tryumfować
dobro!

Miasto
Zielonka

Kreatywnie o centrum Zielonki
Trwają prace nad zmianą w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka. Dotyczą one
strefy handlowej w centrum miasta. 30 sierpnia w zielonkowskim urzędzie odbyły się warsztaty konsultacyjne.
W spotkaniach wzięli udział mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Konsultacje zostały przeprowadzone metodą
„World cafe” – polegającą na dialogu oraz
poszukiwaniu kreatywnych pomysłów.

takim konsultacjom
w przyszłości będziemy szczycić się
tym miejscem – mówi
burmistrz Grzegorz
Dudzik.

Grupy i cele
Celem konsultacji było poznanie
opinii mieszkańców na temat zaprezentowanych koncepcji zagospodarowania placu targowego z funkcjami towarzyszącymi oraz koncepcji
parkingu podziemnego. Dodatkowo
przedstawiono mieszkańcom miasta
Zielonka istotne informacje z zakresu
planowania przestrzennego.
Jednak jednym z najważniejszych
celów konsultacji było poznanie
oczekiwań poszczególnych grup społecznych w odniesieniu do terenu
centrum Zielonki w rejonie parku Dębinki – targowiska – placu Jana Pawła
II. W trakcie poszczególnych spotkań
padło wiele ciekawych propozycji
i cennych uwag. Uczestnicy zgłasza-

Zobaczymy
makietę

li swoje pomysły związane ze strefą
handlową oraz strefą towarzyszącą.
– Centrum miasta oprócz spełniania funkcji praktycznych powinno być
też po prostu ładne, przyjazne, powinno być taką przestrzenią, w której
chce się spędzać czas. Dlatego cieszę
się z ożywionej i czasem emocjonalnej dyskusji. Mam nadzieję, że dzięki

W dniach 17-23
października odbędą
się kolejne działania
w ramach konsultacji
społecznych – Punkt
Konsultacyjny na terenie targowiska miejskiego. W tym czasie mieszkańcy będą
mogli zapoznać się z makietą architektoniczną, przedstawiającą wizję miejskiej strefy handlowej wraz z funkcjami
towarzyszącymi oraz parkingiem podziemnym. Makieta zostanie wykonana
na podstawie istniejących koncepcji
oraz zgłoszonych propozycji uczestników warsztatów konsultacyjnych.

Tymi słowami polityk Wacław
Sieroszewski 12 września
1939 roku dodawał otuchy walczącym z niemieckim najeźdźcą Polakom. Jego przemowę
zacytował burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk 5 września
podczas obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej
przy Pomniku Straceń w Konarach (gmina Tłuszcz).

Wypełnij ankietę
Badania ankietowe z wykorzystaniem formularza (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej)
dostępne będą w październiku na:
stronie internetowej www.zielonka.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”, w Punkcie Konsultacyjnym
– zlokalizowanym na obszarze targowiska miejskiego oraz na terenie
Urzędu Miasta Zielonka.
Wypełniony formularz ankiety
można będzie dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres
mailowy: um@zielonka.pl;
b) drogą bezpośrednią, wrzucając
ankiety do urn na terenie Urzędu
Miasta Zielonka oraz w Punkcie Konsultacyjnym;
c) drogą korespondencyjną na
adres: Urząd Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
(z dopiskiem „Zagospodarowanie
targowiska”).

Projekt finansowany w oparciu o konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II.
Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego”

Miasto
Zielonka

Rewitalizacja. Konsultacje w Zielonce
Miasto Zielonka,
wykorzystując środki
unijne, aktualizuje lokalny
program rewitalizacji.
W temacie wypowiedzieli
się już mieszkańcy
i przedsiębiorcy.
Miasto Zielonka przystąpiło do
aktualizacji „Programu Rewitalizacji
Gminy Zielonka na lata 2007-2013”
z docelowym opracowaniem dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na lata
2016-2022”. Projekt jest w 90% finansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020. Dotychczasowe działania zrealizowane
w ramach projektu pt. „Aktualizacja
programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka” obejmowały prace analityczno-diagnostyczne, których wyniki
konsultowane były podczas spotkań
z mieszkańcami Zielonki oraz przedsiębiorcami. Przeprowadzone zostały
także badania ankietowe oraz wywiady.

Konsultacje społeczne
W ostatnich dniach lipca odbyły
się trzy spotkania konsultacyjne, na
których przedstawione zostały wyniki analizy danych statystycznych
dotyczących Miasta Zielonka oraz
bazująca na nich diagnoza negatywnych zjawisk. Spotkania rozpoczynały się krótką prezentacją, a następnie
przyjmowały charakter warsztatów
diagnostycznych, podczas których

zwoli ukierunkować działania samorządu, a także pozyskiwać środki
zewnętrzna na ten cel – mówi burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik.

Obecny etap prac

uczestnicy mieli możliwość wyrażenia
uwag i opinii w związku ze zdiagnozowanym obszarem zdegradowanym,
zaopiniowania i/lub skorygowania
obszaru rewitalizacji oraz przedstawienia propozycji działań społecznych i inwestycyjnych, które powinny
być zrealizowane w ramach planowanego procesu rewitalizacji w Mieście
Zielonka. Osoby, którym nie udało się
uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych, swój głos mogły przedstawić
poprzez wypełnienie formularza ankiety (badanie ankietowe realizowane
było w dniach 22-29.07.2016 r.).
W czerwcu i lipcu odbyły się również wywiady z przedstawicielami
różnych grup społecznych.
Wszystkie ww. działania umożliwiły zebranie informacji niezbędnych
do optymalnego wyznaczenia granic
obszaru rewitalizacji oraz pomogły
w zidentyfikowaniu przedsięwzięć,
które w ocenie lokalnej społeczności
powinny być zrealizowane w Zielonce
w najbliższych latach.

Mieszkańcy Zielonki
zadecydowali o granicach
obszaru rewitalizacji
Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem przyłączyli się do tworzenia
„Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Zielonka na lata 2016-2022”.
Wspólnie zadecydowano o granicach
obszaru rewitalizacji. Pojawiło się
wiele propozycji działań i inwestycji,
które powinny wpłynąć na poprawę
życia mieszkańców miasta. W dyskusji
odnośnie terenów usługowych wskazano na konieczność: poprawy infrastruktury drogowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, konieczność
modernizacji oraz budowy nowych
ścieżek rowerowych, zadbanie o ład
przestrzenny terenów publicznych.
- Pod niełatwym hasłem „rewitalizacja” kryją się bardzo konkretne działania związane z jakością infrastruktury miejskiej czy przestrzenią publiczną,
których głównym celem jest rozwój
społeczny. Opracowanie lokalnego
programu rewitalizacji dla Zielonki po-

Projekt pn. „Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W chwili obecnej, w ramach
projektu pt. „Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka” finalizowane są prace nad
redakcją dokumentu, a w drugiej
połowie września realizowany będzie ostatni etap konsultacji społecznych:
• w dniach od 20 września do
5 października mieszkańcom
Zielonki udostępniony zostanie
projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na
lata 2016-2022” - w wersji elektronicznej w Serwisie Internetowym
Miasta Zielonka (www.zielonka.
pl), w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w wersji papierowej,
która wyłożona zostanie w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pok. 1;
• 5 października o godz. 1830
w Miejskim Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
przy ul. Łukasińskiego 1/3 odbędzie się dedykowane mieszkańcom Zielonki, otwarte spotkanie
konsultacyjne, podczas którego
zaprezentowany zostanie projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na
lata 2016-2022”.
Zapraszamy mieszkańców Zielonki do aktywnego uczestnictwa
w konsultacjach i zgłaszania swoich opinii.

fot. UM w tłuszczu

TEKST PROMOCYJNY

opr. Rafał Orych
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą polową koncelebrowaną przez
ks. dziekana Dariusza Skwarskiego i proboszcza parafii pw. Błogosławionych
Męczenników Podlaskich ks. Piotra Ejsmonta.
W dalszej części obchodów przemówienie wygłosił burmistrz Tłuszcza Paweł
Bednarczyk i starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski. Po odczytaniu Apelu Poległych przez Andrzeja Kruka
nastąpiło złożenie wieńców przy pomniku.
W części artystycznej koncert patriotyczny wykonała amatorska grupa
teatralna Pa.Dam. Z kolei o oprawę muzyczną zadbała tłuszczańska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Uroczystości uświetnili
swoją obecnością harcerze, strażacy oraz
poczty sztandarowe z placówek oświatowych z gminy Tłuszcz.
Poniżej treść przemówienia Wacława
Sieroszewskiego:
„Jest to czwarta wojna, którą widzę.
Trzy wojny i jedną rewolucję widziałem na
własne oczy. Muszę przyznać, że ta wojna
jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Niemcy użyli całej
wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali,
lecz wypracowała ludzkość. Całej wiedzy technicznej, wszystkich wynalazków
ludzkości byle po to, żeby mordować, zabijać, żeby podporządkować swoim interesom i swojej władzy ludzkość! Musimy
koniecznie ich zwyciężyć i zwyciężymy!
Bo nie może zło tryumfować na świecie!
Musi tryumfować i będzie tryumfować
dobro!”
REKLAMA

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

fakty.wwl
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REKLAMA

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
terenie powiatu, na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami
pozarządowymi... na rok 2017”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1 (sala
konferencyjna II piętro / wejście A lub D).
Poddany konsultacjom projekt dokumentu zamieszczono na stronie www.
powiat-wolominski.pl w banerze NGO oraz banerze Konsultacje społeczne.
Podczas spotkania omawiane będą ponadto:
• harmonogram działań planowanych w związku z ogłaszaniem otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2017,
• sprawozdania z wykonania zadań publicznych 2016,
• druki nowych ofert / sprawozdań / umów dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie konkursów ofert, obowiązujące od dnia 3 września 2016 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza także przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających
oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 (w tym także zadań wieloletnich).
Kandydata(ów) do pracy w komisji może zgłosić organizacja lub podmiot,
którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu wołomińskiego.
Zgłoszenie należy złożyć: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, parter – pokój nr 4 lub przesłać
pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie do dnia 6 października 2016 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).
Szczegóły oraz wymagane druki zamieszczono na stronie www.powiat-wolominski.pl w banerze NGO podstrona Komisje konkursowe.

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

TELEFON

GMINA DĄBRÓWKA
Dąbrówka, ul. Kościuszki 14

poniedziałek 9.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 9.00 – 13.00
piątek 8.00 – 12.00

29 642 82 65

GMINA JADÓW
Jadów, pl. Dreszera 17
budynek Biblioteki
Publicznej

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa 9.30 – 13.30
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 15.00 – 19.00

25 675 40 47

GMINA KLEMBÓW
Klembów,
ul. Żymirskiego 28
budynek GOPS
Klembów, ul. Strażacka 8
budynek GOK

czwartek 16.00 – 20.00
poniedziałek 12.00 – 16.00
piątek 8.00 – 12.00

29 777 92 40
29 741 03 50

GMINA MARKI
Marki, ul. Szkolna 9
budynek Szkoły
Podstawowej nr 2
sala nr 3 (parter)

poniedziałek 17.00 – 21.00
wtorek 17.00 – 21.00
środa 17.00 – 21.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 17.00 – 21.00

GMINA POŚWIĘTNE
Wola Cygowska
budynek świetlicy wiejskiej

wtorek 13.00 – 17.00
środa 16.45 – 20.45

GMINA RADZYMIN
Radzymin, ul. Letnia 15

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 16.00 – 20.00

22 243 05 47

GMINA STRACHÓWKA
Strachówka, ul. Norwida 6
pomieszczenia
po gminnym ośrodku zdrowia

poniedziałek 7.30 – 11.30
wtorek 7.30 – 11.30
środa 12.30 – 16.30
czwartek 11.30 – 15.30
piątek 12.30 – 16.30

25 756 28 42

GMINA TŁUSZCZ
Tłuszcz, ul. Warszawska 10
budynek Urzędu
Miejskiego
pokój nr 5 (parter)

poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 14.00 – 18.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 9.00 – 13.00

29 757 30 16 w. 223

GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Miła 22
budynek Zespołu Szkół Specjalnych
(II piętro)

poniedziałek 15.00 – 19.00
wtorek 15.00 – 19.00
środa 15.00 – 19.00
czwartek 15.00 – 19.00
piątek 15.00 – 19.00

22 760 85 96

GMINA ZIELONKA
Zielonka, ul. Lipowa 5
budynek Urzędu
Miejskiego
pokój nr 108 (I piętro)

poniedziałek 16.00 – 20.00
wtorek 16.00 – 20.00
środa 16.00 – 20.00
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 16.00 – 20.00

22 761 39 38

7 osób na 22 metrach
Na okładce 329 numeru „faktów.wwl” zamieściliśmy zdjęcie kobiety, która wraz
z partnerem i piątką dzieci mieszka na 22 m2. Pojawiły się głosy, abyśmy opowiedzieli
o tej kobiecie i jej sytuacji. Wychodzimy naprzeciw prośbom naszych czytelników.
Kamil Gumienny
Sytuacja w domu w Radzyminie jest
ciężka. Pani A. wraz z partnerem w tej
chwili potrzebuje tylko jednej rzeczy
– nowego mieszkania. Nie oczekuje
pieniędzy czy datków. Potrzebny jest
tylko kącik, który pomieści całą rodzinę. Mieszkanie zmienić należy nie
tylko z powodu niewielkiego metrażu.
Problem stanowi też grzyb na ścianach i osy w toalecie.

Co na to urząd?
Pani A. jest w stałym kontakcie
z Urzędem Miasta i Gminy w Radzyminie. Ze strony urzędu sprawa jest
prosta – nie ma obecnie wolnych
mieszkań odpowiedniej wielkości. To
oznacza, że jakieś mieszkania komunalne są, ale za małe, żeby pomieścić
całą rodzinę.
Była opcja przeniesienia się do
mieszkania w „bliźniaku” gdzieś w radzymińskim lesie. Propozycja została
jednak odrzucona, ponieważ partner Pani A. jest inwalidą i nie mógłby
dojść do pracy, a samochodu brak.
Pracuje na ochronie, czasem po 2 dni
bez przerwy. Posadę przyjął kosztem
renty. Poza tym byłby problem z odprowadzaniem dzieci do szkoły. Każde
rozpoczyna lekcje o innej porze. Do
tego za każdym razem trzeba zabrać
ze sobą w wózku najmłodsze, kilkumiesięczne.
„Za Piotrowskiego” miał powstać
blok komunalny przy ulicy Ogrodowej. Podobno mieszkania zostały
sprzedane, a nie rozdane potrzebującym. Choć zgodnie z tym, co mówi
Pani A., obecnie łatwiej jest się dogadać z urzędem. Za czasów Pana Piotrowskiego i Siarny ponoć nie dało się
niczego dowiedzieć.

Zmień pracę, weź kredyt
W urzędzie padła propozycja, aby
rodzina wynajęła mieszkanie. Zgodnie z tym, czego się dowiedziałem,
nikt nie chce wynająć im mieszkania.

fot. Paweł Sieger

ZAPROSZENIA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2017
ORAZ DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO
PRACY W KOMISJACH KONKURSOWYCH

Problem ma stanowić brak własnego domu lub mieszkania, do którego w razie problemów mogliby
wrócić. Prawdopodobnie chodzi
o problemy z meldunkiem. Odpada
też wizja zaciągnięcia pieniędzy na
mieszkanie – brak zdolności kredytowej.

Robią, co mogą
Państwo starają się zadbać
o dzieci, jak tylko mogą. Trójka
z nich chorowała, miały problemy
z migdałami. Zdrowiu na pewno nie
sprzyja grzyb w mieszkaniu i przymus załatwiania potrzeb fizjologicznych do wiaderka w przedpokoju. W toalecie są osy. Urząd
został o tym poinformowany, ale

REKLAMA

667 607 450

Przypominamy, że każdy uprawniony mieszkaniec powiatu
wołomińskiego może korzystać z usług punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej niezależnie od miejsca zamieszkania.
Szczegółowe informacje dot. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz uprawnionych do jej otrzymania można znaleźć na
stronie www.powiat-wolominski.pl zakładka
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA.

rodzinę odesłał do straży pożarnej.
Straż pożarna poleciła kupić specjalny preparat i wybić osy. Preparat został kupiony i zaaplikowany,
ale osy nie dają za wygraną.
Dużą ulgę przyniósł program
500+. Jest szansa odłożyć na wyprawki szkolne dla czwórki dzieci.
Z pieniędzy 500+ zostało też kupione
łóżko piętrowe, ponieważ, jak mówi
Pani A. – jakoś trzeba pomieścić
i siebie, i dzieci. Jest też zapewniony
kącik, w którym dzieci mogą odrobić lekcje. Część pieniędzy zawsze
można też odłożyć na nieplanowane
wydatki. Rodzina obecnie zmuszona
jest tak żyć. Jak by nie przestawiali
mebli, to miejsca będzie za mało.
Pani A. marzy o jednym – lepszej przyszłości dla swoich dzieci.

10

fakty.ogłoszenia

Nr 15 (331) 15 września 2016, www.facebook.com/faktywwl, www.fakty-wwl.pl

Dam pracę
zzPrzyjmę kierowcę do pracy. Prawo jazdy C+E, stała współpraca, tel. 503 368 242
zzZatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

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 KrubkachGórkach. CV prosimy wysyłać
na adres: r.wydra@palac-alexandrinum.pl
zzDawi Auto. Serwis zatrudni blacharza
i lakiernika (z możliwością zakwaterowania). Marki, tel. 501 016 555

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 506 975 273
zzZatrudnię mechanika samochodowego, tel. 601 384 046
zzZatrudnię cukiernika z doświadczeniem lub bez. Praca w Trojanach,
z możliwością zakwaterowania, tel.
502 617 823
zzZatrudnimy pracowników do sprzątania marketu w Wołominie. Umowa
zlecenie stawka 8 zł/godz (netto).
Kontakt tel. 601 711 447

Restauracja w nowej Galerii
Wołomin „Mleczak Polski” zatrudni pracowników: Kucharzy,
Pomoce kuchenne, Gospodynie
domowe, Kasjerów, Obieraczy
warzyw. Kontakt e-mail mbs.
mbs@o2.pl, tel. 576 050 685

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

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

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

Wynajem rębaka do gałęzi, tel.
666 402 668
zzWykonam 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

Sprzedam

zzLikwidacja zakładu. Wyprzedaż: blachy
stalowe, narzędzia, śruby, łożyska, części
do maszyn, profile, stal różna. Wołomin,
ul. Szosa Jadowska 52, tel. 600 871 185

Polski węgiel: orzech, groszek,
miał, kruszywo. Sprzedaż węgla z dostawą L. Czumaj, tel.
601 424 209

Tartak

Nadma Jaworówka 44
tel. 514 202 038, 882 840 184

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

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

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

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

Drewno opałowe,
kominkowe, brykiet, pelet.
Tarcica, więźba dachowa,
deski, szalówka. Transport.

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

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

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

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

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

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

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

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

FILTRY do WODY

bezpłatne badanie
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

Budowlane usługi

Ogrodzenia

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

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

501 122 370

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

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

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

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
zzUkładanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, telefon
663 51 17 71
zzUsługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Hydraulika – pełen zakres, montaż instalacji urządzeń gazowych,
hydraulika c.o., tel. 514 166 055
Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

Brukarstwo

Usługi finansowe
zzAle szybka i elastyczna pożyczka do
25000 zł. Tel. 512 870 068
zzAtrakcyjna pożyczka od 500 zł do 25
tys. Tel. 512 870 068
zzKasa potrzebujesz pieniędzy? Zadzwoń 512 870 068
zzLekka pożyczka do 25 tys. Zadzwoń.
Tel. 512 870 068
zzPotrzebujesz gotówki? Zadzwoń po
szybką pożyczkę 512 870 068
zzSzybka pożyczka, decyzja nawet w
24 godziny - Zadzwoń lub SMS KASA
512 870 068
zzPożyczka nawet do 25000 zł, od 18.
do 80. roku życia. Zadzwoń 512 870

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

Nauka i szkolenia
zzMatematyka, fizyka, chemia. Dojazd,
tel. 518 810 630

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

Nieruchomości wynajmę
zzWynajmę mieszkanie przy stacji w
Kobyłce, 30 m2 + aneks i łazienka, tel.
22 786 23 51, 784 711 136
zzWynajmę lokal usługowo-handlowy
w centrum Tłuszcza o pow. 38 m2,
tel. 505 324 705 lub 502 149 345

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

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

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

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

Usługi informatyczne. Komputery, sieci, serwis. Tel. 609 620 267

Sklep zoologiczny Pupil

AUTO – SKUP

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

Tel. 691-613-708

Kupujemy
wszystkie
auta

z roczników
1995-2013

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

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

Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

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

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

Mechanika pojazdowa,
wieloletnie doświadczenie

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

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Kompleksowe usługi
hydrauliczne i gazowe

Auto
Gaz
montaż, serwis.

Usługi komputerowe

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

Docieplenia budynków

05-200 Wołomin - Duczki, ul. Zachodnia 2
tel./fax 22 787-73-84, kom. 601 717 385

Fauna i flora

Motoryzacja kupię

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

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

Gastronomiczne

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

Grzegorz Lewandowski

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

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

Projektowe usługi

www.opaltartaknadma.pl

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

Transportowe usługi

HOLOWANIE POJAZDÓW
MECHANIKA
BLACHARSTWO Rafał Krogulec 601 717 458
LAKIERNICTWO
WULKANIZACJA

Wysokiej jakości produkty
za rozsądną cenę dla twojego Pupila.
Zapraszam pn. pt 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00.
Radzymin, ul. Batorego 1, tel. 662 922 333

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

Motoryzacja sprzedam

Motoryzacja usługi
Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl
zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, tel. 22
761 10 26

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

Ekspres

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
24h/7 dni. Udrażnianie rur,
czyszczenie drenaży i rynien.

Tel. 781 266 854, 697 378 786
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29.08.2016

zz Marki, ul. Graniczna. Artur A. (lat 30),
kierując autobusem, wykonując manewr
skrętu w lewo, zderzył się z samochodem
marki Toyota Hilux, którym kierował
Tomasz O. (lat 50). Kierujących przebadano z wynikiem 0,00 mg/l. W wyniku
zdarzenia kierujący autobusem doznał
złamania prawej ręki.
zz Marki. Sprawca, po uprzednim pokonaniu zamków fabrycznych, skradł pojazd
marki Ford Transit koloru białego, rok
produkcji 2010. Suma strat: 33.000 zł.
zz Radzymin. Kradzież przyczepy specjalnej marki Atlas Copco. Suma strat:
60.000 zł.

30.08.2016

zz Wołomin, ul. Szosa Jadowska. Dariusz
S. (lat 38), kierując pojazdem marki
BMW, potrącił przechodzącą przez ulicę
w pobliżu przejścia dla pieszych Bronisławę S. (lat 80), która pomimo podjętej
reanimacji zmarła na miejscu zdarzenia.
Kierujący pojazdem był trzeźwy, pobrano
mu krew do badania. Pojazd zabezpieczono do badań.

31.08.2016

zz Oble. Sprawcy, po uprzednim wybiciu
nieustalonym narzędziem szyby w oknie
budynku letniskowego, weszli do jego
wnętrza i skradli 5 butelek wódki oraz
zniszczyli parapet i okno. Suma strat:
430 zł.
zz Kobyłka. Sprawca, wykorzystując
nieuwagę właścicielki domu, skradł
z niezamkniętego pomieszczenia torebkę
wraz z zawartością dokumentów: dowodu
osobistego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej, legitymacji PZŁ, kart bankomatowych oraz pieniędzy w kwocie 700 USD
oraz 200 zł. Suma strat: 3.200 zł.
zz Szewnica. Z ogrodzonego i dozorowanego terenu budowy przy wiadukcie
kolejowym nieznany sprawca skradł
w nieustalony sposób zagęszczarkę firmy
Wacker koloru żółto-srebrno-czarnego,
rok produkcji 2007. Suma strat: 23.000 zł.

REKLAMA

zz Stare Załubice. Sprawca skradł
z terenu posesji: piłę do drzewa z
silnikiem, dwie taczki metalowe, dwa
metalowe wózki ogrodnicze, dwa
rowery marki Jubilat i Wigry, a także
inne drobne przedmioty metalowe.
Suma strat: 2.800 zł.

2.09.2016

zz Marki, ul. Piłsudskiego. Łukasz
Z. (lat 41), kierując pojazdem marki
Peugeot Boxer, podczas manewru
zmiany pasa ruchu uderzył w jadący
prawidłowo w tym samym kierunku
motocykl marki Suzuki kierowany
przez Anetę W. (lat 37). W wyniku
zdarzenia kobieta doznała urazu nogi.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi.
zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Mazda 6 koloru granatowego, rok
produkcji 2015, zaparkowanego na
terenie zamkniętego osiedla. Suma
strat: 120.000 zł.
zz Ząbki. Na terenie Praskiej Giełdy
Spożywczej nieznany mężczyzna kierujący pojazdem marki Toyota skradł
artykuły spożywcze: kawę, herbatę,
słodycze, makarony pozostawione
w rejonie hali, przygotowane do
transportu. Suma strat: 1.920 zł.

3.09.2016

zz Wołomin. Sprawcy, poprzez
wygięcie kraty zabezpieczającej oraz
wybicie szyby w drzwiach wejściowych sklepu mieszczącego się na
terenie ogrodzonej posesji, dostali się
do środka i skradli: 102 paczki papierosów, 3 butelki wódki oraz pieniądze
w kwocie 209 zł. Suma strat: 2.000 zł.

6.09.2016

zz Kobyłka, ul. Zagańczyka. Jadwiga
S. (lat 60), kierując pojazdem marki
Citroen C1, potrąciła pieszego Dariusza K. (lat 54), który przechodził przez
jezdnie, po przejściu dla pieszych,
prowadząc rower. Kierującą oraz
pieszego przebadano z wynikiem
0,00 mg/l. W wyniku zdarzenia pieszy
doznał urazu kręgosłupa.

Wicher Kobyłka przez 90 lat działalności nieprzerwanie prowadzi sekcję piłki nożnej. Prawdopodobnie nigdy nie była tak liczna jak obecnie. Przed piłkarzami z Kobyłki nowy sezon
2016/17.
opr. Wicher Kobyłka
Obchodzący w tym roku swój
jubileusz klub ma cztery sekcje
(piłka nożna, siatkowa, kickboxing
i trójbój siłowy), ale futbolowa
akademia jest najliczniejszą grupą
w Wichrze. Obecnie w 16 drużynach trenuje ponad 300 zawodników, a wrzesień jest tradycyjnie
miesiącem naborów. Po udanych
występach naszej reprezentacji na
francuskim EURO można liczyć,
że zainteresowanie mieszkańców
Kobyłki i okolicznych miejscowości
przełoży się na wysoką frekwencję
na treningach. Czy z tej grupy zrodzi się nowa gwiazda futbolu na
miarę Lewandowskiego, Pazdana,
czy Krychowiaka przekonamy się
za kilka lat.
W sierpniu młodzi piłkarze
byli na 6 obozach sportowych.
Najliczniejszy z nich skupiał ok.
70 chłopców. Obecnie oprócz
drużyny seniorów, występującej
w A klasie klub zgłosił do rozgrywek ligowych 10 zespołów młodzieżowych, z których najwyższy
poziom prezentuje drużyna prowadzona przez Aleksandra Cieślaka. Juniorzy z rocznika 2000
grają w I lidze wojewódzkiej, a kilku z nich już dziś aspiruje do gry
wśród seniorów. Ponadto w rozgrywkach ligowych grają zespoły
od rocznika 2009, a także biorą
udział w turniejach i grają mecze

sparingowe z rówieśnikami z innych
klubów. W klubie szkolenie odbywa
się od rocznika 2011, który zaprasza
chętne do uprawiania sportu dzieci
od września.
– W sporcie dziecięcym wynik jest
sprawą drugorzędną – mówi prezes
Wichru Artur Rola. – Najważniejsze, by dzieci uprawiały sport i miały
z tego frajdę oraz były zdrowsze. Zależy nam na ścisłej współpracy trenerów z rodzicami, bo sportowcem nie

jest się tylko podczas treningu, ale
cały czas. Odpowiednia regeneracja,
dbanie o zdrowie, właściwa dieta są
bardzo ważne również dla młodych
sportowców. Na co dzień działalność
akademii koordynuje Piotr Strejlau,
który ma dużą wiedzę oraz bogate
doświadczenie trenerskie i organizacyjne. Mam nadzieję, że z czasem doczekamy się kolejnego wychowanka
Wichru w Ekstraklasie – dodaje prezes Rola.

7.09.2016 godz. 14:55,

zz Kobyłka, ul. Nadarzyńska. Kierujący samochodem osobowym marki
Opel Zafira Wiesław W. (lat 59) nie
zachował należytego odstępu od
poprzedzającego go pojazdu marki
Hyundai kierowanego przez Konrada
K. i najechał na tył tego pojazdu.
W wyniku zderzenia obrażenia odniósł
kierujący Oplem – uraz szyi oraz pasażerka samochodu Hyundai Agnieszka P. (lat 33) – uraz pleców i szyi.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
zz Marki, al. Piłsudskiego. Paweł M.
(lat 35), kierując pojazdem marki Volkswagen LT, uderzył w pojazd marki
Renault Kangoo kierowany przez
Bartosza S. (lat 21), który w wyniku
zderzenia uderzył w słup sygnalizacji
świetlnej. Do szpitali przewiezieni
zostali: Bartosz S.
– z urazem głowy, barku i klatki
piersiowej oraz pasażerowie Renault:
Zbigniew B. (lat 62) – z urazem głowy,
Jan U. (lat 60) – z urazem klatki
piersiowej. Kierujący pojazdami byli
trzeźwi.

8.09.2016

zz Radzymin, ul. Piłsudskiego.
Kierujący pojazdem ciężarowym
marki Mercedes Arocs Marek P., jadąc
ul. Jana Pawła II od strony Słupna,
na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego,
potrącił pieszego Henryka W. (lat 76),
przechodzącego w miejscu niedozwolonym przez jezdnię bezpośrednio
przed jadącym ww. pojazdem. Pieszy
z obrażeniami ciała został zabrany
do szpitala, gdzie pomimo udzielonej
pomocy lekarskiej zmarł.

Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda
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Pierwsze punkty
w ligowych
rozgrywkach

Dobra passa
GKS Dąbrówka

Dwa roczniki UKS-u Ostrówek z różnym
powodzeniem rozpoczęły swoje zmagania
ligowe.

Klub z Dąbrówki wrócił na zwycięską ścieżkę. Najpierw 4 września pokonał na wyjeździe Dąb II Wieliszew
2:0. Następnie 10 września pewnie pokonał u siebie
zespół Bednarska Warszawa 4:1. GKS udokumentował
swoją przewagę w ciągu pierwszych 33 minut, aplikując
rywalom trzy gole. Skutecznością mogą pochwalić się
Dominik Zadrożny i Robert Różycki, którzy wpisali się na
listę strzelców w obu meczach.

opr. Rafał Orych

Wojciech Frąckiewicz
W 1. kolejce młodsza drużyna w swoim debiucie pokonała po wyrównanym spotkaniu drużynę AP Agape II
Białołęka 4:2. Natomiast starszy rocznik trafił w swoim
pierwszym meczu na rywala z pierwszej półki – drużynę Escolę II Warszawa. Niestety UKS-owiczom nie udało
się zaskoczyć ani razu bramkarza rywali. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się wynikiem 14:0 dla drużyny
z Warszawy. Na uzyskanie pierwszych punktów i zmazanie złego wrażenia z pierwszego spotkania zawodnicy
z rocznika 2004 musieli czekać do następnej kolejki.
W 2. kolejce rywalem podopiecznych trenera Adama
Matejaka był zespół UKS Błyskawica Warszawa. Tym
razem zespół z Ostrówka nie dał najmniejszych szans
rywalom i przez cały mecz kontrolował przebieg spotkania. Wysoki wynik 4:1 i pierwsze zwycięstwo w lidze.
Młodszy rocznik zmierzył się ze swoim dobrze znanym
konkurentem z poprzedniego sezonu – drużyną Białych
Orłów Warszawa.
Analizując dotychczas rozegrane pomiędzy tymi drużynami mecze, trudno byłoby wskazać faworyta. Jednak
drużyna z Ostrówka miała atut w postaci swojego boiska
i wykorzystała go znakomicie od pierwszej minuty meczu. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 3:0 dla
gospodarza. Ostatecznie, spotkanie zakończyło się wynikiem 7:4 na korzyść Ostrówka.
Mecze 3 kolejki:
MLKS Victoria Sulejówek – UKS Ostrówek (2007)
SRT Młode Orły Halinów– UKS Ostrówek (2004)
Więcej informacji: www.facebook.com/uksostrowek

Mecz V kolejki o mistrzostwo warszawskiej B – klasy
grupy 1

Rządza Załubice – GKS Dąbrówka
sobota, 17 września, godz. 11.00
boisko w Załubicach Starych
Zapraszamy wszystkich kibiców na wielki mecz!

fot. organizatorzy

28.08.2016

zz Marki, ul. Kościuszki. Kierująca rowerem Klaudia K. (lat 18), włączając się do
ruchu z chodnika na jezdnię, nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu jadącemu
rowerem Jackowi N. (lat 38), powodując
zderzenie rowerów. W wyniku zdarzenia
Jacek N. doznał złamania lewej ręki.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

90-lecie MKS
Wicher Kobyłka

fot. organizatorzy

fakty.kryminalne
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Bartosz Świątkowski
najlepszy w Małej Mili!

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

opr. redakcja
Popularność mareckiego biegu rośnie z roku na rok. Tegoroczną edycję ukończyło 287 osób. Pobiec w Mili
chciało znacznie więcej osób. – Po
zamknięciu zapisów dostaliśmy około
100 zapytań o możliwość startu pomimo wyczerpania limitu – tłumaczy
Mikołaj Szczepanowski, organizator
biegu. – Było nam niezwykle przykro
odmawiać kolejnym uczestnikom, ale
niestety nie mogliśmy przyjąć więcej
osób. Cieszy nas tak duże zainteresowanie biegiem. Już teraz pracujemy
nad tym, aby w przyszłym roku mogli
wystartować wszyscy chętni – zapewnia organizator.
Bieg na specyficznym dystansie
1 mili angielskiej (1609 metrów) przyciąga zarówno wyczynowych, jak
i amatorskich biegaczy, jednak bardzo
liczną grupę stanowią dzieci i młodzież. Z myślą o nich organizatorzy
prowadzą nie tylko klasyfikację open,
ale również do 13 i do 18 lat. W tej
pierwszej wśród dziewczyn najszybsza była Julia Domaszczyńska (7:11),

wśród chłopców Jakub Jamorski (6:33),
oboje z Marek. Wśród młodzieży: Daria Giera (6:00) z Radzymina oraz Jakub Strykowski (5:51) z Warszawy.
Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się klasyfikacja drużynowa, w której decydują zsumowane
czasy czterech najlepszych zawodników drużyny. Bezkonkurencyjni
w niej okazali się zawodnicy Markowych Biegaczy, których łączny czas
wyniósł 21:36.

Medalem uhonorowani zostali wszyscy zawodnicy, którzy
ukończyli bieg. Tradycyjnie czekała na nich również wojskowa
grochówka.
Imprezie, jak co roku, towarzyszył piknik rodzinny. Na scenie
zagrały zespoły The Crank z Marek oraz Seaquest z Węgrowa.
Publiczność mogła obejrzeć również występ Zespołu Tańca Nowoczesnego ATUT. Na najmłodszych
czekały dmuchańce i konkursy
organizowane przez partnerów
biegu. Swoje stoisko mieli także
uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach, którzy
sprzedając lemoniadę spragnionym biegaczom, zbierali na rehabilitację Ewy Dziewulskiej, byłej
dyrektor tej placówki.
Organizatorami wydarzenia byli
mieszkańcy ulicy Małej w Markach
oraz Starostwo Powiatowe w Wołominie i Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta
Marki.

Krzyżówka nr 170
POZIOMO:
1A) nazywana grochodrzewem;
1H) obszar po wyrębie;
3G) imię Nerudy;
5G) filmowe żółwie;
6A) dzielnica Warszawy;
7G) mały pojazd zimowy;
8A) Jacques, 1738-1813, fr. poeta
i tłumacz, poemat „Ogrody”;
9G) but albo grzyb;
10A) ksiądz skazany na pokutę w odosobnieniu;
11G) kojarzy się z Grechutą.
PIONOWO:
A1) bóg grecki;
A8) instrument ludowy;
C6) Loda, słynna tancerka;
E6) deserowy na ciasto;
G2) jego bogini to hera;
G7) odłam wyznaniowy;
H5) „... sierpniowa” Małgorzaty Musierowicz;
I1) kapłan żydowski;
I7) miano rzeczy, określenie;
J5) wół z Tybetu;
K1) można ją ogolić;
K7) wywołuje pożar.

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

Bartosz Świątkowski z Kościana okazał się najszybszy w tegorocznej Małej Mili Mareckiej!
Z czasem 4:32 o zaledwie sekundę wyprzedził faworyta mareckiej publiczności Sylwestra
Kuśmierza. Wśród Pań najlepszy rezultat (5:56) osiągnęła Monika Grabarczyk z Marek.
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Nagroda
niespodzianka

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 15 utworzą hasło.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 23 września na adres
redakcji (z dopiskiem: krzyżówka nr 170).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.
REKLAMA

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane
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