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Quo vadis powiecie?

Na półmetku kadencji.
Dwugłos o powiecie wołomińskim.
Piotr Uściński i Janusz Werczyński.
czytaj na str. 3

W NUMERZE:

wołomin bez czołgu
czytaj na str. 2

marszałkowska w Ostrówku
Mieszkańcy gminy Klembów zebrali się 15
września punkt 15.00 na przejściu dla pieszych
na ul. Kolejowej w Ostrówku, aby dać wyraz
niezadowoleniu z powodu trudności, jakie
przyniosła przebudowa mostu w Krzywicy.
czytaj na str. 6

REKLAMA

jest w nas wiara, nadzieja
i chęć organizowania
Maciej Łoś, Radomir Osiński, Filip Brzeski, radny
Powiatu Wołomińskiego – Andrzej Zbyszyński
i prezes Zielonkowskiego Forum Samorządowego
– Grzegorz Grabowski postanowili stworzyć
Rockowe Trójmiasto – Wołomin, Zielonka,
Kobyłka. Opowiedzieli nam o swoich pomysłach
i planach.
czytaj na str. 12
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Piosenkarka, autorka tekstów, była wokalistka zespołu Varius Manx. Anita Lipnicka wystąpi
w sobotę, 8 października o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, ul.
Mariańska 7. Koncert odbędzie się w ramach Światowego Dnia Hospicjów. Poprzedzą go
przemówienia i prelekcje. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: „Ostatecznie liczy się
to, że kochasz”. Informacje i rezerwacje wejściówek: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Światowy Dzień
Hospicjów
Ostatecznie liczy się to, że kochasz

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

30 września (piątek)
16:30 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:15 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże – 16 zł
1 października (sobota)
14:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
16:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże - 16zł
2 października (niedziela)
14:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
16:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże – 16 zł
3 października (poniedziałek)
14:45 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
16:30 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:15 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże - 16zł
4 października (wtorek)
14:45 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
16:30 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:15 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże - 16zł

„fakty.wwl” objęły Światowy dzień hospicjów patronatem medialnym.

Z życia gminy
Wołomin
W czwartek, 22 września na
sesji Rady Gminy Wołomin po
prawie godzinnej dyskusji (nie
wszystko można było zrozumieć
ze względu na pewną nieporadność językową niektórych
dyskutantów) 13 radnych – 11 z
PiS i dwie „przystawki” – podjęło
decyzję o zdjęciu z porządku
obrad projektu uchwały
w sprawie pozytywnego zaopiniowania działań burmistrza Wołomina dotyczących wzniesienia
pomnika zwycięstwa w postaci
repliki czołgu z 1920 roku.
PS
Elementem pomnika zwycięstwa ma
być/miała być wspomniana replika czołgu
Renault budowana i finansowana przez
wołomińską firmę DJChem Chemicals.
Dzięki decyzji radnych tak się nie stanie.
Czołg zostanie zaprezentowany (na lawecie) mieszkańcom Wołomina 12 listopada 2016 roku, a później będzie można go
oglądać na terenie zakładu chemicznego
przy ulicy Łukasiewicza.
Pojawiła się szansa, że jednak zagości
w przestrzeni publicznej, ale nie samego
Wołomina. Obecna na sali radna powiatowa zapowiedziała, że zainteresuje
„przejęciem” czołgu włodarzy Radzymina.

5 października (środa)
www
.kino.robi.to
14:45 – Sekretne
życie
zwierzaków domowych 2D – 16 zł
16:30 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:15 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże – 16 zł
6 października (czwartek)
14:45 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
16:30 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D – 17 zł
18:15 – Sekretne życie zwierzaków domowych 2D – 16 zł
20:00 – Sługi Boże – 16 zł
7 października (piątek)
18:30 – Spektakl teatralny Przekręt (nie)doskonały
– 85 zł

www.kino.robi.to
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Z cyklu Subiektywnie

Pożegnanie z bronią w Wołominie

Paweł sieger
W 1848 roku opublikowane zostało – niewielkie objętościowo,
ale bogate w treść – dziełko, które
zaczynało się słowami:
Widmo krąży nad Europą –
widmo komunizmu.
Tym dziełkiem był Manifest
komunistyczny.
Wspomniane w pierwszym
zdaniu „widmo” odpowiada za
niewyobrażalne zniszczenia, niewysłowione cierpienia, za miliony
pomordowanych, zamęczonych,
zmaltretowanych, za przeoranie
i zglajszachtowanie całych narodów. Jeśli jednak komuś się wydaje,
że „widmo” zdechło, to jest w błędzie. „Widmo” ma się dobrze i – już
pod nowym znakiem towarowym
ze staropolska zwanym brendem –
wciąż krąży po Europie.
Także kończące Manifest zdanie nawołujące, by proletariusze
wszystkich krajów łączyli się, wciąż
jest w obiegu – tyle tylko, że dziś
proletariuszami są różnej maści: jedni śniący o wielkim czymś
i Narodzie, drudzy o politycznie
poprawnej i poprawionej wersji
dziejów (przeszłych i przyszłych).
Nie, nie tylko w Polsce – w całej Europie. I to jest problem.
Jest coś, co rzeczywiście tych
wszystkich ludzi łączy – to przeświadczenie, że im gorzej, tym lepiej,
bo na gruzach będzie można wreszcie zbudować nowy, wspaniały świat.

W jaki sposób te kretynizmy funkcjonują w naszych małych, lokalnych, samorządowych ojczyznach?
W bardzo bezpośredni, szczególnie
gdy wybrani głosami mieszkańców
reprezentanci całym swym jestestwem bronią nieśmiertelnych idei
Marksa i Engelsa (z drobnymi, późniejszymi modyfikacjami).
Ludzie ci bronią takich i podobnych
pomysłów, ponieważ łączy ich jedna
myśl – otóż są przekonani, że wiedzą
lepiej albo wiedzą, kto wie lepiej, i to
„lepiej” trzeba ludziom zafundować.
Nawet na siłę, bo przecież jednostka
nic nie znaczy, niewiele wie i rozumie,
a siła i słuszność jest w masie.
W wymiarze lokalnym przekłada
się to na przeświadczenie niektórych
delegowanych poprzez wybory „nadzorców” do decydowania, co jest dobre, a co złe. A gdy akurat z „centrali”
nie przyszły dyrektywy i „polityczna
egzegeza”, to – na wszelki wypadek –
wywalają wszystko w kosmos.
W czwartek, 22 września okazało
się, że albo większość radnych nie do
końca kuma o co kaman, bo dyrektywy
z Żoliborza nie dotarły, albo rzeczywiście „im gorzej, tym lepiej”. W efekcie
pomysł na mądre urządzenie miejskiej przestrzeni – z bardzo istotnym
prywatnym wsparciem finansowym
– dzięki czemu choć trochę Wołomin
może się przestać kojarzyć z „grupą
wołomińską”, „SKOK-iem Wołomin”,
„SK-Bankiem”, poszedł się…
Idea, której symbolem stał się rekonstruowany za prywatne pieniądze czołg Renault, ma szansę umrzeć
śmiercią zupełnie nienaturalną, bo
większość radnych zdecydowała,
że nad odpowiednią uchwałą trzeba
jeszcze popracować (czytaj: należy
wywalić do kosza – i uchwałę, i pomysł). Trzynastu sprawiedliwych
było „za”, siedmiu „odszczepieńców”
głosowało „przeciw”, a jeden – może

z zachowanymi w sercu, czyli in pectore wątpliwościami – wstrzymał się.
Nieważne.
Ważne, że czołgu nie będzie
w Wołominie. Nie będzie „straszył”
i „konﬂiktował” – niech se bogaci robio, co chco, a my nie pozwolim, by
nam jakiś prywaciarz z fabrykom decydował.
I szlus. I jest git.
Pozwolę sobie stwierdzić: mieszkańcom Wołomina gratulujemy poczucia humoru, którego przejawem
był wybór niektórych radnych. Szacun, ludzie, szacun.
Oczywiście, istnieje możliwość,
że nie poczucie humoru, ale bezmyślność torowała drogę wyborczej
kartce, ale… I tak szacun.
Wyjątkowo niepatriotyczne jednostki niedoceniające efektów „dobrej zmiany” będą mogły udać się
samodzielnie – albo wyposażone
w dziecięcy bagaż – by obejrzeć czołg
na terenie DJ Chemicals. Istnieje też
szansa, że 12 listopada budowana
z wielkim nakładem środków replika
zostanie przez kilka godzin zaprezentowana publicznie – ale to ersatz, coś
jak japońska kreskówka o erotycznym
trójkącie zamiast akcji na żywo.
Po sesji burmistrz Elżbieta
Radwan powiedziała, że „dla radnych
PiS-u chyba im gorzej, tym lepiej”,
zaś obserwująca obrady radna powiatowa reprezentująca inną gminę
stwierdziła: „zaproponuję, by czołg
trafił do Radzymina”.
Czy słowo stanie się ciałem,
i w glorii, i chwale sąsiedni samorząd zaprezentuje nową i zupełnie
nieśmiganą „Renówkę” jako element
promocji jednego z najważniejszych
wydarzeń w historii Europy? Pożiwiom, uwidim.
I niech ktoś powie, że bolszewicy
przegrali pod Wołominem…

Jezus potępia coś innego. Bogacz
przestał wypełniać swoje powołanie, które polegało na pomnażaniu
talentów otrzymanych od Boga. Jego
talentem było osiągnięte bogactwo.
Bogacz przestał spostrzegać wokół siebie innych ludzi jako dar od
Boga, by wykorzystać ich potencjał
do nowych inwestycji. Zadowolił się
z tego, co już osiągnął. Zaczął konsumować kapitał, który nagromadził,
i ten kapitał, który powstał w wyniku
pomnażania dobra obraca się teraz
przeciwko niemu.
Jezus nie potępia więc bogactwa.
Błąd leży zupełnie gdzie indziej. Na
wolnym rynku tylko produkując dobre rzeczy lub dostarczając dobre
usługi, jednostka pomnaża własne
bogactwo. Bogacz uznał, że osiągnął
już swój cel. Nie potrafił wykorzystać
własnego bogactwa, które wytworzył, czyniąc dobro jako narzędzia
do osiągnięcia innego nadrzędnego
celu, którym jest Królestwo Boże
i życie wieczne. Dobra materialne
wprowadziły w błąd jego preferencję
czasową.
Jakie talenty posiadał żebrak?
W jaki sposób bogacz mógłby go
wciągnąć w inteligentny podział

pracy na lokalnym rynku? To nie jest
ważne. Błąd polegał na tym, że bogacz założył, że wszystko już osiągnął
i nikogo nie potrzebował. Ludwig
von Mises (+1973), austriacki filozof
i ekonomista, zauważa, że praca jest
rzadsza od materialnych środków
produkcji, występujących w naszym
świecie. Jest zawsze potrzebna i ciągle jej brakuje w każdej dziedzinie
produkcji. Taki stan rzeczy ustąpiłby
tylko wtedy, gdyby wszystkie materialne czynniki potrzebne człowiekowi do przeżycia były w pełni
wykorzystane. Doświadczenie uczy
jednak, że zawsze będą niezagospodarowane czynniki materialne, których wykorzystanie może zwiększyć
dobrobyt ludzi. Trudno wyobrazić
sobie sytuację, w której podaż siły
roboczej nie mogłaby w żaden sposób zwiększyć produkcji i dobrobytu. Sytuacja taka nigdy nie nastąpi
w gospodarce rynkowej, gdzie na
rynku pracy będzie można zawsze
znaleźć nabywców dowolnej ilości
oferowanej pracy.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

Błąd bogacza
Dzisiaj w Kościele (26. Niedziela Zwykła,
rok C) czytamy przypowieść o bogaczu
i Łazarzu (Łk 16, 19-31). Jezus zaczyna
przypowieść od słów „Żył pewien człowiek”. To znaczy, że Jezus kieruje tę przypowieść do mnie i do ciebie, a nie mówi
o kimś, kto żył w przeszłości.
ks. jacek Gniadek
ekspert z Centrum Wielodzietności
www.centrumwielodzietnosci.pl
Strona internetowa:
www.jacekgniadek.com

Jezus potępia bogacza. Za co? Czy
bogacz czynił zło? Trudno jest to wykazać, analizując treści samej przypowieści. Czy Jezus potępia samo
bogactwo, a pochwala brak działania
u Łazarza? Z pewnością nie. Wystarczy przypomnieć przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30).
Na czym polegał więc błąd bogacza? Czy na tym, że nie podzielił się
z żebrakiem? Za to, że nie podał mu
szklanki wody i kromki chleba? To
najbardziej popularna interpretacja,

ale odejdźmy na chwilę od socjalistycznej teorii redystrybucji dóbr
i spróbujmy popatrzeć na to wolnorynkowo.
Bogacz popełnił błąd. Nie ma
najmniejszej wątpliwości. Powstaje
pytanie: w którym miejscu? Przypowieść nie mówi, w jaki sposób
doszedł do bogactwa. Odrzucamy
kradzież, gdyż wtedy Jezus nazwałby
go po prostu złodziejem. Czy odziedziczył bogactwo po ojcu? Nie ma to
w tym miejscu większego znaczenia,
gdyż odziedziczony majątek staje się
także kapitałem, który chrześcijanin
jest zobowiązany pomnażać.
W przypowieści czytamy, że bogacz świetnie się bawił i ubierał. Czy
nie może tego czynić chrześcijanin,
któremu się powiodło w biznesie?
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Informacja dotycząca sytuacji występującej na wyrobiskach poeksploatacyjnych
w miejscowościach Zawady i Mokre, gmina Radzymin z 26 września 2016 r.
w całości na stronie www.fakty-wwl.pl

Starosta wołomiński

Dwugłos o powiecie wołomińskim

Piotr Uściński
poseł na Sejm VIII kadencji
Prawo i Sprawiedliwość,
mieszkaniec Ząbek

Janusz Werczyński
przewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego,
mieszkaniec Marek

kamil Gumienny: zaczniemy od tematu najbardziej aktualnego. jak Pan
ocenia decyzję wojewody odnośnie
wygaszenia mandatu radnemu powiatu mariuszowi dembińskiemu? czy
powiat idzie na wojnę z wojewodą?
Piotr uściński: – Bulwersująca jest

informacja o zleceniu przez obecny zarząd powiatu (którego członkiem jest Pan Dembiński) wykonania
prac zakładowi, którym kieruje Pan
Dembiński. Jako kierownik Zakładu
Komunalnego z Tłuszcza przyjął on
zamówienie na wykonanie prac na
terenie zupełnie innej gminy, tj. Radzymina. Jest w tym wiele nieprawidłowości.
Po pierwsze, nie powinien zakład
komunalny należący do jednej gminy
wykonywać czegokolwiek na terenie
innej gminy. Po drugie, prace zlecono bez jakiegokolwiek przetargu, nie
było jakiegokolwiek rozeznania rynku, żadna inna firma nie miała więc
możliwości złożenia lepszej oferty.
Po trzecie, sam fakt, że kierownik
zakładu jest członkiem zarządu powiatu, rodzi podejrzenie graniczące
z pewnością, że to właśnie dlatego podpisano tę umowę pomiędzy
tymże zarządem i tymże zakładem.
Po czwarte, Pan Dembiński jest nie
tylko członkiem zarządu, ale także
radnym powiatowym, który ma zakaz ustawowy uzyskiwania takiego
rodzaju korzyści.
Wojewoda jest organem nadzorczym względem samorządów. Kontroluje przestrzeganie prawa w samorządach. Ma prawo, np. uchylać
niezgodne z prawem uchwały lub
podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze, gdy samorządy uchylają się
od stosowania prawa. Wojewoda

wezwał radę powiatu do wyjaśnienia
sprawy, a potem do uchylenia mandatu radnego Panu Dembińskiemu.
Odbyły się dwie sesje Rady Powiatu Wołomińskiego w tej sprawie. Na
żadnej z nich nie pojawił się zainteresowany radny Dembiński. W jego
obronie też raczej nikt poważnie
nie występował. Jednak mimo merytorycznej argumentacji wojewody
rada nie uchyliła mandatu radnemu.
Trudno to skomentować.
janusz werczyński: – Rada powiatu jest wyjątkowo pokojowo
usposobiona. Nie prowadzimy wojen i w tej sprawie jej nie chcemy.
Sprawa mandatu Mariusza Dembińskiego ma już kilkumiesięczną
historię. Tuż przed wakacjami Pan
Wojewoda przekazał nam pismo
mieszkańca Zwolenia, z którego
wynikało, że radny powiatowy, który pełni funkcję dyrektora zakładu
budżetowego w Tłuszczu, naruszył
zakaz kierowania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia
powiatu.
W
przeprowadzonym
przez
radę postępowaniu wyjaśniającym
stwierdziliśmy, że zarzuty są niezasadne. Pan Wojewoda początkowo potwierdził ustalenia dokonane
przez radę, lecz w krótkim czasie
zmienił stanowisko i wezwał nas do
wygaszenia mandatu naszego kolegi. Choćby powyższa okoliczność
świadczy o tym, że sprawa jest
skomplikowana. Przepisy są niejednoznaczne i niejasne. Wszystko
wskazuje na to, że ostateczna decyzja zostanie podjęta przez sąd.

jak Pan rozumie i wyobraża sobie praktyczne użycie zapisów ustawy o samorządzie gminnym: „art. 7.
1. zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych
gminy”, „art. 9. 1. w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami,
w tym z organizacjami pozarządowymi”?
Piotr uściński: – To dość logiczne

przepisy. Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty przez gminę
należy rozumieć zgodnie z zasadą
subsydiarności, a więc gmina powinna realizować te zadania, z którymi samodzielnie nie poradzą sobie
mieszkańcy lub gdy wykonanie ich
przez gminę będzie efektywniejsze,
tańsze itp.
Trudno wyobrazić sobie, aby
mieszkańcy samodzielnie planowali
i budowali drogi, wodociągi lub kanalizację. Gmina takie zadania może
wykonywać sama (np. własna spółka
wodno-kanalizacyjna, własna brygada budująca drogi) lub zlecać je podmiotom zewnętrznym (np. przetarg
na budowę drogi, kanalizacji itp.).
Wybór sposobu realizacji zadania
powinien być moim zdaniem racjo-

nalny, przede wszystkim podyktowany rachunkiem ekonomicznym.
janusz werczyński: – Przepisy
te należy interpretować, pamiętając
o zasadzie pomocniczości. Wspólnota samorządowa powinna brać udział
w zaspokajaniu tylko tych potrzeb,
z którymi jednostka lub mniejsze
społeczności nie są w stanie sobie
poradzić. Z drugiej strony wspólnocie nie wolno wkraczać w zakres tych
potrzeb, które każdy z nas zaspokaja
według własnego uznania. Nadmierna aktywność państwa – a samorząd,
to także państwo – ogranicza naszą
wolność. Ze smutkiem stwierdzam,
że ta subtelna granica w wielu miejscach jest przekraczana – zwłaszcza
przez administrację rządową.

chciałOby się
POwiedzieĆ: kiedy
wydajesz cudze
Pieniądze, tRaktuj
je jakby naleŻały
dO ciebie.

Tworzenie jednostek organizacyjnych to także przejaw koniecznej
aktywności samorządu. W tym zakresie wskazana jest jednak wstrzemięźliwość. Znam przypadki tworzenia zakładów budżetowych czy
spółek, których istnienie jest – delikatnie mówiąc – wątpliwe. W wielu
wypadkach znacznie skuteczniejsze
jest zawarcie umowy z prywatną firmą lub zlecenie zadania organizacji
społecznej.
Wybór sposobu realizacji każdego
zadania musi być wynikiem analizy
skali i złożoności danej sprawy. Wydaje się, że dominować powinno zlecanie zadań na zewnątrz, ale w wielu dziedzinach lepiej sprawdzają się
gminne spółki. Przykładem może być
branża wodociągowo-kanalizacyjna.

w zielonce zadecydowano o likwidacji gminnej spółki, która zajmowała
się między innymi gospodarką odpadami, dbaniem o czystość i remontami ulic. czy oznacza to, że samorządy
zaczną jednak zlecać zadania ﬁrmom
zewnętrznym, likwidując przy tym
spółki gminne?
Piotr uściński: – Każdy samo-

rząd jest niezależny i sam podejmuje decyzje, rozważając argumenty
za i przeciw. Taka była też zapewne
decyzja władz Zielonki i nie wynika
ona chyba z żadnego ogólnego trendu. Sama likwidacja spółki w Zielonce nie oznacza też, że znika zakład,

może on bowiem dalej funkcjonować
w innej formie organizacyjnej (np.
jako jednostka budżetowa). Z tego,
co czytałem w uzasadnieniu uchwały, radni spodziewają się oszczędności przy tym samym zakresie wykonywanych zadań.
janusz werczyński: – Nie znam
przyczyn likwidacji gminnej spółki w Zielonce. Zapewne decyzja ta
miała racjonalne podstawy i była
poprzedzona rzetelną analizą. Ufam
samorządom i uważam, że powinny
suwerennie podejmować decyzje,
w jaki sposób realizować swoje zadania.
Nie jestem przeciwnikiem spółek
komunalnych jako formy wykonywania zadań samorządu. Czasem zasadne jest powołanie spółki. Z upływem czasu może się jednak okazać,
że przestała ona spełniać oczekiwania samorządu. Wtedy należy ją zlikwidować.

w jaki sposób samorząd może
oszczędzać i szanować pieniądze
obywateli?
Piotr uściński: – Trzeba traktować

pieniądze publiczne z podobnym szacunkiem, z jakim traktujemy własne.
Własne pieniądze oglądamy z każdej
strony, zanim je wydamy. Gdy kupujemy lodówkę, po pierwsze, wybieramy
optymalny dla naszej rodziny model;
po drugie, szukamy, gdzie kupić go
najtaniej. Kupujemy często używane
samochody zamiast nowych. Robiąc
remont, szukamy dobrego i taniego
wykonawcy. Rozważamy długo zanim
weźmiemy kredyt.
I tak samo właśnie trzeba dbać
o pieniądze publiczne. Niby w samorządzie skala jest większa niż w życiu
prywatnym, ale zasady te same.
janusz werczyński: – Każdy
z nas najlepiej wie, jak wydawać
swoje pieniądze. Zwykle wydajemy
je oszczędnie i efektywnie. Trochę
inaczej wygląda wydawanie cudzych
pieniędzy. W tej dziedzinie często jesteśmy bardziej rozrzutni. Z tej przyczyny pieniądz publiczny jest mniej
efektywny od pieniądza prywatnego.
Rządzący powinni więc w pierwszej
kolejności zadbać o to, aby jak najwięcej pieniędzy pozostawało w naszych kieszeniach.
W kwestii szacunku dla pieniędzy
obywateli samorządy zapewne mają
sobie co nieco do zarzucenia. Jednak
nie ulega wątpliwości, że pieniądz
wydawany przez samorządy jest bez
porównania efektywniejszy od pieniądza wydanego przez administrację rządową.
Oszczędność jest cnotą. Należy
być oszczędnym przy wydawaniu
własnych pieniędzy, ale postulat
ten nabiera szczególnego znaczenia
przy wydawaniu pieniędzy wspólnych. Służą temu przetargi, licytacje
i aukcje.
Nic jednak nie zastąpi zwykłej

uczciwości. Nie należy jednak nieuczciwości utożsamiać tylko z korupcją. Nieuczciwe jest także wydawanie pieniędzy na cele zgodne
z prawem, lecz wątpliwe z punktu
widzenia potrzeb wspólnoty. Chciałoby się powiedzieć: kiedy wydajesz
cudze pieniądze, traktuj je jakby należały do Ciebie.

kaŻdy samORząd
jest niezaleŻny
i sam POdejmuje
decyzje,
ROzwaŻając
aRGumenty za
i PRzeciw.

jak Pan zapatruje się na wprowadzenie zasady, że samorząd zleca
zadania, np. zewnętrznym ﬁrmom,
a oferty wybierane są w ramach odwróconej licytacji (kto dane zadanie
będzie w stanie zrealizować jak najtaniej)?
Piotr uściński: – To dobry pomysł,

szczególnie przy zakupach gotowych produktów. Określamy, np.
że chcemy kupić daną ilość białego
papieru do drukarek o odpowiedniej
gramaturze i niech się dostawcy biją
o grosze, kto będzie tańszy. Trudniej
taką licytację przeprowadzić przy
zlecaniu remontu szkoły, ale jak się
dobrze opisze zamówienie i warunki
uczestnictwa w licytacji, to też jest
możliwa.
janusz werczyński: – Jestem wielkim zwolennikiem licytacji „odwróconej”. Z moich obserwacji wynika,
że licytacja jest nie tylko ciekawszym
sposobem wyłaniania wykonawców,
ale także przynosi lepszy efekt od
przetargu pisemnego. W przetargu
pisemnym można złożyć tylko jedną ofertę. Licytacja odbywa się „na
żywo”, a każdy jej uczestnik może
przebić ofertę konkurenta.
Samorządy w znikomym zakresie korzystają z tej formy wyłaniania
kontrahentów. To efekt utrwalenia
się dotychczasowej praktyki organizowania pisemnych przetargów. Aby
w tej dziedzinie nastąpił przełom,
konieczne są zmiany prawne. Należy pamiętać, że Prawo zamówień
publicznych jedynie dopuszcza taki
sposób zlecania usług, robót budowlanych i dokonywania zakupów.
Wciąż sposobem dominującym jest
pisemny przetarg nieograniczony.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
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Toyota dla firm z powiatu
wołomińskiego
arkadiusz węgrzyn
Samochód adresowany jest do
firm, w których przewozi się ekipy
remontowe czy dowozi towary, na
przykład przy działalności handlowej. W ofercie Toyoty jest jedenaście
kombinacji nadwozia i rozmiarów
oraz szereg konfiguracji drzwi.

Dzięki uprzejmości salonu samochodowego Toyota
Marki testowaliśmy weekendowo Toyotę ProAce
w wersji Medium Active. Cena testowanej wersji to
90 900 zł (netto) plus 3300 zł za zabudowę.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031)
Starosta Wołomiński zawiadamia
o wydaniu w dniu 12 września 2016 roku dla Burmistrza Wołomina decyzji
Nr 25pz/2016 znak WAB.6740.14.16.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej
wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„Rozbudowie drogi gminnej ul. Laskowej w Wołominie”
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do
realizacji drogi:
−
ew. nr: 27/1, 27/2, 194/7 obręb 0014-14, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr: 190/17, 190/22, 190/23, 239/6, 255/1, 255/2, 255/3, 261/6, 261/7,
262, 271 obręb 0015-15, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 1, 109 (109/1*, 109/2), 110 (110/1*, 110/2), 114/1 (114/3*, 114/6*,
114/5, 114/4), 173 (173/3*, 173/4) obręb 0020-20, jednostka ew. Wołomin
– miasto,
−
ew. nr 37/4, 63 (63/1*, 63/2), 64, 65, 94/4, 94/5, 176/11, 176/12, 176/19,
176/20, 176/29 (176/39*, 176/40), 176/37 (176/42*, 176/41, 176/43),
176/26 (176/44*, 176/45), 176/38, 177, 178/2, 178/3, 178/4, 179, 180/1
(180/4*, 180/5), 180/3 (180/6*, 180/7) obręb 0021-21, jednostka ew. Wołomin – miasto,

nadwOzie
Testowany przez nas ProAce Medium ma 3674 mm długości przedziału bagażowego, 1397 mm wysokości, 1628 mm szerokości oraz
maksymalną ładowność 1400 kg.
Przestrzeń bagażowa jest dostępna dzięki szerokim drzwiom bocznym, tylnym i niskiemu progowi
otworu załadunkowego. Pokazałem
auto praktykującemu przedsiębiorcy ze Starowoli (gmina Jadów).
Z uznaniem mówił o funkcjonalności
przestrzeni ładunkowej.
Zabudowa jest solidna. Ciekawym
rozwiązaniem są drzwi tylne otwierane do 235 stopni (szeroko). Można
podejść z trudniejszym do załadunku towarem w kilka osób. Nadwozie
nie trzeszczy podczas jazdy, parkowania i pokonywania małych przeszkód. System Smart Cargo pozwala przewieźć dłuższe towary dzięki
wsunięciu ich pod fotel pasażera,
przy dostępności tego rozwiązania
z przestrzeni ładunkowej.

xxx – działki przed podziałem lub niepodlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza liniami rozgraniczającymi teren
niezbędny do realizacji drogi

i na działkach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę sieci
uzbrojenia terenu:
−
ew. nr: 29/3, 81/2, 81/5, 82, 83, 84, 85, 122/1, 123, 125, 146, 147, 148,
149, 150, 157, 195 obręb 0014-14, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 184/20, 184/25, 184/26, 184/29, 184/30, 184/53, 184/54, 186,
189, 190/3, 190/4 obręb 0015-15, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 102, 114/1 (114/3, 114/6, 114/5, 114/4), 115/3, 177, 175, 176/1,
176/2 obręb 0020-20, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 143/2 obręb 0021-21, jednostka ew. Wołomin – miasto,

kabina
Wnętrze testowanej przez nas
wersji reklamowane jest jako wygodne i przemyślane. Właśnie z wnętrzem kabiny obcowaliśmy najdłużej
podczas testu. Jest eleganckie i wygodne, chociaż trzeba się przyzwyczaić do wsiadania i wysiadania (ale
to już taka cecha dostawczaka). Dostrzegliśmy dobre spasowanie mocnych i solidnych plastików kokpitu.
Łatwo ustawić wygodną pozycję za
kierownicą. Do dyspozycji jest kilka schowków. Naszą uwagę zwrócił
wielki schowek w drzwiach, gdzie
można włożyć obfite, zakupione po
drodze w „spożywczym” śniadanie.
Brakuje nieco znanej z francuskich aut szerokiej pułki na dokumenty. Jest za to podłokietnik
ze stolikiem, na którym kierowca
zajmujący się dostawami i transportem może położyć laptop, tablet
i przewozić faktury. Dobrym rozwiązaniem jest także wyłożenie dolnej
części kabiny „pod nogami” specjalnym, stabilnie zamontowanym tworzywem, które pozwala utrzymać
auto w czystości, bez konieczności
prania pewnym części materiałowej
wykładziny.
Dobrze rozmieszczone przyciski
kokpitu i przejrzyste wskaźniki pozwalają na wręcz intuicyjną obsługę.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę
istniejącej sieci uzbrojenia)
oraz na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny
do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę innych dróg
publicznych:
−
ew. nr: 114/1 (114/3, 114/4, 114/5, 114/6), 115/3 obręb 0020-20, jednostka
ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr: 143/2 obręb 0021-21, jednostka ew. Wołomin – miasto.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin,
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

JAZDA

dla FiRm

Jeździliśmy autem z silnikiem
diesla i pojemności dwóch litrów. To
jednostka dopasowana do tego auta,
dobrze połączona z sześciostopniową, płynnie działającą skrzynią
biegów. Ta z kolei pozwala jeździć
w taki sposób, że auto porusza się
z pewną lekkością i precyzją, jednocześnie mało pali. Poza tym samochód ma kilka udogodnień, takich
jak elektrycznie otwierane szyby,
automatyczne światła drogowe, system monitorowania martwego pola
w lusterkach czy system ostrzegania
przed kolizją. Duże znaczenie ma także mały promień skrętu, co pozwala
lepiej poruszać się po ciasnych uliczkach podczas wykonywanych zadań.

Toyota jest obecna na rynku
dostawczych furgonów od 1967
roku. Poprzednik testowanego
auta nosił nazwę HiAce. Małe
firmy mogą być zainteresowane
obecnym modelem ProAce. Kusi
trzyletnia gwarancja z limitem
100 tys. km, dwuletnie okresy
międzyprzeglądowe z limitem
40 tys. km przebiegu, a także
dobra opinia Toyoty w kontekście bezawaryjności i solidności
wykonania. Właściciel napotka
także na rozbudowaną sieć serwisową, co pomoże eksploatować auto.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć
interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.
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Mieszkańcy gminy Klembów zebrali się
15 września punkt 15.00 na przejściu dla
pieszych na ul. Kolejowej w Ostrówku,
aby dać wyraz niezadowoleniu
z powodu trudności, jakie przyniosła
przebudowa mostu w Krzywicy.
Rafał Orych
Rozbiórka dotychczasowego mostu i budowa nowego przez rzekę
Rządzę ruszyła z dniem 16 czerwca.
Zakończenie prac przewidziano na
połowę grudnia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych.
Realizuje ją firma budowlana Strabag.

Gdzie jest most?
Gdzie tkwi problem? Chodzi o brak
mostu objazdowego przez rzekę Rządzę. Mieszkańcy gminy Klembów wystosowali petycję, pod którą podpisało
się około 300 osób, do marszałka województwa mazowieckiego i dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg
z prośbą o jego budowę. Marszałek
Adam Struzik, jak czytamy w odpowiedzi, nie wyraził na nią zgody.
„Ze względu na wysokie koszty
wykonania mostu objazdowego jego
budowa jest brana pod uwagę jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości wytyczenia objazdu drogami
publicznymi. Ponadto trasa objazdu
zaproponowana przez projektanta
została pozytywnie zaopiniowana
przez wszystkie wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organy”.
Objazd wytyczony jest przez
drogi gminne i powiatowe, m.in.
w Dobczynie, Starym Kraszewie
i Klembowie. W sumie kierowcy
muszą nadrabiać ok. 17 km. Szkopuł
w tym, że asfalt na tych drogach zaczyna już niszczeć w wyniku natężonego ruchu, zwłaszcza pojazdów
wysokotonażowych. Warto dodać,
że na części z nich niedawno położono nową nakładkę. A to nie jedyny problem. Wiele do powiedzenia
w tej sprawie mają mieszkańcy.

Ruch jak na
Marszałkowskiej
– Gdyby była położona kładka
przez rzekę Rządzę w Krzywicy, to
nie byłoby tego protestu – mówi
mieszkanka Ostrówka. – Rok temu
była robiona ulica i już jest dziura.
Unijne pieniądze się kończą, więc
drogi nie będą tutaj w najbliższym
czasie modernizowane. Przejeżdża
tędy 500 czy ileś samochodów na
dobę, to jest dużo. I największy ruch

fot. RO

Marszałkowska
w Ostrówku
Zastanawiające jest, że w Tłuszczu i Zielonce wykonano przeprawy,
a tutaj nie – mówią mieszkańcy.

jest w godzinach rannych i podczas
powrotów z pracy.
– W dodatku wyznaczono bardzo
duży okres na remont tego mostu.
Podobno już przedłużyli czas do
marca – dodaje mieszkanka Krzywicy. – Przez taki czas można wybudować most na Amazonce, a nie na
takim rowie, za przeproszeniem. Jest
to bardzo ważne, bo to główna trasa
na Wołomin i Warszawę. Wszystko
skupia się na nas.
Protestujący podkreślali, że leży
im na sercu bezpieczeństwo
uczniów. Jak zauważyła jedna z pań,
na trasie objazdu znajdują się szkoły
podstawowe w Klembowie, Starym
Kraszewie i Ostrówku oraz gimnazjum w tym ostatnim.
– Ukazały się już dwa artykuły w prasie, wpłynęła petycja i nic.
Kompletna znieczulica – podkreśla mieszkaniec Ostrówka. – Cztery
szkoły i setki dzieci. Czy trzeba czekać, naprawdę, na duże nieszczęście?
– Mój szwagier mieszka tutaj 15
lat i mówi do mnie: „wiesz co, nie
mieszkałem w Warszawie przy Marszałkowskiej, a teraz mieszkam. Taki
ruch!” – wspomina.

– Podobnież kładka, którą można
wypożyczyć na pół roku od wojska,
kosztuje sto tysięcy złotych – mówi
mieszkanka, proponując możliwe
wyjście z patowej sytuacji.
– Służyłem w wojsku i wiem.
Wojsko przez tydzień by to zrobiło –
potwierdza jeden z panów.

Czekając na Godota?
Również młodzież uczęszczająca do lokalnych szkół podkreśla,
że zrobiło się niebezpieczniej na
drogach.
– Od czasu rozpoczęcia przebudowy mostu ciężej przejść na drugą
stronę ulicy. Trzeba czekać 10-15
minut. Mało który samochód się zatrzymuje, aby przepuścić uczniów –
mówi nastolatek z Ostrówka.
– Wcześniej nie było z tym problemów – dodaje inny. – Była też tutaj jedna stłuczka.
– Można zaryzykować, że się zakopie autem i pojechać przez niby
taki objazd koło lasu, przez pola –
zauważa jeden z uczniów.
Jak miałem okazję sprawdzić,
wspomniana droga gruntowa, któ-

ra prowadzi przez prywatne działki
i wąski mostek, zwłaszcza gdy popada deszcz, staje się nieprzejezdna.
– Nie ma tutaj inicjatora. To po
prostu ruch społeczny. Ja osobiście
protestuję przeciwko temu, żeby
następnym razem ktoś zawczasu
pomyślał nad tym, co robi – relacjonuje sołtys Klembowa Michał Wąsik.
– Chodzi przede wszystkim o nasze
drogi, które zostaną po tym objeździe. Urząd Marszałkowski nam ich
nie naprawi, powie, że to jest sprawa
urzędu gminy. A w tym momencie
gmina ma inne inwestycje.
– Chcemy, aby przyspieszyli remont mostu. Mieszkańcy, którzy
mieszkają w jego pobliżu, widzą,
że tam się praktycznie nic nie dzieje.
Zależy nam na znalezieniu wyjścia
z sytuacji – podsumowuje sołtys.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
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Program Rewitalizacji dla Gminy
Strachówka na lata 2016-2023
Gmina Strachówka przystąpiła do
opracowania Lokalnego „Programu
Rewitalizacji dla Gminy Strachówka
na lata 2016-2023” zgodnie z Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 24 czerwca 2016 roku.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Strachówka otrzymała
dotację celową na podstawie Umowy
Nr POPT-REW-61/2016-00 z dnia
14 czerwca 2016 roku zawartej pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa Mazowieckiego, w imieniu
którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Okres realizacji projektu od 2 lutego
do 31 grudnia 2016 roku. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Spójności i Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 oraz Ministerstwa Rozwoju i Województwa Mazowieckiego.
Całkowita wysokość kosztów
kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 67 600,00 zł słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy
sześćset złotych. Kwota dotacji nie
może przekroczyć 90% kosztów
kwalifikowanych realizacji projektu.
W ramach kosztów kwalifikowanych m. in. znajdują się: przygotowanie i opracowanie merytoryczne

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023”,
spotkania konsultacyjne i warsztaty
z udziałem społeczności lokalnej,
wyjazd studyjny z prezentacją obszarów, na których pomyślnie przeprowadzono proces rewitalizacji,
promocja projektu oraz zarządzanie
i koordynowanie projektem.
Zgodnie z definicją Ministerstwa Rozwoju „REWITALIZACJA to
proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji”.
Rewitalizacja, wykorzystując specyficzne, lokalne uwarunkowania,
jest narzędziem wspierającym potencjał gminy na rzecz mieszkańców,
przestrzeni publicznej, środowiska
oraz lokalnej gospodarki. Obszar
wskazany jako obszar rewitalizacji swoim zasięgiem może objąć nie
więcej niż 20% powierzchni gminy,
zamieszkałej przez nie więcej niż
30% ludności. Wyznaczenie granic

obszaru rewitalizacji odbywa się
na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz
konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedstawicielami różnych grup społecznych, organizacjami pozarządowymi, organami
administracji publicznej oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
Gmina Strachówka w ramach
konsultacji społecznych planuje
spotkania ze społecznością lokalną. W trakcie spotkań po części
wykładowo-informacyjnej, która
ma charakter warsztatów diagnostycznych, podczas których
mieszkańcy będą zgłaszać swoje
problemy i propozycje, następuje badanie ankietowe, którego
celem jest zebranie informacji
potrzebnych do optymalnego
wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji oraz zidentyfikowania
przedsięwzięć, które poprawią
warunki społeczno-gospodarcze
i pobudzą obszary wskazane do
rewitalizacji.
Serdecznie zapraszamy na
spotkania.
Więcej na stronie www.strachowka.com.pl oraz na tablicach
ogłoszeniowych w sołectwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

j.mucka@firma-dom.pl

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Kiedy kaloryfer wciąż zimny
Co robić, kiedy coraz zimniej za
oknem, a wspólnota mieszkaniowa
nie ogrzewa na czas naszego mieszkania?

We wspólnotach mieszkaniowych umowę na ogrzewanie lokali zwykle zawiera zarząd wspólnoty. Decyzja o włączeniu ogrzewania nie jest
czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem do jej podjęcia nie
jest potrzebna uchwała właścicieli lokali. Należy jednak pamiętać, że zarząd jest organem podrzędnym wobec ogółu właścicieli. A to oznacza,
że właściciele lokali w uchwale mogą określić zasady, którymi ma się
kierować zarząd, podejmując decyzję o terminie dostarczania ciepła do
lokali. Właściciele lokali mogą, np. ustalić, że taka decyzja powinna zapaść, gdy temperatura na zewnątrz przez kilka dni będzie utrzymywała
się poniżej pewnej wartości. Co więcej, jeśli są już ustalone zasady włączania ciepła, właściciele lokali zawsze mogą je zmienić i podjąć w tym
kierunku nową uchwałę na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Ustawa o własności lokali przyznaje w art. 25 każdemu właścicielowi
lokalu prawo do zaskarżenia uchwały właścicieli do sądu z powodu jej
niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną
lub w inny sposób narusza jego interesy. Jednakże zaskarżona uchwała
podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie.
Często wspólnoty wykorzystują fundusz remontowy do zainstalowania centralnego ogrzewania w budynku. W tzw. małej wspólnocie (do
siedmiu lokali), która kieruje się zasadami określonymi w przepisach
o współwłasności kodeksu cywilnego, na powstanie funduszu muszą się
zgodzić wszyscy właściciele lokali. W dużej wspólnocie wystarczy większość liczona według wielkości udziałów. W małych wspólnotach, gdzie
wymagana jest jednomyślność przy podejmowaniu decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu, może się zdarzyć, że mniejszość blokuje
decyzje większości. Ale wtedy współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który
orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy
wszystkich współwłaścicieli.
adwokat anna błach
kancelaria adwokacka
nadma, ul. malinowa 10
tel. 22 214 01 46
tel. 692 383 412
REKLAMA

Jaka powinna być miłość
rodzicielska?
Mówi się, że rodzic (szczególnie matka) kocha dziecko w sposób
niepodobny do jakiegokolwiek innego człowieka: wykazuje
się cierpliwością, łagodnością i niesłabnącą troską o dobro
potomstwa, nawet za cenę własnej wygody. Kiedy zostajemy
rodzicami, cały świat zmienia perspektywę: dobro dziecka staje
się nadrzędnym obowiązkiem... Problemy pojawiają się wtedy, gdy
zaczynamy mylić dobro z dobrobytem, a wychowanie z czymś
w rodzaju hodowli egzotycznego stworzonka.
maRta bąk, PsychOlOG

ROdzice niePewni
Pisałam już wielokrotnie,
że rodzice w dzisiejszych czasach
są bardzo niepewni w swojej roli,
często ograniczając ją jedynie do
zaspokajania materialnych potrzeb dziecka (co, zważywszy na
współczesną, rozbuchaną daleko
poza granice zdrowego rozsądku
kulturę konsumpcji, może rzeczywiście zaangażować wszystkie siły witalne rodzica). Inni wychodzą z założenia, że skoro sami
zostali wychowani w rygorze zakazów i kar, to własnym dzieciom
(zapewne w ramach rekompensaty – pytanie tylko za co) zafundują
w życiu coś zgoła przeciwnego
– pełną swobodę myślenia i działania, żadnych stresujących ograniczeń i, broń Boże, karcenia za
cokolwiek.
Jeszcze inni są dręczeni przez
tak silne poczucie swojej niskiej
wartości, że ich naczelną zasadą jest „być fajnym” dla własnego dziecka – co skutkuje tym,
że w obawie o to, że dziecko
„przestanie ich lubić”, nie są na
siłach wyegzekwować od niego
jakiegokolwiek wysiłku, zaprotestować przeciwko niewłaściwemu zachowaniu, ani nawet
postawić warunków wspólnego,
harmonijnego bytowania.

GROŹna w kOnsekwencjach
słabOŚĆ
Wspólnym mianownikiem wszystkich wymienionych tu postaw jest
pewnego rodzaju słabość – słabość
współczesnego rodzicielstwa. I – o ile
w innych życiowych sytuacjach słabość zasługuje na szacunek (słabi są
chorzy, starsi itp.), to w przypadku
rodzicielskiej słabości jest inaczej
– ona może zasługiwać jedynie na
współczucie, a właściwie żal, towarzyszący obserwacji tego wszystkiego, do czego taka słabość prowadzi.
Bo oto dziecko wzrastające w poczuciu, że jedynym obowiązkiem rodzica jest zaspokajanie jego potrzeb
materialnych, nie ma szans na to, by
nauczyć się: doceniać wartość pracy
(w zasadzie jakiegokolwiek wysiłku),
dostrzegać potrzeby innych osób (np.
zmęczenie rodziców), oceniać ludzi
nie tylko po tym, jakie rzeczy posiadają, dawać od siebie cokolwiek...
Jeżeli w porę (czyli w zasadzie od
początku świadomego życia, czyli od
okresu poniemowlęcego) nie „zabezpieczymy” naszych dzieci systemem
granic, których przekraczanie ma określoną cenę, to zamiast wdzięczności za
taką fantastyczną „wolność” otrzymamy
w najlepszym przypadku pogardę (niestety, nie znam dziecka, które szanowałoby rodziców, którzy nie wymagają
kompletnie niczego), a w najgorszym –
agresję skierowaną albo bezpośrednio
w nas, rodziców, albo w innych ludzi.

kOchasz? wymaGaj!
Dziecko, które nie ma stawianych
żadnych ograniczeń, czuje się po prostu niekochane (chociaż czasem trudno mu sobie to uzmysłowić). Gdy kogoś
naprawdę kochamy, chcemy, aby był on
coraz lepszy – a tego nie da się osiągnąć
bez stawiania kolejnych wymagań. Jeśli
kompletnie niedojrzały człowiek (a za
takiego uważam nastolatka) – może
wracać do domu o dowolnej porze
(albo nie wracać w ogóle przez kilka
dni), nie ma żadnych domowych obowiązków, a jego egzystencja opiera się
właściwie wyłącznie na przywilejach –
to jego rodzice powinni zostać ukarani
za hodowanie społecznie szkodliwego
potwora. Ktoś powie, że sami siebie
karzą – to prawda, chociaż niecałkowita, bo skutki takiego „wychowania”
dotykają nie tylko najbliższych, ale też
wielu innych ludzi, którzy mają wątpliwą przyjemność zetknięcia się z takimi
dziećmi (młodzieżą).
Nawiązując zatem do pytania zawartego w tytule, miłość rodzicielska
może (i powinna) być bezinteresowna, czyli nie powinna być remedium
na osobiste braki i niezaspokojone
potrzeby rodzica; ale na pewno nie
powinna być bezwarunkowa – rodzic
jest pierwszym, który ma dziecko nauczyć respektowania granic (własnych
i innych ludzi), i nic nie usprawiedliwia
jego zaniechań na tym polu. Natura nie
znosi próżni: albo ty wychowasz swoje
dzieci, albo one wychowają ciebie...
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Tłuszcz otrzymał
dofinansowanie na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji!

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

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Monika Konarska
z Wydziału Planowania i Finansów Urzędu Miejskiego w środę,
21 września 2016 roku podpisali
umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę
– Prezesa Zarządu oraz Agnieszkę
Ignatowską – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu
Księgowości i Rozliczeń, na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska,
ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych
Subniecki Warszawskiej poprzez
rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”.
Kwota dofinansowania to
8 187 750,37 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 16 313 679,30 zł. Ciężka praca
oraz zaangażowanie burmistrza
i współpracowników przyniosły
efekty. Dzięki pozyskanej dotacji

mieszkańcy osiedla Klonowa – Norwida w Tłuszczu zyskają około 11 kilometrów sieci wodociągowej i około 15 kilometrów kanalizacji!

Ta inwestycja to kolejny, duży
krok do zwodociągowania i skanalizowania gminy.

fakty.wwl
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Mimo remontu oddziału
wszystkie pacjentki
zostaną przyjęte!

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

W pierwszej połowie października rozpocznie się remont Oddziału GinekologicznoPołożniczego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Potrwa on do końca roku. Na
czas modernizacji zostanie zamknięty trakt porodowy, jednak nie wpłynie to na
funkcjonowanie oddziału, który nie przestanie przyjmować pacjentek.
opr. redakcja

Wojtuś, syn Beaty i Sebastiana Krześniak
z Wołomina, ur. 5.09.2016 r. o godz. 5.15
waga 3380 g, wzrost 55 cm.

– Ten remont jest konieczny.
Początkowo przymierzaliśmy się
tylko do remontu sali cięć cesarskich, w których nie przeprowadzano żadnych takich prac od
początku jej istnienia, czyli od
40 lat. Jednak widząc potrzebę
poprawienia warunków funkcjonowania szpitala, postanowiliśmy gruntownie zmodernizować
całą tę część oddziału. Docelowo
będą tutaj trzy sale porodowe,
sala cięć cesarskich, sala porodowa dla osoby niepełnosprawnej i pomieszczenie intensywnej
terapii noworodków – powiedział
Tomasz Boroński, zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

Leon, syn Marty i Marcina Barczyńskich
z Ząbek, ur. 28.08.2016 r. o godz. 11.50
waga 3590 g, wzrost 56 cm.
REKLAMA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)
Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 4 sierpnia 2016 r., postępowania
administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.26.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Azaliowej
w msc. Cegielnia oraz Ciemne, Gmina Radzymin”.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy
Radzymin, w nawiasach – numery działek po podziale):
−
ew. nr: 331/170 (331/206, 331/207), 331/16 (331/202, 331/203), 331/79
(331/204, 331/205) w obrębie 0003 Cegielnia, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin
−
ew. nr: 184 (184/1, 184/2), 171/2 (171/7, 171/8), 171/1 (171/5, 171/6), 169/3
(169/11, 169/12), 168/12 (168/40, 168/41), 168/28 (168/38, 168/39) w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin

w szPitalu
POwiatOwym
w wOłOminie
ROdzi się Ok. 1600
dzieci ROcznie.

Obecnie oddział dysponuje
dwiema salami z węzłem sanitarnym. Po modernizacji będą cztery
sale, w tym dla niepełnosprawnych, wyposażone w węzeł sanitarny, wentylację i klimatyzację.
Sala cięć cesarskich będzie dostosowana do wymogów, jakie muszą
spełniać pomieszczenia, w których przeprowadza się zabiegi
operacyjne.
Koszt całego zadania to
1 888 000 zł, z czego 400 tys. zł to
środki z budżetu Powiatu Wołomińskiego, resztę pokrywa szpital.
Wykonawcą inwestycji, wybranym
w postępowaniu przetargowym,
jest firma BANEX z Warszawy.
W Szpitalu Powiatowym w Wołominie rodzi się ok. 1600 dzieci
rocznie. Pod tym względem placówka osiąga doskonałe wyniki na

Od lewej: zastępca dyrektora szpitala ds. administracyjno-eksploatacyjnych
Tomasz Boroński i ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
dr n. med. Ryszard Stańczak
tle innych szpitali powiatowych,
w których rodzi się 3, 4 razy mniej
dzieci. Ten wysoki poziom utrzymuje się od kilku lat.
– W 2014 roku, jeśli chodzi
o liczbę porodów, zdobyliśmy
pierwsze miejsce w województwie mazowieckim. W tym roku
możemy ten sukces powtórzyć,
szacujemy, że do końca tego roku
urodzi się w naszym oddziale
łącznie ok. 1650 dzieci – komentuje ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego dr n. med.
Ryszard Stańczak. – Jeśli zaś mowa
o remoncie, bardzo się cieszę,
że nie zaburzy on funkcjonowania
oddziału. Wszystkie pacjentki zostaną przyjęte, a zmiany organizacyjne nie będą miały wpływu na

jakość świadczeń medycznych.
Na temat modernizacji oddziału wypowiedział się także
starosta wołomiński Kazimierz
Rakowski: – Zdrowie jest dla
mnie priorytetem. Od dawna
powtarzam, że Szpital Powiatowy w Wołominie powinien
być naszą perełką, oczkiem
w głowie. Wprawdzie teraz nastawiamy się głównie na rozbudowę Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, jednak bardzo
dobrze, że udało się przy okazji
znaleźć środki na wyremontowanie oddziału, na którym
przychodzą na świat nowi
mieszkańcy powiatu. Na takie
inwestycje nigdy nie zabraknie
pieniędzy.

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy
Radzymin w całości:
−
ew. nr: 168/9, 168/11, 168/13 w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5
Radzymin
- w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Radzymin, niepodlegające przejęciu:
−
ew. nr: 331/97, 331/171, 331/174, 331/172 w obrębie 0003 Cegielnia, jedn.
ewid. 143409_5 Radzymin,
−
ew. nr: 168/10, 167/24, 166/10, 165/18, 165/3, 165/5, w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
−
ew. nr: 331/162, 331/149, 331/135, 331/130 w obrębie 0003 Cegielnia, jedn.
ewid. 143409_5 Radzymin
−
ew. nr: 165/25, 165/16, 165/17 w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5
Radzymin
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego
można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów, tj. pn.
9-17, wt 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16 oraz składać uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu
o posiadane materiały.

REKLAMA

SKLEP ŻELAZNY
Wołomin
ul. Moniuszki 9
czynny:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
tel.: 22 787-92-08

Taczka Budowlana
Pompa W-Z
Kosz
Pompa do szamba z rozdrabniaczem
Stojak na worki na śmieci 3 elem

fakty.news

opr. red

Wystawa i koncert

W niedzielę, 9 października o godz.
17.00 w wołomińskiej Galerii Przy Fabryczce, ul. Orwida 20 odbędzie się wernisaż wystawy Magdy Pietruchy pt. „Odbicia” i koncert zespołu LeDIO.

Piknik w Nadmie

W sobotę, 1 października w godz.
10.00-24.00 na terenie lądowiska
w Nadmie (gmina Radzymin), ul. Mostowa odbędzie się Rodzinny Piknik Lotniczy
pt. ,,Piloci Brygady Pościgowej z Zielonki
w obronie Warszawy”.

Inauguracja i jubileusz

Stowarzyszenie Powiatowy Uniwersytet Otwarty w Wołominie zaprasza
mieszkańców Wołomina na uroczystość
inauguracji i pięciolecia we wtorek,
11 października o godz. 14.00 w sali Cechu w Wołominie, ul. Moniuszki 11.
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REKLAMA

Siedlce, ul. Kleeberga 2
Posiadające sieć przychodni zdrowia
na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ
Miejsce pracy: Strachówka

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
OPIS STANOWISKA
• Realizacja kompleksowej, pielęgnacyjnej opieki pielęgniarskiej w zakresie POZ i AOS

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW
• Wykształcenie kierunkowe
• Mile widziane kursy: pielęgniarstwa rodzinnego, szczepień, EKG
• Dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych systemów medycznych
• Mile widziane prawo jazdy kat. „B”
• Nastawienie na klienta

OFERUJEMY
• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
• Pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących
projektów medycznych

KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail:
kadry@centrum.med.pl
Kontakt telefoniczny: 25 644 07 40, fax. 25 785 00 01 lub kom. 519 134 112
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Centrum
Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

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

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

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

Od 24 lipca na placu koło
kościoła w Zabrańcu
(gmina Poświętne)
odbywają się otwarte dla
wszystkich spotkania
w ramach projektu
„Odkrywamy Świat”.
Organizatorem jest
Parafialny Klub Sportowy
„WICI” Zabraniec. Projekt
jest realizowany dzięki
wsparciu finansowemu
LGD Równiny
Wołomińskiej.
opr. Rafał Orych
Uczestnicy, pod czujnym
okiem organizatorów, mają możliwość przeprowadzania eksperymentów chemicznych i fizycznych. Dotychczas odbyły się trzy
z pięciu zaplanowanych spotkań.

Co skrywa cukier, magnes
i atrament?
Na pierwszym spotkaniu
uczestnicy poznali dawną sztukę
ukrywania informacji za pomocą substancji naturalnych zawierających cukry. Na zajęciach
korzystano z soku cytryny lub
arbuza. Większą popularnością
cieszył się arbuz, zapewne dlatego, że był smaczniejszy. Każdy
wykonał przy ich użyciu „niewidoczny” rysunek lub napis
i wywołał go, ogrzewając papier
ogniem. Jak się okazało, nastręczyło to pewnych trudności. Kluczowa była wprawa, by nie spalić
kartki, co okazało się nie takie
proste i wiele ukrytych informacji „poszło z dymem”. Niemniej
eksperyment przypadł do gustu
i część dzieci ponowiła swoje
próby.
Na drugim spotkaniu poznawano magnetyzm. Uczestnicy
eksperymentalnie określali, na
jakie materiały działa magnes.
Potem sprawdzali, przez jakie
działa substancje. Na koniec wykonali kompas z materiałów dostępnych w domu. Zadanie nie

Wszechobecna technika

było łatwe, ale udało się wyznaczyć
północ.
Na trzecim spotkaniu uczestnicy przygotowywali atrament sympatyczny. Do dyspozycji było kilka
związków chemicznych, z którymi
eksperymentowano z różnym efektem. W końcu udało się uzyskać
atrament sympatyczny. Zrobione
przy jego użyciu napisy i rysunki
„znikały i pojawiały się” w zależności
od tego, czym kartka została spryskana. I tak zastosowanie roztworu
kwaśnego (najlepszy był kwas chlorowodorowy) powodowało, że rysunki znikały, zaś spryskanie roztworem zasadowym powodowało,
że rysunki się pojawiały (najlepszy
był wodorotlenek sodu). Tutaj nie
było ryzyka spalenia kartki.

– Głównym celem projektu jest zaszczepienie dzieciom zainteresowania
nauką i techniką, ponieważ żyjemy
w czasach, w których technika jest
wszechobecna – mówi współorganizator i sołtys Zabrańca Bogdan Ulejczyk.
– Często jej nie rozumiemy, chociaż umiemy się nią posługiwać. Natomiast warto ją zrozumieć, by móc
dalej rozwijać. Technika nie jest magią, lecz opiera się na wiedzy i nauce. W ramach projektu uczestnicy
wykonują eksperymenty i obserwują
efekty. Przy okazji poznają przebieg
zjawisk chemicznych i fizycznych,
które są wykorzystywane w technice. Większość eksperymentów,
które były i będą robione, można
powtarzać w domu. Takie było założenie projektu, aby uczestnicy mogli
się czegoś nauczyć i potem przekazać tę wiedzę innym, by poszerzać
krąg „wtajemniczonych” – dodaje.
– Realizacja projektu jest możliwa
dzięki wsparciu finansowemu LGD
Równiny Wołomińskiej, które uzyskaliśmy w ramach programu Działaj Lokalnie IX. Całkowity koszt to
2.800 zł, natomiast dofinansowanie
z LGD RW wynosi 2.200 zł. Pozostała
kwota to wkład własny klubu. W tym
miejscu podziękowania kieruję do
proboszcza Wojciecha Gawryluka, który udostępnił nam plac przy
kościele i naturalnie – do członków
klubu zaangażowanych w realizację
projektu. Razem możemy więcej –
podsumowuje Bogdan Ulejczyk.

To jeszcze nie koniec
Przed uczestnikami jeszcze dwa
spotkania. Na najbliższym, które
odbędzie się 9 października o godz.
16.00, czekają ich eksperymenty z napięciem powierzchniowym
wody. Termin ostatniego spotkania
nie został jeszcze dokładnie określony, ale organizatorzy zapowiadają, że przeprowadzą eksperymenty
z wykorzystaniem produktów dostępnych w domu.
Dzięki projektowi „Odkrywamy
Świat” młodzi adepci mają okazję
poznać nowe, często zaskakujące,
zastosowania przedmiotów codziennego użytku.

Ortografia na wesoło
To tytuł zajęć prowadzonych w formie zabawy z użyciem m.in. rebusów, skojarzeń,
rymowanek, puzzli i gier ortograficznych. Odbywają się one w kilku ośrodkach
kultury na terenie powiatu wołomińskiego.
red.
Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(7-10 lat). Instruktorem jest Edyta
Nowak-Kokosza – absolwentka
filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz,
redaktor, korektor, copywriter.
Mama 10-letniej Zuzi i 8-letniego
Tymka. To dzieci są dla niej największą inspiracją w tworzeniu
zajęć „Ortografia na wesoło”.
Miejski Ośrodek w Ząbkach, ul.
Słowackiego 10. Informacje i zapisy: www.mokzabki.koti.pl, tel. 22
781 64 30. Zajęcia w środy o godz.
18.00. Start: 7 września.
Marecki Ośrodek Kultury, ul.
Fabryczna 2. Informacje i zapisy:
www.mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Zajęcia w piątki o godz. 17.00. Start: 23
września.
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1. Informacje i zapisy: www.cktluszcz.pl, tel.
29 757 31 34. Zajęcia w poniedziałki
o godz. 18.00. Start: 26 września.
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3. Informacje i zapisy: www.okis.zielonka.
pl, tel. 22 771 90 70. Zajęcia w środy
o godz. 16.00. Start: 5 października.
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Informacje i zapisy: www.mdkwolomin.pl, tel. 22
787 45 13. Zajęcia w czwartki o godz.
16.00 i 17.00. Start: 6 października.
Warto przyjść, warto się przekonać, że nie taka ortografia straszna,
jak ją malują.

fot. archiwum

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

fot. ksenia ulejczyk

Odkrywamy świat
w Zabrańcu

®
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Dam pracę
z zatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

Kucharzy, kelnerów, pomoce
kuchni zatrudni Hotel Pałac
alexandrinum w KrubkachGórkach. cV prosimy wysyłać
na adres: r.wydra@palac-alexandrinum.pl

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

tartaK

nadma jaworówka 44
tel. 514 202 038, 882 840 184

zatrudnimy pracowników do
sprzątania marketu w Wołominie. Umowa zlecenie stawka
8 zł/godz netto. Kontakt tel.
601 711 447

Produkcja i sprzedaż płyt stropowych, drogowych, nadporoży,
kręgów betonowycj, pustaków,
kostki brukowej i innych. zakar
sp. z o. o. radzymin, ul. Weteranów 116, tel. 22 676 96 41, www.
zakar.com.pl

z Zatrudnimy osoby na obiekcie IKEA
Targówek. Na różne stanowiska: taśma
zmywakowa, serwis sprzątający, obsługa
maszyn czyszczących. Prosimy o kontakt
tel. 602 821 741
z Hotel Warszawianka, centrum
Kongresowe w jachrance poszukuje
w związku z dynamicznym rozwojem,
chętnych do pracy na stanowiska:
recepcjonista, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, kelner bankietowy,
inspektor służby pięter, pokojowa,
pracownik gospodarczy. aplikacje
prosimy wysyłać na e-mail: hr@warszawianka.pl, tel. 22 768 94 39
z Zatrudnię piekarza lub osobę na ekspedycję w okolicy Tłuszcza, tel. 507 705 220
z zatrudnię kucharza do pracy w emilianowie k/radzymina, tel. 22 760 21 78

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

sprzedam

Drewno opałowe,
kominkowe, brykiet, pelet.
tarcica, więźba dachowa,
deski, szalówka. transport.
www.opaltartaknadma.pl

skład węgla. Węgiel polski i
importowany. Węgiel kostka, orzech, ekogroszek, miał.
tansport pow. 1 t gratis. ruda
k/radzymina, tel. 507 322 809,
504 071 374

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

naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
toczenie, frezowanie, ostrzenie
narzędzi, cnc, tiG, 3D, koła
zębate wykonuje tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80
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
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

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.

501 122 370

z Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych: stropy, pustaki, ogrodzenia
betonowe, podmurówki, tel. 604 486 478

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

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

Ogrodzenia

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

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

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

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

z Lakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, tel. 22
761 10 26

z Balustrady, bramy, ogrodzenia, renowacja, tel. 601 980 957

transportowe usługi
sprzedaż piasku, żwiru, ziemi,
radzymin, ul. Polna 13. Krzysztof Koźlik, tel. 502 366 154
Przeprowadzki, transport,
www.trans.mart.pl, telefon
22 781 60 03, 601 911 362

Projektowe usługi

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

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

Usługi ﬁnansowe
z Ale szybka i elastyczna pożyczka do
25000 zł. Tel. 512 870 068
z Atrakcyjna pożyczka od 500 zł do 25
tys. Tel. 512 870 068
z Kasa potrzebujesz pieniędzy? Zadzwoń 512 870 068
z Lekka pożyczka do 25 tys. Zadzwoń.
Tel. 512 870 068
z Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po
szybką pożyczkę 512 870 068
z Szybka pożyczka, decyzja nawet w
24 godziny - Zadzwoń lub SMS KASA
512 870 068
z Pożyczka nawet do 25000 zł, od 18.
do 80. roku życia. Zadzwoń 512 870 068

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

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

Auto
Gaz
montaż, serwis.
Mechanika pojazdowa,
wieloletnie doświadczenie

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

nauka i szkolenia
z Matematyka, ﬁzyka, chemia. Dojazd,
tel. 518 810 630

nieruchomości sprzedam
z Superdom 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 superwykończone segmenty 76 m2 + 40 m2 strych z działką
w Wołominie, tel. 505 799 555

nieruchomości wynajmę
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

z ”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

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

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

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

Sklep zoologiczny Pupil

AUTO – SKUP

Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

HOLOWANIE POJAZDÓW
MECHANIKA
BLACHARSTWO Rafał Krogulec 601 717 458
LAKIERNICTWO
WULKANIZACJA

Fauna i ﬂora

Motoryzacja kupię

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

Motoryzacja usługi

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

Gastronomiczne

nagrobki urnowe, murowanie
grobów, układanie kostki, kucie
liter, tel. 604 518 960

Tel. 781 266 854, 697 378 786

Kompleksowe usługi
hydrauliczne i gazowe

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

tel. 783 800 800

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

MiaŁ, GroszeK, DoBrej jaKoŚci
DreWno KoMinKoWe. tanio!

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

Usługi różne

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

SPRZEDAŻ WĘGLA

Betoniarstwo – janusz ostaszyk.
Kobyłka, ul. Ketlinga 4, telefon
786 17 53, 602 388 709

Polski węgiel: orzech, groszek,
miał, kruszywo. sprzedaż węgla z dostawą l. czumaj, tel.
601 424 209

z Dawi Auto. Serwis zatrudni blacharza
i lakiernika (z możliwością zakwaterowania). Marki, tel. 501 016 555
z zatrudnię mechanika samochodowego, tel. 601 384 046
z zatrudnię cukiernika z doświadczeniem lub bez. Praca w trojanach,
z możliwością zakwaterowania, tel.
502 617 823

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

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

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

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

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
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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UKS Ostrówek zakończył
rundę zasadniczą

fakty.kryminalne

15.09.2016

zz Tłuszcz, ul. Przemysłowa. Krzysztof
S., wykonując manewr włączania się do
ruchu kołowego samochodem marki
Scania z prawego pobocza, zderzył
się z samochodem osobowym marki
Renault Megane, którym kierował Zenon
B. Kierowca samochodu marki Renault
znajdował się w stanie nietrzeźwości
(2,23 promila). Zenon B. ze złamaniem
nogi został zabrany do szpitala. Zenonowi
B. zatrzymano prawo jazdy kat. B.

16.09.2016

zz Słupno, ul. Norwida. Kierujący samochodem osobowym marki Opel Marek
K. (lat 63) na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną nie zastosował się do tej
sygnalizacji i wykonując manewr skrętu
w lewo, doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki
Yamaha kierowanym przez Andrzeja K
(lat 68). W wyniku zderzenia obrażenia
ciała odniósł motocyklista. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi.

REKLAMA

W niedzielne popołudnie na obiekcie Huraganu Wołomin najstarszy rocznik
UKS-u rozegrał swój ostatni mecz rundy zasadniczej V ligi okręgowej.

17.09.2016

zz Duczki, ul. Szosa Jadowska.
Kierujący samochodem osobowym
marki Fiat Punto Sebastian P. (lat 27),
wykonując manewr skrętu w lewo do
posesji, zderzył się z wyprzedzającym
go Michałem Ż. (lat 35), który poruszał się motocyklem marki Suzuki.
W wyniku zderzenia obrażenia ciała
odniósł motocyklista. Kierujący samochodem był trzeźwy. Od motocyklisty
pobrano krew do badań.

Wojciech Frąckiewicz
Młodzicy w swoim ostatnim
występie w tej fazie rozgrywek
pokonali drużynę Świtu Nowy
Dwór Mazowiecki 9-1.

Zgrany kolektyw
Worek z bramkami otworzył
Kacper Przybyło – trzy gole. Również hattrickiem, a dodatkowo
czterema zanotowanymi w meczu asystami, może pochwalić
się Bartek Piwko. Jedną bramkę
dorzucił Bartek Kostrzewa. To
już druga bramka środkowego
obrońcy w tym sezonie, który
odnajduje się także w ofensywie
i potrafi skutecznie wspomagać
napastników w grze. Wynik meczu ustaliła nasza niezastąpiona zawodniczka Ula Banaszek,
która pokonała bramkarza gości
dwukrotnie. W końcówce spotkania goście pokusili się jeszcze
o honorowego gola, wykorzystując nieobecność w polu karnym
kapitana drużyny UKS-u Macieja Kacprzaka. Ta sytuacja poka-

18.09.2016

zz Marki, ul. Piłsudskiego. Kierująca
samochodem osobowym marki Mazda 2 Teresa K. (lat 66) na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła
przebiegającego pieszego Roberta Z.
(lat 19). Pieszy doznał złamania nogi.
Kierująca pojazdem była trzeźwa.
zz Postoliska, ul. Staromiejska.
Łukasz W. (lat 32), kierując pojazdem
marki Volvo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w pojazd
marki Fiat Seicento kierowany przez
Katarzynę K. (lat 21), która w wyniku
zdarzenia doznała złamania barku
i urazu klatki piersiowej. Kierujący
pojazdami byli trzeźwi.

19.09.2016

zz Ząbki. Sprawca poruszający się
pojazdem marki Mercedes skradł
z terenu Praskiej Giełdy Spożywczej
20 sztuk palet o wartości 700 zł.
zz Zielonka. Kradzież 2 pojazdów
marki Mitsubishi Outlander koloru
białego, rok produkcji 2015. Wartość
strat pokrzywdzeni ocenili na: Piotr W.
– 100.740 zł, Michał R. – 94.720 zł.
Suma strat: 195.460 zł.
zz Strachówka, al. Łochowska. Hanna
K., kierując samochodem marki
Volkswagen, zderzyła się z samochodem marki Ford kierowanym
przez Agnieszkę B., która z urazem
kręgosłupa została przewieziona do
szpitala.
zz Marki, ul. Rodziewiczówny. Kamil
R., kierując samochodem marki BMW,
zderzył się z samochodem marki
Honda kierowanym przez Romana
M., który z urazem lewej nogi został
przewieziony do szpitala.

fot. organizatorzy

13.09.2016

zz Wołomin. Sprawca dostał się do wnętrza mieszkania i skradł złotą biżuterię
oraz pieniądze. Suma strat: 5.000 zł.
zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki Toyota
Auris koloru białego, rok produkcji 2014,
oklejonego znakami firmowymi. Pojazd
był zaparkowany na ulicy. Suma strat:
60.000 zł.
zz Marki, ul. Piłsudskiego. Katarzyna S. powiadomiła, że jej syn (lat 13)
podczas przechodzenia przez jezdnię
na wyznaczonym przejściu dla pieszych
został potrącony przez nieznaną kobietę
kierującą nieustalonym pojazdem, która
oddaliła się z miejsca zdarzenia. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał
złamania nogi.

zz Helenów. Włamanie do garażu
i kradzież 6 pojemników z preparatem
do elewacji, 4 opakowań z płytkami
oraz 23 sztuk przęseł z ogrodzenia
posesji. Suma strat: 2.500 zł.

zuje, jak cennym i niezastąpionym
zawodnikiem dla drużyny jest ten
młody zawodnik.

Wyciągnęli wnioski
Po niefortunnym początku sezonu i dotkliwej porażce z warszawską
Escolą, UKS-owicze szybko wyciągnęli wnioski ze swojej gry na przyszłość i pozostałe spotkania kończyły się na korzyść ekipy z Ostrówka
(UKS – Błyskawica Warszawa 4-1,
FAKTY.SPORT

III miejsce
gminy Dąbrówka

Uratowali punkt

Radosław Kokosza
W I dniu mistrzostw Dąbrówka prześlizgnęła się do II
rundy, wygrywając tylko jeden mecz grupowy i jeden remisując w 5-zespołowej grupie, tym samym zajmując 3.
miejsce w tabeli.
W II rundzie gmina Dąbrówka trafiła na rywali z Lubina, których pewnie pokonała 4:1, a także gminę Stężyca,
z którą bezbramkowo zremisowała. Osiągnięte wyniki zapewniły awans do ¼ mistrzostw.
W ćwierćfinale los przydzielił nam za rywala gminę
Nadarzyn – wicemistrza Mazovia Cup 2016 (mistrzem
była Dąbrówka). Po przegranej I rundzie MP faworytem
był Nadarzyn, ale po kapitalnym meczu Dąbrówka wygrała
pewnie 3:0!
W ½ finału Dąbrówka trafiła na miasto Nowy Sącz.
Niestety, po bardzo emocjonującym meczu przegrała 1:2,
tracąc bramkę w ostatnich minutach spotkania. Tym samym gmina Dąbrówka zajęła 3. miejsce Mistrzostw Polski
Zakopane 2016! Mistrzem Polski Samorządowców w piłce
nożnej zostało miasto Sierpc. Najlepszym bramkarzem MP
2016 został wybrany zawodnik gminy Dąbrówka – Łukasz
Bestry. Najlepszym strzelcem wśród zawodników z Dąbrówki był Piotr Bielecki – zdobywca 5 goli.

20.09.2016

zz Kobyłka. Kradzież przyczepy
specjalnej (sprężarki powietrza) marki
Atlas Copco, rok produkcji 2007 wraz
z młotem pneumatycznym TEX 23PE
Atlas Copco, rok prod. 2007 oraz
dwoma kompletami węży pneumatycznych o łącznej wartości 35.000 zł.
zz Dybów Kolonia. Sprawca skradł
z terenu ogrodzonej posesji 12 sztuk
akumulatorów samochodowych.
Suma strat: 2.000 zł.
zz Ząbki. Kradzież przyczepki
samochodowej z plandeką marki
SYLAN A 600/1 rok produkcji 2004,
zaparkowanej na posesji. Suma strat:
1.500 zł.
zz Wołomin, ul. Fieldorfa. Tumas A.,
kierując samochodem osobowym
marki Ford Focus, potrącił pieszą
(lat 9), która wyszła zza zaparkowanych pojazdów na jezdnię wprost pod
jadący pojazd. Piesza ze złamaną
nogą została zabrana do szpitala.

Orły Halinów – UKS 3-5, UKS – Świt
Nowy Dwór 9-1). To ostatecznie sytuuje UKS na pierwszym miejscu
w tabeli i daje nadzieję na równie
dobre występy w rundzie rewanżowej. Po dwóch tygodniach przerwy
klub z Ostrówka powróci na ligowe
boiska 9 października i podejmie
u siebie drużynę FCB Escola Warszawa. Mecz odbędzie się 9 października o godz. 18.30 na boisku
Huraganu Wołomin. Wszystkich
serdecznie zapraszamy.

FAKTY.SPORT

W dniach 24-25 września w Zakopanem odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Samorządów
w Piłce Nożnej. Gmina Dąbrówka debiutowała w tych rozgrywkach i od razu zajęła
fantastyczne III miejsce.

17 września zawodnicy GKS Dąbrówka podejmowali w Załubicach Rządzę. Po bardzo
walecznym meczu GKS zremisował 2:2,
zdobywając swoje bramki w ostatnich
3 minutach spotkania.
Radosław Kokosza
Szczęśliwymi strzelcami zostali Adrian Górny oraz Piotr
Szczepański. We wtorek, 27 września o godz. 20.00 w Kobyłce na ul. Napoleona 2a odbył się mecz GKS Dąbrówka
– Marcovia II Marki. Stawką spotkania był fotel wicelidera ligowej tabeli. Relacja z meczu w najbliższym numerze
„faktów.wwl”.
FAKTY.SPORT

X edycja Ligi
Bobra
X edycja Ligi Bobra (Amatorska Liga Szóstek
w Tłuszczu i Zabrodziu) rozpoczęła się na
dobre. Za nami już trzecia kolejka rozgrywek.
Z początkiem września ruszyła jesienna runda, w której uczestniczą 23 zespoły. W tym
roku Marcin Paź i jego ekipa GS AKS postanowili odpocząć od naszych rozgrywek.
LB
Brak zgłoszenia GS AKS (dwukrotnego mistrza ligi)
jest dla wszystkich dość sporym zaskoczeniem. Na obecną chwilę nie wiemy czy jest to dłuższy rozbrat z naszymi
rozgrywkami. Wiemy jedno, z punktu widzenia sportowego
jest to dla nas duża strata.

21.09.2016

zz Stary Dybów. Sprawcy skradli
około 200 gołębi z gołębnika. Suma
strat: ok. 28.000 zł.

22.09.2016

zz Kobyłka. Kradzież pojazdu marki
Toyota Verso koloru brązowego, rok
produkcji 2014. Suma strat: 70.000 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

szersze relacje na stronie
www.fakty-wwl.pl
fot. organizatorzy

12.09.2016

zz Radzymin. Sprawca, wykorzystując
sen domowników, z niezabezpieczonego
mieszkania skradł pieniądze w kwocie
17.000 zł oraz 7 zegarków różnych
marek o wartości 20.000 zł. Suma strat:
3.7000 zł.
zz Radzymin, ul. Konstytucji
3 Maja. Agata M. (0,00 mg/l) kierująca
samochodem marki Peugeot, jadąc ulicą,
na oznakowanym przejściu dla pieszych
potrąciła pieszą Martę J. (lat 30). Poszkodowaną z obrażeniami ciała zawieziono
do szpitala.
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Przekręt w Wołominie

Będą zniżki dla seniorów

Kino Kultura w Wołominie zaprasza na spektakl Teatru Capitol pt.
„Przekręt (nie)doskonały, czyli kto widział Pannę Flint?”. Sztuka
odbędzie się w piątek, 7 października o godz. 18.30.

Seniorzy będą mogli skorzystać z ulg, zniżek i preferencji
zaoferowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz firmy
prywatne. Podstawą do korzystania z ulg i preferencji w ramach
programu będzie Wołomińska Karta Seniora.

opr. eda
Polską prapremierę komedii autorstwa
mistrzów gatunku: Donalda Churchilla
i Petera Yeldhama wyreżyserował Andrzej
Rozhin. W spektaklu występują znakomici
aktorzy: Katarzyna Kwiatkowska, Łukasz Nowicki, Jacek Kopiczyński, Dorota Chotecka,
Maria Dejmek, Bogdan Kalus, scenografię zaprojektowała Dorota Banasik, a kostiumy są
autorstwa Doroty Roqueplo. Całość sprawia,
że widzowie mają okazję zobaczyć przedstawienie najwyższej próby.

Światowa premiera tej klasycznej komedii
odbyła się w Theatre Royal Windsor w 1984
roku i od tego czasu praktycznie nie schodzi
z afisza. Ogromny sukces spektaklu zaowocował tłumaczeniem tekstu na 15 języków.
Pomimo upływu czasu temat przekrętów jest
wciąż aktualny.
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:
www.kino.robi.to, www.kupbilecik.pl, www.
biletyna.pl, tel. 22 776 27 51.

opr. eda
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni
podjęli uchwałę przygotowaną przez Burmistrza Wołomina ws. wprowadzenia Wołomińskiej Karty Seniora. Pilotażowy projekt
skierowany jest dla osób powyżej 60. roku
życia zamieszkujących na terenie gminy
Wołomin. Program wpłynie aktywizująco
i zwiększy dostępność dla seniorów, m.in.
w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych. Jego celem jest również kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego. Jest szansa,
że z Karty Seniora będzie można korzystać
jeszcze w październiku.

FAKTY.edukacja

Microsoft w Ząbkach

W Polsce jest obecnie 38 modelowych Szkół w Chmurze Microsoft – są
to szkoły, które opierają swoje cele edukacyjne oraz samo zarządzanie
placówką na technologii Microsoft. Przykładem jest Szkoła Podstawowa
nr 3 w Ząbkach.
opr. eda

FAKTY.kultura

FAKTY.kultura

Benefis
w Markach

Jest w nas wiara,
nadzieja i chęć
organizowania

15 września w Mareckim
Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego odbył się
benefis działalności kulturalnej Krystyny Klimeckiej,
założycielki i dyrektor tegoż
MOK-u. Spotkanie okrasił
recital Danuty Błażejczyk pt.
„Serce na dłoni”.
Edyta Nowak-Kokosza
Krystyna Klimecka pełniła funkcję dyrektora Mareckiego Ośrodka Kultury od 15 marca 1984 do
30 czerwca 2016 roku. Inicjatorka
i organizatorka wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie artystycznym. Otwarta na wartościowe
nowe idee, inicjatywy i współpracę.
Sprawiedliwy dyrektor, a przede
wszystkim sympatyczny i serdeczny
człowiek.
Pod dyrekcją pani Klimeckiej, od
początku istnienia, ośrodek rozkwitł
i na dobre wrósł w marecki krajobraz, stając się wiodącą instytucją
kulturalną w Markach. Aktualnie
trwa nabór na stanowisko dyrektora
MOK-u.

Maciej Łoś, Radomir Osiński, Filip Brzeski, radny
Powiatu Wołomińskiego – Andrzej Zbyszyński i prezes
Zielonkowskiego Forum Samorządowego – Grzegorz
Grabowski postanowili stworzyć Rockowe Trójmiasto –
Wołomin, Zielonka, Kobyłka. Opowiedzieli nam o swoich
pomysłach i planach.
Edyta Nowak-Kokosza: Skąd pomysł na powstanie Rockowego Trójmiasta? Czyżby to połączenie lokalnych muzycznych sił – Rock Piątki
w Wołominie, Rock Kobyłka i Rock
Live Zielonka. Kto wchodzi w skład
Waszej grupy?
Andrzej: – Pomysł wspólnego

koncertu w trzech miastach i nazwa
wyszły od Maćka Łosia z Wołomina. Jego intencją było zorganizowanie czegoś nowego na bazie dotychczasowych pomysłów, takiego
miniświęta rockowego w naszym
powiecie. Natomiast akcję charytatywną wspomagającą dwójkę dzieci
autystycznych wymyślił Radomir
Osiński z Zielonki. Maciek i Radomir

zaprosili Filipa Brzeskiego i mnie do
współpracy jako współorganizatorów w Kobyłce. Do tego wspólnie zaprosiliśmy Grzegorza Grabowskiego
z Zielonkowskiego Forum Samorządowego i tak powstała rockowa ekipa w powiecie. Trzy autonomiczne
przedsięwzięcia miast spięliśmy
w trójramienne przymierze powiatu.

Formalnie zawiązaliście się 28
czerwca. Pierwsze muzyczne wydarzenia tuż przed nami…
Maciej: – Tak, zebraliśmy się

przed samymi wakacjami, ale wiedzieliśmy, że podczas wakacji nie
damy rady wszystkiego zorganizować, chociaż każdy z organizatorów
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– Technologia nie powinna przeszkadzać,
powinna być przede wszystkim stosowana
tam, gdzie jest potrzebna. Jej wykorzystanie
powinno być jednak tak powszechne i tak
duże, żeby nie było jej widać. Dla odpowiednio
przygotowanych nauczycieli na pierwszym
planie będzie cel edukacyjny, a dopiero potem
będą dobierać technologię, za pomocą której

go zrealizują. To nauczyciel musi zaplanować
proces dla dziecka, żeby osiągnąć cel lekcji
i zainteresować je nauką. Wsparcie technologii pozwoli mu dynamicznie zmieniać formy
pracy – z indywidualnego na grupowy oraz
utrzymać wysoki poziom skupienia uczniów
dzięki ciekawości i mnogości rozwiązań –
mówi Tomasz Łukawski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, Szkoły w Chmurze Microsoft.

Od lewej: Maciej Łoś, Andrzej Zbyszyński, Radomir Osiński i Filip Brzeski.
rozmawiał wstępnie z zespołami.
To były takie sprawy organizacyjne,
których wcześniej nie dało się załatwić. Dlatego zaraz po wakacjach
ruszyliśmy i dzięki zaangażowaniu
Andrzeja Zbyszyńskiego i poparciu
naszej idei przez Starostwo Powiatowe w Wołominie mogliśmy kontynuować działania.

Każdy dzień to inny zestaw wykonawców. Kto wybierał artystów?
Filip: – W każdym mieście organi-

zator sam zapraszał zespoły do swego koncertu. Maciek w Wołominie,
Radomir w Zielonce, a ja w Kobyłce.
Zapraszamy 30 września o godz.
18.00 do Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie, 1 października o godz.
16.00 do Ośrodka Kultury i Sportu
w Zielonce, a 2 października o godz.

17.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

„fakty.wwl” objęły Rockowe
Trójmiasto patronatem medialnym.
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