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Karolina Suchenek – finalistka
konkursu Miss Polonia 2017.
Kobieta, która rozsławia nasze
okolice nie tylko swoją wyjątkową
urodą, ale też ujmującym
charakterem i inteligencją.
Naszym czytelnikom opowiada
o początkach kariery i dzieli się
refleksjami na temat konkursów
piękności. Czytaj na str. 6
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Tymczasem
widzę same
minusy
O reformie edukacji rozmawiamy
z Haliną Bonecką, dyrektor
Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Wołominie,
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu
Wołomińskiej. Czytaj na str. 9
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Jedność Polaków,
jedność prawicy

– Mając 16 lat, wstąpiłem do Armii Krajowej i złożyłem przysięgę. Wspierałem członków Armii
Krajowej. Milicja wpadła na mój
trop. Siedziałem w więzieniu,
z którego wyciągnął mnie dyrektor zakładu, gdzie pracowałem – opowiadał „faktom.wwl”
porucznik Jerzy Nowicki, prezes
Światowego Związku Żołnierzy
Wyklętych, region Warszawa
-Wschód.
Mariusz Pazio
– Dziś dla Polaków najważniejsza jest jedność, także jedność
całej prawicy – dodał porucznik
Nowicki. Dodał, że dziś mieszka
na Gocławiu, w dzielnicy bloków
wojskowych. Dostaje głuche telefony, od kiedy pojawił się w telewizji na Mszy w berecie jako
AK-owiec.
Jerzy Nowicki przybył do Kobyłki w niedzielę, 5 marca na uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy niezłomnych.
Uczestniczył w nich także mini-

ster Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Organizatorem
obchodów był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
oraz Komitet Prawa i Sprawiedliwości Kobyłka.
Uroczystość
zorganizowano
po raz piąty. Patronat objął prezydent RP dr Andrzeja Duda. Patronat honorowy: minister spraw
wewnętrznych i administracji
Mariusz Błaszczak, ks. dziekan Jan
Andrzejewski, poseł na Sejm RP
Andrzej Melak. Na uroczystości
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licznie reprezentowane były organizacje społeczne i samorządowe
m.in. Wspólnota Samorządowa
Koło Kobyłka.
Obchody zaczęły się Mszą św.
w bazylice pw. św. Trójcy. Następnie uczestnicy utworzyli pochód ze sztandarami i przeszli do
pobliskiego parku przed pomnik
poświęcony żołnierzom niezłomnym. Po przemówieniach m.in.
ministra Mariusza Błaszczaka, posła Andrzeja Melaka i modlitwie
poprowadzonej przez księdza
dziekana Jana Andrzejewskiego
złożono liczne wiązanki i kwiaty
przed pomnikiem. Pogoda dopisała i po zakończeniu uroczystości
zgromadzeni na uroczystości udali się na wspólny posiłek w parku.

Dzień żołnierzy wyklętych
w Kobyłce
1 marca to Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W związku z tym w ubiegłą sobotę, 25 lutego w Kobyłce odbyły się
uroczyste obchody ku ich pamię-

ci. W organizację włączyły się środowiska patriotyczne, społeczne,
historyczne i szkolne.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w bazylice pw. Św.
Trójcy w Kobyłce w intencji poległych i pomordowanych. Następnie zebrani udali się pod pomnik
Żołnierza Wyklętego na placu 15
sierpnia w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.
Kolejnym punktem były przemówienia okolicznościowe. Robert Roguski, burmistrz miasta
Kobyłka podziękował organizatorom za żywą lekcję historii, a kombatantom za ich świadectwo tamtego czasu. Zwrócił się również do
młodzieży, aby przesłanie zanieśli
przyszłym pokoleniom.
Uroczystości okrasił występ
młodych artystów, którzy prosto
z serca zaśpiewali pieśni patriotyczne. Pamięć bohaterów narodowych została godnie uczczona.
W obchodach uczestniczyło
wielu samorządowców i organizacji. W komitecie honorowym znaleźli się burmistrz Robert Roguski,

marszałek senior Sejmu RP Kornel
Morawiecki i poseł PiS Paweł Lisiecki.

Porozumienie
międzypokoleniowe
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych trwały
od 25 lutego do 2 marca i miały
miejsce w Kobyłce, Zielonce, Markach, Wołominie, Ząbkach, Warszawie i Kuklówce Radziejowickiej. 25 lutego na ognisku pamięci
w Kuklówce młodzież m.in. z Kobyłki, Zielonki, Wołomina i Klubu
Historycznego AK z Radzymina
spotkała się z kombatantami.
Warto zaznaczyć, że komitet
organizacyjny chciał zintegrować
społeczność wielu miast w tej
inicjatywie. W obchodach uczestniczyła również młodzież z Sejn,
Kuźnicy Białostockiej, Suwałk
oraz Augustowa. Jak podkreślają
organizatorzy, porozumienie międzypokoleniowe jest podstawą do
zrozumienia przez młodych kart
historii.
Więcej na stronie www.fakty-wwl.pl
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W piątek, 24 marca o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1 rozpocznie się 5.
Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Informacje i zapisy:
konkurspiosenkiangielskiej@gmail.com, tel. (22) 781 02 50.

Konkurs
w Zielonce

„fakty.wwl” objęły 5. Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej patronatem medialnym.

fakty.felieton

Telefony
alarmowe

Samorząd pod lupą

Czy samorządy współpracują z obywatelami?
14 lutego 2017 r. rząd przyjął nową strategię rozwoju kraju „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, w której zachęca się do wpływu obywateli na
życie publiczne. W szczególności miałoby to dotyczyć: większej współpracy instytucji publicznych
z obywatelami m.in. w zakresie komunikacji i organizacji debat. Czemu rząd tak mocno to
akcentuje? Czyżby urzędy nie stosowały zasady jawności działań, do czego zobowiązuje art. 61
Konstytucji RP i ustawa o dostępie do informacji publicznej (dalej nazywana ustawą)?

Weterynarz

Gabinet weterynaryjny
wwlWet
Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl
godz otwarcia
pon-pt 9:00-21:00
sob 10:00-18:00
niedz 11:00-16:00
tel 516 268 850

10 marca (piątek)
16:15 – Ozzy – 16 zł
18:00 – Zerwany kłos – 16 zł
20:00 – Porady na zdrady – 16 zł
11 marca (sobota)
16:00 – Ozzy – 16 zł
18:00 – Zerwany kłos – 16 zł
20:00 – Porady na zdrady – 16 zł
12 marca (niedziela)
14:00 – Ozzy – 16 zł
16:00 – Zerwany kłos – 16 zł
18:00 – Porady na zdrady – 16 zł
13 marca (poniedziałek)
16:15 – Ozzy – 16 zł
18:00 – Zerwany kłos – 16 zł
20:00 – Porady na zdrady – 16 zł
14 marca (wtorek)
16:15 – Ozzy – 16 zł
18:00 – Zerwany kłos – 16 zł
20:00 – Porady na zdrady – 16 zł
15 marca (środa)
16:15 –www
Ozzy –.kino.robi.to
16 zł
18:00 – Zerwany kłos – 16 zł
20:00 – Porady na zdrady – 16 zł
16 marca (czwartek)
16:15 – Ozzy – 16 zł
18:00 – Zerwany kłos – 16 zł
20:00 – Porady na zdrady – 16 zł
17 marca (piątek)
20:00 – Spektakl teatralny Między
łóżkami – 85 zł

www.kino.robi.to

Monika Bienias
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W oparciu o ustawę możemy złożyć wniosek do wybranego urzędu
o udzielenie informacji publicznej.
Będzie nią wszystko, co dotyczy
sprawowania władzy i gospodarowania pieniędzmi publicznymi. Jak
stanowi prawo, każdy może pytać,
a dostęp do informacji jest bezpłatny.

Jak pytać?
Dla przykładu, mieszkańca interesuje kwestia przebudowy mostu
w danej wiosce. Co może zrobić?
Po pierwsze, powinien ustalić, do
kogo należy obowiązek jego budowy
(gmina, powiat, województwo). Następnie drogą mailową, pocztową,
osobiście lub telefonicznie powinien
złożyć wniosek do właściwego urzędu z pytaniami w interesującym go
zakresie, np. skan/kserokopia umowy zawartej z wykonawcą lub faktury
za wykonanie inwestycji. Można dopytywać o etap prac, datę realizacji
lub kary za niewywiązanie się z terminów określonych w umowie.
W kwestiach formalnych:
– wnioskodawca nie musi ujawniać
swoich danych osobowych, o ile
składa wniosek pocztą elektroniczną;
– urząd nie może żądać uzasadnienia
i wskazania celu, na jaki jest potrzebna informacja;
– wniosek musi zawierać wskazanie
formy, w jakiej wnioskodawca chce
otrzymać daną informację (e-mail/
list, dokumenty w postaci kserokopii
lub w formie elektronicznej);
– we wniosku należy powołać się na

nie, które określa wysokość dodatkowych kosztów za udostępnienie
informacji. Urząd nie pobiera jednak
opłaty, jeżeli są one mniejsze niż 2 zł.
Podobnie jest w gminie Dąbrówka. Od 8 stycznia 2014 roku, w spadku po poprzednim wójcie, funkcjonuje podobne zarządzenie, zgodnie
z którym wójt oczekuje m.in. 5 zł za
przegranie informacji na płytę CD-R
wnioskodawcy.
Artykuł 15 ustawy – co prawda –
mówi, że organ w pewnych okolicznościach może pobrać opłatę, ale nie
jest to obowiązek.
Na tle wymienionych gmin najbardziej nieprzyjazne mieszkańcom zarządzenie wydał Jan Cymerman, wójt
Poświętnego, które tylko w ostatnim
czasie zmieniał trzykrotnie. Ostatni zapis z 4 kwietnia 2016 r. zawierał
m.in. pobieranie opłaty za kserokopię dokumentu, eksploatację skanera
i godziny nadliczbowe pracownika.
Na szczęście, te zapisy zostały uchylone przez wojewodę mazowieckiego
15 czerwca 2016 r. jako niezgodne
z prawem. Wójt jednak nie zrezygnował z zarządzenia. Nadal umieszczone jest ono w BIP-ie urzędu i straszy.
Z kolei w urzędach miasta Kobyłka i Ząbki, a także w gminach Jadów
i Strachówka burmistrzowie i wójtowie nie wydali takich zarządzeń, co
zasługuje na pochwałę.
Następną kwestią była ilość skarg
skierowanych do sądu na bezczynność organu w ciągu ostatnich 4 lat,
która wskazuje na to, czy dany urząd
realizuje swoje ustawowe obowiązki.
Najwięcej, bo 10 skarg, wpłynęło
na wójta w gminie Poświętne. Następny jest Radzymin – 6, Dąbrówka
– 3, Ząbki i Kobyłka – 1, Jadów i Strachówka – 0.

podstawę prawną, aby urząd nie miał
wątpliwości, że wnioskuje się o informację publiczną;
– urząd ma 14 dni na odpowiedź.
Mieszkaniec może też, po prostu,
udać się do urzędu i poprosić o zgranie danej informacji publicznej na
nośnik elektroniczny lub wykonanie
kopii dokumentów.

Kto pyta, nie błądzi
Coraz więcej obywateli korzysta
ze swojego prawa do informacji i nie
waha się pytać o rzeczy niewygodne
dla władzy. W związku z tym urzędy
nie zawsze odpowiadają w terminie,
a niektóre wręcz skarżą się na fakt,
że ktoś pyta, a przecież należy to do
zwykłych obowiązków urzędnika.
Zdarza się, że urzędy w ogóle nie
reagują na pytania, wówczas obywatel może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(WSA). A jeśli urząd wyda decyzję administracyjną o odmowie udzielenia
informacji, wtedy należy odwołać się
od niej do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego (SKO).

Kto i jak straszy
w powiecie?
Spytałam osiem urzędów gmin
i miast w powiecie wołomińskim, jak
wygląda ich transparentność w zakresie udostępniania informacji publicznej. Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii zarządzenia wójta/burmistrza,
które określa wysokość opłat w urzędzie za udostępnienie informacji.
W gminie Radzymin, jak poinformował burmistrz Krzysztof Chaciński,
od 2009 roku funkcjonuje zarządze-
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Warsztaty w Ossowie

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

W niedzielę, 5 marca w historycznym miejscu bitwy
z 1920 roku w Ossowie odbyły się warsztaty militarne
i zręcznościowe.
MP
W programie był przemarsz na odcinku od Ossowa do grobu poległych
Węgrów z uwzględnieniem charakterystycznych punktów. Także nauka
o elementach maskowania, ukrywania się i komunikacji w oparciu o taktykę zieloną Rangers. W ramach oddania hołdu i czci – zapalenie lampki
na grobie poległych Węgrów.
Następnie podział na grupy „A”
i „B”, zaplanowanie trasy powrotnej
na podstawie wykonanych szkiców.
Postawione zadania dotyczyły ukrycia i wykrycia na wyznaczonym odcinku.
Zamiana zadań grup operacyjnych
nastąpiła w połowie trasy. Następnie strzelanie dynamiczne z replik
ASG na specjalnie przygotowanych
torach. Młodsi uczestnicy bawili się
w „wojnę między bandą Wilka i Za-

jąca”, w tym doszło do bitwy o flagi
z określeniem zasad orientacji w terenie oraz wybranych elementów
maskowania. Uczestnicy uczyli się
zwiadu i szukali snajpera. Organizowali przeprawę linową przez rzekę.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
ogniskiem. Imprezę organizowali
byli żołnierze jednostki GROM. Jak
twierdzą, teren w Ossowie jest wręcz
stworzony do tego typu zajęć.

fot. organizatorzy

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”,
Dziennikarz: Edyta Nowak–
Kokosza, Redaktor naczelny:
Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
Adres redakcji: 05-200 Wołomin,
ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11,
www.fakty.wwl.pl;
e-mail: fakty@fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY:
Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
e-mail: reklama@fakty-wwl.pl
Nasze biura ogłoszeń:
Wołomin: ul. Kościelna 20, II
piętro, tel./fax 22 787 07 11;
DFU Finance Remigiusz Kowalski,
Al.Niepodległości 21, tel. 22 787
84 08; „INTAX”, ul. Piłsudskiego 5,
tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa
28. tel. 22 781 90 44

Na pytanie czy w BIP urzędu znajduje się wzór wniosku o udostępnienie
informacji wszystkie organy, oprócz
Strachówki, odpowiedziały, że tak.
Narzucanie wzorów wniosków,
w których trzeba podać dane osobowe i naliczanie opłat za udostępnianie informacji to nic innego jak tzw.
straszaki. Ma to na celu zniechęcić
mieszkańca do zadawania pytań
w myśl zasady „nie pytaj, bo będziesz
płacił i dowiemy się ktoś ty za jeden”.
Sprzyja to późniejszemu rozsiewaniu
plotek na obywatela, który nazbyt interesuje się działaniami urzędu.

Jawne urzędy w cenie
Bez wątpienia, największe słowa
uznania należą się wójtom Jadowa
i Strachówki. W ich urzędach nie
ma zarządzeń o opłatach za informację. Nikt nie złożył skarg do sądu
za to, że mu jej nie udzielono. I, tak
jak w Strachówce, nie wymaga się od
obywatela wypełniania wniosku.
Ponadto obaj wójtowie nie czekali
z odpowiedzią do końca ustawowego
terminu – 14 dni. Po dwóch dniach od
złożenia wniosku odpisał Jadów, a po
dziesięciu Strachówka.
W tym miejscu dodam, że nie
wszystkie urzędy zmieściły się w terminie, a gmina Klembów przedłużyła
czas odpowiedzi do 17 marca.
Jak widać, w tym temacie jest
jeszcze bardzo dużo do poprawy
w naszych samorządach. Najwyraźniej jeszcze nie zauważyły, że w dzisiejszych czasach o rozwoju gminy/
miasta decyduje zaangażowanie
społeczne, a jawność działań urzędu
zwiększa zaufanie na linii mieszkaniec – urząd.
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Dotacja dla
GCK w Dąbrówce
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Gminne Centrum Kultury znalazło się wśród 50 instytucji kultury, które otrzyma trzydziestotysięczną dotację na
realizację programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury. Projekt „Akcja – Aktywacja” będzie realizowany od 20 lutego do 20 listopada w gminie Dąbrówka. Ma on na
celu poznać potrzeby mieszkańców i przekonać ich do większej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Pozwoli
to poprawić współpracę na linii władze gminy – mieszkańcy.

FAKTY.samorząd

100 pączków na 100-lecie gminy Tłuszcz

Rafał Orych

Pierwszy tłuszczański
pączuś
Wydarzenie prowadziła Wioleta
Kur, dyrektor CKSiR. Na początku
zaś Marcin Ołdak, prezes Towarzystwa, przybliżył historię obchodów
tłustego czwartku.
Następnie goście udali się do pomieszczenia, gdzie odbyły się zawody.
Do konkursu przystąpiło 13 zawodników. Przed nimi stanęły talerze z pięcioma pączkami. Zadanie polegało na
zjedzeniu ich w jak najkrótszym czasie. Co istotne, uczestnicy nie mogli
popijać podczas konsumpcji. Wśród
nich znaleźli się reprezentanci obu
płci zarówno dorośli, jak i dzieci. Najstarsza zawodniczka miała 82 lata,
zaś najmłodszy zawodnik miał 12 lat.
Zwycięzcą został Mateusz Śliwa,
który zjadł pączki w rekordowym
czasie 3 minut i 31 sekund. W nagrodę otrzymał tytuł „Pierwszego
Tłuszczańskiego Pączusia”, pamiątkowy dyplom i kosz słodyczy ufundowany przez Pawła Bednarczyka,
burmistrza Tłuszcza.

fot. organizatorzy

Organizatorem wydarzenia było
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu, w partnerstwie z Urzędem Miejskim i Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

Po zawodach wszyscy zebrani
mogli skosztować pączków i faworków. Dla zainteresowanych czekała wystawa przygotowana przez
Annę Jaworską, obrazująca obchody tłustego czwartku i karnawału
w Polsce i na świecie oraz proces
wyrabiania pączków. Ponadto goście
mogli zobaczyć prace plastyczne
w tematyce „pączek” przygotowane
przez dzieci na zajęciach prowadzonych przez Małgorzatę Wdziekońską. Imprezę uświetnił występ
wokalny Koła Gospodyń Wiejskich
„Kalinki” z Miąsego.

100-lecie gminy Tłuszcz
– Pomysł na tłusty czwartek
narodził się już dawno temu, jed-

Przed setną rocznicą
„Cudu nad Wisłą”
Przed blisko 100 laty, latem 1920
roku, na terenach naszego powiatu
rozgrywała się dramatyczna bitwa
o przyszłość Polski i Europy.
Nasze młode państwo znalazło się
w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Adam Kopczyński
przewodniczący Wspólnoty Samorządowej
Powiatu Wołomińskiego

Tu na przedpolach Warszawy rozegrała się krwawa, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Do
heroicznej walki w obronie Ojczyzny
stanęli razem wszyscy, bez względu
na stan, pochodzenie czy poglądy polityczne. Zwyciężyli!!! To zwycięstwo
określane jest mianem CUDU NAD
WISŁĄ.
Pamięć o tamtych sierpniowych
dniach 1920 roku, walkach, które rozgrywały się tu w Radzyminie, Ossowie, Wólce Radzymińskiej, Leśniakowiźnie, zawsze była żywa wśród
mieszkańców naszego powiatu wołomińskiego. Mieszkańcy i władze
samorządowe robili, co w ich mocy,

by zadbać o miejsca uświęcone krwią Obrońców Ojczyzny
i godnie upamiętnić bohaterów
tamtych walk.
Obchody rocznicowe bitwy 1920 roku łączą wszystkich
mieszkańców naszego powiatu,
naszej „Małej Ojczyzny”.
Zbliża się setna rocznica
tych wydarzeń.
W wymiarze ogólnopaństwowym po blisko 100 latach
nie spłaciliśmy długu wdzięczności wobec tych, którzy w 1920
roku ocalili naszą niepodległość.
Organizując tę debatę, wołamy o zgodną współpracę
wszystkich sił politycznych
w NASZEJ OJCZYŹNIE przy
utworzeniu
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

nak tegoroczne obchody 100-lecia
powołania gminy Tłuszcz stały się
doskonałą okazją, żeby nasze całoroczne świętowanie zacząć od
zawodów w jedzeniu pączków pod
hasłem „100 pączków na 100-lecie
gminy”. Nazwa Tłuszcz zobowiązuje i mam nadzieję, że ta impreza na
stałe wpisze się w kalendarz imprez – mówi Wioleta Kur, dyrektor
CKSiR.
– Cieszę się, że zgłosiło się tylu
zawodników w różnym przedziale
wiekowym. Dzięki takim imprezom mieszkańcy mają okazję się
integrować. Współpraca dwóch instytucji kulturalnych zaowocowała
realizacją fajnej inicjatywy, których potrzeba w Tłuszczu. Dziękuję Społecznemu Muzeum Ziemi

Tłuszczańskiej za pomoc w organizacji i czekam na kolejne, owocne
efekty naszej współpracy – dodaje.
– Inicjatyw na 100-lecie gminy jest wiele. Zaczynamy 1 kwietnia na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II od
uroczystej sesji Rady Miejskiej.
Data jest nieprzypadkowa, bowiem 1 kwietnia 1917 roku została
powołana gmina Tłuszcz. Podczas
sesji m.in. historycy Marcin Ołdak
i Robert Szydlik opowiedzą o historii Tłuszcza, burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk opowie o gminie w czasach współczesnych,
a Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz,
wnuczka Wacława Sieroszewskiego, pisarza, podróżnika, który
był zesłany na Sybir, podzieli się
z nami wspomnieniami związanymi ze swoim dziadkiem. Podczas
tej uroczystości po raz pierwszy
wręczone zostaną również Medale Pamiątkowe im. Wacława
Sieroszewskiego, a w części artystycznej usłyszymy mieszkańca
Tłuszcza, światowej sławy tenora
Arnolda Kłymkiwa, który wspólnie
z przyjaciółmi z pewnością zapewni wszystkim zebranym wspaniałą
ucztę muzyczną. Planowane są
również wystawy tutaj w muzeum.
Pierwsza z nich, związana z jubileuszem gminy, zostanie otwarta 31
marca. Ponadto planujemy koncerty i imprezy plenerowe, m.in.
Dni Tłuszcza, które odbędą się 2425 czerwca. Już teraz serdecznie
zapraszam do Tłuszcza. Atrakcji
nie zabraknie – relacjonuje.
– Szczególne podziękowania
kierujemy do Cukierni „Pączek
w Tłuszczu”, Piekarni-Cukierni „Robson” i Firmy Produkcyjno
-Handlowej „Parys”, za przekazanie

swoich słodkich wyrobów do degustacji. Wydarzenie patronatem
medialnym objął „Goniec Tłuszczański” i „Express Tłuszcz” – podsumowuje.

fot. organizatorzy

Takim tytułem opatrzono pierwsze zawody w jedzeniu pączków na
czas, które odbyły się 23 lutego, w tłusty czwartek, w Społecznym
Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.
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Wolność uczy odpowiedzialności

Czy papieros na balkonie
jest legalny?

Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, co tak naprawdę daje nam
poczucie satysfakcji z życia? I nie chodzi mi tylko o bardzo
schematyczne odpowiedzi typu: „zdrowie, sukcesy, pieniądze”, ale
o głębsze i bardziej analityczne podejście do tematu.

Zbliża się wiosna – czy można zatem delektować się dymkiem na schodowej klatce
czy własnym balkonie? Pytanie zasadne, bo
nowela Ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu… z 2010 r.
miała być przede wszystkim ochroną ludzi
niepalących przed biernym paleniem. Czy
zatem zakaz palenia dotyczy też balkonów?

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Bo czy w takim razie nie ma ludzi chorych, którzy czują się szczęśliwi? Albo tacy, o których nie piszą
w gazetach, wychwalając ich sukcesy – czy wśród nich nie ma zadowolonych z życia? Co do czynnika
„finansowego” jest wiele badań dowodzących, że mieszkańcy krajów
ekonomicznie ubogich są nierzadko dużo bardziej zadowoleni z życia
niż obywatele zamożnych społeczności. Gdzie w takim razie szukać
źródeł szczęścia i spełnienia?

Ustawa zakazuje m.in. palenia w miejscach publicznych, takich jak szkoły,
uczelnie i place zabaw, obiekty sportowe, jak również przystanki czy chodniki.
W ustawie jest zapis o zakazie palenia w „innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego”. Jak to bywa w naszej legislacyjnej maszynce,
zapomniano napisać w ustawie definicji pomieszczenia do użytku publicznego. Praktycznie jednak uznaje się za takowe klatki schodowe.
Tymczasem palący na balkonach są często utrapieniem dla sąsiadów,
narażonych na wdychanie dymu. Balkon jest częścią lokalu prywatnego,
więc nie stanowi miejsca publicznego. Na balkonie zatem nie obowiązuje
ta ustawa. Jednak do naszych balkonów i palenia na nich papierosów coraz
częściej stosuje się art. 144 kodeksu cywilnego dotyczący prawa sąsiedzkiego. Nakazuje on właścicielom posesji, czyli balkonu, powstrzymać się od
tzw. immisji pośrednich, czyli działań zakłócających korzystanie z sąsiednich
nieruchomości. Coraz częściej też same spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe postanawiają uregulować te kwestie i stanowią w swych wewnętrznych regulaminach zakaz palenia na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytkowania przez mieszkańców. Zapis
często brzmi tak: „Zakazuje się palenia papierosów, tytoniu, strzepywania
popiołu z balkonów oraz używania ognia otwartego na balkonach, klatkach
schodowych, piwnicach oraz innych częściach wspólnych budynku”. Spór
więc trwa i rozwija się w najlepsze i jak na razie nie ma mowy o wypaleniu
w tej kwestii „fajki pokoju”.

Poczucie wpływu
a sens życia
Wielu psychologów jest zgodnych co do tego, że jednym
z najważniejszych czynników
budujących życiową satysfakcję
jest poczucie sensu. Mogę nie
być w pełni zdrowy; mój wygląd
może odbiegać od wizerunków
na okładkach kolorowych magazynów; praca, którą wykonuję,
może nie być prestiżowa i niekoniecznie musi dawać zarobki
przewyższające średnią krajową
– ważne, aby potrafić zaakceptować to, co nas w życiu spotyka
i zobaczyć w tym jakiś sens. Takie
podejście nierozerwalnie łączy
się z tzw. poczuciem wpływu –
wiemy, że to, co nas spotyka, jest
– przynajmniej w jakimś stopniu

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46
Tel. 692 383 412

Zostań mistrzem
ortografii!

Smak filetów śledziowych jest nie do podrobienia. Jako przystawka jest nam doskonale
znany, a ilość receptur na przekąskę ze śledzia ogromna. Tym razem polecam zrobienie ze śledzia pysznego, obiadowego dania.
fot. archiwum

W tym roku dyktando będzie miało dwa poziomy trudności. Łatwiejszą część pisać będą wszyscy, w tym
dzieci. Trudniejszą – tylko młodzież
w wieku ponad 12 lat i dorośli.
Przygotowała je Edyta Nowak
-Kokosza – dziennikarz, redaktor,
korektor, copywriter, instruktor
zajęć ortograficznych i dziennikarskich. Dyktando odczyta Mirosława
Krajewska – aktorka teatralna i filmowa, od ponad 30 lat przyjeżdżająca w okolice Radzymina na własną
działkę letniskową. Przerwę, podczas
której komisja konkursowa będzie
sprawdzać prace, umili uczestnikom

Daria Galant – powieściopisarka,
poetka, dramatopisarka, reżyser,
miłośniczka koni.
– Serdecznie zachęcamy do
udziału w konkursie. Przyjdźcie Państwo całymi rodzinami,
wspólnie podejmijcie wyzwanie,
spróbujcie swoich sił. Zapraszamy
nie tylko mieszkańców Radzymina, również chętnych spoza naszej gminy – bez względu na wiek
i wykształcenie. Zapisy przyjmujemy telefonicznie i mailowo: tel.
22 786 50 24, salakoncertowa@
bibliotekaradzymin.pl – mówi Artur Laskowski, dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.

Gdyby przyjrzeć się dokładniej ludziom, którzy nie potrafią czerpać
z życia satysfakcji, można dostrzec
często, że ich poczucie wpływu na
własne życie jest niewielkie, chociaż
obiektywnie ich sytuacja nie różni
się od sytuacji tych, którzy twierdzą,
że mają wpływ na swoje życie. Sięgając
do historii poszczególnych osób, często odnajdujemy charakterystyczny
schemat wychowania, który w wieku
dojrzałym daje właśnie niskie poczucie
wpływu na własne życie.
Jeżeli dzieci wychowywane są
w braku wolności (w tym również braku poszanowania dla ich wolności),
wyrastają na ludzi pełnych poczucia
winy, nieumiejących podejmować decyzji, nieodpowiedzialnych za skutki
swoich działań i podatnych na różnego typu manipulacje. Wolności – jak
też umiejętnego z niej korzystania
– trzeba uczyć się stopniowo, od najmłodszych lat. Ile słyszy się historii

Babeczki śledziowe,
czyli do odważnych świat należy…

W niedzielę, 12 marca o godz. 16.00 w Miejskiej Sali
Koncertowej, ul. Konstytucji 3 Maja 15 rozpocznie się
Dyktando Miejskie o Pióro Burmistrza Radzymina. To
jego druga edycja.

redakcja

Wolności trzeba się
nauczyć

o dzieciach z tzw. dobrych domów,
wychowywanych w ścisłym rygorze
(bez możliwości dyskutowania), które
przy pierwszej możliwej okazji wyrywają się spod rodzicielskiej kurateli,
czyniąc przy tym nierzadko wiele głupot? Albo o takich, którzy nie potrafią
wziąć odpowiedzialności za siebie na
żadnym etapie życia, stale wymagają
wsparcia i mentalnego kierownictwa,
a mimo to (a właściwie przez to) czują
się nieszczęśliwi?
Dziecko traktowane z szacunkiem, któremu dajemy odpowiednią
dla wieku dawkę wolności, ma szansę nauczyć się odpowiedzialności za
własne wybory i decyzje. Początkowo chodzi o sprawy banalne: wybór
bluzki czy sukienki; potem o planowanie rozkładu dnia (nie zdążyłeś
odrobić lekcji – pójdziesz do szkoły
nieprzygotowany; nie spakowałeś
plecaka wieczorem, będziesz miał
mniej czasu rano itp.), kontrolowanie własnych wydatków (wydasz
kieszonkowe na batoniki, nie będziesz miała na pizzę z koleżankami) – przykładów można podawać
dziesiątki.
Najważniejsze jest to, aby dać
dziecku wolność wyboru – tylko wtedy
możemy wykształcić u niego poczucie
wpływu na własne życie, a co za tym
idzie – nauczyć odpowiedzialności.
Wolność, wpływ i odpowiedzialność –
to triada nieodzowna do odczuwania
prawdziwie dojrzałej satysfakcji z życia. A tego chyba życzymy swoim dzieciom; co więcej – mamy na to znacznie
większy wpływ, niż na to, czy będą zawsze zdrowe i bogate.
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Tak było rok temu.

– wynikiem naszych wyborów, podjętego wysiłku i świadomych decyzji.
Na resztę nie mamy wpływu; ale
dzięki autorefleksji i dojrzałemu podejściu do życia jesteśmy w stanie
zmieniać to, co od nas zależy i dzięki
temu kształtować je w sposób świadomy. Czy taka umiejętność jest dana
wszystkim jednakowo? Otóż nie –
i duża w tym zasługa (bądź jej brak)
tych wszystkich, którzy mieli wpływ na
nasze wychowanie.

Adam Korduszewski
Szef kuchni i właściciel Koryta Smaków
Bistro w Wołominie

W wielu krajach ryby stanowią główny
element diety. Cenimy je za smak i wartości odżywcze. W Polsce, niestety, często
ich nie doceniamy i pomijamy w naszym
codziennym jadłospisie. Niezależnie od
gatunku każda ryba jest bardzo dobrym
źródłem kwasów tłuszczowych omega 3,
łatwo przyswajalnego białka i witamin.
Mimo zaleceń dietetyków, mówiących
o spożywaniu ryb przynajmniej 2-3 razy
w tygodniu, wciąż jadamy ich za mało.
Wybierane są znacznie rzadziej niż mięso zwierząt rzeźnych czy drób. Pora to
zmienić.
Śledzik na gorąco, jako danie obiadowe, jest propozycją odważną. Wszak do
odważnych świat należy. Efekt na pewno
Was zachwyci, tak więc pora na dodanie

do naszego dossier kolejnego nietuzinowego, popisowego dania. Uwaga: doskonały podawany na ciepło, ale sprawdzi
się również w wersji na zimno.
Składniki:
• 4 płaty śledzi w oleju
• 300g ziemniaków
• 2 łyżki masła
• 50 ml mleka
• kilkanaście zielonych oliwek
• 1 łyżeczka suszonych liści kolendry
• sól, pieprz do smaku
• 1 jajko
• pokruszone pistacje
Ziemniaki gotujemy i rozgniatamy
praską. Dodajemy masło, mleko, jajko,
przyprawy i dokładnie mieszamy. Teraz
zdecydujmy się na formę podania – możemy zrobić tradycyjnie wyglądające
kotlety ziemniaczane bądź efektowne
babeczki. Formę na babeczki smarujemy tłuszczem i nakładamy po łyżce
masy ziemniaczanej, wylepiamy brzegi,

następnie kładziemy po kawałku śledzia
i oliwki. Przykrywamy z wierzchu masą
i wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 200°C. Pieczemy około 20 minut. Dekorujemy całymi lub pokruszonymi pistacjami. Proste, prawda?
Jako dodatek polecam lekką sałatkę
na bazie zielonych sałat z sosem winegret, a jeśli planujecie podać babeczki
przy okazji hucznej imprezy, proponuję
dodatek w postaci tradycyjnej sałatki jarzynowej.
W Korycie Smaków jest to częste danie jarskie podczas imprez okolicznościowych w naszym lokalu.
Smacznego!

REKLAMA

Wołomin, ul. Legionów 52
Tel. 22 299 20 92, 533 567 986
www.korytosmakow.pl
www.facebook.com/KorytoSmakow

Nowe miejsce w Wołominie
słynne z doskonałych obiadów
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Przebudowa ulicy
w Dybowie Kolonii

Ku pamięci generała
W niedzielę, 26 lutego w kościele pw. św. Klemensa,
Papieża i Męczennika w Klembowie odbyły się
uroczystości związane ze 186. rocznicą śmierci
generała Franciszka Żymirskiego.
opr. redakcja
Obchody rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół
i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Klembów oraz zaciągnięciem przez żołnierzy warty honorowej
przy tablicy upamiętniającej bohaterskiego Generała. Delegacje rodziny
Żymirskich, przedstawiciele szkół,
delegacje gminne oraz wojsko złożyli
kwiaty w biało-czerwonych barwach
pod tablicą epitafijną gen. Żymirskiego. Nad oprawą muzyczną Mszy św.
czuwała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Tłuszcza pod batutą kapelmistrza
Sławomira Łagockiego.

Dopełnieniem uroczystości był
pokaz musztry kawaleryjskiej I Pułku
Ułanów Krechowieckich w historycznych mundurach z okresu Powstania
Listopadowego pod dowództwem rotmistrza Adama Sujeckiego. Po głównych uroczystościach wszyscy mogli
skosztować Smaków Ziemi Klembowskiej. Na Jarmarku Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, dzięki pracy
sołectw: Sitki, Tuł, Roszczep, Pieńki,
Stowarzyszenia Czas na Działanie oraz
Stowarzyszenia Quercus, degustowano grochówkę, wędliny, sery, pierogi,
miód, pieczywo ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz faworki.
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W poniedziałek, 27 lutego burmistrz Radzymina Krzysztof
Chaciński podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o.
na przebudowę ulicy Majowej w Dybowie Kolonii.
Ulica zyska nową podbudowę, nawierzchnię, kolektor
deszczowy, chodnik z kostki oraz nowe oświetlenie.
Przebudowane zostaną również rowy melioracyjne.
Wartość inwestycji to blisko 4,7 mln złotych.
opr. redakcja
Stowarzyszenie Pasjonatów Historii z Klembowa zaprezentowało
zgromadzonym swoje eksponaty
z czasów nowożytnych. Honorowy
patronat nad uroczystościami objął
minister Wojciech Fałkowski z Ministerstwa Obrony Narodowej.
fot. ug klembów

REKLAMA

Zgodnie z zawartą umową nowa
nawierzchnia zostanie położona na
odcinku o długości blisko 1,5 km od
ulicy Korczaka, będącej drogą powiatową, do końca miejscowości. Chodnik będzie o 300 metrów dłuższy, tak
aby stanowił funkcjonalną ciągłość
aż do ul. Wołomińskiej w Ciemnem.
Wraz z modernizacją jezdni zostanie także przeprowadzona przebudowa rowów drogowych i melioracyjnych wzdłuż ulicy Majowej.
Modernizacja ulicy zakłada także budowę kanalizacji deszczowej. W pasie
modernizowanej drogi gminnej wykonawca zbuduje również chodnik
oraz przebuduje zjazdy na przylegające posesje. W pasie drogowym pojawią się również nowe latarnie. Będą
one całkowicie niezależne od sieci
energetycznej. Inwestor zdecydował
się na zastosowanie eksperymentalnego zasilania solarno-wiatrowego.
Przebudowana ulica będzie stanowiła dojazd do węzła Radzymin na
budowanej właśnie Obwodnicy Marek
i połączy dwie miejscowości – Ciemne i Dybów Kolonia, dzięki czemu
będzie stanowiła również wygodny
objazd Radzymina od strony północnej dla mieszkańców gminy Radzymin
i Klembów.

– Modernizacja ulicy Majowej to
kolejna ważna inwestycja drogowa na
terenie gminy Radzymin w tym roku
i kolejna współfinansowana ze środków zewnętrznych – mówi Krzysztof
Chaciński, burmistrz Radzymina.
– Te inwestycje pokazują naszą
wysoką skuteczność w pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych i dążenie do
sukcesywnego podnoszenia jakości
sieci drogowej na terenie gminy i równomiernego rozłożenia inwestycji
drogowych na terenie całej gminy –
podsumowuje.
Oprócz podpisanych ostatnio
umów na przebudowę ulic Maczka i Majowej gmina Radzymin jest
w przeddzień zawarcia umowy na
przebudowę ulicy Bieszczadzkiej
w Słupnie oraz Rzecznej i Platanowej
w Nadmie. W sumie w 2017 roku na
modernizację dróg gmina przeznaczy
niemal 13 milionów złotych.
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Miss z Jadowa
Karolina Suchenek – finalistka konkursu Miss Polonia 2017. Kobieta, która rozsławia
nasze okolice nie tylko swoją wyjątkową urodą, ale też ujmującym charakterem
i inteligencją. Naszym czytelnikom opowiada o początkach kariery i dzieli się
refleksjami na temat konkursów piękności.
Marcin Ołdak: Jak rozpoczęła
się Pani przygoda z konkursami
piękności?
Karolina Suchenek: – Ta przy-

goda rozpoczęła się, gdy miałam
15 lat. Pierwszy konkurs, Miss
Wyszkowa Nastolatek, zakończył
się dla mnie sukcesem. Wcześniej
uczestniczyłam w pierwszych castingach. Mając zaledwie 13 lat,
wygrałam casting do gazety „Magazyn 13”. Zrobiłam wtedy zdjęcia
na okładkę i sesję z wiosenną kolekcją ubrań.

– Rodzinne strony są dla mnie bardzo ważne, cały czas mieszkam w Jadowie i mam tutaj całą swoją rodzinę.
W Ochotniczej Straży Pożarnej udzielam się, gdy tylko czas mi pozwoli.
Bardzo chętnie prowadzę rożnego
typu uroczystości, takie jak stulecie
tutejszej OSP. Chciałabym na łamach
gazety podziękować wszystkim osobom z Jadowa i okolicy za wsparcie
i za głosy SMS-owe, a także za ciepłe
słowa. Dziękuję Wam bardzo!

Nic dziwnego, że mieszkańcy są
dumni z takiej rodaczki. Skąd w Jadowie tyle pięknych dziewcząt?

Wiele młodych dziewcząt marzy
o karierze modelek i startach
w konkursach piękności. Jakie
miałaby Pani dla nich rady?

– Moja rada: nigdy się nie poddawajcie i nie zawsze wierzcie
w to, co o sobie słyszycie. Ja wiele
razy usłyszałam, że nie nadaję się
do modelingu czy na miss. Na modelkę podobno zawsze byłam „za
ładna” albo miałam „za słodką urodę”, na miss – „super, ale może za

Nadal jest Pani związana z rodzinną miejscowością? Słyszałem,
że jest Pani członkinią jadowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej…

niska?”. Hmm… Mam 173 centymetry wzrostu, to dokładnie tyle, ile
obecna i poprzednia Miss Universe.
Inna z laureatek Miss Universe, Olivia Culpo ma jedynie 170 centyme-

trów wzrostu. Troszkę krzywdzące,
że w Polsce jury wciąż zwraca dużo
większą uwagę na centymetry niż
na wykształcenie, znajomość języków czy twarz kandydatki.

– Wiele osób mnie pyta, skąd
w Jadowie taka piękna dziewczyna.
A czy ktoś kiedykolwiek powiedział,
że piękne kobiety pochodzą tylko
z dużych miast? To bardziej kwestia
świetnych genów i dobrego wychowania. Pamiętajmy, że Miss to nie
tylko uroda, ale także pewien sposób
zachowania, wypowiadania się i duża
odpowiedzialność.
Moja przygoda z konkursami
Miss dobiegła końca i cieszę się,
że mogłam reprezentować w konkursie województwo mazowieckie
oraz być jedną z dwudziestu naj-

piękniejszych kobiet w naszym kraju. Obecnie skupiam się na karierze
zawodowej. Jestem na ostatnim
roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu będę broniła
pracy magisterskiej, a we wrześniu
podchodziła do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Trzymajcie za mnie kciuki! Aktualnie pracuję
w jednej z prestiżowych kancelarii
w Warszawie i jako młoda prawnik
uczę się fachu, podpatrując doświadczonych adwokatów i radców
prawnych.

Karolina Suchenek ma 23 lata.
Jest absolwentką Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jadowie oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Obecnie studiuje na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ma 173 centymetry wzrostu, jej wymiary to 85-6088 cm. Uczestniczka wielu konkursów piękności: posiada cztery
korony i dziewięć tytułów Miss. Za
najcenniejsze uznaje tytuły: Miss
Polonia Nastolatek 2010, Dziewczyna Trylogii Polskiej 2012, Finalistka Miss Polonia 2017 roku, Miss
Pięknego Umysłu, dwukrotnie udało jej się skraść serce publiczności,
zdobywając tytuł Miss Publiczności.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Burmistrza Miasta Zielonka
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność
Miasta Zielonka, przeznaczonych do sprzedaży na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIV/198/16 Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych bez przetargu i udzielenie bonifikaty.
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom

Nr księgi
wieczystej

Powierzchnia
m2

Udział w
nieruchomości
wspólnej i w
gruncie

Lp

Adres lokalu

1.

ul. Dąbrowskiego 3
m. 1

50,19

5,24

0,051

2

ul. Dąbrowskiego 3
m. 2

23,35

5,02

0,024

3

ul. Dąbrowskiego 3
m. 3

45,48

4,31

0,047

4

ul. Dąbrowskiego 3
m. 24

35,63

4,67

0,036

5

ul. Armii Ludowej 4a
m. 1

WA1W/00089674/4

28,97

-

2897/26702

6

ul. Długa 18 bl. 3
m. 24

WA1W/00016430/0

51,28

13,67

0,034

7

ul. Długa 18 bl. 4
m. 35

WA1W/00017192/6

37,46

6,22

0,014

8

ul. Długa 18 bl. 5
m. 43

WA1W/00006574/8

44,19

11,84

0,043

9

ul. Długa 18 bl. 9
m. 21

47,83

6,90

0,034

49,50

6,98

0,035

45,58

10,85

0,049

46,91

12,86

0,050

37,04

7,25

0,040

lokalu piwnicy

WA1W/00038715/2

WA1W/00039181/6

10

ul. Długa 18 bl. 9
m. 23

11

ul. Długa 18 bl. 10
m. 10

12

ul. Długa 18 bl. 10
m. 12

13

ul. Długa 18 bl. 10
m. 14

14

ul. Długa 18 bl 12
m. 8

WA1W/00017315/5

36,66

6,18

0,044

15

ul. Długa 18 bl. 13
m. 22

WA1W/00037312/0

46,30

5,84

0,031

16

ul. Łukasińskiego 15
m. 1

17

ul. Łukasińskiego 15
m. 2

18

ul. Łukasińskiego 15
m. 3

WA1W/00007281/4

52,72
WA1W/00004164/7

-----------

5272/15636

63,5

------------

6350/15636

40,14

------------

4014/15636

Opis
nieruchomości
Parter
3 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
1 pokój,kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
III piętro
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pomieszczenia
mieszkalne,weranda
II piętro
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
I piętro
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
I piętro
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
I piętro
1 pokój, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
II piętro
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
I piętro
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
2 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
I piętro
3 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój
Parter
3 pokoje, kuchnia,
WC/łaz., przedpokój

Cena
nieruchomości
76 628 00 zł
34 866,00 zł
69 437,00 zł
54 398,00 zł
36 378,00 zł
86 304,00 zł
61 584,00 zł
72 692,00 zł
80 785,00 zł
83 308,00 zł
74 979,00 zł
77 167,00 zł
62 227,00 zł
55 980,00 zł
77 923,00 zł
73 290,00 zł
88 276,00 zł
55 801,00 zł

1. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste jest naliczana wg stawki wynoszącej 1% wartości gruntu. Termin opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku i płatna jest bez wezwania.
2. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste mogą być aktualizowane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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, ze zm.) 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 Wołomina, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 12 stycznia 2017 r.,
postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.3.2017 o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa
ul. Chełmskiej w Wołominie”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141 (141/1, 141/2)
w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy
Wołomin w całości:
– ew. nr: 135/4, 135/5, 138/1, 138/4 w obrębie 0014-14, jednostka
ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin,
niepodlegające przejęciu:
– ew. nr: 138/3, 132/1, 142/3 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin - miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu
i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa
drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub
przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach
– numery działek po podziale):
– ew. nr: 8/7, 8/1, 76/7, 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141
(141/1, 141/2), 135/3, 135/1, 134, 133 w obrębie 0014-14, jednostka
ew. 143412_4 - Wołomin - miasto.
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 106 w godzinach przyjęć interesantów
tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również
zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Zapraszamy na spotkanie
z Michałem Gniadkiem-Zielińskim, autorem książki o Narodowych Siłach Zbrojnych
i ich działalności w latach 1942-1947, tępionej zaciekle przez stalinowski reżim
oraz

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

redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem,
który opowie o obecnej walce trzeciego pokolenia UB z potomkami AK.
Po wystąpieniach debata z udziałem publiczności.

Wtorek, 21 marca, godz. 19.00, Fabryczka, Wołomin, ul. Orwida 20
Spotkanie organizują wspólnie: Wolność, Kongres Nowej Prawicy, Kukiz’15,
Endecja, Studencki Klub Myśli Politycznej im. Romana Dmowskiego.

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, ze zm.) 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 Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego,
złożony w dniu 25 stycznia 2017 r. postępowania administracyjnego
w sprawie znak WAB.6740.14.7.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4351W (ul. Mikołaja Kopernika) polegająca na budowie
chodnika i zjazdów na odc. od działki nr ew. 35 obręb 0017 Poświętne
do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Poświętne.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję
na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po
podziale):
– ew. nr: 87/3 (87/10, 87/11), 87/4 (87/5, 87/6, 87/7), 87/2 (87/8,
87/9), 48 (48/1, 48/2), 90/8 (90/9, 90/10), 90/1 (90/11, 90/12),
90/2 (90/13, 90/14), 90/3 (90/15, 90/16), 90/4 (90/17, 90/18), 90/5
(90/19, 90/20), 90/6 (90/21, 90/22), 90/7 (90/23, 90/24), 97/6
(97/15, 97/16), 97/5 (97/13, 97/14), 97/4 (97/11, 97/12), 97/3
(97/9, 97/10), 97/1 (97/7, 97/8), 182 (182/1, 182/2) w obrębie 0017
Poświętne, jedn. ewid. 143408_2 Poświętne
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu
Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu
– ew. nr: 119 w obrębie 0017 Poświętne, jedn. ewid. 143408_2
Poświętne
Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego
przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci
uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (tłustym
drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę lub
przebudowę sieci uzbrojenia terenu):
– ew. nr: 97/1 (97/7, 97/8), 182 (182/1, 182/2), 150, 120, 98, 35
w obrębie 0017 Poświętne, jedn. ewid. 143408_2 Poświętne
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
105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16,
czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

7

8

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 5 (343) 9 marca 2017, www.facebook.com/faktywwl

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

FAKTY.kultura

Między łóżkami

Ortografia na wesoło

Dla miłośników teatru znów
szykuje się niespodzianka.
W piątek, 17 marca
o godz. 20.00 w kinie
Kultura w Wołominie,
ul. Mickiewicza 9 zostanie
wystawiona komedia
Normana Fostera
w reżyserii Artura Barcisia
pt. „Między łóżkami”.

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. Ruszyły zapisy
na kolejny semestr.

„Między łóżkami” to inteligentna komedia składająca się z sześciu epizodów, które przedstawiają
zabawne, ale również wzruszające losy mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie.

Wszystko dzieje się w sześciu różnych pokojach, w których głównym
meblem jest łóżko. Para 50-latków
godzących się uprawiać seks na
antenie radiowej, włamywacze zawodowiec i amator-księgowy, starzejąca się gwiazda rocka Tommy
Quick i jego młodociana fanka pragnąca przeżyć z nim ten pierwszy
raz, szef clubu go-go, który musi
zwolnić nieudolną striptizerkę,
taksówkarka bez zmysłu orientacji
w terenie i inni. Szykuje się dobra
zabawa w gwiazdorskiej obsadzie po prostu dobry teatr…
Bilety do nabycia:
Kina Kultura, ul. Mickiewicza 9,
Wołomin, tel. 22 776 27 51.
Zamówienia grupowe: tel. 502 661 402,
Internet: www.kupbilecik.pl.
Cena biletu: 85 zł.

Konkurs
Dla czytelników „faktów.wwl”
kino Kultura w Wołominie przygotowało niespodziankę - podwójne zaproszenie na spektakl
pt. „Między łóżkami”.
Wystarczy podać, kto jest reżyserem sztuki „Między łóżkami”. Wśród uczestników,
którzy udzielą poprawnej odpowiedzi i prześlą ją w piątek,
10.03.2017 r. na adres e-mail:
reklama@fakty-wwl.pl rozlosujemy nagrody. Proszę w tytule
e-maila podać „konkurs spektakl”, a w wiadomości dopisać
swoje imię, nazwisko i miejscowość.

redakcja
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 9-letniego
Tymka. To dzieci są dla niej największą inspiracją w tworzeniu
zajęć „Ortografia na wesoło”.
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22. Informacje i zapisy: www.mok-kobylka.
pl, tel. 22 763 81 60. Zajęcia w poniedziałki o godz. 19.00.
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10. Informacje i zapisy: www.mokzabki.koti.
pl, tel. 22 781 64 30. Zajęcia w środy o godz. 18.15.
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.
Marecki Ośrodek Kultury, ul.
Fabryczna 2. Informacje i zapisy:
www.mokmarki.pl, tel. 781 14 06.
Zajęcia w piątki o godz. 17.00.
„Ortografia na wesoło” planowana jest również w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3, w Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul.
Szkolna 1 oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin,
ul. Konstytucji 3 Maja 15. Informacje i zapisy: www.okis.zielonka.pl,
tel. 22 771 90 70; www.cktluszcz.pl,
tel. 29 757 31 34; www.bibliotekaradzymin.pl, tel. 22 786 50 24.
Warto przyjść, warto się przekonać, że nie taka ortografia
straszna, jak ją malują.

REKLAMA

FAKTY.historia

Zabytkowy obraz
oddany do renowacji
Najstarszy zabytek z mareckiej świątyni – obraz z 1741 r. autorstwa
Józefa Adama Meyera, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem
Jezus oraz św. Sebastiana męczennika – został oddany do
konserwacji.

Zbigniew Paciorek
Wielu parafian zapewne zauważyło puste miejsce nad konfesjonałem w prawej nawie kościoła.
Właśnie tam od wielu dziesiątek
lat wisiał przepiękny obraz w pozłacanych, barokowych ramach,
przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem Jezus oraz św. Sebastiana
Męczennika.
W związku ze zbliżającym się
jubileuszem 100-lecia powstania
najstarszej mareckiej parafii pw.
św. Izydora Oracza oraz staraniom
ks. proboszcza Kazimierza Sztajerwalda ten najstarszy zabytek
mareckiego kościoła został oddany
do konserwacji.
Gruntownego
odnowienia
tego dzieła sztuki podjęła się doświadczona i szanowana na rynku
renowacji zabytków i dzieł sztuki konserwator Izabella Lijewska
z Warszawy. W swoim dorobku
konserwatorskim Pani Izabella ma
m.in. prace nad ikoną namalowaną
na desce z połowy XIX w., przedstawiającą św. św. Konstantyna
i Helenę, które znajdują się w parafii św. Aleksandra w Stanisławowie k. Modlina. Także konserwację
XVIII-wiecznych feretronów po-

Konkurs

chodzących z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kamieńczyku nad Bugiem.
Prace konserwatorskie tego
pokaźnych rozmiarów obrazu (195
cm x 164 cm) mają na celu przede
wszystkim zatrzymanie postępujących procesów degradacyjnych
oraz poprawę stanu zachowania i odbioru estetycznego dzieła. Obejmą także m.in. usunięcie
wtórnych nawarstwień, co pozwoli
na przywrócenie malowidłu jego
pierwotnej kolorystyki i ekspresji
opracowania malarskiego, a także wstępne oczyszczenie obrazu
z licznych zanieczyszczeń. Dodatkowo wykonane zostaną badania
fizyko-chemiczne obrazu w celu
identyfikacji użytych spoiw i pigmentów, oczyszczenie warstwy
malarskiej z zabrudzeń metodą
mechaniczną oraz uzupełnienie
ubytków płótna oraz ubytków kolorystycznych warstwy malarskiej.
Prace pozłotnicze nad barokową ramą (usunięcie starej pozłoty
i zastąpienie jej nową) pozwolą na
odzyskanie szlachetnego charakteru zabytkowej ramy oraz w pełni
wyeksponują walory artystyczne
tego dzieła.
Godnym podkreślenia jest fakt,
że trudny proces zdjęcia obrazu,
zawieszonego na wysokości ok.
5 metrów nad posadzką świąty-

ni, został wykonany społecznie
przez m.in. brata ks. proboszcza naszej parafii Włodzimierza
Sztajerwalda oraz kościelnego
p. Wiesława Wielądka. Również
transport zabytkowego obrazu
z odpowiednim zabezpieczeniem do miejsca jego konserwacji został przeprowadzony profesjonalnie i społecznie przez
działaczy Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga w osobach
Maciej Szkudlarek – kierowca
busa, Darek Chmielewski oraz
Zbigniew Paciorek jako asysta.

Dla czytelników „faktów.wwl” kino Helios w Wołominie przygotowało niespodziankę
- podwójne zaproszenia na seans 2D (bilety ważne od poniedziałku do czwartku).
Wystarczy podać tytuł najnowszego filmu Agnieszki Holland - zdobywcy Srebrnego
Niedźwiedzia na tegorocznym Festiwalu Berlinale.
Wśród uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi i prześlą ją w piątek,
10.03.2017 r. na adres e-mail: reklama@fakty-wwl.pl, rozlosujemy nagrody.
Proszę w tytule e-maila podać „konkurs Helios”, a w wiadomości dopisać swoje imię,
nazwisko i miejscowość.
Zwycięzcy z konkursu z numeru 4/2017 (342): Marta Kurowicka z Wołomina,
Michał Krajewski z Wołomina, Kinga Szczepanowska z Marek

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Turniej FIFA
2017 w Pasku

Tymczasem widzę same minusy

Czy warto organizować turnieje
e-sport? Młodzież z Klembowa
twierdzi zgodnie, że warto!
opr. redakcja
W ostatnie dni ferii młodzież z grupy
ds. powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Klembowie pod przewodnictwem
Piotra Jastrzębskiego oraz Adriana
Gronka zorganizowała Turniej Piłkarski
FIFA 2017 pod patronatem wójta Rafała Mathiaka. Miejscem rywalizacji było
kino w Pasku.
Przed rozpoczęciem rywalizacji każdy z 16 zawodników, zgłoszonych do
rywalizacji, wylosował drużynę, która
była przypisana do każdego z nich przez
całe rozgrywki. Pierwszego dnia gracze
rozegrali mecze grupowe, z których do
następnej rundy awansowało po dwóch
najlepszych zawodników. Ćwierćfinały
rozegrano następnego dnia. Po bardzo ciekawym i zaciętym pojedynku
o 3. trzecie miejsce Damian Ponichtera
(Sporting Lizbona) pokonał Xawiera Zagojskiego (Juventus Turyn) 6:0.
Zwycięzcą całego turnieju został
Dominik Szczotka (Leicester City), który
w wielkim finale wygrał z Bartkiem Kostrzewą (Bayern Monachium) 4:3.
Wielkie emocje, zacięta rywalizacja
i superzabawa – tak można podsumować ten turniej! Gratulujemy organizatorom pomysłu i z niecierpliwością czekamy na następne rozgrywki.

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

O reformie edukacji rozmawiamy z Haliną Bonecką, dyrektor Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, wiceprzewodniczącą Rady
Powiatu Wołomińskiej.
Edyta Nowak-Kokosza:
Reforma edukacyjna zapowiada duże zmiany. Co stanie się
z gimnazjami z terenu powiatu
wołomińskiego?
Halina Bonecka: – Zgodnie

z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
od roku szkolnego 2017/2018 nie
będzie naboru do klasy pierwszej gimnazjum, a w kolejnych
latach zakończy się kształcenie
w pozostałych klasach gimnazjum. Zatem od 1 września 2019 r.
w strukturze systemu oświaty
nie będzie gimnazjum. Gimnazja wołomińskie zakończą swoją
działalność z dniem 31 sierpnia
2019 r. – zgodnie z ustawą.

– Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (a także zgodnie
z ustawą Prawo oświatowe, która
wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. – z pewnymi wyjątkami) prowadzenie szkół ponadpodstawowych jest zadaniem
własnym powiatu. Zadaniem
własnym gminy jest prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych. Szkoły średnie nigdy
nie podlegały pod gminę, gmina
co najwyżej na zasadzie porozumienia z powiatem mogła prowadzić szkoły ponadgimnazjalne. Oczywiście, jeśli gmina jest
obecnie organem prowadzącym
szkołę ponadgimnazjalną, to tak
będzie nadal.

Wojtuś, syn Wiolety i Adama
Boguszewskich z Kobyłki
ur. 5.03.2017 r. o godz. 13.30
waga 4230 g, wzrost 60 cm.

– Nie mamy wiedzy, ilu nauczycieli w powiecie straci pracę, ale na pewno wielu. Na powiat
składają się gminy, a każda gmina ma inne problemy związane
z wdrażaniem reformy. Są takie
gminy, które mają ogromne problemy z wdrożeniem tych zmian,
ponieważ np. wielkim wysiłkiem
finansowym wybudowały piękne
(i bardzo dobrze wyposażone)
obiekty dla gimnazjum (czasami z tego tytułu nadal spłacają
kredyty) i na skutek zmiany niebawem obiekty te będą świecić
pustkami, a wszyscy nauczyciele
tych samodzielnych gimnazjów
stracą pracę najpóźniej z dniem
31 sierpnia 2019 r.
„Ratowanie” tych obiektów,
np. poprzez przekształcenie tego
gimnazjum w szkołę podstawową, będzie generować kolejne

w Wołominie, ponieważ nie ma
możliwości zastosowania rozwiązania, które jest planowane w stosunku do Zespołu Szkół nr 3 (w skład
obu tych zespołów wchodzi Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące).
Zgodnie z ustawą zespoły,
w skład których wchodzi jedynie
gimnazjum i liceum (technikum)
przekształcają się z dniem 1 września 2019 r. w czteroletnie liceum
ogólnokształcące
(odpowiednio
pięcioletnie technikum). Tak więc
docelowo Zespół Szkół nr 1 przekształci się w czteroletnie liceum
ogólnokształcące.

Czy to prawda, że dwa licea
wołomińskie mają zostać połączone w jedno duże liceum? Byłaby
to szansa dla nauczycieli, którzy
stracą pracę w gimnazjum…

– Nie ma takiego pomysłu, tym
bardziej że przy okazji obecnych
zmian w strukturze systemu oświaty, wynikających z ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, nie jest to możliwe.

Czy szkoły średnie nadal
będą podlegały pod powiat czy
jednak pod gminy?

Ilu nauczycieli w naszym
powiecie straci pracę?
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Podobno w sąsiedniej Kobyłce
ma powstać liceum. Może to jest
powód połączenia dwóch wołomińskich liceów?

zwolnienia nauczycieli, w szczególności uczących w klasach I-III szkoły podstawowej. Przekształcenie
gimnazjum w szkołę podstawową
to konieczność nadania jej obwodu,
ażeby to uczynić, należy zmniejszyć
obecne granice obwodów szkół
podstawowych.
Oczywiście, niektórzy nauczyciele gimnazjów już od 1 września
2017 r. będą mogli być zatrudnieni w szkołach podstawowych –
w klasie VII będzie nauczana fizyka
i chemia, ale trzeba też pamiętać,
że w związku z poprzednią reformą
(z 1999 r.) wielu nauczycieli ówczesnych szkół podstawowych zdobyło dodatkowe kwalifikacje, aby
zachować pracę, są to w szczególności nauczyciele geografii, biologii, czasami chemii i fizyki, zatem
jeśli nadal są zatrudnieni w tych
obecnie przekształcanych szkołach
podstawowych, to taka szkoła nie
będzie potrzebowała nauczycieli
z zewnątrz.
Obecna reforma generuje nie
tylko zwolnienia nauczycieli gimnazjów, ale również nauczycieli szkół
podstawowych. Oczywiście, docelowo, statystycznie można mówić,
że nikt nie straci pracy, bo 6 (SP) +3
(G) +3 (LO) = 12, a 8(SP) + 4(LO) równa się także 12, ale to tylko statystyka (dokładnie taka jak przy średniej
krajowej wynagrodzenia statystycznego Polaka).
Burmistrz Wołomina Elżbieta

Radwan uczyni wszystko, co możliwe, aby jak najmniej nauczycieli
straciło pracę – nie będzie zmian
obwodów szkół podstawowych
(z wyjątkiem Szkoły Podstawowej
nr 7 – ale szkoła ta będzie zatrudniać nauczycieli, a nie zwalniać).
Podejmiemy się też koordynacji
w zakresie możliwości zatrudnienia
nauczycieli, dla których z powodu
wygaszania kształcenia w gimnazjum nie będzie pracy.
W gminie Wołomin tak dużych
problemów, jak np. w gminach wiejskich powiatu wołomińskiego, nie
będzie, ponieważ 6 zespołów przekształci się w ośmioletnie szkoły
podstawowe – stan zatrudnienia
do 31 sierpnia 2019 r. nie ulegnie
zmianie – dopiero od września 2019
r. zamiast 9 (szkoła podstawowa +
gimnazjum) poziomów kształcenia
będzie 8 – szkoła podstawowa.
Biorąc pod uwagę dobro dziecka,
planuje się przekształcenie Gimnazjum nr 3 wchodzące w skład
Zespołu Szkół nr 3, w Wołominie
w szkołę podstawową, dzięki czemu
Szkoła Podstawowa nr 7, która już
obecnie, mówiąc kolokwialnie „pęka
w szwach”, będzie mogła funkcjonować co najmniej tak jak teraz, a docelowo znacznie poprawią się w niej
warunki kształcenia, co nie jest bez
znaczenia dla poprawy komfortu
pracy dziecka i nauczyciela.
Z wielką troską myśli też Pani
Burmistrz o Zespole Szkół nr 1

– Nic nie wiem na temat powstania w Kobyłce liceum. Gdyby jednak
taki zamysł był, to konieczne jest
zawarcie stosownego porozumienia
z powiatem wołomińskim.

Plusy i minusy reformy edukacji…

– Tymczasem widzę same minusy – zawrotne tempo wprowadzania
zmian, niepokój rodziców wywołujący protesty, niepokój wśród nauczycieli z powodu możliwości, graniczącej z pewnością, utraty pracy
(nadal mamy niż demograficzny),
wiele niejasności w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (wręcz błędy), sprzeczne
informacje wypływające od pracowników kuratorium (oczywiście
ustne), np. że uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego są aktami
prawa miejscowego i należy je poddawać konsultacjom społecznym!
Jedno, co z całą pewnością mogę
powiedzieć – to nie jest droga prowadząca do poprawy jakości edukacji – należało najpierw zacząć od
poprawy systemu przygotowywania przyszłych nauczycieli do pracy z dzieckiem, przemodelowania
podstaw programowych tak, aby
uczyć myślenia, zmian w ramowych
planach nauczania i zmiany statusu nauczycieli, a w ostateczności
zmiany struktury systemu oświaty,
czyli krótko mówiąc, przykładowo: jeśli zmienię opakowanie, to
na pewno nie zapewni to poprawy
jakości produktu znajdującego się
w tym opakowaniu.

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

- sól drogowa, workowana i luzem
- pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń, keramzyt
- cement, wapno, węgiel
- ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa
- sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.
- wynajem transportu od 1-30 ton

Leœniakowizna: ul. Kasprzykiewicza 92, Kobyłka: ul. Nadarzyńska 143
tel. 22 787 80 07, 696 066 033, www.budamrek.pl

Książki o powiecie wołomińskim
i napisane przez lokalnych autorów.
Książki historyczne, beletrystyczne,
poezja, sztuka. Spotkania z autorami.

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

Fabryczka w Wołominie
ul. Orwida 20
tel.: (22) 787 41 13

j.mucka@firma-dom.pl
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Dam pracę
zzZatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
zzFirma poszukuje sitodrukarza,
pomocy sitodrukarza, Wołomin, tel.
693 021 464 (godz. 8.00-16.00)
zzBlacharza, zbrojarza, lakiernika do
samochodów ciężarowych i innych. Trzy
stanowiska. Tel. 883 395 015. Mińsk
Mazowiecki.
zzAdmet Sp. Z o.o. Kobyłka, ul. Dworkowa 28 zatrudni ślusarzy technologów, pracowników kontroli jakości, tel.
692 999 415
zzZatrudnię elektryków, pomocnika
elektryka oraz kierowcę, tel. 602 384 724

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

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

USŁUGI KOMUNALNE

Szukam pracy
zzKrawcowa przyjmie chałupnictwo, tel.
731 860 480

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

zzNaprawa pralek, zmywarek automatycznych. Ireneusz Jakóbowski, Wołomin,
ul. Nowa 2, tel. 787 77 50, 603 116 778

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

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

501 122 370

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

www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

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

Studnie

Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl
tel. 604 211 417
zz Wycinka drzew, zrębkowanie gałęzi,
usuwanie zarośli, czyszczenie działek,
tel. 500 351 199
zzWykonam wszelkie prace ogrodniczo-porządkowe w ogrodzie, na działce,
posesji, tel. 519 843 888

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

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

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

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Toczenie, frezowanie konwencjonalne i 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

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
zzRemonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 22 787 84 61, 698 653 445

Hydraulik Pogotowie 24h Pogotowie wodno-kanalizacyjne
24h, instalacje sanitarne c.o.
Instalacje gazowe, montaż,
spawanie, sprawdzanie szczelności, ciśnieniowe udrażnianie
kanalizacji, tel. 501 195 176,
www.hydraulikbrzuchalski.pl
Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
zzUsługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224
Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222
zzRemonty, wykończenia wnętrz
(złota rączka), tel. 575 512 178

Brukarstwo

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

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

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

Kupujemy
wszystkie
auta

z roczników
1995-2013

zzKupię stare motocykle w każdym
stanie z dokumentami lub bez, tel.
602 324 832
zzKupię każde auto od 2000 r. do 2017 r.
tel. 608 825 673

zzWykonam tynki wewnętrzne, zewnętrzne (baranek) z naturalnych
składników, który nie zielenieje, tel.
607 728 270

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

Auto części

Volkswagen, Audi

tel. 512-008-626
05-250 Wiktorów
ul. Radosna 18

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, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

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

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

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

Wnętrzarskie
Stolar meble na wymiar:
kuchnie, szafy , garderoby, meble
biurowe, łazienkowe, nietypowe
zabudowy i inne typy. Pomiar
wykonawstwo montaż, tel. 511-571-283
www.meblestolar.pl

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

PEDIATRA

lek. med. Ewa Kutyłowska
Kobyłka, ul. Dojazdowa 46
Tel. 504-156-262

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

Motoryzacja sprzedam
zzSprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, tel.
22 787 10 92

Grzegorz Lewandowski

Projektowe usługi

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

Usługi komputerowe

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

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

Wyrób i sprzedaż materiałów
budowlanych E. Kalicki. Ogrodzenia betonowe, pustaki łupane,
stropy Teriva, Klembów, ul. Gen.
Fr. Żymirskiego 98, tel. 799 93 89,
604 555 651

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

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

Transportowe usługi

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

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

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

Budowlane usługi

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

Usługi różne

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

Sklep zoologiczny Pupil

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

REKLAMA
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22.02.2017

zz Marki. Sprawca, po wyłamaniu drzwi
aluminiowych, dostał się do warsztatu
samochodowego, a następnie z kasetki
skradł pieniądze w kwocie 5.000 zł.
Suma strat: 7.500 zł.
zz Zabraniec. Kradzież 16 sztuk butli
z gazem. Suma strat: 2.560 zł.

23.02.2017

zz Marki. Sprawcy skradli z placu budowy przyczepkę samochodową marki
Pilarski model L. Suma strat: 4.000 zł.
zz Kobyłka, ul. Nadarzyńska. Zbigniew
B. złożył zawiadomienie o tym, że na
skrzyżowaniu ulic Edward M., kierując
pojazdem, potrącił przechodzącego
przez przejście dla pieszych przy wyświetlanym przez sygnalizator świetle
zielonym Alana B. (lat 25). W wyniku
zdarzenia pieszy doznał złamania lewej
nogi.
zz Marki. Funkcjonariusze KP Marki
zatrzymali na ulicy Daniela T. (lat 23),
który posiadał przy sobie zawiniątko z folii aluminiowej z zawartością
substancji koloru zielono-brunatnego
(marihuana), fifkę szklaną – nabitą z zawartością substancji koloru zielono-brunatnego (marihuana) oraz opakowanie
z nieznaną białą, sypką substancją, co
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stanowią środki odurzające
prawnie zabronione.
zz Wołomin. Policjanci WP KPP Wołomin
zatrzymali na ulicy Marcina M. (lat 36)
podejrzewanego o posiadanie środków
odurzających w postaci amfetaminy.

25.02.2017

zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki Toyota
Auris koloru białego ze szklanym czarnym dachem o wartości ok. 75.000 zł.

26.02.2017

27.02.2017

zz Marki. Sprawca, po uprzednim
wyłamaniu drzwi balkonowych, dostał się do domu i skradł złotą biżuterię oraz aparat fotograficzny marki
Samsung. Suma strat: 10.000 zł.

Kolejny owocny turniej dla młodych zawodników Klubu Sztuk Walki Tang Soo Do.
W ubiegłą niedzielę brali oni udział w IV Mistrzostwach Mazowsza w Sztukach Walki.

1.03.2017

Turniej odbył się w Mińsku Mazowieckim, wzięło w nim udział 100
zawodników z takich miejscowości
jak: Marki, Poświętne, Stanisławów,
Mińsk Mazowiecki oraz oczywiście
Wołomin.
Młodzi wojownicy rywalizowali w konkurencji układy formalne
(to pokaz techniczny, polegający
na prezentacji z góry określonego schematu ciosów) oraz bloków.
W tej konkurencji mistrzostwo województwa zdobył zawodnik z Wołomina Franciszek Kamiński.
Kolejna konkurencja to walki
soft stick (to pojedynek na miękkie
piankowe kije) – tu Mistrzostwo
Mazowsza w swoich kategoriach
wzrostowych zdobyły: Anna Dudek
oraz Julia Jabłońska.
Zawodnicy rywalizowali również
w technikach specjalnych, w których liczy się prezentacja technik
z wyskoku. Również w tym przypadku Franciszek Kamiński nie miał
sobie równych.
Osiągnięcia wołomińskiej ekipy:
Franciszek Kamiński
I miejsce: techniki specjalne
I miejsce: formy
II miejsce: walki semi hogo

zz Ząbki, ul. Wyszyńskiego/skrzyżowanie ul. Popiełuszki. Funkcjonariusze WRD KPP Wołomin zatrzymali
obywatela Ukrainy (lat 27), który będąc w stanie nietrzeźwości, kierował
samochodem marki Renault Mégane
i spowodował kolizję drogową, uderzając w ogrodzenie, po czym oddalił
się z miejsca zdarzenia. Po przybyciu
załogi zgłosił się świadek zdarzenia,
który wskazał sprawcę. Zatrzymanego doprowadzono do KP Ząbki,
gdzie został poddany badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu z wynikiem 1,8 promila.

3.03.2017

zz Kobyłka, ul. Ketlinga. Mieszkanka Kobyłki złożyła zawiadomienie
o wycince drzew. Nieznane osoby
dokonały wycinki drzew na terenie
działek objętych ochroną Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Suma strat nieustalona.
zz Ząbki. Kradzież samochodu
marki Mazda 2 koloru czarnego, rok
produkcji 2007, zaparkowanego przy
ulicy. Suma strat: 18.000 zł.
zz Tłuszcz. Dwie kobiety narodowości romskiej bądź ukraińskiej
weszły do mieszkania 88-latki i pod
pretekstem sprzedaży pościeli, ręczników i serwetek skradły pieniądze
w kwocie 2.500 zł i 200 $.
zz Zielonka. Na stacji PKP podczas
postoju zapalił się pociąg osobowy relacji Wołomin–Słoneczna
– Warszawa Wileńska o nr 10234.
Przyczyny pożaru nieustalone. Suma
strat nieustalona. Rannych oraz ofiar
brak.

4.03.2017

zz Trojany. Adam S. (lat 36), kierując
ciągnikiem siodłowym marki Volvo
wraz z naczepą, na skrzyżowaniu ulic
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
poruszającej się rowerem Barbarze
M. (lat 56). Rowerzystka doznała
obrażeń lewej nogi. Uczestników
zdarzenia przebadano z wynikiem
0,00 mg/l.
zz Ząbki. Sprawca, poprzez wyważenie drzwi balkonowych, włamał się
do domu i skradł biżuterię znajdującą się w sypialni o łącznej wartości
80.000 zł.

5.03.2017

zz Ząbki, ul. Narutowicza. Michał Ch.
(lat 32), kierując samochodem marki
Citroën, zderzył się z samochodem
marki Peugeot kierowanym przez
kobietę, która z urazem głowy została przewieziona do szpitala.

opr. redakcja

Anna Dudek
I miejsce: walki soft stick
II miejsce: formy
Julia Jabłońska
I miejsce walki soft stick
II miejsce techniki specjalne
Aleksandra Dejer
II miejsce: formy
Marta Bilicka

FAKTY.sport

Marcovia – czas sparingów
4 marca odbył się mecz sparingowy pomiędzy Marcovią Marki i Mazurem Radzymin.
Marcovia zwyciężyła 5:1 (1:0).
Rafał Orych
– Nasi zawodnicy mogli, a nawet powinni zdobyć dużo więcej
bramek. Niestety, dziś wyjątkowo
szwankowała skuteczność. Wszyscy
jesteśmy jednak pełni optymizmu
przed zbliżającą się rundą wiosenną. Kolejny mecz sparingowy rozegramy w najbliższą środę (8 marca)
z Wichrem Kobyłka – relacjonuje
Marcin Boczoń.
Dla Marcovii bramki strzelali:
Daniel Wiązowski 2, Kacper Pękała,
Michał Grykałowski (zawodnik testowany).
Ponadto Marcovia wygrała 2:0
z Huraganem i 4:1 z Ostrovią Ostrów
Mazowiecka. Natomiast uległa Błoniance Błonie, KS Łomiankom i MKS
Przasnysz.
Warto podkreślić, że z zespołem
trenuje dwóch nowych zawodni-

ków. Z kolei Damian Pacuszka i Arkadiusz Kublik przerwali treningi
już w trakcie rundy jesiennej. Ostateczne personalia poznamy przed
startem ligi. Nastroje w drużynie są
dobre, a cel jest tylko jeden – awans.
4 marca miał miejsce również
sparing drugiej drużyny Marcovii
z podopiecznymi Arka Kostrzębskiego z rocznika 2000, który zakończył się wygraną seniorów 6:0.
Dwie bramki zdobył Dariusz
Kwiatkowski. Po jednym trafieniu
zanotowali Szymon Mogielnicki,
Alek Kraśnicki, Andrzej Rogalski
i Jan Goławski.
– W składzie naszych rezerw
mogliśmy zobaczyć m.in. Damiana
Mogielnickiego, który, miejmy nadzieję, będzie się w nim regularnie
pojawiał także w rundzie wiosennej
– mówi Marcin Boczoń.
REKLAMA

zz Wołomin. Policjanci WP KPP Wołomin
zatrzymali na ulicy Karola R. (lat 25)
jako osobę podejrzaną o posiadanie
środków odurzających w postaci białego
proszku.
zz Nadma. Sprawcy skradli z terenu
posesji w nieustalony sposób psa rasy

II miejsce: walki soft stick
Julian Kamiński: nagroda dla najmłodszego zawodnika turnieju
II miejsce: walki soft stick
Maja Winiarek
III miejsce: walki soft stick
Zofia Balcer
III miejsce: walki soft stick

Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
składamy serdeczne życzenia
spełnienia marzeń, szczęścia
oraz sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.
Życzymy mnóstwa uśmiechu,
samych wyjątkowych chwil
oraz wiele życiowej radości!

REKLAMA

Starosta
Wołomiński

Kazimierz Rakowski

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wołomińskiego

Wicestarosta
Wołomiński

Janusz Werczyński

Adam Łossan

fot. organizatorzy

21.02.2017

zz Wołomin. Policjanci WP KPP Wołomin
zatrzymali na klatce schodowej bloku
mieszkalnego Adama W. (lat 29) jako
osobę podejrzaną o kradzież z mieszkania laptopa marki Samsung oraz
klucza od samochodu. Suma strat: około
4.640 zł.

owczarek belgijski o wartości około
1.500 zł.

fot. organizatorzy

20.02.2017

zz Kuligów. Sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do domku letniskowego
poprzez wypchnięcie drzwi tarasowych,
a następnie skradł: silnik do łodzi marki
Yamaha o mocy 5 km, spawarkę elektryczną, piłę elektryczną, podkaszarkę
elektryczną, myjkę ciśnieniową, szlifierkę
kątową. Sprawca uszkodził siatkę ogrodzeniową poprzez jej rozcięcie. Suma
strat: 3.120 zł.
zz Rozalin. Wycięcie i kradzież 4 sztuk
drzew sosnowych z działki leśnej. Suma
strat: 800 zł.
zz Marki. Sprawca, wykorzystując nieuwagę zgłaszającego z pomieszczenia
fundacji, skradł obiektyw fotograficzny
marki Nikon Lens o wartości 5.000 zł.
zz Słupno. Kradzież pojazdu marki Hyundai IX35 koloru czarnego, rok produkcji 2015, zaparkowanego na zamkniętej
posesji. Suma strat: 70.000 zł.

Wołomin mistrzem
województwa
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Delegacja z USA w Ossowie

fakty.news
Koncerty
w MDK-u

4 marca w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie gościła delegacja wojskowych w stanie
spoczynku ze Stanów Zjednoczonych.

Grupie przewodził pułkownik
Peter Herrly, który miał okazję odwiedzić Ossów w maju 2016 roku.
Tym razem towarzyszyli mu John
Smales, Jeff McGovern, Ernest Roth
i Sam Doss, którzy z uwagą uczestniczyli w wizytacji.
Panowie obejrzeli film dokumentalny, zapoznali się z eksponatami na wystawach i udali się na
spacer śladami Bitwy Warszawskiej
1920 roku. Goście byli pod wrażeniem zbiorów zgromadzonych
w instytucji, historycznego znaczenia bitwy i ofiary, jaką ponieśli polscy, zwłaszcza młodzi, żołnierze.
„To wyjątkowe miejsce” – mówili
i zapewnili, że odwiedzą ponownie
Ossów w niedalekiej przyszłości.

Wizyta miała na celu zacieśnienie relacji polsko-amerykańskich. Jak
podkreślił płk Herrly, planują organizację wycieczek dla swoich rodaków,
zwłaszcza młodych Amerykanów, do
muzeów, np. Powstania Warszawskiego ‘44 i szczególnie ważnych historycznie miejsc w Polsce. W ten sposób
chcą im przybliżyć polską kulturę, nie
tylko w aspekcie historyczno-militarnym, ale również patriotycznym i religijnym. Dodał, że Ossów jest świetnym
miejscem, aby rozpocząć zwiedzanie.
Jak zauważył pułkownik, wojna
polsko-bolszewicka i związana z nią
symbolika, np. postać kapelana Ignacego Skorupki, są najlepszą alternatywą dla Amerykanów, aby zrozumieć Polaków.
Tego dnia panowie odwiedzili
jeszcze Radzymin i Warszawę.

Koncert
w Chrzęsnem

Norwid w Chrzęsnem

Zielonka
– płonący
pociąg

2 marca w pałacu w Chrzęsnem (gmina Tłuszcz) odbyła się konferencja pt. „Ja to,
co śpiewam, żyję – Norwida dialog z życiem i światem współczesnym AD 2017”.
To ostatnie wydarzenie w projekcie „Wędrujący Norwid” zrealizowane przez
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska w ramach programu Lokalne
Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
części programu zgromadzeni zobaczyli przedstawienie teatralne pt.
„Norwid – miłość i samotność”. Podczas konferencji podsumowaliśmy
także ogólnopolski konkurs na film
i fotoreportaż „Wędrujący Norwid”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, samorządowcom, nauczycielom, młodzieży,
naszym partnerom w projekcie,
pani Ani Gołoś – kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Strachówce,

Kobiecy wieczór
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wołominie, ul. Wileńska 32 zaprasza w niedzielę, 12 marca o godz.
17.00 na monodram z piosenkami pt. „One & My!”. Liczba miejsc
ograniczona. Wejściówki do odbioru
w bibliotece. Informacje i rezerwacje: www.biblioteka.wolomin.pl, tel.
22 776 29 53.

W piątek, 3 marca, przed
godziną 15.00 pociąg relacji
Wołomin-Słoneczna – Warszawa Wileńska, mający
postój na stacji Zielonka,
stanął w płomieniach. Żaden
z pasażerów nie ucierpiał
i wszyscy zostali ewakuowani.

paniom z KGW w Jadwisinie, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej
Norwidowskiej – mówi Grażyna
Kapaon, prezes Stowarzyszenia
Rzeczpospolita Norwidowska.

fakty.wwl objęły konferencję
pt. „Ja to, co śpiewam, żyję
– Norwida dialog z życiem
i światem współczesnym AD
2017” patronatem medialnym.

REKLAMA

Skład
Opału

opr. RO

fot. organizatorzy

Pożar wybuchł w toalecie. Pomimo prób ugaszenia ognia przez
maszynistę i kierownika nie udało
się opanować sytuacji. W związku
z tym wezwano straż pożarną i policję. Pożar spowodował utrudnienia
w ruchu pociągów. Wiele kursów
było opóźnionych. Jak informuje
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, nie ustalono przyczyn pożaru
i sumy strat.
Nagranie z pożaru dostępne
pod linkiem: www.youtube.com/
watch?v=AU39BluDcPY
fot. Aciu Artek YouTube

Prelegentami konferencji byli
wybitni norwidolodzy: prof. Jadwiga Puzynina – referat pt. „Cyprian
Norwid – człowiek i obywatel na
dziś”, prof. Anna Kozłowska – referat pt. „Cyprian Norwid – Karol
Wojtyła. Ślady dialogu poetów”, dr
Magdalena Woźniewska-Działak –
referat pt. „Wczesny Norwid i podstawowe doświadczenie polskości”
i dr Tomasz Korpysz – referat pt.
„Człowiek nie tylko jest interesujący, ale i święty – szanowny”. O refleksji antropologicznej Norwida”.
– Naszymi partnerami w organizacji konferencji było Starostwo
Powiatu Wołomińskiego, Fundacja
Museion Norwid, Lokalna Grupa
Działania „Równiny Wołomińskiej”.
Słuchacze mieli okazję „zobaczyć”
Norwida w różnych odsłonach.
W czasie przerwy zwiedzili wystawę „Czas na Norwida”, po której
gości oprowadzili prezes Fundacji
Muiseum Norwid Jacenty Matysiak
i dr Tomasz Korpysz. W drugiej

W niedzielę, 12 marca o godz.
16.00 w pałacu w Chrzęsnem (gmina Tłuszcz) odbędzie się koncert pt.
„Czego słuchał Shakespeare?”. Wystąpi Zespół Muzyki Dawnej Sabionetta w składzie: Marcin Liweń (tenor), Agnieszka Obst-Chwała (fidel),
Mirosław Feldgebel (harfa). Sabionetta wykonuje muzykę wokalno-instrumentalną epok średniowiecza
i renesansu.

FAKTY.kryminalne

FAKTY.kultura

Edyta Nowak-Kokosza

Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 zaprasza:
11 marca, godz. 18.00 – koncert
Warszawskiej Kapeli z Targówka pt.
„Moim szczęściem jest Warszawa”,
bilety: 30 zł; 17 marca, godz. 18.00
– koncert Ejtena (support: Johny x
Krzyniu, Ch4b x Penk4l, REL), bilety:
6 zł. Informacje: www.mdkwolomin.
pl, tel. 22 787 45 13.

fot. ro

Rafał Orych

opr. eda

Od lewej: prof. Jadwiga Puzynina i dr Tomasz Korpysz.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

węgiel, miał,
groszek, kostka,
orzech,
eko-groszek
gratis
t
spor
n
a
r
t

Radzymin, ul. Jana Pawła II 44 a

tel. 505 948 503

