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Podjęcie inicjatywy przez
Wspólnotę Samorządową Powiatu
Wołomińskiego i wywiązanie się
z zadań organizacyjnych przez
Samorządową Instytucję Kultury
w Ossowie to przejście ważnego
etapu w realizacji wyzwania,
jakim jest budowa Muzeum Bitwy
Warszawskiej 1920 roku na
zbliżające się stulecie. Czytaj na
str. 6-7
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Z Tłuszcza
przez
Amerykę
Ta sympatyczna, zawsze uśmiechnięta mieszkanka Wólki
Kozłowskiej (gmina Tłuszcz) ma za sobą trzy niezwykłe podróże. Aleksandra Rosa w rozmowie z Marcinem Ołdakiem
opowiada o życiu codziennym na Kubie, chorobie wysokościowej w boliwijskich Andach, opiece nad amerykańskimi
dziećmi, a także o tym, czego nauczyła ją podróż Żukiem.
Marcin Ołdak: Niedawno wróciłaś z kilkutygodniowej podróży
po Kubie. Jak tam jest?
Aleksandra Rosa: – Podróż na
Kubę jest czymś w rodzaju podróży w czasie. Życie tam wygląda
jak w Polsce jakieś trzydzieści lat
temu. Po ulicach jeżdżą samochody z lat 50., a mieszkańcy nadal
kupują żywność na kartki. Dostępność produktów dla nas będących
na wyciągnięcie ręki tam jest niemożliwa. Ludzie żyją biednie, ponad 40% stanowi bezrobocie, dlatego tak ważny jest każdy turysta,
który zostawia na wyspie swoje
pieniądze. To kraj wciąż zamknięty,
którego mieszkańcy mają bardzo
ograniczony dostęp do Internetu
i informacji ze świata. Kubańczycy
są bardzo życzliwi i sympatyczni
(często, niestety, kryje się za tym
interesowność), ale są też i tacy,
którzy pomagają z dobroci serca
czy czystej ciekawości, jak to jest
„w naszym świecie”.
Na Kubę wybrałam się z koleżanką Julitą. Ze względu na to,
że obydwie jesteśmy blondynkami
i mamy typowo europejską urodę,
po kubańskich ulicach nie byłyśmy
w stanie przejść niezauważone.
Z czasem jednak przyzwyczaiłyśmy się do licznych komentarzy
płynących z ust kubańskich mężczyzn i nie zwracałyśmy na nich
uwagi.
Wasza podróż nie była z rodzaju tych, gdzie przez tydzień
leży się na leżaku w hotelu all
inclusive…
– To prawda. To już nasza druga wspólna podróż za ocean. I tym
razem
spakowałyśmy
plecaki,
z którymi przejechałyśmy wyspę
niemalże wzdłuż i wszerz. Zmieniałyśmy miejscowości co dwa, trzy
dni, by doświadczyć jak najwięcej.
Organizacja transportu i dotarcie
z punktu A do punktu B zajmowało
nam przeważnie jeden dzień.

fot. Archiwum prywatne
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Transport publiczny na Kubie
dzieli się na ten przeznaczony dla
turystów oraz ten, z którego korzystać mogą wyłącznie Kubańczycy. Oczywiście, ten dla turystów
jest stosunkowo drogi. Szukałyśmy więc taniej alternatywy, czyli
przemieszczania się tymi samymi
kanałami, co przeciętny Kubańczyk. Płacąc przy tym w walucie
CUP, dzięki czemu cena była nawet
dziesięciokrotnie niższa. Wynika
to z tego, że na Kubie funkcjonują
dwie waluty CUP i CUC, przy czym
turyści zazwyczaj muszą płacić
w tej drugiej, równowartej dolarowi amerykańskiemu. Środki transportu były przeróżne: ciężarówki,
autobusy, ciągniki, samochody,
rowery, piesze wędrówki, a nawet
konie i końskie zaprzęgi.

Nie bałyście się o swoje bezpieczeństwo?
– Pierwsze dni poświęciłam
na zorientowanie się w „klimacie wyspy”, mocno skupiając się
przy tym na wewnętrznych przeczuciach i wskazówkach innych.
W przeciwieństwie do spacerów
z aparatem na wierzchu ulicami
Buenos czy Rio de Janeiro, gdzie
każdy przestrzegał przed kradzieżami i napadami, tutaj czułam się
naprawdę bezpiecznie. Tak jak
wspomniałam wyżej i o czym mówią mieszkańcy – turysta jest na

wagę złota i należy o niego dbać,
aby zawiózł w swój świat same pozytywne opinie o ich kraju.

A jednak spotkała Cię na
Kubie przygoda natury kryminalnej.
– Tak. Dwa ostatnie dni pobytu
spędziłyśmy na kubańskim komisariacie. Jeszcze w Polsce, kolega –
miłośnik cygar poprosił mnie, abym
przywiozła mu sporą ilość słynnych
cygar Cohiba Behike. Pieniądze,
które przeznaczył mi na ten cel, są
dla Kubańczyków prawdziwą fortuną, wielokrotnością ich przeciętnej
pensji. Podczas podróży, gdy znalazłyśmy się w miejscowości Pinar
del Rio, gdzie są najlepsze tereny
pod uprawę tytoniu, właściciel casy
– mieszkania, w którym przebywałyśmy, uprzejmie zaproponował
nam zorganizowanie wycieczki na
plantację. Wszystko zostało zaplanowane w ciągu 15 minut, w najmniejszych szczegółach. Zobaczyłyśmy pola tytoniu i zapoznałyśmy
się z procesem produkcji cygar, po
czym zakupiłam 12 sztuk.
Następnego dnia, zwiedzając
konno przepiękne Viñales – miejscowość oddaloną o trzydzieści
kilometrów od Pinar, zwiedzałyśmy
kolejną plantację. Tam, przypadkiem dowiedziałyśmy się, że markowe cygara nigdy nie są dostępne
do kupna na plantacjach i wręcz

jest to zabronione. Dotarło do
mnie wtedy, że kupione wcześniej
cygara są podróbkami, w dodatku
ze sfałszowanymi państwowymi
znakami. Oczywiście, miałam wyrzuty sumienia, że pieniądze kolegi
wydałam na zakupienie mu podrobionego produktu. Poza tym groziło
nam zatrzymanie na lotnisku przy
powrocie do Polski.
Poszłyśmy więc na kubańską policję. Rozpoczęło się dochodzenie.
Kuba uczy cierpliwości, więc zanim
zostałyśmy przyjęte, minęły dwie
godziny. Później policjantka spisała zeznania… ręcznie, bo komputery są tam rzadkością. Kartki były
przyłożone kamieniem, a stojak na
długopisy zrobiony z puszki po Coca-Coli w wersji kubańskiej, czyli
TuColi. Czułam się jak w innym,
abstrakcyjnym świecie.
Poruszyłyśmy całą gwardię policji, a sprawa zakończyła się dla nas
szczęśliwie; udało się odzyskać wydane pieniądze, a osoby odpowiedzialne za ukartowanie wszystkiego
zostały zatrzymane i sprawa skierowana została do sądu. Zaskoczyło
nas tak sprawne działanie policji,
wiedząc już, że z niczym kubańczykom się nie spieszy.

Rok temu o tej porze przemierzałaś kraje Ameryki Południowej polskim Żukiem, o czym
było głośno i co wzbudzało spore

zainteresowanie. Jak się tam
znalazłaś, skąd w ogóle pomysł
na taką eskapadę?
– Od dłuższego czasu szukałam
możliwości wyjazdu do Ameryki Południowej, bo było to moim
marzeniem od dawien dawna.
Przeglądając blogi podróżnicze,
natrafiłam na ekipę pozytywnie zakręconych młodych ludzi
z Wrocławia, którzy podróżują
przez świat polskim, leciwym Żukiem. Okazało się, że szykują kolejną wyprawę do miejsca, o którym
marzyłam, a w dodatku nie mają
pełnego składu. Udało mi się zostać członkiem 7-osobowej załogi,
z którą wyruszyliśmy na podbój
krajów Ameryki Południowej.
Przez pierwsze trzy tygodnie
stycznia czekaliśmy w stolicy Argentyny na naszego niebieskiego
bohatera, zmagając się przy tym
przez kilka dni z wydobyciem go
z portu. W wyniku tych niespodziewanych problemów byliśmy
zmuszeni wydłużyć naszą podróż
o miesiąc, by móc zrealizować plan.
Podróż Żukiem trwała 2 miesiące. Przejechaliśmy przez Argentynę, Chile, Boliwię, Peru, Paragwaj
i Brazylię. Łącznie pokonaliśmy
ponad 15 000 km, a relacja pisemna, foto i wideo dostępna jest na
FB, stronie www oraz kanale YT po
wpisaniu ŻUKIEM PRZEZ ŚWIAT.
Więcej na stronie www.fakty-wwl.pl
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21 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ostrówku (gmina Klembów) odbyło się zebranie mieszkańców,
podczas którego wybrano nowego sołtysa. Została nim Katarzyna Sztompka, która była jedynym kandydatem.
Ponadto miały miejsce konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w związku z ustawą o zakazie
propagowania komunizmu.

Nowy sołtys
w Ostrówku
fakty.felieton

Telefony
alarmowe

Samorząd pod lupą

Czy warto skarżyć na władzę?
Kontynuując myśl z poprzedniego
felietonu, chciałam pochylić się nad
instytucją skargi na bezczynność
władzy, która nie udostępnia informacji
publicznych. Czy warto dochodzić
swoich praw? Czy przynosi to
wymierny efekt i jest zasadne?

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

31 marca (piątek)
20:00 – Koncert ANOTHER Pink Floyd
1 kwietnia (sobota)
15:00 – Piękna i Bestia 3D – 17 zł
17:30 – Piękna i Bestia 2D – 16 zł
20:00 – Wyklęty – 16 zł
2 kwietnia (niedziela)
13:00 – Piękna i Bestia 3D – 17 zł
15:30 – Piękna i Bestia 2D – 16 zł
18:00 – Wyklęty – 16 zł
3 kwietnia (poniedziałek)
15:15 – Piękna i Bestia 3D – 17 zł
17:40 – Piękna i Bestia 2D – 16 zł
20:00 – Wyklęty – 16 zł
4 kwietnia (wtorek)
15:15 – Piękna i Bestia 3D – 17 zł
17:40 – Piękna i Bestia 2D – 16 zł
20:00 – Wyklęty – 16 zł
www .kino.robi.to

5 kwietnia (środa)
15:15 – Piękna i Bestia 3D – 17 zł
17:40 – Piękna i Bestia 2D – 16 zł
20:00 – Wyklęty – 16 zł
6 kwietnia (czwartek)
15:15 – Piękna i Bestia 3D – 17 zł
17:40 – Piękna i Bestia 2D – 16 zł
20:00 – Wyklęty – 16 zł

www.kino.robi.to
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W machinie prawa i urzędów

Monika Bienias
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Ku przypomnieniu, jeśli organ nie
udostępnił nam żądanej informacji
na wniosek, to zgodnie z art. 50 § 1
w związku z art. 52 § 2 oraz art. 54 §
1 w związku z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mieszkaniec
może złożyć skargę do sądu. Zatem,
jeśli urząd nie reaguje, odpowiada
wymijająco lub twierdzi, że informacje, które chcemy od niego uzyskać,
nie stanowią informacji publicznej,
wówczas możemy złożyć skargę na
bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).
Jeśli WSA oddali naszą skargę, to możemy jeszcze zaskarżyć ten wyrok do
Naczelnego Sądu Administracyjnego
(NSA).

Drogą sądową dochodzili swoich
praw mieszkańcy w gminie Dąbrówka. Na bezczynność wójta wpłynęły 3
skargi. Przybliżę okoliczności jednej
z nich.
Mieszkaniec
złożył
wniosek
o udostępnienie dwóch informacji
publicznych:
1) dokumentów związanych z budową kanalizacji sanitarnej we wsi D.
w latach 1998-2008,
2) informacji na temat ilości zrealizowanych przyłączy kanalizacyjnych
oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w latach 2010-2015 oraz sposobu finansowania ich budowy.
Wnioskodawca poprosił o kserokopie dokumentów, które miał
odebrać osobiście w urzędzie. Wójt
nie dotrzymał terminu odpowiedzi
i, w ocenie mieszkańca, nie udostępnił koncepcji budowy kanali-

zacji sanitarnej dla wsi D. Dlatego
złożył skargę do WSA. Sąd oddalił ją
w pierwszym punkcie, ale podtrzymał w drugim, jako że odpowiedź nastąpiła po 3 miesiącach od złożenia
wniosku. Wnioskodawca zaskarżył
więc niekorzystny wyrok w pierwszym punkcie do NSA. 21 października 2016 r. Naczelny Sąd przyznał mu
rację i zobowiązał wójta do ponownego, prawidłowego rozpatrzenia
wniosku w terminie 14 dni od otrzymania akt sprawy.
Wyrok NSA dostępny pod linkiem.
w w w. o r z e c z e n i a . c o m . p l/
orzeczenie/ycu0t/nsa,I-OSK1808-16,dostep_do_informacji_publicznej/1/
Inny przypadek z gminy Radzymin: wpłynęło 6 skarg na bezczynność burmistrza. W jednej z nich
obywatel zawnioskował o kserokopię
decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew. Jako że burmistrz nie udostępnił dokumentów,
sprawa trafiła do WSA, które zobowiązało burmistrza do rozpatrzenia
wniosku.

Kto korzysta, a kto traci?
Trudności w uzyskiwaniu informacji publicznej, wynikające
z celowych działań urzędu (wy-

fakty.samorząd

Porażka PiS w powiecie
3 marca do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynął wniosek
dwunastu radnych PiS o odwołanie obecnego i powołanie następnego
przewodniczącego rady.
Rafał Orych
Sesja Rady Powiatu w tej sprawie odbyła się
13 marca. Podczas krótkich obrad wiceprzewodniczący Jerzy Mikulski przedstawił stanowisko radnych Wspólnoty Samorządowej,
Platformy Obywatelskiej oraz Forum Dobrego
Samorządu. Wniosek został odrzucony stosunkiem 17 głosów do 12.
– Wniosek o odwołanie nie zawierał poważnych argumentów. Potraktowaliśmy go jako
papierek lakmusowy. Nie ulega wątpliwości,
że była to dla mnie pierwsza próba sprawdzenia,
jaką siłą cieszy się zarząd powiatu. Pozytywne
rozpatrzenie jest niepodważalnym dowodem,
że mamy stabilne poparcie. W rezultacie sytuacja odwróciła się przeciw radnym PiS. Mam

satysfakcję bo zarzuty, które podnieśli były banalne – komentuje Janusz Werczyński, przewodniczący rady (Wspólnota Samorządowa).
– W wyborach samorządowych 2014 z list
PiS wybrano 15 radnych. Jednak nie wszyscy
zgodzili się na wstąpienie do klubu radnych, jaki
w radzie powiatu stworzyła ta partia. PiS znalazł się w opozycji i to zapewne budzi ich wielką
frustrację. Od początku kadencji podejmowane
są próby zdestabilizowania większościowej koalicji wspierającej zarząd. W działania te włączyło się niemało osób niebędących radnymi,
w tym niektórzy parlamentarzyści. Koalicja
zdała egzamin, ale zapewne nie jest to ostatni
sprawdzian. – podsumowuje.

Magdalena Suchenek, radna powiatowa podzieliła się
z „faktami.wwl” opinią na temat odwołania przewodniczącego.
– Zaskoczyła mnie informacja, że wpłynął wniosek o odwołanie
przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Janusza Werczyńskiego. Cenię Pana przewodniczącego za wiedzę, otwartość i realizm.
Z wykształcenia prawnik, powszechnie ceniony, wieloletni samorządowiec dla mnie – to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Nie
zaskoczyła mnie natomiast informacja o autorach wniosku o odwołanie przewodniczącego – Klub radnych PiS! Nieznane są mi motywy ich działania. Radni PIS-u wypowiadają się w prasie, iż wiedzieli,
że wniosek od samego początku był przegrany. To po co to wszystko?!
To desperackie działanie wypada mi określić słowami Pani Premier
Szydło, że „jest to akt polityczny” i „normalne narzędzie opozycji, które w demokratycznym systemie jest wykorzystywane”. Jestem pierwszą kadencję radną, przewodniczę Komisji Rozwoju Gospodarczego,
poznaję potrzeby i problemy mieszkańców, jestem zwolenniczką działania i pracy. Mierzi mnie marnowanie potencjału na słowne potyczki
i zawoalowane działania.

dłużanie terminu udostępnienia,
odczytywanie treści wniosków na
sesji rady gminy), mogą zniechęcić niejednego. Trudno stwierdzić,
na ile jest to przemyślana strategia
władzy w celu ukrycia pewnych
faktów, a na ile jej niekompetencja
lub przekonanie o nieomylności.
Warto pamiętać, że przewlekłe
postępowanie administracyjne lub
udział w procesie sądowym może
generować wydatki po stronie
urzędów. Przykładowo, w okresie
od 1 stycznia 2013 r. do 14 lutego
2017 r. urząd w Radzyminie wydał
780 zł na rozprawy sądowe, a Dąbrówka poniosła koszty w wysokości
677 zł – oczywiście, wszystko z pieniędzy podatników. Zdecydowanie
najtaniej jest udostępnić informację w ustawowym 14-dniowym terminie, a przy tym zyskać sympatię
mieszkańców za przyjazną pracę
urzędu.
Na przytoczonych przykładach widać, że czasem trzeba aż
procesów sądowych, aby mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedzi
na pytania, do stawiania których
mają pełne prawo. Chcę wierzyć,
że takie przypadki to nie przejaw
gry z mieszkańcami, ale nauka dla
urzędu.

fakty.samorząd

Borucza –
miejsce pamięci
26 marca przy Mogile Poległych
1863 r. w Boruczy (gmina Strachówka)
uczczono 154. rocznicę Powstania
Styczniowego. Organizatorami uroczystości byli starosta wołomiński
Kazimierz Rakowski oraz wójt gminy
Strachówka Piotr Orzechowski.

Rafał Orych
Obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji
bohaterów Powstania, która odbyła się w kościele
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i św. Franciszka
we Franciszkowie.
Następnie goście udali się na mogiłę w Boruczy, gdzie miały miejsce m.in. przemówienia okolicznościowe i złożenie wieńców.
Uroczystości zwieńczył koncert w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej z Warszawy i pokaz umiejętności kawaleryjskich w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. I Pułku Ułanów
Krechowieckich z Kobyłki.
W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy,
Eugeniusz Bądzyński, przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych, żołnierze z 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej z Wesołej oraz mieszkańcy
gminy Strachówka.
Więcej na stronie www.fakty-wwl.pl
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Od godz. 20.00 w piątek, 31 marca do godz. 6.00 w poniedziałek, 3 kwietnia zostanie zamknięty przejazd
tymczasowy w Zielonce. Powodem zamknięcia jest konieczność dokończenia prac przy kanalizacji deszczowej
w ulicach Słowackiego i Łukasińskiego. Tą drogą odprowadzane będą wody opadowe z tunelu drogowego
w ul. Kolejowej.

Zamknięty
przejazd
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Medal dla starosty

Dyskusja o oświacie w Jadowie

Starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, jako jeden
z dwóch samorządowców, otrzymał medal jubileuszowy
za pracę na rzecz diecezji warszawsko-praskiej. To
szczególne wyróżnienie odebrał z rąk arcybiskupa
Henryka Hosera.

Temat oświaty i zmiany z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów
wywołał burzliwą dyskusję na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Jadów z 27
lutego i podczas obrad sesji dzień później.
Rafał Orych
współpraca Mirosław Jarosz
Na komisję stawiło się wielu mieszkańców, którzy pytali
głównie o przyszłość szkół podstawowych w gminie.

fot. Diecezja warszawsko-praska

Dobro dzieci
najważniejsze

Edyta Nowak-Kokosza
Wręczenie medalu odbyło się
25 marca w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika podczas dziękczynnej Mszy św.
z okazji 25-lecia diecezji. Liturgii
przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz,
zaś homilię wygłosił ordynariusz
arcybiskup Henryk Hoser. Obecni
byli wszyscy biskupi warszawsko
-prascy oraz związani z metropolią
warszawską.
„Uwielbiając Boga za decyzję
Stolicy Apostolskiej, powołującą do
istnienia Diecezję Warszawsko-Praską, dziękując za wszystkie łaski,
udzielone naszemu Kościołowi lokalnemu w minionym ćwierćwieczu, ze świadomością, że dzieła
Boże dokonują się poprzez zaangażowanie osób i instytucji, odznaczam Medalem Jubileuszowym
Diecezji Warszawsko-Praskiej Pana
Kazimierza Rakowskiego za oddaną
pracę na rzecz Diecezji Warszawsko
-Praskiej przez owocną współpra-

cę w działaniach samorządowych.
Z serca błogosławię na dalszą pracę
dla Kościoła warszawsko-praskiego”
– czytamy w podziękowaniu arcybiskupa Hosera.
Medal jubileuszowy otrzymał
również marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik.
– Diecezja warszawsko-praska
została ustanowiona 25 marca 1992
roku, przede wszystkim z troski
o lepsze owoce pracy duszpasterskiej. Niech czas jubileuszu będzie
dla nas źródłem nadziei i zobowiązania na przyszłość – mówił abp
Henryk Hoser.
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Przedmiotem komisji, prowadzonej przez radną Agatę Rupert,
była dyskusja nad wyborem jednego z dwóch projektów uchwały. Pierwszy określał, że gimnazjum w Jadowie zostanie
przekształcone w szkołę podstawową, w której do 7 i 8 klasy będą
uczęszczać dzieci z całej gminy,
a okres przejściowy potrwa dwa
lata. Drugi zaś, że w Myszadłach,
Szewnicy i Urlach zostaną utworzone klasy 7 i 8.
Jak zauważył wójt Dariusz
Kokoszka i niektórzy radni,
gmina nie ma aż tylu środków
finansowych, aby coraz więcej
dokładać do tych trzech placówek, ponieważ subwencja nie
pokrywa kosztów ich utrzymania. Radny Henryk Brodzik
wspomniał, że dzieci powinny
wyjść na świat, tak jak jego synowie, bo trzymanie w jednej
wsi hamuje ich rozwój.
Zastanawia fakt, czemu młodzi rodzice nie dostrzegają plusów rozwiązań proponowanych
przez radnych?
Radni Bożena Krasnodębska
i Rafał Rozpara podtrzymywali,
że drugi projekt jest zasadny,
bowiem jest zgodny z opinią rodziców, których reprezentują.
Głos zabrali również pedagodzy.
– Dobro dziecka najważniejsze i pozwoliliśmy sobie przeprowadzić ankietę wśród naszej
młodzieży przed feriami – mówiła nauczycielka Jadwiga Ołdak.
– Na pytanie: czy gdybyś
miał/a możliwość przyjścia do
gimnazjum a pozostania w szkole podstawowej, 90% państwa
dzieci odpowiedziało, że chciałoby przyjść do gimnazjum. To
o czymś mówi, a to jest ankieta
anonimowa – poinformowała.
– Myślę, że państwo radni,
po wysłuchaniu wszystkich opinii, podejmą decyzję przejściową na dwa lata, która pozwoli
samorządowi przygotować to
wszystko – podsumowała.
– Radny Rafał Rozpara zapewniał, że wszyscy nauczyciele znajdą pracę. Ja nie wiem,
na jakiej podstawie to zapew-

nienie. Na podstawie czego pan to
zapewnia? Tutaj nie ma prostego
przelicznika. Etaty się nie bilansują
– zwrócił uwagę nauczyciel historii
Adam Bala.
– Ważne jest dobro dziecka i ludzi. Myślę, że warto znaleźć kompromis. Przekonany jestem, że tym
kompromisem są te dwa lata – zauważył.
Większość nauczycieli podczas
posiedzenia komisji jednoznacznie
wskazała, że nie ma zastrzeżeń do
pierwszego projektu uchwały.
Odmienne zdanie mieli natomiast rodzice i nauczyciele ze wspomnianych trzech szkół,
którzy wpisali się na listy poparcia
za utworzeniem w nich 7 i 8 klasy.
Chcieli wywrzeć szczególny nacisk
na decyzje niektórych radnych.
– Radny reprezentuje całą gminę. Nie może być stronniczy. To jest
wymuszanie. Zarzucali mi rodzice,
że zamykam szkołę (w Urlach –
przyp. red.). Nie miałam z tym do
czynienia – wyjaśniła radna Barbara Kowalczyk. Radna już od dłuższego czasu podkreśla, że „nigdy
nie było takich zamiarów i jest to
wymyślona paskudna plotka”.
W głosowaniu za przyjęciem
pierwszego projektu uchwały opowiedziało się 11 radnych, 2 było przeciw (radni Krasnodębska i Rozpara),
a 2 wstrzymało się od głosu (radni
Kowalczyk i Stanisław Kuba).

8 klas w Jadowie
Podczas sesji znów rozgorzała dyskusja nad uchwałą dotyczącą
reformy oświaty. Jadwiga Grabska,
przewodnicząca rady ogłaszała
przerwy, aby uczestnicy mogli opanować emocje. Po wystąpieniach
radnych do głosu zostali dopuszczeni rodzice. Aby zachować porządek
wypowiedzi, przyjęto limit czasowy
w postaci dwóch minut na osobę.
– Rozumiem wszystkich, ale nie
rozumiem jednego. Dla mnie to jest
jedna, wielka polityka. Wczoraj byłam na komisji i potem, jak na ironię
losu, przyszły do mnie dwie panie,
mówiąc, że zbierają podpisy, żeby nie
zamykać szkoły w Myszadłach. Wiecie państwo, to chyba na ironię było,
bo przecież szkoły się nie zamyka.
Powiedziałam tym paniom, że chyba
zostały źle poinformowane. Chodzi
mi tylko o manipulację językową –
zauważyła Małgorzata Roguska.
W dalszej części dyskusji radni odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące m.in. inwestycji
w gminie. Nie brakowało emocji
i mocnych słów. Ostatecznie rada
podjęła uchwałę stosunkiem 12 gło-

sów za, przy 2 przeciw i 1 wstrzymującym. Co ciekawe, nawet niektórzy członkowie klubu radnego
Rozpary zagłosowali za uchwałą
wprowadzającą okres przejściowy.
A zatem, od nowego roku szkolnego, przez okres próbny dwóch
lat, będzie trwał nabór uczniów
z całej gminy do 7 i 8 klasy do szkoły podstawowej w Jadowie przekształconej z gimnazjum. Pozostałe
placówki pozostaną bez zmian.

Ruszyła kampania
wyborcza?
Dla „faktów.wwl” opinią w zakresie wdrażania reformy oświaty
w Jadowie podzielili się radni Jadwiga Grabska i Marek Sawera.
– Chciałbym odnieść się do słów
pana Rozpary, który stwierdził,
że w każdej szkole należy utworzyć
osiem klas, bo domaga się tego
społeczeństwo. Pragnę przypomnieć, że większość rodziców poparła pomysł wdrożenia 8-klasowej
placówki tylko w Jadowie. A jako
radni reprezentujemy wszystkich
mieszkańców, nie tylko trzy wioski.
Powinniśmy się kierować dobrem
ogółu – zauważa radny Sawera.
– Liczba dzieci w tych szkołach
jest zbyt mała i gminy nie stać na
dokładanie do nich. Szkoda, że pan
Rozpara nie wskazał, jak rozwiązać problem ich finansowania. Co
więcej, tak jak w Urlach i Szewnicy, brakuje sal do nauki. Dlaczego
inicjatorzy akcji nie mówią głośno
o problemach lokalowych? Przecież dzieci nie mogą uczyć się
w piwnicach – dodaje.
– Nigdy wśród radnych nie było tematu likwidacji szkół. Skąd wzięły się
te plotki? Może pewni ludzie celowo
wprowadzają społeczeństwo w błąd?
Dlaczego nie było na sesji osób, które
zbierały podpisy? – rozważa.
– Pan Rozpara wypowiada hasła populistyczne, które brzmią jak
obietnice przedwyborcze. Przypuszczam, że zamierza kandydować na wójta w nadchodzących
wyborach – podsumowuje.
– Reforma oświaty dokonująca się w Polsce jest wynikiem
decyzji Sejmu RP. Nie ma idealnego rozwiązania dla naszej gminy,
dlatego podjęcie uchwały było dla
nas – radnych trudnym zadaniem.
Wierzymy jednak, że po licznych
konsultacjach m.in. z rodzicami
i przy wsparciu merytorycznym
pedagogów wybraliśmy najlepsze
rozwiązanie ze względów ekonomicznych, edukacyjnych i, co najważniejsze, z myślą o dobru dzieci
– puentuje radna Grabska.
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Nadpobudliwość czy....

Deweloper musi
usunąć usterki

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder – w skrócie ADHD) to zaburzenie coraz
częściej diagnozowane wśród dzieci i młodzieży. Nie ma jednoznacznie
określonych przyczyn powstawania tej neurorozwojowej dysfunkcji, dlatego
trudno stwierdzić, jaki odsetek osób określanych jako nadpobudliwe
rzeczywiście dotkniętych jest „klinicznym” ADHD, a ile z nich prezentuje
jedynie objawy zbliżone, spowodowane jednak czymś zupełnie innym.

Do naprawy usterek deweloper jest zobowiązany na podstawie rękojmi. W przypadku, gdy odmawia, możemy go pozwać
do sądu, domagając się albo naprawienia
usterek, albo obniżenia ceny za nieruchomość.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Ponieważ diagnoza specjalistyczna powinna nastąpić dopiero w sytuacji wyczerpania możliwości „klasycznych” oddziaływań
na dziecko, dziś kilka słów o tym,
co może wprowadzać rodziców,
nauczycieli i opiekunów dzieci
w błąd, powodując dopatrywanie
się ADHD tam, gdzie go nie ma.

To na deweloperze spoczywa odpowiedzialność za wady wybudowanych
domów czy mieszkań, chyba że udowodni, iż powstały one nie z jego winy.
Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy usterki dokonali zatrudnieni przez niego
na budowie podwykonawcy. Wtedy to również odpowiedzialność za wady
i usterki spoczywa na sprzedającym nieruchomość deweloperze.
Odpowiedzialność dewelopera dotyczy również standardu wykonania
i jakości użytych materiałów budowlanych czy wykończeniowych, jeśli takowe są opisane w umowie. Posłużenie się materiałami gorszej jakości to
po prostu wada obniżająca wartość przedmiotu transakcji i jako kupujący
możemy w takiej sytuacji dochodzić od dewelopera obniżenia ceny sprzedawanej nieruchomości. Przykładowo, w umowie mamy zapisane wykonanie
pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, a tymczasem na dachu zastajemy blachę lub dachówkę tyle że betonową. Podobnie jak z sytuacją, gdy
obiecano postawić ogrodzenie z drogiego kamienia czy tzw. betonu ciosanego, a zrobiono je z taniej siatki.
Roszczenia, o jakich tu mowa, możemy wysuwać również wtedy, gdy
opisany wyższy standard wykończenia i materiałów nie był w umowie, a tylko w folderze reklamowym dewelopera. Jest to możliwe, choć procesowo
znacznie bardziej trudne. Wytaczając powództwo, musimy jednak udowodnić realność swego roszczenia oraz wycenić jego wysokość. Pomocni będą
nam w tym świadkowie, biegli rzeczoznawcy sądowi oraz takie dowody, jak
na przykład dokumentacja zdjęciowa. Czasami taka wycena naszej straty
jest trudna, np. w przypadku, gdy na folderze reklamowym obok naszego
bloku był plac zabaw dla dzieci, a faktycznie po roku deweloper stawia
w tym miejscu kolejny blok.

Dziecko
przestymulowane
Układ nerwowy młodego
człowieka jest niedojrzały i wymaga stopniowego przyzwyczajania do większej ilości bodźców
zewnętrznych. Ta ilość jest indywidualną cechą; to, co u jednego
nie wywołuje praktycznie żadnej
reakcji, dla innego może być nie
do zniesienia.
Warto pamiętać o tym i nie
narażać (zwłaszcza bardzo malutkich dzieci) na przeciążenie
bodźcami: światłem, dźwiękiem,
obecnością wielu osób itp. Dziecko, po spędzeniu kilku godzin
w przedszkolu, wśród rówieśników, którzy generują sporą dawkę
hałasu, powinno mieć możliwość
odpoczynku i regeneracji swojego układu nerwowego. Włączanie telewizora lub komputera
od razu po wejściu do domu czy
też wizyta w zatłoczonej galerii
handlowej z pewnością temu nie
sprzyja. Przestymulowanie może
powodować niepożądane objawy:
drażliwość, trudności z zasypianiem, nieumiejętność skupienia
uwagi (zwłaszcza na tym, co ro-
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Centrum aktywności
w Markach

Kolejnym, niezwykle ważnym zagadnieniem, jest określenie zasad,
które powinny obowiązywać dziecko, a także stopnia i sposobu ich
przestrzegania. Tu znowu kluczowa
jest praca dorosłych: mówi się często, że dzieci z ADHD są „niegrzeczne” – rzeczywiście, ich zachowanie
może być tak odbieranie przez niektórych dorosłych; jednak z praktyki zawodowej wiem, że nie każde
„niegrzeczne” dziecko ma ADHD...
Większość tak opisywanych dzieci nie ma jasno określonych zasad
postępowania. I to jest ich realnym
problemem – a nie zaburzenie neurorozwojowe (choć wiele z takich
dzieci otrzymuje na jakimś etapie
życia diagnozę ADHD, ponieważ
w jego genezie trudno jest rozdzielić wpływ czynników biologicznych
i środowiskowych).

Dieta ma znaczenie
Jeśli już przywołałam tematykę „gastronomiczną”, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie,
związanym z poziomem pobudzenia u dzieci. Chodzi o dietę, głównie
o nadmierne dostarczanie młodemu
organizmowi węglowodanów. Jeśli
dziecko rozpoczyna dzień od pączka, paczki chipsów i puszki coli (a nawet napoju energetycznego – tak,
to możliwe; zdarza mi się spotykać
takie dzieci w drodze do szkoły...),
to trudno potem wymagać od niego
uwagi, skupienia i właściwej pracy
umysłowej. Przeanalizujmy, co jedzą
nasze dzieci; starajmy się przyzwyczaić je do zdrowego sposobu odżywiania (pamiętając, że sami jesteśmy
najlepszym przykładem); szczególnie w przypadku dzieci młodszych
należy ograniczać ilość cukru, podawanego w drugiej połowie dnia, aby
zmniejszyć objawy pobudzenia.
Jeśli przyjrzymy się dokładniej wymienionym trzem sferom życia dziecka
(ilość bodźców, zasady, dieta), a niekiedy wprowadzimy konieczne modyfikacje, może się okazać, że wizyta u specjalisty, w celu ewentualnej diagnozy
ADHD, okaże się niepotrzebna.

Targi edukacyjne w Zielonce
W Miejskim Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce odbyła się
7. edycja Targów edukacyjnych. Targi były okazją do zapoznania się z ofertą szkół
ponadgimnazjalnych, którymi zainteresowani są uczniowie z Zielonki.

fot. UM ZIELONKA

W Markach nie ma publicznego
miejsca, gdzie można byłoby się spotkać – taką opinię często wygłaszają
mieszkańcy miasta. W ubiegłym roku
burmistrz Jacek Orych zaproponował,
by wypełnić tę lukę i przy Fabrycznej
3 stworzyć centrum aktywności lokalnej.
Parter tego komunalnego budynku
wymaga kapitalnego remontu. Kiedyś
był tu kebab i sklep z meblami holenderskimi, teraz są puste i zaniedbane
pomieszczenia. Już w tym roku powstanie tutaj miejsce, gdzie będzie
można wybrać się na film, uczestniczyć w zajęciach dla seniorów
i warsztatach kulinarnych. 6 marca
samorząd ogłosił przetarg na wykonanie prac budowlanych.
– W budynku znajdą się cztery
przestronne pomieszczenia i funkcjonalny korytarz. Będą to dwie sale
(jedna kinowa), które będzie można
połączyć. Do tego dojdą sala konferencyjna, np. dla organizacji poza-

rządowych oraz kuchnia, w której
będzie można organizować warsztaty kulinarne. Łączna powierzchnia Fabrycznej 3 to ponad 200
m² – tłumaczy Marcin Dąbrowski
z mareckiego Zakładu Usług Komunalnych. O wyborze wykonawcy prac zdecydują takie kryteria jak
cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Prace muszą być zrealizowane
do 30 czerwca.
– Oprócz Fabrycznej 3 powstanie w Markach jeszcze jedno
miejsce spotkań – tym razem na
świeżym powietrzu. Na końcowym etapie jest opracowywanie
przetargu na stworzenie zespołu
atrakcji dla najmłodszego pokolenia markowian. Przy ul. Sportowej,
w sąsiedztwie placu zabaw Nivea,
pojawią się m.in. siłownia plenerowa, park linowy, rolkostrada oraz
zespół minifontann – mówi Jacek
Orych.
Kompleks uzupełnią toaleta,
nasadzenia, mała architektura oraz
miejsce pod małą gastronomię.

Zasady to podstawa

ADHD jest jak tendencja do otyłości – jeśli dziecko ją ma, to nie
znaczy wcale, że będzie otyłe – wystarczy nie karmić go golonką i serdelkami. Dziecko z biologicznymi
predyspozycjami do nadpobudliwości, pozostawione bez właściwego wsparcia otoczenia, wcześniej
czy później zacznie funkcjonować
w sposób zaburzony.

Fakty.edukacja

Już niedługo mieszkańcy Marek zyskają nowe miejsce
spotkań – czyli centrum aktywności lokalnej przy ul.
Fabrycznej 3.
opr. redakcja

dzic lub nauczyciel uważa za wskazane...). Trudności z zasypianiem
mogą wydać się nam, dorosłym,
nieco dziwnym objawem – nie ma
wszak nic lepszego niż sen dla odzyskania siły!
Niestety, niedojrzałość układu
nerwowego sprawia, że organizm
nie potrafi płynnie „wyhamować”
swojej energii, co powoduje jeszcze większe zmęczenie (zdarza się,
że po męczącym dniu dziecko, zamiast natychmiast zasnąć, biega
w kółko, mimo iż jest wyczerpane).
To od nas, dorosłych, zależy, jak
dużą ilość bodźców dostarczymy
dziecku w ciągu dnia – warto wziąć
to pod rozwagę.

opr. redakcja
W czwartek, 16 marca w holu
głównym szkoły zaprezentowało się 14 placówek edukacyjnych. Ich obecność w Zielonce
nie była przypadkowa, ponieważ organizację targów poprzedza badanie ankietowe wśród
uczniów gimnazjum, w którym
deklarują swoje zainteresowa-

nia odnośnie przyszłego kierunku kształcenia. Na tej podstawie
zapraszane są szkoły cieszące się
największym zainteresowaniem.
Co ciekawe, szkoły ponadgimnazjalne, które gościmy w Zielonce, przygotowują z roku na rok
coraz ciekawszą ofertę, a więc nie
tylko absolwenci zabiegają o wymarzoną szkołę, ale placówka
również stara się zachęcić do jej

wyboru – mówi Irena Nowak, dyrektor Miejskiego Gimnazjum im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Zielonce.
Targi, co roku, przygotowywane są wczesną wiosną – w okresie,
w którym wiele szkół zaprasza na
tzw. dni otwarte. Nad organizacją
wydarzenia czuwa doradca zawodowy w Miejskim Gimnazjum
w Zielonce – Grażyna Krysińska.
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Wystawy, koncerty, spotkania

Budowa mostu
w Turzu w toku

Rozmowa z Jolantą Boguszewską, dyrektor Powiatowego
Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

12 marca w Fabryczce odbyło
się Spotkanie z książką regionalną. Jak podsumowałaby pani to
wydarzenie?
– Począwszy od Kolberga i Bokiewicza, czyli od drugiej połowy
XIX w., pojawiło się całkiem sporo
książek, traktujących o historii czy
współczesności naszego regionu. Są też autorzy piszący wiersze
bądź beletrystykę, którzy mieszkają na terenie naszego powiatu.
Wspólnie ze współorganizatorem,
Jarosławem Stryjkiem, postanowiliśmy choć w części przypomnieć

te pozycje oraz pozwolić lokalnym
autorom i instytucjom zaprezentować i udostępnić swoje wydawnictwa. Ponadto, w trakcie wydarzenia
odbyły się dwa spotkania autorskie.
Swoje publikacje zaprezentowali
wołominianie – Joanna Chojnacka, autorka książki „Szpagat” oraz
Dariusz Szymanowski, autor wielu
opracowań dotyczących historii lokalnej.

Na początku marca ruszył
kurs tańców ludowych. Czy
jest zainteresowanie tego typu
zajęciami?
– Kurs organizowany jest przez
Akademię Kultury Dawnej. Przyznaję, że miałam sporo wątpliwości,
czy uda się zebrać grupę, tymczasem od miesiąca kilka par regularnie spotyka się, ćwicząc polonezy,
polki i oberki.
Co ciekawe, byłam przekonana,
że uczestnikami będą tylko młodzi
ludzie. Jednak wśród naszych kursantów mamy spory przekrój wiekowy. Jest to naprawdę wspaniałe
doświadczenie, kiedy ludzie w różnym wieku wspólnie tańczą polskie
tańce tradycyjne. Wciąż można
dołączyć do grupy, serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą
aktywnie i wesoło spędzić piątkowe
wieczory.
Koniec marca upłynął również
w klimacie tanecznym…
– Tak, w ostatnią sobotę marca
odbył się koncert zorganizowany przez Związek Dużych Rodzin
Trzy Plus z Polski oraz Węgierski
Związek Rodzin Wielodzietnych

Prace budowlane na moście w Turzu (gmina Poświętne)
wciąż trwają, ku zaniepokojeniu mieszkańców
i podróżujących. Zimowe roztopy i opady deszczu
spowodowały okresowe wystąpienia rzeki Rządzy
z koryta, co dodatkowo utrudniło ciągłość przebudowy.
NOE. Patronował mu Węgierski
Instytut Kultury w Warszawie.
Wystąpił zespół szkoły artystycznej z Tiszavasvári z Węgier.
Był śpiew i wspólny taniec. Koncert poprzedziło spotkanie z radzymińską rzeźbiarką – Beatą
Aleksandrowicz. Artystka jest
absolwentką warszawskiej ASP,
dyplom uzyskała w pracowni
świetnego polskiego rzeźbiarza, profesora Adama Myjaka.
Ma w swoim dorobku wiele ciekawych realizacji i przyznaję,
że niejakim zaskoczeniem była
dla mnie informacja, że artystka mieszka w naszym powiecie.
Rzeźby pani Beaty można oglądać do 7 maja.

Jakie plany?
– W pierwszy weekend kwietnia w godz. 12.00-18.00 odbędzie
się coroczny Kiermasz Wielkanocny. 40 rękodzielników i artystów amatorów z naszego powiatu zaprezentuje swoje prace
pod dachem Fabryczki. Będą to
ozdoby świąteczne, palmy, rękodzieło artystyczne i użytkowe,
wyroby z ceramiki, filcu, włóczki, wikliny i całe mnóstwo innych
prac, wykonanych w przeróżnych technikach.

fot. ro

Edyta Nowak-Kokosza: W lutym sporo działo się i w Fabryczce, i w galerii: otwarcie wystawy
Andrzeja Matusiaka pt. „Dla
Maryny”, koncert Adama Struga
z zespołem, spektakl pt. „Koronki i kordonki”.
Jolanta Boguszewska: – Przyznam, że od dawna myślałam o zorganizowaniu wystawy Andrzejowi
Matusiakowi. Jego prace są pełne
humoru i dystansu – nawet anioły
są mało święte i mają jakieś drobne przywary. Rzeźbiarz niby trochę obśmiewa swoich bohaterów,
ale w sumie to taki śmiech pełen
sympatii. Wernisażowi towarzyszył
koncert Adama Struga, który przyciągnął rekordową liczbę słuchaczy
– chyba po raz pierwszy zabrakło
nam krzeseł.
Spektakl „Koronki i kordonki” był
natomiast jedną z naszych propozycji dla dzieci, bo w stałej ofercie
mamy również lekcje muzealne,
które także cieszą się sporym zainteresowaniem.
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Stan na 15 marca 2017 r.

Rafał Orych
Według umowy z 22 sierpnia 2016 r.
pierwotny termin realizacji inwestycji
określono na 15 listopada 2016 r. Strony zastrzegły sobie jednak prawo wydłużenia terminu realizacji. W związku z tym umowa była już dwukrotnie
aneksowana. Ostatni aneks zawarty 19
grudnia 2016 r. określa termin realizacji inwestycji na 30 kwietnia 2017 r.
– Obecnie zostały wykonane
przyczółki mostu – informuje Rafał
Urbaniak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Wołominie (odpowiedź nadesłana 13 marca
2017 r.).
Jednak, biorąc pod uwagę aktualny etap prac, wspomniane utrudnienia i niesprzyjającą pracom budow-

lanym porę roku (tegoroczna zima
była dużo dotkliwsza niż ostatnie),
nie ma żadnej gwarancji, czy nie zajdzie konieczność zawarcia kolejnego aneksu. Ponadto, zgodnie z art.
54 ustawy prawo budowlane, na sam
odbiór inwestycji należy czekać 21
dni. Realnym terminem wydają się
zatem miesiące letnie (czerwiec –
sierpień).
Mieszkańcy, jak można zaobserwować na forach na Facebooku, są
również niepocieszeni stanem dróg
gminnych po „zimowej przerwie”.
Droga gruntowa przez Papiernię
(gmina Stanisławów) do Turza, którą często skracają sobie podróż, nie
sprzyja komfortowej i bezpiecznej
jeździe. Będziemy na bieżąco informować czytelników o postępach
prac.

REKLAMA

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna,
Opiekun Medyczny, Salowa, Sanitariusz
do pracy w Oddziałach Szpitalnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego
na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna, Opiekun Medyczny”
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
przez Szpital Powiatowy w Wołominie–SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 922).

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

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!

ZATRUDNIMY
- GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
- pracownika do sklepu żelaznego
- pracownika do sklepu spożywczego

Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Wołominie

do 25 000 zł

szybko i uczciwie

538 459 007

www.pozyczkiwarszawa.proﬁcredit.pl
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

CV prosimy składać do biura Gminnej Spółdzielni
ul. Moniuszki 9, Wołomin w godz. 8:00 - 15:00
dodatkowe informacje pod nr tel.: (22) 776-27-05

*
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O Muzeum Bitwy Warszawskiej
Debata w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie z piątku
17 marca była wydarzeniem niezwykle ważnym. Podjęcie inicjatywy przez Wspólnotę
Samorządową Powiatu Wołomińskiego i wywiązanie się z zadań organizacyjnych przez
Samorządową Instytucję Kultury w Ossowie to przejście ważnego etapu w realizacji
wyzwania, jakim jest budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku na zbliżające się
stulecie.
opr. redakcja
– Udało się zainteresować i pobudzić do
działania samorządowców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, posłów okręgu podwarszawskiego, senatora tego okręgu, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, a więc ekipę
rządzącą w kraju. Padły konkretne deklaracje,
chociażby o konieczności wsparcia z budżetu
państwa i zarysowały się warianty. Określone
zostały także ramy czasowe. Rozpoczynamy
następne działania, aby poruszyć kolejnych
posłów i przedstawicieli instytucji państwowych – podsumowuje Rafał Pazio, dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.
– Cieszy nas także zainteresowanie ze strony
opiniotwórczych publicystów – dodaje.
Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi sformułowanych podczas debaty.

Adam Kopczyński – przewodniczący Wspólnoty Samorządowej
Powiatu Wołomińskiego
– Zwróciliśmy się do tak szerokiego grona, żeby nieco ponad
dwa lata przed setną rocznicą Bitwy Warszawskiej określanej mianem ,,Cudu nad Wisłą” spotkać się
i zastanowić nad tym, jak godnie
uczcić tę rocznicę i co możemy
w tej chwili zrobić. Na terenach
Radzymina, Ossowa, Leśniakowizny, Wólki Radzymińskiej i wielu
innych miejscowości, tu na przedmieściach Warszawy rozegrała się
wielka historyczna, dramatyczna
bitwa. Jesteśmy w autentycznym
miejscu pola walki. Niebawem będzie setna rocznica. Nie pochodzimy z partii politycznych. Jesteśmy
samorządowcami z powiatu wołomińskiego, z gmin tego powiatu
i też myślimy, jak te miejsca upamiętnić. Od dawna przecież już to
robimy. Wszystkie miejsca pamięci, które znajdują się w obszarze
naszego oddziaływania są zadbane, odbywają się tam uroczystości rocznicowe, które mają piękną
oprawę i niosą patriotyczne przesłanie dla młodych pokoleń.
Największym wkładem w zwycięstwo w 1920 roku był wspólny
wysiłek całego narodu, bez względu na to, kto był z jakiej partii. Dziś
zwracamy się do państwa, ponieważ to wydarzenie miało wymiar
ogólnopolski. Nie spłaciliśmy jeszcze długu tym, którzy walczyli 100
lat temu o naszą niepodległość
i polegli także tutaj w Ossowie.
Ta debata jest po to, aby godnie
uczcić setną rocznicę. Samorządowcy robili przez lata, co mogli,
ale takie ogólnonarodowe upamiętnienie przekracza nasze możliwości. Zwracając się do posłów,
senatorów prosimy, liczymy na to,
a nawet jako obywatele tej ziemi
żądamy: Bądźcie razem i zróbcie
coś wielkiego, żeby po stu latach
godnie upamiętnić tamto wielkie
zwycięstwo z 1920 roku!

Elżbieta Radwan – burmistrz
Wołomina
– Budowa muzeum w Ossowie ma znacznie większą, dłuższą
i głębszą tradycję. Prosząc o tę
debatę, chciałabym, żeby to była
dobra, przyjacielska i rzetelna
rozmowa. Nie chcę polityki. Nic
nie powinno dzielić, tylko łączyć.
Nie chcę, aby to spotkanie miało
polityczny wymiar. Wspólnota Samorządowa jest tu właściwym gospodarzem. Ossów oczekuje i potrzebuje wielkiego splendoru.

Grzegorz Łukomski – profesor Uniwersytetu Poznańskiego
– Budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej promujemy poprzez

konferencję naukową, którą zorganizowaliśmy, publikacje popularne i naukowe. Zwróćmy uwagę
na dwie kwestie. Większość naszych pomników poświęconych
jest pamięci bohaterów przegranych typu Gloria Victis i to są
pomniki naszej przeszłości. Taka
tradycja ustaliła się od czasów
powstań. Mało mamy pomników,
które upamiętniają zwycięstwo,
chwałę. Budowaliśmy tożsamość
europejską przez kilkaset lat i nagle u wrót Warszawy stanęliśmy,
aby bronić tej naszej tożsamości
kulturowej. Mimo różnic, które
nas dzielą, powinniśmy skupić się
na tym, co dobre, czyli zbudować
pomnik zwycięstwa, a nie pomniki
przegranych.

Kamila Gasiuk-Pihowicz –
posłanka Nowoczesnej, z okręgu
podwarszawskiego
– Bitwa Warszawska to jeden z momentów, kiedy to Polacy
zmienili bieg dziejów, a właściwie
całej europejskiej historii. Tej misji
uhonorowania Bitwy Warszawskiej
podejmuje się właśnie Ossowski
Park Historyczny. Po rozmowach
z mieszkańcami, samorządowcami widać, z jaką pomysłowością,
ofiarnością i energią starają się
upamiętnić to wielkie wydarzenie, które dla przyszłych pokoleń

będzie bezcenną wartością, będzie budowało poczucie pewności
i wartości. To wydarzenie nie będzie jakąś traumą, którą będziemy
wspominać i przeżywać, wręcz
odwrotnie. To, co możemy dać
przyszłemu pokoleniu to poczucie dumy i własnej wartości. Wielką szansą kontynuowania tej misji
jest budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej, które upamiętni jedną
z najważniejszych bitew, jeśli chodzi o historię całego świata. Warto
podkreślić, że uhonorowanie tego
wydarzenia, stworzenie tego muzeum będzie takim przyczynkiem
do rozwoju tego regionu. Będzie
podziękowaniem dla tych pokoleń mieszkańców tej ziemi, którzy
z dużym natężeniem przez lata,
w ciężkich warunkach dbali o to,
aby pamięć o Bitwie Warszawskiej
nie odeszła w niepamięć. Koszt powstania muzeum to około 25 milionów i jest to oczywiście suma, która przekracza możliwości lokalnej
wspólnoty. To muzeum powstanie
tylko i wyłącznie przy wsparciu
władz regionalnych i władz centralnych. Dla rządu, który tak często odwołuje się do patriotyzmu,
do pamięci historycznej powinno
być oczywistością wsparcie takiego wydarzenia.

Krzysztof Chaciński – burmistrz Radzymina
– Historycznie widać konflikt
między mieszkańcami Radzymina
i Ossowa. Widać próbę zagarnięcia
tej historii na wyłączność, dla siebie i przez jedną stronę, jak i drugą.
Ta historia powinna łączyć, a nie
dzielić. Zastanówmy się, dla kogo
budowane jest to muzeum. Oczywiście, dla Polaków i Europejczyków. Europa nie przyjedzie do muzeum wstydliwie schowanego za
OSP w Ossowie. Nie oszukujmy się.
Ossów nie jest przy głównym szlaku komunikacyjnym. Miejscem dla
muzeum jest teren dobrze skomunikowany i wcale nie mówię, że Radzymin. To powinien być produkt
komercyjny, który się historycznie i ekonomicznie sprzeda, który
będzie widoczny i mieszkańcy nie
tylko Radzymina i Wołomina przyjadą, odwiedzą i poznają tę piękną
historię, z której wszyscy powinniśmy być dumni.

Jan Żaryn – senator okręgu
podwarszawskiego
– Rok 2020 powinien być ob-

chodzony w ten sposób, że głowa państwa zaprasza wszystkich
najważniejszych przedstawicieli, beneficjentów zwycięstwa tu
pod Warszawą. Te głowy państw
mają obowiązek ucałować tę ziemię i podziękować żołnierzom
polskim za to, co zrobili w 1920
roku, dzięki czemu oni nie muszą jeździć na swoje cmentarze,
ani nie obchodzić stulecia przegranych bitew z bolszewikami
na terenie Europy Zachodniej.
Ten wymiar międzynarodowy,
ogólnoeuropejski jest oczywisty.
W 2020 roku albo się dobrze, albo
źle przygotujemy do wydarzenia,
które nie może mieć wymiaru
tylko lokalnego, ani ogólnopolskiego. Trzeba mieć perspektywę
tego wymiaru i tego, co powinno
się tutaj zdarzyć w szeroko pojętym miejscu Bitwy Warszawskiej.
Państwo polskie w jego instytucjach, tych, a nie innych ludziach
jest zobowiązane, żeby na ten rok
2020 należycie się przygotować.
Wszelkie formy, które są na dziś
społecznie przygotowywane, na
rok 2020 powinny być wspierane, co więcej też w jakiejś formie
koordynowane z punktu widzenia
tego, co można nazwać sensownością ogólnopolską w wymiarze
międzynarodowym.
Poza historią powstawania
muzeum w Ossowie istnieje jeszcze kilka mniejszej i większej
wagi inicjatyw, które mieszczą
się w tym ogólnym pojęciu dotyczącym pewnej koordynacji. Są
też inne podmioty, które mogłyby
sobie powiedzieć, dlaczego my
mamy nie rywalizować z Ossowem czy z Radzyminem. Bitwa
Warszawska obejmuje wysoki
wymiar regionalizmu. Ta perspektywa państwowa musi brać
pod uwagę tę różnorodność istniejącą w przestrzeni publicznej.
Pomoc państwa powinna polegać
na tym, że te konkretne inicjatywy, które są ze sobą zbieżne, czyli
Radzymin i Ossów, powinny być
wspierane przez budżet państwa.
Obydwie placówki do roku 2020
powinny wyrosnąć i wcale nie
musi być to koncepcja budowania
trzeciej, która miałaby zniszczyć
historię jednego i drugiego miejsca. Niech te dwa miejsca rosną
w szybkim tempie, a rolą państwa
polskiego jest to, żeby stworzyć
warunki wzrostu obu inicjatyw.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno objąć
obydwie placówki patronatem
tak, żeby być stroną, która daje
pieniądze, ale też ma gestię decydującą, w jaki sposób te placówki
mają być dalej kierowane, zarządzane, jak wejść dalej w ten dialog
z samorządem, żeby był z jednej
strony doceniony niezależnie od
tego, kto będzie burmistrzem. To
jest projekt ogólnopaństwowy,
który musi się zderzyć, ale także
musi nawiązać kontakt z aspiracjami samorządowymi. Najlepiej
byłoby, gdyby materialnie powstały te dwa muzea jako ewidentny wynik prawa Radzymina
i Ossowa do tego, aby uaktywnić
własną lokalną narrację dotyczącą
Bitwy Warszawskiej.
Jedyną przeszkodą powstania
tej inicjatywy jest to, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest kieszenią, w której znajdują się tylko i wyłącznie
pieniądze. Pojawiają się ci, którzy
już biorą pieniądze z tych kieszeni i są inne muzea podniesione do
rangi, w którą zaangażowało się
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Problemem jest
kwestia, jak tu w budżecie państwa udźwignąć te ogólnopolskie
aspiracje różnych muzeów.
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Janusz Korwin-Mikke – poseł
do Parlamentu Europejskiego
– Królestwo Belgów wydało
kilkanaście lat temu serię znaczków upamiętniających największe
osobistości dwudziestego wieku.
Figuruje na nich nie generał Rozwadowski, ale Włodzimierz Iljicz
Uljanow. Zdajemy sobie z tego
sprawę, że w dzisiejszej Unii Europejskiej to Uljanow jest wzorem
do naśladowania, a nie ktoś inny.
Na tę chwilę obiecałem i zrobię
to, że na początku lipca powstanie wystawa w Parlamencie Europejskim poświęcona Bitwie Warszawskiej.

Jan Grabiec – poseł na Sejm
Rzeczypospolitej
– Jako samorządowiec powiatu legionowskiego mam świadomość, w jak ważnym jesteśmy
miejscu i jak ogromne znaczenie
miała dla świata Bitwa Warszawska. Jak ogromne znaczenie miał
wysiłek wielu ludzi, pokoleń, by
pamięć o Ossowie przetrwała i była odpowiednio chroniona. Dziś nowoczesne muzea są
miejscem przyciągającym setki
i tysiące osób, są okazją do tego,
by pokazać w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka
ważne momenty historii. Sukces
Muzeum Powstania Warszawskiego jest dla nas wszystkich wyzwaniem, by w podobny sposób
myśleć o upamiętnieniu również
Bitwy Warszawskiej. Pewnie takich miejsc, przy których warto
postawić muzeum jest wiele, ale
ten projekt jest już bardzo zaawansowany i chętnie poprzemy
projekt wołomiński i radzymiński
również. Jestem zażenowany tym,
że przez ostatnich kilkanaście
miesięcy aspiracje samorządów
dotyczące tego, by zlokalizować na ich terenie muzeum, były
pretekstem do powstrzymywania pracy. Nie ulega wątpliwości,
że każdy z samorządów chciałby
mieć na swoim terenie piękny
obiekt muzealny, że historia każdego z miast mazowieckich na
to zasługuje. Będę gorąco wspierał tę inicjatywę tak, jak to może
wspierać parlamentarzysta. Tym
brakiem finansowania u progu stulecia Bitwy Warszawskiej
wywołaliśmy małe zamieszanie
w Sejmie, ale jeśli się to przyczyni
do tego, że problem zostanie rozwiązany, będę się z tego powodu
bardzo cieszył.

Kazimierz Rakowski – starosta
powiatu wołomińskiego
– Cieszą mnie dzisiaj wypowiedzi burmistrz Wołomina i burmistrza Radzymina. Tyle dotychczas
dyskusji, propozycji i dzieł, które
już są. Mamy przecież pozwolenia
na budowę. Widzę tutaj kolegów
radnych z powiatu wołomińskiego
i mogę już w ich imieniu zadeklarować, że na pewno będę wnioskował przynajmniej o 10 proc.
dofinansowania, tak dla Wołomina,
jak i Radzymina. Powiat musi być
w jedności, musimy wspólnie dbać
o historię. Jako mieszkańcy powiatu nie możemy dzielić, bo to jedna
historia. Cieszy mnie także deklaracja prof. Żaryna. Przed nami zadanie całego narodu.

Jerzy Mikulski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
– Dla każdego mieszkańca Ossowa i Radzymina wydarzenia historyczne na jego terenie są ważne.
Oceny historyczne, militarne i strategiczne kwalifikują pewne zdarzenia w konkretnym wymiarze.

Ten wymiar mówi, że tak naprawdę
Bitwa pod Ossowem i wydarzenia
miały wymiar militarny, ale i duchowy. Tu w Ossowie walczył 236.
pułk Legii Akademickiej i tu poległ
ksiądz Skorupka. To są wydarzenia,
o których trzeba pamiętać, które
trzeba eksponować. Nikt nigdzie nie
powiedział, że musi być jeden centralny punkt Bitwy Warszawskiej.
Każde wydarzenie lokalne jest bardzo ważne, ale nie sposób je przenieść do Ossowa czy do Radzymina.
Jako mieszkańcy Wołomina i Ossowa uznajemy, że wydarzenia, które
miały miejsce na ziemi ossowskiej,
są dla nas najważniejsze i najbliższe, ale to nie znaczy, żebyśmy ich
rangę przedkładali nad wszystkimi
innymi. Po długiej analizie takiego
stanu rzeczy i takich dywagacji doszliśmy do wniosku, że najlepszym
rozwiązaniem będzie powstanie
muzeum tutaj, w Ossowie. Najlepszą
koncepcją jest zaangażowanie i wykorzystanie tych elementów, które
z Ossowem są związane, przestrzeni, rowów i tych elementów, które są
wartością historyczną terenu. Problem polega na tym, że nie możemy
przebić się z jednym z projektów,
który byłby projektem nie centralnym, bo nikt nie ma takich aspiracji,
ale projektem godnym wydarzeń,
które miały miejsce na tej ziemi.

Leon Palesa – Stowarzyszenie
Wiatraki Kultury
– Mam skromną uwagę do wypowiedzi pana burmistrza Radzymina.
Chodzi o wnikliwość patrzenia na
sprawy. Argument, że rozważamy
położenie przy autostradzie czy torach kolejowych czasem jest ważny,
ale nie jest najważniejszy. O tym,
gdzie się dzieją zdarzenia o większym znaczeniu i długotrwałe, de-

cyduje fakt i miejsce historyczne.
Znam sporo muzeów przy atrakcyjnych ulicach, które upadają. Trzeba
obserwować czujnie, gdzie są indywidualności twórcze i jakaś zbiorowość, która zapewni utrzymanie. Prąd i duch w człowieku, który
gdzieś tam jest, skłania do poznania,
dociekania i przyciąga innych. Istotna jest jakość i realność argumentów, które przedstawiamy.

Mirosław Nizio – architekt
– Pierwszy projekt powstał 8 lat
temu i był analizowany w kontekście miejsca i wszystkiego, co jest
związane z Bitwą Warszawską. Inicjatywa była bardzo budująca, gdyż
widziałem, że wspólnymi siłami to
muzeum zbudujemy. Istotą tego
wydarzenia jest ranga tej bitwy. Mówimy o wzniosłym wydarzeniu. Dlatego bryły w pierwotnym projekcie
utożsamiały się z tą walką wzniosłością zwycięskiej bitwy. Niestety,
projekt poszedł do szuflady.
Po wielu latach zorientowałem się, wyczytałem w mediach,
że powstaje nowy projekt, który
był dla mnie zaskoczeniem. Taka
inicjatywa powstała bez wiedzy
architekta, który włożył w to bardzo dużo energii. Przeczytałem,
że koszt mojego projektu wynosi
100 milionów złotych, co jest nieprawdą, oszacowałem go na 30-50
milionów. Projekt budynku to nie
jest tylko muzeum, to sale konferencyjne, edukacyjne. Dlatego
powierzchnia jest bardzo istotna.
Musi powstać muzeum, które będzie zauważone w świecie. Warto
też zbudować muzeum w miejscu,
gdzie bitwa się odbywała.
Paweł Kowal – historyk, publicysta, polityk
– To nie jest muzeum typowo
narracyjne, dlatego że takie muzea
stosuje się tam, gdzie ludzie pamiętają wydarzenia. To muzeum trzeba
widzieć w innym kontekście. To jest
muzeum pola bitwy. Sporo takich
obiektów w Europie. Mają sukcesy.
Opierają się na związaniu obiektu
z przestrzenią i potraktowania przestrzeni jako części ekspozycji muzealnej. Potraktowania przestrzeni,
na której kiedyś odbywała się bitwa
jako swego rodzaju teatru, w którym
mogą uczestniczyć ci, którzy odwiedzają to miejsce. Kiedy pojawia się
element wyjątkowości, szukamy wyjątkowego projektu. Jeżeli mówimy,
że sprawa ma charakter narodowy,

to na końcu można rzucić monetę
czy Ossów, czy Radzymin. Muzeum
trzeba budować na polu bitwy, nie
gdzieś obok. Architektura muzeum
pola bitwy nie może być umieszczona w dowolnym miejscu. Musi być
związane z tą przestrzenią.

Adam Kopczyński – przewodniczący Wspólnoty Samorządowej
– podsumowanie
– Myślę, że mamy poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Jako
samorządowiec zwracam się do
Kazimierza Rakowskiego. W ciągu
dwóch, trzech miesięcy musi być
decyzja, co robimy, a musimy zrobić coś ponadczasowego. Jestem
przekonany, że jeżeli zbierzesz to
nasze środowisko w powiecie, to
damy radę. Oglądamy się na wszelkiej maści polityków. Trzeba kołatać, trzeba prosić, tam, w budżecie
państwa, są nasze pieniądze, nasze
podatki. Zachęcam jednak do tego,
aby pan starosta, pani burmistrz,
kolejni samorządowcy, którzy noszą to w sercu, a wiem, że noszą od
dziesięcioleci, zrobili swoje z rozmachem, wyobraźnią i ponadczasowo.
Musimy mieć świadomość historycznej chwili podjęcia tej decyzji.
Pokolenie, które ma szczęście życia
w wolnej i niepodległej, dzięki ofierze tych, którzy walczyli w 1920 roku,
stanie na wysokości zadania. Jestem
pewien, że temu sprostamy. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy chcieli
przyjść, podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zachęciliście nas do
dalszego działania. Staroście, burmistrzom, naszym parlamentarzystom,
naszemu środowisku szczerze życzę,
żeby w ciągu dwóch, trzech miesięcy została podjęta decyzja. Musi być
wiadomo, co robimy. Jeszcze raz
dziękuję za dzisiejszą debatę.
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Szpital Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wołominie

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

Taką nazwę dla wołomińskiego szpitala zaproponowali pracownicy, pacjenci i ich rodziny.
fot. archiwum

j.mucka@firma-dom.pl

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na okres
21 dni od dnia 23.03.2017 r., na stronie internetowej Miasta
www.zielonka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie przy
ul. Lipowej 5 w Zielonce, ogłoszenia dotyczącego oddania
w dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni
7 m. kw. Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się
w południowej części nieruchomości, położonej w bliskości
ul. Abramskiego. Więcej informacji pod numerem tel.
22 761 39 25.

MP
List do Starosty Wołomińskiego,
który rozpoczynają słowa: Pracownicy szpitala, pacjenci i ich rodziny
proszą o nadanie Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie nazwy: ,,Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie”. Przywołanie w nazwie
osoby Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest wyrazem głębokiej chrześcijańskiej tradycji Powiatu Wołomińskiego i szczególnego kultu Maryi.
Jest też symbolicznym powrotem do
idei troski o człowieka, którego ciało
wzmacnia się poprzez siłę ducha –
podpisało ponad pół tysiąca osób.
Nadawanie imion obiektom użyteczności publicznej ma na celu
zarówno ich promocję, jak i deklarację co do określonych, uznawanych wartości. Podnosi rangę danej
placówki.
W 2008 roku dzięki zaangażowaniu bardzo dużej liczby osób: samorządowców, duchownych, mieszkańców powiatu, oddano do użytku
pacjentów przyszpitalną kaplicę pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ten niezwykły obiekt wtopił się
w strukturę i funkcje szpitala. Chorzy i cierpiący w modlitwach proszą o wstawiennictwo i łaski MBNP

związane z uzdrowieniem z choroby i pocieszeniem w strapieniu,
dlatego też Patronka kaplicy stała
się inspiracją do nadania imienia
Szpitalowi.
Ordynator Oddziału Nefrologii
i Stacji Dializ dr Przemysław Wierzbicki tak uzasadnia nadanie szpitalowi nazwy ,,Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wołominie”:
Nadanie patrona Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie uważam za
działanie słuszne i potrzebne, dałem
temu wyraz, popierając akcję społeczną. We współczesnym świecie każda
większa organizacja „musi”, a raczej
„powinna” mieć motto i misję. Wynika to z nowoczesnej strategii organizacji wielu przedsiębiorstw, co
ma na celu zbliżenie się do osób zainteresowanych i wykorzystujących
usługi czy sprzęt danej firmy. Sytuacją
niezwykle pożądaną jest możliwość
połączenia obu treści – motta i misji
w jednym stwierdzeniu. W przypadku zaproponowanej Patronki stwierdzenie powyższe jest spełnione. Dobry
efekt tego projektu już widzę, rozmawiając z pacjentami, którzy niezwykle pozytywnie odnoszą się do tych
działań.
Pacjentka Zuzanna Getka: Dla
mnie Szpital to drugi dom. Od lat dia-

fakty.mamy dziecko

Zuzia, córka Anny i Roberta
Grzechnik z Wołomina
ur. 8.03.2017 r. o godz. 19.00
waga 3880 g, wzrost 54 cm.

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

Kubuś, syn Iwony i Bogumiła
Szczubełek z Radzymina
ur. 15.03.2017 r. o godz. 18.45
waga 3520 g, wzrost 53 cm.

Konkurs

lizuję się w tutejszym ośrodku. Żyję
i funkcjonuję pomimo cierpienia,
bo wierzę. Matka Boża Nieustającej Pomocy to najznamienitsza
patronka dla naszego Szpitala.
Matka niepełnosprawnej pacjentki Jadwiga Kryśkiewicz:
Człowiek, który przez życie obarczony jest ciężkim krzyżem, aby
nie upaść, ciągle musi przypominać sobie o tym, że nie został
pozostawiony bez nadziei. Matka
Boża Nieustającej Pomocy jest dla
mnie nadzieją. To najwłaściwsza
patronka dla Szpitala.
Ordynator Oddziału Neurologii dr Andrzej Dziubiński: Wpisujemy się w wiekową tradycję
europejską i polską, w której szpitalom nadawane były i są nazwy
związane z chrześcijaństwem, bo
właśnie takie korzenie ma nasz
kontynent. Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy to nazwa nie
tylko pokrzepiająca dla chorych,
ale też wielkie etyczne zobowiązanie dla personelu.
Prośba o nadanie imienia szpitalowi, wraz z listami poparcia
dla tej inicjatywy, została w dniu
28.03.2017 r. złożona w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Wołominie.

Antoś, syn Marty i Grzegorza
Kaniewskich z Wołomina
ur. 8.03.2017 r. o godz. 14.30
waga 4050 g, wzrost 61 cm.

Franciszek, syn Anny i Marcina
Kruczyńskich z Chrzęsnego,
ur. 21.03.2017 r o godz. 14.20,
waga 4030 g, wzrost 57 cm

Dla czytelników „faktów.wwl” kino Helios w Wołominie przygotowało niespodziankę
- podwójne zaproszenia na seans 2D (bilety ważne od poniedziałku do czwartku).
Wystarczy podać tytuł filmu, z któreho pochodzi piosenka „City of Stars”?.
Wśród uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi i prześlą ją w piątek,
31.03.2017 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.

REKLAMA

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Kobiety gminy Tłuszcz
11 marca odbył się finał plebiscytu Róża Burmistrza
Tłuszcza. Sprawdź, które mieszkanki zostały nagrodzone
za swoją działalność na rzecz mieszkańców.

Dzięki temu popularnemu konkursowi już od siedmiu lat nagradzane są najaktywniejsze kobiety z naszej okolicy. Przypomnijmy, plebiscyt
podzielony jest na pięć kategorii. Do
pierwszej – Samorząd – nominowane są kobiety działające w sferze
samorządu terytorialnego, jednostkach samorządowych oraz angażujące się w ich sprawne działanie.

Działające społecznie…
Trzecia kategoria to Działalność
społeczna – w której wyróżnione
są kobiety angażujące się na rzecz
społeczeństwa, aktywnie działające
w stowarzyszeniach, często poświęcając swój wolny czas i energię, nie
mając jednocześnie żadnych korzyści majątkowych z tytułu działalności, której się podjęły. Nominowano:
Bożenę Baranowską – propagatorkę
historii i członkinię tłuszczańskiej
grupy rekonstrukcji historycznej,
Marzenę Białek – członkinię Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Tłuszczu, Annę Jaworską – działaczkę Tłuszczańskiego
UTW i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Agnieszkę Kadaj – nauczycielkę i bibliotekarkę
z tłuszczańskiego gimnazjum, Ewę
Laskowską – propagatorkę historii
z grupy „Rajski Ptak”, Halinę Maciejczuk-Jabłecką – skarbnik Stowarzyszenia Potok Serc, Dorotę Oleksiak-Jusińską – wiceprzewodniczącą
Rady Rodziców w Jasienicy, Joannę

Samorządne…
W tym roku wyróżniono: Marzenę Boruc – nauczycielkę i dyrektor
szkoły w Postoliskach, Agnieszkę
Brzostek – dyrektor Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu, Annę Góraj – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach, Monikę Konarską
– samorządowca, zajmującą się
księgowością i Agatę Szymańską –
bibliotekarkę z Biblioteki Publicznej
w Tłuszczu. Główna nagroda przypadła Monice Konarskiej.

Przedsiębiorcze…
W kolejnej kategorii – Przedsiębiorczość – nagradza się kobiety
przedsiębiorcze, zaradne i kreatywne, z sukcesami prowadzące działalność gospodarczą lub sprawnie
działające w różnych dziedzinach
przedsiębiorczości.
Wyróżniono
Agnieszkę Kazę – hipoterapeutkę

fot. organizatorzy

i dogoterapeutkę, Anetę Klukowską
– zaangażowaną społecznie właścicielkę biura rachunkowego Galea
oraz Ewelinę Zadrożną – właścicielkę podbijającej lokalny rynek
pracowni florystycznej. Główna nagroda powędrowała do Anety Klukowskiej.

MP

Piotrowską – nauczycielkę matematyki ze szkoły w Stryjkach, Monikę
Siekaczyńską – inicjatorkę projektów przeznaczonych dla mieszkańców Jaźwia, Krystynę Sokołowską
– skarbnik Koła Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów, Julię Stępińską – harcerkę zarażającą pasją do
skautingu młodzież Tłuszcza i Jasienicy, Aleksandrę Świeżak – sołtys
Mokrej Wsi oraz Kingę Zielińską –
skarbnik OSP w Tłuszczu. W tej kategorii zdecydowano przyznać dwie
główne nagrody – otrzymały je Bożena Baranowska i Ewa Laskowska.

ny dziedzictwa kulturowego oraz
w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżniono Bożenę Baranowską, Marzenę Boruc – dyrektor ZS
w Postoliskach, Ewę Laskowską,
poetkę i blogerkę Jolantę Rosłon, Beatę Skulimowską – dyrektor Zespołu
Szkół w Miąsem, Małgorzatę Wdziękońską – animatorkę i instruktorkę
kultury oraz Ewę Żmudzką – cenioną
pedagog z liceum w Tłuszczu. Główna nagroda trafiła do Marzeny Boruc.

Niosące kaganek oświaty…

Ostatnia kategoria, Superkobieta – skupiła kobiety, które niekoniecznie działają w samorządach
czy organizacjach pozarządowych,
ale są wspaniałymi mamami, babciami, żonami, przyjaciółkami albo
po prostu kobietami niezwykłymi.

W kategorii Edukacja i kultura nominowano kobiety osiągające sukcesy z zakresu działalności
edukacyjnej, popularyzacji i ochro-

Superkobiety!

Nominowane zostały: Anna Krassowska – położna ze szpitala w Wołominie, Alicja Kruk – pasjonatka róż
i ogrodnictwa, Krystyna Milczarek
– emerytowana pielęgniarka, Krystyna Maguza – miłośniczka kultury
ludowej, Dorota Oleksiak-Jusińska
– wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w Jasienicy oraz Ewa Ponichtera – śpiewaczka z zespołu ludowego
Kalinki z Miąsego. Nagroda przypadła Ewie Ponichterze.
Podobnie jak w latach ubiegłych wręczono specjalną kategorię
Róża Róż. Otrzymała ją Małgorzata
Wdziekońska. Niezwykły wieczór
uświetniła swym recitalem znana
aktorka i piosenkarka Olga Bończyk.
Galę zakończył słodki poczęstunek,
wówczas to nagrodzone panie i ich
rodziny dzieliły się wrażeniami dotyczącymi konkursu, a kuluarowym
rozmowom nie było końca!

Fakty.komunikacja

Niebezpieczne skrzyżowanie w Kobyłce
Skrzyżowanie ulic gen. F. Żymirskiego i ks. K. Pieniążka w Kobyłce należy do bardzo niebezpiecznych. Po wypadku
z 27 lutego, w wyniku którego zostały poszkodowane trzy osoby, mieszkańcy zmobilizowali się do działania i złożyli
wniosek do urzędu o wyniesienie tego skrzyżowania.
Rafał Orych
Najpierw głos w sprawie zabrali
mieszkańcy. Adam Markuszewski
28 lutego opublikował ankietę na
Forum Mieszkańców Kobyłki na Facebooku, w której zainteresowani
mogli opowiedzieć się za wyniesieniem skrzyżowania i poprawą bezpieczeństwa lub pozostawieniem go
bez zmian. W efekcie pomysł poparło ponad 320 osób.

– Skrzyżowanie ulicy Żymirskiego z Pieniążka jest jednym z najniebezpieczniejszych skrzyżowań
w Kobyłce. Praktycznie nie ma miesiąca, aby nie doszło tutaj do zdarzenia, w którym są poszkodowani.
Cieszy fakt, że Urząd Miasta wsłuchał się w głos mieszkańców i ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji na wyniesienie tego fragmentu
ulic. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie poprawi się bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu i nie będzie dochodziło do stłuczek – mówi
Adam Markuszewski.
– Przy okazji bezpieczeństwa należy również przypomnieć, że ciągle
czekamy na rondo na skrzyżowaniu
ul. Napoleona z Kościuszki. Rano,
gdy rodzice odwożą swoje dzieci do
szkoły czy przedszkola, jest bardzo
trudno włączyć się do ruchu. Swego czasu na Forum Mieszkańców
Kobyłki odbyła się ciekawa dyskusja
na temat bezpieczeństwa w naszym
mieście – dodaje.
– Mieszkańcy zgłaszali potrzebę
choćby budowy przejścia dla pie-

fot. AM

Nie czekajmy, aż zginie
człowiek

szych w ul. Napoleona na wysokości
agencji pocztowej. Mowa była również o wysokich krawężnikach, które
ciągle jeszcze utrudniają poruszanie
się matkom z wózkiem, np. przejście dla pieszych w ul. Żymirskiego
na wysokości sklepu Emiś. Poza tym
czekamy, aż wreszcie ktoś zajmie się
aktywnym przejściem PZU, wygranym przez kobyłczan w konkursie,
a które zostało zniszczone w wyniku
kolizji i nie działa, jak należy – podsumowuje.

Ponowny przetarg
– Nie udało się rozstrzygnąć
przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
drogi w ulicy Kordeckiego, w ulicy
Ejtnera oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniesionego skrzyżowania ulic gen.
Franciszka Żymirskiego z ks. Kazimierza Pieniążka – informuje Łukasz
Rostek w poście z 22 marca na portalu Informacyjna Kobyłka.

– W przetargu wzięły udział 2
firmy: Proj-Bud z Wołomina i Vivalo
Sp. z o.o. z Warszawy. Obie złożyły ofertę (odpowiednio 212027,40
zł i 367590,00 zł) przekraczającą
zabezpieczoną kwotę (165000 zł)
na realizację tego przedsięwzięcia
– dodaje.
– 23 marca Urząd Miasta Kobyłka ponownie ogłosił przetarg w tym
przedmiocie. Termin składania
ofert: 3 kwietnia 2017 r., godz. 13.00
– podsumowuje.

Wielu mieszkańców m.in. za pośrednictwem Facebooka, podkreśla,
że jest to poważny problem.
– Jestem jak najbardziej za poprawą bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Myślę, że na całej ulicy Pieniążka można by było zamontować
progi zwalniające. Szczególnie przy
cmentarzu. Kierowcy jeżdżą tam jak
na torze wyścigowym – zauważa
pan Artur.
– Może zamiast wynosić to skrzyżowanie, warto byłoby zadbać o to,
by wyjeżdżając z Pieniążka kierujący miał dostateczną widoczność?
Z prawej strony zielony śmietnik na
wysokości wzroku utrudnia widoczność, z lewej z kolei ogrodzenie i samochody, które parkują na chodniku
– dodaje pan Dariusz.
Do sprawy odniosła się Komenda
Powiatowa Policji w Wołominie.
– Tylko w roku 2016 w Kobyłce
na ulicy Żymirskiego odnotowano
5 kolizji drogowych oraz 2 wypadki,
tj. jedno potrącenie osoby na przejściu dla pieszych i jedno zderzenie
pojazdów. Z kolei w roku 2017 odnotowano 1 kolizję, ale nie miały miejsca wypadki drogowe – informuje
Tomasz Sitek, rzecznik prasowy.
Warto podkreślić, że jest to stan na
22 marca.
Jak komentują mieszkańcy na forum, niebezpiecznych zdarzeń było
więcej.
– Na skrzyżowaniu bardzo często
dochodzi do stłuczek – ile razy tu, na
FMK mieliśmy informacje o jakimś
wypadku? – zauważa mieszkaniec.
Jednak uczestnicy kolizji nie zawsze
zgłaszali te fakty na policję.
Statystyki mówią same za siebie. Wyniesienie skrzyżowania
jest zasadne. Mieszkańcy liczą na
szybką reakcję urzędu i pozytywne rozstrzygnięcie aktualnego
przetargu. W końcu bezpieczeństwo kierowców i pieszych jest
najważniejsze.
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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.
zzZatrudnię elektryków, pomocnika
elektryka oraz kierowcę, tel. 602 384 724

Międzynarodowa firma transportowa poszukuje osób do
pracy na stanowisko Magazynier. Wymagania: - uprawnienia do prowadzenia wózków
widłowych - obsługa wysokiego
składowania, - praca 2-zmianowa (8-16, 12-20); - rozładunki,
załadunki pojazdów, e-mail:
rekrutacja@greencarrier.pl lub
+668 109 869
Zatrudnię Panie do pracy w
sklepie w Markach, na ½ etatu
oraz na weekendy. Tel. 664
738 970
zzZatrudnię do prac budowlano-remontowych, układanie kostki brukowej, Mostówka pod Wołominem. Tel.
500 319 215

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

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

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

bezpłatne badanie
tel. 783-509-003

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

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

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

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

zzSprzedam wagę zegarową 600 kg,
stół 2 x 1,5 tel. 600 871 185
zzSztachety olchowe, tarcica budowlana,
stolarska, altany, wiaty, drewno opałowe, tel. 600 627 699

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

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

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

Gastronomiczne

Ogrodzenia

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

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

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

Grzegorz Lewandowski

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

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

zzSprzedam działkę budowlaną
863 m2 w Wołominie, ul. Kmicica, tel.
607 350 004

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

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
Usługi komputerowe
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

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

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

Motoryzacja usługi

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

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

zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

Nieruchomości sprzedam

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Auto części

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

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

Cukiernia Banasiak

Volkswagen, Audi

Brukarstwo

Nauka

Obsługa imprez

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

Budowlane usługi
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

Projektowe usługi

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

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

FILTRY do WODY

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

Stolar meble na wymiar:

Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

Studnie

Transportowe usługi

Wnętrzarskie

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

Badanie
fizykochemiczne wody.
Filtry do wody.

Sprzedam

tel. 501 379 549

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

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

Nowo otwarty sklep rybny Radzymin, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej /róg 1 Maja

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

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

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

Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

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

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

Kupię

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

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

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

PEDIATRA

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

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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13.03.2017

zz Ząbki. Sprawca, poprzez wyważenie
drzwi balkonowych, włamał się do domu
i skradł: pieniądze w kwocie 1.100 zł,
złotą biżuterię o wartości 3.000 zł, laptop
marki Lenovo o wartości 2.049 zł, laptop
marki Dell o wartości 1.500 zł, aparat
fotograficzny marki Canon 1000D o wartości 1.393 zł. Suma strat: 9.000 zł.
zz Kobyłka. Sprawca, wykorzystując
nieobecność domowników, po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych,
dostał się do wnętrza i skradł telewizor
marki Sharp. Suma strat: 1.000 zł.

16.03.2017

zz Kobyłka. Kradzież z terenu nieogrodzonego, niestrzeżonego placu budowy
trasy S8 zagęszczarki marki Bomag
koloru żółtego. Suma strat: 8.000 zł.
zz Wołomin. Sprawca skradł z parkingu
rower górski marki Mbike koloru czarnego. Suma strat: 550 zł.
zz Ząbki. Kradzież samochodu marki
Audi A8 koloru srebrnego, rok produkcji
2005, zaparkowanego przy ulicy. Suma
strat: około 50.000 zł.

17.03.2017

zz Ząbki. Sprawca, po podważeniu okna
w kuchni, dostał się do środka i skradł
pieniądze w kwocie 500 zł oraz złotą
biżuterię: łańcuszki, pierścionki, kolczyki
i bransolety. Suma strat: 10.000 zł.
zz Marki. Kradzież przyczepki marki
Sam pozostawionej na ulicy. Suma strat:
5.000 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki Mazda CX5 koloru czerwonego, rok produkcji
2013. Suma strat: 74.000 zł.

18.03.2017

zz Kobyłka. Sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do domu jednorodzinnego
i skradł złotą biżuterię: pierścionek, zegarek i naszyjnik. Suma strat: 5.000 zł.
zz Marki, al. Piłsudskiego. Maciej W.
(lat 20) złożył zawiadomienie o tym,
że pojazd marki Renault, którym kierował Krzysztof G. najechał na tył pojazdu
marki Mitsubishi, w którym jako pasażer
poruszał się zgłaszający. W wyniku
zdarzenia zgłaszający doznał urazu
kręgosłupa.

19.03.2017

zz Kukawki. Sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w oknie budynku mieszkalnego, wszedł do środka mieszkania
i z jednego z pomieszczeń skradł pieniądze w kwocie 5.000 zł. Suma strat:
5.200 zł.

20.03.2017

zz Wołomin, ul. 1 Maja. Policjanci WP
KPP Wołomin zatrzymali Andrzeja S.
(lat 41) jako osobę podejrzaną o to,
że w Wołominie, kierując pojazdem
marki Toyota Auris, doprowadził do
zderzenia z pojazdami BMW oraz Hondą
Civic, czym spowodował wypadek drogowy, znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,56 promila). W wyniku zdarzenia kierujący BMW Tadeusz S. (lat 56) doznał
urazu lewej nogi. Pasażer pojazdu BMW
Krzysztof S. (lat 45) doznał złamania lewej ręki. Pasażer Toyoty (lat 13) doznał
urazu prawej ręki. Kierujący pojazdami
BMW i Hondy byli trzeźwi.
zz Wołomin. Sprawcy, poprzez wyłamanie drzwi do kontenera stojącego na
terenie ogrodzonej posesji, dostali się
do jego wnętrza i skradli wężownicę wykonaną ze stali kwasoodpornej. Suma
strat: 5.000 zł.
zz Marki. Sprawca, po uprzednim
wyrwaniu rygla w drzwiach garażowych,
wszedł do wnętrza nowo budowanego
domu i skradł instalację elektryczną,

która była zamontowana na ścianach. Suma strat: 8.000 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Toyota Land Cruiser koloru czarnego,
rok produkcji 2010. Suma strat:
90.000 zł.
zz Kobyłka. Kradzież samochodu
marki Toyota Verso koloru białego,
rok produkcji 2013. Suma strat:
45.000 zł.

21.03.2017

zz Cegielnia. Sprawca skradł
z pobocza drogi pojazd marki Lexus
GS450H sedan koloru czarnego, rok
produkcji 2013. Wraz z pojazdem
skradziony został fotelik do przewożenia dzieci oraz torba sportowa
z rzeczami osobistymi. Suma strat:
150.000 zł.

22.03.2017

zz Nadma. Sprawcy z terenu ogrodzonego, zabezpieczonego osiedla
domków jednorodzinnych, wykorzystując sen domowników, weszli do
wnętrza budynku jednorodzinnego
i skradli kluczyki, przy użyciu których
skradli pojazdy: marki Jeep Grand
Cherokee kombi koloru czarnego,
rok produkcji 2011 oraz oraz marki
Nissan Juke koloru brązowego, rok
produkcji 2012. Suma strat: Jeep
Grand Cherokee 8.0000 zł, Nissan
Juke około 40.000 zł.

23.03.2017

zz Leśniakowizna. Kradzież pojazdu
marki Toyota Prius koloru białego,
rok produkcji 2012. Suma strat:
około 50.000 zł.
zz Marki. Dwie nieznane kobiety
pochodzenia romskiego skradły
z mieszkania pieniądze w kwocie
16.500 zł na szkodę zgłaszającej.

24.03.2017

zz Kobyłka. Kradzież samochodu
marki Mercedes ML400 koloru
szarego, rok produkcji 2015. Suma
strat: około 260.000 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Renault Master koloru białego, rok
produkcji 2015. Suma strat: 76.000 zł.
zz Ząbki. Kradzież samochodu marki
Toyota Avensis koloru czarnego, rok
produkcji 2016. Suma strat: 10.7700 zł.
zz Ząbki. Kradzież samochodu marki
Skoda Octavia kombi koloru granatowego, rok produkcji 2006. Suma
strat: 35.000 zł.

25.03.2017

zz Wołomin, al. Armii Krajowej.
Ryszard G. (lat 81), kierując pojazdem
marki Toyota Yaris, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił
pieszego Dawida Ś. (lat 16), który
wszedł na przejście. Na przeciwległym
pasie ruchu inny pojazd w tym samym
czasie zatrzymał się, aby przepuścić
pieszego. W wyniku obrażeń pieszy
zmarł na miejscu zdarzenia. Kierujący
pojazdem nie odniósł obrażeń, był
trzeźwy, pobrano mu do badania krew.

26.03.2017

zz Zielonka. Policjanci KP Zielonka
zatrzymali na ulicy Radosława B.
(lat 31), który kierował samochodem marki Lexus, będąc w stanie
nietrzeźwości (1,8 promila).
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

REKLAMA

Inauguracja na piątkę
GKS Dąbrówka udanie rozpoczął rundę wiosenną. Zespół
włożył dużo pracy podczas okresu przygotowawczego, co
zaczyna procentować.
W decydującym meczu pokonali po
rzutach karnych Mazura Radzymin.
Mateusz Malinowski z Dąbrówki
został najlepszym bramkarzem turnieju.
W meczu inaugurującym rozgrywki w Klasie B GKS rozbił na
wyjeździe Rotavię Nieporęt aż 5:0.
Bohaterem okazał się młody snajper
GKS-u Dawid Troszczyński, który upolował hattricka. Gospodarze
byli nastawieni na mocną defen-

opr. RO
GKS podczas przygotowań do
rundy wiosennej rozegrał 8 meczy sparingowych i wziął udział
w dwóch turniejach halowych.
Pierwszy z nich rozgrywany był
w Radzyminie, a zespół zajął 2. miejsce, przegrywając w finale z Marcovią Marki. Drugi turniej odbył się
w Dąbrówce i tym razem zawodnikom GKS-u udało się zwyciężyć.

sywę i grę z kontrataku. Cały mecz
bronili się we własnej szesnastce,
ale mieli jedną sytuację bramkową, w której bardzo dobrze spisał
się bramkarz GKS-u Grzegorz Reterski. GKS od początku spotkania
rzucił się do ataku, ale przy dobrze
zorganizowanej obronie pierwsza
bramka padła dopiero w 32. minucie gry. Po przełamaniu defensywy
rywala worek się rozwiązał, co pozwoliło wbić Rotavii pięć bramek.
Kolejne spotkanie GKS rozegra na
wyjeździe w Jabłonnie z miejscową
Wisłą. Mecz odbędzie się 2 kwietnia
o godz. 16.00. Zapraszamy!
Więcej na stronie www.fakty-wwl.pl

FAKTY.sport

Liga Bobra wraca do gry
Po przerwie zimowej rozgrywki zainaugurowała Liga
Bobra. Podczas spotkań nie brakowało ducha zdrowej
rywalizacji i emocji.
sekwentnie i skutecznie odniosła
ważne zwycięstwo. Bramki dla OSK
AUTO RAK zdobywali Krzysztof Sosnowski 2x oraz Sebastian Radzki,
a dla chłopaków z Wyszkowa Patryk
Akier 2x oraz po jednej Damian Książek, Adam Bryl i Adrian Jabłoński.
2. Chłopaki do wzięcia – Rządza Kraszew 3:0 (2:0)
W kolejnym spotkaniu Beniaminek z Kraszewa podejmował Chłopaków do wzięcia. Faworytem była
oczywiście drużyna z Radzymina,

Dawid Krzyżewski – LB
1. OSK AUTO RAK – Wyszków
Football Club 3:5 (2:3)
W pierwszym spotkaniu na rozpoczęcie sezonu OKS AUTO RAK
zmierzyli się z Wyszków Football
Club. Beniaminek z Dobczyna odważnie zaatakował i na początku
spotkania dwukrotnie wychodził
na prowadzenie. Jednak to było za
mało na świetnie dysponowaną ekipę z Wyszkowa, która grając kon-

która po zdobytych już doświadczeniach w pierwszej lidze ma zamiar walczyć o podium w tych rozgrywkach. Całe spotkanie toczyło
się pod dyktando Chłopaków do
wzięcia, którzy już w 11. minucie po
strzale Mateusza Gajdy wyszli na
prowadzenie. W 21. minucie kolejną bramkę dołożył Marek Gajewski
i po pierwszej połowie zasłużone
prowadzenie dla ekipy z Radzymina. Druga połowa to odrodzenie się
Rządzy Kraszew. Atakowali, strzelali
z każdej pozycji, jednak byli bardzo
nieskuteczni. W ostatniej minucie
bramkę na 3:0 zdobył Elwir Kaska
i 3 punkty pojechały do Radzymina.
Więcej na stronie www.fakty-wwl.pl
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Dwa zwycięstwa na inaugurację
Marcovia Marki imponuje formą na początku rundy wiosennej. Najpierw zwyciężyła 2:1
Promnik Łaskarzew, a następnie pokonała 4:1 Vulcan Wólka Mlądzka.
ka pozwoliła wywieźć z Łaskarzewa
pełną pulę. Tym samym Marcovia
utrzymała pozycję lidera.
Skład Marcovii: Bestry – Dałek,
Piwowarek, Mędrzycki ż/k, Rogalski (C) – Dulat, Ochman, Pietrucha
(77’ Rowicki), Rojek (86’ Buczek) –
Wiązowski (90’ Sawicki), Sieczko (71’
Marczak).

Marcin Boczoń
Podopieczni Konrada Kucharczyka cenny komplet punktów
przywieźli z ciężkiego terenu w Łaskarzewie. Miejscowy Promnik jest
bowiem jednym z głównych rywali
Marcovii w walce o awans do IV ligi.

Pełna pula na początek
W niedzielne popołudnie markowianie udowodnili, że ich forma z rundy wiosennej nie zaginęła
w trakcie zimowej przerwy. Promnik
przez większość czasu miał bardzo duże problemy z zawodnikami
z Marek.
Już w 3. minucie Marcovia mogła bowiem objąć prowadzenie, ale
gospodarzy po strzale Przemysława Sieczko uratowała poprzeczka.
Kilka minut później do siatki trafił
Marcin Rojek, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Ataki gości nie
ustawały i w końcu udało się wyjść
na prowadzenie za sprawą Adriana Dulata. Ten sam zawodnik mógł
szybko zdobyć swoją drugą bramkę,
ale przegrał pojedynek sam na sam
z golkiperem z Łaskarzewa.
Po zmianie stron ponownie obita
została poprzeczka Promnika – tym
razem przez aktywnego Adriana
Dulata. Więcej szczęścia miał Michał
Ochman, którego piękne i mocne
uderzenie znalazło drogę do siatki.
Wynik 2:0 wydawał się bardzo bezpiecznym, ale jeszcze więcej spokoju mogło dać trafienie Marcina
Rojka. Najlepszy strzelec Marcovii
zmarnował jednak znakomitą okazję, która zemściła się w 78. minucie. Rywale poczuli po kontaktowym
trafieniu, że mogą jeszcze napsuć
krwi gościom z Marek, ale dobra gra
podopiecznych Konrada Kucharczy-

Pewna wygrana
Rozegrane tydzień później ligowe spotkanie z Vulcanem Wólka Mlądzka także zakończyło się
zwycięstwem Marcovii. Tym razem
prowadzona przez Konrada Kucharczyka drużyna odprawiła rywala,
wygrywając 4:1. Drużyna z Marek
przeważała przez pełne 90 minut,
a pierwsze trafienie zaliczyła już
w 7. minucie za sprawą Adriana Dulata. Na 2:0 wynik podwyższył w 14.
minucie Tobiasz Strąpoć, który pokonał bramkarza gości z rzutu karnego. Przed przerwą marecki zespół
mógł zdobyć jeszcze kilka bramek,
ale niestety zawodziła skuteczność.
Po zmianie stron ataki Marcovii nie ustawały. Klarowne sytuacje

fot. organizatorzy

fakty.kryminalne

mnożyły się jak grzyby po deszczu,
ale ciągle piłka nie chciała znaleźć
drogi do bramki. Doskonałe okazje
zmarnowali m.in. Marcin Rojek i Adrian Marczak. W 78. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał
się jednak Daniel Wiązowski i było
3:0. Rozluźnienie w szeregach markowian wykorzystane zostało przez
rywali w 84. minucie, gdy jeden z zawodników Vulcanu pokonał Łukasza
Bestrego z 11 metrów. Zwycięstwo
przypieczętowane zostało jednak
dwie minuty później za sprawą Marcina Rojka, któremu idealnie piłkę
wyłożył Przemysław Sieczko.
Komplet oczek w dwóch pierwszych kolejkach rundy wiosennej
jest dobrym prognostykiem przed
kolejnymi trudnymi spotkaniami.
2 kwietnia Marcovia zmierzy się
w Legionowie z rezerwami Legionovii, a tydzień później w meczu
sezonu podejmie przy Wspólnej 12
Drukarz Warszawa.
Marcovia Marki – Vulcan Wólka
Mlądzka 4:1 (2:0)
Bramki: Adrian Dulat 7’ Tobiasz
Strąpoć 14’ (rzut karny) Daniel Wiązowski 78’ Marcin Rojek 86’
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Poświętne: czy rada ma wiedzę o oświacie?

24 lutego odbyła się XIX sesja Rady Gminy Poświętne.
Wśród punktów obrad znalazły się uchwały dotyczące
reformy oświaty i funduszu sołeckiego.
Rafał Orych
Jako pierwszy głos w dyskusji nad
reformą oświaty zabrał wicewójt
Lech Sędek.
– Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę – prawo
oświatowe, rada gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Ten projekt
zostanie przesłany do mazowieckiego kuratora oświaty, który będzie
miał 21 dni na wyrażenie swojej opinii. Będzie ona wiążąca dla rady. Jeśli kurator jakieś poprawki do naszej
uchwały wniesie, to do końca marca
będziemy musieli podjąć tę uchwałę
już właściwą – poinformował.

Ciemne chmury nad
uchwałą?
– Wszystkie szkoły pozostają
szkołami ośmioklasowymi, także to
wynika z mocy prawa, więc nie musieliśmy żadnych konsultacji przeprowadzać – dodał wicewójt. Jak
stwierdził, w innych gminach odbywają się konsultacje, bo szkoły nie są
w stanie pomieścić 7 i 8 klasy, więc
uczniowie muszą kontynuować naukę w innych placówkach.
– U nas nie ma takiego przypadku,
więc wszystko zostaje po staremu –
podsumował.
– Na pierwszej sesji, w której
uczestniczyłem, zgłaszałem wniosek
do wójta o przygotowanie informacji na temat bazy oświatowej i sytuacji demograficznej gminy. Wówczas
rada nie uznała go za wart rozpatrzenia – zauważył radny Marek Szałwia.
– Rada podejmuje projekt uchwały,
który ma duże znaczenie dla budżetu
gminy, tj. prawie 10 mln zł. Domyślam

się, że większość radnych nie ma informacji, ile kosztuje reforma oświaty, wprowadzenie zmian, czy baza
jest wystarczająca i czy dzieci mają
się gdzie uczyć. A podejmą uchwałę,
bo została przygotowana. Uważam,
że podejmowanie tego typu uchwały, która jest jedną z najważniejszych,
bez rozeznania, mówi samo za siebie,
jak ta rada jest traktowana, jak sama
siebie traktuje. Podejmuje uchwałę,
nie znając podstawowych informacji
– dodał.
– Mało tego! W okresie międzysesyjnym nie spotkała się komisja
oświaty pana przewodniczącego Janusza Powały. Widać, nie uznała tego
problemu za wystarczająco ważny –
podkreślił.
Na koniec radny Szałwia dodał,
że w szkole w Zabrańcu nie ma tylu
sal, aby zmieściło się 8 klas. W związku z tym będzie system zmianowy, co
nie jest komfortowe dla dzieci.

Kto zabije w dzwony?
Spostrzeżenia radnego Szałwia
zobligowały do odpowiedzi wójta
Jana Cymermana, wicewójta Sędka
i radnego Tomasza Brogowskiego.
Radny przybliżył m.in. okoliczności
spotkania mieszkańców z wójtem,
które odbyło się w Turzu na prośbę
dyrektor Barbary Piekut, rady pedagogicznej i rodziców. Jego przedmiotem była sytuacja tamtejszej szkoły
podstawowej.
– Wywołał mnie pan do odpowiedzi wcześniej. Chciałem nawiązać do
tego, co kolega Brogowski powiedział. W Turzu był maleńki, nawet
nie problem, chwila wahania. Co będzie? Jak będzie? Wpłynęło pismo,
było rozpatrzone. Były konsultacje.
Chyba zostało wszystko pozytywnie

„Nie” dla funduszu
sołeckiego
Podczas dyskusji nad uchwałą
w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok przewodniczący
rady Bogdan Świadek odczytał pismo
Bogdana Ulejczyka, sołtysa Zabrańca, który apelował o przywrócenie
funduszu. Stanowisko sołtysa poparł
również radny Szałwia i mieszkańcy 5
sołectw (Małków, Międzyleś, Choiny,

Helenów i Józefin), którzy złożyli
do rady listy poparcia z podpisami
280 mieszkańców.
– Będąc ostatnio na komisji
finansowej, nie zauważyłem, aby
zajmowała się funduszem sołeckim. Uchwały, które dzisiaj podejmujemy, nie były omawiane na
komisjach. Uważam, że każda jedna uchwała powinna być zaopiniowana – zauważył radny Niźnik.
– Prosiłbym kolegów radnych o fundusz sołecki, ponieważ
mieszkańcy powinni się jednoczyć, integrować i decydować
w tej dziedzinie – apelował.
– Dalszą dyskusję w tym temacie uważam za eskalację języka
nienawiści, który będzie się pogłębiał. Dlatego zgłaszam wniosek
formalny. Wnioskuję o zakończenie dyskusji – stwierdził radny
Powała.
Rada stosunkiem 11 do 4 poparła wniosek i tym samym do
głosu nie zostali dopuszczeni inni
radni m.in. Wiesław Rozbicki.
Następnie 11 radnych nie wyraziło zgody na fundusz sołecki.
Poparło go tylko trzech – Bożena
Stępień, Sylwester Niźnik i Marek
Szałwia. Radny Rozbicki wstrzymał się od głosu.
Cała sesja do wglądu na you
tube pod adresem: www.youtube.
com/watch?v=a4lYDfzc3CQ
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To będzie emocjonalna uczta muzyczna

Już w najbliższy piątek, 31 marca w wołomińskim kinie Kultura zagra Another Pink
Floyd. O koncercie rozmawiamy z jego organizatorem Maciejem Łosiem.
Edyta Nowak-Kokosza: To
już drugi koncert Another Pink
Floyd. W kinie Kultura wystąpili
rok temu...
Maciej Łoś: – Tak, w zeszłym roku
ich wynalazłem, szperając w Internecie. Dokładnie 1 stycznia 2016 roku,
będąc jeszcze zmęczonym po zabawie sylwestrowej, usiadłem do komputera i wpisałem w Google „polski
zespół grający utwory grupy Pink
Floyd” i tak ich znalazłem. Potem bardzo szybko porozumiałem się z muzykami i już 5 marca zagrali w Wołominie dla pełnej sali w kinie Kultura.
Kolejny przyjazd zespołu do Wołomina omawialiśmy już przed Świętami Bożego Narodzenia, ponieważ
grupa planowała koncerty w pierwszym półroczu i miała pomysł na to,
co zaprezentuje kolejny raz w Wołominie.
Co tym razem usłyszymy?
– Pretekstem do kolejnych koncertów, nie tylko w Wołominie, jest

40-lecie wydania przez grupę Pink
Floyd płyty „Animals”. I głównym tematem najbliższego koncertu u nas
będzie właśnie ta płyta zagrana
w całości. Oprócz tego, oczywiście,
najpiękniejsze utwory wielkich mistrzów.

To najlepszy zespół wykonujący utwory Pink Floyd?
– W Polsce na pewno. Zanim zaprosiłem rok temu grupę Another
Pink Floyd do Wołomina, starałem
się dokładnie słuchać wszystkiego,
co jest w Internecie, nie tylko w ich
wykonaniu. Również ważnym elementem oprawy koncertu są światła. Realizatorem światła jest bardzo
zdolny oświetleniowiec, który stosuje podobne pomysły, jak było to podczas koncertów oryginalnych Pink
Floyd. Używa specjalnego solarnego
ekranu kołowego i w trakcie koncertu każda zapalona lampa w każdym
momencie ma swoje uzasadnienie.
Nie ma przypadków.

opr. eda

Konkurs
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wołominie, ul. Wileńska 32 zaprasza w środę, 29 marca o godz.
10.00 na V Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Grunt to dobre wychowanie”. Informacje: www.biblioteka.
wolomin.pl, tel. 22 776 29 53.
„fakty.wwl” objęły V Gminny
Konkurs Recytatorski
patronatem medialnym.

Dyskusja nad oświatą.

rozstrzygnięte, skoro wszyscy są zadowoleni – stwierdził radny Janusz
Powała.
– Nie wiem, skąd wychodzą te
pańskie obawy o to, co będzie? Mamy
sprawdzonych dyrektorów, którzy,
gdyby była najmniejsza obawa, na
pewno by sygnalizowali. Panie radny, mało tego, gdyby była jakakolwiek
obawa, uwierzy mi pan, pierwszy biłbym w dzwony – zapewnił.
Problem warunków lokalowych
w szkołach poruszył również radny
Sylwester Niźnik. Ponadto zaznaczył,
że warto wyjaśnić kwestię nazewnictwa Zespołu Szkół w Poświętnem,
które ma jednak siedzibę na działce
w Cygowie.
Rada podjęła uchwałę stosunkiem
14 głosów za, 1 wstrzymujący.

fakty.news

Śląsk w Kobyłce
W niedzielę, 2 kwietnia o godz.
19.00 w kościele pw. św. Kazimierza
Królewicza w Kobyłce, ul. Królewska
15 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Usłyszymy jednoczęściowy
koncert pieśni pasyjnych i wielkanocnych, związany z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy. W programie znajdą się pieśni Stanisława
Hadyny oraz utwory poetyckie ks.
Zbigniewa Piaseckiego, Tadeusza
Lenartowicza, Kazimierza Szemiotha oraz Stanisława Wyspiańskiego.
Koncert będzie zwieńczeniem V Kobyłkowskiego Festiwalu Wielkopostnego. Informacje: ww.mok-kobylka.
pl, www.parafiastefanowka.pl.

Koncert
i spektakle
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 zaprasza:
31 marca, godz. 19.00 – maraton
teatralny, bilety: 10 zł; 1 kwietnia,
godz. 18.00 – spektakl Teatru Piąty
Wymiar pt. „Trio absurdalne z księżycem”, bilety: 5 zł; 1 kwietnia, godz.
19.00 – koncert pt. „Mój teatr” w wykonaniu Niny Malinowskiej (wokal)
i Pawła Jędrzejewskiego (pianino),
bilety: 15 zł;
Informacje: www.mdkwolomin.pl,
tel. 22 787 45 13.

Kiermasz
wielkanocny

W zespole gra wielu muzyków…
– Przedstawię pokrótce skład instrumentalny zespołu. Najliczniejsza
jest frakcja wokalna, gdyż jest w zespole łącznie 5 osób, które śpiewają.
Jest jeden główny wokalista i trzy panie stanowiące mały chór w zespole
oraz jeden z gitarzystów dodatkowo wspiera wokalnie w niektórych
utworach. Gitarzystów jest czterech,
w tym jeden basowy. Wszyscy mają
swoje zadania w zespole, a gitar
podczas koncertu mają łącznie więcej niż jest gitarzystów i używają ich
w zależności od potrzeb. Jeden perkusista i jeden instrumentalista elektroniczny.

fani „Floydów” grają na scenie dla
drugich fanów „Floydów” i wszyscy razem doskonale się bawią,
przeżywają każdy dźwięk płynący ze sceny i reagują emocjonalnie. Koncert Another Pink Floyd
to nie jest zwykłe odegranie nuta
po nucie znanych od lat utworów, a wspaniała emocjonalna
uczta muzyczna.

Dlaczego warto pójść na ten
koncert?
– Ponieważ muzycy stanowiący grupę Another Pink Floyd są
doskonałymi
instrumentalistami,
wielkimi fanami grupy Pink Floyd.
To niecodzienna sytuacja, że jedni

Kino Kultura w Wołominie,
ul. Mickiewicza 9. Koncert
Another Pink Floyd odbędzie
się w piątek, 31 marca o godz.
20.00. Bilety: 40, 50 i 60 zł. Informacje i rezerwacje: www.
kino.robi.to, tel. 22 776 27 51.

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

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22 zaprasza
w sobotę, 8 kwietnia o godz. 12.00
rozpocznie się kiermasz wielkanocny. To okazja, by kupić tradycyjne, regionalne wyroby spożywcze
oraz dekoracje świąteczne. Informacje: ww.mok-kobylka.pl, tel. 22
763 81 60.
REKLAMA

