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W Wielką Noc, czyli kiedy?
mu do głowy, by w niedzielny ranek
przenieść nabożeństwo z Wielkiej
Soboty: odwieczną liturgię rezurekcyjną. Rozbudowano natomiast
jak najuroczyściej pierwszą Mszę
św. w Wielką Niedzielę: odprawiano ją bardzo wcześnie, poprzedzano wyniesieniem z „grobu” Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
obchodzono świątynie trzykrotnie.
Bicie w dzwony, salwy armatnie
i liczne zwyczaje ludowe podkreślały wielkość tej chwili.
Radość była wielka. Nie rozumiano jednak, że takim rozwiązaniem
sprawy stworzono znaczne zamieszanie. Kościół w Polsce miał dwie
rezurekcje: rezurekcję Kościoła
Powszechnego w Wielką Sobotę
rano i rezurekcję polską w Wielką
Niedzielę rano. Nie niepokoiło to
nikogo tak długo, jak pierwszą rezurekcję odprawiano w Wielką Sobotę rano. Ale oto w 1956 roku Pius
XII, odpowiadając na prośby wielu
animatorów odnowy liturgii postanawia i poleca wszystkim wierzącym na całym świecie odprawiać
rezurekcję w Noc Wielkiej Niedzieli
(nie w Wielką Sobotę). Nie wolno
jej zacząć przed zachodem słońca
w Wielką Sobotę, powinna się zakończyć przed wschodem słońca
w Niedzielę.

Rezurekcja. Od łacińskiego słowa „resurrectio” –
powstać powtórnie, zmartwychwstać – uroczystość
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Obchodzi ją Kościół
od zarania swego istnienia. Chrześcijanie wschodni
w niedzielę najbliższą 14 dniowi miesiąca Nisan (kalendarz żydowski), chrześcijanie zachodni w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
ks. stanisław hartlieb
(tekst archiwalny pisma formacyjnego
Ruchu „Światło-Życie”)

Tej różnicy – istniejącej od
pierwszych wieków istnienia Kościoła – nie udało się jak dotąd
usunąć. O jakiej porze odprawia się
rezurekcję?

hIstORYcZNIE
Chrześcijanie pierwszych trzech
wieków modlą się w nocy, nie tylko
w Wielką Noc. Kalendarz ówczesnego pogańskiego świata nie znał
niedzieli, większość wiernych stanowili niewolnicy, państwo prześladowało chrześcijan. A Chrystus
nierzadko spędzał całe noce na modlitwie.
Rok 313 – zwycięstwo cesarza
Konstantyna. Chrześcijaństwo wychodzi z katakumb, staje się religią
panującą, niedziela dniem wolnym
od pracy. Od strony praktycznej
modlitwa w nocy nie ma już uzasadnienia. Eucharystia przesuwa się na godziny ranne, staje się
ośrodkiem, istotą Dnia Pańskiego,
dnia Zmartwychwstania. Z upływem lat dniami wolnymi od pracy,
świętami ustanowione zostają również dni Wielkiego Tygodnia.
Jak to się stało, że Wigilię Paschy
przeniesiono na Wielką Sobotę
(najpierw po południu, potem coraz wcześniej, aż doszło do wczesnego ranka), historycy nie zdołali
dotąd jednoznacznie ustalić. Stało
się jednak i jako fakt oraz ustalenie
prawne Kościoła istniało aż do roku
1956. Chrystus zmartwychwstał
w nocy, w niedzielę. Niewiasty
i apostołowie dowiedzieli się o tym
dopiero w niedzielę rano. Rezurekcja w sobotę rano? Niestety tak,
przez długie wieki.

W NOcY I RANO

Podczas procesji przy kościele w Duczkach - dekanat wołomiński (zdj. arch.)

śWIĘtOWANIE cZŁOWIEKA
pRAcującEgO
Upływają jednak lata. Rozwijający się przemysł pozbawia ludzi
wielu dni świątecznych. Nawet
Wielki Tydzień przestaje być wolny
od pracy. W efekcie najważniejszą

Mszę św. w roku, rezurekcję, odprawia Kościół w pustych świątyniach, wszyscy pracują w tym czasie, w rezurekcji uczestniczą tylko
staruszkowie i dzieci.
Dla wierzących w Polsce było
to czymś nie do przyjęcia. My

musimy obchodzić uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego. Nie
możemy w sobotę? To w Wielką
Niedzielę, jak najwcześniej rano,
tak jak niewiasty i apostołowie
spieszący do pustego grobu Pana.
W jaki sposób? Nie przyszło niko-

REKLAMA

Niech w święto radosne Paschalnej Oﬁary
składają Jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Serdeczne życzenia
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy redakcja

Wielka radość w świecie chrześcijańskim. Ale dla Polaków problem
dopiero teraz unaoczniony w pełni i powoli rozumiany: mamy dwie
rezurekcje. Jak ten problem rozwiązać? Rezurekcja w nocy i druga wczesnym rankiem? Mijają już
34 lata od decyzji Piusa XII. Powoli
kształtują się rozwiązania: Mszę
św. rezurekcyjną Wigilii Paschalnej
odprawia się w nocy, po zachodzie
słońca w Wielką Sobotę, bezpośrednio po niej, w nocy procesja rezurekcyjna albo w nocy odprawia się
tylko Mszę rezurekcyjną, procesję
zaś rano w niedzielę. To drugie rozwiązanie jest właściwe zwłaszcza
w tych parafiach, których świątynie
nie są w stanie zmieścić równocześnie wszystkich wiernych. Jedni
uczestniczą we Mszy rezurekcyjnej
w nocy, pozostali w procesji rezurekcyjnej rano. Takie rozwiązanie
tego problemu powoli się kształtuje,
wchodzi do naszych świątyń, w nasze chrześcijańskie życie.
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1, 2, 8 i 9 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji gminy Klembów na lata 2017-2023.
Spotkania miały miejsce kolejno w miejscowościach: Tuł, Roszczep, Klembów i Krzywica. Mieszkańcy dowiedzieli się,
czym jest rewitalizacja, do kogo jest skierowana i jakie korzyści z niej płyną. Ponadto uczestnicy spotkań przygotowali
ozdoby wielkanocne, uczestniczyli w konkursie wicia palem i spływali kajakami po rzece Rządzy.

Konsultacje
w Klembowie
fakty.samorząd

Telefony
alarmowe

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
fakty.kultura

Festiwal
w Wołominie
Szykuje się nie lada gratka dla
miłośników teatru. W dniach
21-23 kwietnia w Miejskim
Domu Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7 odbędzie
się 3. Ogólnopolski Festiwal
Teatralny BLACKOUT.
eda
Zaprezentuje się 11 różnorodnych
teatrów amatorskich z całej Polski. Imprezę dopełnią spotkania,
warsztaty oraz imprezy integracyjne. Spektakle rozpoczną się o godz.
10.00 w sobotę i niedzielę.
Festiwal otworzy wystawa fotografii
teatralnej pt. „Bez kurtyny” autorstwa
Wojtka Szabelskiego (piątek, godz.
19.00), a zwieńczy recital aktora
i wokalisty Marcina Januszkiewicza
pt. „Osiecka – po męsku” (niedziela,
godz. 19.00). Usłyszymy utwory poetki Agnieszki Osieckiej m.in. „Okularnicę”, „Kołysankę dla okruszka”,
„Części zamienne”. Nie zabraknie
również kilku kompozycji Władysława Szpilmana oraz utworów autorstwa samego Januszkiewicza.
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Rozgrywki samorządowe
Tomasz Paciorek, dotychczasowy przewodniczący
Rady Miasta Marki opowiedział nam o okolicznościach
odwołania go z pełnionej funkcji.
Rafał Orych: Czy liczył się Pan
z odwołaniem z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki?
Tomasz Paciorek: Od chwili
wyborów uzupełniających, w wyniku których nowym radnym został
przedstawiciel Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego pan Jarosław Jaździk, stało się oczywistym,
że zostanę odwołany z tej funkcji.
Od samego początku solą w oku
MSG było moje przewodniczenie
radzie. Wcześniej jednak nie mogli
tego zmienić – żeby odwołać przewodniczącego rady, trzeba mieć
bezwzględną większość głosów –
taką większość MSG zdobyło dopiero po wygranej pana Jaździka.
Mimo tego nasuwa się pytanie: dlaczego już na następnej
sesji?
– Ten pośpiech ma swoją przyczynę. Jeden z radnych MSG ma
potrzebę zostania wiceburmistrzem
naszego miasta. Zapewne potrzeba
ta już niedługo będzie zaspokojona. Wtedy w radzie, aż do kolejnych
wyborów uzupełniających, nastąpi równowaga sił: 10:10. Przy takiej

równowadze niemożliwym byłoby odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego. Dlatego musiało to
nastąpić właśnie teraz – między
wyborami uzupełaniającymi, które
„dołożyły” MSG jeden głos, a awan-

sem radnego na wiceburmistrza –
co MSG jeden głos „odejmie”.

Jak odebrał Pan argumenty
przedstawione przez wnioskodawców odwołania Pana z funkcji przewodniczącego?
– Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wnioskodawca odwołania przewodniczącego musi podać
uzasadnienie. Zatem musi jakieś
wymyślić. Przecież nie mógł napisać
wprost: „Powodem odwołania radnego Paciorka z funkcji przewodniczącego jest fakt, że – po uzyskaniu
większości w radzie – nareszcie możemy to zrobić”.
Wielu zaskoczyła kandydatura
i wybór na przewodniczącego
radnego Michała Jarocha. Czy
może Pan to skomentować?
– Myślę, że równie wielu taki
wybór nie zaskoczył. Po pierwsze,
radny Jaroch jest przecież z MSG. Po
wtóre, nie planuje zostać wiceburmistrzem, a zatem nie opuści rady.
Właściwie wybór radnego Jarocha
na przewodniczącego RMM miał już
pierwszego dnia niewątpliwą zaletę:
przestał być przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
A dlaczego jest to takie istotne?
– Dlatego, że Komisja Rewizyjna
jest organem stworzonym po to, by

29 marca odbyła się XLII sesja Rady Miasta Marki. Podczas obrad z funkcji
przewodniczącego został odwołany Tomasz Paciorek, a z wiceprzewodniczącej Anna
Grochowska. Nowym przewodniczącym został wybrany Michał Jaroch z Mareckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego.

Niemerytoryczne
argumenty
W dalszej kolejności rada uchwaliła skład trzyosobowej komisji
skrutacyjnej. Następnie odczytano
projekt uchwały o odwołanie przewodniczącego Paciorka. Wnioskodawcy zarzucali radnemu m.in.,
że nie spełniał zapisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 19 ust. 2),
pełnioną funkcję wykorzystywał do
kreowania własnej osoby, wielokrotnie nie współpracował z komisjami
i radnymi w zakresie terminarza prac
rady, wybiórczego informowania
o pismach wpływających do rady itd.
– Zadecydowała tutaj, krótko powiem, nie merytoryka tylko arytmetyka – spuentował radny Zbigniew
Paciorek.
Radny Adamczyk odniósł się do
zarzutu rzekomego łamania art. 19,
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak będzie wyglądała Pana
współpraca z nowym przewodniczącym?
– Jako wiceprzewodniczący rady
deklaruję pełną współpracę z każdym przewodniczącym oraz wszystkimi radnymi – bo nie chodzi tu
o pełnione funkcje, ale o dobro miasta i jego mieszkańców.

Biesiady
w Tłuszczu

Przewodniczący rady
w Markach odwołany

Na początku obrad przewodniczący Paciorek poinformował,
że wpłynęły do niego dwa wnioski
o odwołanie z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącej
rady. Podpisało się pod nimi 11 radnych reprezentujących MSG i PiS.

Wielkim zaskoczeniem było
także powołanie Pana na wiceprzewodniczącego rady. Stało się
to możliwe tylko dzięki poparciu
udzielonemu przez radnych PiS.
W świetle wcześniejszych zdarzeń to zaskakująca postawa.
Jak Pan ją ocenia?
– Trudno mi wypowiadać się na
temat intencji, którymi kierowali
się radni Prawa i Sprawiedliwości, głosując za moją kandydaturą
na wiceprzewodniczącego RMM,
bo ich nie znam. Ale zważywszy
że właśnie temu poparciu zawdzięczam możliwość pełnienia tej funkcji, nie mogę nie być subiektywny
w ich ocenie.

fakty.kultura

fakty.samorząd

Rafał Orych

kontrolować pracę burmistrza. Jak
zatem mogła wyglądać taka „kontrola”, gdy na czele komisji stała
osoba z tego samego ugrupowania,
z którego jest burmistrz? To nieetyczne.

– Albo przewodniczący prowadzi
i organizuje obrady, albo je konsultuje. Robienie z tego zarzutu jest
dziwnym argumentem służącym
temu, żeby poprzeć czymś niekoniecznie merytorycznym swoje argumenty – skomentował.
– Wielokrotnie było tak, że ktoś
miał swoją wizję, jak przewodniczący powinien prowadzić obrady i wygłaszał to w formie koncertu życzeń
– dodał. Odniósł się też do zarzutu
wykorzystywania przez przewodniczącego pełnionej funkcji do kreowania własnej osoby.
– Dosyć enigmatyczne sformułowanie mówiące wszystko, czyli nic.
Żadnych argumentów merytorycznych – podsumował.
Radny Maciej Grabowski zaznaczył, że nie przypomina sobie takiego momentu, aby podczas obrad
panował chaos.
W głosowaniu tajnym radny
Paciorek został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
Marki stosunkiem 11 za, 9 przeciw.

Nowy przewodniczący
W tym momencie radny Dariusz
Pietrucha zgłosił kandydaturę Michała Jarocha na przewodniczącego.
– W poprzedniej, jak i w tej kadencji przewodniczy komisji rewi-

zyjnej. Zarówno jego predyspozycje osobiste, jak i kwalifikacje
w pełni spełniają wymogi i rodzą
nadzieję, że będzie w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich
radnym – uzasadnił.
Jedyny kandydat wyraził zgodę, wobec czego rada przeszła do
głosowania. Stosunkiem 11 głosów za, przy 10 przeciw nowym
przewodniczącym został radny
Jaroch.
Następnie z funkcji wiceprzewodniczącej została odwołana
Anna Grochowska, stosunkiem
głosów 11 za, 10 przeciw. Usłyszała te same zarzuty, co były przewodniczący.
– Współpraca przewodniczącego i wiceprzewodniczącej
układała się wzorowo. Uważam,
że jest to odwołanie polityczne,
nie merytoryczne – zauważył
radny T. Paciorek.
Na jej miejsce zgłoszono dwie
kandydatury – Tomasza Błędowskiego i Tomasza Paciorka.
W wyniku głosowania, ku zaskoczeniu niektórych, został nim
radny Paciorek, którego poparło
11 osób, 9 było przeciw, a jeden
głos był nieważny.

Czytaj dalej na stronie
www.fakty-wwl.pl

Biblioteka Publiczna w Tłuszczu, ul. Kościuszki 7 zaprasza
na 23.Tłuszczańskie Biesiady
z Książką. W tym roku odbędą
się pod hasłem „Serialowe hece
w tłuszczańskiej bibliotece”.
eda
21 kwietnia
14.00 – uroczyste otwarcie 23. Tłuszczańskich Biesiad z Książką
14.10 – wręczenie nagród najlepszym
czytelnikom gminy Tłuszcz
14.15 – spotkanie aktorskie ze scenarzystką Iloną Łepkowską
15.15 – recital aktorki Katarzyny Żak
22 kwietnia
16.00 – recital aktora Kacpra Kuszewskiego

24 kwietnia
11.30 i 13.30 – Teatr Moralitet z Krakowa dla dzieci
Imprezę dopełni kiermasz książek, który
odbędzie się w piątek i sobotę w godz.
10.00-18.00.
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W Wołominie
bez opłat
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5 kwietnia gmina Wołomin dołączyła do wieloletniego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w jednostkach administracji publicznej. W ramach programu przez następne 3 lata nie będą pobierane opłaty
za korzystanie z terminali płatniczych. To kontynuacja projektu pilotażowego, w którym obok Wołomina wzięło
udział 120 miast.

FAKTY.samorząd

FAKTY.gospodarka

Chciałbym działać
poza podziałami

Kongres w Zielonce
31 marca w sali widowiskowej Miejskiego Gimnazjum
w Zielonce odbył się II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu
Wołomińskiego. Wydarzenie zorganizował Kazimierz Rakowski,
starosta wołomiński i Tadeusz Redyk, przewodniczący FGPW.

Michał Jaroch opowiedział nam o okolicznościach
powołania go na nowego przewodniczącego Rady Miasta
Marki.

fot. archiwum prywatne

Rafał Orych

Rafał Orych: Jakie argumenty
przemawiały za odwołaniem
przewodniczącego Paciorka?
Michał Jaroch: – Do wniosku
o odwołanie radnego Tomasza Paciorka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki podpisanego
przez 11 radnych i złożonego na kancelarię Urzędu Miasta Marki dołączone było uzasadnienie.
W uzasadnieniu wnioskujący
radni podali szereg argumentów,
które przemawiały za odwołaniem
radnego Tomasza Paciorka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
Marki m.in. przewodniczący Tomasz
Paciorek nienależycie wypełniał
swoje zadania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 19 ust. 2); ponadto wnioskujący podnieśli kwestie relacji
pomiędzy przewodniczącym Rady
Miasta a przewodniczącymi komisji
stałych Rady Miasta oraz pozostałymi radnymi; w opinii wnioskujących
brak merytoryki, arogancja oraz
promowanie prywatnych ambicji
przewodniczącego przyczyniło się
do chaosu obrad Rady Miasta; podnieśli także temat zawłaszczania
przez przewodniczącego kompetencji całej Rady Miasta w odniesieniu do korespondencji kierowanej
do Rady Miasta.
W związku przedstawionymi argumentami w opinii wnioskujących

przewodniczący Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek utracił zaufanie
większości Rady Miasta i nie powinien pełnić swojej funkcji. Podane
argumenty były podstawą do pojęcia
uchwały o odwołaniu radnego Tomasza Paciorka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki.

Jak odnajduje się Pan w nowej
roli? Jak przyjął Pan propozycję,
aby pełnić funkcję przewodniczącego?
– Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki to dla
mnie duże wyzwanie. W związku
z dużymi oczekiwaniami ze strony
radnych miasta Marki oraz mieszkańców chciałbym poprawić wizerunek Rady Miasta Marki. Chciałbym działać poza podziałami wśród
radnych dla dobra miasta i mieszkańców, a co za tym idzie dla dobra
Rady Miasta. Planuję podnieść rangę prac komisji stałych Rady Miasta. Jestem otwarty na propozycje
wszystkich radnych oraz planuję na
spotkaniach z szefami klubów omawiać bieżące sprawy miasta i mieszkańców, a także plany na przyszłość.
Chcę aktywnie współpracować
z burmistrzem miasta Marki. Mam
nadzieję, że uda mi się zrealizować
cele, które sobie założyłem podczas
pełnienia funkcji przewodniczącego
Rady Miasta Marki.

Na wstępie wszystkich gości,
w tym m.in. delegację z Bośni
i Hercegowiny, przywitał starosta
Kazimierz Rakowski. Zaznaczył,
że wspieranie przedsiębiorców
jest kluczowe dla rozwoju gospodarki w powiecie.
Następnie głos zabrał Tadeusz Redyk, który podkreślił,
że współpraca samorządów
z przedsiębiorcami przynosi
wzajemne korzyści i warto to kultywować, bowiem nie jest to takie
powszechne w naszej ojczyźnie.
Później dokonał krótkiego podsumowania działalności ostatnich
12 miesięcy FGPW. Jak zaznaczył,
wizerunek powiatu wołomińskiego został w ostatnich latach mocno nadszarpnięty.
– Wizerunek traci się bardzo
łatwo, odzyskuje długimi latami.
To pewien proces, w który muszą
być zaangażowani wszyscy. Dlatego forum gospodarcze powołało zespół do spraw wizerunku
i promocji powiatu – dodał.
W swoim wystąpieniu poruszył też kwestię innych zespołów,
które mają na celu poprawić sytuację samorządów i przedsiębiorców w powiecie m.in. w zakresie infrastruktury, rozwoju
i lokalnego rynku pracy.

im. Adama Smitha. Prelegent rozpatrzył szansę Polski na ucieczkę z pułapki średniego rozwoju.
Następnie głos zabrali m.in. Paweł
Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza,
który jako przedstawiciel zespołu ds. infrastruktury i rozwoju
przedstawił tereny inwestycyjne w naszym powiecie. Warto też
wspomnieć o wystąpieniu Jerzego
Mikulskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
i przedstawiciela zespołu ds. regulacji prawnych i odbiurokratyzowania administracji, który scharakteryzował pakiet postulatów FGPW
dla usprawnienia przepisów.

Wyzwania i perspektywy

Oby tak dalej

Wydarzenie było podzielone
na trzy panele trwające po półtorej godziny. Podczas pierwszego głos zabrali m.in. Elżbieta
Szymanik, zastępca dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds.
EFS, która omówiła europejskie
fundusze dla przedsiębiorców
na rozwój istniejącej działalności, Janusz Piechociński, prezes
Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja, który omówił nowe
REKLAMA

wyzwania handlowe stojące przed
Polską oraz Petar Dokić, minister
przemysłu, energetyki i górnictwa
Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, który przybliżył perspektywy współpracy gospodarczej
pomiędzy Polską a Bośnią i Hercegowiną.
Dla usprawnienia przebiegu
kongresu drugi i trzeci panel zostały połączone w jedną całość. Tę
część zaczął wykład Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum

Plany są ambitne i dotykają
różnych sfer życia, co pokazuje,
że uczestnicy kongresu podchodzą
do tematu profesjonalnie. Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, a samorządy mają za zadanie zapewnić
korzystne warunki rozwoju dla firm.
Obustronne porozumienie pozwoli
wydostać się naszemu powiatowi
z niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Redakcja wierzy, że za słowami
pójdą czyny, które przyniosą realne
rozwiązania.
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Parkowanie z „mandatem”
Za brak opłaty za postój swoim samochodem w płatnej streﬁe parkowania stolicy
zapłacimy 50 zł – no chyba że mamy
meldunek w miejscu postoju, a za szybą samochodu etykietę fakt ten potwierdzającą.
Opłaty takie obowiązują w wielu centrach polskich miast, w tym i w najbliższej nam Warszawie. Pani prezydent Warszawy znacząco powiększyła
nawet tę strefę, zapewne licząc w tej materii na krótką pamięć wyborców. Kto
nie zapłaci opłaty parkingowej lub wykupiony czas postoju auta się skończy
przed jego zabraniem, ten zapłaci tzw. opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
straż miejska, polując na ulicach centrum Warszawy na takowe samochody,
po zauważeniu auta bez aktualnej opłaty wkłada za wycieraczkę przedniej
szyby wezwanie do uregulowania opłaty dodatkowej.
W świetle przepisów prawa nie jest to mandat. Taki dokument zgodnie
z literą prawa można nałożyć zaocznie – pod nieobecność ukaranego, a takie
przypadki są najczęstsze. Co istotne, taką opłatą karana jest nie osoba parkująca, tylko właściciel auta. Uniemożliwia to wskazywanie kolejnych osób
parkujących auto aż do przedawnienia sprawy. To ostatnie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powinna zostać
uiszczona. Zwolnione z płacenia za parkowanie są tylko osoby zameldowane
w danym miejscu centrum stolicy – z tego też powodu coraz więcej mieszkańców naszego powiatu melduje się u swej babci czy cioci tam mieszkającej, by często je odwiedzając, być z tych opłat zwolnionymi.
Właściciel samochodu niezgadzający się z zasadnością otrzymanego
wezwania może złożyć do ZDM pisemną reklamację. W przypadku jej odrzucenia możemy odwoływać się do komisji odwoławczej powołanej przez
prezydenta miasta. Jeśli i ona nie podzieli racji kierowcy, można skierować
sprawę do samorządowego Kolegium Odwoławczego, na którego orzeczenia
przysługuje skarga do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego.
Praktyka dnia codziennego, z jaką miałam do czynienia, wskazuje jednak, iż obecnym włodarzom stolicy zależy na ściąganiu pieniędzy z opłat
dodatkowych i nawet tak zasadne reklamacje jak wskazujące na posługiwanie się autem zastępczym z powodu naprawy w warsztacie auta mającego
pozwolenie na bezpłatne parkowanie w danym miejscu nie są uwzględniane, a odpowiedzi ZDM na reklamacje czasem bardziej niż urzędowe pisma
przypominają gotowe teksty kabaretowe. Natomiast zupełnie inną kwestią
otwartą do dyskusji na temat postępującej inwigilacji Polaków pozostają
nowe warszawskie automaty parkingowe, które wymagają do wydrukowania opłaty podania numerów rejestracyjnych auta.
Adwokat Anna błach
Kancelaria adwokacka
nadma, ul. malinowa 10
tel. 22 214 01 46
tel. 692 383 412
REKLAMA

Zaburzenia lękowe u dzieci
Lęk jest naturalną reakcją człowieka; pojawia się w różnych sytuacjach,
subiektywnie postrzeganych jako niebezpieczne i ma na celu obronę przed
zagrożeniem. Zatem jego występowanie jest niezwykle istotne, ponieważ
pod wpływem lęku uruchamiane są odpowiednie mechanizmy, pomagające
poradzić sobie z trudną sytuacją.

MARtA bąK, psYchOLOg
Zazwyczaj odczuwamy lęk
przed sytuacjami nowymi, nieznanymi. Zastanawiamy się wówczas, jak będą one wyglądały, co
powinniśmy robić i jak się zachowywać, aby przetrwać w jak
najlepszej kondycji psychicznej.
Istotna jest również postawa bliskich nam osób: jeśli będą one
wspierały nas i przekonywały,
że poradzimy sobie dobrze; wtedy prawdopodobieństwo pozytywnego poradzenia sobie z wyzwaniem znacznie wzrasta.

ADAptAcjA cZY
DEZORgANIZAcjA?
Takie dylematy przeżywamy
już od wczesnego dzieciństwa;
przykładem może być występ
w przedszkolnym przedstawieniu
lub okresowy sprawdzian wiadomości w szkole. Dziecko często
wtedy odczuwa lęk (reakcja naturalna), a pod jego wpływem
podejmuje dodatkowe działania – powtarza rolę, przegląda
notatki itp. Mimo odczuwanego
stresu, niejednokrotnie połączonego z nieprzyjemnymi objawami
fizjologicznymi (bóle brzucha,
głowy), podejmuje wyzwanie
i najczęściej pomyślnie je kończy.
Co więcej, każda taka sytuacja
pomaga budować pewność siebie
i wpływa pozytywnie na poczucie
własnej wartości. To właśnie tzw.
adaptacyjna funkcja lęku.

Zdarza się jednak, że odczuwane w związku z nową sytuacją napięcie psychiczne jest na tyle duże,
że dziecko nie podejmuje próby
poradzenia sobie z wyzwaniem –
w dniu sprawdzianu (przedstawienia) czuje się na tyle źle, że nie jest
w stanie pójść do szkoły. W tym
przypadku mamy do czynienia z tzw.
dezadaptacyjną funkcją lęku. Taki
lęk ma negatywne skutki w przyszłości, ponieważ nie mamy okazji
do stawienia czoła przeciwnościom,
budujemy negatywny obraz własnych możliwości. To sprawia, że nie
podejmujemy kolejnych wyzwań
i jeszcze bardziej izolujemy się i popadamy w negatywną samoocenę.

RODZAjE ZAbuRZEŃ LĘKOWYch
Najwcześniejszym lękiem, odczuwanym przez dziecko, jest tzw.
lęk separacyjny, czyli obawa przed
rozdzieleniem z matką. Dzieci często boją się też ciemności, hałasu
czy też różnego rodzaju potworów.
Niekiedy u dzieci zauważamy specyficzne fobie, np. dotyczące konkretnych przedmiotów, ludzi o określonym wyglądzie czy też niektórych
zwierząt.
Starsze dzieci i młodzież najczęściej przeżywają lęki związane
z funkcjonowaniem społecznym
i oceną grupy rówieśniczej (określa
się je pojemnym terminem „fobia
społeczna”); zdarzają się im także
napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (np. przymus mycia rąk lub wyrywania włosów), jak

również lęk przed przebywaniem na
otwartej przestrzeni (agorafobia) lub
w pomieszczeniach zamkniętych,
szczególnie niewielkich (klaustrofobia). Niezależnie od wieku zaburzenia lękowe mogą pojawić się w wyniku jakichś traumatycznych wydarzeń
lub jako zaburzenia adaptacyjne.

jAK pOMóc DZIEcKu?
Leczenie objawów lękowych
u dzieci i młodzieży jest procesem
złożonym i wymagającym współdziałania wszystkich środowisk,
w których dziecko funkcjonuje:
domu rodzinnego, szkoły/przedszkola, psychologa oraz lekarza.
W przypadku tego rodzaju zaburzeń
najczęściej stosowana jest terapia
poznawczo-behawioralna. Stosuje
ona następujące metody: psychoedukację (dzięki niej dziecko ma
zrozumieć naturę lęku), kontrolę
objawów somatycznych (na przykład poprzez trening relaksacyjny),
uczenie technik rozwiązywania problemów; sprawdzanie i utrwalanie
osiągnięć dziecka w tym zakresie,
a także specyficzne metody, stosowane przez wykwalifikowanych
terapeutów. Najbardziej istotne
w procesie leczenia jest jednak odpowiedzialne i pozytywne nastawienie dorosłych, opiekujących się
dzieckiem (szczególnie rodziców),
ponieważ odpowiednio wcześnie
podjęte działania interwencyjne pozwolą uniknąć nasilenia problemu,
a zatem wpłyną pozytywnie na całe
przyszłe życie dziecka.

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

Wojtuś, syn Izabeli i sebastiana Kawalec
z Kobyłki, ur. 29.03.2017 r. o godz. 10.45
waga 3310 g, wzrost 56 cm.

Elenka, córka Karoliny i Marcina
Graczyńskich z Małopola, ur. 29.03.2017 r.
o godz. 22.30, waga 2630 g, wzrost 50 cm.

Kornelia, córka Justyny i Piotra sobczyńskich
z Kobyłki, ur. 30.03.2017 r. o godz. 9.50
waga 3600 g, wzrost 53 cm.

Amelia, córka Moniki i Marcina Mateusiak
z Marek, ur. 31.03.2017 r. o godz. 8.00
waga 3480 g, wzrost 53 cm.

lena, córka Katarzyny i Dariusza Dadacz
z Ząbek, ur. 30.03.2017 r. o godz. 13.15
waga 3600 g, wzrost 57 cm.

Wojtuś, syn Patrycji i Krzysztofa Ostrowskich
z Ząbek, ur. 31.03.2017 r. o godz. 2.30
waga 3560 g, wzrost 55 cm.

Zuzanna, córka Anny i Cezarego Rytel-siłka
z Wołomina, ur. 29.03.2017 r. o godz. 1.00
waga 2680 g, wzrost 51 cm.

Ewa, córka Emilii i Karola Milewskich
z Wołomina
ur. 29.03.2017 r. o godz. 12.05
waga 3220 g, wzrost 52 cm.
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Sielsko, nowocze�nie,
komfortowo
Sielska Osada to miejsce pełne ciepła, nowoczesne,
bezpieczne, oferujące fachową, całodobową opiekę
medyczną w atmosferze szacunku dla mieszkańców. Pobyt
w Sielskiej Osadzie to wyraz troski o nas samych, naszych
rodziców, osób wymagających stałej, wykwalifikowanej
i doświadczonej opieki nad osobą zależną i nie tylko.
Z jakich usług można skorzystać w Sielskiej Osadzie?
W ramach oferty proponowane są
pobyty:
krótkoterminowe (trwające minimum 3 dni): oferta skierowana jest
do osób, które w związku z czasową nieobecnością swych opiekunów
potrzebują wsparcia i całodobowej
fachowej opieki;
długoterminowe: oferta skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki medycznej (osoby
zależne).
Z oferty skorzystać mogą m.in.
osoby przewlekle chore, wymagające całodobowych świadczeń zdrowotnych, lecz niewymagające hospitalizacji, z ograniczoną sprawnością
oraz możliwością samoopieki, wymagające całodobowej pielęgnacji,
ze schorzeniami geriatrycznymi oraz
z przewlekłym bólem.
Dlaczego Sielska Osada to
dobry wybór?
Operatorem medycznym Sielskiej
Osady jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa działająca
w Warszawie. Niezaprzeczalnymi
atutami Sielskiej Osady są zatem: ponad 27-letnie doświadczenie w prowadzeniu całodobowej opieki, wypracowane standardy opieki medycznej,

własna poradnia leczenia bólu, nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne, wysoki standard pomieszczeń, zielone
otoczenie obiektu, wyłącznie jednoosobowe pokoje oraz cisza i spokój
z dala od miejskiego zgiełku.

Jakie są dodatkowe atuty tego
wyjątkowego miejsca?
W ofercie znajdują się wyłącznie
pokoje 1-osobowe, co zapewni pensjonariuszom intymność i prywatność. Każdy pokój posiada własną
łazienkę. Wnętrza są komfortowe
i nowoczesne, ale przyjazne i domowe. Mieszkańcy swój czas wolny spędzać będą mogli m.in. w przestronnej
świetlicy połączonej z restauracją,
wziąć udział w zajęciach realizowanych przez terapeutę zajęciowego.
Sielska Osada to miejsce przestronne, obejmujące duży obszar. Na
jego terenie znajduje się ogród połączony z patio, duży, bezpłatny parking, niewielki staw z miejscem na
relaks oraz stadnina konna. Z okien
pokojów widać naturalną roślinność,
nie zaś miejskie mury.
Sielska Osada
Jaźwie 79 (k. Tłuszcza)
tel. 734 465 850
e-mail: info@sielska-osada.pl
www.sielska-osada.pl
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TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

Życzymy zdrowych
i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Niech te wyjątkowe dni
będą pełne wiary, nadziei i miłości.

- 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

Oby radosny i serdeczny nastrój
towarzyszył świątecznym spotkaniom
w gronie rodzinnym i przyjaciół.
Robert Roguski

Ewa Jaźwińsk
Jaźwińska

Burmistr
Burmis
tr
Burmistrz
Miasta Kobyłka

wodnicząca
wodnicząca
Przewodnicząca
Rady Miasta
Miasta K
Kobyłka

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Rekordowa zbiórka
dla kombatantów
Od 20 do 25 marca odbyła się akcja „Kresowym Straceńcom – Paczka dla
Kombatanta”. To już 10 zbiórka żywności, ubrań i produktów codziennego użytku dla
kombatantów z Litwy i Białorusi. Tym razem przygotowano ponad 200 paczek, co
stanowi rekord.

INFORMACJA O KONKURSIE
Rafał Orych
– Wszystko zaczęło się podczas
spotkania z kombatantami z kresów
wschodnich 11 listopada 2012 roku
w kinie Kultura w Wołominie. Wówczas miałam możliwość obejrzenia
filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Po powrocie do domu
postanowiłam, że nie mogę tak po
prostu przejść obok tego do porządku dziennego – relacjonuje Monika
Brzezińska, członek stowarzyszenia
i koordynator zbiórki.
– Następnego dnia zgłosiłam się
do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie i stowarzyszenia z pomysłem
zorganizowania zbiórki. Spontanicznie w ciągu 3 tygodni udało się nam
zorganizować pierwszą zbiórkę na
Święta Bożego Narodzenia. Uczestniczyły w niej szkoły i przedszkola.
Nie poprzestaliśmy jednak na tym.
Co roku zwiększamy zasięg naszej

akcji. Współpracują z nami już szkoły m.in. z Kobyłki, Zielonki, Radzymina, Sejn, Białegostoku i Sokółki.
Zbiórki organizujemy również przed
Świętami Wielkanocnymi. Bezinteresowność dzieci, nauczycieli i społeczności jest pokrzepiająca. Wielką
wartością tej akcji jest ich wzajemna
integracja. Cieszą wspólne spotkania uczniów z kombatantami, którzy
są żywą lekcją historii, jakże ważną
w kształtowaniu się młodych charakterów – podsumowuje.
6 kwietnia w III LO im. Jana
Pawła II nastąpiło uroczyste przekazanie paczek na ręce pułkownik
Weroniki Sebastianowicz i major
Stanisławy Kociełowicz, które reprezentują Kombatantów z Litwy
i Białorusi. Prezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat wraz z paniami
wręczył dyplomy uznania dla instytucji, które włączyły się w zbiórkę
paczek oraz pamiątkowe medale

stowarzyszenia za długoletnią
współpracę: Przedszkolu Jasia
i Małgosi w Wołominie, Szkole
Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz III
LO im. Jana Pawła II. Uczestnicy
spotkania byli pod wielkim wrażeniem występu artystycznego
młodzieży, pod opieką Katarzyny
Ewiak.
Następnego dnia konwój
z darami pojechał do Kuźnicy, Sejn, a następnie do Wilna. Wolontariusze z Wołomina
osobiście przekazywali paczki
rodakom, jedni i drudzy płakali
ze szczęścia.
Stowarzyszenie Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje wszystkim instytucjom,
wolontariuszom,
młodzieży,
nauczycielom za współudział
w zbiórce paczek dla naszych
rodaków z Kresów Wschodnich.
Jest to sukces nas wszystkich.

Wjt Gminy Jadw
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jadowie
ul. 11-go Listopada 9, 05-280 Jadw
oraz
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach
Nowinki 31, 05-280 Jadw

Tre ogłoszenia wraz z informacją o terminie składania ofert
dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Jadw: www.bip.jadow.az.pl
Wjt Gminy Jadw
/-/ Dariusz Stanisław Kokoszka

REKLAMA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2017 r. dla Zarządu powiatu
Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra
szydłowskiego, decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
Nr 13pz/2017 znak WAB.6740.14.7.2017 w sprawie rozpatrzenia
wniosku złożonego w dniu 25 stycznia 2017 r. o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W (ul. Mikołaja Kopernika)
polegająca na budowie chodnika i zjazdów na odc. od działki nr
ew. 35 obręb 0017 poświętne do skrzyżowania z ul. jana pawła II
w miejscowości poświętne.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję - starosty Wołomińskiego,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia
uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23, ze zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w starostwie Powiatowym
w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój
nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr.
8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

fakty.wwl
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tekst promocyjny

Rusza budowa gazociągu
SIME Polska Sp. z o.o. będzie gazyfikować 4 kolejne gminy na Mazowszu. 6 kwietnia
w Dobrem odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę
pierwszego odcinka gazociągu Dobre – Łochów.
Inwestycja prowadzona przez
spółkę dystrybucyjną SIME Polska
Sp. z o.o będzie przebiegać przez
teren 4 gmin: Dobre, Strachówka,
Jadów i Łochów oraz 3 powiatów:
mińskiego, wołomińskiego oraz węgrowskiego. Docelowo z błękitnego
paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych,
instytucji i przedsiębiorstw.
Spółka poinformowała o swoich zamierzeniach podczas zorganizowanej 6 kwietnia prezentacji
poprzedzającej wmurowanie aktu
erekcyjnego. W konferencji, jak
i w uroczystości wmurowania aktu,
która odbyła się w Rudzienku k. Dobrego, wzięli udział m.in. wicemarszałek Senatu Maria Koc, burmistrz
Łochowa oraz wójtowie gazyfikowanych gmin, a także członkowie kierownictwa SIME Polska i zaproszeni
goście.

poczętą 6 kwietnia budowę gazociągu Rudzienko – Dobre długości
2,4 km inwestor sfinansuje ze środków własnych. Na budowę pozostałego odcinka od granic Dobrego do
Łochowa inwestor pozyska większą
część środków z funduszy unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W kwietniu i w maju br. wyłonieni
zostaną w drodze przetargów wykonawcy gazociągu magistralnego
łączącego Dobre, Strachówkę, Jadów oraz Łochów.
Budowa tych odcinków rurociągu ruszy w pierwszych dniach
kwietnia. Całość sieci łączącej gmi-

nę Dobre z Łochowem (o długości
ponad 32 km) ma powstać do końca
września 2017 roku. Spółka przewiduje, że techniczna gotowość
do uruchomienia dostaw gazu zostanie osiągnięta w październiku
br. W kolejnych latach sieć gazowa
będzie sukcesywnie poszerzać swój
zasięg tak, aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.

Dobry klimat
Punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego zostanie zlokalizowany we wspomnianym Rudzien-

Decyzja zapadła
Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME
wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz
techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały
podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy
intencyjne z kluczowymi klientami.
W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System SA umowę
o przyłączenie do sieci przesyłowej.
Przyłącze do sieci OGP Gaz
-System, stację pomiarową oraz rozREKLAMA

ku k. Dobrego. Powstaną tam dwie
stacje gazowe wysokiego ciśnienia. Jedną z nich – pomiarową
wybuduje GAZ-SYSTEM. Druga
– redukująca ciśnienie gazu z wy-

sokiego na średnie będzie własnością SIME.
Inwestorzy podkreślają bardzo
dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony
władz lokalnych w fazie projektowania gazociągu. Samorządowcy
liczą, że inwestycja przyczyni się
do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych
i przyszłych mieszkańców oraz
przedsiębiorców.
Łączne nakłady inwestycyjne
do poniesienia w latach 2017 i 2018
szacowane są na ok. 13 mln zł.
W kolejnych latach w zależności
od zainteresowania mieszkańców
i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci.
SIME Polska jest operatorem
sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, działającym od 2009 roku na
terenie powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i zachodnio-warszawskiego. Obsługuje ponad 180 km
sieci średniego ciśnienia, za pośrednictwem której dostarcza
27 mln m3 gazu ziemnego rocznie
do prawie 1100 odbiorców.
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Nie damy się!

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW WWL-008

Akcja rekrutacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego
w Wołominie, ul. Sasina 33 nieprzerwanie trwa, odsłaniane są nowe pomysły
i przedsięwzięcia zespołu nauczycieli. Dotyczą one m.in. podjęcia współpracy
z ludźmi dobrej woli, wspierającymi tę placówkę oświatową.
KR
W trakcie „Dnia otwartych
drzwi”, w środę, 5 kwietnia, odbyła
się prezentacja wołomińskiej firmy
Djchem Chemicals Poland SA. Pokaz
był przygotowany przez założyciela
przedsiębiorstwa Bogdana Domagałę i jego córkę Annę Jadacką, absolwentkę szkoły. Firma Djchem będzie
patronem klasy o profilu biologiczno-chemicznym w roku szkolnym
2017/2018.
Tego dnia uczniowie klas III
gimnazjów mogli wygrać atrakcyjne nagrody, uczestnicząc w „Grze
szkolnej”, na którą składały się min.
quizy językowe, historyczne, WOS,
geograficzne. Uzyskiwali DNA z warzyw i owoców i mogli wypić herbatkę w „Ziemiańskiej” z Julianem
Tuwimem.
Już 7 kwietnia uczniowie i nauczyciele liceum prezentowali ofertę szkoły na stoisku podczas targów
szkół średnich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie.
Z kolei w piątek, 31 marca odbyło
się na terenie I LO w Wołominie spotkanie z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha, przedstawicielem Rady Rozwoju
działającej przy prezydencie Andrzeju
Dudzie. Andrzej Sadowski przekazał
szkole karty pracy do prowadzenia
warsztatów na temat ekonomii praktycznej. Centrum im. Adama Smitha
objęło zajęcia w liceum patronatem.

KONKURS

Dla czytelników „faktów.wwl” kino Helios w Wołominie przygotowało niespodziankę
- podwójne zaproszenia na seans 2D (bilety ważne od poniedziałku do czwartku).
Wystarczy wymienić co najmniej trzy miasta wojewódzkie, w których można udać się
do kina Helios.
Wśród uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi i prześlą ją w środę,
19.04.2017 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

AUTO-MYJNIA  AUTO-SERWIS  TACHOGRAFY
Wesołych Świąt Wielkanocnych, Wołomin, Szosa Jadowska 53
spędzonych w atmosferze
tel./fax: 22 776 10 08
domowego ciepła życzy
tel. 22 776 18 28
Jan Zientara
www.zientara.com.pl
BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

fakty.wwl
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Nowoczesne przedszkole w Zielonce
W sobotę, 8 kwietnia w Zielonce uroczyście otwarto nowy budynek Miejskiego Przedszkola
nr 4 oraz Żłobka Miejskiego znajdującego się przy ul. Staszica 16. W placówce tej będzie
miejsce dla 180 dzieci.

Budynek przedszkola jest nowoczesny. Zastosowano w nim szereg rozwiązań energooszczędnych,
np. bardzo dobrą izolacyjność
ścian, sufitów, okien, drzwi oraz
zastosowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wykonana została instalacja fotowoltaiczna (260 paneli) do wytwarzania
prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Zastosowano oświetlenie led oraz włączniki
światła z użyciem czujników ruchu.
W każdej z sal zajęciowych będzie
też możliwość dostosowania natężenia światła do nasłonecznienia.
Wartość inwestycji to około
7 mln zł. Budowa została dofinansowana w ramach Resortowego
program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch – edycja 2016”, pozyskana
dotacja w kwocie 327 tys. zł stanowiła częściową refundację kosztów
utworzenia żłobka w nowo wybudowanym budynku.

fot. faceBooK.pL

opr. red.

Miasto Zielonka kończy też formalności przy pozyskaniu wysoko zwracalnej pożyczki w kwocie
1,7 mln zł z programu „Poprawa
efektywności energetycznej. LEREKLAMA

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

j.mucka@firma-dom.pl

MUR Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
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Dam pracę
 Zatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

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

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

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

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

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

Nowo otwarty sklep rybny
„U Leszcza” Radzymin, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej/róg
1 maja

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

Sprzedam

SPRZEDAŻ WĘGLA
MIAŁ, GROSZEK, DOBREJ JAKOŚCI
DREWNO KOMINKOWE. TANIO!

501 122 370

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

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

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

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

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

FILTRY do WODY

bezpłatne badanie
tel. 783-509-003

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

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

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

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

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

Badanie
ﬁzykochemiczne wody.
Filtry do wody.

STUDNIE

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224

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

Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222
 Remonty, wykończenia wnętrz
(złota rączka), tel. 575 512 178

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

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

KUPUJEMY
WSZYSTKIE
AUTA

z roczników
1995-2013

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

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
tynki akrylowe itp.
parapety zewnętrzne
podbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

PEDIATRA

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

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

AUTO CZĘŚCI

VOLKSWAGEN, AUDI

05-250 Wiktorów
ul. Radosna 18

REKLAMA

Motoryzacja usługi

BRUKARSTWO

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

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
 Wykonam 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
 Lakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K, tel. 22
786 55 75, 602 516 890
 Usługi remontowe – rok założenia
1979. Szalowanie schodów, ściany
gipsowo-kartonowe, glazura, terakota,
ocieplanie poddaszy z wykończeniem,
tel. 22 786 88 62, 600 667 586

Sklep zoologiczny Pupil

tel. 512-008-626

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

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

CUKIERNIA BANASIAK

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

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

Obsługa imprez

Ogrodzenia

 Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp., (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
 Usługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

tel. 783 800 800

SKLEP OGRODNICZY

STOLAR MEBLE NA WYMIAR:

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

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

Wnętrzarskie

USŁUGI CYKLINOWANIE
PIASKOWANIE, MALOWANIE
TEL. 534 085 324
Transportowe usługi
Sprzedaż piasku, żwiru, ziemi,
Radzymin, ul. Polna 13. Krzysztof Koźlik, tel. 502 366 154

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

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

Nieruchomości sprzedam
 Sprzedam działkę budowlaną
863 m2 w Wołominie, ul. Kmicica, tel.
607 350 004

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

fakty.wwl
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Sukces SameJudo w Turynie

fakty.kryminalne

29.03.2017

 Marki. sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w drzwiach wejściowych,
dostał się do wnętrza salonu kosmetycznego i skradł kasetkę z zawartością
pieniędzy w kwocie 3.020 zł.
suma strat: 4.000 zł.
 Radzymin. Kradzież pojazdu marki
Toyota Rav 4 koloru czarnego, rok
produkcji 2015. Ponadto w pojeździe
znajdowały się dwa foteliki dziecięce.
suma strat: 100.725 zł.
 Radzymin. Kradzież pojazdu marki
BMW 328 koloru niebieskiego, rok produkcji 2012. suma strat: 80.000 zł.
 Kobyłka. sprawca skradł z pomieszczenia gospodarczego przy budynku
mieszkalnym stojącym na terenie
ogrodzonego osiedla mieszkaniowego:
młotowiertarkę marki Tryton, wyrzynarkę marki Tryton, szlifierkę kątową marki
Tryton, pilarkę tarczową marki Neo Plus,
strug elektryczny, narzędzia ręczne.
suma strat: 2.800 zł.

30.03.2017

 słupno. sprawcy, po uprzednim
pokonaniu zabezpieczeń, dostali się
do wnętrza kontenerów budowlanych
i skradli elektronarzędzia. suma strat:
15.000 zł.
 Marki. Na terenie warsztatu samochodowego nieznany sprawca skradł
z otwartej kasetki pieniądze w kwocie
2.000 zł.
 Krawcowizna. sprawcy, przy pomocy
ostrego nieustalonego narzędzia,
poprzez wycięcie z otworów ściennych
z domu w budowie, skradli 7 sztuk
drewnianych okien firmy starglass
sanco koloru brązowego. suma
strat:15.000 zł.
 Marki. Na drodze wojewódzkiej 631,
w pobliżu budowy trasy s8, nieznani
sprawcy, pod pretekstem pomocy przy
wypchnięciu pojazdu z pobocza, na
którym utknął pokrzywdzony, zaczepili
linkę do pojazdu zgłaszającego marki
skoda Fabia koloru srebrny metalik, rok
produkcji 2008 (z kluczykiem wewnątrz), po czym odjechali. suma strat:
15.000 zł.
 Marki. Kradzież pojazdu marki
Citroën Berlingo koloru białego, rok produkcji 2013. suma strat: 14.000 zł.

1.04.2017

 Zielonka. Nieznana osoba poruszająca się samochodem marki Iveco
włamała się do nowo budowanego
domu i skradła elektronarzędzia. suma
strat: 6.510 zł.

Zawodnicy klubu uczestniczyli w marcu w trzech imprezach sportowych.
Potwierdzeniem udanych występów są liczne medale. Szczególną satysfakcję przyniósł
sukces w Torino Cup. Zespół nie zwalnia tempa i zawiesza sobie poprzeczkę coraz wyżej.

3.04.2017

 Marki, ul. Tęczowa. sprawca,
po uprzednim pokonaniu zamków
w dwóch kontenerach budowlanych,
skradł maszynę spalinową marki
Waker oraz kable elektryczne. suma
strat: 3.500 zł.
 Marki. Kradzież pojazdu marki
lexus koloru czarnego, rok produkcji
2013. suma strat: 130.000 zł.

5.04.2017

 Wołomin. Kradzież skutera marki
Romet Motors, rok produkcji 2007
o wartości 1.500 zł.
 Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Volkswagen Passat koloru czarnego,
rok produkcji 1997. Pojazd stał bez
tablic rejestracyjnych na poboczu
ulicy. suma strat: 8.000 zł.
 Kobyłka. Kradzież samochodu
osobowego marki lexus Is 300H
koloru czarnego, rok produkcji 2014.
suma strat: 150.000 zł.
 Kobyłka, ul. szeroka. Kierujący
pojazdem marki Volkswagen Passat
Jan P. (lat. 50), wyjeżdżając z terenu
posesji, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadącemu
skuterem marki yamaha funkcjonariuszowi KP Kobyłka wracającemu do
miejsca zamieszkania po zakończonej służbie. Policjanta oraz kierującego samochodem przebadano na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu (byli trzeźwi). Po zdarzeniu
funkcjonariusza ze złamanym
prawym obojczykiem przewieziono
do szpitala.

6.04.2017

 słupno. sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do pomieszczenia biurowego poprzez wyrwanie
z muru kraty zabezpieczającej,
a następnie podważenia okna. Z kasetki metalowej skradli pieniądze
w kwocie 180 zł.
 Ząbki. Kradzież samochodu osobowego marki Toyota Auris koloru
białego, rok produkcji 2013. suma
strat: 62.000 zł.

8.04.2017

 Rasztów. sprawca, wykorzystując nieobecność domowników, po
uprzednim wybiciu okna do łazienki
na parterze domu mieszkalnego,
dostał się do środka i skradł: złotą
biżuterię, pieniądze w kwocie
5.200 zł, narty, robota kuchennego,
wiertarkę oraz porcelanę. suma
strat: 66.000 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza sitka.
opr. eda

REKLAMA

19 marca Rekiny wzięły udział
w Międzynarodowym Turnieju Judo
w Grodzisku Mazowieckim.
W zawodach brało udział 400
zawodników z 35 klubów plus kilka
mocnych ekip z Litwy i Białorusi.
Zawodnicy stanęli 35 razy na podium i zwyciężyli w 15 kategoriach
wagowych.
18 i 19 marca odbył się turniej Torino Cup, w którym również brali
udział zawodnicy UKS „SameJudo”.
Według danych organizatora w zawodach wzięło udział ponad 1200 zawodników i zawodniczek z 85 klubów.
Dla wielu Rekinów był to pierwszy zagraniczny wyjazd. Towarzyszyło mu wiele emocji związanych
z podróżą, ogromną halą, wielką
presją i, przede wszystkim, bardzo

opr. RO
18 marca w Wesołej odbył się Turniej Rankingowy Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo – Turniej
Warszawskiej Olimpiady Maluchów.
Rywalizacja odbywała się w trzech
kategoriach wiekowych dla roczników 2007, 2008 oraz 2009. W zawodach wzięło udział 533 zawodników
z 32 klubów.
Popularne Rekiny wypadły świetnie, deklasując rywali z rocznika
2009. Ponadto wygrały rywalizację
chłopców z rocznika 2008.
Na koniec dnia 4-osobowa załoga
z rocznika 2007 zdobyła 2 złote i 2
srebrne medale. Reasumując, klub
zdobył 26 medali i wygrał klasyfikację łączną całych zmagań.

dobrze przygotowanymi pod względem technicznym rywalami.
Drużyna odniosła kolejny sukces
i zwyciężyła w klasyfikacji medalowej.
SameJudo zdobyło 18 złotych, 16
srebrnych i 11 brązowych medali.
Warto podkreślić, że początkujący
zawodnicy wielokrotnie wygrywali
z teoretycznie mocniejszymi przeciwnikami. Świadczy to o ich dużej
determinacji i umiejętnościach.
– Trenerzy są dumni ze wszystkich startujących i mamy nadzieję,
że za rok ponownie pojawimy się na
tym turnieju. Wielkie podziękowania kierujemy również dla rodziców
dzieci, którzy fantastycznie się nimi
opiekowali, żywiołowo dopingowali
i pomagali w organizacji wyjazdu –
podsumowuje Łukasz Wójcik.

FAKTy.sPORT

Marcovia straciła pozycję lidera
W meczu na szczycie
pierwszej grupy
warszawskiej Ligi
Okręgowej Marcovia
Marki uległa Drukarzowi
Warszawa 2:3 (2:0). Tym
samym podopieczni
Konrada Kucharczyka
stracili pierwszą pozycję
w tabeli kosztem drużyny
z Warszawy. Dalsza
walka o awans do 4. ligi
zapowiada się dzięki temu
niezwykle pasjonująco.
Marcin boczoń
Tydzień wcześniej Marcovia pokonała na wyjeździe rezerwy Legionovii Legionowo 2:0 po bramkach
Dawida Sawickiego i Marcina Rojka. Zwycięstwo na trudnym terenie
mocno podbudowało zawodników
z Marek przed starciem sezonu
z warszawskim Drukarzem.
Niestety, mimo dobrego początku sobotnie spotkanie z ówczesnym
wiceliderem zakończyło się porażką

fot. orGaniZatorZy

27.03.2017

 Marki. Z terenu posesji Jarosław Ch.
skradł 50 arkuszy blachy ocynkowanej.
suma strat: 3.000 zł.
 Wołomin. Kradzież samochodu
osobowego marki Hyundai I20 koloru
srebrnego, rok produkcji 2015 z charakterystycznymi napisami l NAUKA JAZDy, zaparkowanego na niestrzeżonym
parkingu. suma strat: około 30.000 zł.

 Wołomin. sprawcy, poprzez
wyważenie drzwi balkonowych,
dostali się do mieszkania i skradli:
laptop marki sony, złotą biżuterię,
posrebrzane sztućce oraz pieniądze w kwocie 2.000 zł. suma strat:
20.000 zł.
 Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Jeep Grand Cherokee koloru ciemnobrązowego, rok produkcji 2012, zaparkowanego w garażu podziemnym
pod blokiem. suma strat: 100.000 zł.

fot. orGaniZatorZy

24.03.2017

 Radzymin, ul. Jana Pawła II. Anna
G. powiadomiła, że w momencie, gdy
jej córka (lat 15) znajdowała się na
przejściu dla pieszych (w okolicy sklepu),
została potrącona przez pojazd marki
Toyota Corolla. Kierowcą pojazdu był
Krzysztof M. (zam. Radzymin). W wyniku
zdarzenia ww. doznała wstrząśnienia
mózgu, przebywała w szpitalu na obserwacji przez 4 dni.

Walczący o piłkę hubert Dałek (w czerwonej koszulce).

Marcovii. Po pierwszej połowie zespół ze Wspólnej 12 prowadził 2:0
po celnych trafieniach Przemysława Sieczko i niezawodnego Marcina
Rojka. Nic nie wskazywało zatem na
to, żeby nagle nastał jakiś kataklizm,
który spowodowałby kłopoty dla zawodników z Marek. Niestety, przespane drugie 45 minut gry sprawiło,
że Drukarz nie tylko doprowadził do
wyrównania, ale także odwrócił losy
meczu na własną korzyść. Teraz
Marcovia musi zmierzyć się sama

ze sobą i w jak najszybszym tempie zapomnieć o tym, co 8 kwietnia wydarzyło się przy Wspólnej 12.
W Wielką Sobotę mareccy gracze
udadzą się bowiem do Wieliszewa,
żeby w kolejnym ciężkim pojedynku
zmierzyć się z miejscowym Dębem.
Skład Marcovii:
Bestry – Dałek (78’ Marczak), Piwowarek (C), Ochman, Mędrzycki
– Rojek, Strąpoć (64’ Rowicki), Grykałowski, Bielecki (52’ Mariusz Rogalski) – Sieczko (54’ Buczek), Sawicki.
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Z powiatu do Czarnogóry
Pod koniec ubiegłego roku samorząd Wołomina (starostwo i gmina) nawiązał
współpracę z miastem i gminą Ulcinj, najbardziej na południe wysuniętą częścią
Czarnogóry (tuż przy albańskiej granicy).
Paweł Sieger
Zainicjowana w zeszłym roku
przez starostę współpraca z samorządem miasta i gminy Ulcinj
w Czarnogórze owocuje konkretnymi ofertami dla mieszkańców
powiatu. Organizacja Turystyczna
z Ulcinja przygotowała specjalną ofertę. W wybranych hotelach
mieszkańcy powiatu wołomińskiego
będą mogli skorzystać z ponad 50
proc. obniżki cen.
Wiosna, dzień coraz dłuższy,
temperatura też rośnie. Powoli zaczynamy myśleć o wakacyjnych wyjazdach. W góry, nad morze, na żagle? A może gdzieś dalej? A jak dalej
to dokąd?

Urokliwy kraj
Wyobraźmy sobie kraj ledwie
dwa razy liczniejszy niż nasz powiat,
czyli ok. 600.000 ludzi, z niesłychanie barwną, czasem trudną, a nawet
krwawą, ale bardzo ciekawą historią.
Kraj, w którym obok siebie żyją cztery różne narody i trzy religie. Kraj,
w którym z tamtejszego Zakopanego do tamtejszego Sopotu jedzie się
samochodem trochę ponad godzinę.
Kraj, w którym od marca do listopada jest ciepło, a od końca kwietnia do
października gorąco. Kraj, w którym
morze na wiosnę lub późną jesienią
jest cieplejsze niż Bałtyk w lipcu.
I to wszystko tylko dwie godziny od
słynnego Dubrownika.
Tak, to Czarnogóra, czyli coraz
popularniejszy, ale wciąż jeszcze
niedoceniany, kierunek wakacyjnych wyjazdów: przepiękna Boka
Kotorska, czyli „norweski” fiord
na Bałkanach, malownicze miasto
i twierdza Kotor, urokliwa Budva,

„wiszący” na skale klasztor Ostrog,
tajemnicza twierdza w Barze, niesłychany Ulcij, jedyne w swoim
rodzaju jezioro Szkoderskie, przepastne wąwozy, strome szczyty,
zagubione cerkiewki, do których
dojechać można tylko krętymi drogami, wijącymi się gdzieś wśród tajemniczych gór. I jeszcze cudowna
kuchnia i niezwykle przyjacielscy
ludzie.

Pomysł na wyjazd

się od portu wzdłuż miejskiego bulwaru, przy którym znajdują się liczne knajpki, puby i restauracje oraz
najdłuższą na wschodnim wybrzeżu
Adriatyku plażą (Velika Plaža). I historią liczącą sobie ponad dwa tysiące lat.
Gdyby zdecydować się na wyjazd
do Ulcinja w majowy weekend, wtedy oprócz wszystkich „zwyczajnych”
atrakcji (morze, pogoda, wspaniała
kuchnia) dane nam będzie również

fakty.news
uczestniczyć w corocznym festiwalu tradycyjnej muzyki. A festiwale na Bałkanach to wydarzenia
same w sobie.
Niezależnie od tego czy planujemy wyjazd wakacyjny, czy
w długi majowy weekend, to
Czarnogóra jest doskonałym pomysłem. A jeśli Czarnogóra, to
może Ulcinj? Nie dość, że mnóstwo atrakcji na miejscu, to jeszcze doskonała „baza wypadowa”,
by poznać nie tylko Czarnogórę,
ale również część Albanii, Bośni
i Hercegowiny oraz Serbii.

Zainicjowana w zeszłym
roku przez starostę współpraca z samorządem miasta
i gminy Ulcinj w Czarnogórze
owocuje konkretnymi ofertami dla mieszkańców powiatu.
Organizacja Turystyczna
z Ulcinja przygotowała specjalną ofertę. W wybranych
hotelach mieszkańcy powiatu
będą mogli skorzystać z ponad 50% obniżki cen:
– koszt noclegu od 8 do 10
euro,
– możliwość zamówienia
wyżywienia.
Więcej informacji udzieli
(po polsku) Selilm Karamanaga +382 69 368 300 (selimkaramanaga@hotmail.com)

Niewielka Czarnogóra ma mnóstwo atrakcji i wcale nie trzeba czekać do wakacji, by w cieple fantastycznie spędzić czas. Przecież już
za miesiąc długi weekend majowy
(od soboty, 29 kwietnia do niedzieli,
7 maja – trzy dni urlopu i dziewięć
dni wolnego).
Ulcinj, samo miasto może się pochwalić wspaniałą starówką na wbijającym się w Adriatyk cyplu, który
góruje nad zatoką, wokół której rozłożyło się nowe miasto, wspaniałą
miejską plażą (Mala Plaža), ciągnącą

1 kwietnia 1917 – narodziny gminy Tłuszcz

Rafał Orych
Wydarzenie prowadziła Wioleta Kur, dyrektor Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Obrady otworzył
Krzysztof Gajcy, przewodniczący
rady, który zainicjował odśpiewanie
hymnu państwowego oraz odczytał obwieszczenie o osadzie Tłuszcz
z „Gazety Urzędowej Powiatu Mińska
Mazowieckiego” z 1917 r.

Tłuszcz na kartach historii
Następnie Rada Miejska trwającej kadencji oddała cześć i szacunek pokoleniom samorządowców
za pomocą symbolicznego gestu –
aklamacji.
Podczas prelekcji uczestnicy mogli zapoznać się z historią Tłuszcza,
poczynając od pierwszych dni jej
istnienia do czasów współczesnych.

Burmistrz Paweł Bednarczyk
opowiedział o realizowanych inwestycjach i jak bardzo gmina rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat.
Robert Szydlik omówił średniowieczną historię terenów obecnej
gminy Tłuszcz w oparciu o prezentację multimedialną.
Okres XIX i XX wieku przybliżył
Marcin Ołdak. Historyk przedstawił
kilka ciekawostek z dziejów tłuszczańskiego samorządu i z życia
zasłużonych mieszkańców m.in.
w latach 1917-18 do gminy Tłuszcz
należała wieś Krusze. Warto zaznaczyć, że początki nie należały
do najłatwiejszych, a obszar gminy
różnił się nieznacznie od obecnego. Samorządowcy działali w trudnych czasach, a potrafili się jednak
zjednoczyć i dzięki nim dziś gmina
Tłuszcz może obchodzić okrągły
jubileusz. Historia uczy i wskazuje

Dzień
Książki
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wołominie, ul. Wileńska 32 zaprasza w poniedziałek, 24 kwietnia
w godz. 12.00-17.00 na coroczny
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich pod hasłem „W Wołominie
dzień wspaniały, czyta duży, czyta
mały”. Informacje i zapisy (do 22
kwietnia): www.biblioteka.wolomin.
pl, tel. 22 776 29 53.

Śpiewająco
o zdrowiu
W środę, 26 kwietnia o godz.
10.00 w Miejskim Domu Kultury
w Wołominie, ul. Mariańska 7 rozpocznie się Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Informacje: www.
mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Spektakl
w Markach
Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w niedzielę,
23 kwietniao godz. 17.00 na monodram pt. „Kontrabasista” w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza i w reż.
Krzysztofa Pulkowskiego. Informacje
i rezerwacje (do 14 kwietnia): www.
mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Stand-up
w Radzyminie

FAKTY.samorząd

Jak łatwo obliczyć, w tym roku mija 100 lat od tego
wydarzenia. W związku z tym w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyła
się uroczysta sesja Rady Miejskiej.

opr. eda

wyjście nawet z beznadziejnej, wydawałoby się, sytuacji.
Na końcu głos zabrała Zuzanna
Sieroszewska-Rolewicz, prawnuczka Wacława Sieroszewskiego – wybitnego pisarza, Honorowego Obywatela Gminy Tłuszcz, autorytetu
dla pierwszych pokoleń tłuszczańskiego samorządu. W swojej prezentacji przybliżyła losy pradziadka,
który wiele lat spędził w Wierchojańsku (dzisiejsza Rosja), jako zesłaniec. Jego zasługi dla miasta są nie
do przecenienia.
Liczne fotografie zaprezentowane przez prelegentów pozwoliły uczestnikom uroczystości doświadczyć ducha dawnych czasów
i zobaczyć, jak gmina Tłuszcz zmieniała się na przestrzeni stuleci.

Podróż do świata muzyki
Kolejnym punktem programu było
uhonorowanie medalami pamiątkowymi imienia Wacława Sieroszewskiego zasłużonych i wieloletnich
samorządowców. Decyzją kapituły
medale otrzymali m.in. Jan Krzysztof
Białek, Tadeusz Pietrzyk, Zygmunt

W piątek, 28 kwietnia o godz.
20.00 w Miejskiej Sali Koncertowej
w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja
15 wystąpi Stand-up w składzie: Sebastian Rejent, Karol Kopiec, Dariusz
Gadowski i Bartek Walos. Bilety:
30 zł. Informacje i rezerwacje:
www.biblioteka.radzymin.pl, tel. 786
50 24.

Pikantnie
w kinie
Czechowski i Sławomir Klocek.
Po wystąpieniach samorządowców
przewodniczący
Krzysztof Gajcy zamknął obrady
sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu.
W części artystycznej na gości czekała podróż do świata
muzyki. Mentorami byli Arnold
Kłymkiw (mieszkaniec Tłuszcza), Karolina Róża Kowalczyk
i Katarzyna Szymkowiak, którzy
oczarowali wszystkich swoimi
głosami. Muzyczne tło zapewnił
im pianista Piotr Szymanowicz.
Zwieńczeniem tego, jakże obfitego w doznania, dnia był urodzinowy tort i poczęstunek. Redakcja życzy gminie Tłuszcz i jej
niepowtarzalnym mieszkańcom
kolejnych stu lat.
Czytaj dalej na stronie
www.fakty-wwl.pl

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

Kino Kultura w Wołominie,
ul. Mickiewicza 9 zaprasza w sobotę, 20 maja na komedię obyczajową
Stefana Vögla pt. „Pikantni” w reż.
Tomasza Gawrona. Występują
m.in. Anna Mucha, Barbara KurdejSzatan, Michał Ziembicki, Mikołaj
Roznerski. Bilety: 85 zł. Informacje
i rezerwacje: www.kino.robi.to, tel.
22 776 27 51.
REKLAMA

