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Samorządy wytrwale
walczą o samorządność
Ustawa metropolitalna, czyli jak wygrać wybory na prezydenta Warszawy – taki
cel, w mojej ocenie, przyświeca temu, co obserwujemy. Ustawa już w tytule
zdradza, że nie chodzi o metropolię, ale o zmianę ustroju miasta stołecznego
Warszawy. Złożony w Sejmie projekt ustawy wyraźnie na to wskazuje (Ustawa
z 2017 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy).
Adam Kopczyński
przewodniczący Wspólnoty Samorządowej
Powiatu Wołomińskiego

Prawo i Sprawiedliwość kombinuje, jak wygrać wybory na prezydenta Warszawy. W obecnych
uregulowaniach prawnych nie ma
szans, więc kombinuje.
W tzw. trybie poselskim grupa
posłów złożyła projekt ustawy, którą
w tym celu przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Projekt,
który grupa posłów złożyła w trybie
poselskim, nie musiał przechodzić
uzgodnień międzyresortowych. Tak
ważne zmiany w funkcjonowaniu
administracji samorządowej pisowcy chcieli załatwić szybko i na skróty, po pisowsku.
Ze złożonego projektu ustawy
wynika, że gminy: Marki, Zielonka,
Ząbki, Kobyłka i Wołomin wejdą
w skład metropolii.

Co na to posłowie?
W projekcie ustawy ani słowa
o pozostałych gminach powiatu wołomińskiego. Ich los jest dla
PiS-u mało ważny. Jedynie w uzasadnieniu projektu wyczytać można, że „W związku z przejęciem
wykonywania zadań powiatowych,
z dniem wejścia w życie ustawy
likwidacji lub przekształceniu ulegną powiaty na obszarze miasta
stołecznego Warszawy. Zakłada
się, że gminy wchodzące w skład
powiatów, które znajdują się w obszarze m.st. Warszawy zostaną
włączone do sąsiednich powiatów”.
Gminy Radzymin, Dąbrówka,
Klembów, Tłuszcz, Jadów, Strachówka i Poświętne zostaną włączone do któregoś z następujących
powiatów: wyszkowskiego, węgrowskiego, mińskiego lub siedleckiego.

Co na to posłowie z PiS-u z naszego powiatu?
Jacek Sasin pilotuje ten projekt,
a Piotr Uściński broni go, jak przysłowiowej niepodległości. Panowie,
czy wam nie wstyd? Chcecie zostać
grabarzami powiatu wołomińskiego?
Panowie
przeszarżowaliście.
Działacie na szkodę samorządów,
którym zawdzięczacie wasz polityczny byt! Służycie partii, nie ludziom! Wasze szanse na ponowny
wybór do Sejmu spadają w okolice
zera.
Kiedyś naród z partią walczył
o dobrobyt. Dziś samorządy walczą z PiS-em o samorządność. PiS
w kampanii wyborczej zapewniał,
że będzie słuchał SUWERENA, a boi
się referendum dotyczącego tak
ważnych zmian samorządowych.

Co robić?
Nie opuszczać rąk. Wspólnota Samorządowa organizuje komitety referendalne. Zachęcamy
mieszkańców naszego powiatu do
aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu referendów i uczestniczenia w referendach. NIC O NAS
BEZ NAS! W Legionowie referendum rozstrzygnięte. Frekwencja
była ponad 46%.
Ponad 94% biorących udział
w referendum wskazało, że nie
chce, aby ich gmina została częścią
metropolii.
Kolejne samorządy podjęły lub
przygotowują się do podjęcia uchwał
w sprawie referendum. Nie pozwólmy na zniszczenie samorządności
w naszych małych ojczyznach.
Wspólnota Samorządowa jest za
demokracją bezpośrednią. Jesteśmy za przeprowadzeniem referendów w sprawie tak poważnych
zmian w samorządach podwarszawskich.
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Nic o nas
bez nas!
19 kwietnia w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół
nr 4 w Wołominie odbyło
się spotkanie ws. projektu
ustawy metropolitarnej
i likwidacji powiatu
wołomińskiego. Debatę
zorganizowali starosta
wołomiński Kazimierz
Rakowski oraz burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan.
Poprowadziła ją Joanna
Wrześniewska-Sieger,
dziennikarka telewizji Polsat.
Rafał Orych
– Jak państwo widzą, mamy puste miejsca. Niestety, pytania padają w pustkę, bowiem nieobecni
są poseł Jacek Sasin i wojewoda
Zdzisław Sipiera – skomentowała
prowadząca.

Elżbieta Radwan,
burmistrz Wołomina
– Jest dla nas
bardzo ważne, żebyśmy mówili jednym,
wspólnym
samorządowym głosem w imieniu
mieszkańców. Spotkaliśmy się po
to, żeby rozmawiać, bo trwa akcja „NIC o NAS bez NAS” i trzeba
konsultować ważne sprawy dla
mieszkańców i traktować równo
wszystkich w Polsce.
Odniosę się do metropolii śląskiej i ustawy z 2015 roku o związkach metropolitalnych, której już
nie ma. Na kanwie tej ustawy powstawała przez rok w trybie rządowym ustawa o metropolii śląskiej. Bardzo byśmy chcieli, żeby
w tym trybie odbywały się rozmowy z mieszkańcami poszczególnych gmin i samorządowcami.
To, że do dziś nie jest uchwalona
ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy jest naszą zasługą. Zapraszam do merytorycznej
dyskusji.
Czytaj na str. 6

w numerze:

Warto przyjechać
do Strachówki

Radzymin zyskuje
inwestorów

Zielonka i Tłuszcz
zdobyły 10 mln zł

Rozmowa z Grażyną Kapaon, prezes Stowarzyszenia
Rzeczpospolita Norwidowska. Czytaj na str. 2

11 kwietnia w Emilianowie (gmina Radzymin) została
zainaugurowana budowa nowego punktu Mercedes-Benz
Trucks, a zaledwie kilka dni później kolejna duża firma Panattoni
potwierdziła chęć inwestowania na tym terenie. Czytaj na str. 3

Blisko 10 mln zł dofinansowania otrzyma projekt pt. „OZE
w Zielonce i Tłuszczu” złożony w naborze wniosków w ramach
Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów
„Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych”. Czytaj na str. 12
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3 maja
w Radzyminie

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

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbędą się uroczystości w Radzyminie. W programie m.in. 14.00 – przemarsz
kolumny złożonej z pocztów honorowych służb mundurowych, szkół oraz organizacji społecznych z udziałem
mieszkańców miasta (trasa przemarszu: Kolegiata Radzymińska – ul. Kilińskiego – ul. POW – pl. T. Kościuszki);
14.15 – uroczystości na pl. Kościuszki: wystąpienia burmistrza Radzymina i zaproszonych gości, złożenie kwiatów
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki; 14.50 – uroczysty marsz patriotyczny spod pomnika Kościuszki do parku
Czartoryskiej; 15.00-19.00 – Rodzinny Piknik Strażacki w parku Eleonory Czartoryskiej.
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Telefony
alarmowe

Warto przyjechać do Strachówki

Weterynarz

Rozmowa z Grażyną Kapaon, prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska.

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

28 kwietnia (piątek)
16:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
18:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
20:00 – Azyl – 16 zł
29 kwietnia (sobota)
14:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
16:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
18:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
20:00 – Azyl – 16 zł
30 kwietnia (niedziela)
13:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
15:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
17:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
19:00 – Azyl – 16 zł
1 maja (poniedziałek)
15:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
17:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
19:00 – Azyl – 16 zł
2 maja (wtorek)
16:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
18:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
20:00 – Azyl – 16 zł
3 majawww
(środa).kino.robi.to

15:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
17:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
19:00 – Azyl – 16 zł
4 maja (czwartek)
16:00 – Dzieciak rządzi 2D – 16 zł
18:00 – Dzieciak rządzi 3D – 17 zł
20:00 – Azyl – 16 zł
20 maja (sobota)
20:00 – Spektakl teatralny Pikantni – 85 zł

www.kino.robi.to

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”,
Dziennikarz: Edyta Nowak–
Kokosza, Redaktor naczelny:
Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
Adres redakcji: 05-200 Wołomin,
ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11,
www.fakty-wwl.pl;
e-mail: fakty@fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY:
Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
e-mail: reklama@fakty-wwl.pl
Nasze biura ogłoszeń:
Wołomin: ul. Kościelna 20, II
piętro, tel./fax 22 787 07 11;
DFU Finance Remigiusz Kowalski,
Al.Niepodległości 21, tel. 22 787
84 08; „INTAX”, ul. Piłsudskiego 5,
tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa
28. tel. 22 781 90 44
Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega
sobie prawo do ich redagowania
i skracania. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
płatnych reklam i anonsów.

Edyta Nowak-Kokosza:
W najbliższą niedzielę już po
raz trzynasty odbędzie się
coroczne wydarzenie „Vademecum – w korowodzie weselnym
rodziców Cypriana Norwida”. Co
tym razem zaplanowano?
Grażyna Kapaon: – Vademecum
ma stałe ramy, ale staramy się, aby
za każdym razem były podkreślone
inne elementy epoki. Od trzech lat
młodzież przygotowuje rekonstrukcję szlacheckiego wesela. Pokazują
zaręczyny, przysięgę ślubną, oczepiny. Ślubny orszak, bryczki i wozy
konne przemierzają drogę do kościoła w Sulejowie. Tam odbywa się
przysięga małżeńska i koncert.
W tym roku goście będą mogli
posłuchać „Rozmowy z piramidami”
Piotra Kajetana Matczuka w kościele
w Sulejowie (godz. 13.45), który zaśpiewa poezję polskich romantyków.
Koncert poprzedzi Msza św. w kościele w Strachówce (godz. 12.00).
Korowód wróci do Strachówki
(godz. 14.30), zatrzymując się tradycyjnie przy cmentarzu w Sulejowie,
aby złożyć kwiaty na grobie ks. Jakuba Dosta, świadka przysięgi małżeńskiej Norwidów.

W Strachówce (od godz. 15.30)
tradycyjnie zobaczymy polonez
szlachecki, ale także, i to jest nowy
element, kujawiaka i mazura w wykonaniu dzieci i młodzieży. Po raz
pierwszy zapraszamy naszych gości
do zrobienia sobie zdjęcia w kapeluszu lub meloniku z epoki w foto
-budce i do XIX-wiecznego saloniku,
gdzie nasi goście będą mogli napisać list lub kartkę gęsim piórem. Dla
dzieci proponujemy dawne zabawy
ze szlacheckiego i wiejskiego podwórka.
Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska. Ale impreza nie miałaby
takiego rozmachu i różnorodności,
gdyby nie pomoc naszych partnerów: nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej
Norwidowskiej, pań z Kół Gospodyń
Wiejskich ze Strachówki, Równego, Jadwisina, pracowników Urzędu
Gminy Strachówka i oczywiście finansowego wsparcia Powiatu Wołomińskiego i Gminy Strachówka.

Proszę przypomnieć, do
czego nawiązuje tytuł tego
wydarzenia.

fakty.kultura

REKLAMA

Teatralnie
w Wołominie
Ostatni weekend (22-23 kwietnia) upłynął
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie
w klimacie teatralnym. Odbył się
bowiem Ogólnopolski Festiwal Teatralny
BLACKOUT. To już jego trzecia edycja.
eda
Festiwal
otworzyła
wystawa fotografii teatralnej pt. „Bez kurtyny”
autorstwa Wojtka Szabelskiego. Ekspozycję można
oglądać do 12 maja.
W sobotę i niedzielę zaprezentowało się 11
grup teatralnych z całej
Polski. Jako pierwsi wystąpili aktorzy z wołomińskiego Teatru PaTaTaj
– przedstawili bajkę „Bajzelniaki” (spektakl nie brał
udziału w konkursie), do
której scenariusz napisał
dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Stawski.
Prezentowane spektakle konkursowe oceniało

– Tytuł wydarzenia nawiązuje,
w pierwszej części, do tytułu zbioru
wierszy Norwida i ewangelicznego
znaczenia słowa vademecum, czyli „chodź za mną”. Chodź za mną,
chodźcie z nami w korowodzie
weselnym Jana Norwida i Ludwiki
Ździeborskiej, którzy 25 kwietnia
1818 roku z dworu babci Hilarii Sobieskiej i dziadka Józefa Sobieskiego
w Strachówce wyjechali do kościoła parafialnego w Sulejowie i tam
złożyli sobie nawzajem małżeńską
przysięgę. To wydarzenie przypominamy, bo ono jest wielką historią
naszej wsi Strachówki i Polski, bo

jury w składzie: Magdalena Zaorska (przewodnicząca jury), Marcin Januszkiewicz oraz Marcin
Tomaszewski.
Festiwal tradycyjnie
zwieńczył koncert – tym
razem wystąpił Marcin
Januszkiewicz – aktor
i wokalista na co dzień
związany z Teatrem Studio w Warszawie. Przez
dwa dni festiwalowe
oceniał spektakle, a na
zakończenie wydarzenia
zaśpiewał recital „Osiecka
po męsku”.
„fakty.wwl” objęły 3.
Ogólnopolski Festiwal
Teatralny BLACKOUT
patronatem medialnym.

dało początek rodzinie, w której na
świat przyszedł Cyprian Norwid „jeden z największych chrześcijańskich
myślicieli Europy” (JPII), czwarty
polski wieszcz.

To trochę jak rekonstrukcja
tamtych dawnych wydarzeń…
– Nie wiemy, jak dokładnie wyglądało wesele Norwidów. Możemy
tylko bazować na ogólnodostępnych
opisach zwyczajów ślubnych w literaturze i źródłach historycznych. Na
miarę naszych możliwości staramy
się wiernie je odtworzyć, jeśli nie
w całości, to chociażby elementy,
dokładając do tego nasze wyobrażenie o tym historycznym dniu.
Dlaczego warto wziąć udział
w „Vademecum”?
– Warto przyjechać do Strachówki 30 kwietnia, bo „Vademecum” ma niepowtarzalny klimat.
Można przejechać się wozem konnym w ślubnym orszaku z „polską
szlachtą”, spoglądając na norwidowskie pejzaże, które dzięki temu,
że to zalewowe łąki nie zmieniły się
od stuleci. Warto posłuchać pięknej
poezji, muzyki, zatańczyć poloneza.
Warto odetchnąć klimatem epoki,
która bezpowrotnie minęła. Dlatego
zapraszamy do Strachówki.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

Obchody
w Kobyłce
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Uroczystości związane z obchodami 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się
o godz. 11.30 Mszą Świętą w bazylice pw. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 2. Później nastąpi przemarsz
w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej na plac 15 Sierpnia.
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Radzymin zyskuje
inwestorów

Powstaje ścieżka
przyrodnicza w Tłuszczu

11 kwietnia w Emilianowie (gmina Radzymin) została
zainaugurowana budowa nowego punktu MercedesBenz Trucks, a zaledwie kilka dni później kolejna duża
firma Panattoni potwierdziła chęć inwestowania na tym
terenie.

Obszar między ulicą Parkową w Jasienicy a lasem zwanym przez mieszkańców
miąseńskimi górami to raj dla miłośników przyrody. Występują tu rzadko spotykane
gatunki ptaków i owadów. Kilku mieszkańców zaniepokojonych nielegalną,
złodziejską wycinką drzew na tym terenie postanowiło zrekompensować przyrodzie
poniesione straty.

AM
11 kwietnia w Emilianowie nastąpiło uroczyste wbicie łopaty pod
nową inwestycję – autoryzowany
serwis samochodów ciężarowych
Mercedes-Benz Trucks. Ten symboliczny gest wykonali m.in. wiceburmistrz Radzymina Jarosław Grenda
oraz prezes Mercedes-Benz Warszawa Przemysław Rajewski.
W Emilianowie, na ponad 2 hektarach terenu, tuż przy trasie S8
powstanie centrum serwisowe z magazynem części zamiennych, myjnią
oraz pokojami gościnnymi dla kierowców. Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie najnowsze standardy
serwisowe. Będzie to zaawansowany technologicznie, o największej
pojemności oraz wydajności autoryzowany serwis samochodów ciężarowych Mercedes-Benz w Polsce.
Inwestor – Mercedes-Benz Polska oraz generalny wykonawca – IDS
BUD SA planują zakończenie budowy
na koniec 2017 roku. Przeniesienie
działalności firmy do siedziby w Emilianowie nastąpi prawdopodobnie na
początku 2018 roku.

Park logistyczny
Od niemal 2 lat toczyły się rozmowy z potencjalnymi inwestorami na
tym obszarze. Wreszcie zapadła decyzja i jeszcze w tym roku firma Panattoni rozpocznie budowę dużego
parku logistycznego, który powsta-

nie w strefie przemysłowej w Emilianowie, przy węźle na trasie S8.
Inwestor na kilkunastohektarowej
działce ma wybudować halę magazynowo-produkcyjną o powierzchni
54.000 m2. Budowa obiektu ma potrwać około 4 miesięcy.

Nowe miejsca pracy
Obie firmy inwestujące na terenie
Emilianowa stworzą nowe miejsca
pracy. W przypadku punktu Mercedes-Benz Trucks będzie to około 50
stanowisk, natomiast w parku logistycznym przewiduje się zatrudnienie 540 osób.

Radzymin zachęca
Władze Radzymina starały się
zainteresować i zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenie gminy.
Od 2017 r. obowiązują nowe stawki podatkowe od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą.
Na szczególne względy mogą liczyć
posiadacze gruntów położonych
w obrębie obszaru 0007 – sołectwa
Emilianów. Związane jest to z przebiegającą przez te tereny trasą S8,
w której sąsiedztwie zlokalizowanych
jest ponad 150 hektarów terenów
usługowych i produkcyjnych. Po
wprowadzeniu ulg podatkowych jest
to kolejna zmiana zachęcająca przedsiębiorców do inwestowania na tym
terenie – jak widać skuteczna.

Kilka lat temu mieszkańcem
Tłuszcza został Michał Książek,
ornitolog i piewca rodzimej przyrody, znany w całej Polsce jako
autor cenionych i nagradzanych
reportaży. Pan Michał od kilku
miesięcy zwraca uwagę na potrzebę ochrony terenu między
Jasienicą a Miąsem. W poprzednim roku przy przebiegającej tam
polnej drodze należącej do gminy
skradziono kilkadziesiąt drzew.
Książek wspólnie z innymi zaniepokojonymi mieszkańcami postanowili działać. Powstał pomysł
powołania do życia ścieżki przyrodniczej dla edukowania i skuteczniejszej ochrony terenu. Ideę
wsparło Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Tłuszczu. Pod koniec marca okoliczni miłośnicy
przyrody wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
spotkali się na ów gminnej drodze
między ulicą Parkową a miąseńskim lasem, by przeprowadzić akcję wieszania budek lęgowych dla
ptaków i nietoperzy.

Przez złodziei ptaki nie
miały gdzie wrócić
– Na pierwszy rzut oka droga sprawia przykre wrażenie,
jest rozjeżdżona, a wiele starych
drzew skradziono – opowiada
Michał Książek. – W ten sposób
gwałtownie uszczuplono bazę
siedliskową i noclegową dla ptaków, nietoperzy czy owadów.
Ptaki, które lęgły się tu rok temu,
na przykład kosy, drozdy śpiewaki
czy dudki nie mają gdzie wrócić,
więc w ramach rekompensaty
wymyśliliśmy z przyjaciółmi akcję
wieszania budek. Budki zostały
sfinansowane przez firmę Ussuri,
kosztowały blisko osiemset złotych – opowiada pomysłodawca
powstania ścieżki przyrodniczej.

Zmyślne budki dla
nietoperzy
Tuż przed rozpoczęciem akcji Michał Książek opisuje przybyłym plan i cel działania. – To
budka lęgowa dla dudka – wskazuje na jedną z leżących na ziemi
skrzynek – choć bardzo możliwe,
że zajmie ją szpak. Powinniśmy
ją powiesić stosunkowo nisko.

fot. mo

Marcin Ołdak

Te natomiast – mówi podchodząc
do innych – będą przeznaczone dla
nietoperzy. Wyróżniają je chropowate powierzchnie na ściankach.
Producent specjalnie je tak wykonał,
by nietoperze mogły się zaczepiać
o drewno łapkami. Co prawda, więcej na temat nietoperzy powiedziałby hiropterolog, ale z pewnością
można stwierdzić, że w tej okolicy
występuje gatunek zwany karlikiem
malutkim, ale też gacki, borowce
i nocki. To małe nietoperze, często
nie potrzebują nawet dziupli, jedynie
pęknięć w drzewie. Dziś powiesimy
także budki typu A – kontynuuje
przyrodnik – przeznaczone dla sikorek, wróbli i mazurków. Wyróżnia
je blaszane okucie wokół wejścia.
Zastosowano je po to, by nie stały
się miejscem działania dzięcioła potrafiącego niszczyć lęgi mniejszych
ptaków.

Jasienickie mokradła
i miąseńskie górki
Na pytanie, czym charakteryzuje
się przyrodniczo droga między ulicą Parkową a miąseńskimi górami,
Książek odpowiada: – Te drzewa
wyrosły na drodze gminnej w czasie
użytkowania okolicznych łąk. Szczególnie te najstarsze oferują miejsca

siedliskowe i miejsca zdobywania
pokarmu dla wielu gatunków ptaków. Krajobraz jest bardzo ciekawy
przyrodniczo. Mamy środowisko
podmokłe, dawną łąkę zamieniającą
się w turzycowisko, a z drugiej strony są piaszczyste górki, gdzie z kolei występują zupełnie inne rośliny
zielne niż te na wspomnianych obniżeniach terenu. W związku z tym
w tych dwóch różnych krajobrazach
występują zupełnie odmienne gatunki owadów, a ich bogactwo przyczynia się do występowania różnych
gatunków ptaków. Taka różnorodność nie jest częsta w centralnej
Polsce. Nawet ta polna droga, na
której właśnie stoimy, a która jest
takim przejściowym środowiskiem,
jest bardzo ciekawa – występuje tu
trzyszcz piaskowy, drapieżny chrząszcz, który uśmierca inne owady, by
żywić nimi swoje larwy. Mamy więc
tu przyrodniczą mozaikę – kończy
przyrodnik.
Podczas akcji powieszono kilkanaście budek lęgowych oraz uprzątnięto teren. Jeden z okolicznych
gospodarzy zbudował hotel dla owadów. Inicjatywa przyciąga coraz więcej zapaleńców. Zapewne wkrótce
zainstalowane zostaną tablice informacyjne na temat występujących tu
gatunków drzew i ptaków.

fot. facebook
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Uciążliwy biznes za miedzą
Nadmierną uciążliwość działalności gospodarczej na sąsiedniej działce można
wstrzymać nawet, kiedy jej właściciel ma
wszystkie pozwolenia i nie łamie prawa.

W sytuacji, gdy: zapachy, hałas, wibracje są ponad przeciętną miarę,
możemy takie uciążliwości powstrzymać nawet, gdy firma to czyniąca ma
wszystkie potrzebne pozwolenia i działa jak najbardziej zgodnie z prawem.
Takie podejście do sprawy potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 2009 r.,
a dotyczył on firmy zajmującej się sprzedażą opału, wulkanizacją oraz skupem złomu, co czynił na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, z wykluczeniem uciążliwej działalności gospodarczej produkcyjnej,
składowej oraz usługowej. W firmie m.in. prostowano na jej podwórku felgi
za pomocą młota, a pył węglowy de facto często uniemożliwiał korzystanie z ogródków na sąsiednich posesjach. Sąd Najwyższy potwierdził wyrok
m.in. zakazujący sprzedaży i składowania węgla, składowania i skupu złomu,
składowania zużytych opon samochodowych czy prac wulkanizacyjnych na
terenie działki.
Nadmierna uciążliwość, której możemy się domagać, to również sytuacje obowiązujące w naszej kulturze jako krępujące. Przypomnę tu wyrok,
w którym Sąd Najwyższy w 2007 roku uznał za właściwy wcześniejszy wyrok zakazujący prowadzenia domu pogrzebowego w budynku mieszkalnym,
którego okna sali pogrzebowej wychodziły na dom sąsiadów na ich okna
sypialni i pokoju dziennego. Tak więc leżenie w swym łóżku i spozieranie na
leżącego w sąsiednim oknie nieboszczyka w trumnie jest w świetle orzeczeń
Sądu Najwyższego nadmierną uciążliwością.
Oczywiście, to skrajne przypadki, bowiem zazwyczaj sąd nakazuje niezamknięcie działalności, tylko zmniejszenie uciążliwości, np. poprzez wyciszenie hałasów do określonej wysokości decybeli czy też założenie filtrów tak,
by zlikwidować zadymienie. Sąd może też zasądzić odszkodowanie w przypadku, gdy te uciążliwości obniżą wartość naszej posesji. Musimy jednak pamiętać, że takie procesy o odszkodowanie są długotrwałe czasowo i trudne
do wygrania.

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

Quality time
Jednym z najczęściej sygnalizowanych przez współczesnych rodziców
problemów, związanych z wychowywaniem dzieci, jest brak wystarczającej
ilości czasu, jaki spędzają wspólnie. Ma to oczywisty związek
ze zmieniającymi się realiami rynku pracy i dominującym modelem rodziny.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Coraz rzadziej zdarza się,
że utrzymaniem całej rodziny
zajmuje się wyłącznie jedno z rodziców (najczęściej był to ojciec);
drugi rodzic zaś może się skupić na prowadzeniu domu i codziennej trosce o dzieci. Kiedy
pracują oboje z rodziców, często
w różnym systemie czasowym,
coraz mniej pozostaje czasu na
zwyczajne bycie razem, mimo
iż z ekonomicznego punktu widzenia warunki życia rodziny
poprawiają się, a co za tym idzie,
zwiększa się wachlarz możliwości i atrakcyjność sposobów spędzania czasu wspólnie.

Odwieczny dylemat: ilość
kontra jakość
Taką, nieco paradoksalną sytuację, niektórzy rodzice zaczęli
tłumaczyć następująco: rzeczywiście, nie mam zbyt wiele czasu
dla dziecka (dzieci), ale za to, kiedy już go znajdę, jest on znacznie
lepszej jakości – robimy rzeczy
niezwykłe; dzieci dostają to, czego tylko zapragną... Tylko, czy na
dłuższą metę, takie zachowanie
zaspokaja jakieś istotne potrzeby
dzieci; czy raczej jest tylko zagłuszaniem wyrzutów sumienia
dorosłych?
Do stworzenia prawdziwej,
zadbanej relacji, potrzeba –

jak twierdzi niezwykle popularny
duński pedagog i terapeuta rodzinny Jesper Jull – co najmniej 2-3
godzin dziennie, spędzonych bez
specjalnego planu – po prostu na
byciu ze sobą. Tylko wtedy mamy
rzeczywistą możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o sobie
nawzajem: o swoich potrzebach,
pragnieniach i fascynacjach; ale też
skrywanych na co dzień troskach.
Trzeba nauczyć się pewnego rodzaju świadomej uważności w byciu razem – tak buduje się satysfakcjonujące relacje, bez których
trudno nam żyć.

Czuć się wartościowym
Warto zauważyć, że każdy z nas
najchętniej inwestuje swój czas tam,
gdzie czuje się doceniony i ważny.
Stosunkowo najłatwiej jest taki efekt
uzyskać pracując – gratyfikacja finansowa przemawia w sposób bardzo czytelny; czy jednak spędzanie
czasu z najbliższymi nie powinno
być równie satysfakcjonujące?
Jeżeli narzekamy na brak czasu
dla rodziny, może warto zastanowić
się nad tym, czy rzeczywiście czujemy się wartościowi, gdy spędzamy
z nią czas? Może tracimy pewność
siebie i poczucie własnej wartości,
gdy jesteśmy nagminnie krytykowani przez swoich najbliższych? Może
czujemy się zmęczeni i nadmiernie
wykorzystywani, biorąc na siebie
zbyt wiele obowiązków, których –

Fakty.kultura

Pikantnie
w Wołominie

jak się nam wydaje – nikt nie wykona
tak dobrze jak my?
Czasem warto poszukać wspólnie takich rozwiązań, które pozwolą nam czerpać prawdziwą radość
z bycia razem. Bo – czy nam się to
podoba, czy nie – rodzina może być
najbardziej konstruktywnym, ale
i najbardziej destrukcyjnym elementem naszego zdrowia psychicznego
i ogólnego poczucia szczęścia.

Zachować równowagę
relacji
W tym miejscu należy dodać,
że gdy mówimy o relacjach w rodzinie, należy pamiętać o nadrzędnej roli relacji między małżonkami.
Jeśli rodzice zanadto zaangażują się
w relacje z dziećmi, zaniedbując przy
tym swoją relację małżeńską – skutki będą negatywne dla wszystkich.
Dzieci zabiegają o naszą uwagę – im
młodsze, tym potrzebują jej więcej –
ale nie powinny przejąć całkowitej
kontroli nad tym, jak inwestujemy
swój czas. Taka odpowiedzialność
jest dla nich zbyt obciążająca.
Przed nami kilka wolnych dni.
Może warto w tym czasie przemyśleć na nowo nasze rodzinne relacje; popatrzeć na nie pod innym niż
zazwyczaj kątem – i choć na chwilę przestać się napinać, stresować
i obwiniać za to, że nie jesteśmy doskonali; a w zamian za to spróbować
po prostu cieszyć się tym czasem,
który możemy spędzać razem. To
będzie prawdziwy quality time!

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

W sobotę, 20 maja w wołomińskim kinie Kultura
zostanie wystawiona komedia obyczajowa Stefana
Vögla pt. „Pikantni”. W spektaklu (dla dorosłych)
zobaczymy znane i lubiane gwiazdy polskiego kina:
Barbarę Kurdej-Szatan, Annę Muchę, Mikołaja
Roznerskiego i Michała Ziembickiego, którzy wcielą się
w role dwóch znudzonych sobą par małżeńskich.

opr. AM
„Pikantni” to świetna komedia
obyczajowa, która wykorzystuje
znany schemat czworokąta. Dwie
znudzone sobą pary małżeńskie Alex
i Doris oraz Bea i Christoph szukają
wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Pary poznały
się na portalu randkowym i postanowiły urządzić wspólną, intymną
schadzkę. Sytuacja komplikuje się
już na samym początku wieczoru.
Bohaterowie, choć podekscytowani
pikantnym pomysłem urozmaicenia
pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się jednak, co z tego wyniknie.
Czy żądny nowych eksperymentów
Alex, jego sceptyczna żona Doris,
nowoczesna i rozwiązła Bea oraz
jej monogamiczny mąż Christoph
wiedzą, na co się decydują? Spotka-

nie stanie się początkiem emocjonujących zmian w życiu całej
czwórki. Widzom nie zabraknie
humoru, błyskotliwych dialogów,
inteligentnej riposty i fantastycznej zabawy, niepozbawionej refleksji na temat nowoczesnych
małżeństw oraz manipulacji
uczuciami. Warto przyjść, obejrzeć. Dawka zdrowego śmiechu
gwarantowana!
Kino Kultura w Wołominie,
ul. Mickiewicza 9. Spektakl
pt. „Pikantni” odbędzie się
w sobotę, 20 maja o godz.
20.00. Bilety: 85 zł. Informacje
i rezerwacje: tel. 22 776 27 51,
515 400 723.

„fakty.wwl” objęły spektakl
pt. „Pikantni” patronatem
medialnym.

Julia Zuzanna, córka Patrycji i Artura
Białeckich z Zielonki
ur. 23.04.2017 r. o godz. 4.55
waga 3720 g, wzrost 56 cm.

Agata, córka Kamili i Tomasza Jaworskich
z Kołakowa
ur. 22.04.2017 r. o godz. 20.05
waga 4000 g, wzrost 55 cm.

Bartuś, syn Martyny i Norberta
Orzełowskich z Marek
ur. 22.04.2017 r. o godz. 4.30
waga 3760 g, wzrost 60 cm.

Wiktoria, córka Magdaleny i Mirosława
Domaszczeńskich z Wołomina
ur. 22.04.2017 r. o godz. 16.20
waga 3000 g, wzrost 52 cm.

Aleksander Piotr, syn Danuty i Piotra
Maruszewskich z Wołomina
ur. 22.04.2017 r. o godz. 2.20
waga 2730 g, wzrost 52 cm.

Jan, syn Sylwii i Piotra Rzymowskich
z Marek
ur. 22.04.2017 r. o godz. 3.20
waga 3500 g, wzrost 55 cm.

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

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

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

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Pamiętajmy
o samorządach!
3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia w 1791 roku
Konstytucji, która odbierała prawa wyborcze „szlachcie-gołocie”,
zapewniając je tylko posesjonatom.
Tak daleko nie idziemy – ale w wyborach samorządowych
prawo głosu powinni mieć tylko posiadacze nieruchomości
– i to proporcjonalnie do podatku płaconego
od swojej nieruchomości w danej gminie. To oni są związani
ze swoją miejscowością! To oni powinni mieć wyłączne
prawo do decydowania o niej!
I drugi ważny postulat: podatki powinny być płacone
w mieście lub gminie – a określony procent powinien iść
do powiatu, województwa czy Rzeczypospolitej.
Obecnie to państwo bierze ogromną większość podatków
i przydziela je według swojego widzimisię.

Najważniejsza reforma to przywrócenie samorządności!
Janusz Korwin-Mikke
#WOLNOŚĆ
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Nic o nas bez nas!
Dokończenie ze str. 1

dr Mirosław
Grochowski,
Zakład Geografii
Miast i Organizacji Przestrzennej
Uniwersytetu
Warszawskiego
– Mam wrażenie, że jak ktoś mówi
metropolia, to jest synonim jakiegoś
zła. Cała dyskusja, która zaczęła się
w Polsce o metropoliach kilkanaście
lat temu, to było grube nieporozumienie, ponieważ było to cały czas obok
problemu. Dyskutowaliśmy o tym, kto
i jak będzie rządził, ilu będzie radnych
i tak dalej. To nie o to chodzi. Moja
propozycja patrzenia na metropolię
jest taka, żeby najpierw zdefiniować
problem, który chcemy rozwiązać.
Jeżeli go nie zdefiniujemy, to nie ma
co proponować żadnych rozwiązań.
W krajach rozwiniętych reguła jest
taka, że zmiany głębokie, administracyjne wprowadza się na końcu.
– Jak mówimy o metropolii to
mówimy o czymś co jest w pewnym
sensie abstrakcyjne. Mówimy o obszarach które są bardzo ściśle powiązane funkcjonalnie z takimi miastami
jak Warszawa. Mówimy o czymś co
jest złożone. Problemem jest jak tym
zarządzać.
– Jak czytam komentarze, że to
będzie coś tak jakby powiat, to
uważam, że tak nie może być. Jest
to ingerencja w ustrój samorządu.
Świadczy to o niezrozumieniu podstawowych kwestii związanych z organizacją państwa i podziałem administracyjnym.
– Popatrzmy, jak to działało gdzie
indziej. Ważne jest, kto ten problem
definiuje. Nie może być tak, że jedna osoba przygotowuje rozwiązanie.
Musi to podlegać dyskusji i konsultacjom. Mamy w Polsce wiarę w magiczną moc ustaw. Jak będzie ustawa,
to się wszystko wyreguluje. Nic się
nie wyreguluje. Musi być elastyczne
podejście i konsensus dla wszystkich.
– Trzecia rzecz to dochodzenie do
rozwiązań, czyli sprawy proceduralne i procesowe. To nie są anonimowe
gminy i powiaty. To są eksperymenty
na żywym organizmie. Sam początek
może być falstartem. Włosi, Amerykanie, a nawet pragmatyczni Niemcy
mieli z tym problemy. Zabierało to
kilkanaście lat, a tutaj chce się wprowadzić metropolię w tydzień, dwa
czy miesiąc. Prace nad podziałem
administracyjnym Polski trwały długo. Nie można powiedzieć „ty się nie
zmieściłeś, to cię przylepimy tam”.
W ten sposób to nie działa. Nie powinniśmy rezygnować ze wszystkich
mechanizmów, które zostały wypracowane dla lepszego zarządzania sa-

morządem terytorialnym. Odnosząc
się do projektu ustawy, wpuszczenie
go w taki kanał procedowania wyklucza pewne rzeczy, co uważam za
złe. Obiektywnie patrząc, nie jest to
dobre, bo zaprzepaszcza się dobre
rozwiązania.

Roman Smogorzewski, prezydent
Legionowa
– Chcę powiedzieć
oczywistą
oczywistość.
Nic
o nas bez nas. Mieszkańcy Legionowa, Wołomina, Ząbek
czy Zielonki powinni zdecydować,
czy chcą być w metropolii, czy nie.
26 marca mieszkańcy Legionowa
jednoznacznie wypowiedzieli się,
że do takiej metropolii nie chcą
przystąpić. Przez 27 lat wielu z nich
zbudowało tę małą ojczyznę. Kochają ją i zależy im na niej. Przy bardzo
wysokiej frekwencji, bo było prawie
47 procent. Byłem w szoku, bo nie
pamiętam, aby 95 procent społeczeństwa było razem przeciw temu
rozwiązaniu.
Nie jesteśmy przeciwko metropolii, tylko stylowi jej wprowadzania
i nieliczeniu się z głosem obywateli. Nie można porównywać nas do
metropolii śląskiej, bo jest inna i są
tam porównywalni partnerzy, a tutaj
mamy dominującą Warszawę. Nie
ma takiej możliwości, żeby komunikacja funkcjonowała za mniejsze
pieniądze na większym obszarze.
Poseł PO Jan
Grabiec zwrócił
uwagę, że w ich
projekcie ustawy o związkach
metropolitalnych
nie było zakazu

konsultacji.
– Był zapis, że metropolie mogą
powstać wokół dużych miast, ale
tam, gdzie samorządy wyrażą zgodę.
Wymagane było, aby rady gmin, 75
procent obszaru, powiedziały „tak”
drogą uchwały. Był to pomysł na
wzmocnienie więzi między gminami
przy zachowaniu ich suwerenności
i niezależności.
– Zmiana granic gminy czasem
o jedną wieś tworzy często wieloletni konflikt pomiędzy gminami. Dzieli
ludzi między sobą. Takich spraw nie
załatwia się administracyjnie. Dlatego ta ustawa nie może wejść w życie.
Rafał Kampa,
prezes Stowarzyszenia „Tak dla
samorządności”,
Dobrzeń Wielki
–
Słyszeliśmy
przed chwilą, że w Legionowie odbyło się referendum. Ta
sama sytuacja miała miejsce w gminie Dobrzeń Wielki. Blisko 70 procent mieszkańców wzięło udział
w konsultacjach społecznych, gdzie
99,7 procenta wypowiedziało się –
nie dla podzielenia mojej małej ojczyzny. Pozytywnie zaopiniowany
wniosek przeszedł do wojewody,
który nie zwrócił uwagi, że były protesty, będą zwolnienia i będą wygaszane szkoły. Teraz spotykamy się
z problemem.
1 stycznia weszło w życie rozporządzenie o powiększeniu Opola.
Głos mieszkańców został zignorowany. Byliśmy zapewniani, że zostaniemy wysłuchani. Tak się nie
stało. Nasza gmina nie spina budżetu na blisko 10 mln zł. Brakuje
nam pieniędzy na utrzymanie szkół,
kultury, zespołów sportowych czy
straży pożarnych. Zabrano nam 63
procent budżetu, czyli 43 mln zł. Jesteśmy żywym przykładem, jak rząd
PiS traktuje mieszkańców. To jest
bardzo niebezpieczne i jeżeli sami

czegoś z tym nie zrobimy, to przyszłość samorządów jest zagrożona.
Trzeba mocno powiedzieć „nie” dla
takich działań. I cały czas walczymy,
aby zdanie obywateli było brane pod
uwagę.

Gerard Kasprzak,
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Dobrzeń
Wielki
– Nie przeprowadzono żadnych
badań eksperckich odnośnie skutków powiększenia Opola. Z tego
powodu ponad 300 osób w naszej
gminie straci pracę. Konsultowałem tę sprawę z urbanistami, którzy
stwierdzili, że powiększenie Opola
to kuriozum na skalę europejską.
Jeden nawet zaryzykował i uznał,
że to kuriozum na skalę światową.
Ciężko mi o tym mówić, bo musiałem zwolnić 14 pracowników.
Wśród zespołów w GOK-u jest 8
przyszłych olimpijczyków. Ja tym
dzieciom muszę powiedzieć „koniec waszych marzeń”.
Janusz Piontkowski, wiceprezes
Stowarzyszenia
„Tak dla samorządności”, Dobrzeń Wielki
– Do tego obrazu trzeba się przyzwyczaić (w tym
momencie wskazał na puste miejsca dla posła i wojewody). Przez 17
miesięcy nikt z PiS z nami nie rozmawia. Przyjechaliśmy was przestrzec. Warto powiedzieć jeszcze
o jednej ważnej rzeczy – utracie
tożsamości. Nasi mieszkańcy tracą tożsamość. Teraz wpisuje się im
miejsce urodzenia – Opole. To jest
straszne. Możemy o naszych sprawach mówić godzinami. Nawet już
nie wiemy, kiedy rządzący mówią
prawdę, a kiedy kłamstwo.
Byliśmy na spotkaniu u ministra
Błaszczaka, który powiedział nam
wprost przy biskupie opolskim,
że „jeżeli dwa samorządy siądą do
stołu i się dogadają, to on to zaakceptuje”. I co się stało? Prezydent
Opola zerwał mediacje i kłamie.
Michał Olszewski,
wiceprezydent
Warszawy
– Pani prezydent
na początku mojej pracy poprosiła
mnie o jedną rzecz,
aby wzmocnić współpracę w ramach metropolii warszawskiej.
W tym projekcie odpowiadaliśmy
sobie na pytanie: co trapi metropolię warszawską? Nie dajmy sobie wmówić, że w Wołominie nie
ma metropolii. To jest metoda
czarowania rzeczywistości, że jak
w ustawie się powie, że coś jest
albo czegoś nie ma, to coś jest albo
czegoś nie ma. Nie można zaordynować, że metropolia jest albo jej
nie ma. Jeżeli metropolia działa,
to jaki jest sens demolowania jej,
w imię czego? Mój podstawowy
problem z tą ustawą jest taki, że to
nie jest ustawa o metropolii. Odpowiedź jest w pierwszym zdaniu
ustawy: „ustawa o ustroju miasta
stołecznego Warszawy”. Jeżeli intencją są konsultacje w sprawie
metropolii, to nie rozmawiamy
o projekcie, który jest w Sejmie.
Warszawa niczego nie narzuca.
Z Wołominem, Legionowem czy
niewielką Podkową Leśną siadamy
i rozmawiamy jak partnerzy, bo
żeby cokolwiek rozwiązać, trzeba
się szanować.

fot. organizatorzy

Kazimierz Rakowski, starosta
wołomiński
– Nie spodziewałem się, że po 17
latach, kiedy został
odrodzony
powiat
wołomiński i po 25 latach, kiedy
część powiatu była na banicji, jak to
określam, rozpoczynamy na nowo
temat, czy powiat wołomiński ma
istnieć, czy nie. Nie jesteśmy przeciwko metropolii, ale jesteśmy przeciwko likwidacji powiatu wołomińskiego.
Jako samorządowiec z 25-letnim stażem wiem, ile wymagało
od społeczności, aby powrócić do
macierzy, do powiatu wołomińskiego. Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów,
Strachówka, Poświętne i Klembów
zawsze utożsamiały się z powiatem
i miastem Wołomin. O tym, gdzie
chce być dany mieszkaniec, powinni
decydować mieszkańcy a nie politycy. Panie Piotrze, jak Ty będziesz się
czuł, jak przyłożysz rękę, żeby zlikwidować powiat wołomiński i będziesz takim grabarzem?

Piotr Uściński,
poseł PiS
– Dziękuję za
zorganizowanie spotkania i taką spokojną
atmosferę.
Kontaktowałem się
z posłem Jackiem Sasinem na prośbę starosty i powiedział mi, że na
wczoraj miał zaplanowany wyjazd
do Krakowa, dzisiaj miał spotkania
w Częstochowie i nie mógł dzisiaj
z Państwem być.
Przygotowaliśmy projekt ustawy
metropolitarnej, który został złożony w Sejmie. Być może trochę za
wcześnie, być może powinien być
lepiej dopieszczony. Na pewno nie
było błędów. Moim zdaniem dużym
błędem było nazwanie metropolii miastem stołecznym Warszawa. Było rozpowszechniane wiele
dezinformacji. Przecież metropolia
ma pełnić funkcję m.in. powiatu plus
funkcję transport publiczny. Nie ma
żadnej możliwości ustalania podatków i narzucaniu ich gminom.
Przyjechałem po to, aby posłuchać, czego państwo oczekujecie
ewentualnie w tej ustawie metropolitarnej. Jeśli chodzi o mapę metropolii, zaplanowaliśmy oparcie jej
o granice tzw. ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – przyp. red.).
Proszę państwa, żebyście zabierali
głos w konsultacjach, bo to jest ważne, abyście przedstawili, jakie macie
stanowisko.
Krzysztof Strzałkowski, mieszkaniec powiatu
wołomińskiego,
obecny burmistrz
dzielnicy Wola
w Warszawie
– Jeśli chodzi o samorząd, ja
w odróżnieniu od posła Uścińskiego, nie pojmuję go w ten sposób,
że mogę widzieć powiat w takim
kształcie bądź innym. To nie są
kwestie kalkulacji politycznej. To
nie PiS, PO czy PSL tworzą samo-

rząd, tylko wspólnoty obywateli.
Wielka zmiana, jaka zdarzyła się
po roku ’89, to pierwsza ustawa
w roku ’90, która stworzyła samorząd. O granicach wspólnoty samorządowej decydują mieszkańcy, nie
kalkulacje polityczne. Obraża pan
naszą inteligencję, mówiąc o tym,
że metropolia, o której pan mówi,
a która nią nie jest, bo to po prostu
megapowiat nie będzie wpływać
na życie w gminach. Będzie, ponieważ ustawa mówi wprost, że megapowiat będzie mógł swobodnie
zabierać kompetencje gminom lub
w nie wkraczać. Powiedział pan,
że projekt został wycofany. No nie
został, bo każdy licealista posługujący się Internetem jest w stanie
wejść na stronę sejmową i zobaczyć, że projekt jest skierowany do
pierwszego czytania.

Karol Małolepszy,
radny powiatu
wołomińskiego
– Chciałem zadać pytanie panom,
których dziś nie ma.
Dlaczego chcemy
zmienić ustawę, której nie umieją
stworzyć? I co ona zmieni w rzeczywistości zwykłego obywatela,
który ma dojeżdżać do pracy do
Warszawy? Jak powstanie jeden
gigantyczny powiat z kompetencjami gminy, to nie będą myśleć,
jak dostać się z Poświętnego czy
Strachówki do Wołomina, bo to nikogo nie będzie interesowało.
A może chcą się oprzeć na tym,
co wymyślił w 2006 roku Zarząd
Województwa
Mazowieckiego
i według tego powstawały kolejne
ustawy, które przybliżały nas do
aglomeracji warszawskiej, które
określiły 7 obszarów, w których
warto się jednoczyć. Może do tego
dokumentu sięgnąć, a zaniechać
tworzenia czegoś, co większość
mieszkańców nie chce.
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Marcin Kasenko, mieszkaniec
powiatu wołomińskiego
– Osobiście nie
jestem przekonany,
czy chcę być w metropolii, czy nie, bo ja nie wiem. Nie
usłyszałem żadnych argumentów
za tym, żeby być, ale i żeby nie być.
Wszystkie słowa, jakie tu padają, to
są ogólniki. Cieszę się, że pan Piotr
przygotował świetne ulotki, ale
chciałbym, żeby był tu pan poseł.
Jego nieobecność uważam za dużą
arogancję, bo jest posłem naszego
terenu i nie wiem, czy uroczystości kościelne w Częstochowie są
ważniejsze niż mieszkańcy rejonu,
z którego został wybrany. Jeśli będziemy mieli lepszy transport, to
chcę wiedzieć, czy będzie mnie więcej kosztował, czy mniej.
Nie ma z kim dyskutować. Potrzebujemy konkretnych deklaracji
a nie ogólników. Niech ktoś przedstawi argumenty jak panowie z Dobrzenia. Obawiam się, że decyzje
w sprawie aglomeracji zostały podjęte, a ustawa jest podpisana nawet,
a to, co się dzieje tutaj, to jest tylko
mydlenie oczu.
Jan Szymanowski,
mieszkaniec Wołomina
– Poseł Uściński poczęstował nas
porcją sofizmatów,
to są nieprawdy. Nie
ma mentora ustawy. Nieprawdą
jest, że transport w Wołominie jest
kiepski. Brak łącznika S8 był spowodowany decyzjami poprzednich
władz. Pan mentor ustawy optował
za zamknięciem radiowa, a jako doradca poprzedniego burmistrza był
za tym, żeby rozszerzyć wysypisko
w Wołominie. Nie podał pan konkretów, pan po prostu pływał. Co to jest
za ocena skutków regulacji ustawy?
Nie ma żadnej. Nie ma skutków społecznych ani finansowych.

Adam Bereda, radny PiS z Wołomina
– Radny stwierdził, że najważniejsze jest wspólne rozwiązanie problemu
i odpowiedź na pytanie, czy ta ustawa jest nam potrzebna. Według niego poprawy wymaga
komunikacja i infrastruktura.
– Jeżeli ustawa metropolitarna
mogłaby to poprawić to byłbym za.
Jerzy Kielak, mieszkaniec powiatu
wołomińskiego
–
Zanotowałem
sobie kilka prostych
pytań do pana posła, który dużo mówi,
a nie powiedział nam: po co to jest
nam potrzebne zamieszanie z metropolią? Co będziemy z tego mieli? Po co
potrzebna jest nam tutaj Warszawa?
Jest sporo terenów wiejskich, na
których uprawia się ziemię, do której ludzie otrzymują dopłaty rolne.
Czy będą potraktowane jak trawniki miejskie? Jestem pod wrażeniem
tego, co się teraz w Polsce dzieje.
Kolejne rzeczy są spychane. Czy
chodzi o kolejny buldożer, który zepchnie Warszawę, żebyście mogli
i tym terenem zawładnąć?
Jan Cymerman,
wójt gminy Poświętne
– Jesteśmy wyrzuceni poza metropolię. Plany są
różne – może powiat
miński albo radzymiński. Pamiętam
czas, gdy gmina należała do powiatu
mińskiego i nie było rozwoju. Cieszymy się z powiatu wołomińskiego,
bo na niego czekaliśmy. Są realizowane inwestycje. I nagle się nam go
likwiduje.
Mam pytanie, panie pośle. Co
z Poświętnem? Zapraszam posłów
na spotkanie z mieszkańcami. Nasze
społeczeństwo jest związane z Wo-
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łominem, a Mińsk Mazowiecki nie
jest dla nas rozwiązaniem.

Piotr Orzechowski,
wójt gminy Strachówka
– Nie jesteśmy
za bogaci, ale jak
ktoś jest pracowity
i ma głowę na karku, to sobie w każdych warunkach
poradzi. W 2014 roku w rankingu
„Rzeczpospolitej” znaleźliśmy się
w setce najlepszych gmin w Polsce, które pozyskiwały środki unijne. Jakoś z tej biedy wychodzimy.
A skąd się ona wzięła? Z opóźnienia, bo kiedyś byliśmy w ogonie
województwa siedleckiego. Całe
szczęście po reformach znaleźliśmy się w powiecie wołomińskim
i przemy do przodu. Wszyscy
chcieliby znaleźć się w metropolii,
ale po co psuć powiat?
Panie pośle, wycofajcie się z pomysłu likwidacji powiatów, bo to są
nasze duże rodziny. Dzięki temu,
że jesteśmy w silnym, bogatym
powiecie, mamy szansę nadgonić
Ząbki czy Marki. Inaczej nie wiem,
gdzie trafimy. Czy ja będę miał powiat w Wyszkowie, Węgrowie czy
Mińsku? Ludzie mnie pytają, co
dalej. Gdzie pójdziemy? Mówię,
że nigdzie. Dlatego tu jestem, żeby
bronić Wołomina. Nasz polski rząd
walczy w Brukseli, żeby nie było
Europy dwóch prędkości. Dlatego
ja też nie chcę Mazowsza dwóch
prędkości.
Grzegorz Grabowski, Zielonkowskie
Forum Samorządowe
– W moim przekonaniu
intencją
tego spotkania powinno być porozumienie lokalnych
samorządów, żebyśmy mówili jednym zdaniem. Stanowimy jedność.
Bez względu, w którym kierunku
to pójdzie, czy powiaty będą, czy

nie będą, na pewno obszar metropolitalny powstanie. Chciałbym,
żeby wszystkie samorządy wystąpiły z jedną opinią na temat planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego miasta stołecznego Warszawa. Do tego
już zaprasza marszałek. Konsultacje trwają do 30 maja. Powinniśmy
wspólnie dążyć, aby powiat wołomiński był przestrzennie zgrany.
Mam apel do pana starosty, aby
zintegrować nasze samorządy, żebyśmy mieli wspólne stanowisko
wobec każdej ustawy, która ingeruje w nasze życie. To nie jest proste. To jest trudne, ale w tym kierunku powinniśmy iść.

Dariusz Kokoszka,
wójt gminy Jadów
– Dziękuję za
zorganizowanie
spotkania. Były już
organizowane spotkania przez wojewodę i niestety gminy wiejskie nie
zostały zaproszone. Mamy wiele
obaw wobec tej ustawy. Dla gmin
Jadów, Strachówka, Poświętne też
jest to ważne. Stoimy w rozkroku
i nie wiemy, co nas czeka.
Gdzie mamy być? Powstała taka
idea, żebyśmy byli w powiecie radzymińskim, ale ten nas nie chce.
Za biedni jesteśmy. Panie pośle,
proszę się zastanowić, jak zrekompensować tę stratę dla powiatów
z utraty dochodów z najbogatszych gmin. Czy będziemy dojeżdżać jeepami do metropolii i dopiero wtedy będziemy przesiadać
się w transport miejski? Może cały
powiat włączyć do metropolii i nie
dzielić go? To też jest jakieś rozwiązanie.
Naprawdę chcemy rozmawiać,
żeby nasz głos był słyszany. Czy
was to nie interesuje? Czy tylko zależy Wam na bogatym Wołominie
i Ząbkach?

Jerzy Mikulski,
samorządowiec,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego
– W mojej ocenie
ta debata zaczyna
przybierać właściwy wymiar. Pan
poseł Uściński wyrósł z tej ziemi
i ma mandat. Póki był starostą, to
reprezentował mieszkańców, a teraz zaczyna reprezentować interesy jednej najsłuszniejszej partii.
Samorządowcy z wianuszka podwarszawskiego są za rozwojem
obszaru metropolitarnego w tym
słowa znaczeniu.
Jak ustawodawca gwarantuje
rozwój Wołomina, mając jednego
reprezentanta w radzie Warszawy?
Jak trasa 634 przebije się w planie
inwestycyjnym, jeśli będzie jeden radny w 50-osobowej radzie?
Kto wtedy będzie chciał słuchać
o Kobyłce? Mówił pan, że nie ma
wpływu na plan zagospodarowania przestrzennego. Ale przecież
to państwo proponujecie w art.
14 waszego projektu konsultacje
decyzji podejmowanych przez lokalne samorządy na szczeblu rady
Warszawy.
To co to jest? Kaganiec, ograniczanie planowania dla poszczególnych gmin. Przez 4 lata słyszałem
od pana, że łącznik wołomiński
S4 będzie. I gdzie jest? Nie ma go
i nie będzie. I to jest pańska wina!
Takich rozwiązań nie chcemy słuchać. Warto kontynuować dyskusję, bo to jest zbyt ważny temat.
Dzisiaj oczekujecie od nas oceny
sytuacji bez ustawy wprowadzającej, bez uszczegółowienia. I to jest
największy mankament tej ustawy.
A najgorszym jest to, że twórcy tej
ustawy dzielicie nas wszystkich na
my i wy. Pan poseł, tutaj naliczyłem, 11 razy powiedział my to zrobimy, my to wprowadzimy. Panie
pośle, my samorządowcy służymy
mieszkańcom.
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Równe to wieś z pomysłami
Rozmowa z Hanną Wronka, sołtys wsi Równe (gmina Strachówka).
Edyta Nowak-Kokosza: W marcu wzięła Pani udział w konferencji z okazji Krajowego Dnia
Sołtysa. To duże wyróżnienie dla
wsi, gminy i powiatu.
Hanna Wronka: – To już kolejny raz, kiedy mogłam świętować
Dzień Sołtysa, kiedy mogłam brać
udział w tak doniosłym wydarzeniu.
W ubiegłym roku podczas Dnia Sołtysa, którego współorganizatorem
była gmina Lesznowola, byłam zaproszona w roli prelegentki.
W tym roku Ogólnopolski Dzień
Sołtysa obchodzony był w Konstancinie-Jeziornie. Cieszę się, że mogłam wygłosić wykład dobrych
praktyk sołectwa Równe, pokazując
nasze działania na prezentacji multimedialnej. Zaprezentowałam również rękodzieła naszego Koła Gospodyń Wiejskich i udzieliłam wywiadu
dla TVP3 o naszym sołectwie.
Czy Równe to przykład wzorowego sołectwa?
– Tak. To najaktywniejsze sołectwo w gminie, powiecie wołomińskim i województwie. O tym świadczą liczne nagrody czy wyróżnienia.
W 2011 roku Równe wygrało konkurs
na „Najaktywniejsze sołectwo na
Mazowszu”. W 2013 roku jako sołtys
zajęłam III miejsce w konkursie dla
liderek obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, w 2015 roku
zostałam laureatką konkursu „Wieś
jest kobietą”, a w 2016 roku laureatką
konkursu „Sołtys Roku 2015”.
Jestem dumna z tych nagród, bo
to wszystko udało się osiągnąć dzięki moim aktywnym organizacjom
OSP i KGW i mieszkańcom Równego,
którzy wkładają ze mną wiele pracy
oraz serca w działania społeczne naszej małej ojczyzny. To wzór dla innych sołectw gminy.
Funkcję sołtysa pełni Pani od
11 lat. Co to znaczy być dobrym
sołtysem?
– Dobry sołtys to dobry gospodarz, inicjator i opiekun wsi. To
urzędnik, który nie ma biura i stałych godzin pracy, a i tak mieszkańcy wiedzą, kto i gdzie wysłucha ich

problemów i – jak trzeba – pomoże
je rozwiązać. Musi być także sprawnym organizatorem, animatorem
życia na wsi, który potrafi rozbudzić
aktywność lokalną społeczeństwa
i potrafi motywować mieszkańców
do włączania się w sprawy sołectwa.
Spotkania i wspólne inicjatywy integrują mieszkańców. Jednym z wydarzeń jest festyn rodzinny „Dzień
Ziemniaka”, organizowany w trzecią
niedzielę września. W tym roku to
już ósma edycja.
Piastowanie tej funkcji jest dowodem szczególnej aktywności w pracę na rzecz lokalnej społeczności,
ponieważ podejmowane inicjatywy w istotnej mierze przyczyniają
się do rozwoju i modernizacji sołectwa. Dobry sołtys to taki, który
wiele może osiągnąć, mając wiedzę,
energię, ciekawe pomysły i umie
angażować w ich realizację wiejską
społeczność. Jest silnie zaangażowany w konkretne sprawy, tzn. słucha
mieszkańców i widzi ich potrzeby,
potrafi z nimi rozmawiać i wie, co im
leży na sercu, a także czego oczekują
od sprawujących „władzę”.
Dobry sołtys powinien być jak
„najbliżej ludzi”. Sołtys to lider społeczny, przedstawiciel mieszkańców
wsi, który dobrze i skutecznie działa,
współpracuje z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Jakie ma Pani pomysły na
rozwój Równego?

– We wsi dużo się zmieniło,
ale jest jeszcze wiele do zrobienia. W najbliższym czasie z funduszu sołeckiego będzie doposażony plac zabaw dla dzieci
w kwocie 10 tys. zł oraz zostanie
przeprowadzony remont drogi
gminnej w kwocie ponad 5 tys.
zł. W ubiegłym roku został powołany Komitet Społeczny do
„Odnowy krzyża przydrożnego
wraz z zagospodarowaniem terenu w Równem” usytuowanego na wjeździe do wsi. Planuję
w części przeznaczyć nagrodę
z konkursu „Wieś jest kobietą”.
Będziemy również prowadzić
zbiórkę publiczną wśród mieszkańców i nie tylko.
Marzy mi się powstanie wioski tematycznej. To innowacyjny
sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie
mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów.
Równe to wieś z pomysłami
i aktywnymi mieszkańcami. To
dzięki moim mieszkańcom realizujemy hasło „Razem możemy
zmieniać Równe”.
Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów z programu „Działaj
Lokalnie”, dzięki którym społeczność lokalna mogła się zintegrować. W 2015 roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Równem realizowała projekt „Wspólna integracja Równe wzbogaca”, któremu
koordynowałam, zgłosiłam taką
inicjatywę społeczną do konkursu
ogólnopolskiego FLORIANY i zostaliśmy nominowani do nagrody
FLORIANY. 4 maja wraz z przedstawicielami OSP Równe będziemy mieli zaszczyt uczestniczyć
w gali finałowej I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie. Zorganizowaliśmy pikniki
strażackie, kultywujemy dawne
tradycje, np. organizujemy spotkania wielkanocne czy wigilijne.
Pomysłów nam nie brakuje.

FAKTY.edukacja

Powiat wspiera swoje szkoły

Starostwo Powiatowe w Wołominie, jak co roku,
wsparło szkoły ponadgimnazjalne, podczas rekrutacji
przeprowadzanej pośród gimnazjalistów poszukujących
placówki oświatowej na kolejny etap kształcenia.
Wydano „Informator o szkołach ogólnokształcących
i zawodowych”.
Mariusz Pazio
W akcję zaangażował się starosta wołomiński Kazimierz Rakowski,
który zachęcił do zapoznania się
z ofertą szkół prowadzonych przez
powiat. Zwrócił uwagę m.in. na bazę
dydaktyczną, lokalową, kadrę pedagogiczną, kierunki kształcenia,
zajęcia pozalekcyjne, współpracę
międzynarodową. W „Informatorze” znalazły się prezentacje dotyczące Liceum Ogólnokształcącego

Konkurs

w Urlach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, Zespołu Szkół w Tłuszczu, Zespołu Szkół
w Wołominie, Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wołominie, Zespołu Szkół w Zielonce. „Informator” rozdawany jest
uczniom gimnazjów w całym powiecie i stanowi znaczące wsparcie dla
szkół średnich na tak ważnym etapie
rekrutacji, tuż przed majowym logowaniem w systemie elektronicznym.

Dla czytelników „faktów.wwl” kino Helios w Wołominie przygotowało niespodziankę
- zaproszenie na seans 2D (bilet ważny od poniedziałku do czwartku).
Wystarczy podać z jakiego filmu pochodzi piosenka „City of Stars”.
Wśród uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi i prześlą ją w piątek,
28.04.2017 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.

FAKTY.kultura

Śpiewająco po angielsku
24 marca w Zespole Szkół im. Mościckiego w Zielonce
odbył się 5. Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Let’s
sing up the storm”. W tym roku udział wzięło
33 uczestników z gimnazjów i szkół średnich.
opr. eda
Zwycięzcą tegorocznego konkursu
został Kordian Wasiłowski z Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Drugie miejsce
zajęła Joanna Polkowska z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola
Wojtyły w Kobyłce, a miejsce trzecie
Julia Karpińska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach.
Wyróżniona została Julia Pękalska
z Gimnazjum nr 2 w Wołominie.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Wołominie oraz burmistrza miasta
Zielonka Grzegorza Dudzika. Występy oceniało jury w składzie: Joanna
Korczago, Krzysztof Matuszak, Andrzej Zbyszyński, Wojciech Bardowski i Katarzyna Pawelec. Wybór nie
był łatwy, bo trzeba było ocenić nie
tylko talent muzyczny, ale również
znajomość języka angielskiego.

„fakty.wwl” objęły 5. Powiatowy
Konkurs Piosenki Angielskiej „Let’s
sing up the storm” patronatem
medialnym.

fot. organizatorzy
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Siłownie plenerowe
w Markach
Już niebawem mieszkańcy Marek będą mogli korzystać
z nowych siłowni plenerowych przy ulicy Turystycznej
oraz przy ul. Grunwaldzkiej. Plenerowa siłownia to
inwestycja, która została wybrana przez mieszkańców
Marek w głosowaniu w ramach Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego.

opr. AM
W przetargu na budowę obiektów udział wzięło osiem podmiotów.
Najlepszą ofertę przedstawiła firma
Hip Bud i to ona będzie wykonawcą
inwestycji. Hip Bud wybuduje obiekty za 170 tys. zł, dając 60-miesięczny
okres gwarancji i rękojmi.

Przy ul. Turystycznej (na terenie dawnej szkoły podstawowej)
zostanie przygotowany teren pod
siłownię i zainstalowanych zostanie osiem urządzeń do ćwiczeń.
Przy ul. Grunwaldzkiej (niedaleko
zbiornika Meksyk) będzie 14 urządzeń. Prace nad inwestycją mają
potrwać do końca maja br.

REKLAMA

Cała prawda o smogu
O zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza opowiedziała nam dr inż.
Magdalena Reizer z Zespołu Ochrony Atmosfery z Politechniki Warszawskiej.
Rafał Orych: Kiedy możemy
mówić o zanieczyszczeniach
powietrza, a kiedy o smogu?
Czy przekroczone normy jakości
powietrza zawsze prowadzą do
powstania smogu?
Magdalena Reizer: – Powietrze
atmosferyczne ma ściśle określony
skład chemiczny, składa się na niego
głównie azot, tlen, argon i inne domieszki w ilościach śladowych. O zanieczyszczeniu powietrza mówimy
wtedy, kiedy występują w nim inne
substancje – gazy, aerozole i cząstki
stałe lub gazy śladowe, będące jego
składnikiem w stężeniach wyższych
niż naturalne. Zanieczyszczenie powietrza może przyjmować różne nasilenie – od słabego, poprzez umiarkowane, do dużego i bardzo dużego.
Natomiast smog jest to zjawisko
silnego zanieczyszczenia atmosfery,
które występuje nad danym obszarem, trwające od kilku do kilkunastu
dni, spowodowane emisją do atmosfery dużych ilości zanieczyszczeń,
a także specyficzną sytuacją meteorologiczną (wyżowa, mroźna i bezwietrzna pogoda), która powoduje
„uwięzienie” zanieczyszczeń przy
powierzchni ziemi i uniemożliwia ich
wydostanie się z tej „pułapki”. Te niekorzystne warunki meteorologiczne
pojawiają się często zimą, kiedy równocześnie z powodu zwiększonego
zapotrzebowania na ciepło zwiększa
się emisja zanieczyszczeń.
Jakie czynniki mają największy
wpływ na stan jakości powietrza? Jak można zmniejszyć
zanieczyszczenia powietrza?
– Na stan jakości powietrza wpływa ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza, aktualna sytuacja
meteorologiczna oraz ukształtowanie i pokrycie terenu. Najważniejszym procesem powodującym
emisję zanieczyszczeń do atmosfery
jest spalanie paliw, które odbywa się
w różnych sektorach gospodarki. Są
to głównie energetyka, sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa
domowe, kotłownie i zakłady usługowe oraz transport drogowy.
Rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń zależą w największej mierze od tego, jakie paliwo i jak spalamy oraz czy stosujemy instalacje
oczyszczania gazów spalinowych.
Ponieważ instalacji takich nie stosujemy w domowych piecach i kominkach, sektor komunalno-bytowy jest
odpowiedzialny za największą emisję
zanieczyszczeń w skali roku w Polsce. Spośród wymienionych czynników możemy jedynie zmniejszać
emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
W okresie zimowym powinniśmy
wykorzystywać czystsze paliwo, np.
gaz zamiast węgla, co niestety wiąże
się z koniecznością wymiany pieca.
Jeśli to niemożliwe, to przynajmniej
powinniśmy nie spalać w piecach
domowych paliw odpadowych i odpadów (nie wolno również spalać
mokrego drewna!) oraz dbać o odpowiednią konserwację pieca i komina. W sytuacjach smogowych ważne
jest także wprowadzanie ograniczenia ruchu samochodów.

Czy posiada Pani wiedzę, jak
wygląda sytuacja związana

szacunkowe wyniki obliczeń uzyskiwane są przy zastosowaniu modeli
statystycznych i należy podchodzić
do nich ostrożnie.
Szczególnie narażone na zanieczyszczenie powietrza są dzieci, osoby starsze oraz cierpiące
na choroby układu oddechowego
i krążenia. Narażone są także osoby uprawiające aktywność fizyczną
na zewnątrz pomieszczeń, bowiem
wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej, wdychając
przy tym więcej powietrza, a zatem
i zanieczyszczeń powietrza.

z jakością powietrza w powiecie
wołomińskim?
– Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie mazowieckim,
wykonywaną corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w 2015 roku
w żadnej z gmin powiatu wołomińskiego nie były przekroczone poziomy dopuszczalne dla pyłu PM10,
PM2.5 oraz ditlenku azotu. Natomiast w gminach Kobyłka, Marki,
Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka
przekroczony był poziom docelowy
dla benzo(a)pirenu.
Mówi się o tym, że zanieczyszczone powietrze skraca nasze
życie. Przyczynia się średnio
do śmierci 140 osób dziennie.
Jak zanieczyszczenia powietrza
mogą wpłynąć na nasze zdrowie? Kto i dlaczego jest szczególnie narażony?
– Zanieczyszczenie powietrza jest
jednym z czynników ryzyka, które
może przyczyniać się do wywoływania lub potęgowania objawów szeregu chorób, w tym przede wszystkim
chorób układów oddechowego i krążenia. Podawane często w mediach
statystyki dotyczące zgonów 140
osób dziennie (ok. 50 000 zgonów
rocznie) dotyczą tzw. przedwczesnych zgonów spowodowanych
w głównej mierze chorobami, dla
których poszczególne substancje
obecne w powietrzu atmosferycznym stanowią czynniki ryzyka. Te
REKLAMA

PROMOCJA WEŁNY
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j.mucka@firma-dom.pl

Czy boom na wycinkę drzew
może pogłębić problem zanieczyszczonego powietrza?
– Drzewa są naturalnym źródłem tlenu, a także absorbują zanieczyszczenia powietrza. Setka drzew
w mieście może usunąć nawet kilkaset kg zanieczyszczeń rocznie. Stopień pochłaniania zanieczyszczeń
zależy jednak od gatunku i wieku
drzewa. Zatem powinniśmy nie tylko chronić drzewa, ale tam, gdzie to
możliwe, również sadzić nowe.
W jaki sposób możemy uchronić się przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń powietrza?
– Przede wszystkim należy walczyć z przyczynami zanieczyszczenia powietrza, a nie tylko „leczyć”
skutki. Osoby szczególnie narażone powinny śledzić aktualną jakość
powietrza, np. za pośrednictwem
portalu jakości powietrza Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
lub aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”, a w sytuacjach
smogowych unikać przebywania na
zewnątrz oraz aktywności fizycznej.
W związku z nagłośnionym
ostatnio problemem zanieczyszczenia powietrza 28 lutego
w Warszawie odbyło się seminarium „Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne”.
Jakie konkluzje jemu towarzyszyły?
– Główną konkluzją seminarium
było ustalenie, że środowiska naukowe zajmujące się ochroną powietrza
oraz lekarze powinni wypracować
wspólne standardy i stanowisko
związane z jednej strony z możliwościami poprawy jakości powietrza,
a z drugiej z ograniczeniem negatywnych skutków zdrowotnych.
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Różne
zzNaprawa sprzętu AGD. Pralki, zmywarki,
piekarniki. Z dojazdem do klienta - Radzymin i okolice, tel. 784 524 586

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

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

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

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

Sprzedam

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

501 122 370

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

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

Sprzedaż kostki granitowej, piachu wiślanego, żwiru, tłucznia.
Wyburzanie i rozbiórka różnych
obiektów. Tel. 604 405 826

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

FILTRY do WODY

bezpłatne badanie

USŁUGI KOMUNALNE

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

tel. 783-509-003

www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

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

Studnie

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

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

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

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

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

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
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

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

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

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

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

Motoryzacja kupię
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

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

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

Auto części

zzRemonty, wykończenia wnętrz
(złota rączka), tel. 575 512 178

Volkswagen, Audi

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

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

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

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

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

Studnie

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

Sklep zoologiczny Pupil

Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl
zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

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

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

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

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

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

Budowlane usługi

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

Ogrodzenia

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

Nauka
REKLAMA

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

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

Nieruchomości wynajmę
zzPoszukuję do wynajęcia domku
dwupokojowego w okolicach Kobyłki, Wołomina, tel. 573 093 332

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

Obsługa imprez

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

Cukiernia Banasiak

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

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

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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zz Nadma. Sprawca, wykorzystując nieobecność domowników, wyważył drzwi
wejściowe w kotłowni nowo budowanego domu jednorodzinnego, a następnie
z pomieszczeń mieszkalnych skradł:
odkurzacz budowlany marki Karcher,
drabinę aluminiową czterosegmentową,
wiertarkę marki Celma oraz szlifierkę
kątową. Suma strat: 2.358 zł.

11.04.2017

zz Duczki. Kradzież samochodu
dostawczego marki Mercedes 614D
koloru niebieskiego z białymi pasami,
rok produkcji 1989 (pojazd przystosowany do przewozu osób). Suma strat:
ok. 10.000 zł.

12.04.2017

zz Kąty Wielgi. Pożar dwóch budynków gospodarczych drewnianych,
pokrytych eternitem. Budynki te uległy
całkowitemu spaleniu. W jednym z nich
znajdował się węgiel i drewno opałowe,
które również uległo spaleniu. Suma
strat: 10.000 zł.
zz Trojany. Inspektor w GDDKiA powiadomił, że nieznani sprawcy skradli
w nieustalony sposób z drogi krajowej
nr 8 około 210 mb barier energochłonnych o wartości około 41.000 zł na
szkodę GDDKiA.

13.04.2017

zz Marki. Kradzież samochodu marki
Toyota Auris koloru beżowego, rok produkcji 2016. Suma strat: 85.000 zł.
zz Zielonka, ul. 11 Listopada. Nieznany
kierujący motocyklem potrącił kierującą
rowerem (lat 8), która przejeżdżała po
przejściu dla pieszych. Motocyklista oddalił się z miejsca zdarzenia. Rowerzystka doznała obrażeń twarzy.

14.04.2017

zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki Honda
Accord koloru białego, rok produkcji
2009. Suma strat: 60.000 zł.

15.04.2017

zz Czarna. Adam M. (lat 33), kierując
pojazdem marki Honda, wykonując
manewr wyprzedzania innego pojazdu,
na łuku drogi zderzył się z jadącym
z naprzeciwka pojazdem Audi A6
kierowanym przez Zbigniewa R. (lat 53).
Uczestników przebadano, Adam M. miał
wynik 2,4 promila alkoholu w organizmie. Uczestnicy zdarzenia nie zostali
poszkodowani.

18.04.2017

zz Tłuszcz. Nieznany sprawca, po
uprzednim odcięciu przewodów zasilających i chłodniczych, skradł agregat
chłodniczy zamontowany na zewnętrznej bocznej ścianie sklepu. Suma strat:
4.500 zł.

19.04.2017

zz Tłuszcz. Sprawca za pomocą nieznanego narzędzia wyłamał okno balkonowe domu jednorodzinnego, a następnie
skradł złotą biżuterię o wartości 6.000 zł
oraz pieniądze w kwocie 10.000 zł
i 3.500 USD. Suma strat: 30.000 zł.
zz Zielonka. Z terenu budowy nieznana
osoba, po wcześniejszym wyłamaniu
drzwi do kontenera blaszanego, skradła
wciągarkę marki Preme model Prima
300 oraz agregat prądotwórczy. Suma
strat: 7.500 zł.

20.04.2017

zz Radzymin. Sprawcy poprzez wyważenie
drzwi balkonowych skradli: laptop marki Lenovo, pieniądze w kwocie 1.800 zł, kluczyki
zapasowe samochodowe od pojazdu
marki Ford Focus. Suma strat: 4.300 zł.
zz Stary Kraszew. CPR przekazało
zgłoszenie o odnalezieniu w rozlewisku
rzeki Rządza samochodu osobowego
znajdującego się pod wodą. Przybyli
na miejsce funkcjonariusze KP Tłuszcz
potwierdzili powyższy fakt i wezwali
na miejsce straż pożarną, która przy
udziale płetwonurków wydobyła samochód z rozlewiska rzeki. Po wydobyciu
pojazdu marki Nissan Sunny w jego
wnętrzu ujawniono zwłoki zaginionej
Katarzyny B. (lat 31). Jej zaginięcie
nastąpiło14 kwietnia około godz.

Marecka „jedynka” ze srebrem

23.00, kiedy to według informacji
otrzymanych od rodziny opuściła
miejsce pracy w Wołominie i miała
się udać ww. pojazdem do miejsca
zamieszkania. Przybyła na miejsce
ekipa operacyjno-dochodzeniowa
KPP Wołomin oraz załoga WRD KPP
Wołomin w trakcie podjętych dalszych czynności ustaliła, że kierująca
samochodem Nissan Sunny straciła
panowanie nad pojazdem, zjechała
do przydrożnego rowu, a następnie
wjechała do rozlewiska rzeki Rządza.
Na miejscu dokonano okazania wydobytego ciała, które zostało rozpoznane przez rodzinę. Po wykonaniu
czynności ciało skierowano na sekcję
zwłok, pojazd zabezpieczono do dalszych badań. Czynności nadzorował
prokurator rejonowy. Postępowanie
prowadzi KPP Wołomin.

Młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach godnie reprezentowali nie tylko
swoje miasto, ale cały powiat wołomiński w kolejnym etapie turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”.

21.04.2017

FAKTY.sport

zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Lexus CT200H koloru czarnego, rok
produkcji 2013. Suma strat: 90.000 zł.
zz Marki. Policjanci KP Marki na
terenie centrum handlowego M1
zatrzymali Konrada B. (lat 47) jako
osobę podejrzaną o usiłowanie
dokonania zakupu w aptece leków
psychotropowych na podstawie
podrobionych recept.
zz Marki, droga 631. Michał D.,
kierując pojazdem marki Skoda,
wymusił pierwszeństwo przejazdu motorowerowi marki Piaggio
kierowanemu przez Huberta S., który
z urazem prawej ręki został przewieziony do szpitala.

22.04.2017

zz Marki, al. Piłsudskiego. Funkcjonariusze WRD KPP Wołomin podczas
wykonywania czynności służbowych
na miejscu kolizji ujawnili, że Halina
H., będąc pod wpływem alkoholu
(1,06 promila), jechała samochodem
marki Saab i spowodowała kolizję
z udziałem pojazdów marki Volkswagen Golf, Kia Venga i Citroën.
Zatrzymano jej prawo jazdy kat. B.

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

Marcin Boczoń
Podopieczni Patryka Ostrowskiego i Michała Gołaszewskiego byli o krok od awansu do fazy
ogólnopolskiej. W finale zmagań
najlepszych zespołów województwa mazowieckiego „jedynka” uległa kolegom z Płocka 1:2. Zabrakło przede wszystkim szczęścia.
Markowianie stworzyli mnóstwo
dogodnych okazji, ale świetnie
dysponowany bramkarz do spółki
z poprzeczką i dwoma słupkami
nie pozwolił pokonać się choćby

drugi raz. Wcześniej nasi reprezentanci mimo przegrywania 0:2
wygrali ostatecznie w meczu półfinałowym 3:2. To spotkanie kosztowało ich wiele wysiłku, co także
miało wpływ na końcowy rezultat
w pojedynku finałowym. Oprócz
srebrnych medali na koncie „jedynki” znalazła się również statuetka króla strzelców, którą zdobył
Rafał Boczoń.
Warto odnotować, że turniej
był przeznaczony dla zawodników
urodzonych w roku 2005 i młodszych. W kadrze SP nr 1 wystąpili

głównie chłopcy, którzy przyszli
na świat w 2006 roku. To pozwala wierzyć, że za rok podopieczni
Patryka Ostrowskiego zajdą jeszcze dalej. Trzymamy kciuki, żeby
w kolejnej edycji przygoda „jedynki” zakończyła się na Stadionie Narodowym.
Skład drużyny: Kacper Marciniak, Jakub Kosiorek, Julek Kryszkiewicz, Artur Szabelski, Karol
Kosiorek, Rafał Boczoń, Maciek
Piątkowski, Jarek Janowski, Bartek
Banaszek, Jakub Sędziak.

Mistrzostwa Karate w Markach
22 kwietnia zawodnicy Klubu Sztuk Walki Tang Soo Do Wołomin wzięli udział
w Mistrzostwach Karate w Markach.
Michał Majewski
Jest to kolejny udany start, bowiem jeszcze na początku marca
zawodnicy uczestniczyli w Mistrzostwach Taekwondo, zdobywając wiele medali i wygrywając
wiele walk. Dwa tygodnie później
na Śląsku wystartowali w Mistrzostwach Polski Nowoczesnych Sztuk
Walki, zdobywając sześć tytułów
Mistrza Polski. Natomiast 8 kwietnia w Piasecznie zaliczyli start na
arenie Kick Boxingu, co jest dowodem na chęć konfrontacji z innymi
stylami.
Na sobotnich zawodach nasi
wojownicy startowali w trzech
konkurencjach
indywidualnych:
kata – pokaz tradycyjnych azjatyckich technik znany w karate, taekwondo oraz oczywiście tang soo
do. Liderami wołomińskiej drużyny
w kata są już od wielu sezonów:
Franciszek Kamiński, Ola Dejer
oraz Oliwia Winiarek (aktualna Mistrzyni Polski w kata z marca).
Semi Contakt – walka przerywana do pierwszego silnego
trafienia. Tu niezrównany był ak-

tualny Mistrz Polski z marca tego
roku Filip Szymaszczyk, również
w Markach zdobył złoty medal. Nie
ustępowały mu dziewczęta: Monika Banaszek (aktualna Mistrzyni
Polski z marca) oraz Ola Dejer. Na
tych zawodach zajęły dwa pierwsze stopnie podium.
Grappling – walka w parterze
na dźwignie i duszenie. Tu barwy
klubu reprezentowały: Oliwia Winiarek oraz Maja Soczuk.
Pełne podsumowanie naszej rywalizacji indywidualnej przedstawia się następująco:
Filip Szymaszczyk – I miejsce semi
contakt;
Ola Dejer – I miejsce kata, II miejsce semi contakt;
Oliwia Winiarek – I miejsce grappling, I miejsce kata;
Monika Banaszek – I miejsce semi
contakt, II miejsce kata;
Maja Soczuk – II miejsce kata, II
miejsce grappling;
Franek Kamiński – I miejsce kata;
Juljan Kamiński – I miejsce semi
contakt;
Maja Winiarek – I miejsce semi
contakt.

REKLAMA

Nasi zawodnicy nie ustępowali
również w drużynowej konkurencji kata: pierwsze miejsce drużynowe – Filip Szymaszczyk, Ola Dejer,
Monika Banaszek; drugie miejsce
drużynowe – Franek Kamiński,
Maja Soczuk, Oliwia Winiarek, Ania
Dudek. Jest to największy sukces
drużynowy w historii klubu.
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Zielonka i Tłuszcz zdobyły 10 mln zł

Poseł Sasin
w Wołominie

Blisko 10 mln zł dofinansowania otrzyma projekt pt. „OZE
w Zielonce i Tłuszczu” złożony w naborze wniosków
w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ
projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.

24 kwietnia odbyła się
konferencja prasowa
z posłem PiS Jackiem
Sasinem w jego biurze
w Wołominie. Uczestniczył
w niej również poseł Piotr
Uściński.

opr. redakcja
Projekt będący efektem partnerskiej współpracy międzygminnej, zainicjowanej przez burmistrza miasta
Zielonka, znalazł się w zaszczytnym
gronie pięciu projektów z terenu
województwa mazowieckiego, które otrzymały dofinansowanie! To
niewątpliwie ogromny sukces osób
odpowiedzialnych za pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych - pracowników urzędów miejskich w Zielonce
oraz w Tłuszczu, a przede wszystkim
wielka radość dla mieszkańców obu
gmin, którzy skorzystają z dofinansowania.
Celem projektu jest poprawa
stanu środowiska naturalnego na
terenie miasta Zielonka oraz gminy
Tłuszcz, natomiast celem szczegółowym – zwiększenie produkcji energii
ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu w 758 gospodarstwach domowych (w budynkach
mieszkalnych, dla użytkowników
prywatnych – mieszkańców Zielonki i Tłuszcza), zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł
Energii oparte na energii słonecznej
i biomasie.

Zakres
przedsięwzięcia
obejmie rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną:
430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacji fotowoltaicznych, 153 instalacji powietrznych pomp ciepła oraz
117 instalacji kotłów c.o. opalanych biomasą.
Z racji skali zainteresowania
projektem ze strony mieszkańców (647 budynków mieszkalnych) liderem projektu (a tym
samym wnioskodawcą) została
gmina Tłuszcz. Miasto Zielonka
ze 111 budynkami objętymi projektem jest partnerem i współrealizatorem projektu.

Rafał Orych
Przedmiotem spotkania było ustosunkowanie się posła do pytań, które
zadawali uczestnicy debaty w Wołominie 19 kwietnia. Co istotne, w niedzielę, 23 kwietnia PiS zakończył
konsultacje społeczne w sprawie projektu metropolii warszawskiej.
– Zbieramy w tej chwili informacje. W najbliższym czasie będziemy
w stanie podsumować te konsultacje. Aby dowiedzieć się, czego oczekują mieszkańcy. Jakie mają wątpliwości i jakie będą losy tego projektu.
W wyniku tych konsultacji będziemy
podejmować dalsze decyzje. Wiemy
już o tych głosach, że zmiany są konieczne – mówił poseł Sasin.
– W tej chwili jesteśmy w takim
momencie, że nic nie jest przesądzone w tej sprawie. Jesteśmy gotowi, aby dokonać daleko idących
zmian w tym projekcie – zapewnił.

REKLAMA
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Napiszmy razem
historię Wołomina
W  środę, 26 kwietnia o godz.
18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32
odbędzie się spotkanie informacyjne
dotyczące XIII tomu „Rocznika Wołomińskiego”. Zaproszenie skierowane
jest do mieszkańców miasta i gminy
Wołomin, którzy chcieliby podzielić się
swoją historią. Informacje: www.biblioteka.wolomin.pl, tel. 22 776 29 53.

Recital w Markach
Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w czwartek, 27
kwietnia o godz. 18.00 na recital
Romana Ziemlańskiego, wokalisty
i wirtuoza gitary. Wstęp wolny. Informacje: www.mokmarki.pl, tel. 22
781 14 06.

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.

Szukaj nas
pod adresem
www.fakty-wwl.pl
REKLAMA

Ogłoszenie
Starosty Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Starosta Wołomiński
podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10 w Wołominie,
wywieszono na okres 21 dni, tj. od 24.04.2017 r. do 14.05.2017 r., wykaz
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Z  przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą zapoznać
się w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Wołominie; poniedziałek w godz. 10ºº do 18ºº, wtorek – piątek - 8ºº
do 16ºº.

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

