REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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PGK W ZIELONCE
DO LIKWIDACJI
Podczas gdy inne gminy
tworzą spółki do realizacji
zadań komunalnych,
w Zielonce zamierzają takową
zamknąć. Prace nad likwidacją
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Zielonce toczą się
od połowy ubiegłego roku.
Czytaj na str. 2

CO SŁYCHAĆ
W SKARBCU GMINY
RADZYMIN?
Pod koniec 2014 roku
w radzymińskim samorządzie
nastąpiły diametralne zmiany.
Dzisiaj skupimy się na wynikach
finansowych gminy Radzymin
pod rządami nowego gospodarza
i zastanowimy się, co nas czeka
w najbliższej przyszłości.
Czytaj na str. 3
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Tysiące ludzi
w Chrzęsnem

Takiej frekwencji nie zanotowała od dawna żadna impreza na terenie powiatu
wołomińskiego. Na koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent płynęła do
Chrzęsnego rzeka ludzi, aby złączyć się w kilkutysięczną publiczność. Mieszkańcy
powiatu wołomińskiego i okolicznych miejscowości swoją obecnością zaakcentowali, co ich bawi i przyciąga. Oklaski, tańce i wspólny śpiew towarzyszyły wykonawcy przez cały koncert.

Mariusz Pazio
Występ Zenona Martyniuka,
który odbył się 14 maja w ramach
Majówki w Chrzęsnem (zabytkowy pałac z rozległym parkiem
położony w gminie Tłuszcz) poprzedził szereg atrakcji przygotowanych przez organizatorów
ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Wokół parku rozstawione
zostały stoiska rekonstrukcyjne,
z rękodziełem, z lokalnymi wyrobami, a także z małą gastronomią oraz gadżetami i zabawkami.
Dzieci mogły wziąć udział w grach
i zabawach przeprowadzanych
przez grupę Animato.

DLA KAŻDEGo coŚ MIŁEGo

fot. organizatorzy

Istotne wydarzenia miały również miejsce na dużej scenie. Aktorka Anna Szawiel poprowadziła
pierwszą część Majówki. Na początek przeniosła widzów do dalekiego Lwowa. Aktorzy Stanisław
Górka oraz Wojciech Machnicki
wraz z kompozytorem i pianistą
Zbigniewem Rymarzem przedstawili muzyczny program „Ten drogi
Lwów”. Później sceną zawładnęli
młodzi artyści i sportowcy, którzy na zmianę pokazywali swoje umiejętności. Reprezentowali
m.in. Dom Kultury Zacisze czy
akademię sztuk walki Andy.
REKLAMA

wIEcZÓR Z ZENoNEM
MARtYNIuKIEM
Po godzinie 18.00 na scenie
zameldował się Kabaret Dno, który
bawił publiczność swoimi skeczami. Podczas gdy członkowie zespołu Akcent kończyli przygotowania
do występu, na scenę wszedł gospodarz imprezy – starosta Kazimierz Rakowski. Wręczył nagrody
w ramach powiatowego konkursu
oraz podziękował mieszkańcom

za tak liczne przybycie. Zaprosił
na scenę Zenona Martyniuka oraz
Ryszarda Warota. Artyści zostali przyjęci gromkimi brawami od
licznie zgromadzonej publiczności.
Akcent wykonał swoje największe
hity, zarówno te z początku działalności, jak i najnowsze – „Życie to
są chwile”, „Chłopak z gitarą”, „Czekam na Ciebie” oraz oczywiście
„Przez twe oczy zielone”. Euforia
publiczności, owacje i prośba o bis
zatrzymała wykonawców na scenie
trochę dłużej. Na koniec koncertu
starosta Kazimierz Rakowski podarował muzykom pamiątki z powiatu wołomińskiego.
Przedstawiciele powiatu wołomińskiego dziękują współorganizatorom przedsięwzięcia: VERODOM Bambot i wspólnikom,
delikatesom Api, Toyocie Marki
oraz gminie Tłuszcz.

hIstoRIA I ŻYwIoŁ ŻYcIA
Tak duża frekwencja podczas
koncertu Zenona Martyniuka
i zespołu Akcent pokazuje, czego
oczekują mieszkańcy, w jaki sposób chcą spędzać wolny czas, przy
czym bawić się i śpiewać. W pałacowym parku w Chrzęsnem sam
koncert i obecność tysięcy słu-

chaczy dają się zinterpretować
symbolicznie.
Odrestaurowany pałac to nawiązanie do pańskiej Polski, z czasów świetności jej wielkich rodów
arystokratycznych i szlacheckich.
Został odbudowany siłami samorządów i z dofinansowania unijnego. Jest dumnym świadkiem
historii. Przyjmuje pod swój dach
wycieczki i grupy zorganizowane.
Rozbrzmiewa muzyką i doskonałymi odczytami. Kryje ważne dla
naszej historii treści.
W niedzielę przestrzeń pałacowego parku wypełnił dodatkowy
żywioł, pociągający i poruszający
tysiące ludzi. Disco polo to gatunek muzyczny wyrażający się
w prostych melodiach i tekstach,
w jakimś sensie nawiązujących do
kultury miejskiej i ludowej. Jeszcze niedawno bardzo krytykowany przez zwolenników innych
nurtów muzycznych, przetrwał
ten okres rozwinął się i zyskał olbrzymie grono słuchaczy.
14 maja byliśmy świadkami niezwykłego zjawiska. Dostojność
pałacu w Chrzęsnem, świadka
dziejów Polski i samego Mazowsza
spotkała się z żywiołem życia, który można było obserwować w czasie koncertu Zenona Martyniuka.
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Trzy wnioski (na 20 zakwalifikowanych) z gminy Jadów znalazły się na liście rankingowej do otrzymania
dofinansowania w ramach II naboru w konkursie Edukacja Ekologiczna 2017-EE-15 pn.
„Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”.
Gmina otrzymała łącznie 39.897 zł. W związku z tym zostaną przeprowadzone następujące konkursy:
„Ekologiczna olimpiada w gminie Jadów”, „Z ochroną za pan brat”, „Dożynki z ochroną przyrody”.
Szczegóły wkrótce na stronie gminy Jadów.

Ekologiczny
Jadów
fakty.samorząd

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

19 maja (piątek)
16:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 17 zł
18:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
20:00 – Gwiazdy – 16 zł
20 maja (sobota)
20:00 – Spektakl teatralny Pikantni – 85 zł
21 maja (niedziela)
14:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 17 zł
16:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
18:00 – Gwiazdy – 16 zł
22 maja (poniedziałek)
16:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 17 zł
18:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
20:00 – Gwiazdy – 16 zł
23 maja (wtorek)
16:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 17 zł
18:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
20:00 – Gwiazdy – 16 zł
24 maja (środa)
www
.kino.robi.to
16:00 – Smerfy:
Poszukiwacze
zaginionej wioski 3D – 17 zł
18:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
20:00 – Gwiazdy – 16 zł
25 maja (czwartek)
16:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 17 zł
18:00 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
20:00 – Gwiazdy – 16 zł
9 czerwca (piątek)
19:30 – Koncert Alicji Majewskiej – 70 zł, 80 zł

www.kino.robi.to
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PGK w Zielonce do likwidacji
Podczas gdy inne gminy tworzą spółki do realizacji zadań komunalnych, w Zielonce
zamierzają takową zamknąć. Prace nad likwidacją Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Zielonce toczą się od połowy ubiegłego roku. Sprawa omawiana była
na ostatniej sesji i okazała się jednym z bardziej emocjonujących, a jednocześnie nieco
niezrozumiałych punktów.
opr. red.
Na początku Andrzej Marek
Grodzki, przewodniczący rady
poinformował, iż wpłynął projekt
uchwały, podpisany przez grupę radnych, w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Zielonka
dotyczącego słabych postępów
w zakresie likwidacji spółki. Radni
obciążyli winą za opóźnienia burmistrza Grzegorza Dudzika.
Co ciekawe, dokument został
złożony w nocy poprzedzającej
sesję, co jak na warunki zielonkowskiego samorządu wydaje się
być nową praktyką. W związku
z bardzo późnym złożeniem projekt uchwały nie był omawiany
przez żadną komisję.

Kto jest autorem?
W dalszej części dyskusji sprawa przybrała jeszcze bardziej
nieoczekiwany obrót. Zanim burmistrz odniósł się merytorycznie do zarzutów wynikających
z uchwały, spróbował dowiedzieć
się, kto był autorem stanowiska,
zaznaczając, że mija się ono z faktami. Na początku żaden z radnych nie chciał się przyznać. Dyskusja trwała i w jej toku niektórzy
radni, którzy podpisali się pod
stanowiskiem, zaczęli zapewniać,
że to nie oni lub, że tylko coś dodali, co miało nieco zabawny wydźwięk. Wreszcie po półgodzinnej
dyskusji autorką okazała się Gabriela Wiśniewska, wiceprzewodnicząca rady.

Bezpodstawna uchwała?
W przedstawionym stanowisku
pojawił się zarzut, że burmistrz
przez ponad pół roku nie realizował uchwały rady miasta o likwidacji spółki. W odpowiedzi Grzegorz Dudzik wyliczył wszystkie
działania miesiąc po miesiącu, jakie były wykonywane. Podał daty,
dane dokumentów, które wskazywały, że sprawa jest w toku.
Co ciekawe, ostatnią rzeczą,
jaką przygotował, była analiza dla
radnych, w której przedstawił zestawienie planowanych czynności
likwidacyjnych i ich konsekwencje. Burmistrz wniósł też do rady
o opinie m.in. w zakresie majątku
spółki, który po niej pozostanie.
Dokumenty zostały przekazane
radnym pod koniec stycznia. Od
tego czasu nie zajęli się oni sprawą aż do zgłoszenia wspomnianej nocnej uchwały, tłumacząc,
że wykonanie uchwały o likwidacji
spółki należy do włodarza miasta,
a nie do radnych.
Podczas sesji niektórzy radni
przypominali sobie styczniową
analizę. Próbując jakoś wybrnąć

z dziwnej sytuacji, ogłoszono
przerwę, aby samorządowcy omówili sprawę w kuluarach. Wszystko wskazywało na to, że uchwała
zostanie oddalona. I wówczas nastąpił nagły zwrot akcji. Uchwałę podjęto, nie nanosząc nawet
żadnych poprawek. W takich oto
okolicznościach winę zrzucono
na burmistrza. Zastanawiać może
tylko, po co radni przyjęli taką
uchwałę, skoro proces przygotowania do likwidacji PGK w Zielonce trwa nieprzerwanie, od
momentu przyjęcia uchwały ws.
rozwiązania spółki.

Komentarz
burmistrza
Grzegorza
Dudzika:
– W samorządzie
zielonkowskim
od wielu lat
trwa dyskusja,

Fakty.kultura

Rowerem po Wołominie
Już niebawem ulicami Wołomina przejadą niezwykli rowerzyści – niezwykli, bo
na rowerach z minionej epoki. Okazją ku temu jest zorganizowany w ramach Dni
Wołomina VI Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów.
opr. AM
Uczestnicy rajdu na starcie
otrzymają kartę drogową oraz mapę
miasta. Po opuszczeniu linii startu
każdy z nich będzie musiał w dowolnej kolejności udać się do wyznaczonych miejsc i udzielić tam
odpowiedzi na pytania związane
z dawnym Wołominem. Na trasie
przejazdu będą także próby sprawnościowe i zręcznościowe.
Rajd rozpocznie się w sobotę, 20 maja w parku im. Wodiczki
przy ul. Moniuszki w Wołominie.
O godz. 10.00 odbędzie się rejestracja zawodników, następnie
przejazd ulicami miasta i o godz.
15.30 w pubie Taaka Ryba nastąpi
zakończenie rywalizacji oraz wręczenie nagród.
Jak zapowiadają organizatorzy,
start rowerem zabytkowym będzie
dodatkowo punktowany, a najlepiej

przebrana załoga w stroju „z epoki”
zostanie nagrodzona.
Impreza ta corocznie przyciąga właścicieli mniej lub bardziej
wiekowych rowerów. Zapewne

i tym razem nie zawiodą. Udział
w rajdzie jest bezpłatny.
Więcej informacji znajduje
się na stronie FB Wołomińskiego Stowarzyszenia Miłośników
Dawnej Motoryzacji.

czy pewne zadania o charakterze
komunalnym, porządkowym, naprawczym lepiej realizować poprzez spółkę czy poprzez jednostkę budżetową. Dla statystycznego
mieszkańca zapewne nie ma to
żadnego znaczenia. Liczy się, czy
czynności zostały dobrze wykonane, miasto posprzątane, czy
nie. Dla mnie formuła też jest bez
znaczenia, mój argument jest taki,
żeby miasto mogło realizować zadania lepiej i oszczędniej. Natomiast tę dyskusję – spółka czy jednostka – podniesiono w Zielonce
do rangi walki o niepodległość,
tak jak nie mielibyśmy poważniejszych rzeczy do przyspieszonego
omawiania. Trzeba dodatkowo
zaznaczyć, że procesów likwidacji miejskich spółek w skali kraju
praktycznie nie było. Trend jest
zdecydowanie odwrotny.
Po podjęciu przez Radę Miasta Zielonka uchwały o likwidacji
spółki w sierpniu 2016 r. Urząd
Miasta Zielonka ogłosił zapytanie
konkursowe w zakresie doradztwa w związku z zamknięciem
spółki. Były trudności ze znalezieniem właściwego podmiotu, bo
żądaliśmy w postępowaniu minimalnego chociaż doświadczenia
w likwidacjach spółek komunalnych, a okazało się, że kancelarii
mających taką wiedzę brak.
Jednak mimo tego czynności były
prowadzone i w styczniu 2016 r.
przedstawiony został radnym
harmonogram i zasady likwidacji
spółki z prośbą o opinie. Materiał
był poważny, więc z cierpliwością
czekałem na wnioski, szczególnie
od najbardziej zaangażowanych
w temat radnych. Aż tu nagle pojawiła się absurdalna uchwała. No
cóż, najważniejsze jest, że PGK –
mimo iż na drodze do likwidacji
– pracuje bez przerwy, wykonując
zadania na rzecz miasta, polegające na utrzymaniu czystości w Zielonce.
Fakty.gospodarka

Nie tylko dla
mieszkańców
Kobyłki
Loterie, gry, zabawy – te i inne
atrakcje pojawią się w sobotę,
20 maja w godz. 10.00-16.00
na placu przed Bingo Bistro
przy ul. Załuskiego 21 w Kobyłce. Powód? Rusza Karta
Kobyłczanina.
eda

fot. wołomin.org

Telefony
alarmowe

– To propozycja dla całego powiatu
wołomińskiego. Chcemy pozyskać jak
najwięcej sklepów, usługodawców, firm,
które przyłączą się do programu.
Korzyści będą obopólne. I dla biznesu, który będzie mógł dzięki karcie się
zareklamować, promować, mieć stałych
klientów; i dla posiadaczy kart, którzy
będą mieli zniżki na karcie – mówił Adam
Markuszewski w wywiadzie opublikowanym w numerze 2 (340) „faktów.wwl”.
Warto przyjść, warto skorzystać.
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Uwaga!
Zamknięty
przejazd
FAKTy.sAMORZąD

Co słycha� w skarbcu gminy Radzymin?

Nowe
parkingi
w Radzyminie

Pod koniec 2014 roku w radzymińskim samorządzie nastąpiły diametralne zmiany: odeszło
„stare” (wybory przegrał wieloletni burmistrz Radzymina – Zbigniew Piotrowski), przyszło
„nowe” (wybory wygrał niemający żadnego doświadczenia w samorządzie nowicjusz – Krzysztof
Chaciński). Dlaczego do tego doszło, to już historia. Dzisiaj skupimy się na wynikach finansowych
gminy Radzymin pod rządami nowego gospodarza i zastanowimy się, co nas czeka w najbliższej
przyszłości.

Już niebawem w gminie
Radzymin rozpocznie się
budowa trzech bezpłatnych
parkingów typu „Parkuj
i Jedź” (P+R). W poniedziałek,
8 maja burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński podpisał umowę z firmą AGBUD
Maria Skłodowska, Piotr
Skłodowski s.c. z Karpina
(gmina Dąbrówka), która zobowiązała się wybudować te
obiekty do końca 2017 roku.

Marek Brodziak

opr. AM
Bezpłatne parkingi typu „Parkuj
i Jedź” powstaną w Radzyminie przy
al. Jana Pawła II – przed Radzymińskim Ośrodkiem Kultury i sportu
oraz przy ul. Wyszyńskiego. Na obu
tych obiektach zostaną także zbudowane częściowo zadaszone miejsca
postojowe dla rowerów (ze stojakami na ponad sto rowerów). Trzeci
z parkingów zbudowany zostanie
w słupnie przy skrzyżowaniu al.
Jana Pawła II i ul. Żeromskiego.
Dzięki tej inwestycji powstanie
około stu nowych miejsc parkingowych, w tym miejsca dla kierowców
niepełnosprawnych.
Wartość całej inwestycji wynosi
ponad 1 mln zł, z czego ponad 800
tys. zł gmina Radzymin otrzyma
w formie dofinansowania unijnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej. Wniosek gminy Radzymin
o dofinansowanie został pozytywnie
oceniony m.in. ze względu na lokalizację parkingów, zapewniającą
integrację dojazdów komunikacją
publiczną, miejską oraz gminną.

www.fakty-wwl.pl
zapytaj o szczegóły:
reklama@fakty-wwl.pl
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W poniedziałek, 15 maja zamknięto przejazd tymczasowy w ciągu ulic Abramskiego – Słowackiego w Zielonce.
Z przejazdu tymczasowego mogą teraz korzystać tylko piesi i rowerzyści aż do momentu udostępnienia dla ruchu
tunelu w ul. Kolejowej. Tunel zostanie otwarty prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

FAKTy.sAMORZąD

TWoja
rekLama na

3

Na pierwszy rzut oka w Radzyminie wszystko jest w jak najlepszym porządku: wydawany przez
urząd kwartalnik „Radzyminiak”
pisze o nowym burmistrzu w samych superlatywach i często podkreśla, jak to niedobrze było za
czasów jego poprzednika; żaden
z radnych (z wyjątkiem dwóch,
no może trzech) nie ma żadnych
uwag do pracy burmistrza i jego
urzędu. Co więcej, radni w ogóle nie dyskutują na sesjach Rady
Miejskiej, dlatego tym trudniej
dowiedzieć się, co tak naprawdę
dzieje się w urzędzie.
Ale może to i lepiej, bo jak powiadają milionerzy, pieniądze lubią ciszę, a my, zjadacze ciemnego
chleba lubimy mówić o dużych
pieniądzach. A gdzie takie znaleźć? Oczywiście, w skarbcu radzymińskiego magistratu, do którego za chwilę zajrzymy.

poNAD 36 MLN DŁuGu
Zapewne obecnie urzędujący
burmistrz Radzymina był mile zaskoczony, kiedy po raz pierwszy
uchylił drzwiczki tegoż skarbca,
ponieważ kondycja finansowa
przejmowanego przez niego urzędu była dobra. Dług na koniec 2014
roku osiągnął kwotę 16,6 mln zł, co
stanowiło zaledwie 23,5% w stosunku do dochodów. Przy tej okazji warto wspomnieć, że jeszcze
w 2011 roku wskaźnik ten oscylował na poziomie 57%, ale dzięki
wyrzeczeniom i determinacji poprzedniej Rady Miejskiej, której
miałem wówczas przyjemność
przewodniczyć, udało się obniżyć zadłużenie gminy Radzymin
z niebagatelnej kwoty 32 mln zł do
niewielu ponad 16 mln zł. Udało
się także dokończyć kilka strategicznych dla lokalnej społeczności
inwestycji, tj. budowa kanalizacji
w mieście, rozbudowa przychodni zdrowia, jak również rozpocząć
budowę gimnazjum.
Dlaczego wracam do tych zamierzchłych dziejów? Patrząc na
poczynania obecnie urzędującego burmistrza Radzymina, mam
nieodparte wrażenie, że historia
może się powtórzyć i podobnie
jak za czasów jego poprzednika
Radzymin może zachłysnąć się
pozyskanymi środkami zewnętrznymi, tak jak to miało miejsce
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w 2011 roku, kiedy to urząd pozyskał dotację na budowę kanalizacji w mieście w wysokości ponad
42 mln zł i w trakcie jej realizacji
stracił płynność finansową.
Analiza dostępnych na stronie
urzędu dokumentów wskazuje na
to, że zaledwie w ciągu trzech lat
urzędowania obecnego burmistrza dług gminy Radzymin wzrósł
z kwoty 16,6 mln zł do ponad
36,8 mln zł, czyli o ponad 20 mln zł.
Co gorsza, na kolejne lata urząd
również zaplanował potężny deficyt, co w efekcie doprowadzi do
sytuacji, że zadłużenie gminy osiągnie w 2020 r. niebagatelną kwotę
46 mln zł.
Co to w praktyce oznacza? To,
że gmina żyje na kredyt. Ktoś
mógłby powiedzieć, że nie ma
w tym nic zdrożnego, wszak większość z nas ma do spłacenia jakiś

Większość inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2018
i w pierwszej fazie ich realizacji
urząd musi wyłożyć z własnej kasy
i kredytów całą kwotę niezbędną na ich realizację, czyli ponad
140 mln zł. Następnie urząd będzie musiał cierpliwie czekać na
rozliczenie zrealizowanych inwestycji i obiecane 68,6 mln zł. Biorąc pod uwagę, że obecny budżet
gminy Radzymin jest na poziomie
120 mln zł i większość tych pieniędzy przeznaczona jest na
utrzymanie szkół, urzędów, dróg,
wypłaty pensji i zasiłków (w tym
wypłaty z rządowego programu
Rodzina 500+), na inwestycje pozostaje około 20 mln zł. Czyli „trochę” brakuje. Na szczęście wśród
inwestycji, które dostały dofinansowanie, jest inwestycja warta
ponad 21 mln zł, którą rozpoczął

podatnikach. Mam nadzieję, że do
tego jednak nie dojdzie i gorąco
kibicuję urzędnikom, żeby doprowadzili wszystkie zaplanowane
inwestycje do szczęśliwego finału.

Kto ZABRoNI BoGAtEMu?
Martwi mnie jednak fakt,
że skutki finansowe już podjętych
decyzji sięgają połowy następnej
kadencji i w najbliższych latach
trudno (żeby nie mówić niemożliwe) będzie wprowadzić do budżetu jakąkolwiek większą inwestycję,
chociażby taką, o której miałem
przyjemność porozmawiać z Panem Krzysztofem Chacińskim na
ostatniej sesji Rady Miejskiej, czyli
rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Nadmie. Pomimo zapewnień
burmistrza, że rozbudowa tej placówki oświatowej jest już na eta-

DŁuG GMINY RADZYMIN w LAtAch 2009-2020 w MLN ZŁ

kredyt, to dlaczego urząd miałby
ich nie brać? Również podzielam
tę opinię, że w kredytach nie ma
nic złego, pod warunkiem że jesteśmy w stanie je spłacić i nie
zagraża nam utrata płynności finansowej, a w konsekwencji bankructwo.

20 MLN NA INwEstYcjE
Z danych, którymi chwali się
urząd, wynika, że gmina Radzymin pozyskała dotacje na kwotę
68,6 mln zł. Ale żeby zrealizować
wszystkie dofinansowane inwestycje i zamierzenia, urząd musi
zabezpieczyć wkład własny w wysokości ponad 66,3 mln zł.

jeszcze poprzedni burmistrz,
a która swój szczęśliwy finał miała
w 2016 roku, czyli budowa Gimnazjum im. Stefana Waltera.
Oczywiście, w materiałach propagandowych wydawanych za
pieniądze podatników przez radzymińskich urzędników nie ma
o tym wzmianki, pomimo iż to poprzednia Rada Miejska, podejmując uchwałę o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji, przewidziała
wszelkie rozwiązania pozwalające
na pozyskanie środków zewnętrznych. Niemniej jednak i tak pozostaje ryzyko, że mogą wystąpić
pewne problemy z płynnością
finansową urzędu, które w konsekwencji mogą się odbić na nas,

pie projektowania, nie znalazłem
o niej żadnej wzmianki w jakimkolwiek oficjalnym dokumencie
urzędu, dlatego jako rodzic dwójki
dzieci uczęszczających do tej placówki jestem pełen niepokojów,
jak nasze dzieci pomieszczą się
w szkole po wdrożeniu reformy
oświaty.
Mój niepokój potęguje fakt,
że radzymiński urząd, niczym
Imperium Romanum tuż przed
swoim upadkiem, przeznacza
ogromne pieniądze na organizację
bardzo drogich imprez, chociażby
takich jak wart prawie pół miliona
złotych Tour de Pologne, a nie ma
pieniędzy na porządną naprawę
dróg. Ale kto bogatemu zabroni?
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Mieszkanie za opiekę
Umowa o dożywocie to zazwyczaj przekazanie przez kogoś starszego swego
mieszkania w zamian za opiekę. Druga
strona w zamian zobowiązuje się do
świadczenia dożywotniej opieki, utrzymania i pochowania.
Umowa dożywocia to de facto bardzo specyficzna umowa kupna sprzedaży, gdzie nie za pieniądze tylko w zamian za opiekę na nabywcę jest
przeniesione prawo własności nieruchomości. Nabywający jest zobowiązany
przede wszystkim do zapewnienia mieszkania, wyżywienia, opieki w trakcie
choroby, jak również zorganizowania i opłacenia pogrzebu osoby, z którą
podpisała dożywocie. Uprawnienia osoby przekazującej nieruchomość zwanej dożywotnikiem (do opieki, mieszkania, wyżywienia, itp.) są niezbywalne,
czyli nie można ich ani sprzedać, nie podlegają też egzekucji. To jest wyłącznie osobiste prawo dożywotnika, które to prawa wygasają w chwili jego
śmierci, nie są też nabywane przez spadkobierców dożywotnika.
Dodajmy, iż ważną cechą umowy dożywocia jest to, że nie wymaga istnienia między stronami więzi o charakterze rodzinnym. Co ciekawe, zobowiązanym do utrzymywania dożywotnika może być nawet osoba prawna,
np. spółka z o.o. Umowa dożywocia to przeniesienie własności nieruchomości, więc powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem
nieważności.
Podatek od dożywocia
Umowa o dożywocie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ten obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy własności nieruchomości, a stawka tego podatku wynosi 2% wartości rynkowej
nieruchomości. Biorąc pod uwagę znaczną różnicę pomiędzy tą stawką a
stawką podatku spadkowego dla osób ze sobą niespokrewnionych, często
dochodzi do swoistego „ominięcia” płacenia podatku spadkowego poprzez
zastąpienie testamentu na daną osobę właśnie umową dożywocia, np.
spisywaną, gdy lekarze dają dożywotnikowi tygodnie życia.
Oczywiście osoba, która przekazała mieszkanie za opiekę, ma prawo wystąpić do sądu z powództwem, gdy umowa dożywocia nie jest
świadczona. W przypadku braku opieki sąd może zamienić obowiązek
jej świadczenia na dożywotnią rentę. Renta ta będzie miała wysokość
pozwalającą zaspokoić potrzeby dożywotnika co do opieki nad nim, nie
będzie natomiast wypłacanym w gotówce zwrotem wartości nieruchomości przekazanej w umowie dożywocia.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria adwokacka
nadma, ul. malinowa 10
tel. 22 214 01 46
tel. 692 383 412

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

leon, syn Karoliny i Michała
Kostka z Ząbek
ur. 10.05.2017 r. o godz. 10.00
waga 3650 g, wzrost 55 cm.

szymon, syn Katarzyny i Adama
Chacińskich z Nowych Ręczaj
ur. 15.05.2017 r. o godz. 6.20
waga 3620 g, wzrost 58 cm.

Aniela, córka Moniki i stefana
Kaczmarczyków z Warszawy
ur. 14.05.2017 r. o godz. 14.25
waga 3850 g wzrost 56 cm.

Nadia, córka Ewy i Artura
Kołaczyńskich z Ząbek
ur. 15.05.2017 r. o godz. 3.20
waga 3060 g, wzrost 53 cm.

REKLAMA

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na
okres 21 dni od dnia 05.05.2017 r., na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 w Zielonce, ogłoszenia dotyczącego oddania w dzierżawę
nieruchomości gruntowej o powierzchni 600 m kw.
położonej na terenie Glinianek w Zielonce, w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Więcej informacji
pod numerem tel. 22 761 39 25.

Neuroprzeka�niki
Czy zastanawialiście się Państwo, jak to się dzieje, że niektóre sytuacje,
zachowania, a nawet pokarmy sprawiają, że czujemy się znacznie
lepiej? Kiedy zachwycimy się książką, filmem lub pięknym zachodem
słońca; po wyczerpującym treningu lub zjedzeniu tabliczki czekolady
nasz nastrój zazwyczaj ulega poprawie. Odpowiedzialne za te zmiany są
substancje, zwane neuroprzekaźnikami – w największym uproszczeniu
ich działanie polega na przenoszeniu impulsów między komórkami
nerwowymi; nadmiar lub niedobór któregoś z neuroprzekaźników
może skutkować poważnymi zaburzeniami pracy całego organizmu.
MARtA BĄK, psYchoLoG
Jeżeli bierzemy pod uwagę
nastrój i jego zależność od neuroprzekaźników, do najczęściej
wymienianych należą: serotonina, dopamina i noradrenalina.
Niekiedy są one nawet określane
mianem „hormonów szczęścia”.
Serotonina jest tzw. neuroprzekaźnikiem
hamującym;
niezbędna jest dla utrzymania
dobrego nastroju, właściwego
apetytu i bezproblemowego snu.
Jej niedobór może być przyczyną
kiepskiego nastroju, nadmiernego apetytu i bezsenności.
Noradrenalina i dopamina to
z kolei tzw. neuroprzekaźniki
pobudzające. Noradrenalina jest
niezbędna dla stabilności emocjonalnej i skupienia. Jej niedobór
powoduje spadek energii i motywacji do działania. Dopamina reguluje odczuwanie przyjemności.
Niski jej poziom może być odpowiedzialny, np. za skłonność do
hazardu oraz innych uzależnień.

NEuRopRZEKAŹNIKI
A wYchowANIE
Dlaczego zainteresował mnie
właśnie temat neuroprzekaźników? Jaki jest ich związek z wychowaniem? Otóż: na wydzielanie się tzw. hormonów szczęścia
mamy w pewnym stopniu wpływ –
o czym pisałam na początku. Jedni
trenują bieganie, bo twierdzą (poniekąd słusznie), że wysiłek z tym
związany powoduje wydzielanie
się w ich organizmie pozytywnie
stymulujących
neuroprzekaźników. Inni się opalają (słońce ma dobroczynny wpływ na nasz nastrój),
jeszcze inni słuchają muzyki, czytają, przytulają zwierzęta...
Większość z wymienionych
przeze mnie sposobów należy zaliczyć do pozytywnych; ale rzeczywistość ma również swoje ciemne
strony. Są ludzie, którzy czerpią
satysfakcję (a więc i dopływ neuroprzekaźników) z innych zgoła
aktywności: ryzykownej jazdy autem, gier komputerowych pełnych

absurdalnej przemocy, niepohamowanej aktywności seksualnej
czy też bezpośredniej agresji lub jej
słownego odpowiednika (tu należy
wspomnieć o internetowych hejterach i stalkerach, których liczba
raczej rośnie, a nie maleje). Oznacza to, że do osiągnięcia psychologicznej przyjemności będą oni
potrzebowali właśnie tego rodzaju
działań – i nie da się ich w prosty
sposób zastąpić spacerami w świetle zachodzącego słońca i praktykowaniem zumby.
I tu właśnie pojawia się motyw wychowania: bowiem już od
najmłodszych lat powinniśmy
zwracać uwagę na to, z jakich aktywności nasze dziecko czerpie
satysfakcję – i UCZYĆ je takich
„metod” dostarczania sobie zwiększonej dawki neuroprzekaźników,
które będą jak najmniej niszczące,
zarówno dla niego, jak i dla jego
otoczenia. Przysłowie „Czego Jaś
się nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał” odnosi się również do neuropsychologii. :)

FAKTy.KUlTURA

�piewająco o zdrowiu
26 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się etap Powiatowy
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem tego corocznego wydarzenia była
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie, a współorganizatorami
Powiat Wołomiński i Miejski Dom Kultury w Wołominie. Patronat nad festiwalem
objęła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

opr. red.
Główny cel przyświecający
temu corocznemu festiwalowi
to propagowanie zdrowego stylu
życia. Podczas konkursu wystąpili
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz przedszkoli z powiatu wołomińskiego. Do finału
wojewódzkiego, który odbędzie
się 9 czerwca w Siedlcach, zakwalifikowali się laureaci pierwszych
miejsc w kategorii szkoły podstawowe oraz gimnazja: Szkoła
Podstawowa Nr 7 w Wołominie
– z piosenką pt. „Ruch to zdrowie” oraz Gimnazjum w Czarnej
– z piosenką pt. „Wstawaj”.

W kategorii przedszkola:
I miejsce – Przedszkole im. Pszczółki
Mai w Duczkach oraz Niepubliczne
Przedszkole nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach,
II miejsce – Przedszkole Publiczne nr
1 im. „ Krasnala Hałabały” w Kobyłce
i Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat”
w Ząbkach,
III miejsce – Oddział Przedszkolny
w Szkole Podstawowej nr 2 w Markach.
Natomiast wyróżnienie otrzymał
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Akademia Malucha” w Wołominie.
W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7

w Wołominie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
w Markach,
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Poświętnem.
Wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie
i Prywatna Szkoła Podstawowa ICO
w Wołominie.
W kategorii gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum w Czarnej,
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wołominie i Publiczne Gimnazjum w Józefowie,
III miejsce – Gimnazjum w Poświętnem.
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W Duczkach dla Oliwki i Wojtusia
W niedzielne popołudnie, 14 maja przy Przedszkolu
im. Pszczółki Mai w Duczkach wystartował pierwszy
w historii Bieg Przedszkolaka. W rywalizacji sportowej
udział wzięły całe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie.
Łącznie ponad 650 osób.
Do puszek organizatorzy zebrali 8.043,70 zł. Poza tym firma
DJCHEM Chemicals Poland przekazała na rzecz Oliwki i Wojtusia
po 5.000 zł.
I Bieg Przedszkolaka w Duczkach pokazał, jak silna jest w mieszkańcach i właścicielach lokalnych
firm chęć pomagania i organizowania podobnych przedsięwzięć.
Wszelkie imprezy przygotowane
do tej pory przez Radę Rodziców
Przedszkola im. Pszczółki Mai
w Duczkach czy Radę Rodziców
Zespołu Szkół w Duczkach cieszą
się ogromną popularnością wśród
mieszkańców i sąsiadów. Z niecierpliwością czekamy na kolejne
inicjatywy społeczne.

Trasa biegu liczyła 680 m długości. Na wszystkich uczestników
czekały medale, a zwycięzcy otrzymali: statuetki, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Całej imprezie przyświecał jeden cel – pomóc Oliwce i Wojtusiowi, którzy wymagają
opieki lekarskiej i rehabilitacji.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola w Duczkach
Łukasz Mituła, który do organizacji biegu włączył całą radę rodziców oraz dyrekcję i pracowników
przedszkola. Udało się również pozyskać szerokie grono sponsorów.
Partnerem głównym wydarzenia
została Fundacja PZU, a sponsorem głównym była firma DJCHEM
Chemicals Poland. Patronat nad
biegiem objęła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, a dyrekcja Zespołu Szkół w Duczkach użyczyła
placu i pomieszczeń potrzebnych
do przeprowadzenia wydarzenia.
Imprezę zorganizowano z wielkim rozmachem. Oprócz zmagań sportowych na wszystkich
uczestników wydarzenia czekały
liczne atrakcje m.in. degustacja
domowych wypieków, „strażacka”
grochówka, malowanie twarzy,
słodycze od firmy TAGO Tadeusz
Gołębiewski. Na scenie wystąpiły
dzieci z Przedszkola im. Pszczółki
Mai oraz uczniowie Zespołu Szkół
w Duczkach.

fot. video dąbrowski
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14 maja

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,
ul. Wileńska 32, Wołomin
16:00 – Wielki Test Wiedzy o Wołominie

19 maja

Izba Muzealna w Wołominie poświęcona Rodzinie Wodiczków,
ul. Armii Krajowej 43, Wołomin
18:00 – Wręczenie medali „Zasłużony dla Wołomina”
18:30 – Koncert kameralny wyk. Andrzej Kozłowski,
Filharmonia Narodowa
Pub „Taaka Ryba”, ul. Sikorskiego 4, Wołomin
20:00 – Koncert zespołu Chopin Died

5

20 maja

Zespół Szkół nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16
11:00 – Memoriał Florczaka
OSiR Huragan, ul. Korsaka 4
14:00 – Wioślarski Champion Wołomin
18:00 – Gramy dla Florka
Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,
ul. Wileńska 32, Wołomin
17:00 – Inscenizacja „Jak powstawało miasto Wołomin
– pogwarki przy rodzinnym stole”
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów –
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
17:30 – Piknik integracyjny i koncert pt. „Droga, walka, wolność”
Skwer im. Bohdana Wodiczki
10:00 – VI Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów
18:00 – II Międzypokoleniowa Potańcówka - zagra DJ WIKA

21 maja

Kościół MBCz w Wołominie
12:30 – Uroczysta Msza święta w intencji mieszkańców
Gminy Wołomin
Plac 3 Maja w Wołominie
15:00 – Festyn miejski z okazji Dni Wołomina
18:00 – Koncert Killing Silence
19:00 – Koncert NICK FUNK SHOW
20:30 – Koncert GWIAZDY WIECZORU: ENEJ
„Podczas Dni Wołomina będzie można także skorzystać z 10%
zniżki na wszystkie napoje ciepłe i zimne oraz
piwa regionalne, wina i drinki z oferty restauracji „Przystanek W”
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Weller 2 – Kołaków ‘44
29 kwietnia w Kołakowie (gmina Dąbrówka) miały miejsce obchody 73. rocznicy
zrzutu 4 żołnierzy Armii Krajowej Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk”.
Wydarzenie miało miejsce w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku.
Rafał orych

Szukaj naS
pod adreSem

Na uroczystościach dopisała
frekwencja. Stawiło się wielu gości,
wśród których byli lokalni samorządowcy, a przede wszystkim rodziny
z dziećmi. Honorowy patronat nad
obchodami objął Mariusz Błaszczak,
minister spraw wewnętrznych i administracji.

www.fakty-wwl.pl

Pierwsza część imprezy była
skierowana do dzieci. Możliwość
strzelania z broni do celu, wspinaczka w parku linowym – to tylko
niektóre z atrakcji przygotowane
z myślą o najmłodszych. Największe
emocje wzbudził bieg opracowany
adekwatnie do możliwości dzieci.
Obowiązywały 4 kategorie wiekowe. I tak udział wzięło: przedszkole
– 47 osób, klasy 1-3 – 79, klasy 4-6
– 88 i gimnazjum – 88. W sumie 302
uczestników. To ważne, aby w taki
sposób zakorzeniać w nich świadomość o poświęceniu naszych rodaków, którzy walczyli i oddali życie za
wolną Polskę.
Następnym punktem programu
był skok spadochronowy w wykonaniu 4 członków Związku Polskich
Spadochroniarzy (w tym żołnierzy
Wojsk Specjalnych).
Zgodnie z tradycją goście i mieszkańcy zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii. Co roku towarzyszy
jej inny element, oddający charakter
zrzutu. Tym razem uczestnicy trzymali litery, które tworzyły napis „Placówka Imbryk”. Potem delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem „Chwały
Oręża Polskiego”.
Po zapadnięciu zmroku rozpoczął się Nocny Bieg Terenowo-Przełajowy Weller 2. Kołaków ‘44 w kategorii open. Trasa liczyła ok. 7500 m
i była pełna przeszkód. Uczestnicy
musieli m.in. przeczołgać się pod
drutem kolczastym lub wspinać się
po siatce. W zamyśle bieg miał oddać okoliczności, w jakich musiało
sobie radzić w ’44 roku 316 żołnierzy
cichociemnych, zrzuconych rów-

fot. organizatorzy

BIEGNIEMY, Bo pAMIĘtAMY

BURMIsTRZ TŁUsZCZA
WU.6721.5.8.2017

nież w innych placówkach. W taki
sposób ich pamięć uczciło 106 zawodników z całego powiatu wołomińskiego. Bieg został opracowany
przez Fundację Sprzymierzeni i jednostkę wojskową GROM.

cIchocIEMNI – cIsI
BohAtERowIE
W części oficjalnej najpierw głos
zabrał Łukasz Kudlicki, szef gabinetu
politycznego MSWiA, który odczytał
list w imieniu ministra Błaszczaka.
– Nieprzypadkowo spotykamy
się dzisiaj w godzinach wieczornych. W nocy z 9 na 10 kwietnia ‘44
roku niewiele ponad dwa kwadranse po północy w kołakowskim lesie
wylądowali cichociemni – mówił
Radosław Korzeniewski, wójt gminy
Dąbrówka.
– W tamtą kwietniową noc, 73
lata temu z nieba nad Kołakowem
przyszedł znak, symbol, cicha nadzieja na to, że dzień wolności jest
już bliski. Wylądowało czterech wyjątkowych ludzi ukrytych pod konspiracyjnymi pseudonimami Sarba,
Łobuz, Pływak i Osa. Oczekiwała
na nich cała podziemna Polska i co
szczególnie ważne – nasi przodkowie, mieszkańcy tych okolic – dodał.
– Polska choć w tym świecie
zdradzona i osamotniona – walczy
i nigdy się nie podda. To oni cisi
bohaterowie dąbrowieckiej i radzymińskiej ziemi przygotowali
placówkę odbiorczą, zabezpieczyli

teren, poddali swoich towarzyszy broni, zapewnili im transport
i bezpieczną kryjówkę. To dzięki
nim operacja desantowa Weller
2 zakończyła się sukcesem – zaznaczył.
– My wszyscy poprzez swoją obecność dajemy dziś znak
cichociemnym, znak pamięci,
wdzięczności i wierności ich
ideom. Miejmy nadzieję, że jest
widoczny z nieba. Rozejrzymy
się. Stoimy w miejscu dosłownym. W podobnym czasie co
partyzanci czekający na skoczków. Tu wydarzyła się historia.
Kto wie? Może w leśnym echu
dosłyszymy pogłos pomruku
silników liberatora? Jedno jest
pewne – bądźmy zawsze dumni
z Polski. Cześć i chwała bohaterom! – podsumował.
Następnie odczytano Apel
Pamięci. Uroczystości zakończyła animacja laserowa, obrazująca moment przelotu samolotu nad Kołakowem i zrzutu
cichociemnych. Po nim uczestnicy mogli obejrzeć efektowny
pokaz laserowy.
Obchodom
towarzyszyły wystawy historyczne m.in.
Wojskowego Centrum Edukacji
Obywatelskiej poświęcona cichociemnym. Każdy, kto odwiedził
w ten sobotni wieczór Kołaków,
mógł znaleźć coś dla siebie. Pamięć o żołnierzach wciąż jest
żywa.

Tłuszcz, 12 maja 2017 r.

oGŁosZENIE o wYŁoŻENIu Do puBLIcZNEGo wGLĄDu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta tłuszcza wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV.212.2016 Rady Miejskiej
w Tłuszczu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Tłuszcza,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta tłuszcza
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Wydział Urbanistyki, I piętro, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu oraz na Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu - www.tluszcz.bip.net.pl,
w zakładce „Tablica Ogłoszeń”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 13:00, na sali Konferencyjnej w budynku urzędu Miejskiego w tłuszczu, ul. warszawska 10,
05-240 tłuszcz, I piętro.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie
do Burmistrza Tłuszcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim
w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz lub na adres urzędu. Jako
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, ww. projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości
udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym
mowa powyżej. W miejscu i czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego można zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz albo za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@tluszcz.pl.
W temacie uwag i wniosków przesyłanych drogą elektroniczną należy wpisać
„strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Tłuszcza.
Burmistrz Tłuszcza
/-/ Paweł Marcin Bednarczyk

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

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Jeszcze przez kilka dni uczniowie kończący gimnazja mogą rejestrować się w systemie
elektronicznym, aby zapisać się do wyjątkowej klasy o profilu chemicznym, która
powstaje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie przy
ulicy Sasina 33.

W ostatnią niedzielę kwietnia w Strachówce i Sulejowie
odbyła się coroczna impreza plenerowa „Vademecum –
w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”.
Dobra okazja, by zobaczyć szlacheckie wesele
i zwyczaje z nim związane.

MP

Współpraca szkoły z DJCHEM
Chemicals Poland nie tylko poprawi możliwości edukacyjne dla młodzieży, ale także pozwoli uczniom
zrozumieć istotne procesy związane z kształtowaniem się nowoczesnych technologii. Zajęcia pomogą
także zrozumieć zasady rządzące rynkiem pracy i będą wpierać
kształtowanie drogi zawodowej
ucznia.
Pierwszy etap rekrutacji na rok
szkolny 2017/2018 polega na zarejestrowaniu się kandydata przez Internet w systemie. W tym tygodniu
pojawia się ostatnia szansa, żeby dokonać takiej rejestracji i od września
stać się uczniem wyjątkowej klasy
w lokalnej, wołomińskiej szkole.

eda
– Po uroczystej Mszy św. na
stopniach kościoła w Strachówce
przedstawiliśmy zaręczyny i błogosławieństwo narzeczonych. Po
nim ślubny orszak bryczek i wozów konnych prowadzony przez
ułanów ze Stowarzyszenia im
I pułku Ułanów Krechowieckich
z Kobyłki wyruszył do Sulejowa.
Trzy razy „młodzi” zatrzymywali
się przed tradycyjnymi bramkami przygotowanymi przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich
ze Strachówki, Jadwisina i Równego. Goście uczestniczyli w rekonstrukcji obrzędu zaślubin,
a następnie wyruszyli w drogę
powrotną do Strachówki.
Kolejnym zwyczajem było
powitanie młodych chlebem
i solą, a tradycyjnym polonezem
w wykonaniu gimnazjalistów
rozpoczęło się wesele. Dzieci od-

fot. djchem

Uczniowie klasy chemicznej będą
uczęszczali na dodatkowe zajęcia do
położonej w pobliżu szkoły firmy DJCHEM Chemicals Poland.
Przedsiębiorstwo jest liderem
w branży chemicznej. Dominuje
w produkcji antyutleniaczy i antyozonantów aminowych. Firma
koncentruje się na opracowywaniu
własnych technologii i rozwiązań,
opierając się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry technicznej.
Wiedza ta jest pogłębiana poprzez
nieustanne badanie rynku pod kątem nowych urządzeń i rozwiązań
technicznych. Produkcję nadzoruje
elektroniczny system Delta V 2000

amerykańskiej firmy Emmerson.
Zakład posiada doskonałe laboratorium, które będzie dostępne dla
młodzieży.
– Uczniowie będą mogli zetknąć
się z doświadczeniami na najwyższym poziomie, zgłębią tajniki chemii, z roku na rok podniosą swoje
kompetencje – stwierdza Bogdan
Domagała, twórca firmy. – Zamierzamy wspierać uczniów także podczas zajęć na terenie szkoły, przy
zgłębianiu zagadnień, które znajdują się w podstawie programowej
– dodaje.
Firma DJCHEM posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć
edukacyjnych. Regularnie wspiera
kształcenie studentów.

fot. organizatorzy

Zostań chemikiem w Wołominie Wielkie wesele

REKLAMA

tańczyły pięknego kujawiaka, a młodzież ognistego mazura.
Druga część rekonstrukcji zakończyła się obrzędem oczepin,
zdjęciem pannie młodej wianka i założeniem czepka przy tradycyjnej
pieśni „Oj chmielu, chmielu” – opowiada Grażyna Kapaon, prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska.
Była również okazja, by odwiedzić XIX-wieczny salonik – napisać
piórem i atramentem liściki lub nauczyć się kaligrafii. Nie zabrakło też
propozycji dla najmłodszych, takich
jak zabawa w XIX-wieczną ciuciubabkę czy nauka toczenia fajerki.
Całość dopełniło pyszne jedzenie –
tradycyjne pierogi i kartacze.
– Zapraszamy już za rok na kolejne „Vademecum – w korowodzie
weselnym rodziców Cypriana Norwida” w 200. rocznicę ich ślubu. Będzie wiele atrakcji – zapewnia Grażyna Kapaon.

Fakty.ciekawostki

Co kryją lasy
w Dąbrówce?

fot. archiwum prywatne

Przechadzając się po powiatowych lasach, niekiedy
można trafić na intrygujące znaleziska.

Rafał Orych
W 2015 roku mieszkańcy gminy Dąbrówka na jednej z dróg
w lesie pomiędzy Laskowem
a Słopskiem znaleźli szkielet
zwierzęcia... bez kończyn i łba.
Czyj to szkielet? Gdzie stracił
głowę? Czy to dzieło myśliwego, który zabrał ją jako trofeum,

a resztą zajęła się natura? Powiat
wołomiński i okolice skrywają więcej tajemnic, niż nam się wydaje.
Zachęcamy naszych czytelników
do wytężania wzroku i wzmożonej
uwagi podczas porannego joggingu, grzybobrania lub przechadzki
po mieście. Zdjęcia i komentarze
prosimy przesyłać na adres: fakty@
fakty-wwl.pl.
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TEKsT PROMOCyJNy

Nowy market w Dąbrówce
W piątek, 19 maja o godzinie 7.00 w Dąbrówce przy ul. Kościelnej 12A nastąpi
uroczyste otwarcie nowego sklepu sieci PRIM Market. W tym dniu na klientów
sklepu będą czekały liczne niespodzianki – promocje, degustacje oraz produkty
w superatrakcyjnych cenach.

Przedszkole
w Postoliskach to
strzał w dziesiątkę!
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu dzieli się
z czytelnikami świetną nowiną. Pierwszego września
otwarte zostanie przedszkole w Postoliskach! Krzysztof
Gajcy opowiada także o szeregu innych inwestycji
planowanych w jego okręgu wyborczym oraz wyjaśnia,
dlaczego tłuszczańscy radni oficjalnie skrytykowali
projekt ustawy o metropolii warszawskiej.

PRIM to polska sieć marketów
spożywczo-przemysłowych, działająca w północno-wschodniej
Polsce od ponad 20 lat. Wcześniej
pod szyldem „Zielony Market”,
obecnie rozwijająca się intensywnie, otwierając nowe punkty handlowe,tym razem w Dąbrówce – to
już 52 sklep tej sieci. Sklep w Dąbrówce zatrudnia 15 pracowników,
którzy zadbają o jak najlepszą obsługę i zadowolenie klientów.
Market PRIM zajmuje powierzchnię 400 m2, jest przestronny i dobrze zaopatrzony. Mięso
i wędliny w marketach PRIM pochodzą od krajowych dostawców,
są zawsze świeże i najwyższej jakości, tak jak dostarczane tam warzywa i owoce. W markecie PRIM
znajduje się również małe BISTRO,

które zaprasza codziennie na wyśmienite zapiekanki i hot-dogi.
Świeże mięso, piękne warzywa
i owoce oraz pieczywo kuszące
swym aromatem – każdy klient
z pewnością znajdzie tu coś dla
siebie.

W dniu otwarcia liczne
promocje degustacje oraz
produkty w superatrakcyjnych
cenach, np. ćwiartka
z kurczaka 2,99 zł/kg,
pomidory 2,99 zł/za kg oraz
łopatka bez kości 9,89 zł/kg.

FAKTy.PAsJA

Rajd w Wołominie
W sobotę, 13 maja na zaproszenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Jana Zientary
przybyło ok. 150 motocyklistów, kilka zabytkowych samochodów osobowych, w tym
Wartburg z 1975 r.
jadwiga powała

Zbiórka motocyklistów nastąpiła na placu przy Starostwie Powiatowym w Wołominie. Kolumna
pojazdów w eskorcie policji ruchu
drogowego przejechała ulicami
Wołomina do OSKP Jana Zientary.
Na miejscu czekał przygotowany dla wszystkich przybyłych poczęstunek. Następnie uczestnicy
radu wyruszyli w dalszą drogę po
gminach powiatu m.in. Ostrówek,
Klembów, Radzymin, Kuligów.
Rajd zakończył się w Skansenie w Kuligowie. Tam właściciel
tego obiektu Wojciech Urmanowski ugościł wszystkich przybyłych.
W imprezie udział wzięła również burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan. Komandorem rajdu był
Tadeusz Tymiński.
Rajd wzbudza duże zainteresowanie. Przybywa coraz więcej
uczestników i gości. Z niecierpliwością czekają na następny rok.
Głównym organizatorem była
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Jan Zientara w Wołominie,
a współorganizatorami Wojciech
Urmanowski – właściciel Skansenu
w Kuligowie oraz wołomińska Fabryczka.
REKLAMA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW WWL-008
AUTO-MYJNIA (wszystkie typy pojazdów)
AUTO-SERWIS (zawieszenia, geometria kół, wulkanizacja,
naprawy bieżące, klimatyzacje, hamowania)

TACHOGRAFY (analogowe, cyfrowe, instalacja, naprawy)

Wołomin
Szosa Jadowska 53
tel./fax: 22 776 10 08
22 776 18 28
www.zientara.com.pl

BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

TO MIEJSCE
CZEKA NA TWOJĄ
REKLAMĘ
2 2 787 07 11
664 200 502

Marcin Ołdak: Czy to prawda,
że 1 września otwarte zostanie
tak wyczekiwane przez mieszkańców przedszkole w Postoliskach?
Krzysztof Gajcy: – Tak. Przedszkole, o które dopominali się
mieszkańcy tej części gminy, rozpoczyna działalność pierwszego
września 2017 roku. Muszę przyznać, że zainteresowanie zapisem
do przedszkola przerosło nasze
oczekiwania. Projektowane było
z myślą o trzech grupach po 25
dzieci. Tymczasem w związku
z dużą ilością chętnych musieliśmy zagospodarować salę rekreacyjną, aby utworzyć czwartą
grupę, a i tak nie dla wszystkich
starczyło miejsca. To dla mnie gigantyczny powód do zadowolenia
oraz nie ukrywam sukces, gdyż
mimo różnych opinii, a czasami
wręcz pewnego braku zrozumienia co do potrzeby tej inwestycji
– okazało się, że budowa nowego
przedszkola to strzał w dziesiątkę, realizacja ważnej potrzeby naszych mieszkańców.
Dziękuję koleżankom i kolegom radnym oraz panom burmistrzom wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu za
finanse i zaangażowanie w powstanie placówki. Zasłużone podziękowania należą się dyrektor
Marzenie Boruc oraz wicedyrektor Małgorzacie Denoch i Bożenie
Kielak. Wiele godzin spędziły przy
nadzorowaniu oraz wprowadzaniu
możliwych zmian podczas prac
wykończeniowych. Chciałem zauważyć, że będzie to przedszkole
dla dzieci z całej gminy, a nie tak
jak niektórzy mi zarzucali jedynie dla Postolisk – choć z drugiej
strony muszę przyznać, że trochę
tego żałuję, ale przepisy na to nie
pozwalają.
Jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy pańskiego okręgu wyborczego do końca
kadencji w 2018 roku?
– O zakończeniu budowy
przedszkola mówiłem w poprzednim pytaniu. Był to główny cel
do zrealizowania w tej kadencji.
Druga wielka inwestycja to budowa ronda. Na tę inwestycję został już przeprowadzony przetarg
i podpisano umowę z wykonawcą. W związku z budową musimy
poszerzyć ulicę Starowiejską, aby
zrównać ją z szerokością wjazdu
na rondo.
Kolejne, mniejsze już inwestycje to budowa chodników właśnie przy ulicy Starowiejskiej oraz
Spacerowej w kierunku Fiukał.
Chodniki są niezbędne dla bezpieczeństwa dzieci dochodzących do
szkoły w Postoliskach.
Następną sprawą, jaką trzeba
się zająć, jest odwodnienie miejscowości Fiukały. Problem w tamtym miejscu trwa od wielu lat, a to
dlatego, że odwodnienie trzeba
prowadzić po gruntach prywatnych. Tymczasem chciałbym,
aby w przyszłorocznym budżecie
gminy znalazł się projekt chodnika wraz z odwodnieniem ulicy Zacisznej oraz kontynuacja budowy

wodociągu w ulicy Aksamitnej.
Oczywiście, cały czas ważna
jest poprawa przejezdności dróg
gruntowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Zależy mi na tym,
by nasze sołectwo mogło się coraz intensywniej rozwijać. Dlatego
potrzebny nam będzie plan przestrzennego
zagospodarowania.
W naszej gminie ma go Tłuszcz,
a prace nad nim dobiegają końca
w Jasienicy.

Jaka jest opinia radnych gminy
Tłuszcz na temat metropolii warszawskiej?
– Po zapoznaniu się z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który mówił,
że powiat wołomiński zostanie
zlikwidowany i w dużej części
przyłączony do metropolii, a gmina Tłuszcz dołączona do najbliższego powiatu, czyli do Wyszkowa, rozpoczęliśmy rozmowy w tej
sprawie. Wspólnie z burmistrzem
i jego zastępcą uczestniczyliśmy
w kilku spotkaniach, między innymi w ostatnich konsultacjach
w Wołominie.
Skutkiem tychże spotkań i dyskusji była decyzja o zwołaniu sesji
nadzwyczajnej. Podjęliśmy na niej
opinię, iż Rada Miejska w Tłuszczu
jest przeciwna likwidacji powiatu
wołomińskiego, a w przypadku,
gdyby ta likwidacja nastąpiła, to
nasza gmina powinna również zostać włączona do metropolii. Opinia została przyjęta dwunastoma
głosami za, przy trzech wstrzymujących się.
Nasze wypowiedzenie się w tej
sprawie miało sens! 28 kwietnia
projekt ustawy został wycofany,
a odbyło się to, jak wszyscy widzieliśmy, pod naciskiem społecznym, a więc i na podstawie naszej
opinii. Szkoda, że nie wszyscy samorządowcy przyłączyli się do tej
konstruktywnej krytyki, a wręcz
przeciwnie – pogodzili się z przyłączeniem gminy Tłuszcz do innego powiatu.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Podsumowanie spotkań
plenerowych nt. rewitalizacji
gminy Klembów
Kwiecień w gminie Klembów upłynął pod znakiem konsultacji społecznych dotyczących
rewitalizacji gminy Klembów na lata 2017-2023. W miejscowościach Tuł, Roszczep,
Klembów oraz Krzywica spotkaliśmy się z mieszkańcami, z którymi rozmawialiśmy
o tym, co to jest rewitalizacja, do kogo jest skierowana i jakie korzyści z niej płyną.
uG

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, złożony w dniu
28 marca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak
WAB.6740.14.18.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Spokojnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słowiańską w Wołominie”.
Działki usytuowania obiektu:
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod
inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek
po podziale):
− ew. nr: 204/3 (204/18, 204/19), 205 (205/1, 205/2), 207 (207/1,
207/2), 210 (210/1, 210/2), 214 (214/1, 214/2), 232 (232/1,
232/2), 235/1 (235/3, 235/4), 242 (242/3, 242/4), 249 (249/1,
249/2), 250 (250/1, 250/2), 252 (252/1, 252/2), 254 (254/1,
254/2), 258 (258/1, 258/2), 260 (260/1, 260/2), 262 (262/1,
262/2), 279 (279/1, 279/2), 283 (283/1, 283/2), 284 (284/1,
284/2), 286/1 (286/3, 286/4), 286/2 (286/5, 286/6) w obrębie
0034-34, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Wołomin w całości:
− ew. nr: 211, 212, 233, 272, 230/2 w obrębie 0034-34, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
•
w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu, na których użytkowanie wieczyste
wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (tłustym drukiem – numery
działek w projektowanym pasie drogowym, na których użytkowanie
wieczyste wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 229 (229/1, 229/2), 273 (273/1, 273/2), 275 (275/1,
275/2) w obrębie 0034-34, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
- miasto.
•

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 203/10, 203/14, 222/3, 256/2, 268/2, 269/2, 271/3
w obrębie 0034-34, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego
pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod
budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych,
w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 203/14, 244, 249 (249/1, 249/2), 219, 288 w obrębie
0034-34, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 2/2 w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w starostwie Powiatowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16,
pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podczas tych spotkań dorośli oraz dzieci wspólnie przygotowywali ozdoby wielkanocne,
uczestniczyli w konkursie wicia
palem, a podczas spływu kajakowego mogli poznać z bliska potencjał turystyczny rzeki Rządzy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywne uczestnictwo
w tych spotkaniach. Szczególne
podziękowania należą się naszym lokalnym Liderom: Radnym
Halinie Adamskiej, Katarzynie
Wnuk, Wojciechowi Śliwie oraz
Sołtysom Marcie Karbownik,
Pawłowi Stępniowi, Dawidowi
Łysikowi i Michałowi Wąsikowi,
którzy zaangażowali się w organizację tych konsultacji. Poprzez
spotkania i konsultacje udało się
zebrać odpowiednie informacje,
dzięki którym Rada Gminy Klembów w dniu 27 kwietnia przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
i wdrożenia do realizacji Program
Rewitalizacji dla Gminy Klembów
na lata 2017-2023.

Projekt „Program Rewitalizacja
dla Gminy Klembów” jest
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej, Funduszu
spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 oraz
budżetu państwa.

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 24 kwietnia 2017 roku dla Burmistrza Wołomina
decyzji Nr 17pz/2017 znak WAB.6740.14.47.2016, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej polegającej na
budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka, od skrzyżowania
z ul. Mińską w miejscowości Majdan do działki nr ew. 46/42 w miejscowości Mostówka gmina Wołomin”.
Działki usytuowania obiektu:
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod
inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek
po podziale):
− ew. nr: 46/42 (46/43, 46/44), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 49
(49/1, 49/2), 52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 54 (54/1, 54/2),
56/2 (56/5, 56/6), 56/3 (56/7, 56/8), 56/4 (56/9, 56/10) w obrębie 0004 - Mostówka, jednostka ew. 143412_5 – Wołomin – obszar wiejski,
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Wołomin w całości:
− ew. nr: 30 w obrębie 0003 - Majdan, jednostka ew. 143412_5 –
Wołomin – obszar wiejski,
− ew. nr: 103/1 w obrębie 0004 - Mostówka, jednostka ew.
143412_5 – Wołomin – obszar wiejski.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
− ew. nr: 38 w obrębie 0003 - Majdan, jednostka ew. 143412_5 –
Wołomin – obszar wiejski.
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 106
w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw.
12-16, pt. 8-16.

TEKsT PROMOCyJNy

Muzyka na
każdą okazję
Duet DJ-ów G&P_duo music
z gminy Poświętne i Strachówka zaprasza do współpracy. Oferujemy oprawę
muzyczną imprez, takich jak:
18-tki, poprawiny weselne,
imprezy urodzinowe, dyskoteki szkolne i prywatne, imprezy plenerowe, bankiety.
Zapewniamy muzykę dostosowaną do klienta. Posiadamy
nowoczesne oświetlenie diodowe
i kolumny estradowe. Warto przekonać się samemu. szukajcie nas na:
www.facebook.com/GP_duo-music-108857059687241/
Kontakt:
gpduomusic@gmail.
com, 662 632 661, 502 193 120.
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Dam pracę
z Zatrudnię piekarza lub przyuczę do
zawodu, okolice Tłuszcza. Możliwość zakwaterowania, tel. 507 705 220
z Zatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

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

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

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

z Naprawa 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

z 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

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

STUDNIE HYDRAULIK
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

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

STUDNIE

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

Naprawa pralek i sprzętu AGD,
elektrousługi Wołomin, ul. Legionów 18, tel. 22 787 98 63, 693
081 459, 731 024 174

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

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

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

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

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Toczenie, frezowanie konwencjonalne i CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396
Pracownia złotnicza – wyrób,
naprawa, skup i sprzedaż złotej i srebrnej biżuterii. Ząbki,
ul. Targowa 11, tel. 22 781 45 55
z Artystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.
PROJEKTY

CUKIERNIA BANASIAK

z Docieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

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

TEL. 602 724 738

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
z Układanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71
z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
z Usługi 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

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
ztynki akrylowe itp.
zparapety zewnętrzne
zpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

Fauna i ﬂora

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

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

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

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

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

AUTO CZĘŚCI

VOLKSWAGEN, AUDI

Sklep zoologiczny Pupil

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

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

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

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

z Poszukuję do wynajęcia domku
dwupokojowego w okolicach Kobyłki, Wołomina, tel. 573 093 332

SKLEP OGRODNICZY

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

Hydraulik Pogotowie 24h Pogotowie wodno-kanalizacyjne
24h, instalacje sanitarne c.o.
Instalacje gazowe, montaż,
spawanie, sprawdzanie szczelności, ciśnieniowe udrażnianie
kanalizacji, tel. 501 195 176,
www.hydraulikbrzuchalski.pl

Nieruchomości wynajmę

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

Ogrodzenia

Budowlane usługi

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

Obsługa imprez

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

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

Nieruchomości sprzedam
z Domek murowany 64 m2 do samodzielnego wykończenia w Lipinkach,
działka 800 m2, tel. 664 891 210
z Sprzedam dom wolnostojący 2011 r.
o pow. 127 m2+16 m2 tarasu z działką
57a, Dębowiec koło Urszulina, przy trasie
Lublin – Włodawa, działka zagospodarowana wraz z dodatkowym budynkiem gospodarczym, prąd, wodociąg,
kanalizacja, tel. satelitarny, kominek,
tuje, krzewy ozdobne, lasek brzozowy,
zarybiony staw, obok poleskiego Parku
Narodowego, tel. 794 142 912, idealny
dom letniskowy, cena 430.000
z Sprzedam działkę 5 hektarów w miejscowości Jamniki koło Urszulina, przy trasie Lublin – Włodawa, obok Poleskiego
Parku Narodowego, częściowo zalesiona,
uzbrojona, rolna z możliwością zmiany
na budowlaną. Możliwość zakupu części
działki, tel. 794 142 912, cena 280.000

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
2 2 787 07 11
664 200 502
REKLAMA

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

fakty.kryminalne

5.05.2017

zz Wołomin. Sprawcy, po poprzednim
pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych,
skradli pojazd marki Volkswagen Passat
koloru czarnego, rok produkcji 2014,
o wartości 80.000 zł. Policjanci WP KPP
Wołomin w wyniku penetracji terenu na
jednym z parkingów osiedlowych ujawnili przedmiotowy pojazd, który został
porzucony przez sprawców kradzieży.
Pojazd przekazano zgłaszającemu.
zz Kobyłka, ul. Nadarzyńska. Marcin
K., kierując pojazdem marki Fiat Punto,
zjechał na przeciwległy pas ruchu,
doprowadzając do zderzenia czołowego
z pojazdem marki Ford Transit, którym
kierowała Halina F. Osoby kierujące
pojazdami zostały przewiezione do
szpitala z obrażeniami ogólnymi. Pasażer
z pojazdu Fiat Punto Patryk M. został
przewieziony do szpitala z obrażeniami
nóg. Od kierujących pojazdami pobrano
krew.
zz Marki, ul. Krasińskiego. Kierujący
pojazdem marki Audi A4 Sebastian P.
na skrzyżowaniu ulic potrącił jadącą na
deskorolce nieletnią (lat 13). W wyniku
zderzenia nieletnia z ogólnymi potłuczeniami została przewieziona do szpitala.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
zz Ząbki, ul. Sikorskiego/skrzyżowanie
ul. Gajowej. Rafał K. złożył zawiadomienie, że na rondzie nieznany sprawca
poruszający się pojazdem marki Ford
Focus wymusił pierwszeństwo podczas
opuszczania ronda, zajeżdżając drogę
jadącemu rowerem zgłaszającemu,
czym doprowadził do wypadku. W wyniku zdarzenia zgłaszający doznał
złamania lewej ręki.

6.05.2017

zz Tłuszcz. Kradzież samochodu
marki Renault Master (rodzaj autobusu
z przeznaczeniem do przewozu osób
niepełnosprawnych) koloru żółtego
z naklejkami w kolorze czerwonym,
rok produkcji 2001. Suma strat:
16.000 zł. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Tłuszczu
w kompleksie leśnym na drodze
ujawniony został (zakopany w błocie)
samochód marki Renault Master, którego kradzież zgłosił właściciel. Pojazd po
czynnościach wydano właścicielowi.

AG
Rozgrywki składały się z siedmiu
etapów w trzech kategoriach: open,
kobiety i chłopcy do 15 lat. Rozgrywki cieszyły się dużą popularnością
wśród mieszkańców gminy Poświętne, choć pojawiali się także zawodnicy spoza naszej gminy. W piątej edycji
turnieju wzięło udział ponad stu zawodników i zawodniczek. Głównym
celem rozgrywek była promocja tenisa stołowego w naszej gminie oraz
propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych.
22 kwietnia odbył się ostatni turniej, po którym nastąpiła dekoracja
najlepszych zawodników oraz podsumowanie całego cyklu rozgrywek.
W każdej kategorii
statuetkami
i nagrodami rzeczowymi nagrodzonych zostało po pięciu najlepszych
zawodników, pozostali uczestnicy
obecni na podsumowaniu otrzymali upominki. Klasyfikacja generalna
przedstawia się następująco:

9.05.2017

zz Ząbki. Sprawca, po uprzednim
pokonaniu zabezpieczeń (poprzez podważenie ramy okiennej),
dostał się do środka domu i skradł
pieniądze w kwocie 30.000 zł oraz
złotą i srebrną biżuterię. Suma strat:
31.500 zł.
zz Zielonka. Kradzież samochodu
marki Audi 80 koloru czerwonego,
rok produkcji 1987. Suma strat
nieustalona.
zz Krusze. Sprawca, wykorzystując nieobecność domowników,
po uprzednim wyważeniu okna
tarasowego na parterze budynku
mieszkalnego, dostał się do jego
wnętrza, skąd po uprzedniej penetracji pomieszczeń skradł: pieniądze
w kwocie 3.000 zł, biżuterię srebrną
i złotą różnego rodzaju, laptop marki
Toshiba. Suma strat: 6.000 zł.

fot. organizatorzy

4.05.2017

zz Zielonka. Nieznana osoba, po wcześniejszym wyłamaniu drzwi tarasowych,
włamała się do budynku mieszkalnego
i skradła pieniądze w kwocie ok.
20.000 zł oraz złotą biżuterię.
zz Radzymin. Sprawca usiłował dokonać włamania do nowo budowanego
domu jednorodzinnego. W wyniku
działania sprawcy doszło do uszkodzenia siatki ogrodzeniowej i rolety
zewnętrznej okna tarasowego. Suma
strat: 3.000 zł.
zz Kobyłka. Mieszkanka Kobyłki (lat
74) złożyła zawiadomienie o oszustwie
na swoją szkodę. Nieznany mężczyzna,
podając się za syna pokrzywdzonej,
oświadczył, że miał wypadek oraz
że potrzebne jest 65.000 zł na załatwienie sprawy po cichu z prokuratorem.
Pokrzywdzona oświadczyła, że posiada
20.000 zł, które po spakowaniu do
koperty wyniosła na ulicę przed posesję,
gdzie odebrał je mężczyzna w wieku ok.
25 lat. Suma strat: 20.000 zł.

Od października do kwietnia w Zespole Szkół w Poświętnem odbyło się V Grand
Prix w tenisie stołowym. Organizatorami tegorocznej edycji byli: Stowarzyszenie
Edukacyjno–Sportowe „AKTYWNI”, Urząd Gminy w Poświętnem oraz Zespół Szkół
w Poświętnem. Pomysłodawcą oraz koordynatorem był Adam Gontarek.

Kobiety:
1. Magda Pasik 240 pkt.
2. Natalia Stępień 177 pkt.
3. Anita Rudnik 163 pkt.
4. Magdalena Pazio 153 pkt.
5. Lidia Kurek 134 pkt.
Chłopcy do lat 15:
1. Karol Ludwiniak 230 pkt.
2. Paweł Pazio 178 pkt.
3. Jakub Krusiński 171 pkt.
4. Jakub Jankowski 155 pkt.
5. Karol Wilczak 132 pkt.
Zakup nagród był możliwy dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Poświętnem, za co wielkie po-

Open:
1. Augustyn Budek 178 pkt.
2. Sebastian Skorupka 154 pkt.
3. Dariusz Borczyński 145 pkt.
4. Jacek Górski 127 pkt.
5. Rafał Radziszewski 126 pkt.
FAKTY.sport

Marcovia walczy do końca

10.05.2017

zz Tłuszcz. Sprawca dokonał wyłamania okna w budynku mieszkalnym
nowo budowanym i z wnętrza tego
budynku skradł zagęszczarkę. Suma
strat: 5500 zł.
zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Ford Kuga koloru bordowego, rok produkcji 2016. Suma strat: 120.000 zł.

Pierwszy zespół Marcovii poniósł kolejną ligową porażkę. Tym razem podopieczni
Konrada Kucharczyka ulegli na wyjeździe warszawskiej Błyskawicy 3:1.
Marcin Boczoń
Honorowe trafienie zaliczył Dariusz Piwowarek, który w 44. minucie wykorzystał rzut karny po
faulu na Przemku Sieczko. Tydzień
wcześniej Marcovia bez problemów
pokonała przed własną publicznością rezerwy Victorii Sulejówek 3:0.
Wówczas na listę strzelców wpisali
się: Adrian Rowicki, Tobiasz Strąpoć
i Dawid Sawicki.
Teraz przed mareckimi zawodnikami zaległy pojedynek z rezerwami Świtu Nowy Dwór Mazowiecki,
który rozegrany zostanie 17 maja
w Nowym Dworze. 20 maja z kolei
Marcovia podejmowała będzie przy

11.05.2017

zz Marki. Sprawca, po uprzednim
przecięciu nieustalonym narzędziem
siatki ogrodzeniowej i podważeniu
drzwi balkonowych, dostał się do
wnętrza budynku i skradł dwie
nagrzewnice marki Maser oraz inne
elektronarzędzia i narzędzia budowlane. Suma strat: 5.000 zł.
zz Słupno. Kradzież pojazdu marki
Toyota Prius koloru szarego, rok produkcji 2012. Suma strat: 93.000 zł.
zz Turze. Jacek B., członek Koła Łowieckiego Piastun 62 w Warszawie
powiadomił, iż spaleniu z przyczyn
nieustalonych uległa tzw. ambona
myśliwska, znajdująca się w lesie.
Suma strat: 3.500 zł na szkodę ww.
koła łowieckiego.

12.05.2017

zz Leśniakowizna. Z terenu leśnictwa sprawcy skradli 5 metrów drewna olszowego o wartości 575 zł.
zz Wołomin. Sprawca, poprzez
przecięcie siatki ogrodzeniowej,
z terenu działki letniskowej skradł
około 20 m2 sztucznej trawy oraz
dwa odstraszacze na krety. Suma
strat: ok. 1.000 zł.

13.05.2017

zz Kobyłka, ul. Dworkowa. Michał D.,
kierując motocyklem marki Honda,
stracił panowanie nad pojazdem,
w wyniku czego przewrócił się
na jezdnię. Z urazem miednicy
i obojczyka został przewieziony do
szpitala.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka.
opr. eda

dziękowania dla wójta Jana Cymermana i wicewójta Lecha Sędka, którzy od
pięciu lat wspierają nasze rozgrywki.
Podziękowania należą się również
dla dyrektora Zespołu Szkół Grzegorza Michalczyka za udostępnienie
sali gimnastycznej i potrzebnych pomieszczeń oraz dla Banku Spółdzielczego w Poświętnem za przekazanie
zestawu gadżetów dla sędziów oraz
uczestników rozgrywek. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w tym samym
gronie organizatorów i zawodników
na VI Grand Prix Gminy Poświętne
w Tenisie Stołowym.

Przemysław Sieczko,
napastnik Marcovii.

Wspólnej 12 Sokół Serock. Domowa
rywalizacja rozpocznie się o 11:00.
Drużyna Konrada Kucharczyka traci w chwili obecnej aż 10 punktów
do prowadzącego Drukarza Warszawa. Wygrana ze Świtem sprawi,
że strata zmniejszy się o 3 oczka.
Awans, niestety, oddała się, ale
szanse nadal są.
– Będziemy walczyć do samego
końca – powiedział Konrad Kucharczyk, trener Marcovii, po meczu
z Błyskawicą.
Skład Marcovii: Krasiewicz – Pękała, Piwowarek, Mędrzycki, Mariusz
Rogalski – Rojek, Ochman, Rowicki,
Pietrucha (46’ Sawicki), Świniarski –
Sieczko (55’ Grykałowski).

FAKTY.sport

SameJudo znów zwycięża
W ostatni weekend kwietnia „Rekiny” z UKS „SameJudo” wystartowały
w Międzynarodowym Turnieju Judo w Ceskiej Lipie.
opr. RO
W czeskim turnieju wzięło udział
ponad 450 zawodników z 33 klubów
z 6 krajów. Po ciężkich walkach stanęli 11-krotnie na podium. „Rekiny”
zostały na międzynarodowym campie, gdzie mogły uczyć się od zagranicznych trenerów i zawodników.
5-7 maja w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Młodszych
w Judo. Dziewczynki przeszły eliminacje makroregionalne i z dumą
reprezentowały UKS „SameJudo”
oraz województwo mazowieckie na
finałach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Paulina Mendel oraz Dominika Gawrońska zajęły piąte miejsca. W obu przypadkach do medalu
zabrakło niewiele.

fot. organizatorzy

1.05.2017

zz Ostrówek, ul. Kościuszki. Nieznana
osoba, kierując nieznanym pojazdem,
potrąciła pieszego Kamila J. (lat 24).
Pieszego przebadano z wynikiem
1,9 promila. Poszkodowany doznał
obrażeń nóg.
zz Dobczyn, ul. Willowa. Nieznana
osoba, kierując nieznanym pojazdem,
potrąciła pieszego, który wtargnął na
jezdnię z chodnika. Pieszego przebadano z wynikiem 2,9 promila. Pieszy
doznał ogólnych potłuczeń.

8.05.2017

zz Ślężany. Z nieustalonej przyczyny
całkowitemu spaleniu uległ domek
letniskowy wraz z wyposażeniem.
W domku znajdowała się instalacja elektryczna. Suma strat: około
60.000 zł.
zz Klembów. Sprawca, wykorzystując nieobecność domowników,
dokonał włamania z kradzieżą do
domu jednorodzinnego, do którego
dostał się po uprzednim wyważeniu
okna w kuchni. Skradł złotą biżuterię:
kolczyki, pierścionki, obrączki i łańcuszek. Suma strat: 3.000 zł.
zz Emilianów. Sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do trzech kontenerów, znajdujących się na terenie
budowy poprzez wyważenie okien
nieustalonym narzędziem. Skradli
elektronarzędzia: wiertarki, pilarki,
szlifierki kątowe, miernik laserowy.
Suma strat: około 22.000 zł.

fot. organizatorzy

29.04.2017

zz Kołaków. Nieznany kierujący samochodem marki Renault zderzył się z rowerzystą Dominikiem Ł. (lat 21), który
z podejrzeniem urazu wewnętrznego
został przewieziony do szpitala.

Jest to olbrzymi sukces, biorąc pod
uwagę, że są pierwszym rocznikiem
tej kategorii wiekowej i rywalizowały

z o dwa lata starszymi dziewczętami. Zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości.
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Co będzie ze strażnicą w Cygowie?
27 kwietnia odbyły się obrady XXI sesji nadzwyczajnej
Rady Gminy Poświętne, zwołanej na wniosek wójta
Jana Cymermana. Rada przyjęła „Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2023”.
Rafał Orych
Unia Europejska przyznaje fundusze na opracowanie programu
rewitalizacji. W Polsce o tym, kto
je otrzyma, decyduje Zarząd Województwa Mazowieckiego. Gmina Poświętne, jak wynika z treści
uchwały, przeznaczyła na ten cel
34 900 zł, z czego 85% kosztów
pochodzi z Unii, a 15% z budżetu
państwa. Wkład własny gminy to
5.100 zł.
Dokument opracowała, wyłoniona przez urząd w przetargu, firma Centrum Wspierania Rozwoju
Lokalnego reprezentowana przez
Grzegorza Grabowskiego.

Czym jest rewitalizacja?
Program Rewitalizacji to dokument, który określa obszary
w gminie pogrążone w kryzysie,
np. występuje tam duże bezrobocie lub patologia. Aby znaleźć
takie sołectwa, należy przeprowadzić m.in. konsultacje i warsztaty z mieszkańcami. W oparciu
o szereg przesłanek, takich jak np.
liczba osób korzystających z pomocy społecznej, z dożywiania lub
skala przemocy w rodzinie, można wskazać miejsca wymagające
pomocy. Rewitalizacja umożliwia
pozyskiwanie pieniędzy z określonych programów unijnych, aby
poprawić poziom życia ludzi. Jednak musi iść to w parze z wkładem
własnym gminy.

Rewitalizacja dla
wybranych?
Uchwała w sprawie rewitalizacji
wywołała dyskusję wśród niektórych uczestników sesji.
– Z naszych badań wyszło,
że obszar rewitalizacji obejmuje
Cygów, Wólkę Dąbrowicką i Międzyleś – poinformował pan Grabowski.
– Pod względem infrastruktury wyszło nam, że jest potrzebny

remont budynku OSP (Ochotnicza
Straż Pożarna – przyp. red.) w Cygowie, adaptacja byłego budynku
ośrodka zdrowia w Międzylesiu
i adaptacja do celów integracji
społecznej budynku starej szkoły
w Międzylesiu – podsumował.
– Czy w budynku OSP będzie jakaś świetlica czy dom kultury? Czy
po prostu będzie remontowany? –
zauważył radny Marek Szałwia.
– On ma pełnić ważne funkcje
społeczne. W gminie Jadów jest
kilkanaście świetlic wyremontowanych za pieniądze unijne, które
stoją puste. Nie pomyślano o tym,
aby zatrudnić tam jakiegoś instruktora – odparł pan Grabowski. Według niego remont remizy
w Cygowie jest ściśle powiązany
z zajęciami integracyjnymi.
– Straż w Cygowie obecnie nie
istnieje. Gmina nie jest właścicielem i ten budynek stoi, bo stoi
– zaakcentował radny Sylwester
Niźnik.
– Jest właściciel. Stoi na ochotniczą straż pożarną – stwierdził
wójt Jan Cymerman.
– OSP nie ma, bo jest wykreślona z KRS-u (Krajowy Rejestr Sądowy – przyp. red.). Pan nie wprowadza ludzi w błąd – podkreślił radny.
Warto zaznaczyć, że jak wskazuje
geoportal, budynek OSP w Cygowie stoi na działce prywatnej.
– Moim zdaniem, jeżeli chodzi
o wybór wskaźników, to można
było wybrać inne i wyszłyby zupełnie inne miejscowości. Wygląda
na to, że takie wsie musiały wyjść.
Mam zastrzeżenie, że te wskaźniki
nie odzwierciedlają koncentracji
sytuacji kryzysowych – spuentował radny Szałwia.

O nas bez nas
Zapoznając się z dokumentacją
w sprawie tworzenia programu
rewitalizacji, z niepokojem zaobserwowałem liczne nieprawidłowości. Analizując zapytanie ofer-
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Wystawa
w Wołominie
Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20 zaprasza w sobotę, 20 maja
o godz. 17.00 na wernisaż wystawy prof. Pawła Nowaka „Amygdala
miejsca”. Prace można oglądać do
25 czerwca. Informacje: www.fabryczka.com.pl, tel. 22 787 41 13.

Noc Muzeów

Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w sobotę, 20
maja w godz. 18.00-22.00 na Noc
Muzeów. W programie m.in. wystawa starych fotografii, tkalnia –
performance, muzyczne café, kino
retro, w pracowni Ciurlionisa – instalacja. Informacje: www.mokmarki.pl,
tel. 22 781 14 06.
towe, które na potrzeby przetargu
wystosował urząd, zauważyłem,
że wykonawca nie wywiązał się
ze wszystkich zapisów. Sam to
zresztą przyznał podczas obrad
sesji.
– Głównym elementem są badania statystyczne, ale też rozmawialiśmy z ludźmi. W moim
odczuciu takie badania nie oddają
w pełni sytuacji. Rozmowa z ludźmi daje więcej niż dane – zauważył
pan Grabowski.
– Doszły nam czynniki, których nie udało się nam zbadać,
a one podczas rozmów wypływały
– przyznał.
Co więcej, niektórzy radni zauważyli, że nie było wizji lokalnej
we wszystkich sołectwach, np.
w Międzypolu, Nowych Ręczajach.
Czy to oznacza, że program rewitalizacji nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb mieszkańców?
Skoro rozmowy z nimi są kluczowe, to dlaczego nie zostały przeprowadzone rzetelnie?
Ustawa o rewitalizacji (art. 6.
ust. 5) określa minimum 30 dni
na przeprowadzenie konsultacji
od dnia powiadomienia na stronie
urzędu. Jak wyglądało to w Poświętnem?
Pierwsza informacja o konsultacjach pojawiła się 14 kwietnia
w BIP urzędu. W treści ogłoszenia
zamieszczono, że uwagi można
zgłaszać do 19 kwietnia. W sumie

6 dni. Zastrzeżono, że aby wziąć
udział w konsultacjach, należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Druga tura konsultacji odbyła
się 21-25 kwietnia. W sumie 5 dni.
Jak widać w obu przypadkach nie
zrealizowano ustawowych zapisów. Zastanawia też, że np. sołtysi
słabo nagłośnili informację o konsultacjach i ankietach.
Jakby tego było mało, zostało
złamane prawo, a konkretnie ustawa o ochronie danych osobowych.
Nie można żądać ujawnia swoich
danych, np. przy wypełnianiu ankiety. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
– sygnatura akt II OSK 518/14.
Uważam, że program rewitalizacji jest zasadny, jeśli zostanie
opracowany zgodnie z prawem. Co
najważniejsze, jest skierowany do
mieszkańców i ma służyć ich realnym potrzebom. Dlaczego decyduje się za nas bez nas? Jak widać
na przykładzie Poświętnego, dobro
mieszkańców jest przedkładane
nad własny interes. Czy kampania
wyborcza już ruszyła? Czy pośpiech jest dobrym doradcą i pozwoli otrzymać gminie dotację?
Sesja do wglądu na www.youtube.com/watch?v=PjKA6cmuod0
Dokumenty dostępne na BIP
urzędu.

Turniej Boccia

W czwartek, 18 maja w godz.
10.00-14.00 w Ośrodku Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie,
ul. Korsaka 4 odbędzie się IV Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia.

Spektakl i koncert

Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7 zaprasza: 27 maja,
godz. 18.00 – spektakl pt. „Serenada”
w wykonaniu Teatru Piąty Wymiar
oraz koncert zespołu Skup Żywca
(bilety: 10 zł); 28 maja, godz. 17.00
– obchody 25-lecia Chóru Miejskiego
„Cantus Cordis”. Informacje: www.
mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Debata w bibliotece

W środę, 17 maja o godz. 13.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wołominie, ul. Wileńska 32 rozpocznie się debata, która jest częścią projektu „Rozwijamy skrzydła
Polski lokalnej”. Projekt organizowany jest przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową oraz Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Debata ma charakter warsztatu, dlatego liczba miejsc jest ograniczona. Uczestniczyć w niej mogą
przedstawiciele samorządu, reprezentanci lokalnych instytucji i organizacji oraz mieszkańcy. Informacje
i zapisy: tel. 22 776 29 53.

REKLAMA

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

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków

Bilet: 85 zł

20 maja, godz. 20.00

Kino Kultura w Wołominie, ul. Mickiewicza 9
Informacje i rezerwacje: tel. 22 776 27 51, 515 400 723

usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

