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Wołomin, Al. Armii Krajowej 43

Jan Mucharski
w Duczkach
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Poczucie
bezpieczeństwa
dla mieszkańców

Ziemia wołomińska usiana
była, jak cała Polska, dworami
szlacheckimi. W Dwudziestoleciu
Międzywojennym to typowe
szlachectwo, z kontuszami
i obyczajowością, jak z „Pana
Tadeusza”, zamieniało się coraz
bardziej w postawę inteligenta,
człowieka dostosowującego się do
wymogów nowoczesnego świata.
Czytaj na str. 2

Rozmowa ze starostą
wołomińskim Kazmierzem
Rakowskim. Czytaj na str. 6
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Z powiatu na zwycięski festiwal
Film dokumentalny opowiadający o mieszkańcach
Marek (powiat wołomiński)
otrzymał prestiżową nagrodę
Złotego Lajkonika w konkursie
polskim 57. Krakowskiego
Festiwalu Filmowego. Obraz
filmowy pt. „Najbrzydszy samochód świata” wyreżyserowany przez Grzegorza Szczepaniaka opowiada o podróży
matki i syna. Bohaterowie
filmu jeżdżą znanym w okolicy
51-letnim Wartburgiem.
Mariusz Pazio
Festiwalowy opis filmu przywołuje Wartburga, który wciąż jest
w drodze. Za jego sterami siedzi 70-letni pan Bogdan, a obok
94-letnia matka. Podróż przebiega pomiędzy Majdankiem (a ściślej, co ważne z naszego punktu
widzenia Markami) a Niemcami.
W gruncie rzeczy stanowi podróż
w przeszłość i jest odtworzeniem
wspomnień czasów wojny. „To
także portret wyjątkowej relacji
matki i syna. Bogdan poświęca
niemal cały czas dla Kazimiery – za
wyjątkiem chwil, kiedy przypadkowym osobom z dumą prezentuje osobliwą brzydotę samochodu”
– czytamy w opisie filmu. Tytuł
nawiązuje do wydarzenia z 2015
roku. Pan Bogdan i pani Kazimiera
pojawiają się swoim Wartburgiem
na zlotach pojazdów zabytkowych. W 2015 roku ich niemiecki
wehikuł otrzymał tytuł Najbrzydszego Samochodu Polski.

Dostrzeżony temat
Reżyser Grzegorz Szczepaniak
urodził się w 1984 roku w Lublinie.
Z wykształcenia gitarzysta – absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie – i montażysta filmowy. Film
„Najbrzydszy samochód świata”
wystartował w trudnym i wymagającym konkursie. Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną

fot. karol boński

REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

z najstarszych imprez w Europie
poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Jego trzon stanowią
cztery równorzędne konkursy:
dokumentalny, krótkometrażowy,
polski oraz muzycznych dokumentów DocFilmMusic.
Podczas 8 festiwalowych dni
widzowie mieli okazję obejrzeć
około 250 filmów z Polski i z całego świata. Festiwalowi towarzyszą
wystawy, koncerty, pokazy plenerowe oraz spotkania z twórcami.
Festiwal co roku odwiedza ok. 700
polskich i międzynarodowych gości: reżyserów, producentów, programatorów festiwali oraz liczna
krakowska publiczność.
Na przestrzeni lat zmieniał się
nie tylko program imprezy, ale
również i pozycja samego festiwalu. Obecnie rangę Krakowskiego
Festiwalu Filmowego potwierdza
fakt zaszczytnego dołączenia do
grona festiwali akredytowanych
m.in. przez Międzynarodową Federację Producentów Filmowych

(FIAPF), European Film Academy
(EFA) oraz The Academy of Motion
Picture Arts and Sciences (AMPAS),
dzięki czemu laureaci festiwalu
otrzymują bezpośrednie nominacje
do nagród Europejskiej Akademii
Filmowej, a także mają skróconą
ścieżkę do nominacji oscarowych
(w kategoriach filmów krótkometrażowych). Krakowski Festiwal jest
także w prestiżowym gronie 10 festiwali, które rekomendują pełnometrażowe filmy dokumentalne do
Europejskiej Nagrody Filmowej.

Tak zaczynali wielcy
twórcy
To w Krakowie rozpoczynali
swoją karierę znakomici polscy dokumentaliści: Krzysztof Kieślowski,
Wojciech Wiszniewski, Andrzej
Fidyk i Marcel Łoziński. To tutaj
dali się poznać świetni twórcy rodzimej animacji: Ryszard Czekała,
Jerzy Kucia, Julian Antoniszczak,
Piotr Dumała i laureat Oscara za
film „Tango” Zbigniew Rybczyński.

W konkursach międzynarodowych
brało udział i zdobywało na nich
laury, obok uznanych realizatorów
filmów dokumentalnych i animacji,
wielu twórców, których nazwiska
znane są powszechnie w świecie
filmu fabularnego: Pier Paolo Pasolini, Werner Herzog, Zoltan Huszarik, Jaromil Jireś, Claude Lelouch,
Patrice Leconte, Mike Leigh, a także laureat Oscara – Jan Svěrák.
Historia Krakowskiego Festiwalu Filmowego sięga roku 1961.
W 1998 po raz pierwszy przyznana została nagroda za całokształt
twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego i krótkometrażowego, zwana Nagrodą Smok Smoków. W 2001 roku zmianie uległa
sama nazwa festiwalu i od tamtej
pory funkcjonuje już jako Krakowski Festiwal Filmowy, którego kolejne edycje odbywają się na przełomie maja i czerwca.
W 2017 roku w konkursie polskim wygrał film o podróży, w którą bohaterowie wyruszyli z podwarszawskich Marek do Niemiec.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

Syn chciał dowiedzieć się czegoś
więcej o młodości matki Kazimiery.
Reżyser i zarazem scenarzysta filmu „Najbrzydszy samochód świata” Grzegorz Szczepaniak został
nagrodzony – za najlepszy film dokumentalny Złotym Lajkonikiem.
W uzasadnieniu werdyktu czytamy: „Za ukazanie wzruszających
i pełnych ciepłego humoru relacji
pomiędzy synem i matką w czułej
podróży w najlepszym z pojazdów”.
(na podstawie materiałów organizatora)
REKLAMA
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Święto Kobyłki

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

W niedzielę, 18 czerwca o godz. 14.30 na placu 15 Sierpnia rozpocznie się festyn z okazji Dni Miasta Kobyłka.
W programie m.in. Rowerowe show (godz. 18.00), koncert Plateau (godz. 19.15) i Enej (godz. 20.30),
występy sekcji MOK, program animacyjny dla dzieci, konkursy z nagrodami. Szczegółowy program:
www.kobylka.pl, www.mok-kobylka.pl.

fakty.kultura

Jestem z Wołomina

Telefony
alarmowe
Gabinet weterynaryjny
wwlWet
Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl

opr. red.

godz otwarcia
pon-pt 9:00-21:00
sob 10:00-18:00
niedz 11:00-16:00

Zwieńczeniem obchodów, jak
co roku, był niedzielny festyn miejski na placu 3 Maja. Tym razem
gwiazdą wieczoru był zespół Enej.
Poprzedziły go zespoły mające wołomiński akcent: Nick Funk Show
– trębacz Przemysław Kostrzewa
to rodowity wołominianin oraz Killing Silence – wołomińska kapela
rockowa.
Każdy znalazł coś dla siebie,
a było z czego wybierać – animacje
i zabawy dla najmłodszych, pokazy taneczne, pokazy sekcji MDK,
pokazy karate, szermierki, fitness,
konkursy. Imprezę poprowadził
Wojciech Plichta – rodowity wołominianin.

tel 516 268 850

9 czerwca (piątek)
19:30 – Koncert Alicji Majewskiej – 70, 80 zł
10 czerwca (sobota)
14:40 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
16:30 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing
– 17 zł
19:00 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy
– 16 zł

Fakty.samorząd

11 czerwca (niedziela)
13:40 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
15:30 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing
– 17 zł
18:00 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy
– 16 zł

Nowoczesny plac zabaw w Duczkach

12 czerwca (poniedziałek)
14:50 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
16:30 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing
– 17 zł
19:00 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy
– 16 zł

Trwają prace przy budowie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach. Inwestycja
realizowana jest dzięki wygranemu w zeszłym roku
projektowi zgłoszonemu do Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2017. Rozmawiamy z Katarzyną
Pazio – wiceprzewodniczącą Rady Rodziców ZS
w Duczkach, wnioskodawcą powstającego placu zabaw.

13 czerwca (wtorek)
14:50 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
16:30 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing
– 17 zł
19:00 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy
– 16 zł
www .kino.robi.to

14 czerwca (środa)
14:50 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
16:30 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing
– 17 zł
19:00 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy
– 16 zł

Aldona Maliszewska: Budżet
Obywatelski zakłada, że to
mieszkańcy miast i wsi decydują o tym, na co część pieniędzy z budżetu gminy zostanie
wydana. Projekt zgłoszony przez
Panią w zeszłym roku na „Budowę nowoczesnego placu zabaw
przy ZS w Duczkach” uzyskał bardzo wysoką liczbę głosów i jest
właśnie realizowany. Jak to się
Pani udało?
Katarzyna Pazio: – To wszystko
udało się nie mnie, ale całej naszej
społeczności lokalnej. Ja napisałam jedynie projekt i włączyłam się
w akcję przekonywania naszych

15 czerwca (czwartek)
14:50 – Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 16 zł
16:30 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing
– 17 zł
19:00 – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy
– 16 zł

www.kino.robi.to

fot. kp
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Na zakończenie imprezy burmistrz Elżbieta Radwan podziękowała mieszkańcom Wołomina za
liczne przybycie, wspaniałą zabawę i niesamowity klimat.
Miejski Dom Kultury w Wołominie serdeczne dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu, tworząc w ten
sposób kolejne atrakcyjne wydarzenie dla mieszkańców miasta,
a są to: PWiK Wołomin, ZEC Wołomin, OSiR Huragan, MZDiZ Wołomin, Bank Pekao, Torstar, Hotel
Trylogia, KOMODO Energy Drink,
Radio FaMa, „Życie Powiatu na
Mazowszu”, OSP Wołomin, Policja,
Straż
Miejska, Firma „Persona” oraz
AMS Marcin Radziszewski.

fot. organizatorzy

To hasło Dni Wołomina 2017. Tegoroczne świętowanie
odbywało się w dniach 19-21 maja. A to wszystko po to,
aby mieszkańcy mogli poznać bliżej swoje miasto.

Weterynarz

mieszkańców, że warto, abyśmy
wszyscy poparli „nasze wnioski”.
Dzięki zaangażowaniu całych rodzin, parafii i szkoły projekt złożony w zeszłym roku do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2017 uzyskał wysoką liczbę
głosów i już wkrótce będziemy
mogli cieszyć się nowym miejscem
zabaw dla naszych dzieci.

Jak będzie wyglądał nowy plac
zabaw?
– Dzięki dobrej współpracy
z dyrektorem szkoły i z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie udało się nam

– myślę tu o całej Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Duczkach –
przeznaczyć wygrane 100 000 zł
na nowoczesne, wielofunkcyjne
urządzenie sportowe, z którego będą mogły korzystać młodsi
i starsi uczniowie, na huśtawki,
„bocianie gniazdo” oraz ściankę
wspinaczkową. Na terenie staną
też ławeczki i kosze na śmieci.
Cieszę się, że nam się udało, bowiem będzie to jedno z ładniejszych miejsc ogólnodostępnych
w Duczkach.

Właśnie ruszył Wołomiński
Budżet Obywatelski na rok 2018.
Ma Pani jakieś pomysły na kolejne wnioski?
– Jeśli chodzi o BO na rok 2018,
to w tym roku Urząd Miejski w Wołominie zmienił regulamin. W tej
edycji każdy mieszkaniec gminy
będzie mógł głosować na jeden
projekt inwestycyjny, jeden projekt
miękki i jeden projekt związany
z rewitalizacją wskazanej w regulaminie części miasta.
W zeszłym roku mogliśmy gło-

sować na dwa projekty inwestycyjne i dwa miękkie. Dzięki jedności
naszej społeczności lokalnej udało nam się wygrać wszystkie trzy
zgłoszone zadania, w sumie na
kwotę 220 000 zł.
W tym roku pomagam pisać
wniosek inwestycyjny na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Pszczółki Mai w Duczkach.
Plac ma być ogólnodostępny dla
najmłodszych dzieci. Wiem też,
że dyrekcja z gronem pedagogicznym przedszkola formułuje
również jeden wniosek miękki na
ciekawe zajęcia dodatkowe dla
najmłodszych. A więc w tym roku
postaramy się zjednoczyć w głosowaniu na projekty Przedszkola
Pszczółki Mai.
W zeszłym roku dyrekcja, grono
pedagogiczne i rodzice przedszkola głosowali na zadania zgłoszone
dla szkoły w Duczkach. Teraz będzie okazja, aby się odwdzięczyć.
Mam nadzieję, że po raz kolejny
udowodnimy, że „razem możemy
osiągnąć to, o czym osobno moglibyśmy tylko marzyć”.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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9 czerwca o godz. 18.00 nastąpi oficjalne otwarcie mostu w Turzu (gmina Poświętne) na rzece Rządzy.
Warto wspomnieć, że umowa pomiędzy Powiatem Wołomińskim a wykonawcą inwestycji – Przedsiębiorstwem
Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego została podpisana
22 sierpnia 2016 r.

Mostu w Turzu
nareszcie otwarty
FAKTY.samorząd

Tunel w Zielonce otwarty
W piątek, 26 maja tunel drogowy w ul. Kolejowej w Zielonce został otwarty dla ruchu.
Tego dnia decyzję o odbiorze wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W historii Zielonki to pierwszy bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi.

opr. red.
Otwarcie odbyło się w kameralnym gronie. Stawiły się władze
samorządowe Zielonki i powiatu,
a także przedstawiciele inwestora
PKP PLK i wykonawcy Konsorcjum
Torpol. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, chwilę po godz. 13.00,
tunel został otwarty dla ruchu.

Plan zrealizowany

fot. um zielonka

O tunelu mówiło się już od kilkudziesięciu lat. Plany zaczęły się
urzeczywistniać, gdy powstał projekt modernizacji linii kolejowej
E75. PKP PLK pozyskał na ten cel
Fundusze Europejskie i przystąpił
do opracowania projektów związanych z modernizacją. Pierwsze
kontakty z samorządem Zielonki w tym temacie miały miejsce
w 2007 r.
Etap finalizacji projektów rozpoczął się w 2012 r. Burmistrz
Grzegorz Dudzik powołał wtedy
zespół ds. modernizacji linii kolejowej E75, który do dziś pełni formę
doradczą i opiniującą.
Jezdnia ma szerokość 6 metrów,
a chodnik 1,8 metra. Tunel został
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Ziemia wołomińska usiana była, jak cała Polska, dworami szlacheckimi.
W Dwudziestoleciu Międzywojennym to typowe szlachectwo,
z kontuszami i obyczajowością, jak z „Pana Tadeusza”, zamieniało się
coraz bardziej w postawę inteligenta, człowieka dostosowującego się
do wymogów nowoczesnego świata.
Rafał Pazio
Jan Mucharski to ostatni właściciel posiadłości ziemiańskiej w Duczkach (gmina Wołomin). Dzisiaj po dworku nie ma już nawet
śladu. Właściciel okazał się jednak człowiekiem wszechstronnym. Był projektantem,
architektem i plakacistą. Tworzył jeszcze
przed wojną reklamy, kiedy była to dopiero dziedzina raczkująca. Jest także twórcą
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oRGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe
w Wołominie

– Na tunel w ul. Kolejowej
mieszkańcy Zielonki czekali długie lata. Cieszę się, że w końcu
obiekt jest gotowy. Jego otwarcie
to historyczny moment dla miasta. Dziękuję zarówno inwestorowi
– PKP PLK, jak i wykonawcy prac
– Konsorcjum Torpol za współpracę przy realizacji tunelu. Rogatki
w Zielonce przechodzą do historii.
Nareszcie swobodnie przejdziemy
z jednej na drugą stronę miasta –
powiedział burmistrz Dudzik.
To nie koniec prac modernizacyjnych w Zielonce. Na oddanie
czeka przejście podziemne z wejściem na perony na wysokości
budynku Miejskiego Gimnazjum,
a także wiadukt drogowy na trasie
DW 634. Powyższe inwestycje są
niezwykle ważne, bowiem ułatwią
komunikację mieszkańcom Zielonki i powiatu.

n I Jan Mucharski w Duczkach
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Historyczny moment

Fakty.historia
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wyposażony w oświetlenie typu
LED oraz odwodnienie. Ze względu na bliskie usytuowanie ulicy
nie było możliwe jego poszerzenie.
Zgodnie z przepisami drogowymi
zbudowano bariery energochłonne.

Parafia MBNP
w Duczkach
2017-06-06 00:22:25

słynnej siatkarki, neonu na MDM-ie. Studenci Akademii Sztuk Pięknych na nowo odkrywają Mucharskiego na zajęciach z grafiki.
Twórca ma stałą wystawę w Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Chcemy wspomnieć Jana Mucharskiego jako
człowieka „stąd” podczas spotkania w Duczkach przy ulicy Willowej 9, w niedzielę, 18
czerwca o godz. 15.00. Oprawę graficzną wystawy przygotowała Paulina Wojdyna. Zapraszamy.
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Czas decyzji

Przedawnienie długu
Czas to pieniądz – w tym przysłowiu nie
ma pomyłki, bowiem po jakimś czasie
nie musimy już płacić zaległych rachunków czy kar, które po prostu się przedawniają.

Rok szkolny powoli, acz nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Wśród
uczniów ostatnich klas gimnazjum, a także u maturzystów daje się
zauważyć stopniowo narastające napięcie, związane z zakończeniem
kolejnego etapu edukacji, a także – z koniecznością podjęcia istotnych
decyzji, związanych z własną przyszłością. Wielu młodych ludzi nie
potrafi poradzić sobie z towarzyszącym życiowym zmianom stresem.
Czy możemy im jakoś pomóc?

Przedawnienie ma różne terminy, choć podstawowa zasada w tej
kwestii mówi o 10 latach potrzebnych na przedawnienie należności.
Oczywiście, są terminy znacznie szybsze i tak niezapłacony mandat za
jazdę „na gapę” miejskimi i publicznymi środkami transportu (tramwaj,
autobus, metro, pociąg) przedawnia się już po 1. roku.
Pod górkę mają również prowadzący działalność gospodarczą, którym
należności za sprzedany przez nich towar czy wykonaną usługę przedawniają się po 2 latach. Taki sam okres 2 lat dotyczy opłat od zakładów
ciepłowniczych czy energetycznych. W 2 lata przedawniają się też roszczenia z tytułów umów zlecenia dotyczących m.in. wychowywania, opieki
czy nauki, jeżeli wykonały te usługi osoby zawodowo się tym parające. Po
2 latach nie musimy też płacić za telewizję kablową czy Internet.
Natomiast rachunki za telefon jako regulowane w Prawie telekomunikacyjnym mają czas przedawnienia 3 lata (to pogląd dominujący, choć nie brak głosów wskazujących za właściwy okres 2 lat w tym
przypadku). Okres 3 lat to już przedawnienie dla wszystkich świadczeń okresowych typu: raty kredytu, czynsz najmu oraz roszczenia
z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym z tym, iż okres
3 lat liczymy od dnia, kiedy to pokrzywdzony dowiedział się o tej szkodzie – czyli w przypadku zniszczenia płotu sąsiadowi nie liczymy tego
terminu od dnia dokonania tej dewastacji, tylko od dnia, w którym to
sąsiad po przylocie z pracy w Londynie zobaczył uszkodzony płot
na swej posesji. Z drugiej strony termin ten nie może być dłuższy niż
10 lat od dnia dokonania dewastacji wspomnianego płotu.
Podobny 3-letni termin mają nasze roszczenia w stosunku do pracodawcy z tytułu posiadanej umowy o pracę. Tu dniem, od którego liczymy
przedawnienie, jest dzień wymagalności zapłaty.
Pamiętajmy, stając przed sądem, że przedawnienie roszczeń nie jest
uwzględniane z urzędu, ale jedynie na podstawie oświadczenia dłużnika,
że chce on z tego uprawnienia skorzystać.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Często spotykam się z opiniami (potwierdzonymi przez wiele
różnych badań), że kolejne pokolenia są coraz bardziej biegłe
w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, szybciej „łapią” nowinki techniczne niż ich
starsi o pokolenie poprzednicy;
jednak, jeśli chodzi o rozwój społeczny, a zwłaszcza emocjonalny,
pozostają w tyle za pokoleniem
swoich rodziców i dziadków. Dlaczego tak się dzieje? Czy mamy
jakikolwiek wpływ na te zjawiska?
Być może w makroskali – niewielki; ale patrząc bliżej siebie, na
własne dzieci – na pewno nasze
oddziaływania mogą być istotne.

Przestrzeń do
podejmowania decyzji
Warto zastanowić się nad
kwestią kształtowania samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji w ogóle – już
od najwcześniejszych lat życia.
Zdarza się, że – w imię jak najlepszych rodzicielskich intencji – nie
pozostawiamy własnym dzieciom
żadnego pola manewru, decydując za nie właściwie o wszystkim:
od doboru ubrań, sposobu żywienia i spędzania wolnego czasu, aż
po selekcję przyjaciół, a nawet...
zainteresowań (ileż to dzieci realizuje bardziej ambicje rodziców
niż własne pasje?).
Wydaje się nam to całkiem

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

naturalne; przecież to my odpowiadamy za własne dzieci i nie możemy
pozwolić na ich najmniejszą porażkę
– tylko, czy działając w ten sposób,
nie hamujemy istotnego aspektu
rozwojowego, jakim jest umiejętność podejmowania decyzji oraz
przyjmowania za nie odpowiedzialności? Jeśli w pewnym momencie
(na przykład w ostatniej klasie gimnazjum bądź liceum) dojdziemy do
wniosku, że odtąd nasze dziecko
powinno podejmować decyzje samo
– to najprawdopodobniej zrzucimy
na nie ciężar nie do udźwignięcia.

Najważniejsze: wspierać
To, czego potrzebują młodzi ludzie
w sytuacji życiowych kryzysów (a do
tego typu zjawisk – wedle założeń
psychologii rozwojowej – należą na
przykład zmiany etapu edukacji), to
nie jest wyłącznie doping i motywacja, jak – zdaje się – sądzą niektórzy
z rodziców – ale przede wszystkim
dobrze pojęte wsparcie emocjonalne.
Co ono oznacza? Przede wszystkim nie powinniśmy zarażać dziecka wszystkimi swoimi obawami,
dotyczącymi jego przyszłości. To
oczywiste, że się przejmujemy – ale
nadmierne artykułowanie swojego niepokoju jest terapią wyłącznie
dla nas samych – na dziecko może
działać dodatkowo traumatyzująco. Decyzja o wyborze szkoły czy
uczelni sama w sobie jest trudna
– nie dokładajmy do niej kolejnych
emocjonalnych obciążeń w stylu:
„moja mama tego nie przeżyje”. Ży-

cie naszych dzieci NIE JEST naszym
życiem – czy się nam to podoba, czy
nie, mają one prawo decydowania
o nim – i lepiej byłoby, gdybyśmy nie
utrudniali im tej możliwości.

Bezcenny „plan B”
Bywa i tak, że nawet rozsądni
rodzice angażują się zbyt mocno
w wybory dzieci, nie pozostawiając miejsca na najmniejszą porażkę. Może to być przyczyną wielu
osobistych tragedii – bo jak ma się
czuć młody człowiek, którego plany nagle legły w gruzach, a nikt mu
nie powiedział, że z każdej sytuacji
jest jakieś wyjście? Że świat sukcesu
nie jest zamknięty dla absolwentów
szkół spoza pierwszej dziesiątki rankingu najlepszych? Co więcej: że nawet te najlepsze szkoły to nie zawsze
najlepszy wybór?
Pamiętajmy, że nastolatki bardzo radykalnie postrzegają świat;
w dodatku targają nimi emocje o sile
niespotykanej nigdy wcześniej, ani
później. Brak „planu B” może być
dla niektórych z nich prawdziwym końcem świata. To my, dorośli, powinniśmy zadbać o to, by we
wszystkim, o czym decydują, mogli
liczyć na wsparcie – nawet, gdyby
było to wsparcie w pogodzeniu się
z porażką. Świadomość, że mamy na
kogo liczyć w razie przegranej jest
cenniejsza niż wiele sukcesów, które inni potrafią przypisać wyłącznie
sobie. A wcześniej czy później każdy
z nas doświadczy jakiejś porażki. Pamiętajmy o tym.
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fakty.mamy dziecko

Julia, córka Pauliny i Łukasza Kamińskich
z Wołomina
ur. 28.05.2017 r. o godz. 7.30
waga 2990 g, wzrost 52 cm.

fot. um zielonka

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

Grzegorz Dudzik (czwarty od lewej).

Grzegorz Dudzik wyróżniony
Aleksander, syn Kamili i Marcina Kubickich
z Majdanu
ur. 28.05.2017 r. o godz. 1.25
waga 2720 g, wzrost 51 cm.

Zosia, córka Magdaleny i Kamila Wielądek
z Ząbek
ur. 27.05.2017 r. o godz. 22.20
waga 3900 g, wzrost 60 cm.

Michalina, córka Alicji i Piotra Mościckich
z Wołomina
ur. 28.05.2017 r. o godz. 23.40
waga 3150 g, wzrost 53 cm.

Zuzanna, córka Joanny i Wojciecha
Rzempołuch z Dąbrówki
ur. 28.05.2017 r. o godz. 14.45
waga 3920 g, wzrost 58 cm.

„Dziennik Gazeta Prawna” wraz z międzynarodową
firmą doradczą Deloitte ogłasza corocznie ranking
Perły Samorządu. Kapituła konkursowa ocenia
samorządy i ich liderów.
opr. red.
W tegorocznej kapitule pracowali: prof. Hanna Godlewska
-Majkowska ze SGH, red. Marta
Byrska-Gadomska oraz red. Zofia
Jóźwiak – z „Dziennika Gazety
Prawnej”, Mariola Wytrykus z firmy Deloitte oraz Kuba Wygnański – prezes Fundacji Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”.
Ranking podzielony jest na
kategorie: gmina wiejska, gmina
miejsko-wiejska, gmina miejska
do 100 tys. mieszkańców, gmina
miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Organizatorzy napisali,

że jurorzy oceniali pracę, „jaką samorządy i ich włodarze wykonują
i wykonywali w 2016 roku na rzecz
swoich mieszkańców. Kluczowe
było wyróżnienie tych gmin i włodarzy, którzy w realny sposób wpłynęli
na poprawę sytuacji mieszkańców,
niezależnie od stanu wyjściowego...
Celem organizatorów rankingu nie
było wskazanie gmin, w których żyje
się najlepiej w Polsce. Tylko tych,
w których żyje się lepiej, niż się żyło”.
W kategorii gmin miejskich
do 100 tys. mieszkańców jednym
z dziesięciu wyróżnionych i jednym
z dwóch włodarzy z Mazowsza został burmistrz Zielonki Grzegorz
Dudzik. Zgodnie z regulaminem ran-

kingu ocena wójtów i burmistrzów
dotyczyła wypełniania wielu ról
związanych z urzędem oraz z kierowania miastem. Ocenie poddano
także wypełnianie przez burmistrza
ról reprezentanta społeczności, menadżera miejskiego, koordynatora
miejskich zadań oraz wizjonera.
– To zaszczyt znaleźć się w gronie wyróżnionych w rankingu
„Dziennika Gazety Prawnej” i firmy
Deloitte. To jeden z ważniejszych
w kraju rankingów, który opiera się
na ocenie zewnętrznych ekspertów,
ma duży walor obiektywizmu. Jest
oceną, ale oczywiście znakomicie
motywuje do dalszej pracy – powiedział po otrzymaniu wyróżnienia
Grzegorz Dudzik.
Gala rozdania wyróżnień odbyła
się 25 maja podczas Kongresu Samorządowego w Gdyni w nadmorskiej siedzibie Muzeum Emigracji.
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Remont budynku w Krzywicy
18 maja w Krzywicy (gmina Klembów) odbyło się zebranie wiejskie. Przedmiotem
spotkania było przeznaczenie budynku po generalnym remoncie. Mieszkańcy wyrażali
potrzebę, aby nadal były tam sklep i świetlica.

nie byłoby sklepu. Po zakończonym
remoncie ogłosilibyśmy przetarg na
dzierżawcę tego pomieszczenia –
podsumował wójt.

Kompromis osiągnięty

Rafał Orych

Mieszkańcy Krzywicy mieli wiele
pytań i obaw wobec planowanego
remontu budynku.
– Jaka jest gwarancja, że sklep
będzie po remoncie? – pytała mieszkanka.
– Gwarantuję, że to pomieszczenie będzie przeznaczone pod sklep
– zapewnił wójt.
– To się daje na piśmie. Tu różne rzeczy gadają, a co innego robią.
Niech się pan zapyta radnego. Dlaczego zerwał ogłoszenie o spotkaniu, które kazał nam pan napisać?
– odparła.
– Nikomu nie kazałem wieszać
żadnego ogłoszenia – powiedział
wójt.
– Gdzie podczas remontu starsi
mieszkańcy będą robić zakupy? –
zwróciła uwagę inna mieszkanka.
– Przez te pół roku możemy się
jakoś zorganizować. Możemy poprosić kogoś z piekarni, żeby przyjechał – zaproponowała sołtys Karbownik.
– Ten sklep wybudowała wieś
z własnych pieniędzy, własnymi rękoma – podkreśliła Ewa Piotrowska.
– Nieprawda! – wypalił radny Śliwa, co wywołało oburzenie wśród
zebranych.
– Nam chodzi o kwestię tego skle-

Frekwencja na zebraniu była
duża. Stawili się również wójt Rafał
Mathiak, sekretarz Agnieszka Sosnowska, radny Wojciech Śliwa i sołtys Marta Karbownik.

– O tym, że jest robiony projekt
remontu tego budynku, wiedzieliście państwo od kilku lat. W zeszłym
roku w maju uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę. Na zebraniu we
wrześniu zeszłego roku informowałem, że w tym roku planujemy
przebudować świetlicę. Wówczas
przekazałem, że jeśli otrzymamy
dofinansowanie, to nie będzie mógł
tutaj istnieć sklep. Wówczas nikt
nic nie powiedział – mówił wójt
Mathiak.
– W tegorocznym budżecie
uwzględniliśmy około 170 tysięcy
na przebudowę tej świetlicy. Jaki
jest stan tego budynku i otoczenia,
państwo widzicie. Bezwzględnie
wymaga remontu, aby wieś mogła
z tego korzystać. Ta inwestycja jest
dla państwa. Jeśli pojawiły się inne
opinie czy propozycje, negatywne
w stosunku do jego przebudowy, to
bierzemy je pod uwagę. Po to się tutaj spotykamy – zaznaczył.

fot. RO

Samowola budowlana

– Jak rozumiem po pismach
i rozmowach, problemem jest brak
sklepu po remoncie budynku. Rozumiem to. Liczyliśmy po cichu,
że ktoś zdecyduje się na otwarcie
sklepu u siebie na posesji. Na tę
chwilę jest cisza. Wobec czego, żeby
nie zostawiać państwa bez sklepu,
mam propozycję rozwiązania tej
sprawy – powiedział wójt.
– Ten budynek jest samowolą
budowlaną i mówię to z pełną odpowiedzialnością. On nie istnieje
formalnie. Natomiast poprzez przebudowę i uzyskanie pozwolenia na
budowę ujawniamy go i uzyskujemy
pozwolenie na użytkowanie – wyjaśnił.
– Po przebudowie budynek będzie własnością gminy. Przepisy bu-

dowlane wymagają od nas, że musi
być jedno wejście do budynku, bo
droga jest za blisko. Będzie zrobiona taka weranda i z niej będą dwa
wejścia. W tym pomieszczeniu,
które jest mniejsze, będzie sklep.
Druga część w całości będzie zajęta
pod świetlicę plus zaplecze sanitarne. To jest nasza propozycja, żeby
pogodzić dwa różne oczekiwania
i wypracować kompromis – zaproponował wójt. Zaznaczył również,
że wobec tego pierwotny plan uległ
zmianie. Świetlica będzie o wiele
mniejsza i bez zaplecza kuchennego.
– Jedyny minus jest taki, że na
czas remontu około 6 miesięcy nie
da rady prowadzić tutaj sklepu. Nie
mam na to pomysłu. Jeśli państwo to
akceptujecie, to do stycznia, lutego

pu. Czy jest taka możliwość, sama
buduję i wiem, żeby zrobić to etapami? – zauważyła pani Piotrowska.
– Niestety nie. Przebudowa będzie kompleksowa – odpowiedział
wójt.
– Czy państwu podoba się ten
sklep i właściciele? Czy chcecie, aby
go wynajmowali? – spytała pani Piotrowska.
– Tak – odparli zgodnie mieszkańcy.
– Dobrze. Udostępnimy ten lokal
do wynajęcia – zapewnił wójt.
W końcu jeden z panów zaproponował, aby na czas remontu zorganizować barak, w którym mógłby
funkcjonować sklep. Pomysł został
pozytywnie przyjęty przez wójta
i mieszkańców.
Wójt Mathiak cierpliwie udzielał
odpowiedzi na wszystkie pytania
m.in. przybliżył szczegóły remontu.
Co najważniejsze. W czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Remont potrwa
od 1 sierpnia do 30 listopada 2017 r.
W grudniu zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawcę pod sklep.
– Realnie widzę sklep w styczniu
– podkreślił wójt.
W świetle tych wyjaśnień mieszkańcy zaczęli przychylać się do takiego rozwiązania.
– Na taki kompromis moglibyśmy
pójść – powiedział jeden z panów.
Finalnie odbyło się głosowanie,
w którym mieszkańcy jednogłośnie
poparli remont budynku w formie
zaproponowanej przez wójta.
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Referendum w Jadowie
Rafał Orych
20 marca do urzędu gminy wpłynął wniosek w sprawie referendum
złożony przez komitet mieszkańców w osobach: Rafał Rozpara, Katarzyna Powierża, Zbigniew Ołówka, Bożena Krasnodębska, Bogdan
Sadowski, Jarosław Matuszewski,
Katarzyna Domańska i Adam Domański.
15 maja komitet złożył 778 podpisów na 88 kartach do urzędu gminy. Na ich zebranie miał 60 dni.
Inicjatorzy zgłosili dwa pytania.
1. Czy jesteś za utworzeniem
z dniem 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych w Jadowie, Urlach, Myszadłach, Szewnicy klasy
VII oraz za utworzeniem z dniem
1 września 2018 r. w szkołach podstawowych w Jadowie, Urlach, Myszadłach, Szewnicy klasy VII i klasy
VIII?
2. Czy jesteś za utworzeniem
w Jadowie i prowadzeniem i utrzymywaniem przez gminę Jadów
żłobka?

Referendum w praktyce
W trakcie sesji została powołana pięcioosobowa komisja, która
sprawdzi, czy wniosek jest zgodny
z ustawą o referendum lokalnym

m.in. w zakresie przeprowadzonej
procedury i prawidłowości złożonych podpisów. Jeżeli komisja
wyda pozytywną opinię, wówczas
rada podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Musi to
zrobić nie później niż w ciągu 30
dni od wpłynięcia wniosku.
Referendum przeprowadza się
w dzień wolny od pracy, najpóźniej
50 dnia od opublikowania uchwały
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Referendum odbywa się
na zasadach normalnych wyborów, w lokalu wyborczym. Wszyscy uprawnieni będą mogli wyrazić
swoją opinię poprzez wrzucenie
karty do urny wyborczej.
Referendum zostanie uznane za
ważne i wiążące, jeżeli frekwencja będzie wynosić co najmniej
30% uprawnionych do głosowania
w całej gminie Jadów.

sceptyczne opinie
Wójt Dariusz Kokoszka: – To referendum jest zbyt późno. O kształt
oświaty można było pytać społeczeństwo pół roku wcześniej, przed
podjęciem decyzji przez radę gminy. Wzbudzi ono tylko złość i pogłębi podziały. Przyniesie niepotrzebne
koszty ok. 35 tys. zł oraz zaangażowanie moje, sekretarza i jeszcze

kilku pracowników. Moglibyśmy ten
czas i pieniądze spożytkować na
inne konstruktywne działania.
Wszystkim nam zależy na rozwoju oświaty i dobru dziecka.
Rada zaproponowała 2-letni okres
przejściowy, a inicjatorzy referendum żądają rozwiązań natychmiastowych. Tak poważnych zmian nie
da się wprowadzić z dnia na dzień.
Drugie pytanie jest absurdalne.
Czy jest ktoś, kto nie chce żłobka?
Wszyscy chcą, tylko czy gminę
stać na ten żłobek i czy będą chętni, aby oddać dziecko i ponieść
część kosztów utrzymania? Radni,
dyrektorzy szkół oraz pracownicy
urzędu odbyli właśnie szkolenie
z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków. Posiadamy teraz
niezbędną wiedzę i chcemy profesjonalnie podejść do tego tematu. Problem jest skomplikowany,
nie da się go rozstrzygnąć jednym
pytaniem referendalnym. Trzeba
stworzyć ankietę, w której zainteresowani będą mogli określić swoje oczekiwania, a my przedstawimy
ofertę, na jaką nas stać.
Jadwiga Grabska, przewodnicząca Rady Gminy Jadów: – Po
analizie dokumentów odnośnie
referendum i złożonych podpisów
mam wiele wątpliwości prawnych,
dlatego zwróciłam się do Pani
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22 maja odbyła się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jadów. Przedmiotem obrad
było podjęcie stosownych uchwał w celu przeprowadzenia referendum lokalnego
w sprawie reformy oświaty.

Jadwiga Grabska (druga z lewej) i Dariusz Kokoszka.

mecenas o fachową opinię w tej
sprawie. Mam obawy, czy to referendum w ogóle dojdzie do skutku.
Chcemy uszanować podpisy ludzi,
którzy poparli przeprowadzenie
referendum, tylko szkoda, że nie
odbyło się ono pół roku wcześniej.
Okoliczności
wnioskowanego
referendum do złudzenia przypominają sytuację z referendum
ogólnokrajowego wnioskowanego przez ZNP. I chociaż inicjatywa
ogólnokrajowa wyprzedziła znacznie gminną, to i tak argumentem
koronnym do jego odrzucenia był
fakt, że za późno została złożona.
Katarzyna Popowska, dyrektor
Gimnazjum im. A. Zamoyskiego
w Jadowie: – Demokracja to wolność wyboru, decydujący głos ma
większość. Niestety, w naszej gminie nie wszyscy przyjmują zasady
demokracji. Referendum, które ma
się odbyć w gminie Jadów, uważam za zupełnie zbędne i nieprze-

myślane. Nie dość, że jego koszty
zostaną pokryte z budżetu gminy,
to jeszcze wprowadza ono duży
niepokój, zamieszanie i spory, nie
tylko wśród mieszkańców, w tym
nauczycieli z całej gminy, ale także
wśród zdezorientowanych dzieci.
Zadziwia mnie postawa członków komitetu referendalnego.
Znaczna ich część to osoby, których okres przejściowy bezpośrednio nie dotknie, bo albo nie
mają dzieci w ogóle, albo mają
dzieci na tyle małe, że w ciągu najbliższych dwóch lat i tak nie musiałyby dojeżdżać do Jadowa do
Szkoły Podstawowej nr 1 – obecnego Gimnazjum. Patrząc na całą
sprawę z punktu widzenia nauczycieli Gimnazjum w Jadowie, wspomniany wcześniej dwuletni okres
przejściowy pozwoli nam spokojnie znaleźć zatrudnienie, zdobyć dodatkowe kwalifikacje albo
przejść na zasłużoną emeryturę.

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
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Poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców

Przed pierwsz

Rozmowa ze starostą wołomińskim Kazmierzem Rakowskim.

Władze samorządowe powiatu wołomi
cji oświatowych. W ostatnim czasie zak
w Radzyminie – jednego z największych

Jakie inwestycje są szczególnie potrzebne
w powiecie wołomińskim?
– Program objął niemalże wszystkie dziedziny
usług publicznych, które leżą w zakresie naszych
kompetencji, to znaczy m.in. drogi, chodniki,
mosty, oświatę, służbę zdrowia, kulturę i polity-

kę społeczną. Wiele dróg, chodników i mostów
wymaga naprawy ze względów bezpieczeństwa,
nie wolno z tym zwlekać, chciałbym bowiem,
żeby w powiecie wołomińskim dochodziło do jak
najmniejszej liczby wypadków.
Tymczasem obecny stan naszych mostów nie
napawa optymizmem, większość należy zmodernizować jak najszybciej, żeby nie dopuścić
do tragedii. Nieco lepiej jest z drogami, które
stopniowo są budowane i modernizowane od
lat, jednak i tutaj pozostało wiele do zrobienia,
zwłaszcza w gminach wiejskich, gdzie wciąż brakuje nowoczesnych dróg i chodników.

Poza drogami powiat planuje inwestycje
w innych obszarach?
– Dużo uwagi poświęcamy rozbudowie infrastruktury oświatowej oraz zdrowotnej. Jeśli chodzi o tę pierwszą, zaledwie kilka tygodni
temu zakończyliśmy jedno z największych zadań oświatowych ostatnich lat – rozbudowę
Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie. To
jedna z naszych najlepszych placówek oświatowych, nigdy nie brakowało chętnych do nauki
w niej, z czasem stary budynek stał się za mały.
To zadanie wymagało wiele pracy i środków finansowych. Dodatkową trudność stwarzał fakt,
że stary gmach radzymińskiego LO ma wartość historyczną, liczy sobie ponad 170 lat, więc
nowy obiekt należało do niego dostosować. To
się udało, szkoła po rozbudowie jest zarówno
funkcjonalna, jak i estetyczna. Jednocześnie
w Radzyminie trwa druga inwestycja oświatowa – adaptacja budynku przy ul. Komunalnej na
potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. Placówka ta
tymczasowo funkcjonuje w Wołominie, w ubiegłym roku została przeniesiona z Marek.
W pozostałych gminach zostało jeszcze wiele szkół, które trzeba wyremontować, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do na-

uki, a dyrektorom i pracownikom umożliwić
stworzenie atrakcyjnych ofert edukacyjnych.
Bardzo zależy mi na tym, żeby żadna szkoła
w powiecie nie była zaniedbana.

opr. redakcja

A wspomniana już służba zdrowia? Od
wielu miesięcy mówi się o rozbudowie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Czy mógłby Pan powiedzieć coś na ten
temat?
– Jest to jedna z najbardziej potrzebnych
inwestycji. W WPI przeznaczyliśmy aż 5 mln
zł na zadania inwestycyjne w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Powierzchnia użytkowa
obecnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
jest zbyt mała, nie spełnia nowoczesnych standardów i utrudnia właściwą obsługę pacjentów.
SOR przyjmuje ponad 100 osób na dobę,
zdarza się, że w tym samym czasie trzeba udzielić pomocy kilkunastu pacjentom,
a bywa, że nawet więcej. Po rozbudowie na
SOR znajdzie się kilkanaście stanowisk obserwacyjnych, będą też gabinety specjalistyczne
oraz węzły sanitarne dla pacjentów i ich rodzin.
W ramach rozbudowy SOR rozpoczęto już
również budowę lądowiska dla śmigłowców
na potrzeby ratownictwa medycznego. Ta
inwestycja pozwoli na szybszy transport pacjentów do szpitala w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Wiadomo, że pomoc
udzielona zbyt późno nie sprzyja skutecznemu leczeniu pacjenta, a w wielu przypadkach
liczy się każda sekunda.
Sam czułbym się o wiele bezpieczniej, mając świadomość, że w razie potrzeby nie będę
długo czekał na pomoc. Tego samego chciałbym dla mieszkańców powiatu wołomińskiego – poczucia bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług medycznych.

Stary budynek radzymińskiego liceum liczy ponad 170 lat.
Ze względu na jego historyczną
wartość niezbędne było dostosowanie nowego obiektu tak, żeby
harmonijnie komponował się z już
istniejącym gmachem. W nowym
obiekcie mieszczą się: hala sportowa, sala gimnastyczna, pracownie
informatyczne, sale przedmiotowe, szatnia, biblioteka i czytelnia
multimedialna.
Wymiary nowego obiektu to:
– długość: 53,85;
– szerokość: 42,52;
– powierzchnia zabudowy budynku: 1492,00 m kw.;
– powierzchnia całkowita budynku: 5258,00 m kw.;
– wysokość sali gimnastycznej: 748 cm.

Bogata oferta
Procedura komisyjnego odbioru
nowego obiektu została już rozpoczęta. Dzięki temu, że rozbudowa szkoły zakończyła się szybciej niż przewidywano, będzie ona
gotowa na przyjęcie uczniów już
1 września bieżącego roku. Zdaniem

fot. powiat wołomiński

Aldona Maliszewska: Panie Starosto, podczas ostatniej sesji rady, 24 maja, przedstawił Pan założenia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na
lata 2017-2021. Proszę powiedzieć, jaką rolę
odgrywa ten program w procesie rozwoju
regionu.
Kazimierz Rakowski: – Jego znaczenie jest
ogromne przede wszystkim dlatego, że zakłada
zrównoważony rozwój powiatu wołomińskiego.
Zadania inwestycyjne wymienione w programie
będą prowadzone we wszystkich gminach, każda z nich może otrzymać takie wsparcie, jakiego
obecnie potrzebuje. Przy tym należy zauważyć,
że żadna z inwestycji zawartych w programie
nie znalazła się tam przypadkowo. Wszystkie są
niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców poszczególnych gmin i są efektem rozmów
z burmistrzami, wójtami oraz radnymi.
Na podstawie WPI w najbliższych latach tworzone będą uchwały budżetowe. WPI pozwoli
skuteczniej planować wydatki i rozłożyć zadania
w czasie od tych priorytetowych, po mniej pilne,
lecz wciąż konieczne do wykonania w nieodległej przyszłości.

Fakty.samorząd

fot. m. szczepanowski

WPI do wykon

Na majowej sesji Rady Powiatu Wołom
Program Inwestycyjny na lata 2017-20
najistotniejsze zadania inwestycyjne,
w określonym czasie.

W maju starosta Kazimierz Rakowski sprawdził zaawansowanie wykonania powiatowych inwestycji. Na zdjęciu z naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzejem Noconiem.

Priorytetowe zadania to m.in.
rozbudowa oraz modernizacja
dróg, rozwój oświaty oraz instytucji o charakterze społecznym,
a także ochrona środowiska. Założenia programu przedstawił starosta Kazimierz Rakowski.
Ponadto program obejmuje szereg zadań z niemalże każdej dziedziny usług publicznych, którymi
zajmuje się samorząd powiatowy.
Inwestycje będą prowadzone we
wszystkich gminach powiatu wołomińskiego, co zapewni zrównoważony rozwój regionu.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zawartych zostało także
14 nowych zadań:
1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dworkowej, Szerokiej
i Mareckiej wraz z budową ciągu
drogowego Dworkowa (Kobyłka) –
Główna (Marki).
2. Przebudowa drogi powiatowej
na odcinku: przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu
(zadanie wieloletnie).
3. Przebudowa drogi w Zawiszynie
(gmina Jadów).
4. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki
wraz z przebudową ul. Warszawskiej
i Przemysłowej w Tłuszczu.
5. Przebudowa drogi w Nowym
Jankowie (gmina Radzymin).
6. Kontynuacja zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Szkolna
w Słupnie (gmina Radzymin) –
zadanie wieloletnie.
7. Przebudowa ul. Drewnickiej
i Kochanowskiego w Ząbkach
(zadanie wieloletnie).
8. Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie.
9. Przebudowa ul. Wiejskiej
w Tłuszczu.
10. Przebudowa ul. Wileńskiej
w Wołominie.

fot. powiat wołomiński
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zym dzwonkiem

ińskiego mogą już cieszyć się kolejnym sukcesem w zakresie inwestykończyła się rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida
h i najkosztowniejszych zadań ostatnich lat.

starosty Kazimierza Rakowskiego
liceum w Radzyminie z powodzeniem może konkurować z warszawskimi placówkami, zwłaszcza że już
przed rozbudową dało się poznać
jako szkoła z atrakcyjną, bogatą
ofertą kształcenia.
Był to zresztą jeden z powodów
przeprowadzenia inwestycji – LO
w Radzyminie od lat przyciąga młodzież z całego powiatu, właśnie
ze względu na wysoki poziom nauczania, solidne przygotowanie do
dalszej edukacji oraz duży wybór
ciekawych zajęć pozalekcyjnych.
Stary budynek nie był już w stanie
pomieścić dużej liczby uczniów.

Duży nacisk szkoła kładzie na
naukę języków obcych, przedsiębiorczości, ekonomii, psychologii,
prowadzi również program edukacji dla bezpieczeństwa. Współpracuje ze środowiskami akademickimi oraz instytucjami, takimi jak
m.in. Międzynarodowa Organizacja Studencka AIESEC, wraz z którą uczestniczy w projekcie „Make
It Possible”, w ramach którego za-

graniczni studenci prowadzą zajęcia w języku angielskim.
W nadchodzącym roku szkolnym radzymińskie LO otworzy
klasy o profilach biznesowym, psychologiczno-pedagogicznym oraz
sportowo-mundurowym. Opiekę
nad ostatnim profilem obejmie 9.
Brygada Wsparcia Dowodzenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach.

Tradycja i nowoczesność

Budynek LO w Radzyminie został rozbudowany ze środków z budżetu Powiatu
Wołomińskiego.

Tym, co wyróżnia Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie na tle
innych placówek, jest wieloletnia
tradycja, którą dyrekcja wraz z pracownikami szkoły doskonale godzą
z nowoczesnymi metodami kształcenia. Absolwenci liceum zdają
egzaminy maturalne z wysokimi
wynikami i kontynuują naukę na
najlepszych uczelniach w całej Polsce. Szkoła doczekała się już wielu
nagród za swoją działalność, były
to m.in. nagroda Ministra Republiki
Francuskiej za „Najciekawsze formy pracy z młodzieżą” oraz tytuły:
„Szkoła z Tradycją”, „Szkoła Dialogu”, „Szkoła aktywna sportowo” czy
„Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Nowoczesna sala sportowa.

nania w najbliższym czasie

mińskiego uchwalono Wieloletni
021. Dokument ten zawiera wszystkie
które powinny zostać zrealizowane

11. Przebudowa drogi Turów –
Leśniakowizna – Majdan (zadanie
wieloletnie).
12. Kontynuacja przebudowy drogi
4316W w Wołominie.
13. Rozpoczęcie budowy szkoły
ponadgimnazjalnej w Markach.
14. Znacząco wyższe nakłady na
modernizację szpitala (budowa
SOR).
Wiele miejsca w WPI poświęcono inwestycjom drogowym,
mając na uwadze bezpieczeństwo
użytkowników tych dróg zarówno
pieszych, jak i zmotoryzowanych.
Spośród kilkudziesięciu zadań zaplanowanych do realizacji można
wymienić m.in.:
1. Budowa ciągu pieszo-rowe-

rowego w gminie Dąbrówka na
odcinku Guzowatka - Chajęty –
Małopole – Dąbrówka.
2. Przebudowa ciągu drogowego
Kuligów – Józefów – Kowalicha –
Marianów (gmina Dąbrówka).
3. Projekt i budowa drogi w Starowoli (gmina Jadów).
4. Projekt i przebudowa drogi
powiatowej na odcinku Majdan –
Poświętne.
5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej od
Radzymina do Starych Załubic.
6. Budowa odwodnienia, chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach
zabudowanych w miejscowościach
Mokre i Łosie (gmina Radzymin).
7. Budowa drogi Zawady – Emilianów (gmina Radzymin).
8. Budowa ul. Głównej w Markach.
9. Przebudowa drogi powiatowej od
granicy z gminą Tłuszcz do drogi
krajowej nr 50 w gminie Strachówka.
10. Projekt i budowa ronda w Postoliskach (gmina Tłuszcz).

Wizualizacja rozbudowy Szpitala Powiatowego, na pierwszym planie budynek SOR.

11. Przebudowa dróg powiatowych
al. Armii Krajowej (na odcinku od
skrzyżowania z ul. Załuskiego do
ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową ul. Sasina (od linii kolejowej)
w Wołominie.
12. Przebudowa drogi powiatowej
na odcinku Zagościniec – Helenów.
13. Rozbudowa drogi powiatowej
na odcinku od ronda w Majdanie
do drogi wojewódzkiej nr 634
w gminie Wołomin.
14. Budowa nowego śladu drogi
635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 w gminie
Wołomin.
15. Przebudowa drogi powiatowej
od miejscowości Zabraniec do
granicy powiatu (gmina Zielonka).
W większości gmin powiatu zaplanowano budowę chodników, nie
sposób wymienić wszystkich zadań, informujemy zatem, że chodniki powstaną m.in. przy drogach
powiatowych w Kuligowie (gmina
Dąbrówka); przy drogach powiatowych w Kruszu, Woli Rasztowskiej,

Nowym i Starym Kraszewie (gmina
Klembów); przy ul. Wołomińskiej
w Kobyłce; przy drodze powiatowej
w Międzylesiu i Ostrowiku (gmina
Poświętne); w Jaźwiu, Chrzęsnem
i Kozłach (gmina Tłuszcz); przy
ul. Piłsudskiego w Ząbkach.
Równie ważne dla bezpiecznej
komunikacji są remonty mostów
na drogach powiatowych. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przewidziano remont mostu
w Dąbrówce; przebudowę mostu
w Wójtach (gmina Jadów); wykonanie projektu i przebudowę
mostu w Lipce (gmina Klembów);
projekt i przebudowę mostu w Zawadach; projekt i przebudowę mostu w Dzięciołach i w Kurach (gmina Tłuszcz).
Ponadto nie zabraknie inwestycji z zakresu oświaty, kultury oraz
polityki społecznej. Są to m.in.:
1. Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych
w Radzyminie wraz z rozbudową
skrzydła na cele administracyjno
-biurowe.
2. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.
3. Zakup wyposażenia do nowo
wybudowanych sal lekcyjnych

w Liceum Ogólnokształcącym
w Radzyminie oraz Zespołu Szkół
Specjalnych w Radzyminie.
4. Modernizacja Zespołu Szkół
w Tłuszczu.
5. Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Wołominie.
6. Wykonanie budynku hali sportowej wraz ze szklarnią dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
w Radzyminie.
7. Budowa Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby Biblioteki w Wołominie.
8. Modernizacja parku wraz
z budową pawilonu przy pałacu
w Chrzęsnem.
9. Modernizacja budynku Domu
Pomocy Społecznej w Zielonce.
WPI obejmuje inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim i zadania o wartości powyżej 100 tys.
zł. Na podstawie programu w następnych latach będą tworzone
uchwały budżetowe powiatu wołomińskiego. Autorzy programu
zastrzegli, że podlega on corocznej
aktualizacji, a zadania inwestycyjne będą realizowane pod warunkiem pozyskania zaplanowanych
środków zewnętrznych.

Rozbudowa drogi od ronda w Majdanie do skrzyżowania z drogą 634. Pierwszy etap inwestycji został już wykonany, w najbliższym
czasie prace będą kontynuowane.
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tekst promocyjny

Sklep PRIM
w Dąbrówce zaprasza!

Wzruszająco
w Jasienicy

19 maja miało miejsce otwarcie sklepu PRIM w Dąbrówce. Na klientów czekały
degustacje, promocje i produkty w superatrakcyjnych cenach. To drugi taki market
w powiecie wołomińskim. Pierwszy zlokalizowany jest w Ząbkach.

Okrągłe jubileusze winny być jak
najmniej sztampowe. Wypada, by
były okazją do spotkań, świętem
lokalnej społeczności. Tak właśnie
było w Jasienicy podczas stulecia
tamtejszej szkoły.
Marcin Ołdak
Pierwsza placówka oświatowa w dziś wielkiej, trzytysięcznej wiosce powstała w 1917 roku.
Mijały lata, a kolejne pokolenia
jasieniczan, uczniów, nauczycieli oraz pracowników przewinęły się przez mury szkoły.
Główne uroczystości stulecia odbyły się 2 czerwca. Lokalni oficjele skorzystali z okazji,
by podziękować osobom zasłużonym dla jasienickiego szkolnictwa. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wręczył medale
im. Wacława Sieroszewskiego,
a radna wojewódzka Bożena

Dariusz Koziej, zwycięzca roweru.

PRIM to sieć marketów spożywczo-przemysłowych, która powstała na fundamentach Zielonego
Marketu należącego do polskiej
spółki SPS HANDEL SA.

Jak u siebie!
Sklepy są zlokalizowane w północno-wschodniej części Polski.
Tym, co je wyróżnia, jest asortyment, na który składają się lokalni producenci i dostawcy, dlatego
każdy, wchodząc na zakupy, może
poczuć się jak u siebie.
Dąbrówka położona jest nad
Bugiem, gdzie fauna i flora rozkwita w całym swym majestacie.
Piękna okolica skłoniła właścicieli,
aby właśnie tutaj umieścić market
PRIM, który idealnie wpasowuje się
w rytm życia społeczności.
Wybór produktów jest szeroki, poczynając od świeżego mięsa, wędlin, pieczywa po warzywa
i produkty pierwszej potrzeby.

Na stoisku mięsno-wędliniarskim
można znaleźć m.in. świeże mięso, wędliny oraz ryby. Codzienne
dostawy zapewniają towar najwyższej jakości.
Z myślą o klientach PRIMA zostało otwarte małe bistro, w którym można posilić się wspaniałymi
hot-dogami oraz zapiekankami.
W dniu otwarcia sklepu przygotowano liczne degustacje i promocje, było można skosztować i kupić wędzone na miejscu kiełbasy,
boczki czy balerony prosto z wędzarni, a na najmłodszych czekało
darmowe malowanie twarzy oraz
słodkości rozdawane przez zozola
i tygrysa.

Liczne promocje
Sieć wydaje gazetkę reklamową,
gdzie można śledzić aktualną ofertę. Dla klientów przygotowywanych jest około 60 rodzajów promocji, np. pakiet 2 produktów za

5 zł, 3 za 10 zł lub jeden produkt
plus drugi za pół ceny. Ponadto
uruchomiono program lojalnościowy – PRIMCARD, który umożliwia
zbieranie punktów za codzienne
zakupy w sklepie oraz ich wymianę
na atrakcyjne nagrody.
Dodatkową
niespodzianką,
którą przygotowała sieć PRIM dla
swoich klientów, był konkurs na
letnie hasło reklamowe PRIMA. Na
zwycięzcę czekała nagroda główna
– rower, a dla pozostałych nagrody
pocieszenia – sprzęt małego gospodarstwa domowego m.in. suszarki, blendery i naczynia. Zainteresowani mieli 7 dni od otwarcia
sklepu na zgłoszenie pomysłu.
Najbardziej ciekawe i oryginalne hasło reklamowe nowego sklepu PRIM w Dąbrówce wymyślił Pan
Dariusz Koziej z miejscowości Małopole, który tym sposobem stał się
szczęśliwym posiadaczem nagrody
głównej.

Żelazowska odznaki Pro Masovia.
Szczególnie uhonorowano byłych
dyrektorów placówki. Co ważne,
stulecie szkoły było autentycznym
świętem mieszkańców. Tego dnia
doszło w Jasienicy do wielu spotkań po latach, pełnych ciekawych
wspomnień i wzruszających chwil.
Warto wspomnieć, że członkowie lokalnego klubu historycznego przygotowali z okazji stulecia
„jednodniówkę”, pięknie wydaną
gazetę „Kurier Jasienicki”. Wspaniała inicjatywa społeczników została wsparta przez Urząd Miejski
w Tłuszczu i – co najważniejsze –
doceniona przez odbiorców.

FAKTY.samorząd

Dzień Strażaka
w Równem
3 maja w kościele w Strachówce odbyła się Msza Święta
z okazji obchodów Dnia Strażaka, którą sprawował
ks. Józef Rutkowski – proboszcz parafii pw. św. Trójcy
w Sulejowie.

fakty.kultura

Niepełnosprawni są wśród nas
fot. organizatorzy

W środę, 10 maja w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
odbył się uroczysty finał VII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni
są wśród nas”. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał: „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.
Współorganizatorem konkursu był Powiat Wołomiński.
Opr. Iwona Kosińska-Turkot
Podstawowym celem konkursu
jest uwrażliwienie dzieci i dorosłych na osoby niepełnosprawne,
przybliżenie różnorodnych zagadnień dotyczących niepełnosprawności, rozwijanie talentów plastycznych oraz zachęcanie dzieci
do wzajemnej integracji.
W tym roku w konkursie wzięły udział 32 szkoły. Nadesłano 385
prac. Widać duże zainteresowanie
konkursem i jego tematyką, z czego bardzo się cieszymy.
Całą uroczystość rozpoczęli
uczniowie szkoły specjalnej przedstawieniem „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”, bawiąc
i wzruszając widzów, udowadniając
wszystkim własne możliwości i talenty. Następnie nagrodzono prace
w czterech kategoriach: klasy 0, I,
II i III. Ponadto bardzo atrakcyjne
nagrody dostali wszyscy uczestnicy konkursu, za co dziękujemy
wszystkim sponsorom.
Tradycyjnie odbyły się zabawy
integracyjne, zabawy z animatorem przy muzyce, zabawa taneczna
oraz zajęcia tematyczne związane
z profilaktyką uzależnień. Wszyscy
mieli zapewniony smaczny poczęstunek: grillowane kiełbaski, ciasta,
napoje.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: marszałek wojewódz-

opr. red.
Punktem kulminacyjnym obchodów było poświęcenie przez
księży Mieczysława Jerzaka
i Józefa Rutkowskiego nowego
samochodu strażackiego (marki Iveco Eurocargo z napędem
szosowym 4x4) wraz z wyposażeniem.
– Z woli ludu strażackiego
tutejszej jednostki OSP, nadaję ci imię Staś, działaj sprawnie, gaś skutecznie, rozsławiaj
imię Równego, gdziekolwiek
się znajdziesz – powiedziała dh
Agnieszka Szopa.
Dh Marcin Szopa oblał maskę

samochodu spienionym szampanem, a członek honorowy dh Stanisław Wronka dokonał przecięcia
wstęgi.
– Życzę sobie i wszystkim, aby
tych wyjazdów do akcji było jak
najmniej, a do ćwiczeń jak najwięcej. Uważam, że ten samochód
trafił w dobre ręce. W ręce skutecznej jednostki, jaką jest OSP
Równe, która znajduje się przy
trasie DK 50, na rozległym terenie,
gdzie posiadamy duże kompleksy
leśne i która nie raz udowodniła, że można na nią liczyć. Myślę,
że samochód będzie służył nam
wszystkim – podsumował dh Piotr
Wronka, prezes OSP Równe.

REKLAMA

twa mazowieckiego, mazowiecki kurator oświaty. Pozostałymi
patronami i współfinansującymi
nagrody byli: wójt gminy Dąbrówka, wójt gminy Jadów, wójt gminy Klembów, burmistrz Kobyłki,
burmistrz Marek, burmistrz Ra-

dzymina, wójt gminy Strachówka, burmistrz Tłuszcza, burmistrz
Wołomina, burmistrz Ząbek, burmistrz Zielonki.
Organizator dziękuje wszystkim
patronom i uczestnikom za udział
w konkursie i zaprasza za rok.

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na
okres 21 dni od dnia 01.06.2017 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 18 m. kw.
Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na terenie kompleksu blaszanych garaży przy ul. Górnej.
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.

fakty.wwl
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Wiele jest do zrobienia

Mobilnie
w Ząbkach

Rozmowa z burmistrzem miasta Marki Jackiem Orychem.
Edyta Nowak-Kokosza: Marki
kończą 50 lat. Jak zmieniały się
przez te lata?
Jacek Orych: – W historii naszego miasta jest kilka ważnych dat,
które dziś określilibyśmy mianem
kamieni milowych. Pod koniec XIX
powstała Fabryka Briggsów, która
nadała impuls do rozwoju gospodarczego i demograficznego Marek. W 1967 r. zostały nadane prawa miejskie, co lektor ówczesnej
kroniki filmowej określił mianem
sprawiedliwości dziejowej.
Wreszcie ostatnia, najświeższa
data – 2017 r. Jesienią, daj Boże,
Obwodnica Marek odkorkuje Marki, a aleja Piłsudskiego zacznie
spajać podzielone dzisiaj i rozjeżdżane miasto. Dlatego – szanując
przeszłość – patrzę w przyszłość.
Bo wiele jest do zrobienia. Ale
w najbliższy weekend świętujemy.

– Jesteśmy sąsiadami i łączy
nas nie tylko wspólna granica, ale
i współpraca z burmistrzem Perkowskim oraz projekty infrastrukturalne. To m.in. budowa ścieżek
rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
A czego możemy się uczyć od
Ząbek? Skuteczności w zdobywaniu unijnych pieniędzy. Na szczęście tę lekcję zaczęliśmy odrabiać
i gonimy prymusa. A naszym sąsiadom życzymy kolejnej 50-tki w dobrej formie!

Marki to miasto… jak burmistrz dokończyłby to zdanie?
– … które jest na dobrej drodze, by się diametralnie zmienić
po oddaniu Obwodnicy Marek
w spokojne i przyjazne miejsce do

Zaplanowane są liczne
imprezy m.in. Markowe
Miasteczko. Jakie atrakcje
przygotowano?
– Uroczystości zaplanowaliśmy na trzy dni. W piątek,
9 czerwca zapraszam na uroczystą sesję Rady Miasta Marki (godz. 17.00), a następnie na
koncert Alicji Węgorzewskiej
(godz. 20.00), znakomitej mezzosopranistki.
W sobotę przeniesiemy
się na stadion miejski przy
ul. Wspólnej 12. Będzie tam
mnóstwo atrakcji dla dzieci
i dorosłych, zwieńczonych
koncertem gwiazd muzyki disco (m.in. zespół Power Play).
W niedzielę zapraszam do
parku Briggsów, właśnie do
Markowego Miasteczka, gdzie
odbędą się koncerty (m.in.
Poparzeni Kawą Trzy godz.
21.00), wspólne malowanie
muralu, a wieczorem rzecz,
jakiej jeszcze w Markach nie
było, czyli mapping (godz. 22.15).

mieszkania, nauki i odpoczynku.
Oczywiście, nas samorządowców
czeka mnóstwo pracy, bo potrzeby
inwestycyjne są ogromne i dotyczą
zarówno infrastruktury drogowej,
jak i edukacyjnej.

W tym roku 50 lat świętuje też
sąsiedzkie miasto Ząbki. Czego
można nauczyć się od sąsiadów?
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28 maja w Ząbkach, po raz pierwszy w Polsce, odbył
się I Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych.
Wydarzenie miało miejsce podczas Pikniku
Ekologicznego w Parku Miejskim im. Szuberta.

Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzenia był Marcin Piórkowski, właściciel firmy
MC MagMarCAR Auto Części
z Ząbek. Współorganizatorami
byli Miejski Ośrodek Kultury
w Ząbkach i Pracownia Finansowa Sp. z o.o. z Warszawy.
Impreza odbyła się pod patronatem Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz burmistrza
Roberta Perkowskiego.

Jury po burzliwej naradzie wybrało 3 zwycięzców. Klasyfikacja
przedstawia się następująco:
I miejsce i 3200 zł – projekt
Studenckiego Koła Naukowego
„Bez Oporu” z Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej,
II miejsce i 2000 zł – Paweł
Marczewski,
III miejsce i 1000 zł – Koło Naukowe „Hybryda” z Politechniki
Warszawskiej.
Nagrody pieniężne ufundowało
MZO Wołomin.

Motoryzacja na rockowo

Piknik

Imprezę
poprowadzili
dziennikarz i pasjonat motoryzacji Włodzimierz Zientarski wraz z Dominiką Sygiet –
partnerką radiową z programu
„Odjechani” w Antyradiu, oczywiście przy dźwiękach rockowej muzyki.
Celem wydarzenia było
przybliżenie tematu użytkowania aut elektrycznych i hybrydowych. Poza tym rozwijanie
i pogłębianie zainteresowań
współczesną techniką oraz
promowanie
ekologicznych
źródeł energii, wynikających
z planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Ząbki.
Podczas pikniku odbył się finał konkursu „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny” (zasilany
elektrycznie), którego pomysłodawcą i organizatorem był
burmistrz.
To druga edycja konkursu.
Tegoroczny regulamin dopuszczał także koncepty i pojazdy
w fazie budowy.
Do II etapu przystąpiło sześciu zawodników, którzy zaprezentowali projekty swoich
pojazdów, a niektórzy – pojazdy, w tym kilka jeżdżących.

Podczas pikniku na mieszkańców czekało wiele atrakcji m.in.
możliwość przejażdżki samochodami lub wysłuchanie wywiadu
z Jarosławem Kubcem, autorem
bloga poświęconego elektrycznej
motoryzacji.
Zainteresowani mogli odwiedzić stanowiska firm na terenie
parku. Duże wrażenie zrobiła
Tesla model X, która podjechała pod scenę, dając pokaz swoich
malowniczych możliwości, np.
zapalania świateł i poruszania
drzwiami, które otwierały się do
góry. Zebrani żartowali, że robiła
„Batmana”.
W zatoczce autobusowej na
ul. Batorego można było obejrzeć
Autobus Energetyczny Krajowej
Agencji Poszanowania Energii,
który jest laboratorium na kółkach.
Impreza zakończyła się sukcesem. Organizatorzy zapewnili, że odwiedzili Ząbki nie po raz
ostatni. Zlot będzie odbywać się
cyklicznie, a informacje o przygotowaniach do kolejnej edycji można śledzić na stronie ekozlot.pl.

opr. red.

Mieszkańców przybywa. Warto mieszkać w Markach?
– Moja subiektywna odpowiedź
– oczywiście. Mieszkam w Markach na osiedlu Horowa Góra i nie
planuję zmian. A obiektywną miarą
jest rosnąca liczba mieszkańców.
Proszę też zobaczyć, ile
inwestycji
deweloperskich
rozpoczęto w ostatnich miesiącach. A my staramy się
ułatwić życie mieszkańcom.
Dlatego
wprowadziliśmy
pierwszą strefę biletową, jako
ratusz skutecznie zaczęliśmy
sięgać po zewnętrzne dotacje
na drogi i ścieżki rowerowe,
rozbudowujemy szkołę, a na
następne placówki edukacyjne przygotowujemy postępowania przetargowe. Co nie
znaczy, że wszystko idzie jak
z płatka, bo zaległości inwestycyjne m.in. w edukacji są
ogromne, a na to wszystko
nałożyła się reforma oświatowa.
Czego można życzyć
miastu z okazji okrągłego
jubileuszu?
– Jak najszybszego oddania
Obwodnicy Marek, a potem
przebudowy alei Marszałka
Piłsudskiego według naszego
pomysłu. Chcemy przywrócić
tę główną ulicę miastu, chcemy, by
straciła tranzytowy charakter. Od
kilkunastu miesięcy na ten drugi
temat trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – liczę na przełom.

Więcej na stronie: www.zabki.pl

REKLAMA

SKLEP TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY

Wołomin
ul. Moniuszki 9
czynny:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00

-

bluzki
spódniczki
sukieneczki
marynarki
spodnie
koszule

tel.: 22 776-30-22

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

j.mucka@firma-dom.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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Dam pracę
zzZatrudnię piekarza lub przyuczę do
zawodu, okolice Tłuszcza. Możliwość zakwaterowania, tel. 507 705 220

Przyjmę do pracy na produkcję
do cukierni w Marianowie,
od zaraz, tel. 691 950 713, 691
236 222

Dom Handlowy MODUS
Zatrudni na stanowisko: Sprzedawca

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

zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

tel. 783-509-003

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

bezpłatne badanie

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
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

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

Tel. 602 724 738

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

Ogrodzenia

Hydraulik Pogotowie 24h Pogotowie wodno-kanalizacyjne
24h, instalacje sanitarne c.o.
Instalacje gazowe, montaż,
spawanie, sprawdzanie szczelności, ciśnieniowe udrażnianie
kanalizacji, tel. 501 195 176,
www.hydraulikbrzuchalski.pl
Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzUkładanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71
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

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

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

Auto części

Volkswagen, Audi

tel. 512-008-626

Brukarstwo
Grzegorz Lewandowski

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

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

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

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

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
zzTuje szmaragd w doniczkach sprzedam, cena od 5 zł, tel. 604 291 654

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

Motoryzacja sprzedam

Motoryzacja usługi

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

Toczenie, frezowanie konwencjonalne i CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80

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

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

05-250 Wiktorów
ul. Radosna 18

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

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

Fauna i flora

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

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

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

Sprzedam bezpośrednio! Nowe
mieszkanie 3-pokojowe, duży
taras, szybka winda, zielona
okolica, bardzo dobra lokalizacja. Zadzwoń! +48 885 515 525

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

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

zzProfesjonalne mycie i czyszczenie:
elewacji budynków, dachów, kostki
brukowej, itp. 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

Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Projekty

Budowlane usługi

Usługi różne

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290

Stolar meble na wymiar:

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

Kontakt: Kościelna 3, Wołomin
Tel. 511 225 825

Różne

Wnętrzarskie

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

Nieruchomości sprzedam
zzSprzedam 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
zzSprzedam 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

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

Masaż – rehabilitacja terapia
bólów kręgosłupa. Możliwość
dojazdu Mateusz Mikulski, fizjoterapeuta, tel. 881 294 609

REKLAMA

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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22.05.2017

zz Kobyłka. Nieznany sprawca skradł
cztery koła jezdne aluminiowe 17 cali
wraz z oponami z pojazdu marki Opel
Astra zaparkowanego na poboczu ulicy.
Suma strat: 6.000 zł.

23.05.2017

zz Marki. Z terenu posesji nieznany
sprawca skradł: grill ogrodowy z butlą
gazową, kosiarkę elektryczną oraz
myjkę ciśnieniową marki Karcher. Suma
strat: 1.400 zł.
zz Marki. Z niestrzeżonego parkingu
sprawca, po uprzednim pokonaniu
zabezpieczeń (immobilisera), skradł
samochód marki Mazda 6 koloru grafitowego, rok produkcji 2016. Suma strat:
121.000 zł.
zz Radzymin. Sprawca, po uprzednim
pokonaniu siatki ogrodzeniowej, skradł
z terenu posesji czterokołowiec marki
Suzuki LTA 750. Suma strat: 30 000 zł.

24.05.2017

zz Słupno. Pokrzywdzona powiadomiła,
iż nieznany sprawca skradł 4 koła jezdne z samochodu marki Toyota Corolla
zaparkowanego na posesji. Suma strat:
około 12.800 zł.
zz Ruda. Sprawca, po rozłączeniu
siłowników od bramy wjazdowej, dostał
się na teren posesji, skąd po pokonaniu
zabezpieczeń fabrycznych skradł pojazd
osobowy marki Mitsubishi Outlander
koloru srebrnego, rok produkcji 2014.
Suma strat: 90.000 zł.

25.05.2017

zz Duczki. Sprawca skradł z terenu parkingu przy stacji PKP Zagościniec skuter
marki Romet 727 koloru srebrnego,
rok produkcji 2010 r. Suma strat: ok.
1.500 zł.
zz Klembów. Sprawca skradł skuter
marki Zipp z niestrzeżonego parkingu
w rejonie stacji PKP. Suma strat: 1.300 zł.

26.05.2017

zz Arciechów. Sprawca wszedł przez
otwarte okno do nowo budowanego
domu i skradł elektronarzędzia: wiertarkę marki Hilti, szlifierkę kątową marki
Hilti, wkrętarkę marki Dewalt. Suma
strat: 1.500 zł.

27.05.2017

zz Ząbki. Sprawca, po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia (kłódki), dostał
się do pomieszczania magazynowego
i skradł rower marki Giant Yukon koloru
niebieskiego. Suma strat: 1.200 zł.

29.05.2017

zz Słupno. Sprawcy wybili szybę
w drzwiach oraz uszkodzili zamek w samochodzie ciężarowym marki Scania
zaparkowanym na ulicy, a następnie
z szoferki skradli pieniądze w kwocie
650 zł. Suma strat: około 5.000 zł.
zz Wołomin. Nieznany sprawca, po
wejściu do niezamkniętego mieszkania,
skradł laptop marki Asus. Suma strat:
około 1.200 zł.
zz Ciemne, ul. Piłsudskiego. Krzysztof
H (lat 49), kierując motocyklem marki
Honda Shadow, potrącił psa, który przebiegał przez ulicę. W wyniku zdarzenia
kierujący doznał złamania lewej nogi.
Kierujący motocyklem był trzeźwy.

30.05.2017

zz Marki. Policjanci KP Marki podczas
patrolu ujawnili miejsce kradzieży
z włamaniem do kontenerów budowlanych na terenie budowy trasy S8. Na
miejscu ujawniono porzucone liczne
narzędzia i elektronarzędzia oraz porzucony przez sprawców pojazd marki Ford
Focus. Sprawcy oddalili się. Wykonano
oględziny z udziałem technika. Pojazd
odholowano na parking depozytowy.
zz Wola Rasztowska. Sprawca wyłamał
drzwi balkonowe domu, będącego
w trakcie budowy. Skradł: podkaszarkę
elektryczną i skrzynkę z narzędziami.
Suma strat: 800 zł.
zz Marki. Sprawcy, po uprzednim wyłamaniu nieustalonym narzędziem kraty
zabezpieczającej oraz drzwi, włamali się
do sklepu, a następnie skradli papierosy
różnych marek o wartości 4.000 zł.
Suma strat: 7.800 zł.

zz Jarzębia Łąka. Sprawcy skradli
7 klatek metalowych, służących do
hodowli królików i beczkę metalową
na paliwo o wartości 3.700 zł.
zz Marki. Nieznana kobieta, wykorzystując nieuwagę zgłaszającej,
skradła z jej mieszkania złotą biżuterię (łańcuszek z wraz z medalionem).
Suma strat: 1.500 zł.

1.06.2017

zz Kobyłka, ul. Zagańczyka. Kamil
S., kierując samochodem marki Renault, jadąc ulicą z kierunku Zielonki,
chcąc uniknąć zderzenia z samochodem, który jechał przed nim, zjechał
na przeciwległy pas ruchu i zderzył
się czołowo z prawidłowo jadącym
samochodem marki Renault, którego kierującą była Małgorzata W.
Uczestników zdarzenia przewieziono
do szpitala w Wołominie z urazem
głowy i nogi. Uczestnicy byli trzeźwi.
zz Czarna, ul. Witosa. 25-latek
kierujący samochodem marki Volvo
podczas wykonywania manewru
skrętu nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującemu motocyklem
26-latkowi, który uderzył w bok
samochodu. Pomimo podjętych
czynności reanimacyjnych przez
policjantów prewencji wołomińskiej
komendy, którzy wracając po służbie, zauważyli wypadek i przystąpili
do działań ratowniczych, nie udało
się przywrócić funkcji życiowych
kierującemu motocyklem. Na skutek
odniesionych obrażeń ciała poniósł
śmierć na miejscu.

3.06.2017

zz Zielonka, ul. Piłsudskiego. Konrad
K. (lat 32), kierując pojazdem marki
Citroën Xsara, na skrzyżowaniu ulic
nie zastosował się do nadawanego
sygnału świetlnego w kolorze czerwonym, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z pojazdem marki
Audi A3, którym kierował Maciej D.
(lat 26). Kierujących przebadano
alkosensorem z wynikiem 0,00
mg/l. W wyniku zdarzenia pasażerka
z pojazdu Audi Natalia C. (lat 21)
doznała urazu twarzy. Ponadto
Konrad K. okazał się osobą poszukiwaną do ustalenia miejsca pobytu
do celów prawnych wraz z nakazem
doprowadzenia do ZK wydanego
przez Sąd Rejonowy w Wołominie.
Po opłaceniu grzywny mężczyznę
zwolniono.
zz Marki, ul. Bandurskiego. Małgorzata R. (lat 42) podczas postoju
pojazdu marki Lancia na chodniku
nie zachowała należytej ostrożności przy otwieraniu drzwi i swoim
zachowaniem doprowadziła do
zderzenia z przejeżdżającym chodnikiem rowerzystą Piotrem D. (lat
56), który doznał urazu prawej nogi
oraz lewej ręki. Uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi.
zz Chrzęsne, ul. Karskiej. Mariusz
Sz. (lat 41), kierując samochodem
osobowym marki Mercedes, nie
zachował należytej ostrożności
i najechał na tył jadącego przed nim
motoroweru marki Romet kierowanego przez Bogusława W. (lat
51). W wyniku zderzenia motorowerzysta doznał złamania kręgu
piersiowego. Uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi.

4.06.2017

zz Zielonka, ul. Marecka. Nieznany kierujący samochodem marki
BMW, który oddalił się z miejsca
zdarzenia, na ulicy potrącił pieszego
Dominika P. (lat 23), który, będąc
pod wpływem alkoholu z wynikiem
3,1 promila, wszedł na jezdnię poza
przejściem dla pieszych. Pieszego
pogotowie ratunkowe przewiozło do
szpitala z ogólnymi potłuczeniami.

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

VII Bieg Cichociemnych
w Kruszu
27 maja w Kruszu (gmina Klembów) odbył się VII Bieg Cichociemnych. Bieg miał
na celu przypomnienie i uczczenie pamięci „Cichociemnych” – żołnierzy Wojska
Polskiego zrzucanych na teren okupowanej Polski podczas II wojny światowej, a także
żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy ich odbierali w wyznaczonych
placówkach.
opr. red.
Organizatorami biegu była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kruszu, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu. Patronat na biegiem objął wójt Rafał
Mathiak, który ufundował nagrody.

Biegacze z całej Polski
Już od godz. 8.00 przed punktem zapisów zgromadził się tłum
biegaczy. Po odbiorze pakietów
startowych zawodnicy rozgrzewali
się lub podziwiali malowniczą okolicę. Głównym celem biegu było
przypomnienie historii organizacji Cichociemnych, która działała
również na tym terenie. W biegu
oraz w marszu nordic walking na
10 km uczestniczyło ponad 180
osób z całej Polski. Dodatkowo
w marszobiegu na 5 km uczestniczyło ponad 110 młodych biegaczy wraz ze swoimi opiekunami
ze szkół podstawowych z terenu
gminy Klembów. Chęć uczczenia
w ten sposób pamięci Cichociemnych przez najmłodszych jest motywująca dla dorosłych.

fot. organizatorzy

fakty.kryminalne

Po zakończonym biegu zwycięzcy otrzymali medale, koszulki, puchary i nagrody pieniężne.
W tym roku wójt nagrodził
również najlepszego mieszkańca i mieszkankę gminy Klembów.
Zostali nimi Magdalena Bukowska
z Klembowa i Arkadiusz Szczotka
z Woli Rasztowskiej, który wygrał
bezkonkurencyjnie.
Warto wspomnieć, że patronat
honorowy nad biegiem objęła Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Sponsorami imprezy były firmy
ubezpieczeniowe Maximus Broker
oraz InterRisk.

Wyniki biegów
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Igrzyska
w Piasecznie

Zwieńczenie
internetowej
mobilizacji

Rekiny na
czterech
frontach

22 maja na terenie
Szkoły Podstawowej nr
2 w Markach uroczyście
otwarto strefę gier
chodnikowych. Na
inaugurację przybyła
znana aktorka Małgorzata
Kożuchowska, która tym
razem wystąpiła w roli
jurorki konkursu Fundacji
Aviva.

Zawodnicy UKS
„SameJudo” w weekend 2728 maja mieli wiele pracy,
ponieważ startowali aż
w czterech turniejach.

23 maja na stadionie
lekkoatletycznym
w Piasecznie odbyły
się Międzypowiatowe
Igrzyska Młodzieży
Szkolnej. Uczestnicy
zostali wyłonieni
z zawodów
powiatowych.
AG
Reprezentacje wystawiło 5
powiatów: wołomiński, piaseczyński, legionowski, nowodworski i otwocki. Powiat
wołomiński
reprezentowała
młodzież z trzech gimnazjów –
nr 2 z Ząbek, nr 2 z Radzymina
i z Poświętnego.
Najlepszych trzech zawodników z każdej dyscypliny awansowało na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, które
odbyły się 6 czerwca w Siedlcach.
Z gimnazjum w Poświętnem
awansowały trzy dziewczęta.
Miejsca na podium zajęły:
1. miejsce w biegu na 600 m –
Anita Rudnik,
2. miejsce w pchnięciu kulą –
Małgorzata Stolarczyk,
3. miejsce w biegu na 200 m –
Weronika Kominek.
Bardzo blisko awansu były
jeszcze dwie uczennice, które
ostatecznie zostały sklasyfikowane na czwartych miejscach.
Są to: Ewa Tlaga w biegu na 800
m i Eliza Kuźnicka w biegu na
300 m.

opr. eda
– Dziękuję fundacji za wsparcie, a mieszkańcom za aktywność. Fantastycznie klikali
w konkursie „To dla mnie ważne”. To już drugi projekt, na jaki
udało nam się – dzięki internetowej mobilizacji – uzyskać
dofinansowanie. W poprzedniej edycji zdobyliśmy mobilne
miasteczko ruchu drogowego
– mówił Jacek Orych.
Inicjatywa, zgłoszona przez
Stowarzyszenie Grupa Marki 2020 i mieszkańców Marek,
uzyskała 20 tys. zł dofinansowania. Taką samą kwotę przeznaczyło miasto.
Każda ze stref składa się z kilku atrakcyjnych gier ulicznych
i podwórkowych. Wiele z nich to
przeniesienie znanych gier planszowych – takich jak szachy, labirynt, twister czy tablice matematyczne – na duży format. Dla
dorosłych – to powrót do przeszłości, dla dzieci – możliwość
poznania zabaw, którymi pasjonowali się ich rodzice i dziadkowie.

Kategoria mężczyzn:
1. Andrzej Starzyński
z Klementowic, czas 36:37;
2. Tomasz Roszkowski z Warszawy,
czas 37:26;
3. Arkadiusz Szczotka z Woli
Rasztowskiej, czas 37:27.
Kategoria kobiet:
1. Monika Grabarczyk z Marek,
czas 46:23;
2. Olga Malik z Podborza, czas
49:18;
3. Magdalena Malik z Podborza,
czas 49:36.

opr. RO
W sobotę 45-osobowa grupa Rekinów udała się na zawody w Sochaczewie. Młodzi adepci zdobyli
15 złotych, 7 srebrnych i 14 brązowych medali.
Tego samego dnia 10 zawodników brało udział w X Memoriale
Józefa Matrackiego w Olsztynie
(Otwarte Mistrzostwa Olsztyna
Młodzików i Dzieci w Judo). Walki
rozgrywały się na hali „Urania”. Rekiny miały okazję powalczyć z zagranicznymi kolegami. Zespół zdobył 4 złote oraz 2 srebrne medale.
W niedzielę wyselekcjonowana grupa dzieci urodzona w latach
2007-2009 wystartowała w Turnieju
Funny WOM organizowanym przez
UKJ „Ryś”. Podczas zmagań rywalizowali zawodnicy z 30 klubów.
Klub „SameJudo” reprezentowało 16 osób, które zdobyły 15 medali
(13 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy).
Sukcesem zakończył się również
towarzyski turniej w Piasecznie.
Uczestniczyli w nim początkujący
zawodnicy. Rekiny w dwunastoosobowym składzie zdobyły 11 medali.
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