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Imprezowo
w Tłuszczu
Już wkrótce Dni Tłuszcza. Ta
coroczna impreza plenerowa
odbędzie się 24 i 25 czerwca na
stadionie miejskim. Czytaj na
str. 5
nr 11 (349), 22 czerwca 2017, dwutygodnik
nakład: 15 000 egz., ISSN 1644-1826
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Zapraszam
szkoły do
współpracy!
Profesor Jan Żaryn od 2015
roku reprezentuje nasz powiat
w Senacie Rzeczpospolitej.
W rozmowie ze swoim byłym
studentem Marcinem Ołdakiem
opowiada o zbliżającej się setnej
rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Czytaj na str. 6

Lokalna waluta dobra na kryzys
Upadający drobny handel, zmniejszające się obroty rzemieślników, miasto zmieniające się w sypialnię większego ośrodka,
w przedmieście – tak wielu ludzi widzi Wołomin. Szczególnie
po wybudowaniu nowego centrum handlowego wielu lokalnych przedsiębiorców narzeka na odpływ klientów.
Michał Janik
(autor współtworzy grupę Koalicja
Wolnościowa Powiat Wołomiński, w której
skład wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia
Kukiz’15, Partii Wolność, Kongresu Nowej
Prawicy, Stowarzyszenia Endecja)

Wraz z zanikaniem lokalnego
biznesu zmniejsza się ilość miejsc
pracy, a także spadają wpływy
z podatków dla gminy. Pozostaje
mniej pieniędzy na infrastrukturę, edukację i inne usługi dla
mieszkańców. Czy tak być musi?
Czy musimy się pogodzić z tym,
że miasto przestaje być miastem,
a pieniądze będą transferowane
poza miejsce, gdzie mieszkamy?

Waluty lokalne i niezależne
Pośród wielu pomysłów na
rozruszanie lokalnego rynku pojawia się pomysł wprowadzenia
lokalnej waluty. Pomysł nie jest
nowy – klasycznym przykładem
na skuteczne zorganizowanie lokalnego obiegu pieniądza jest austriackie miasteczko Wörgl w 1932
roku. Obecnie istnieje ok. 5000
lokalnych systemów walutowych,
z których większość powstała
w ostatnich 20 latach. Funkcjonują one w USA, UK, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Szwajcarii.
Część z nich to tzw. LETS, tj. Lokalne Systemy Wymiany i Handlu
– alternatywne dla obiegu pieniądza systemy, wykorzystujące różne sposoby elektronicznej
ewidencji i wymiany wzajemnych
usług i towarów. W Hiszpanii istnieje – prócz waluty centralnej –
przeszło 40 lokalnych jednostek
płatniczych, emitowanych głównie przez samorządy.

Otwock już próbował
Nasuwa się oczywiste pytanie:
czy to w warunkach polskich le-

galne? Odpowiedź brzmi: tak. Po
pierwsze, polski system prawny
nie zabrania nikomu rozliczać się
w walucie innej niż złoty polski:
w euro, w dolarach bądź przy użyciu pieniądza innego kraju.
Po drugie, w Polsce już teraz
funkcjonują systemy alternatywnego rozliczania transakcji. Lokalna waluta wirtualna Dobry została
wprowadzona w Kielcach w 2014
roku. Rok później ruszył projekt
Zielony, działający w województwach świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. Trzeci
projekt działający na podobnej
zasadzie to waluta lokalna Piast.
Po trzecie, w Polsce mogą działać
także waluty lokalne emitowane
przez samorząd. Udowodnił to
samorząd Zakopanego, który wyemitował „funty”, którymi można
było płacić w lokalnych sklepach.
Jako kontrargument można
przywołać przypadek Otwocka,
który usiłował stworzyć równoległą walutę lokalną i spotkał się
z odmową NBP. Jednak – NBP
nie odmówił Otwockowi prawa
do emitowania lokalnej jednostki
rozliczeniowej, ani uczestnictwa
w którymś z prywatnych systemów transakcyjnych. Odmowa
dotyczyła uznania wyemitowanego przez Otwock pieniądza za
prawny środek płatniczy.
„Prawny środek płatniczy” charakteryzuje się tym, że jest powszechnie akceptowany i stanowi
podstawę do zwolnienia z każdego
zobowiązania o charakterze pieniężnym, zarówno prywatnym,
jak i publiczno-prawnym. Dotyczy
go także obowiązek powszechnej
akceptacji na terytorium kraju.
Oznacza to, że wierzyciel nie może
odmówić przyjęcia tego rodzaju
znaków pieniężnych. Oczywiście,
lokalna waluta nie może spełniać
tych warunków i nie łamie w żaden
sposób monopolu emisyjnego NBP.
Czytaj na str. 8
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Zbliża się termin składania wniosków o jednorazowe stypendia dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, stanowiska podawcze nr 2 i 3.
Informacje: www.wolomin.org.

Złóż wniosek!

Telefony
alarmowe

Sportowa Kobyłka

Weterynarz

1 czerwca miasto Kobyłka zawarło umowę MKS „Wicher
Kobyłka” na promocję miasta poprzez sport. Dzięki temu
Kobyłka będzie kreowała wizerunek miasta przyjaznego
sportowi, a zawodnicy i trenerzy klubu będą promować
Kobyłkę, startując i trenując w barwach klubu.

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

opr. eda

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

Przekazana do Wichru kwota 89
tysięcy zł zostanie przeznaczona na rozwój sportowy i zadania
związane z promocją Kobyłki. Uroczyste podpisy złożyli: burmistrz
Robert Roguski, skarbnik Grażyna
Mościcka oraz prezes Artur Rola
i Kamil Ruta – członek zarządu
i aktualny Mistrz Europy w Kickboxingu.
Do końca bieżącego roku Miejski
Klub Sportowy „Wicher Kobyłka”
będzie promował miasto podczas

tel 516 268 850

fakty.news

opr. eda

Muzycznie
w MDK-u
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 zaprasza
w czwartek, 22 czerwca o godz.
18.30 na koncert sekcji muzycznych.
Wstęp wolny. Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Od lewej: Kamil Ruta, Robert Roguski, Artur Rola.

Fakty.kultura
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Odjazdowy
Bibliotekarz

Koncert
w Radzyminie
W niedzielę, 25 czerwca o godz.
16.00 w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji
3 Maja 15 rozpocznie się koncert pt.
„Czar dawnych fortepianów”. Wystąpi i koncert poprowadzi Katarzyna
Drogosz. Bilety: 10 zł. Informacje
i rezerwacje: www.bibliotekaradzymin.pl, tel. 22 786 50 24 w. 22.

To tytuł corocznej rowerowej imprezy organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie. Czwarta edycja odbyła się
18 czerwca.
opr. red.
Pomarańczowy peleton, wyposażony w ekwipunek prawdziwego
Odjazdowicza, czyli odblaski, mapy,
szprychówki, książki i masę pozytywnej energii przemierzył ulice Wołomina, aż do przystanku w Zespole Szkół
w Czarnej. W gościnnych progach
szkoły był moment na chwilę wytchnienia i regenerację sił przed dal-

Jazz w Chrzęsnem
W niedzielę, 9 lipca o godz. 16.00
w pałacu w Chrzęsnem (gmina
Tłuszcz) odbędzie się koncert formacji Krzysztof Ścierański New Quartet w składzie: Krzysztof Ścierański
(gitara basowa), Zbigniew Jakubek
(piano), Michał Kobojek (saksofon),
Przemek Kuczyński (perkusja).
Wstęp wolny. Informacje: www.palacwchrzesnem.pl, tel. 29 757 29 50.

fot. organizatorzy
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wydarzeń sportowych z udziałem
swoich zawodników i trenerów.
W projekcie wezmą udział przedstawiciele wszystkich czterech
sekcji klubu: piłki nożnej, piłki
siatkowej, kickboxingu i trójboju
siłowego.
– Kobyłka jest miastem kochającym i ceniącym sport. Cieszy mnie
rozwój klubu, szczególnie szkolenie dzieci i młodzieży. Napawają
mnie dumą sukcesy sportowców
Wichru w Polsce i zagranicą – mówił burmistrz Robert Roguski.

fot. eda

fakty.samorząd

szą drogą, która prowadziła prosto do
Rasztowa (gmina Klembów) i MainEvent Centrum Rozrywki, czyli mety
tegorocznej edycji rajdu. Wspólny
grill, plaża, pojazdy terenowe, paintball, wielkoformatowa gra w Chińczyka, fotobudka, zajęcia plastyczne,
wspólne czytanie, losowanie nagród
w loterii – to atrakcje przygotowane
specjalnie dla ponad 200 Odjazdowych Czytelników.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Wymyśl hasło
dla Kobyłki!
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Urząd Miasta Kobyłka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na hasło promujące miasto. Udział mogą wziąć
mieszkańcy Kobyłki, bez względu na wiek. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić trzy hasła promocyjne,
do siedmiu wyrazów.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 11 sierpnia na e-mail: haslopromocyjne@kobylka.pl (wypełnione
i zeskanowane) lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty 29 sierpnia. Wręczenie nagrody nastąpi 2 września podczas pikniku „Imieniny Stefanówki”.
Informacje: www.kobylka.pl oraz na Facebooku.

fakty.kultura

50 lat minęło
W drugi weekend czerwca miasto Marki świętowało swoje 50. urodziny. W piątek – uroczysta
sesja rady miejskiej, koncert mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej, a w sobotę – festyn na
stadionie miejskim zwieńczony koncertem disco-polo.
Edyta Nowak-Kokosza

W przygotowaniu projektu
wzięło udział ponad 60 partnerów: mareckie instytucje, szkoły,
przedszkola, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Wszystkim
bardzo dziękujemy.
I już teraz zapraszamy do parku Briggsów na organizowaną po
raz kolejny przez Urząd Miasta
Marki akcję artystyczną pn. „Na
weekend zostaję z rodziną w Mar-

kach”. W niedzielę, 2 lipca Marecki Ośrodek Kultury przygotowuje
jej inaugurację pn. „Ptaszarnia”.
W programie m.in. koncerty Singin’ Birds i Blues Drivers, warsztaty, instalacje plenerowe oraz wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych.

fakty.wwl objęły Markowe
Miasteczko patronatem medialnym.

fot. organizatorzy

Świętowanie zakończyło się
niedzielnym festynem w parku
Briggsów pt. „Markowe Miasteczko”. O komentarz poprosiliśmy dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury Aleksandrę Jankowską.
– Markowe Miasteczko odwiedziło wiele osób. Ile? Nie policzyliśmy – tym razem było trudno. Staraliśmy się zaproponować
atrakcyjny program. Wielką popularnością cieszyły się warsztaty,
rozśmieszały duchy (hologram)
i motyle (parada Teatru Akt).
Fragment muru Fabryki Briggsów pokrył mural inspirowany logiem miasta Marki, w plenerowym
kinie można było zobaczyć filmy
i remiksy, a na scenie solistów i zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne (rock, blues, klasyka).
Po raz pierwszy w Markach wystąpił Teatr Akt ze spektaklem pt.
„Poza czasem” w oryginalnej stylistyce, łączącej retro z fantastyką
naukową, pantomimę z cyrkiem.
Finałem wydarzenia był gorąco
przyjęty koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy.
fakty.samorząd

(Bez)radny z Krzywicy?
W trakcie zebrania wiejskiego 18 maja w Krzywicy (gmina Klembów) oprócz kwestii przebudowy budynku zostały poruszone bieżące problemy sołectwa.

Rafał Orych

Zaniedbania z przeszłości

W zebraniu uczestniczyło wielu mieszkańców. Stawili się również wójt Rafał Mathiak, sekretarz
Agnieszka Sosnowska, radny Wojciech Śliwa i sołtys Marta Karbownik.

Radny – (bez)radny?
Mieszkańcy mieli wiele uwag
do radnego Wojciecha Śliwy, który ich zdaniem nie wywiązuje się
z obowiązków.
– Jak się wyjeżdża z Krzywicy, to
niech pan zobaczy, jakie są dziury
w asfalcie, że koła można urwać.
Dobry gospodarz w pierwszej
chwili zgłosiłby to do gminy – zauważył pan Górecki.
– Już panu odpowiem, jak to
jest. Dziury są dlatego, że ci panowie, którzy powinni je załatać,
to sprzedali asfalt panu Zychowi
– wypalił radny Śliwa. Wypowiedź
wywołała wybuch śmiechu na sali.
– Panie radny, wieś nie jest dla
pana, tylko pan jest dla wsi. Społeczeństwo pana wybrało, żeby służył
wsi. Staje się pan arogancki i zarozumiały – podkreślił pan Górecki.

kolana toniemy, a ja się za chwilę
tam wprowadzam – dodała mieszkanka.
– Na spotkaniu sołeckim we
wrześniu była propozycja, żeby
tam położyć asfalt. Mieszkańcy
się nie zgodzili – odparł wójt Rafał
Mathiak.
– Ale ja chcę tylko utwardzenia. Po to płacę podatki, żeby do
domu dojechać – zauważyła pani
Piotrowska.
– Zaraz tam pojedziemy i zobaczymy, co da się zrobić – obiecał
wójt.

Od lewej: Rafał Mathiak, Marta Karbownik, Wojciech Śliwa.

– Mam pytanie. Jak się miałam
tu sprowadzić, to ten oto człowiek, który nie wiem, dlaczego
został bezradnym, powiedział mi,
że umowa jakaś jest podpisana
z gminą, że asfalt jest wylany do
ostatniego budynku i jak będą następne przybywały, to trzeba będzie przedłużać. I to jest normalna procedura. Teraz przyszłam
do pana bezradnego, a ten mówi,

że to jest niewykonalne, żeby
utwardzić ten kawałek – wspomniała Ewa Piotrowska.
– Pani cały czas mi ubliża – obruszył się radny Śliwa.
– Przepraszam, ja panu później
wytłumaczę, co to jest ubliżanie –
spuentowała.
– Ten pan mówi, że to niewykonalne, żeby utwardzono nawierzchnię. Gdzie w błocie po

– Pozwólcie państwo, że jeszcze
jedną rzecz wytłumaczę. Osobiście czuję, że powinniście o tym
wiedzieć, bo moim zdaniem pan
Śliwa bezpodstawnie jest oskarżany o pewne rzeczy. Osobiście
mnie poprosił, aby o tym powiedzieć – zaczął wójt.
– W 1983 roku wieś złożyła się na
zakup działki o powierzchni 600
m². Tylko wymyślono kompletnie
abstrakcyjną formę, że to sołtys
kupował działkę – stwierdził.
– Jaki sołtys? Może ja powiem
wójtowi. W ‘83 wieś kupiła od śp.
Budka 600 m² za 80 tys. zł. Później odpisał tę działkę córce i zięciowi. Powinien te 600 m odłączyć
na wieś, bo miał dokument. Pan
mi powie, na jakiej zasadzie znalazła się ona u Śliwy nieodpisana?
Wystarczyło tylko to powiedzieć –
zauważył Janusz Zych.
– Umowa jest między panem Budkiem a trzema osobami,
przedstawicielami wsi. Nieruchomości sprzedaje się w formie aktu
notarialnego – wyjaśnił wójt.

– W tamtych latach nikt nie
przywiązywał do tego uwagi. To
prości ludzie sprzedawali. To chodziło o uczciwość, żeby drugi raz
nie brać pieniędzy – odparł pan
Zych.
– W umowie co jest napisane? Jednocześnie uzgodniono,
że w miesiącu kwietniu bieżącego
roku strony zgłoszą się do notariusza w Wyszkowie w celu odpisania aktem notarialnym działki
na rzecz wsi. Strony nie poszły do
notariusza. Moim zdaniem problem był taki, że nie było wiadomo, kto ma być kupującym – wytłumaczył wójt.
– Jest napisane: wieś – wtrąciła
mieszkanka.
– Nie ma czegoś takiego jak
wieś. Nie dopełniono wówczas
formalności. Nie oceniam tego.
Pewnie gmina powinna wówczas
pójść do notariusza ze śp. panem
Budkiem. Nie zrobiono tego. Od
początku konstrukcja była błędna.
W ‘88 przepisał działkę na córkę
i zięcia. Przychodzą lata współczesne i pojawia się pomysł na remont
budynku. 19 maja 2011 roku wójt
Rakowski przychodzi do pana Śliwy i mówi: uregulujmy to. Pan Śliwa mówi: nie ma problemu. Tylko
już nie 600, tylko 740 m². Pan Śliwa
mówi: nie ma sprawy, to jest wsi.
Przeznaczam to dla wsi pod budynek. I sprzedaje to za kwotę 7 400
zł. I przekazuje 740 m² dla gminy
z zaznaczeniem – pod budowę
świetlicy – podsumował wójt.
– Pan Śliwa wziął pieniądze tylko za 140 m² – podkreśliła mieszkanka.
Zebranie można uznać za owocne, ponieważ wyjaśniono niedomówienia.
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Spadek po bezdzietnym
Starzeje się nam Polska, wskutek emigracji i niżu demograficznego oraz od
lat narastającego problemu tzw. jedynaków, czyli rodzin z jednym dzieckiem lub
niemających ich wcale. Skala tego zjawiska spowodowała, iż 28 czerwca 2009
roku zmieniono zasady dziedziczenia
po osobach, które zmarły bezpotomnie,
czyli nie zostawiły po sobie żyjących
dzieci ani wnuków lub prawnuków.
Wedle nowych zasad rodzeństwo zmarłego nie dziedziczy po takiej
osobie. Spadek przypada wyłącznie rodzicom i małżonkowi, a gdy spadkodawca nie miał również małżonka, to dziedziczą tylko jego rodzice –
w częściach równych.
Nie oznacza to, że nie może zaistnieć sytuacja, kiedy to rodzeństwo
odziedziczy spadek po zmarłym siostrze czy bracie. Rodzeństwo dziedziczy, gdy choćby jedno z rodziców nie żyje. Bo właśnie wtedy udział zmarłego rodzica przypadnie jego dzieciom – czyli rodzeństwu zmarłego. Gdy
zatem oboje rodzice nie żyją, cały spadek, jaki by im przypadł, dziedziczą
bracia i siostry spadkodawcy w częściach równych.
Co jednak, kiedy bezdzietny zmarły nie zostawił rodzeństwa, rodziców ani małżonka? Wtedy po nim dziedziczą majątek dziadkowie, którzy
przed 28 czerwca 2009 roku w ogóle do kręgu spadkobierców nie należeli. Dziadkowie dziedziczą po wnuku w częściach równych. Jeśli któreś z nich nie przeżyje wnuka (co będzie zapewne często się zdarzało),
to jego udział w spadku przypada, w równych częściach, jego dzieciom
i wnukom, a więc wujom, stryjom lub ciotkom spadkodawcy.
Z kolei, jeśli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku – to spadek przypada jego dzieciom, czyli rodzeństwu stryjecznemu bądź ciotecznemu spadkodawcy, a w razie ich śmierci – odpowiednio ich dzieciom lub wnukom.
Gdy nie ma nikogo
Gdy zmarły nie pozostawił małżonka, swych dzieci lub wnuków, rodziców ani rodzeństwa, do dziedziczenia dochodzi gmina
jego ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsca tego nie da
się ustalić lub znajdowało się ono za granicą, to spadek przypada
Skarbowi Państwa. W takiej sytuacji pozostali krewni lub inne osoby mogą dziedziczyć majątek tylko, gdy spadkodawca umieścił ich
w testamencie.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46
Tel. 692 383 412
Fakty.samorząd

Atrakcje
w Leśniakowiźnie
10 czerwca odbył się piknik integracyjny mieszkańców
Leśniakowizny (gmina Wołomin). Głównymi
organizatorami byli sołtys Wiesława Ludwiniak i Antoni
Olszewski z rodziną, którzy użyczyli placu przy
ul. Kasprzykiewicza 152.
Rafał Orych
W pikniku uczestniczyło wielu
mieszkańców zarówno tych dużych,
jak i małych. Wśród zaproszonych
gości nie zabrakło samorządowców
na czele z wiceburmistrzem Robertem Makowskim.
Wiele atrakcji przygotowano
z myślą o dzieciach, np. dmuchany zamek, malowanie buziek, watę
cukrową i konkursy. Dorośli mogli
skosztować dań z grilla. Prawdziwą furorę zrobił wóz strażacki OSP
Ossów. Każdy mógł znaleźć coś dla

siebie. Wesoła atmosfera udzieliła się wszystkim. Takie imprezy
pozwalają mieszkańcom spędzić
aktywnie czas i poznać się lepiej.
Dziękujemy za obecność
wszystkim mieszkańcom, jak
i przybyłym gościom. W tym
miejscu chciałabym szczególnie
podziękować wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w pomoc przy organizacji pikniku
– podsumowuje sołtys Wiesława
Ludwiniak.

Zapomniana sztuka rozmowy
Wakacje tuż-tuż. Jeszcze tylko kilka dni i na plan dalszy zejdą obowiązki
dnia powszedniego; nawet jeśli urlop to tylko kilka – kilkanaście dni,
letni czas płynie jakoś inaczej.
chodzę bowiem do wniosku, że ten
rodzaj rozmowy jest chyba najtrudniejszy – i dlatego dość rzadki.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Dzieci przestają chodzić do
szkoły, są bardziej wyspane, odprężone; rodzice nie muszą ciągle przypominać o konieczności
odrabiania lekcji, przygotowywania się do sprawdzianów; nie
trzeba odwozić dzieci na dodatkowe zajęcia, pilnując, aby się nie
spóźniły... Plan dnia ulega pewnemu rozchwianiu; pojawia się
jednak czas, którego normalnie
jest dużo mniej, a który można
wykorzystać na coś tak prozaicznego, a jednocześnie dla wielu
bardzo trudnego jak... rozmowa.

Rozmowa jako swobodna
wymiana myśli
Wielu rodziców zapewne oburzy się w tym momencie, mówiąc,
że oni przecież codziennie rozmawiają ze swoimi dziećmi. Nie
twierdzę, że tak nie jest. Chodzi
mi jednak o nieco inny rodzaj
rozmów, nie tyle polegający na
wymianie informacji (nieśmiertelne „Co tam w szkole?”) czy też
wyartykułowaniu swoich opinii
na jakiś temat – choć dla wielu
właśnie na tym polega rozmowa.
Chciałabym namówić Państwa na
eksperymentalny powrót do rozmów, polegających na swobodnej
wymianie myśli. Po głębszej analizie różnych form komunikacji do-

Jakie warunki należy
spełnić?
Dlaczego tak się dzieje? Otóż,
aby móc swobodnie wymieniać myśli, konieczne jest spełnienie kilku,
z pozoru błahych, a w praktyce niełatwych do osiągnięcia warunków.
Jednym z nich jest zaufanie do naszego rozmówcy; pewność, że kiedy
podzielimy się z nim głośno jakąś
naszą myślą, nie spotkamy się od
razu z krytyczną oceną lub lekceważącym komentarzem.
Jak Państwo myślicie, ilu nastolatków przyznaje, że w rozmowie
z własnymi rodzicami ten właśnie
warunek jest spełniony? Umiejętność słuchania bez automatycznego
komentowania tego, co się usłyszy,
to wielki dar. Ale nawet, jeśli go nie
mamy, i słowa – nierzadko zbędnych
– komentarzy same cisną się nam
na usta, warto nad sobą pracować
w tym zakresie.
Na początek dobrze jest nauczyć
się jednej umiejętności: pozwolić, by
nasz rozmówca powiedział do końca
to, co chce powiedzieć. Przerywanie wypowiedzi (zwłaszcza dziecka
lub nastolatka) skutecznie blokuje
komunikację – i niewiele ma wspólnego z prawdziwą rozmową. Dwa
równolegle prowadzone monologi
to jeszcze nie jest rozmowa – a niestety, tak często wygląda nasza komunikacja.

Temat – nieistotny
Swobodna wymiana myśli nie
wymaga precyzyjnego określenia tematu. Po prostu pozwalamy naszym
myślom płynąć w różnych kierunkach i dzielimy się z drugim człowiekiem tym wszystkim, co przychodzi
nam w danej chwili do głowy. To naprawdę fascynujące i budujące relację doświadczenie; jeśli zaczniemy je
praktykować z określonymi osobami,
przekonamy się, że nie potrzebujemy wielkich wstępów, ani specjalnych okazji, aby się podzielić jakąś
nową, odkrywczą myślą. Jak wielkie
ma to znaczenie w budowaniu relacji
z własnymi dziećmi (szczególnie dorastającymi), nie muszę chyba nikogo przekonywać.

To, co w rozmowie
najważniejsze
Jest jeszcze jeden warunek, niezbędny do swobodnej wymiany myśli. Powinnam o nim wspomnieć na
początku; jednak zostawiłam go jako
puentę dzisiejszych rozważań.
Tym, co pozwala na swobodną
wymianę myśli, jest.... czas. Nie da
się prowadzić prawdziwie swobodnej rozmowy w pośpiechu. A jak
wspomniałam na początku, przed
nami okres wakacyjny, gdzie może
łatwiej będzie o tak deficytowy na co
dzień towar, jak czas, który można
poświęcić drugiemu człowiekowi.
Spróbujmy go właściwie wykorzystać – może na odświeżenie zapomnianej sztuki rozmowy?

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

Marianna, córka Edyty i Roberta Woźniak
z Wołomina
ur. 16.06.2017 r. o godz. 19.00
waga 2600 g, wzrost 53 cm.

Alicja, córka Anny i Radosława Nowak
z Kobyłki
ur. 14.06.2017 r. o godz. 14.00
waga 3500 g, wzrost 56 cm.

Leoś, syn Anny i Michała Młodzianowskich
z Marek
ur. 16.06.2017 r. o godz. 16.15
waga 3500 g, wzrost 59 cm.

Weronika, córka Katarzyny i Piotra Dzięcioł
z Wołomina
ur. 17.06.2017 r. o godz. 4.05
waga 3200 g, wzrost 55 cm.

Maja, córka Basi i Łukasza Podołowskich
z Wołomina
ur. 19.06.2017 r. o godz. 12.50
waga 3600 g, wzrost 56 cm.

Leon, syn Magdaleny i Bartłomieja
Wiktorowicz z Radzymina
ur. 18.06.2017 r. o godz. 0.45
waga 3900 g, wzrost 57 cm.

Bartuś, syn Anety i Mariusza Opara
z Wołomina
ur. 18.06.2017 r. o godz. 7.30
waga 3140 g, wzrost 56 cm.

fakty.wwl
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Przepis na bezpieczny biznes
Każdej działalności gospodarczej towarzyszą różne zagrożenia. Podstawowym sposobem
na ograniczenie ryzyka i zmniejszenie konsekwencji powstałych szkód jest właściwe
ubezpieczenie. Jednak źle dobrany zakres ochrony ubezpieczeniowej, nieuwzględniający
specyfiki przedsiębiorstwa, również nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Istnieją zagrożenia, które mogą
dotknąć każdą firmę, bez względu
na charakter prowadzonej działalności. Na przykład pożar, trawiący

Ważny jest nie tylko
majątek firmy
Bezpieczeństwo prowadzonego
biznesu zależy nie tylko od zabezpieczenia majątku firmy. Każdy przedsiębiorca, zajmujący się produkcją

czy świadczeniem usług, może być
zmuszony do wypłaty odszkodowania za spowodowanie komuś szkody.
Mogą to być zdarzenia typowe dla
prowadzonej działalności, np. zalanie komuś pomieszczeń podczas
prac instalatorskich lub zatrucie się
klienta cukierni jej wyrobami.
Zdarzają się też wypadki niezależne od rodzaju prowadzonej działalności, np. przeniesienie się ognia
z naszej firmy na sąsiedni budynek
czy pośliźnięcie się klienta na mokrej podłodze, co może skutkować
złamaniem ręki. Tego typu odszkodowania są obecnie wypłacane coraz częściej, a ich wartość rośnie.
Jeśli firma nie ma odpowiedniej polisy OC, musi wypłacić poszkodowanej osobie lub firmie odszkodowanie
z własnych środków.

Ekstrabiznes w Warcie
Bardzo dobrą propozycją dla małych i średnich firm jest pakiet ubez-

Każdemu według potrzeb
Analizę doboru ubezpieczenia dla
każdego przedsiębiorcy agenci zawsze rozpoczynają od ustalenia ryzyka powstania szkody, jakie niesie
za sobą specyfika konkretnej działalności gospodarczej. Inny pakiet
ubezpieczeń zostanie zaoferowany
właścicielowi sklepu, inny firmie
zajmującej się produkcją, a jeszcze
inny firmie usługowej, lekarzowi czy
radcy prawnemu. Aby ubezpieczenie było skuteczne, polisa musi obejmować te ryzyka, na które przedsiębiorca jest najbardziej narażony.

mocny i praktyczny w codziennym
życiu pakiet assistance. Pozwala
on na natychmiastową interwencję
specjalisty w przypadku drobnych
uszkodzeń lub awarii sprzętu biurowego. Wizytę szklarza czy hydraulika można zamówić od ręki – jeden
telefon do centrum alarmowego
wystarczy, aby ubezpieczyciel wysłał odpowiedniego fachowca do zajęcia się problemem. Warta zapłaci
również za jego pracę. Klienci mogą
też skorzystać z infolinii medycznej
oraz infolinii prawnej.

Chcesz dowiedzieć się
więcej?
Zadzwoń: 509 456 006,
napisz: biurogajda@interia.pl
lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej w Radzyminie przy
ul. Konstytucji 3 Maja 16.

Pomoc na telefon
Pakiet Warta Ekstrabiznes Plus
przyda się firmie nie tylko w przypadku dużych zniszczeń. Oferta
Warty obejmuje również bardzo po-

Fakty.kultura

REKLAMA

Imprezowo w Tłuszczu
Już wkrótce Dni Tłuszcza. Ta coroczna impreza plenerowa odbędzie się
24 i 25 czerwca na stadionie miejskim.
eda
Na Dni Tłuszcza zaprasza
Wioleta Kur, p.o. dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu.
– Tegoroczne, XXI Dni Tłuszcza są szczególne, gdyż stanowią
część obchodów 100-lecia powstania gminy i 50-lecia nadania
praw miejskich miastu Tłuszcz.
Podczas dwudniowej imprezy
mieszkańcy będą mieli okazję
obejrzeć i wysłuchać występów
lokalnych artystów i zespołów, m.in. dzieci z sekcji wokalnych i tanecznych CKSiR, dzieci
uczęszczających na zajęcia do
Studia Rekreacji ACTIVE, a także Chóru Miejskiego LUX MEA,
KGW „Kalinki”, Klubu Seniora
„Uśmiech Jesieni”, studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy tajemniczo brzmiących
„tłuszczańskich talentów”.
Ponadto zagrają dla nas zespoły Sami i Defis, a do wspólnej

zabawy tanecznej zaprosi nas
DJ Arti i zespół Live. Nowością
w tym roku jest I Tłuszczański
Festiwal Młodzieżowych Orkiestr
Dętych, który odbędzie się dzięki wsparciu burmistrza Tłuszcza
i starosty wołomińskiego.
W niedzielę, tuż po Mszy
Świętej z okazji obchodzonych
jubileuszów, wyruszy parada orkiestr ulicami miasta na stadion
miejski. Tam kolorowe, wspaniałe orkiestry z Warki, Jońca, Liwu,
Radzymina, Białegostoku oraz
Skierniewic wezmą udział w konkursie, a niektóre z nich zaprezentują wszystkim zebranym
widowiskowe musztry paradne.
Tłuszczańska orkiestra również
zaprezentuje swoje umiejętności
w specjalnie przygotowanym na
ten dzień repertuarze.
Oprócz tego organizatorzy
przygotowali szereg niespodzianek. A cóż to będzie? Zapraszamy na Dni Tłuszcza, żeby
się przekonać.

fot. facebook.pl

Jak zabezpieczyć swoją firmę,
radzi Paweł Gajda z agencji ubezpieczeniowej oferującej ubezpieczenia Warty i HDI.

znaczną część lub całość majątku,
może powodować problemy z pokryciem strat z własnych środków
w każdym przedsiębiorstwie.
A konsekwencje pożaru to nie
tylko straty majątkowe. Samo odszkodowanie za zniszczone w pożarze mienie nie zrekompensuje firmie, np. strat związanych w przerwą
w działalności. Zwykle po szkodzie
przedsiębiorstwo przez pewien czas
nie może normalnie funkcjonować,
więc nie zarabia. Nadal musi jednak ponosić koszty, takie jak czynsz
i wszelkie inne stałe opłaty związane
z nieruchomością, odsetki od kredytów, rat leasingowych i wynagrodzenia pracowników.

pieczeń Warta Ekstrabiznes Plus.
To nowoczesna i bardzo elastyczna
oferta o szerokim zakresie ochrony
– od ubezpieczenia mienia, po odpowiedzialność cywilną. Dobór odpowiedniej ochrony dla konkretnej
firmy nie jest trudny, bo przy konstruowaniu ubezpieczenia klienci
zawsze mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa agencji.

Zespół Defis.
REKLAMA

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem
kierunki:
Zajęcia
odbywają się w:

tel. 512 751 052

» technik bezpieczeństwa i higieny pracy
» opiekunka dziecięca
» technik administracji
» Zespole Szkół w Poświętnem
» Gimnazjum w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
www.szkolapolicealna.com.pl
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Referendum
w Jadowie odrzucone
14 czerwca odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Jadów, na której podjęto kilka ważnych
uchwał, w tym w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego.
Rafał Orych
Na XXXI sesji z 22 maja została
powołana komisja, której zadaniem
była ocena zgodności z prawem
wniosku o referendum.
Posiedzenia komisji odbyły się
22 i 31 maja oraz 5, 7 i 9 czerwca. W czterech z nich brał udział
w roli obserwatora Rafał Rozpara – pełnomocnik inicjatorów. 9
czerwca komisja przyjęła opinię,
w której m.in. wskazała niezgodności z ustawą o referendum lokalnym.

Wprowadzanie w błąd
Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu
do
przedmiotowej
uchwały, do wniosku załączono 788 podpisów, z czego 79 nie
spełniło wymogów ustawowych.
Niemniej 709 jest wystarczającą
ilością, aby uruchomić procedurę
referendalną. W przypadku gminy
Jadów wymagane minimum wynosi 619 głosów.
Komisja odniosła się do pytań
referendalnych, które w ich opinii sugerują odpowiedź twierdzącą. Zważywszy że inicjator m.in.
nie poinformował mieszkańców
o uchwałach podjętych przez
radę w sprawie reformy oświaty w 2017 r. oraz konsekwencjach
finansowych lub ekonomicznych
utworzenia żłobka oraz klas 7 i 8
w czterech jadowskich szkołach,
należy odebrać to jako wprowadzanie w błąd. Mając tę świadomość, mieszkańcy mogliby udzielić zgoła innej odpowiedzi.
Ewentualny pozytywny wynik referendum uniemożliwiłby
również radzie podjęcie nowych
uchwał, tak aby weszły w życie
przed 1 września.

Wadliwe oznakowanie kart
Karty, na których zbierano podpisy mieszkańców, zatytułowano:
„Karty do zbierania podpisów
mieszkańców gminy Jadów popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum lokalnego
w sprawie reformy oświaty”. Jak
podkreśliła komisja, drugie pytanie dotyczące utworzenia żłobka
w Jadowie wykracza poza zakres
reformy oświaty. Może doprowadzić to do dezorientacji mieszkańców.
Rada po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji przystąpiła do
głosowania. Wniosek o referendum został odrzucony stosunkiem
głosów: 9 za, 2 przeciw i 3 wstrzymujące.
Radni podjęli również uchwałę
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka,
Wólka Sulejowska, Wyglądały
i Dzierżanów”.

Opiniami w sprawie referendum podzielili się z „faktami.wwl”
mieszkańcy gminy Jadów.
Romuald Kalinowski, członek
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
– Zamysł zorganizowania referendum w sprawie utworzenia klas
7 i 8 w szkołach podstawowych
w gminie Jadów oceniam jako niespójny z uchwałą sejmową w sprawie stopniowego wygaszania gimnazjów. Nie byłbym zaskoczony,
gdyby to referendum organizował przeciwnik obecnego rządu,
ale ojcem tego pomysłu jest Rafał
Rozpara, członek PiS. Prognozy
demograficzne wskazują, że w najbliższym czasie klasy 7-8 będą liczyły po kilkoro dzieci. Koszty
referendum i dalszego finansowania tego pomysłu poniesie gmina.
Ograniczy to fundusze, które można przeznaczyć na potrzeby całej
gminy.
Drugie pytanie w referendum
dotyczy utworzenia gminnego
żłobka. Dlaczego nie miałaby to
być inicjatywa prywatna? Byłaby
tańsza. Tym bardziej że jest zapowiedź Elżbiety Rafalskiej, minister
pracy i polityki społecznej o projekcie rządowym wspierającym
finansowo tego rodzaju przedsięwzięcia. I tak jak w pierwszym
pytaniu decydującą sprawą są problemy demograficzne. Apeluję do
pana Rozpary, aby wziął się do prokreacji. Nie bądź pan leniem! Całe
to zamieszanie traktuję jako wstęp
do najbliższej kampanii wyborczej.
Rafał Rozpara, pełnomocnik
inicjatora referendum
– Mieszkańcy gminy Jadów
w swojej zdecydowanej większości
nie zgadzają się z decyzjami zaproponowanymi przez wójta a podjętymi przez Radę Gminy w sprawie
utworzenia VII i VIII klasy tylko
w Jadowie. Rodzice, nauczyciele i mieszkańcy, których dzieci
uczęszczają do szkoły w Urlach,

Szewnicy jak też Myszadłach,
oczekują, że zostanie uwzględniona ich wola do samostanowienia w kwestii przyszłości ich
dzieci oraz szkół, które budowali on sami ich rodzice i dziadkowie. Nie może być tak, że wójt
i radni wiedzą lepiej od wszystkich mieszkańców, czego tym
mieszkańcom potrzeba.
Demokracja polega na tym,
że decydujący jest głos większości, a większość kategorycznie
nie chce, by tworzyć zbiorczą
szkołę gminą w Jadowie. Po to
budowaliśmy szkoły w Urlach,
Myszadłach i Szewnicy, by one
dalej istniały i by w nich uczyły
się dzieci do VIII klasy.
Dlatego domagamy się, by
przeprowadzić
referendum,
w którym to sami mieszkańcy
zdecydują, jak należy postąpić.
Niektórzy chyba zapomnieli,
że decyzje w gminie podejmuje
się nie tylko w sposób pośredni
poprzez uchwały podejmowane przez radnych, ale można te
decyzje podejmować również
w sposób bezpośredni poprzez
ogólne głosowanie mieszkańców, np. wybory czy referendum.
Po ostatniej sesji Rady Gminy Jadów w dniu 14 czerwca, na
której radni większością 9 głosów za, przy 2 przeciwnych i 3
wstrzymujących się od głosu,
odrzucili wniosek o przeprowadzenie referendum, nie mamy
złudzeń, co do tego, czy nasze
władze na czele z wójtem chcą
słuchać mieszkańców – stało się jasne, że słuchać ich nie
zamierzają. Gdyby było inaczej,
wówczas bez strachu zgodziliby
się na referendum i w ramach
kampanii
przedreferendalnej
przekonywaliby mieszkańców
do głosowania za swoimi propozycjami. Tak się nie stało.
Przykro nam z tego powodu,
ponieważ władze gminy opowiedziały się przeciwko mieszkańcom, którzy ich wybrali.

REKLAMA

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji
na okres 21 dni od dnia 19.06.2017 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 25 m. kw.
Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy
Wyszyńskiego. Więcej informacji pod numerem
tel. 22 761 39 25.

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

Profesor Jan Żaryn od 2015 roku reprezentuje nasz powiat
w Senacie Rzeczpospolitej. W rozmowie ze swoim byłym
studentem Marcinem Ołdakiem opowiada o zbliżającej
się setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Senator
proponuje naszej młodzieży udział w ciekawym projekcie
historycznym oraz dzieli się refleksjami nt. urodzonego
w Ostrówku, byłego tłuszczańskiego wikariusza śp.
księdza Sylwestra Zycha.
Marcin Ołdak: Jakie ma Pan
senator pierwsze skojarzenia
z naszą ziemią?
Jan Żaryn: – Od półtora roku
jestem senatorem, oczywiście,
wciąż pozostając historykiem.
Dlatego patrzę na ziemię wołomińską z perspektywy bardziej
historycznej, a konkretnie roku
1920. Wówczas udało się nam
uchronić Europę przed najazdem
bolszewickim.
Niebawem minie sto lat od
tego wydarzenia. W gestii parlamentarzystów, a także lokalnej
społeczności będzie odpowiednie
uhonorowanie tej rocznicy. Przykładowo w Ząbkach, dzięki lokalnej
inicjatywie środowisk edukacyjno
-patriotycznych, zaproponowano
uczniom prowadzenie wirtualnych
zeszytów historycznych. Ta inicjatywa obejmie cały powiat wołomiński. Jeżeli dyrektorzy lokalnych
szkół chcieliby uczestniczyć w tym
przedsięwzięciu, proszę o kontakt z moim biurem senatorskim
– pomogę w koordynacji tego projektu. Myślę, że dyrektorzy szkół
z gmin Tłuszcz, Jadów, Strachówka
i Klembów chętnie zaangażują się
w taką inicjatywę…
Opowiadam o tym dlatego,
że rok 2020 musi zaistnieć w polskiej świadomości. Szczególnie
mieszkańców, którzy są dziedzicami tamtych wydarzeń. Dzisiejsi
nastolatkowie będą przeżywać
to wydarzenie w dużo większym
stopniu, jeśli się ich do tego przygotuje w szkole. Wirtualne zeszyty
to takie kroniki, w których ucznio-

wie będą zdobywać informacje
oraz opisywać historie swoich
szkół, miejscowości, patronów ulic
etc. Ten konkurs jest pretekstem
do tego, by młodzież szkolna zainteresowała się przeszłością swojej ziemi, a z drugiej strony mogła
uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu 2020 roku.
Bój o Warszawę rozegrał się na
naszej ziemi. W marcu 2017 roku
uczestniczył Pan w spotkaniu
w siedzibie Samorządowej Insty-
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zkoły do współpracy!
tucji Kultury w Ossowie w sprawie odpowiedniego upamiętnienia tej jednej z najważniejszych
bitew świata. Kilkanaście dni
temu media podały, że powstanie tam nowoczesne, wielkie
muzeum sfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Czy tamto spotkanie pomogło
w tej decyzji? Jaka była Pańska
rola w decyzji o powstaniu przyszłego muzeum?
– Jeśli pan pamięta, podczas
tego spotkania powiedziałem dwie
kwestie. Po pierwsze, że istnieje
potrzeba połączenia sił i środków
znajdujących się w społecznościach tak Radzymina, jak i Ossowa i całej gminy Wołomin, gdyż
Bitwa Warszawska rozegrała się
w sposób szczególnie dramatyczny na tym terenie, upamiętnionym
z jednej strony postacią ks. Ignacego, z drugiej zaś cmentarzem
w Radzyminie i pobytem tam Jana
Pawła II.
I drugą kwestię poruszyłem;
a mianowicie wobec faktu, że jest
kilka koncepcji, a żadna nie nabrała tempa, a czas leci, a zatem trzeba wziąć pod uwagę konieczność
oddania kwestii budowy muzeum
w ręce zdolne do realnego rozpoczęcia tej inwestycji. Musimy bowiem zdążyć do 2020 roku. Gminy
powiatu same nie udźwigną tej
budowy. I stąd, podjąłem rozmowy
z ministrem Antonim Macierewiczem, a następnie wiceministrem
Michałem Dworczykiem, prosząc
o przejęcie zadania, jakim jest budowa Muzeum w Ossowie. Uzyskałem także zrozumienie ze strony MKiDN. Odbyłem również
kilka rozmów z samorządowcami
Prawa i Sprawiedliwości w Wołominie, czyli z osobami mi najbliższymi w powiecie. Mają większość
w wołomińskiej Radzie Miejskiej.
I muszę panu powiedzieć,
że odpowiedź z MON była błyskawiczna i pozytywna. Nie chcę
przez to powiedzieć, że byłem
jedynym starającym się o roz-

wiązanie tego węzła gordyjskiego, wynikającego m.in. z trwania
wszystkich
zainteresowanych
w wiecznej dyskusji. Ale cieszę
się, że dziś już jesteśmy w innym
miejscu. Rada i pani burmistrz zapewne przekażą działkę ministerstwu, które z kolei zadeklarowało,
iż ma pieniądze na rozpoczęcie
inwestycji. Zgoda na budowę jest
aktualna do końca roku, a zatem
trzeba jak najszybciej znaleźć
przysłowiową łopatę i wkopać ją
w ziemię.

na jest Panu doskonale znana jako
historykowi.
To piękna postać. Potrafił jako
młody kapłan wzmocnić wśród
młodzieży dążność do niepodległości Polski. Ksiądz Sylwester
Zych, podobnie jak ksiądz Jerzy
Popiełuszko, stanowi wzór kapłaństwa polskiego.
Jakiś czas temu uczestniczyłem
we wspaniałej uroczystości nadania imienia ks. Sylwestra Zycha
rondu w Zagościńcu. To wspaniały autorytet, wokół którego

odczuwamy pozytywne emocje,
czując dumę z tego, że jest związany z naszą ziemią. To naturalna
potrzeba każdego człowieka, potrzeba posiadania znanej postaci
– w sąsiedztwie.
Jak można się skontaktować
z panem senatorem, w jakich
sprawach przychodzą do Pana
mieszkańcy?
– Zapraszam do swojego biura
na placu Konstytucji 5 m. 18 lub
bliżej – do biura w Ząbkach. Tam

W listopadzie 2015 roku był
pan gościem pikniku historycznego w Tłuszczu. Czy ten oddolny rodzaj świętowania Niepodległej wywarł na panu wrażenie?
– Oczywiście, pamiętam doskonale te namioty z historycznymi atrakcjami, przygotowane
przez poszczególne grupy mieszkańców. W mojej opinii państwo
musi brać odpowiedzialność za
politykę historyczną i kształtowanie młodego pokolenia, zarówno
w sferze edukacji powszechnej,
jak i w sferze rozdziału pieniędzy
z budżetu państwa.
Z drugiej zaś strony państwo
nie powinno ingerować tam, gdzie
nie ma potrzeby. Jestem zwolennikiem społecznej nauki Kościoła,
która wypracowała zasadę pomocniczości. Ta zasada mówi, że gdy
obywatele są w stanie zagospodarować swoją energią przestrzeń
publiczną, tam trzeba im pomóc
i nigdy nie przeszkadzać. Jedną
z takich przestrzeni jest pamięć
historyczna, która nigdy nie zafunkcjonuje w szerszym aspekcie
bez udziału oddolnej inicjatywy.
3 maja 1981 roku, w okresie tzw.
Karnawału Solidarności, w Tłuszczu zorganizowano akcję wieszania krzyży w szkołach. Mieszkańcy
do dziś wspominają zaangażowanego w to wydarzenie wikariusza
Sylwestra Zycha oraz nauczycielkę Klementynę Borchert. Wiem,
że postać tego niezwykłego kapła-

17 marca 2017 roku w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odbyła się bardzo ważna debata na
temat budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku (przypomnienie na zdjęciach). Wzięli w niej udział posłowie okręgu
podwarszawskiego, senator Jan Żaryn, europoseł Janusz Korwin-Mikke, przedstawiciele władz Wołomina, Radzymina i Powiatu Wołomińskiego, samorządowcy, regionaliści, publicyści,
wydawcy, przedstawiciele mediów oraz osoby zainteresowane
kwestią upamiętnienia wielkiego zwycięstwa Polaków.

Marcin Ołdak - inicjator wywiadu podczas konferencji w Ossowie (pierwszy z lewej).

można się ze mną umówić przez
mojego pracownika Dominika
Mikę. Wiem, że obaj panowie się
przyjaźnicie, w związku z tym pisma „Goniec Tłuszczański” i „fakty.wwl” także można uznać za pośrednika w kontakcie ze mną.
Przyjmuję wszystkich, którzy
mają jakiekolwiek problemy. Nie
ograniczam się do spraw polityki historycznej. Najczęściej przychodzą
do mnie osoby pokrzywdzone przez
niesprawiedliwość i bezprawie. Tu
wciąż jest wiele do zrobienia.
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Lokalna waluta dla Wołomina
Dokończenie ze str. 1
Jak to działa?
W przypadku Wołomina wydaje się sensownym połączenie pomysłu wirtualnej jednostki rozrachunkowej, tak jak w systemach
„Zielony” czy „Piast”, z emisją materialnych znaków płatniczych,
tak jak to zrobiono w Zakopanem.
Podstawowym założeniem funkcjonowania lokalnego środka rozrachunkowego powinna być dobrowolność jego obrotu. Klient ani
przedsiębiorca nie może czuć się
zmuszony do podejmowania nieracjonalnych decyzji, sprzecznych
z jego interesem. Sposobem na
wprowadzenie lokalnego pieniądza na rynek mogłoby być danie
podwyżki w wirtualnym pieniądzu pracownikom urzędu miasta
i podległych magistratowi instytucji, np. o wartości 500 PLN. Jednocześnie samorząd musiałby zacząć
akceptować regulowanie lokalnych opłat we własnej walucie.
Aby zachęcić do przyjmowania lokalnego pieniądza, płacenie
opłat w lokalnej walucie powinno
być premiowane, np. 10% rabatem. Oczywiście, rabat powinien
dotyczyć tylko płatników zameldowanych w gminie – bo w ich
przypadku wpływy z podatku zasilają kasę miasta. Byłby to o wiele
skuteczniejszy pomysł na zachęcenie do rejestrowania biznesów
w naszym mieście niż pamiętny
program „Płać podatki w Wołominie” z loterią.

Jakie korzyści?
„A ile można na tym stracić” –
zapytałby pewnie Kuba Goldberg.
Podsumujmy najpierw zyski. Z lo-

kalnego rynku pieniądz wypływa
poprzez centra handlowe i zakupy poza miejscem zamieszkania.
Lokalna waluta wspierana przez
samorząd ma charakter swoistego
programu lojalnościowego, obejmującego konsumentów, lokalny
biznes dostarczający towarów
i usług oraz samorząd. Emisja dodatkowego pieniądza w oczywisty
sposób podniesie dochody lokalnych przedsiębiorców. Tych pieniędzy nie będzie można wydać
nigdzie indziej!
Dzięki wsparciu lokalnego obiegu pieniądza więcej zakupów dokonywano by na miejscu, a mniej
poza gminą. Każda transakcja zawarta przez płatników z naszej
gminy zwiększa przychody zarówno z podatku PIT – rosną osobiste zarobki przedsiębiorcy – jak
i CIT – rosną dochody jego firmy.
Ale to nie koniec – klient zwabiony możliwością wydania pieniądza
lokalnego z pewnością wyda także
i trochę pieniądza państwowego. Jeśli już dotrze na targowisko
miejskie, to prócz ziemniaków
kupi także mięso na obiad. Jeśli
już dotrze do sklepu w centrum
miasta, to w tym samym miejscu
pójdzie do fryzjera.
Oczywiście,
funkcjonowanie
systemu nie jest bezkosztowe.
Największym kosztem byłyby
utracone dochody w przypadku
regulowania opłat miejskich za
pomocą lokalnej waluty. Część
zainwestowanych w ten sposób
pieniędzy byłaby od razu odzyskana w postaci podatków. Niemniej i tak należałoby się liczyć
ze spadkiem przychodów w złotówkach w wielkości ok. 2/3 emisji. Koszt ten mógłby być z czasem

fakty.ciekawosyki

zmniejszony, gdyby kontrahenci samorządu zaczęli przyjmować należność w lokalnej walucie – przynajmniej w części
umożliwiającej im opłacenie
podatków lokalnych z rabatem.
Opłacalność całego systemu
zależałaby od tego, czy dzięki lokalnej walucie udałoby się
napędzić lokalny obieg pieniądza w takim stopniu, by zwiększenie wpływów z podatków
pokryły koszty funkcjonowania
systemu.
Lokalna waluta daje nowe
możliwości promocji miasta.
Wołomin, wprowadzając własną jednostkę rozliczeniową,
mógłby nazwać ją imieniem
znanego pisarza, np. Stanisława
Lema, kojarzonego z informatyką. Informację o tym można
zamieścić na stronie Wikipedii
poświęconej pisarzowi i w ten
sposób każdy na świecie, czytający artykuł o Stanisławie Lemie dowiadywałby się, chcąc
nie chcąc, o istnieniu w Polsce
miasta Wołomin. Należy także
doliczyć tutaj wszystkie artykuły w prasie lokalnej i krajowej, mówiące o naszym mieście
w zupełnie innym kontekście
niż mafia i upadłe instytucje
finansowe. Z pewnością miałoby to znaczenie przy próbie
przyciągnięcia do Wołomina
nowych inwestycji.

(autor współtworzy grupę Koalicja
Wolnościowa Powiat Wołomiński,
w której skład wchodzą
przedstawiciele Stowarzyszenia
Kukiz’15, Partii Wolność, Kongresu
Nowej Prawicy, Stowarzyszenia
Endecja)

cowym będzie Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie, gdzie uczestnicy rajdu
wezmą udział w prelekcji historycznej, a na zakończenie wydarzenia w pikniku rodzinnym. Oj,
będzie się działo!
Aby wziąć udział w rajdzie,
wystarczy wypełnić i podpisać
oświadczenie, które jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego i złożyć je w Wydziale
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, pokój 212. Termin składania
oświadczeń upływa 26 czerwca.
Organizatorem Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego jest
Wołomińska Rada Seniorów we
współpracy z Gminą Wołomin. Dodatkowe informacje uzyskacie pod
nr tel. 22 763 30 17.
Do zobaczenia 1 lipca!
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Święto Kobyłki
Enej był gwiazdą tegorocznych Dni Kobyłki. Ta znana
i lubiana grupa folkowa wystąpiła 18 czerwca na zakończenie festynu.

Powiat wołomiński kryje
wiele osobliwości. Ciekawy
przypadek znaleźliśmy
w Czubajowiźnie (gmina
Poświętne).

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 Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Ewę Próchniak, złożony w dniu
28 lutego 2017 r., uzupełniony w dniu 11 maja 2017 r., postępowania
administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.12.2017 o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4324W w miejscowości
Chajęty, gmina Dąbrówka (na odcinku od km 0+053,00 do 0+560,00)
polegającej na budowie chodnika z zatokami autobusowymi w pasie
drogi powiatowej nr 4324W w miejscowości Chajęty, gmina Dąbrówka”.

Rafał Orych

fot. RO

Przygotuj swój rower, weź dobry
humor i zabierz ze sobą całą rodzinę. Już 1 lipca o godzinie 14.00
z parkingu przed Urzędem Miejskim w Wołominie wyruszy Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy,
organizowany przez Wołomińską
Radę Seniorów.
Udział w Międzypokoleniowym
Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych – seniorów, ich dzieci, wnuki,
rodziny i znajomych. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w akcji
pod nadzorem osoby dorosłej bądź
samodzielnie za pisemną zgodą
opiekuna. Uczestnicy przejadą
w Wołominie ulicami: Ogrodową,
Legionów, Partyzantów, Prostą,
Poniatowskiego, Kruczą, Leśniczówka, Żytnią, a w Ossowie ulicami: Broniewskiego, Grabiczną i Matarewicza, do Cmentarza Poległych
w Bitwie Warszawskiej w Ossowie,
gdzie złożą kwiaty. Punktem koń-
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Czubajowizna
– miasto moje
a w nim...

Działki usytuowania obiektu:

fot. facebook.pl/MojaKobylka

Przy drodze gminnej (gruntowej) nr
310 stoi znak informacyjny – obszar
zabudowany. Tym, co go wyróżnia,
jest napis „Miasto moje a w nim...”.
Prawdopodobnie umieścił go obywatel
o dużym poczuciu humoru, który sprowadził się z miasta. Podstawowe media, np. wodociąg czy Internet miał tam
zapewnione. Czy próbuje się odnaleźć
w nowej rzeczywistości? Czy znak jest
symbolem tego, co utracił?
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.

Wybierz się z nami
na rajd rowerowy

eda
Wcześniej na scenie pojawił
się zespół Plateau – mający swe
korzenie w Wołominie. Było to
muzyczne wspomnienie utworów Marka Grechuty, trzeba
przyznać, w doskonałym wykonaniu.
Kobyłkowska scena nie należała tylko do wielkich gwiazd.
Pojawiły się na niej również
przedszkolaki i grupy artystyczne, prezentując swoje talenty wokalne i taneczne. Jak
co roku zagrała Miejska Orkiestra Dęta. Nie mogło zabraknąć
także sportowców, którzy zachęcali do aktywności fizycznej w sekcjach kobyłkowskiego

klubu Wicher.
Mieszkańcy mogli spróbować swoich sił w sportowych
potyczkach z burmistrzem Robertem Roguskim oraz radnymi
Rady Miasta Kobyłka. Rozegrano wiele meczów w tenisie stołowym i walczono o tytuł najlepszego zawodnika.
Kobyłkowski festyn to również gry i konkursy z nagrodami, program animacyjny dla
dzieci, wesołe miasteczko. I jak
na każdej tego typu imprezie –
wiele kolorowych straganów.
Krótko mówiąc – wiele
atrakcji, dobra muzyka i piękna pogoda. Kolejne Dni Kobyłki
dopiero za rok.

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod
inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery
działek po podziale):
- ew. nr: 116 (116/1, 116/2), 344/6 (344/8, 344/9), 572/2 (572/5,
572/6), 575 (575/1, 575/2), 118/16 (118/22, 118/23), 118/17
(118/24, 118/25), 443 (443/1, 443/2), 572/1 (572/3, 572/4), 281
(281/1, 281/2, 281/3), 348 (348/1, 348/2), 578 (578/1, 578/2)
w obrębie 0001 Chajęty, jednostka ew. 143405_2 Dąbrówka,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
- ew. nr: 344/7 w obrębie 0001 Chajęty, jednostka ew. 143405_2
Dąbrówka.
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.

fakty.wwl
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Ząbki – najmłodsze miasto w Polsce
musimy najpierw go wyludnić. To
długotrwały proces, który trwa już
od kilku lat. Jeżeli chcemy upiększyć
centrum Ząbek, to musimy podjąć
takie działania. Z kwestii oświatowych najważniejsze jest dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Generała Franciszka
Kleeberga. Następnie jak najszybsze
przeprowadzenie procedury dokumentacyjnej budowy nowej szkoły
nr 4. Kolejnym priorytetem jest zamknięcie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na modernizację
zakupionego obiektu na skrzyżowaniu ulic Langiewicza i Wyzwolenia,
gdzie powstanie nowe przedszkole.
Lista priorytetów byłaby długa.

O perspektywach inwestycyjnych w Ząbkach
rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.
Rafał Orych: Jesteśmy na
półmetku kadencji. Co uważa
Pan za największy sukces? Co
wymaga jeszcze poprawy?
Robert Perkowski: – Ząbki są
nietypowym miastem, co stawia
przed nami wiele wyzwań. Jesteśmy najmłodszym miastem w Polsce pod względem średniej wieku
mieszkańców. Tempo osiedlania
się jest wysokie. Sukcesów mamy
wiele. Jako pierwszy warto wymienić tworzenie miejsc centrotwórczych, takich jak: centrum sportowe, gdzie można spędzić aktywnie
czas, grając w piłkę, squasha, czy
pływać na basenie. Właśnie kończymy budowę czterech krytych
kortów tenisowych. To jeszcze nie
koniec naszych inwestycji, które pozwolą nowym mieszkańcom
identyfikować się z miastem.
Przełomowym
przedsięwzięciem było wybudowanie tunelu
pod torami, który pozwolił odkorkować miasto. Jest to jedyny znany mi obiekt w skali województwa, a być może jeden z niewielu,
utworzony przez samorząd gminny w Polsce. Inwestycję udało się
nam zrealizować dzięki funduszom
z Unii Europejskiej, a także wsparciu PKP oraz starostwa powiatu
wołomińskiego.
W związku z napływem dużej
liczby dzieci inwestujemy w oświa-

tę. Zakupiliśmy m.in. działkę o ponad 2 ha powierzchni, u zbiegu
ulic Dzikiej i Andersena, pod nową
szkołę, którą już projektujemy. Ponadto w zabytkowym budynku pogrążonym w ruinie (Willa Arkadia
przy ul. Langiewicza) stworzymy
nowoczesne przedszkole.
Jeśli chodzi o drogi, to przez
ostatnie dziesięć lat zostało utwardzonych blisko sto ulic. To ogromny
sukces, co nie zmienia faktu, że jeszcze mamy wiele do zrobienia w tym
zakresie. Wbrew pozorom nie są to
takie proste inwestycje. Najtrudniejszym ich aspektem jest pozyskiwanie funduszy i kwestie formalne.
Przykładowo, projektując przebudowę następnego odcinka ul. Powstańców, trzeba wykonać ponad sto kilkadziesiąt podziałów geodezyjnych,
z których będą wydzielane działki.
Łączna liczba właścicieli przekracza
grubo ponad tysiąc osób. Co za tym
idzie, staną się one stronami postępowania administracyjnego. Dlatego
musi to potrwać. W związku z tą
skomplikowaną procedurą mamy
już roczne opóźnienie.
Przepraszam za to mieszkańców, ale jestem przekonany,
że w tym roku rozpoczniemy już tę
inwestycję. To nie wszystko. Myślę,
że w bieżącym roku zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych co najmniej 10 ulic.

Jakie perspektywy rysują się
w trwającym 2017 roku? Które
inwestycje (gminne i powiatowe)
są priorytetowe?
– Mamy wiele priorytetów w różnych obszarach. Na pewno istotne
będą te inwestycje drogowe, których nie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku z uwagi na trudności
administracyjne. Chociażby wspomniana ul. Powstańców czy Złota.
Priorytetem jest również modernizacja budynku komunalnego na ul.
Budkiewicza. Aby osiągnąć ten cel,

Jak przebiega proces wdrażania reformy oświaty na terenie
miasta Ząbki?
– Jest to proces nie tyle kosztowny, co skomplikowany i dotyka wiele
osób. W naszym mieście przebiega
on dość sprawnie i pomimo pewnych wątpliwości dziś większość
jest zgodna, że podjęte decyzje były
słuszne. Obecne gimnazja będą stanowiły filie szkół podstawowych.
Będzie to okres przejściowy, niemniej będzie to proces wieloletni.
W najbliższym czasie nikt z nauczycieli nie straci pracy. Dla dzieci
zmiana będzie niewielka, dopiero
w starszych klasach będą przechodziły do budynków gimnazjalnych.
Proszę przybliżyć okoliczności VI Spotkania Ząbkowskich
Przedsiębiorców.

Fakty.samorząd

REKLAMA

Poświętne pamięta
o lotnikach
14 maja w Poświętnem odbyły się uroczystości
poświęcone pamięci lotników oraz ofiar poniesionych
przez miejscową społeczność w czasie II Wojny
Światowej w związku z 72. rocznicą jej zakończenia.

Rafał Orych
Wśród zebranych znaleźli się lokalni samorządowcy, mieszkańcy
i m.in. Marek Rogusz –przedstawiciel Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego.

Uroczystości w Poświętnem
14 maja obchody rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana
przez ks. proboszcza Roberta Ka-

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

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

Wspomnienie lotników

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

7 września 1939 r. w godzinach
popołudniowych z lotniska w Zielonce wystartował samolot PZL
P-23B „Karaś”. Lot miał na celu
rozpoznanie terenu w okolicach
Ostrowi Mazowieckiej. W czasie
powrotu samolot został postrzelony przez niemieckie myśliwce
w okolicach Klembowa. Maszyna
spadła na łąkę nieopodal wsi Nowe
Grabie (k. Wołomina). Trzyosobowa załoga zginęła na miejscu.
W 1941 roku dwóch lotników
(szer. strz. Antoni Iwaniuk i por.
obs. S.M. Pytlakowski) pochowano na cmentarzu w Poświętnem.
Z czasem dzięki staraniom grupy
ludzi powstała tam mogiła na ich
cześć.
Szczątki trzeciego – kpr. pilota Stanisława Zarzeckiego zostały odnalezione w miejscu upadku
w 2014 r. przez członków Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Tego samego roku 21 września zostały złożone w mogile.

– Tegoroczne spotkanie zostało
opatrzone tytułem „Dobry Wieczór
Rosjo”. Zwykle staramy się utrzymywać nasze coroczne spotkania
z przedsiębiorcami w konwencji
jakiegoś kraju. W tym roku zdecydowaliśmy się na Rosję i w związku
z tym zaprosiliśmy m.in. zastępcę
przedstawiciela handlowego Rosji w Polsce Aleksandra Jerszowa.
Wybór gości nadaje szczególnego
charakteru naszym spotkaniom.
Na tegorocznym spotkaniu, jak
co roku, wręczyliśmy statuetki
Ząbkowska Firma Roku, dla najlepiej rozwijających się firm w 2016 r.
i pamiątkowe grawertony dla firm,
które przystąpiły do ubiegłorocznej akcji promocyjnej w Ząbkach
„Zniżka za dowód”. Wyróżniamy
w ten sposób firmy, które udzielają
zniżek na swoje produkty i usługi mieszkańcom zameldowanym
w Ząbkach. Dzięki takim wydarzeniom lokalni przedsiębiorcy mogą
się integrować, co sprzyja rozwojowi miasta.
Ważnym punktem była dyskusja
o gospodarce, którą poprowadził
dr nauk ekonomicznych Jan Bil. Do
najważniejszych konkluzji należało
m.in. to, że w Rosji przedsiębiorcy
zagraniczni płacą takie same podatki jak Rosjanie, a współpraca
z Rosją stanowi 3% całego handlu
w Polsce. Warto dodać, że w odpowiedzi na embargo na eksport
polskich jabłek Rosja podjęła się
założenia własnych sadów. Pomóc
w ich prowadzeniu mają Polacy.

lisiaka i ks. Michała Swędrowskiego.
Oprawę muzyczną podczas
Mszy zapewniła Orkiestra Wojskowa z Wesołej, która również
wystąpiła z koncertem pieśni
i melodii patriotycznych.
Następnie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie miały miejsce
przemówienia okolicznościowe,
Apel Poległych, salwa honorowa
i złożenie wieńców na mogile
lotników.
Obchody uświetniły kompania honorowa i poczet sztandarowy wystawione przez 1.
Brygadę Pancerną im. Tadeusza
Kościuszki z Wesołej.

j.mucka@firma-dom.pl

twoja reklama na
www.fakty-wwl.pl

zapytaj o szczegóły: reklama@fakty-wwl.pl
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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
Kontakt: Kościelna 3, Wołomin
Tel. 511 225 825
zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

Zatrudnimy operatora koparko
-ładowarki posiadającego także
uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi (kat.
C). Baza w Małopolu (gmina
Dąbrówka), tel. 603 985 784,
500 524 437
Dam pracę przy roznoszeniu ulotek. Praca w systemie
8 godzinnym, 2 tys. zł + premia
(na rękę). Pracownicy z okolic Wołomina i Tłuszcza, tel.
797 483 503 – Michał

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

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

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

zzNaprawa pralek, zmywarek automatycznych. Ireneusz Jakóbowski, Wołomin,
ul. Nowa 2, tel. 787 77 50, 603 116 778
zzOgrodzeniaWolomin.pl Ogrodzenia panelowe, palisadowe, żaluzjowe, betonowe,
siatka. Produkcja, dystrybucja i montaż.
Tel. 500 106 798; 787 787 088; 787 787
003, Nowe Lipiny, ul. Niska 1

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

Sprzedam

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

501 122 370

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

Polski węgiel: orzech, groszek,
miał, kruszywo. Sprzedaż węgla z dostawą L. Czumaj, tel.
601 424 209
zzSprzedam wagę zegarową 600 kg,
stół 2 x 1,5 tel. 600 871 185
zzSztachety olchowe, tarcica budowlana,
stolarska, altany, wiaty, drewno opałowe, tel. 600 627 699

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

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

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

w w w. n o v b u d . i n f o . p l
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396

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

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

FILTRY do WODY

bezpłatne badanie
tel. 783-509-003

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

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

Studnie

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Projekty

Tel. 602 724 738
zzDocieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Ogrodzenia

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

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

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

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

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

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

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

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226

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

zzWycinka drzew, zrębkowanie gałęzi,
usuwanie zarośli, koszenie trawy, czyszczenie działek, tel. 500 351 199
zzWykonam wszelkie prace ogrodniczo-porządkowe w ogrodzie, na działce,
posesji, tel. 519 843 888

Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

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

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

Budowlane usługi

Auto części

Brukarstwo

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

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
zzWykonam tynki wewnętrzne, zewnętrzne (baranek) z naturalnych
składników, który nie zielenieje, tel.
607 728 270
zzCyklinowanie, lakierowanie, montaż
parkietu, desek, schodów, telefon
667 089 785

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

Transportowe usługi

Nieruchomości sprzedam

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

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

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

Usługi ogólnobudowlane: elewacje styropianem, remonty, wykończenie, podbitki, poddasza,
tel. 504 298 135

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

Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl
tel. 604 211 417

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

Hydro-Dan usługi hydrauliczne
tel. 507 701 878.

Projektowe usługi

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

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

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

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

Volkswagen, Audi

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

Motoryzacja usługi
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

Masaż – rehabilitacja terapia
bólów kręgosłupa. Możliwość
dojazdu Mateusz Mikulski, fizjoterapeuta, tel. 881 294 609
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7.06.2017

zz Marki. Sprawca skradł ze stojaka, po
uprzednim przecięciu linki zabezpieczającej, rower damski marki Romet koloru
czarnego z brązowymi manetkami.
Suma strat: 1.500 zł.
zz Wołomin. Kradzież samochodu marki
Mercedes ML koloru ciemny brąz, rok
produkcji 2008 o wartości ok. 60.000 zł.
zz Radzymin. Funkcjonariusze KP
Radzymin ujawnili na ulicy samochód
osobowy marki Toyota Corolla Verso
koloru szarego. W wyniku sprawdzenia
ustalono, iż pojazd poszukiwany jest
przez KRP Warszawa VII jako utracony
w nocy 6.06.2017 r. Auto po wykonaniu
czynności zostało oddane właścicielowi.
zz Radzymin. Funkcjonariusze KP
Radzymin na ul. Jana Pawła II w trakcie
kontroli pojazdu marki Fiat wylegitymowali Adriana N., który posiadał przy
sobie zawiniątko w foli przezroczystej
z zawartością suszu roślinnego koloru
zielono-brunatnego.

8.06.2017

zz Stary Kraszew. Sprawca, działając
w nieustalony sposób, skradł krowę
(4 lata) maści czarno-białej, rasy HO.
Suma strat: 2.300 zł.

9.06.2017

zz Wołomin. Sprawca skradł środki
do pielęgnacji butów, tj. lakiery, farby,
szampony oraz wosk (ok. 20 sztuk)
z pomieszczenia zakładu szewskiego.
Suma strat: 1.500 zł.

10.06.2017

zz Marki. Kradzież samochodu osobowego marki Renault Espace koloru
srebrnego, rok produkcji 2011. Suma
strat: 45.000 zł.

11.06.2017

zz Tłuszcz, ul. Parkowa. Na parkingu
przed blokiem miał miejsce pożar
samochodu marki Saab. Akcję gaśniczą
prowadziła JRG Tłuszcz. Pojazd uległ
częściowemu spaleniu w przedniej
i tylnej części.
zz Stare Lipiny. Sprawcy, poprzez
wyważenie okna, dostali się do wnętrza
domu jednorodzinnego i skradli portfel
z zawartością pieniędzy w kwocie około
120 zł.

12.06.2017

zz Zielonka. Sprawca, po uprzednim
uszkodzeniu bramy wjazdowej na posesję, skradł pojazd marki Ford Mondeo

koloru srebrnego, rok produkcji
2016, wraz z dokumentami znajdującymi się w portfelu. Suma strat: ok.
90.000 zł.

W niedzielę, 11 czerwca na stadionie Legii Warszawa odbyły się finały Klubowych
Mistrzostwach Polski rocznika 2009. Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna Wichru
Kobyłka.

13.06.2017

zz Marki. Sprawca, po uprzednim
wycięciu otworu w kontenerze biurowym, wszedł do środka, a następnie
skradł sejf z zawartością pieniędzy
w kwocie 9.500 zł, pieczątek i dokumentów firmowych. Suma strat:
16.500 zł na szkodę Wodociągów
Mareckich.
zz Krusze. Na drodze nr 4335
sprawca skradł słupek metalowy
wraz z trzema znakami drogowymi:
„ograniczenie prędkości”, „roboty
drogowe”, „zwężenie drogi”, powodując straty na kwotę 1.000 zł.
zz Kobyłka. Sprawca, wykorzystując
niezamknięte okno, dostał się do
wnętrza mieszkania (stan deweloperski) i skradł: piec gazowy marki
Immergas, umywalkę, komplet
łazienkowy, okap kuchenny, zlewozmywak, osprzęt elektryczny. Suma
strat: 6.000 zł.
zz Ząbki. Sprawca w nieustalony
sposób i przy użyciu nieustalonego
narzędzia skradł pojazd marki Mazda 6 koloru czarnego, rok produkcji
2009. Suma strat: 30.000 zł.

14.06.2017

zz Kobyłka. Sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych,
dostał się do wnętrza hurtowni
urządzeń sanitarnych, a następnie
z jednego z pomieszczeń skradł sejf
z zawartością pieniędzy w kwocie
1.226 zł. Suma strat: 5.500 zł.
zz Emilianów. Sprawca, wykorzystując nieobecność domowników,
po wyważeniu okna znajdującego
się na parterze domu jednorodzinnego, dostał się do środka,
a następnie z pomieszczeń mieszkalnych skradł drukarkę marki
Brother, baterię kuchenną marki
Raneh, wiertarkę marki Bosch PSB,
wyrzynarkę marki Black Decker,
szlifierkę kątową marki Ryobi, piłę
łańcuchową marki Stihl, spawarkę
marki Stick, laptop marki Samsung,
laptop marki Acer, złotą biżuterię
(obrączkę, bransoletkę, pierścionek), srebrną biżuterię (łańcuszek,
dwie bransoletki, dwa pierścionki),
aparat fotograficzny, plecak marki
Nike, dwa kluczyki od pojazdu
marki Opel Astra oraz dziewięć butelek z alkoholem różnego rodzaju.
Suma strat: 10.180 zł.
zz Zagościniec. Sprawca, po uprzednim pokonaniu okna w pomieszczeniu garażowym, skradł quada marki
Yamaha, rok produkcji 2014. Suma
strat: ok. 35.000 zł.
zz Ząbki. Sprawca, przy użyciu
nieznanego narzędzia, skradł pojazd
marki Jaguar X koloru czarnego, rok
produkcji 2012, wraz z dowodem
rejestracyjnym na nazwisko właściciela. Suma strat: 170.000 zł.

15.06.2017

zz Zielonka. Sprawca, po uprzednim
wyważeniu okna w garażu, dostał
się do środka i skradł dwa rowery
górskie. Suma strat: 5.000 zł.
zz Mokre. Nieznani sprawcy skradli
ze słupów ulicznych 14 lamp ledowych. Suma strat: 15.000 zł.

16.06.2017

zz Emilianów. Sprawca, wykorzystując sen domowników, wszedł na
teren ogrodzonej posesji, a następnie z niezamkniętej obory skradł
byka maści czarno-białej. Suma
strat: 2.450 zł.

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

opr. Wicher Kobyłka
Droga do wielkiego finału była
bardzo długa. 80 zespołów z całej
Polski stawiło się 6-7 maja w Mogielnicy, aby wziąć udział w eliminacjach do wielkiego finału. Młodzi
zawodnicy z Kobyłki przeszli przez
ten etap jak burza, zajmując 1. miejsce w swojej grupie, awansowali do
turnieju finałowego:
Wicher Kobyłka 3-0 APJD,
Wicher Kobyłka 5-0 Gmina Rozprza,
Wicher Kobyłka 0-2 ROW Rybnik,
Wicher Kobyłka 4-2 Warta Sieradz ,
Wicher Kobyłka 1-0 Energia Kozienice,
Wicher Kobyłka 4-0 AP 13 Jarosław Lato,
Wicher Kobyłka 4-1 Pogoń Staszów,
Wicher Kobyłka 6-2 Zagłębie
Sosnowiec.
Na Stadionie Legii 11 czerwca
zagrały 32 najlepsze drużyny z całej
Polski. Formuła turnieju była „bezlitosna” - przegrywający odpada.
Zawodnicy Pawła Stańczuka rywalizowali z bardzo wymagającymi rywalami. Dwukrotnie o ich sukcesie
decydowała skuteczność w rzutach
karnych. Wyniki:
1/16 Wicher Kobyłka 1-0 Radomiak
Radom
1/8 Wicher Kobyłka 0-0 Legia
Warszawa k: 3-1
1/4 Wicher Kobyłka 1-1 Widok
Skierniewice k: 4-3
1/2 Wicher Kobyłka 2-2 Varsovia
k: 2-0
FINAŁ: Wicher Kobyłka 0-1 DAP Kielce
- Jest to bez wątpienia sukces
całego zespołu. Nie tylko osób, które uczestniczyły w turnieju finałowym, ale wszystkich naszych zawodników, którzy na co dzień biorą
udział w zajęciach. Bez pomocy rodziców i zaangażowania wielu osób
nie doszlibyśmy tak daleko. Na sam
turniej finałowy przyjechało wielu
rodziców, których dzieci nie brały
udziału bezpośrednio w grze, a jednak byli z nami i głośno dopingowali, czym pokazali, że jako całość
FAKTY.sport

Awans
Marcovii II
Obydwa seniorskie zespoły
Marcovii Marki zakończyły
zmagania w sezonie
2016/2017. W zdecydowanie
lepszych nastrojach znajdują
się zawodnicy drugiej
drużyny, którzy wywalczyli
awans do „A” klasy.
Marcin Boczoń
Wprawdzie w ostatniej kolejce
podopieczni Michała Ogórka ulegli
przed własną publicznością rezerwom
Dębu Wieliszew, ale awans zapewniony został po zwycięstwie nad Wisłą
Jabłonna.
Prowadzona przez Konrada Kucharczyka pierwsza drużyna Marcovii
zajęła z kolei ostatecznie 3. miejsce
w tabeli ligi okręgowej, co bez wątpienia należy uznać jako porażkę. Marzenia o 4. lidze zakończyły się praktycznie wraz z wysoką porażką w meczu
przeciwko Olimpii Warszawa, ale nikt
nie sądził, że klub z Marek spadnie aż
na trzecią pozycję. Graczy ze Wspólnej 12 wyprzedził bowiem na samym
finiszu rozgrywek także Sokół Serock.
Teraz przed zawodnikami Marcovii krótka przerwa na wypoczynek, po
którym rozpoczną się przygotowania
do kolejnego sezonu.

fot. Piotr harwas

6.06.2017

zz Marki. Sprawca, po uprzednim przecięciu siatki ogrodzeniowej, dostał się
na teren posesji, a następnie wyłamał
rolety zabezpieczające drzwi tarasowe,
dostał się do wnętrza i skradł złotą
biżuterię. Suma strat: 30.000 zł.
zz Kobyłka. Sprawca, po uprzednim odgięciu tylnej płyty blaszanej, dostał się
do wnętrza wiaty i skradł 4 koła wraz
z felgami aluminiowymi o rozmiarze 17,
1 koło wraz z felgą o rozmiarze 18 oraz
4 felgi stalowe chromowane o rozmiarze 16. Suma strat: 4.000 zł.
zz Arciechów. Sprawcy, wykorzystując
nieobecność domowników, dokonali
kradzieży z włamaniem do domku
letniskowego (domek w trakcie budowy)
poprzez wyważenie drzwi tarasowych
nieustalonym narzędziem. Sprawcy
skradli: pieniądze w kwocie 1210 euro,
6 USD, 1010 zł. Suma strat: około
6.400 zł.
zz Ząbki. Sprawca skradł pozostawiony
na klatce schodowej rower marki Unibike koloru białego o wartości 1.689 zł.
zz Marki. Policjanci KP w Markach na
terenie osiedla ujawnili rower marki
Merida Kalahari, poszukiwany przez
KP w Markach jako utracony w wyniku
kradzieży oraz maszt oświetleniowy
marki ArcGen, poszukiwany przez KP
w Kobyłce jako utracony w wyniku
kradzieży. Rower zabezpieczono, maszt
wydano właścicielowi.
zz Marki. Policjanci WWP KSP zatrzymali na terenie stacji paliw Klaudię J.
(lat 27) podejrzaną o posiadanie przy
sobie środka odurzającego w postaci
pochodnych amfetaminy.

Srebro Wichru na Legii

tworzymy świetnie zgrany zespół.
Jesteśmy niezwykle szczęśliwi,
że zaszliśmy do wielkiego finału.
Decydująca bramka w finale padła
na 5 sekund przed końcem spotkania, co świadczy o tym, że rywalizacja była naprawdę zacięta. Wiele
znanych piłkarskich marek znalazło się w ostatecznej klasyfikacji za
nami, co tylko podkreśla to, że ciężka praca na treningach przynosi

oczekiwane rezultaty – powiedział
trener Paweł Stańczuk
Skład: Dawid Grzybowski, Oskar
Walendzik, Mateusz Urbanowicz,
Przemysław Jakubasik, Witold
Osiecki, Jan Stawicki, Stefan Orłowski, Adam Michalik, Maksymilian Gowin, Bartosz Roguski, Wiktor
Brzeski.
Trener - Paweł Stańczuk.
Kierownik - Paweł Walendzik.
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Sukcesy judoków
z Kobyłki

Mistrzostwa w Wołominie
Wielkimi krokami zbliża się finał Mistrzostw Akademii GOOL. W sobotę, 24 czerwca
na teren wołomińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, ul. Korsaka 4 zjedzie
aż 26 drużyn z całego Mazowsza – reprezentujących barwy Akademii Piłkarskiej
GOOL. Pierwsi zawodnicy pojawią się o godz. 9.30.

20 maja w Biskupcu odbył się turniej Arrachion Judo Kids CUP
III. W zawodach udział wzięło około 200 zawodników z roczników 2005-2010 z klubów Warmii, Mazur oraz Mazowsza. Kobyłkę reprezentowało 13 zawodników z klubu Judo Mizu.

eda
Wcześniej odbyły się 4 turnieje eliminacyjne: 3 czerwca
– Małkinia Górna, 4 czerwca
– Olszewo Borki, 10 czerwca –

opr. red.

koszulki z podpisami piłkarzy Legii, loteria fantowa. Niespodzianką będzie występ Mistrza Świata
i Europy we Freestyle Football,
który również wręczy nagrody dla
najlepszych drużyn akademii.
Warto przyjść, warto kibicować.

„fakty.wwl” objęły Mistrzostwa
Akademii GOOL patronatem
medialnym.

REKLAMA

W klasyfikacji drużynowej klub
Judo Mizu wywalczył II miejsce.
Jest to kolejny już duży sukces judoków i judoczek z Kobyłki oraz
Zielonki.

fot. organizatorzy

fot. organizatorzy

Dużym sukcesem zakończyły
się walki zawodników z Kobyłki.
Złote medale zdobyli: Aleksander
Spychaj, Maksymilian Perlejewski,
Szymon Szymański, Maciej Pawliszyn oraz Jakub Markuszewski.
Medale brązowe wywalczyli: Agata
Pasek, Antoni Kisser, Szymon Szulim, Bartek Czyżak.
Na specjalne wyróżnienie zasługuje Szymon Szymański, który
w swojej kategorii wagowej pewnie i w pięknym stylu pokonał
wszystkich czterech przeciwników, zdobywając złoty medal oraz
nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju.
Drugą osobą, która pokazała
ogromne serce do walki, był Maciej Pawliszyn – stoczył najwięcej
walk i zdobył złoty medal, pokonując 5 przeciwników.

Stanisławów Pierwszy, 11 czerwca – Kobyłka. Teraz czas na finał
w Wołominie. W programie m.in.
rozgrywki piłkarskie dla dzieci
z roczników 2004-2011, medal
dla każdego uczestnika, licytacja

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

Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 elektromarketów jesteśmy obecni w niemal 400 miastach na terenie całego kraju.
Sieć zatrudnia ok. 7 tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy
pracowników na stanowisko:

Kierownik Elektromarketu
Miejsce pracy: Wołomin

Co możesz zyskać pracując u nas:
u Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
u Stabilną pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
u Wysokie wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym
u Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert
u Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń
u Dużą samodzielność w działaniu
u Możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport
u Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe
u Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:
u Zarządzanie salonem RTV, AGD, IT/MM
u Zarządzanie zespołem pracowników
u Realizację planów sprzedażowych
u Utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta
u Motywowanie i ocenę pracowników
u Organizację i planowanie czasu pracy podległego zespołu
u Coaching pracowników
Od kandydatów oczekujemy:
u Min. 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym (mile widziane zarządzanie w handlu)
u Wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników
u Odporności na stres oraz doskonałej organizacji pracy
u Komunikatywności, kreatywności, samodzielności
u Znajomość branży RTV, AGD, IT/MM będzie dodatkowym atutem
u Niekaralności
Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl.
W zakładce OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie
interesującej Państwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.
Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy w Media Expert? Wejdź na stronę
www.kariera.mediaexpert.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A.,
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”.

Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 elektromarketów jesteśmy obecni w ponad 320 polskich miastach na terenie całego
kraju. Sieć zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy
poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca Klienta
Miejsce pracy: Wołomin

Co możesz zyskać pracując u nas:
u Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, bez okresu próbnego!
u Wysokie wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym
u Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert
u Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
u Możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport
u Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe
u Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:
u Fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
u Kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
u Sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Jeżeli jesteś osobą, która:
u Chce się rozwijać i poznawać techniki sprzedaży
u Uwielbia rozmawiać z ludźmi i obsługa Klienta to dla Ciebie przyjemność
u Interesujesz się nowinkami technologicznymi i chcesz mieć do nich dostęp z pierwszej ręki
u Posiadasz doświadczenie w sprzedaży lub bezpośredniej obsłudze Klienta

To praca idealna dla Ciebie!

Nie czekaj - wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.
Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl.
W zakładce OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie
interesującej Państwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.
Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy w Media Expert? Wejdź na stronę
www.kariera.mediaexpert.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A.,
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o
Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”.

