Traktory
w gminie
Klembów
Pierwszy weekend lipca
w gminie Klembów upłynął pod
znakiem traktorów i produktów
regionalnych. Stowarzyszenie
Miłośników Starych Traktorów
„SAGAN” już po raz drugi
zorganizowało Zlot Traktorów na
Mazowszu. Czytaj na str. 4
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Kolejny numer faktów.wwl 9 sierpnia

Z Ossowa do Brukseli
We wtorek, 11 lipca w holu siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli
zostanie otwarta wystawa „We Saved Europe-Bitwa pod Ossowem 1920”.
–Podczas tego wyjątkowego wydarzenia chcemy zaprezentować wszystkim
parlamentarzystom z całej Europy, a także osobom przebywającym
i odwiedzającym siedzibę Parlamentu Europejskiego, jak ważnym
wydarzeniem w dziejach było zwycięstwo nad bolszewikami z 1920 roku,
że był to m.in. cud fantastycznego zorganizowania się i współpracy Polaków
– mówi Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie,
współorganizator wystawy.
MP
– Wystawa ukaże interpretację
wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką, Bitwą Warszawską,
a także przedstawi znaczenie linii
obrony Warszawy, która przechodziła przez Ossów i Radzymin. Pokażemy heroiczną postawę młodych
ochotników walczących w Ossowie,
jak Dawid z Goliatem, także znaczenie postawy księdza Ignacego
Skorupki, który stał się wychowawcą, opiekunem duchowym młodych
żołnierzy i poniósł śmierć – opisuje
Rafał Pazio.

Żeby się dowiedzieli

Dlaczego warto
informować Europę?
Cel zorganizowania wystawy
w Parlamencie Europejskim w jakiejś
mierze wyrażają fragmenty dwóch

ń

skieg
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Pomysł na wystawę w Parlamencie Europejskim narodził się w grudniu 2016 roku. Wyzwanie podjął poseł do PE Janusz Korwin-Mikke. Kilka
miesięcy trwały ustalenia dotyczące
terminu i miejsca. Organizatorzy nalegali, żeby wystawa została otwarta
przed 15 sierpnia i w czasie posiedzenia, tak żeby 751 eurodeputowanych
z Unii Europejskiej mogło zapoznać
się z treścią ekspozycji. Wniosek został przyjęty i wystawiono zgodę na
zorganizowanie przedsięwzięcia.
Zwiedzający zobaczą 20 plansz
ukazujących przebieg Bitwy Warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ossowa jako miejsca, gdzie
odparto atak bolszewików siłami
młodych ochotników, gdzie ofiarę
z życia poniósł ks. Ignacy Skorupka.
Wołomin i powiat wołomiński będą
reprezentowali przedstawiciele rady
miejskiej, rady powiatu, władz Wołomina, Zielonki i Kobyłki, starostwa
powiatowego, Samorządowej Instytucji Kultury, mieszkańców Ossowa, mediów lokalnych, organizacji
społecznych i regionalnych. Przelot
i pobyt delegacji organizuje biuro
parlamentarne europosła Janusza
Korwin-Mikkego. W programie m.in.
Msza Święta w sali Parlamentu Europejskiego, otwarcie wystawy, wykład
i prezentacja struktury PE, wizyta
i zapoznanie się ze sposobem organizacji miejsca bitwy pod Waterloo,
zwiedzanie Brukseli.

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43

wypowiedzi, które zostały sformułowane podczas debaty o budowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej, która
odbyła się w Ossowie 17 marca 2017
roku (wtedy jeszcze nieznana była
informacja o sfinansowaniu budowy
muzeum w Ossowie przez Ministerstwo Obrony Narodowej).
– Bitwa Warszawska to jest największe polskie zwycięstwo czasów
nowożytnych, nie tylko zwycięstwo
militarne. To cud fantastycznej organizacji, zgody narodowej, współpracy Polaków, wszystkich stronnictw,
umiejętność połączenia trzech zaborów w jedno w błyskawicznym
tempie. To cud stworzenia struktur
państwowych, które były niezbędne,
żeby w 1920 roku powstała z niczego
milionowa armia z sił, które stanowiły łącznie może trzydzieści tysięcy przeszkolonych żołnierzy w roku
1918.

Czytaj na str. 7
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REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE
o

Moje
niezapomniane
wakacje
To, co dobre, szybko się kończy, na
szczęście pozostają wspomnienia.
Na chwilę wakacyjnych
wspomnień namówiliśmy:
Izabelę Bąk, Grzegorza Dudzika,
Aleksandrę Jankowską, Elżbietę
Radwan i Artura Laskowskiego.
Czytaj na str. 12
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Mobilis zawiesza
weekendowe kursy

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

Jak informuje Mobilis group, PKS Mińsk Mazowiecki SA od 3 lipca 2017 r. na okres wakacji w soboty i w niedziele
zostanie zawieszona część kursów m.in. na linii Mińsk Mazowiecki ¬– Wołomin i Turze – Wołomin. Przykładowo,
w sobotę ostatni kurs z Wołomina będzie o 14.20, a w niedzielę o 9.50. Bliższe informacje m.in. u kierowców
autobusów lub pod numerem 728 445 965.

FAKTY.kultura

Weterynarz

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

tel 516 268 850

7 lipca (piątek)
14:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
16:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
19:45 – Miłość aż po ślub – 16 zł
8 lipca (sobota)
13:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
15:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
17:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:45 – Miłość aż po ślub – 16 zł
9 lipca (niedziela)
13:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
15:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
17:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:45 – Miłość aż po ślub – 16 zł
10 lipca (poniedziałek)
14:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
16:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
19:45 – Miłość aż po ślub – 16 zł
11 lipca (wtorek)
14:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
16:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
19:45 – Miłość
po ślub – 16 zł
wwważ
.kino.robi.to
12 lipca (środa)
14:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
16:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
19:45 – Miłość aż po ślub – 16 zł
13 lipca (czwartek)
14:30 – Gru, Dru i Minionki 3D – 17 zł
16:15 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
18:00 – Gru, Dru i Minionki 2D – 16 zł
19:45 – Miłość aż po ślub – 16 zł

www.kino.robi.to
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11 czerwca zakończył się 10. Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku – Koncerty
Mistrzów”. Na finałowym koncercie w kobyłkowskiej bazylice pw. św. Trójcy w Kobyłce
usłyszeliśmy piosenki Enrico Caruso – jednego z najslynniejszych tenorów w historii
muzyki, który na wielkie sceny operowe wprowadził m.in. „O sole mio” czy „Wróć
do Sorrento”. Zaśpiewał je solista tenor Collegium Vocale Gent – Baltazar Zuniga
z Meksyku. Przy fortepianie zasiadł pianista, zwycięzca 18 międzynarodowych
konkursów na całym świecie – Włoch Nazareno Ferruggio.
Edyta Nowak-Kokosza
O podsumowanie dziesiątej
edycji tej corocznej muzycznej
uczty poprosiliśmy Annę Szarek-Lisiewicz – muzyka, wiolonczelistkę, twórcę i dyrektor
festiwalu.
– 10. Festiwal „Perła Baroku”,
z jego niezwykłym – nawet jak na
różnorodność typową dla tego festiwalu – doborem artystów przyciągnął ponad 4 tysiące osób, a wśród
nich wielu nowych melomanów.
Bardzo mnie cieszy tak liczny udział
dzieci w koncertach, bo to już nowe
pokolenie wychowanków Festiwalu „Perła Baroku”. Począwszy od
wirtuozowskiego Wieniawskiego,
przez osobiste rozmowy z Robertem Janowskim, radosną gitarową
bossa novę, refleksyjny francuski
barok w wykonaniu włoskiego mistrza, aż do przepięknego wieczoru

opr. eda

Spektakl i animacje
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 zaprasza: 22
lipca, godz. 20.00 – spektakl Teatru Pijana Sypialnia pt. „Sztuczki”
(skwer im. Wodiczki).; 30 lipca, godz.
13.30 (skwer im. Wodiczki) – letnie
animacje dla dzieci pt. „Babroszki
lecą w kosmos”. Informacje: www.
mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.
fot. krzysztof jaszczak

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

Odkrywanie muzyki z całego świata

fot. michał sokołowski

Telefony
alarmowe

Motoryzacyjne
rozpoczęcie lata
To tytuł imprezy, która odbędzie
się w sobotę, 8 lipca o godz. 13.00
na placu OSP i boisku szkolnym
w Starym Grabiu (gmina Wołomin).
W  programie m.in. prezentacje samochodów, przejażdżki quadami,
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, zabawy dla dzieci, grill, grochówka.

Wakacje w bibliotece

z piosenkami neapolitańskimi na
finał, gdzie aksamitny głos Baltazara Zunigi i nadzwyczajne dźwięki
fortepianu pod palcami Nazareno
Ferruggio – zachwyciły i dopełniły
całość wydarzenia. Dziękuję part-

nerom, publiczności, wolontariuszom – za kolejny rok wspaniałego
odkrywania muzyki z całego świata.
A już teraz zapraszam na mój nowy
projekt – od września ruszy Filharmonia dla dzieci.

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3
Maja 15 zaprasza dzieci na Wakacyjne czwartki. Zajęcia odbędą się 3,
10, 17, 24 i 31 sierpnia. W programie m.in. warsztaty ortograficzne,
plastyczne, podróżnicze, filmy animowane. Informacje i zapisy: www.
bibliotekaradzymin.pl, tel. 22 786
50 24.

list do redakcji

Artykuł źródłowy: http://www.fakty-wwl.pl/
artykuly/597
Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,
Działając w imieniu własnym, na podstawie art.
31 pkt 1 i art. 32 Prawo prasowe z dnia 26 stycznia
1984 roku, w związku z opublikowaniem w dniu 18
maja 2017 roku w „faktach.wwl”, a także na portalu http://www.fakty-wwl.pl artykułu nie wiadomo
czyjego autorstwa, pod tytułem: „PGK w Zielonce do
likwidacji”, zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe
informacje, wnosimy o sprostowanie artykułu poprzez nieodpłatną publikację treści poniżej odpowiedzi.
Gabriela Wiśniewska
Dorota Bienias
Treść odpowiedzi:
Autor artykułu ”PGK w Zielonce do likwidacji”,
który nie miał odwagi podpisać się pod nim, przedstawił jednostronne stanowisko Burmistrza Miasta
Zielonka Grzegorza Dudzika i podał kilka nieprawdziwych informacji. Nie zasięgnął też opinii drugiej
strony – radnych, choćby dla zachowania rzetelności dziennikarskiej.
Rada Miasta uchwałą z dnia 25 sierpnia 2016 r.
wyraziła wolę rozwiązania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. Szeroko
uzasadniła swoje stanowisko. Po ośmiu miesiącach
oczekiwania na realizacje uchwały, 27 kwietnia br.
przyjęła stanowisko dotyczące jej wykonania. Wskazała na opieszałość Burmistrza w realizacji uchwały
i wnioskowała o niezwłoczne przedstawienie Radzie
i opinii publicznej harmonogramu likwidacji spółki
i powołania w zamian jednostki budżetowej.
Obydwa te wydarzenia należy traktować łącznie i ich powinien dotyczyć artykuł. Autor artykułu
napisał, że projekt stanowiska wpłynął do Rady
Miasta nocą. Informacja jest nieprawdziwa, ponieważ projekt złożono do Rady po południu, tuż po
zakończeniu pracy urzędu, w dniu poprzedzającym
posiedzenie. Pan Burmistrz i zainteresowane osoby
miały cały następny dzień na zapoznanie się z jego
treścią, ponieważ posiedzenia Rady odbywają się
o godzinie 18.00. Autor pisze, że jest to nowa praktyka, przy procedowaniu uchwał przez Radę Miasta.
Ta informacja także jest nieprawdziwa, ponieważ
niemal co miesiąc władze miasta w trakcie sesji
rady, przy uchwalaniu jej porządku wnoszą do procedowania projekty uchwał lub autopoprawki, nie-

omówione na komisjach. Mimo to Rada zgadza się,
aby takie projekty rozpatrywać.
Autor artykułu pisze, że proces przygotowania do
likwidacji trwa nieprzerwanie od momentu przyjęcia
uchwały ws. rozwiązania spółki. Co z tego, że proces
przygotowania trwa, jeśli nie ma dotychczas jego
konkretnych efektów – uchwały Burmistrza – jako
Zgromadzenia Wspólników i rozpoczęcia likwidacji. Nie powołano likwidatora i nie ustalono zasad
funkcjonowania zakładu budżetowego. Przez osiem
miesięcy urząd był w stanie opracować jedynie mało
przydatną i stronniczą analizę prawną oraz projekt
uchwały Rady Miasta dotyczący kwestii, które nie
leżą w jej kompetencjach. Wspomniana analiza nie
zawiera najważniejszych w sprawie elementów:
właśnie harmonogramu likwidacji, konsekwencji
prawnych i wyliczeń finansowych wynikających
z każdej czynności z harmonogramu, projektów
uchwał organów spółki. Radnym nie przedstawiono
dotąd harmonogramu likwidacji – o czym pisze Pan
Burmistrz.
Grzegorz Dudzik stwierdził, że „Były trudności
ze znalezieniem właściwego podmiotu, bo żądaliśmy w postępowaniu minimalnego chociaż doświadczenia w likwidacjach spółek komunalnych,
a okazało się, że kancelarii mających taką wiedzę
brak”. Nie jest dziwne, że nie znalazł się podmiot,
który podjąłby się przeprowadzenia de facto prawie rocznego procesu likwidacyjnego – w tym wyręczanie Zgromadzenia Wspólników i likwidatora
– ponieważ tak określono zakres zadań podmiotu
w zapytaniu – za wynagrodzenie 20 000 złotych
netto. Na tyle Burmistrz oszacował koszty usług
firmy zewnętrznej.
Pan Burmistrz wyraża stanowisko, że „procesów
likwidacji miejskich spółek w skali kraju praktycznie
nie było. Trend jest zdecydowanie odwrotny”. Odpowiadamy, że przypadki likwidacji były: np. Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Gostyniu sp. z o.o.
Wystarczy w Internecie wpisać hasło „likwidacja
spółki komunalnej” i na portalach samorządowych
można uzyskać szeroką informację o tym problemie i podmiotach wyspecjalizowanych. Poza tym
proces likwidacji miejskiej spółki z o.o. nie różni
się od procesu likwidacji jakiejkolwiek innej spółki z .o.o., a tego typu procesów przeprowadza się
codziennie dziesiątki w Polsce.
Radni nie patrzą też na trendy – tylko na sytuację i potrzeby naszego siedemnastotysięcznego
miasta, w którym są dzisiaj dwie spółki komu-

nalne. Radni wielokrotnie wskazali korzyści z przekształcenia – w tym pół miliona złotych rocznie
oszczędności, także na podatku VAT. Dodatkowo
inne opinie radnych na temat funkcjonowania spółki są zbieżne z wynikami badania Najwyższej Izby
Kontroli z 20151 - 20 spółek komunalnych i 28 samorządów. W  podsumowaniu badania kontrolerzy
stwierdzili, że realizacja zadań publicznych za pośrednictwem tworzonych przez samorządy spółek
nie była efektywna, natomiast bardzo wzrastały
koszty ogólnego zarządu i związane z tym koszty administracyjne. NIK wskazała, że spółki miały
obniżoną skuteczność realizacji zadań samorządu.
Do podobnych wniosków doszli Radni z Zielonki, po
analizie pracy spółki miejskiej.
Nie mają też uzasadnienia słowa Pana Burmistrza Dudzika: „(…) dyskusję – spółka czy jednostka
– podniesiono w Zielonce do rangi walki o niepodległość, tak jak nie mielibyśmy poważniejszych rzeczy
do przyspieszonego omawiania”. Tutaj też autor
artykułu mija się z prawdą. Dyskusja o zasadności
funkcjonowania spółki odbyła się ale w ubiegłym
roku, gdy radni podejmowali decyzje o jej rozwiązaniu. W uchwale kwietniowej radni wyrazili swoje
stanowisko, widząc jedynie pozorowane działania
Burmistrza, który zamiast wykonywać decyzję organu uchwałodawczego, broni niczym niepodległości kosztownych stanowisk Prezesa spółki, Rady
Nadzorczej i administracji. A czystość miasta, za
które odpowiada spółka, jest bardzo ważna dla radnych i mieszkańców. Właśnie brak należytej dbałości o porządek i wizerunek miasta był głównym
powodem decyzji o jej rozwiązaniu. W  tej sferze
funkcjonowania miasta nic się nie zmieniło i to było
też powodem podjęcia uchwały nakazującej burmistrzowi przyspieszenie działań.
Gabriela Wiśniewska – radna Miasta Zielonka,
przedstawicielka Klubu Mieszkańcy liczącego 5
radnych,
Dorota Bienias – przedstawicielka Inicjatywy Dla
Zielonki, w której skład wchodzi 3 radnych.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ
SPÓŁKI TWORZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, źródło: https://www.
nik.gov.pl/plik/id,10139,vp,12457.pdf
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Starosta wołomiński Kazimierz Rakowski oraz ks. dziekan Jan Andrzejewski zapraszają na uroczystą Mszę św.
w intencji ks. Sylwestra Zycha w 28. rocznicę tragicznej śmierci. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 11 lipca
o godz. 18.00 w bazylice mniejszej pw. św. Trójcy w Kobyłce. Po Mszy – złożenie kwiatów na grobie ks. Zycha na
cmentarzu parafialnym w Kobyłce.

Uroczystość
w Kobyłce
FAKTY.samorząd

Ruszyła karta radzyminiaka!

Karta została przygotowana
przez samorząd, jednostki gminne,
organizacje oraz firmy partnerskie. O jej wydanie mogą ubiegać
się wszyscy mieszkańcy gminy Radzymin, którzy są tu zameldowani
lub rozliczają podatek dochodowy
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Karta jest bezpłatna i zachowuje ważność przez dwa lata od
momentu jej wydania.

sześciu okołowarszawskich gmin,
które dają mieszkańcom możliwość kodowania na karcie mieszkańca biletu okresowego ZTM –
dodaje.
– To nasza propozycja dla młodych rodzin, które wybrały naszą
gminę na swoje miejsce do życia.
Do tej pory, w ciągu ostatnich
dwóch lat, zapewniliśmy dzieciom
miejsca w gminnych przedszkolach. Teraz nadszedł czas na inwestycję w opiekę i wychowanie
jeszcze młodszych mieszkańców
oraz na wsparcie dla ich rodziców.
Wierzę, że tego typu inwestycje
edukacyjne przynoszą gminie długofalowy rozwój i integrują naszą
społeczność – podsumowuje.

Integracja radzyminiaków

Same korzyści

Od 1 lipca w gminie Radzymin funkcjonuje Radzymińska Karta Mieszkańca. Pozwoli ona
korzystać z szeregu przywilejów m.in. z bezpłatnych przejazdów gminną komunikacją,
promocyjnych cen biletów na gminne wydarzenia kulturalne i dostępu do infrastruktury
sportowej.

– Chcemy, aby radzyminiacy
identyfikowali się z gminą, w której mieszkają i byli z tego dumni. Dzięki Radzymińskiej Karcie
Mieszkańca możemy zaproponować mieszkańcom wiele korzyści, związanych z zamieszkaniem
w naszej gminie, począwszy od
bezpłatnych przejazdów komunikacją gminną, poprzez dopłaty do
opieki nad najmłodszymi dziećmi,

fot. um radzymin

opr. RO

po komercyjne oferty, przygotowane przez firmy partnerskie
– mówi Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina.
– Jedna karta w portfelu i wiele
zastosowań – to było jedno z główREKLAMA

nych założeń przy tworzeniu karty. Dzięki podpisanej przez gminę
Radzymin umowie z Zarządem
Transportu Miejskiego w Warszawie poszerzyliśmy funkcjonalność
karty i jesteśmy w gronie zaledwie

Gmina uruchomiła program
„Lokalni Lojalni” skierowany do
firm z propozycją współpracy
w ramach RKM. Do dnia premiery
karty dołączyło do niego 33 partnerów, w tym stowarzyszeń.
– Chcemy, aby karta była czynnikiem budującym pozycję lokalnych przedsiębiorstw. Wspólnie
z nimi będziemy wzbogacać katalog ofert z korzyścią dla posiadaczy

karty i dla firm partnerskich – podkreśla burmistrz.
Od strony technicznej karta została przygotowana w taki sposób,
aby mogła w przyszłości pełnić, np.
funkcję zbliżeniowego dostępu do
obiektów gminnych.
Warto zaznaczyć, że gmina dla
posiadaczy RKM przygotowała
program „Bon Malucha”, który zacznie obowiązywać od 1 września
2017 r. Jego celem jest ułatwienie
opieki nad dziećmi do trzeciego
roku życia. Rodzice posiadający kartę będą mogli ubiegać się
o dofinansowanie w granicach
300-500 zł miesięcznie na dziecko
do udokumentowanych kosztów
opieki, np. opłat za żłobek lub wynagrodzenia dla niani.
Zasady przyznawania „Bonu
Malucha”
określa
regulamin
uchwalony przez Radę Miejską
w Radzyminie na XXXVIII sesji z 22
czerwca.
Wnioski można składać osobiście w punkcie wydawania kart
w jednym z dwóch budynków
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
i w mobilnych punktach, które
będą organizowane podczas letnich imprez plenerowych.

FAKTY.samorząd

10 milionów dla mieszkańców
Zielonki i Tłuszcza
4 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „OZE w Zielonce
i w Tłuszczu”. Gminy reprezentowali zastępca burmistrza gminy
Tłuszcz Waldemar Banaszek oraz burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik.
W imieniu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali członkowie
zarządu Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski.
opr. redakcja

saniu umowy burmistrz Zielonki Grzegorz
Dudzik.
Projekt będzie współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Dofinansowanie dla wspólnego
przedsięwzięcia to kwota prawie 10 milionów złotych.
Wniosek Zielonki i Tłuszcza, złożony
w konkursie, znalazł się w gronie pięciu projektów z terenu województwa mazowieckiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020.
fot. um zielonka

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Zielonce i Tłuszczu.
Efektem będzie zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie obu
gmin. Do końca 2018 roku, w 758 budynkach
mieszkalnych w Zielonce i Tłuszczu, zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych
Źródeł Energii, oparte na energii słonecznej
i biomasie. Zakres przedsięwzięcia obejmie
rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną: 430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacji fotowoltaicznych, 153
instalacji powietrznych pomp ciepła oraz 117
instalacji kotłów c.o. opalanych biomasą.
– Niezwykle ważne dla
nas jest poprawianie jakości powietrza. Chcemy,
aby nasze gminy były zielone i czyste, dlatego tak
dużą wagę przykładamy
do projektów związanych
z przechodzeniem na ekologiczne systemy ogrzewania. Dziękuję za owocną
współpracę burmistrzowi
Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi. Bardzo się cieszę
z owocnego partnerstwa
naszych gmin, dzięki któremu kilkuset naszych
mieszkańców będzie miało w domach nowoczesne
i ekologiczne źródła energii – powiedział po podpi-
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Nazwisko dla dziecka

Z innej perspektywy

Dzieci urodzone w jednym małżeństwie
noszą to samo nazwisko ojca, ewentualnie matki lub nazwisko dwuczłonowe
z połączenia nazwisk obu rodziców.
Komplikacje zaczynają się w przypadku
dziecka pozamałżeńskiego.
Dziecko z zasady nabywa nazwisko rodziców i jest to oczywiste, gdy
dziecko jest urodzone w małżeństwie. Biorąc ślub, składamy bowiem
oświadczenia zarówno o tym, kto przyjmuje nazwisko drugiego, ale i jakie nazwisko będą nosić nasze dzieci. Jeśli małżonkowie przyjęli jedno
nazwisko, ich wspólne dzieci automatycznie również będą je nosić.
Co, gdy małżonkowie nie mają wspólnego nazwiska? Wtedy powinni złożyć oświadczenie w sprawie nazwisk dzieci, w którym ustalą, czy
dziecko przyjmuje nazwisko ojca czy matki lub też nazwisko dwuczłonowe powstałe z połączenia nazwiska matki i nazwiska ojca – przy czym
nazwisko matki stanowi pierwszy człon nazwiska dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza również możliwość zmiany zdania co do nazwiska dzieci – przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego
dziecka można zmienić wcześniejsze oświadczenie w tej sprawie.
Dzieci pozamałżeńskie uznane przez ojca nabywają z chwilą uznania
jego nazwisko. Uznania dokonuje się przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego lub konsulem. Organ rejestrujący nie może odmówić sporządzenia protokołu uznania dziecka, nawet jeśli ma wątpliwości co do
przedstawionego stanu faktycznego. Jeżeli rodzice sami już posiadają
nazwisko dwuczłonowe – połączeniu podlegają pierwsze człony nazwisk
rodziców.
W przypadku gdy matka małoletniego dziecka wyjdzie za mąż za innego mężczyznę niż ojciec dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło
nazwisko męża matki. Jeśli dziecko skończyło 13 lat, potrzebna będzie
także jego zgoda. Nie jest to natomiast możliwe, gdy dziecko nosi już
nazwisko swego biologicznego ojca. W przypadku potocznie mówiąc tzw.
poczęcia na imprezie, kiedy to ojcostwo dziecka nie jest znane, dziecko
nosi nazwisko matki. W sytuacji, gdy oboje rodzice dziecka są nieznani,
nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46
Tel. 692 383 412
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„Plaża” w Klembowie
W piątek, 30 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie
„plaży” w Klembowie, w którym uczestniczył wójt
gminy Klembów Rafał Mathiak, sołtys Michał Wąsik
wraz z radą sołecką, sekretarz gminy Agnieszka
Sosnowska, przedstawiciele OSP, sponsorzy oraz
mieszkańcy całej gminy.
AD
Mimo padającego delikatnie deszczu „teren rekreacji rodzinnej” został
oficjalnie otwarty. Już w pełnym słońcu rozegrany został również turniej

pokazowy, w którym uczestniczyło ponad 10 drużyn. Wspólny
grill, ognisko, siatkówka plażowa....
sezon wakacyjny uważamy za
otwarty.

Nadeszły upragnione przez wielu wakacje. Co roku czekamy na nie,
snując liczne plany, które niekoniecznie udaje się zrealizować. Mimo
to cykliczność roku ma swoje niewątpliwe plusy, również w dziedzinie
wychowania. Warto o nich pamiętać.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Wielu rodziców martwi się
tym, że nie potrafią być doskonali w swojej roli. Dotyczy to
głównie kobiet, może dlatego,
że są one niejako z natury bardziej predestynowane do obwiniania się o całe zło tego świata, szczególnie jeśli dotyka ono
ich własnego potomstwa. Bywa,
że chwilowa wychowawcza niekonsekwencja,
spowodowana
na przykład zwykłym zmęczeniem albo nawarstwieniem się
negatywnych emocji, powoduje
długotrwałe wyrzutu sumienia
i przekonanie, że jako rodzic jesteśmy do niczego.

Nowe otwarcie
Taka postawa nie daje na
dłuższą metę żadnych pozytywnych rezultatów; a potęgując frustrację i niezadowolenie
z siebie, może skutkować spadkiem motywacji do dalszych
działań wychowawczych. Dlatego warto od czasu do czasu

„zresetować” swój dotychczasowy
bilans rodzicielskich porażek; wakacje mogą być do tego doskonałą
okazją. Powiedzmy sobie zatem:
„Od nowego roku szkolnego postaram się zmienić w swoim postępowaniu to i to” – i nie zadręczajmy się dłużej tym, co było.
Metoda grubej kreski w tym przypadku może przynieść zadziwiająco pozytywne efekty.

Czas na zmiany
Zdarza się też, że z czasem dochodzimy do wniosku, iż niektóre z zasad, jakie obowiązują nasze
dzieci, zdążyły się zdezaktualizować
– czy to ze względu na wiek dziecka, czy też w związku z ewolucją
naszych własnych poglądów. Sprawa może dotyczyć wielu aspektów
życia: godziny powrotu do domu,
wysokości kieszonkowego, zakresu
domowych obowiązków...
Zamknięcie kolejnego etapu,
jakim jest rok szkolny, może nam
niejako ułatwić zadanie, nie rujnując przy tym naszego autorytetu
w oczach dzieci (z obserwacji wiem,
że wielu rodziców chętnie zlibera-

TEKST PROMOCYJNY

lizowałoby niektóre ze swych restrykcyjnych zasad, ale nie robią
tego właśnie z obawy przed utratą
w oczach dzieci autorytetu). Może
i tym razem wykorzystajmy okres
wakacji do wprowadzenia zmian?
Zdążymy przetestować ich przestrzeganie, dając przy tym dzieciom poczucie, że nawet „niereformowalni” z pozoru rodzice czasem
potrafią sami coś pozytywnego zaproponować.

Inna perspektywa
Czas bez szkolnych obowiązków
stanowi też świetną okazję do obserwacji własnych dzieci w zupełnie
nowych okolicznościach. Doceńmy
tę możliwość, aby jak najlepiej poznawać tych, z którymi – co prawda
– mieszkamy pod jednym dachem,
ale często niewiele o nich wiemy.
Może okaże się, że chociaż nie
są naszymi młodszymi kopiami,
mają w sobie coś, co jest warte naszej aprobaty, a nawet podziwu?
Niech piękne okoliczności wakacyjnej przyrody sprzyjają jak najliczniejszym, pozytywnym odkryciom
w tym zakresie!

Traktory w gminie Klembów
Pierwszy weekend lipca w gminie Klembów upłynął
pod znakiem traktorów i produktów regionalnych.
Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów „SAGAN”
już po raz drugi zorganizowało Zlot Traktorów na
Mazowszu.
Artur Dzięcioł
Miejscem wydarzenia była Wola
Rasztowska. Miłośnicy starych maszyn mogli podziwiać jedne z pierwszych wyprodukowanych traktorów
tzw. Sagany czy też popularne 30tki. Firma Ursus pokazała też najnowszą kolekcję swoich maszyn.
Zlot Starych Traktorów był też
okazją do pokazania produktów
regionalnych, z których słynie
gmina Klembów. Na jarmarku na
specjalnie przygotowanych stoiskach można było skosztować
i zakupić tradycyjne wędliny, kiełbasy, szynki, sery swojskie, miody
pieczywo czy rękodzielnictwo.
Wszystko to przygotowane z na-

turalnych produktów w tradycyjnej
recepturze. Wystawcami były lokalne sołectwa, stowarzyszenia oraz
przedsiębiorcy.
Jarmark „Produkty Lokalne na II
Zlocie Traktorów w Gminie Klembów” był współfinansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020”.
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Czym jest absolutorium dla
burmistrza lub wójta?
Do napisania tych kilku zdań skłoniły mnie dwie okoliczności. Po
pierwsze, ostatnio zostałem zapytany, niby retorycznie, jako wieloletni
samorządowiec czy - moim zdaniem - tzw. statystyczny mieszkaniec
wie, o co w tej corocznej procedurze chodzi. Po drugie, również mi
znajomy, permanentnie opozycyjny radny (dodam dla uspokojenia
czytelnika, że spoza naszego powiatu), zapytany przeze mnie: co
z absolutorium w jego gminie? - odpowiedział mi bez chwili wahania
„byłem za”, choć zwykle zasadniczo jest w większości spraw przeciw.
O! pomyślałem są miejsca, gdzie prawo zwycięża z polityką.
Grzegorz Dudzik
Burmistrz Zielonki

Czując więc powagę chwili, postanowiłem napisać nieco jednak sprawę
upraszczając - kilka
zdań w tonie lekkim
o absolutorium do
czytelnika, w prawie samorządowym niebiegłego. Wytrawnych samorządowców proszę o lekturę innego tekstu, bowiem ten jest
o sprawach, które z pewnością znają.

Czerwcowe świadectwo

Fakty.samorząd

Zadbajmy o infrastrukturę
Mieszkańcy Duczek (gmina Wołomin) zachęcają do monitorowania stanu
infrastruktury. Z apelem zwracają się do radnych powiatowych oraz służb
starostwa powiatowego.
WP

Niezależna instytucja
Co więc może ów niefachowy czytelnik
i obserwator samorządowego świata zrobić, aby samemu sobie pogląd o wydawaniu
gminnych pieniędzy wyrobić? Nie wiem czy
ojcowie polskiego samorządu, jak chociażby nieżyjący już profesor Michał Kulesza
(u którego miałem przyjemność studiować),
już taką konieczność przeczuwali, ale konstruując samorząd, założyli, że taką samą
jak radni ocenę finansową działalności osób
zarządzających gminą przygotowywać będzie jeszcze instytucja od świata lokalnego
niezależna. To Regionalna Izba Obrachunkowa, do której burmistrzowie i wójtowie
swoje sprawozdania także wysyłają. Ot tak
po prostu – równolegle do oceny lokalnej
jest ocena ekspercka, z którą warto się zapoznać. Jeśli te dwa świadectwa w ocenie
się ze sobą nie zgadzają, to już wiadomo coś jest nie tak. Wtedy się Czytelniku musisz zastanowić, która opinia jest dla Ciebie
podstawową. A o obu możesz przeczytać na
stronach samorządowych.

Fakty.samorząd

Gmina Wołomin
na święcie Francji
Gmina Wołomin stała się honorowym partnerem Święta Francji
uroczyście obchodzonego 14 lipca w siedzibie ambasadora Francji
- Ambassade de France en Pologne!
fot. archiwum

Radość z oddanej do użytku drogi czy chodnika jest stałym doświadczeniem mieszkańców
miejscowości, gdzie poprawia się infrastrukturę. Nowa droga zastępująca poprzednią, często
nieprzejezdną, cieszy oczy i ułatwia poruszanie
się. Z tym większa uwagą mieszkańcy przyglądają się, jak inwestycje wytrzymują trudy
użytkowania. W Duczkach (gmina Wołomin)
został wykonany w 2014 roku odcinek powiatowej drogi 635 (ulica Willowa). Budowa całkowicie zmieniła obraz tej komunikacyjnej trasy
i podniosła poziom ruchu kołowego, pieszego,
a także zwiększyła komfort mieszkańców posesji położonych przy ulicy. Z biegiem czasu na

drodze pojawiły się pewne oznaki zużycia, które mieszkańcy sygnalizowali radnym i władzom
powiatu. Nadal apelują, aby zająć się sprawą.
Chodzi o trzy kwestie. Nieprawidłowe odtworzenie chodnika na skrzyżowaniu ul. Willowej
i ul. Przytorowej, prawdopodobnie po pracach
ziemnych związanych z funkcjonowaniem wodociągu lub innych instalacji. Kolejne zagadnienie to pęknięcie asfaltu wokół studzienki przy
skrzyżowaniu ulicy Willowej i Miłej. Wreszcie
brak odbioru wody do kanalizacji deszczowej
z parkingu naprzeciw kościoła. Mieszkańcy
apelują o zainteresowanie sprawą. Infrastruktura konserwowana na czas dłużej będzie służyła, szczególnie w sytuacji, gdy była wyczekiwana wiele lat.

Absolutorium dostaje wójt lub burmistrz
raz w roku. To takie coroczne świadectwo,
żeby było zabawniej zwykle „przyznawane”
właśnie w okresie zakończenia roku szkolnego. Jest na nim jednak tylko jeden przedmiot - ekonomia. Żadnych innych ani oceny
z zachowania. Bo zgodnie z prawem absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu, czyli wydawania gminnych pieniędzy.
Radni ponad rok wcześniej uchwalają
stworzony przez burmistrza budżet, czyli
akceptują, gdzie i na co wydać pieniądze.
Potem sprawdzają, czy tenże pieniądze na
pewno wydał właśnie na to, a nie na coś
innego i czy zgodnie z zasadami. Nie jest
więc związane absolutorium ani z tym,
że szkoły mają niewłaściwe wyniki, ani
z tym że w ośrodku kultury są niewłaściwe
zajęcia, ani z tym, że wójt z radnymi się nie
dogaduje, ani z tym, że burmistrz jest aku-

rat z innego ugrupowania, więc głosować
nie wypada itp. itd. Absolutorium w samorządzie to stwierdzenie właściwego prowadzenia wydatków - tylko tyle i aż tyle.
Pokusa jest jednak oczywiście silna, aby ten
moment do innych celów wykorzystać. I jak
świat światem staje się oczywiste, że jak na
linii burmistrz rada iskrzy (i to nie ważne
z czyjej przyczyny) to pewnie burmistrz będzie miał problem z absolutorium. Proste?
To polityka.

MP
Współpraca nawiązuje do inicjatywy
wołomińskiej firmy Djchem Chemicals Poland SA, gdzie w 2016 roku został zrekonstruowany czołg Renault FT17. Tego typu
pojazdy bojowe walczyły w polskich szeregach w 1920 roku. Czołg będzie wystawiony
na terenie ambasady i pokazany gościom
przyjęcia wydanego przez ambasadora Pierre’a Lévy’ego.
Replikę czołgu Renault FT-17 zaprezentowano po raz pierwszy 12 listopada 2016
roku w Wołominie w obecności delegacji

francuskiej z ambasadorem Lévy na czele.
Przedstawiciele władz Wołomina mają
nadzieję, że w najbliższych miesiącach powstanie w Wołominie plac Zwycięstwa,
zaprojektowany przez pracownię Nizio
Design International, jako miejsce godnie
upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku,
którego centralnym punktem stanie się replika czołgu Renault. Dlatego ponownie został skierowany pod obrady Rady Miejskiej
w Wołominie projekt uchwały w tej sprawie,
podtrzymując zamiar realizacji inwestycji
ze środków zewnętrznych.
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Z Ossowa do Brukseli
Dokończenie ze str. 1

dokładnie przeciwnie. To piękna historia, która wymaga upamiętnienia
– stwierdził pisarz i publicysta Rafał
Ziemkiewicz.

Ossów – szczególne miejsce
Głos w debacie zabrał także
Stanisław Michalkiewicz. – Zwycięstwo polskie w wojnie polsko
-bolszewickiej było pierwszym
orężnym sukcesem państwa polskiego w wojnie prowadzonej przez
to państwo, a nie u boku jakichś
innych państw. Od czasów wiktorii wiedeńskiej była to pierwsza

W żadnym wypadku nie należy
skąpić środków, które są potrzebne do tego, aby w Ossowie, gdzie
decydowały się losy całej Europy,
upamiętnić tamte wydarzenia w taki
sposób, żeby były atrakcyjne dla wycieczek z całej Polski i z zagranicy.
By można było przyjechać i zobaczyć
te miejsca, gdzie toczyła się historia.
Zapoznać się z przebiegiem bitwy,
zobaczyć panoramę, zobaczyć zdjęcia, życiorysy ludzi, którzy walczyli.
To hańba, że nie potrafimy w należyty sposób swym pokoleniom
i współcześnie żyjącym pokazać,
jak wielkie i wspaniałe rzeczy mamy
w historii. To właśnie przez to,
że tego nie doceniamy, jest możliwa
pedagogika wstydu, brednie, że jesteśmy jakimś nieudanym narodem,
któremu nic nigdy nie wyszło. Jest

zwycięska wojna, która zapewniła
państwu polskiemu dwadzieścia
lat niepodległości. Dlatego ta rocznica powinna zostać upamiętniona w sposób trwały, żeby pamięć
o tym zwycięstwie i jego randze nie

zaniknęła w przyszłych pokoleniach. To zwycięstwo będzie
nam musiało wystarczyć chyba
na długo i dlatego dobrze by
było, gdyby przyszłe pokolenia
miały widoczny ślad, widoczny
dowód tego zwycięstwa dzięki, któremu mogłyby je docenić
i przechować we wdzięcznej pamięci – mówił redaktor Michalkiewicz.
– Wydaje mi się, że Ossów jest
szczególnie predestynowany, tam
rozstrzygnęły się losy tej wojny.
To miejsce powinno zostać szczególnie upamiętnione tak jak miejsca innych bitew decydujących
o losach świata. Myślę, że żadne
ani prestiżowe, ani tym bardziej
finansowe względy nie powinny
stać temu na przeszkodzie dlatego, że prestiż naszego państwa
jest trwoniony na znacznie mniej
wartościowe
przedsięwzięcia.
Podobnie, jak i pieniądze są trwonione na cele zupełnie niezwiązane z potrzebami czy z racją stanu
naszego państwa. Z tego powodu
żadne kontrargumenty nie powinny przeważyć tej potrzeby, tej
konieczności, przed którą stoimy,
zwłaszcza w obliczu zbliżającej
się stuletniej rocznicy tego wydarzenia – dodał znany publicysta.

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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Rowerem do Ossowa
1 lipca spod Urzędu Miejskiego w Wołominie wyruszył Międzypokoleniowy Rajd
Rowerowy. Miejscem docelowym było Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie. Brało w nim udział około 50 osób.

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

Rafał Orych

fakty.mamy dziecko

Firma działająca w branży filmowej, poszukuje doświadczonej,
systematycznej i zorientowanej na cel osoby z rozwiniętą pasją
w obszarze mediów na stanowisko:

Asystent Prezesa Zarządu
Wołomin

• Do zadań tej osoby będzie należało zapewnienie obsługi
administracyjno-organizacyjnej dla Prezesa Zarządu.

fot. ro

Po dotarciu do Ossowa uczestnicy złożyli kwiaty pod obeliskiem
na Cmentarzu Poległych w Bitwie
Warszawskiej 1920 roku. Następnie
wzięli udział w przygotowanej przez
CITH prelekcji historycznej, którą
poprowadził Varga Endre László,
autor książki „Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków
polsko-węgierskich 1918-1920”. Wykład wzbudził duże zainteresowanie
wśród zebranych.
– Jeżeli chodzi o całość pomocy
Węgier dla Polski, to trzeba wymienić listopad 1918 roku, gdy wybuchło
powstanie Ukraińców przeciw Polakom we Lwowie. Z moich badań
wynika, że transport broni poszedł
ze składu amunicji z dzisiejszych Ko-

szyc. Drugi raz w styczniu 1919 roku
Polska dostała od nas 9 wagonów
amunicji, granatów ręcznych, dział
polowych i innych urządzeń wojskowych pochodzących z rozbrojonej
armii von Mackensena na Węgrzech

– wspomniał pisarz.
Na zakończenie rajdu uczestnicy zjedli gorące dania z grilla.
Wydarzenie zorganizowała Wołomińska Rada Seniorów i gmina
Wołomin.

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

Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia wyższego, najlepiej w kierunku humanistycznym
• Doświadczenia min. 3 lata na stanowisku asystenckim, w tym min.
współpracy z zarządami
• Doskonałej znajomości obsługi komputera, szczególnie w zakresie
MS Office
• Płynnej znajomości języka polskiego oraz znajomości języka
angielskiego w stopniu zaawansowanym
• Doświadczenie w mediach, branży edukacyjnej i/lub filmowej jest
dodatkowym atutem
• Umiejętności pracy wielozadaniowej
• Doskonałych umiejętności organizacyjnych
• Wysokich zdolności i umiejętności komunikacyjnych
• Dużego zorientowania na współpracę i pomoc

Zakres zadań:

Kacper, syn Ewy i Adama Gajewskich
z Ręczaj Polskich
ur. 1.07.2017 r. o godz. 14.03
waga 3552 g, wzrost 58 cm.

Wiktor, syn Kamili i Łukasza Cegła
z Leśniakowizny
ur. 1.07.2017 r. o godz. 8.15
waga 4030 g, wzrost 56 cm.

Krystian, syn Anety i Stanisława Sasin
z Sitek
ur. 28.06.2017 r. o godz. 13.40
waga 2100 g, wzrost 50 cm.

REKLAMA

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

j.mucka@firma-dom.pl

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

• Odpowiedzialność za efektywne zarządzanie czasem poprzez pełną
obsługę kalendarza spotkań.
• Zapewnienie profesjonalnego wizerunku Spółki w kontaktach
z gośćmi Prezesa i Zarządu – podczas kontaktów telefonicznych,
mejlowych i osobistych.
• Zarządzanie skrzynką pocztową Prezesa Spółki (nadawanie
priorytetów wiadomościom, kontakt z nadawcami w imieniu Prezesa).
• Realizacja zadań organizacyjno-logistycznych związanych
z podróżami służbowym (szczególnie: rezerwacje hotelowe, bilety
lotnicze i kolejowe, rezerwacja sal konferencyjnych z cateringiem).
• Współudział w organizacji spotkań wewnętrznych, seminariów
i eventów (rezerwacje sal, catering).

Oferujemy:
• pracę w czołowej firmie międzynarodowej o silnej i stabilnej pozycji
rynkowej w swojej branży
• perspektywę dalszego rozwoju zawodowego
• umowę o pracę
Proszę wysyłać CV na e-mail: ernest.wencel@e4d.com.pl
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Sukcesy OSP Poświętne

Noc świętojańska
w Annopolu

Minione tygodnie należą do bardzo udanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Poświętnem. Druhowie wygrali gminne zawody strażackie. Ponadto, jako jedna
z sześciu jednostek w Polsce, otrzymała od Fundacji Faktu torbę PSP-R1 ze sprzętem
ratowniczym o wartości ok. 6 tys. zł.
OSP Poświętne istnieje od 90
lat. Jednostka prężnie się rozwija,
zawsze jest na miejscu, gdy trzeba
nieść pomoc i chętnie wspiera lokalne inicjatywy.

Zawody w Nowych
Ręczajach
W niedzielę, 25 czerwca odbyły
się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Nowych Ręczajach. Na starcie stawiło się 5 jednostek, zabrakło
OSP Turze.
Zadaniem druhów było prawidłowe rozwinięcie linii bojowej. Na
ćwiczenie składało się: zbudowanie
linii ssawnej i głównej oraz dwóch
linii gaśniczych, aby strumieniem
wody obrócić tarczę i strącić pachołki. Po zaciętym boju najszybszą
jednostką, z czasem 49,3 sekundy, zostało OSP Poświętne. Drugie
miejsce zajęło OSP Zabraniec (50,4)
a trzecie, gospodarze – OSP Nowe
Ręczaje (53,4). Najlepsi otrzymali
dyplomy i nagrody.

Fundacja Faktu doceniła trud
strażaków w niesieniu pomocy potrzebującym i ufundowała 6 toreb
PSP-R1 ze sprzętem do ratowania
życia. Aby otrzymać jedną z nich,
należało wysłać pisemne zgłoszenie z uzasadnieniem. Wpłynęło aż
700 pism z jednostek z całej Polski.

fot. Krzysztof Burski

Nieść pomoc potrzebującym

Justyna Strzelecka.

Wśród sześciu laureatów znalazło się OSP Poświętne.
Wręczanie sprzętu ratowniczego miało miejsce 21 czerwca
w siedzibie jednostki.
– W pierwszej kolejności
chciałbym podziękować Justynie i Dawidowi Strzeleckim
za zgłoszenie i monitorowanie
projektu – mówi prezes Sylwester Niźnik.
– Dzięki Fundacji Faktu udało
się nam uniknąć dodatkowych
kosztów. Ich wsparcie jest nieocenione. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że 12 maja złożyliśmy prośbę na piśmie do pana
wójta Jana Cymermana o zakup
takiego sprzętu. Niestety, do
dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ponadto zapłaciliśmy
1400 zł za szkolenie medyczne
dwóch druhów, z kolei następnych dwóch przystąpi do niego
w najbliższym czasie. Jak widać
na przytoczonych przykładach,
większość kosztów ponosimy
sami. Wsparcie urzędu gminy
jest marginalne – zauważa.
– Otrzymany sprzęt pozwoli
nam być strażakami pełną piersią. Teraz będziemy mogli nie
tylko gasić pożary, ale również
uczestniczyć w ratowaniu ludzkiego życia. Niemniej potrzeb
ciągle jest wiele. Staramy się
pozyskiwać dalsze wyposażenie
z różnych źródeł, bowiem na
naszą gminę nie mamy co liczyć
– podsumowuje.

fot. RO

Rafał Orych

27 czerwca w Annopolu (gmina Strachówka) odbyły się
obchody nocy świętojańskiej.

Rafał Orych
Organizatorami byli wójt Piotr
Orzechowski, Anna Ołdak, przewodnicząca rady i sołectwo Annopol.

Rozśpiewana sołtys
Rozalina
– Wedle tradycji tylko ogień
świętojański może być na stołach
i pochodniach. Gospodarze zapalą
ognisko i podzielą się z wami ogniem
– zaczął wójt.
– Noc świętojańską Annopol 2017
uważam za rozpoczętą. Bawmy się
do białego rana! – powitał.
Na początku wokalne talenty
zaprezentowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Rozalinie, które zaśpiewały m.in. „Czerwone jabłuszko”
i „Wiła wianki”. Następnie na scenę –
fot. Krzysztof Burski

łąkę wkroczyły „pszczółki” i wykonały kilka utworów, np. „Poszło dziewczę po ziele”.
Po występach dzieci głos zabrały
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
ze Strachówki, Jadwisina i solistka
z Równego. Później Anna Ołdak zaśpiewała motyw przewodni z filmu
„U pana Boga za piecem”.
Aby tradycji stało się za dość,
przyśpiewkę własnego autorstwa
wykonała Jolanta Wiśniewska, sołtys
Rozalina. Dała prawdziwy popis poetyckich umiejętności, które rozbawiły publiczność. Poniżej fragment
utworu.
„Dzisiaj jest sobótka i wianki puszczamy,
bardzo się cieszymy, jeszcze takie mamy!
Na stawiku Krzysia kładeczka powstała,
żeby nam sobótka dzisiaj się udała!
Obok łąka Sylwka to jest fajna sprawa,
dużo jest tu miejsca, fajna jest zabawa!
A Ela Bąkowska to radną została,
miała konkurencję, lecz ona wygrała!
Zrobili zebranie, podebatowali,
Leszka na sołtysa drugi raz wybrali!
Ela w gminie radzi i walczy o swoje,
Leszek ją popiera, łatwiej im we dwoje!
Nie jest duża wioska, lecz im się powodzi,
Leszek na sobótkę wokalistkę zgodził!
Nie martw się Eluniu, on nie będzie płacił,
Dla przyjaciół i znajomych to ja śpiewam gratis!
(...)
Nie jestem ja Doda, ani Mandaryna,
Tylko tak po prostu sołtys Rozalina!”

Magia świętojańskiego
ognia

REKLAMA

Około godziny 21.00 państwo Bąkowscy, Kaczorowscy i Wójcikowie
podpalili wielki stos drewna i wówczas buchnęły płomienie ogniska
świętojańskiego, które były widoczne z daleka.
Następnie duże i małe niewiasty,
których głowy były przyozdobione
wiankami, zapaliły od niego świeczki umieszczone w liliach wodnych
i puściły je na pobliskim stawie. Lilie
przygotowali uczniowie z Zespołu
Szkół w Strachówce.
A wszystko odbyło się w rytm
słowiańskiej muzyki, która nadała obrzędom wyjątkową atmosferę.
Można było poczuć ducha naszych
przodków unoszącego się nad głowami. O oprawę muzyczną zadbał
niezawodny DJ Mirek.
Biesiadnicy mogli skosztować
wielu regionalnych przysmaków, np.
ciast, bigosu lub pierogów. Prawdziwą niespodzianką był pokaz sztucznych ogni.
Śpiewy i tańce trwały do białego
rana. Światło ogniska było niczym
drogowskaz dla każdego zabłąkanego wędrowca. Tak, aby bez trudu
mógł trafić do Annopola i przyłączyć
się do biesiady.
Noc świętojańska bez wątpienia
zawiera pamięć minionych wieków
i prapoczątków polskiej kultury.
W gminie Strachówka ta tradycja jest
kultywowana od wielu lat w różnych
sołectwach. Cieszy, że są jeszcze
miejsca, gdzie pielęgnuje się więź
z naszymi słowiańskimi korzeniami.
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50 lat miasta Ząbki

Wystawa w Radzyminie
Z zawodu nauczyciel, od 15 lat pracuje w Domu
Dziecka w Równem (gmina Strachówka). Jego pasją jest
malarstwo olejne. Jan Nowak „Jano” – bo o nim mowa
– zaprezentował swoje prace w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Radzymin.

24 i 25 czerwca w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach odbył się festyn w związku
z 50. rocznicą nadania miastu praw miejskich. Na mieszkańców czekała moc atrakcji.
opr. red.

Podczas obchodów dodatkową
atrakcją było stoisko Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek. W związku z siódmą rocznicą jego istnienia członkowie częstowali mieszkańców urodzinowym tortem. Ponadto można
było otrzymać nagrodę niespodziankę, pod warunkiem uzyskania największej liczby lajków pod zdjęciem

Wernisaż wystawy pt. „Malarstwo plenerowe” odbył się 25
czerwca. Poprzedził go koncert
z cyklu „Czar dawnych fortepianów”.
Główną tematyką prezentowanych w Radzyminie prac jest
oczywiście pejzaż. Można popatrzeć i na szerokie panoramy, i na
dosłowny wycięty metr kwadratowy rzeczywistości.
Jan Nowak uprawia malarstwo
olejne od 1984 r. Od 1985 r. jest
członkiem nieformalnej Grupy
7, a od 2013 r. należy do Stowarzyszenia Form Artystycznych
i Turystycznych „Format”. Jego
z fotobudki umieszczonym na Facebooku. Towarzystwo promowało
również akcję Podwórko Talentów
Nivea.

Muzyczna scena
W sobotę wśród występujących
na scenie znaleźli się m.in. młodzież
z ząbkowskich szkół, zespół Fart
i Miejska Orkiestra Dęta pod batutą
Barbary Hijewskiej, która wykonała,
np. utwór „Mambo No. 5”.

Najbardziej
wyczekiwanymi
gwiazdami byli Tadeusz Woźniak
oraz zespół Złoty Maanam, który
tworzą m.in. byli członkowie Maanamu i wokalistka, laureatka programu „Szansa na sukces” – Karolina
Leszko-Tyszyńska.
Ponadczasowe przeboje, takie
jak: „Kocham Cię, kochanie moje”,
„Boskie Buenos” czy „Cykady na Cykladach” rozgrzały publiczność i zapewniły dobrą zabawę do późnych
godzin wieczornych.

ulubione tematy to martwa natura,
kwiaty, pejzaże o każdej porze roku
i woda, która zajmuje szczególne
miejsce w jego twórczości.
Jest uczestnikiem wielu plenerów malarskich. Na jednej z wystaw
poplenerowych – Kamieńczyk 2001
prof. Ludwig Maciąg powiedział: „Ty
kolego czujesz wodę”.
Warto przyjść, warto popatrzeć.

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15. Wystawa Jana
Nowaka „Jano” czynna do 11
sierpnia. Informacje: www.
bibliotekaradzymin.pl, tel. 22
786 50 24.

fot. organizatorzy

Towarzystwo dla każdego

eda

fot. tomasz kret

Organizatorami byli Urząd Miasta Ząbki i Miejski Ośrodek Kultury
w Ząbkach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy aikido i kashima-shinryū w wykonaniu instruktorów i uczniów z Klubu Randori
Aikido Ząbki i warszawskiego Klubu
SOTO-Dalekowschodnie Centrum
Kulturalno-Sportowe.
Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w grach i konkursach. Ponadto zupełnie za darmo dostępne były
dmuchańce, np. zamek i zjeżdżalnia.
Mieszkańcy mogli nauczyć się, jak
udzielić pierwszej pomocy. Pokaz instruktażowy przeprowadzili ratownicy z Centrum Medycznego Fundamenti z Ząbek.
Wielu wrażeń, zarówno małym,
jak i dużym, dostarczył spektakl
„Serce Don Juana w ogniu” przygotowany przez aktorów krakowskiego
Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop.
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Tłuszcz świętował
Kiedy jasne słońce oko do nas puszcza, powiadają ludzie, że dziś są Dni Tłuszcza.
A i owszem, były i to już XXI. Dwa dni oderwania się od szarej codzienności, gdzie nie
zabrakło atrakcji ani dla małych, ani tych troszkę większych mieszkańców naszej gminy.
Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Tłuszczu

fot. organizatorzy

Sobota i Letnie Granie z Radiem
dla Ciebie, a całość relacjonowana
w studiu plenerowym, które mieliśmy zaszczyt gościć podczas trwania imprezy. W nim także wywiady
z przedstawicielami naszej lokalnej
społeczności.
Pierwszy dzień przestraszył nas
trochę niezbyt łaskawymi chmurami,
które w magiczny sposób rozproszyły
rozśpiewane i roztańczone dzieciaczki oraz 4 cudowne dziewczyny z zespołu o dość tajemniczej nazwie Anemo, a wszyscy z CKSiR. Zaraz po nich
spektakl teatralny nie tylko dla najmłodszych w wykonaniu Teatru Tup
Tup. Studenci UTW zarówno w pokazie taichi, jak i układzie tanecznym
okazali się bezkonkurencyjni.

W muzycznym klimacie
Któż nie zna Kalinek z Miąsego? Oczywiście, Dni Tłuszcza nie
mogłyby się bez nich odbyć, jak
i bez ich przyśpiewek ludowych
z przytupem. Cudowne głosy, rozbrzmiewające na lekkim wietrze
rozkosznie rozpływające się pod
batutą pięknej Pani dyrygent to
oczywiście Chór Lux Mea, który jak
co roku uświetnił swym występem
święto naszej gminy.
Zaraz po niesamowitej uczcie
muzycznej totalna zmiana klimatu.
Dzieci ze Studia Rekreacji Active
pokazały swoje taneczne umiejętności w profesjonalnych układach tanecznych. Lato w pełni, a na scenie
Uśmiech Jesieni. Niesamowici, pełni
energii, którą bez skrupułów zarażają wszystkich dookoła. Ich pełne

optymizmu pieśni nie pozwoliły bez
bisu zejść im ze sceny. Po niezaprzeczalnie udanym występie Klubu Seniora nie zostaliśmy sami, bo na scenie zagościł zespół… Sami. Koncert
zespołu był muzyczną przedmową
przed zabawą taneczną z DJ Arti.

Uczta dla melomanów
Drugi dzień świętowania rozpoczęliśmy Mszą Świętą poświęconą
gminie oraz jej mieszkańcom z okazji przypadających w tym roku jubileuszów – 100-lecia powstania
gminy Tłuszcz i 50-lecia nadania
praw miejskich miastu.
Parada Orkiestr Dętych ulicami
naszego miasta na Stadion Miejski
rozpoczęła I Tłuszczański Festiwal
Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
Zarówno koncerty estradowe, jak

i musztry paradne orkiestr to niecodzienne wydarzenie i niezaprzeczalna uczta dla melomanów. Zmagania konkursowe orkiestr oceniało
szanowne jury: przewodniczący jury
płk. Jan Demianiuk, Jerzy Wysocki
oraz Tomasz Labuń. Nie mieli, niestety, łatwego zadania. Poziom, jakim
popisały się orkiestry, był naprawdę
bardzo, bardzo wysoki. Po długich
naradach wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych
w Białymstoku, II miejsce – Radzymińska Orkiestra Dęta, III miejsce –
Miejska Orkiestra Moderato Warka.
Publiczność była bardziej jednogłośna, ich nagroda powędrowała do Miejskiej Orkiestry Moderato Warka. Będzie im na pewno
słodko, bo nagrodą, którą ufundowało Koło Pszczelarzy z Tłuszcza,
był przesłodki słoik miodu.
Nagrodę Burmistrza Tłuszcza
otrzymała Skierniewicka Orkiestra
Dęta. Rada Miejska w Tłuszczu nagrodziła Orkiestrę Dętą OSP Liw,
a do Młodzieżowej Orkiestry Dętej
przy OSP Joniec powędrowała nagroda Dyrektora Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Brawo!
Ogromne brawa należą się również gospodarzom festiwalu – Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Tłuszcz

za wspaniałą postawę i jeszcze wspanialszy pokaz własnych umiejętności.
I Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych był współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Gminy Tłuszcz.

Kto zasłużył, ten otrzymał
Czas na nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursów oraz
wyróżnień dla zasłużonych mieszkańców naszej gminy naszedł tuż
-tuż przed koncertem zespołu Defis. Sam zespół wzbudził niemałe
emocje nie tylko w nastolatkach.
Podczas koncertu zebrała się dość
pokaźna ilość fanów, gdzie po godzinnym występie mogli liczyć na
autografy i zdjęcie z gwiazdą.
Nie lada wyzwanie miały nasze
Tłuszczańskie Talenty, których
spektakl muzyczny ,,Było, jest i będzie” rozpoczął się zaraz po koncercie zespołu Defis. Niezwykle
muzykalna młodzież dała popis
godny pozazdroszczenia. Zabawa
taneczna z zespołem Live zakończyła świętowanie i rozpoczęła
nowy etap… czekania na za rok.
Składamy głęboki ukłon w stronę naszych sponsorów, bez których XXI Dni Tłuszcza nie byłyby
takie, jakie były.
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zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl

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

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

Dam pracę

zzPrężnie działająca firma budowlana
zatrudni monterów sieci wodno-kanalizacyjnych, kierowców kat. C+E oraz
operatorów koparko-ładowarek. Praca
głównie na terenie powiatu wołomińskiego. Proszę o kontakt doświadczone,
rzetelne osoby, zainteresowane stałą
współpracą na umowę o pracę. Mile
widziane są również osoby młode, gotowe do rozwijania swoich umiejętności
w tej dziedzinie. Zapewniamy szkolenia
oraz potrzebne kursy. Tel. 603 985 784,
501 687 903
zzZatrudnię stolarza meblowego na
stałe lub na zlecenie, tel. 513 819 405,
e-mail: biuro@fcts.pl
zzZatrudnię piekarza lub pomoc oraz
kobietę na nocną zmianę, Dąbrówka,
tel. 601 133 74 95

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce kobiety - atrakcyjna oferta
pracy, tel. (29) 757 80 56, 602
351 430

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

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

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

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

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

Sprzedam

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

501 122 370

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

Polski węgiel: orzech, groszek,
miał, kruszywo. Sprzedaż węgla z dostawą L. Czumaj, tel.
601 424 209
zzSprzedam wagę zegarową 600 kg,
stół 2 x 1,5 tel. 600 871 185

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

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

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

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

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

USŁUGI KOMUNALNE

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324
Hydro-Dan usługi hydrauliczne
tel. 507 701 878.
Usługi ogólnobudowlane: elewacje styropianem, remonty, wykończenie, podbitki, poddasza,
tel. 504 298 135

Nauka
zzMatematyka, fizyka, chemia – dojazd, tel. 518 810 630

Nieruchomości sprzedam
Bezpośrednio. Nowe mieszkanie.
2 pokoje z aneksem - 45 m2. Winda, zamknięty parking. Dobra lokalizacja blisko S8. Tel. 690 011 447
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

Sklep zoologiczny Pupil

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

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

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

zzWycinka drzew, zrębkowanie gałęzi,
usuwanie zarośli, koszenie trawy, czyszczenie działek, tel. 500 351 199

Budowlane usługi

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

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

bezpłatne badanie
tel. 783-509-003

Transportowe usługi

Projektowe usługi

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

Sprzedaż kostki granitowej, piachu wiślanego, żwiru, tłucznia.
Wyburzanie i rozbiórka różnych
obiektów. Tel. 604 405 826
Skup i sprzedaż podręczników
szkolnych. Wołomin, ul. Legionów 2, pawilon 5 – bazarek
“Kolejarz” przy PKS, (czynne od
15 lipca), tel. 503 417 317

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

Auto części
skup aut

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

Blacharstwo
Lakiernictwo

Auto holowanie 24h
Wynajem lawet
Zielonka, ul. Marecka 14
e-mail: sowilo@op.pl, tel. 731 333 560, 731 333 590

REKLAMA
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19.06.2017

zz Wołomin. Sprawca, po uprzednim
przecięciu skobla zabezpieczającego
drzwi pomieszczenia gospodarczego,
znajdującego się na terenie ogrodzonej
posesji, skradł: teczkę skórzaną, metalową kasetkę z zawartością pieniędzy, grill
elektryczny marki Stalgast, 30 kg mięsa
i słoniny, laptop marki Sony Vaio, 5 kompletów noży marki Fiskars oraz cztery
komplety sztućców. Suma strat: 8.000 zł.

20.06.2017

zz Ząbki. Sprawca, po wyważeniu okna
w kontenerze handlowym, dostał się
do środka, a następnie skradł szufladę
z pieniędzmi w kwocie około 400 zł.
Suma strat: 2.500 zł.
zz Wólka Sulejowska. Sprawcy
w nieustalony sposób weszli na teren
ogrodzonej działki, a następnie dokonali
dewastacji ok. 24 pojazdów różnych
marek poprzez powybijanie szyb, reflektorów, wgnieceń i zarysowań elementów
blacharskich. Ponadto z 10 pojazdów
zostały skradzione elementy metalowe
typu koła, drzwi, zbiornik paliwa, butla
gazowa. Suma strat: około 27.430 zł.

22.06.2017

zz Wołomin. Sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w pojeździe marki Ford
Transit, skradł elektronarzędzia: frezarkę marki Festool CTL36E/AC, głowicę
marki Festool Diverse, piłę ukosową
marki Einhell, szlifierkę marki Dedra.
Suma strat: 8.431 zł.
zz Duczki. Z terenu otwartej posesji
sprawca skradł myjkę ciśnieniową
marki Karcher K785M. Suma strat: około
1.500 zł.
zz Zielonka. Sprawca, po pokonaniu
zabezpieczenia (fabrycznych zamków)
skradł pojazd marki Toyota Corolla koloru granatowego, rok produkcji 2005.
Pojazd zaparkowany był na niestrzeżonym parkingu osiedlowym. Suma strat:
10.000 zł.

23.06.2017

zz Marki. Sprawca, po uprzednim przecięciu plandeki, włamał się do namiotu,
z którego skradł rower marki Indiana
X-Pulser koloru czarno-białego. Suma
strat: 1.600 zł.
zz Zielonka. Nieznany sprawca skradł
z niezamykanej na klucz klatki schodowej rower miejski marki Cabrera koloru
czarnego o wartości 800 zł.

24.06.2017

zz Łosie. Sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego, znajdującego
się na działce letniskowej, dostał się
do środka i skradł: kosiarkę spalinową
marki Torro, wiertarkę udarową, szlifierkę, wyrzynarkę oraz klucze ślusarskie.
Suma strat: około 5.000 zł.

25.06.2017

zz Radzymin. Sprawca wszedł na teren
ogrodzonego osiedla, a następnie (po
uprzednim wyważeniu drzwi) dostał się
do środka garażu typu blaszak i skradł
rower górski typu damka marki Orbea.
Suma strat: 2.600 zł.

26.06.2017

w nieustalony sposób, skradł dwa
odcinki kabla telekomunikacyjnego
50x4x0,5 i 15x4x05 o symbolach
XzXZTK11pw, o długości po 78 mb,
każdy z nich na szkodę Orange SA.
Suma strat: nieznana.

27.06.2017

zz Kobyłka. Sprawca, po uprzednim
pokonaniu zamków fabrycznych, dostał się do pojazdu marki Hyundai,
a następnie po otworzeniu maski
wymontował komputer sterujący.
Suma strat: 4.000 zł.
zz Ząbki. Sprawca skradł z klatki
schodowej w bloku mieszkalnym
rower marki Kross koloru czarnoniebieskiego, model Big Black. Suma
strat: 1.200 zł.
zz Małopole. Na terenie parkingu
MOP Małopole sprawca skradł
sterownik retarder z samochodu
ciężarowego marki DAF. Suma strat:
6.000 zł.

29.06.2017

zz Łąki. Sprawca wszedł na teren
ogrodzonej posesji, a następnie (po
uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych) dostał się do środka nowo
wybudowanego domu i skradł: dwa
agregaty prądotwórcze, sześć okien
dachowych marki Rotto. Suma strat:
8.000 zł. Bezpośrednio po zgłoszeniu w toku wykonywanych czynności
policjanci zatrzymali Pawła M.
– osobę podejrzaną o dokonanie
kradzieży z włamaniem, u którego
w wyniku przeszukania ujawniono
skradzione mienie. Zatrzymanego
osadzono w PDOZ KPP Wołomin.
zz Radzymin. Sprawcy, po uprzednim wyważeniu okna, w kontenerze
firmowym znajdującym się na
terenie budowy, dostali się do jego
wnętrza i skradli elektronarzędzia:
trzy wkrętarki marki Hilti 1800,
cztery wkrętarki akumulatorowe
marki Milwaukee, klucz udarowy
marki Milwakuee, trzy ładowarki
marki Milwaukee, osadzak marki
Hilti DX 460. Suma strat: 26.567 zł.
zz Karpin. Sprawca ze znajdującego
się na terenie ogrodzonej posesji
niezabezpieczonego gołębnika
skradł 90 sztuk różnych ras gołębi.
Suma strat: 3.000 zł.
zz Zielonka. Sprawca, wykorzystując nieobecność domowników,
dostał się do wnętrza mieszkania
przez pozostawione otwarte okno,
znajdujące się na parterze budynku
i skradł: laptop marki Lenovo, torbę
oraz 2 portfele. Suma strat: około
3.500 zł.

1.07.2017

zz Krzywica. Z posesji zgłaszającego nieznany sprawca z niezabezpieczonej stajni skradł klacz ze źrebięciem. Suma strat: 13.000 zł.

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

zz Klembów. Ze studzienki telekomunikacyjnej sprawca, działając

twoja reklama na
www.fakty-wwl.pl

zapytaj o szczegóły: reklama@fakty-wwl.pl

Wielki finał w Wołominie

24 czerwca na obiekcie OSiR „Huragan” miała miejsce największa piłkarska impreza
w powiecie wołomińskim – jak co roku odbył się finał Wielkich Mistrzostw Akademii
Piłkarskiej GOOL.
Zarząd AMP GOOL
Do wielkiego finału z turniejów eliminacyjnych awansowało 8 drużyn z kategorii wiekowej
2009/2010 i 2007/2008 oraz 6 drużyn z kategorii 2004/2005/2006.
Na wszystkich trzech poziomach
rywalizacja była bardzo zacięta.
W kategorii 2009/2010 rywalizowały ze sobą drużyny z następujących miejscowości: Ostrów
Mazowiecka, Małkinia, Olszewo
Borki, Legionowo, Kobyłka, Leśniakowizna, Warszawa Wola „Świetlica”. W tej kategorii wiekowej zwyciężyła Ostrów Mazowiecka, 2.
miejsce przypadło drużynie z Małkini, 3. miejsce na podium zajęło
Olszewo Borki.
W roczniku 2007/2008 awansowane miejsca przypadły drużynom
z: Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy Wola, Warszawy Gocław, Małkini, Goworowa, Zambrowa, Tłuszcza oraz Klembowa i te drużyny
zmierzyły się ze sobą w wielkim
finale. Tutaj także pierwsze miejsce zgarnęła Ostrów Mazowiecka, 2. miejsce przypadło drużynie
z Warszawy Wola, a 3. – drużynie
z Warszawy Gocław.
Z rocznika 2004/2005/2006
rozgrywki toczyły drużyny z następujących miejscowości: Zambrów,
Goworowo, Łosice, Stanisławów
Pierwszy, Ostrów Mazowiecka
oraz Stare Bosewo. W tym roczniku złote miejsce wygrała drużyna
z Zambrowa, 2. – drużyna z Goworowa, natomiast 3. – drużyna
z Łosic.

Ostre starcie

Trud pracy

Dodatkowo na koniec naszego
finału rozegraliśmy Mini Ligę Mistrzów 2007/2008, w którym starcie stoczyły ze sobą Reprezentacja
Wołomin, Reprezentacja Ostrów
Mazowiecka oraz gościnnie Huragan Wołomin. Celem tych rozgrywek był sprawdzian najlepszych
drużyn Akademii Piłkarskiej i miejscowego klubu. Także i tym razem
AP była górą.
Szczyt podium zgarnęła drużyna
Reprezentacji Ostrowi Mazowieckiej, drugie miejsce – drużyna Huragan Wołomin, a trzecie – Reprezentacja Wołomin.
W turnieju wzięło udział około 300 zawodników, każdy z nich
został nagrodzony pamiątkowym
medalem, a pierwsze 3 drużyny w każdej kategorii otrzymały
wspaniałe puchary oraz nagrody.

Zarząd Klubu serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, młodym
zawodnikom, trenerom za trud
pracy włożony przez cały rok. Teraz okres wakacji i odpoczynku,
a już we wrześniu ruszamy pełną
parą. Dziękujemy również patronom naszej imprezy: staroście
wołomińskiemu Kazimierzowi Rakowskiemu, burmistrz Wołomina
Elżbiecie Radwan, burmistrzowi
Kobyłki Robertowi Roguskiemu,
a także sponsorom imprezy, czyli
firmom: ZEC Wołomin, Goolshop.
pl, Świat Rowerów, Torstar, Zdrofit, Forma, IKS Okładki Szkolne,
Carrefour Galeria Wołomin.

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

FAKTY.sport

Wicher Cup w Kobyłce
W dniach 17-18 czerwca na stadionie miejskim w Kobyłce odbyła się IV edycja Wicher
Cup. W tegorocznym międzynarodowym turnieju piłkarskim wystartowały 24 drużyny
do lat 10, a wygrała Polonia przed UKS Irzyk i Legią.
opr. Wicher Kobyłka
Turniej z roku na rok rozwija
swoją formułę. Rozgrywany w ramach Dni Miasta Kobyłka, połączony ze Światowym Dniem Wiatru,
stał się imprezą o dużym prestiżu
z uwagi na wysoki poziom sportowy i organizacyjny. W dwudniowych zmaganiach na kobyłkowskim
stadionie rywalizowały drużyny
z sześciu województw oraz cztery
zespoły z Ukrainy i Dinamo Mińsk
z Białorusi. Przyjechały m.in. takie
kluby jak: Legia, Polonia, Widzew,
Zagłębie Lubin, Warta Poznań, GKS
Katowice, Odra Opole czy Karpaty
Lwów. Równolegle na czterech boiskach rozgrywano mecze, dzieląc
rozgrywki tak, by uczestnicy zagrali możliwie dużo gier.

Najlepsi z najlepszych
W sobotę odbyły się mecze „każdy z każdym” w czterech sześciozespołowych grupach. Pierwsze
czwórki z każdej grupy w kolejnym
etapie utworzyły cztery nowe grupy
po cztery zespoły, a drużyny miejsc
5. i 6. zagrały w tzw. Pucharze Polski. Najlepsza 16 została po kolejnych meczach grupowych podzielona na dwie ósemki. Pierwsza grała
o zwycięstwo w „Lidze Mistrzów”,
a druga w „Lidze Europejskiej”.
Najbardziej prestiżowa Liga Mistrzów okazała się popisem drużyn
z Warszawy, które zajęły pierwsze pięć miejsc. W wielkim finale
Polonia pokonała 1:0 UKS Irzyk
z bemowskiej Szkoły nr 350, który
w półfinale w rzutach karnych wygrał z Legią. W meczu o brąz Le-

fot P. Walendzik
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gia wygrała z FFA, a piąte miejsce
zajął Drukarz, wygrywając z mińskim Dinamo. W LE wygrał Młody
Jeziorak Iława przed GKS Katowice
i Wichrem Kobyłka 2007.

Trofea i goście
W ceremonii wręczenia nagród
uczestniczyli: burmistrz Robert
Roguski i przewodnicząca Rady
Miasta Kobyłka Ewa Jaźwińska.
Oprócz trofeów dla drużyn wybrano najlepszą siódemkę zawodników. W tym gronie znaleźli się:
bramkarz Adam Licwiniak i Olaf
Khan (obaj Polonia), Karol Czerwiński (Legia), Maciej Jeleński (FFA
Warszawa), Nikita Romanow (Dinamo), Mateusz Cichocki (UKS Irzyk),
Marcel Wencel (Górnik Łęczyca).
Podczas Wicher Cup stadion
w Kobyłce odwiedzili goście, którzy są od lat związani z polskim
futbolem. W sobotę w ceremonii otwarcia oprócz burmistrza,
przewodniczącej
kobyłkowskiej

RM i wicestarosty wołomińskiego
Adama Łossana uczestniczył trener Andrzej Strejlau, a w niedzielę
turniej odwiedził niegdyś piłkarz,
a obecnie komentator i samorządowiec Dariusz Dziekanowski.
Pytany podczas meczu Legia – Widzew, komu kibicuje, bo grał w obu
tych klubach, odparł, że kibicuje
dzieciom, bo w rozgrywkach najmłodszych liczy się zabawa i rozwój młodych piłkarzy, a nie klubowe sympatie.
– Cieszymy się, że z roku na rok
turniej staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką i budzi coraz
większe zainteresowanie w środowisku piłkarskim, ale również
wśród mieszkańców Kobyłki, którzy licznie odwiedzili nasze zawody – mówi prezes Wichru Artur
Rola. – Jako organizatorzy, wspólnie z dyrektorem OSiR-u Piotrem
Strejlauem, mamy satysfakcję
z pochwał, jakie płyną do nas od
uczestników i chcemy stale podnosić rangę turnieju.
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Moje niezapomniane wakacje
To, co dobre, szybko
się kończy, na szczęście
pozostają wspomnienia.
Na chwilę wakacyjnych
wspomnień namówiliśmy:
Izabelę Bąk, Grzegorza
Dudzika, Aleksandrę
Jankowską, Elżbietę
Radwan i Artura
Laskowskiego.

cyjnym. Nawet nasze dorosłe już
dzieci wyjeżdżające na wakacje do
ciepłych krajów tęsknią do tych
spędzonych wspólnie w małych
nadmorskich Dębkach.

Grzegorz Dudzik, burmistrz
miasta Zielonka
– Zawsze fascynowały mnie
góry i dlatego
najczęściej wolny
wakacyjny
czas spędzam w regionach górskich. Tak było od czasów szkoły
średniej i jest do dzisiaj. Z górami związane są więc także, jak
się nietrudno domyślić, niezapomniane wakacje. Był rok 1996
– z grupą znajomych postanowiliśmy wybrać się w pakistańskie
Karakorum i zachodnie Himalaje,
na trekking.
Wchodziliśmy tam na 5-tysięczniki, klasycznie, bez wspinaczki. Byliśmy też pod Nanga
Parbat, w dolinie Hunzy, w Karimabadzie. Choć oczywiście był to
niezwykle wyczerpujący urlop, to
biwakowanie pod namiotami na
takich wysokościach, pod czystym
bezchmurnym niebem, rekompensowało wysiłki.
Szczególnie że spotykały nas
tam niesamowite niespodzianki
jak chociażby „budzenie” przez
stado himalajskich jaków nad jeziorem na wysokości 4600 m
n.p.m. Jedyne, czego żałuję to,
że nie była to jeszcze epoka powszechnej fotografii cyfrowej...

Izabela Bąk,
dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie
– Wakacje to
czas, na który
zawsze czekam
z utęsknieniem. To relaks, „ładowanie baterii”, a przede wszystkim
czas spędzony z rodziną.
Moje niezapomniane wakacje…
było ich trochę, wszystkie wyjątkowe, niepowtarzalne, jedyne
w swoim rodzaju. Jednak te, które
pozostały głęboko w moim sercu,
to nasze pierwsze, rodzinne wakacje w nadbałtyckich Dębkach.
18 lat temu nasza rodzina zupełnie przez przypadek (jadąc do
Łeby bez mapy i nawigacji) trafiła na tę małą, nadmorską wioskę, z rajską plażą i malowniczą
rzeczką. Urok tego miejsca i cudowne chwile, które tam spędziliśmy, sprawiły, że do dziś Dębki
pozostały naszym rodzinnym,
obowiązkowym punktem waka-

Artur Laskowski, dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Radzymin
– Nie wiem,
czy moje najpiękniejsze wakacje już minęły – może są
jeszcze przede mną? Zgodnie ze słowami piosenki Marka Grechuty:
„ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy...”. Zwłaszcza że mam
trzech nastoletnich synów i wiele
planów i pomysłów na to, co razem
zrobimy, zanim się usamodzielnią.
Bez względu na to, gdzie byłem
i co robiłem, najważniejsze było
i jest dla mnie, by spędzać wakacje
z żoną i synami. Z nimi i przy nich
najlepiej wypoczywam. W górach,
gdzie co roku wyjeżdżaliśmy (mam
rodzinę na Podhalu i bywamy tam
regularnie przynajmniej raz w roku),
nad jeziorami czy nad morzem. Od
7 lat jeździmy regularnie rowerami
na Jasną Górę wraz z pielgrzymką,
którą współorganizujemy. I teraz nie
wyobrażam sobie wakacji bez pielgrzymki. Tak jak kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie wakacji bez pielgrzymek pieszych. Rok 1993, w którym
poznałem moją żonę, Danusię, był
właśnie szczególny pod tym względem. Przeszliśmy wtedy razem pieszo blisko 700 km. Najpierw w lipcu
z Suwałk do Wilna na Ostrą Bramę.
A potem w sierpniu do Częstochowy.
To był niezapomniany czas... Mocno
nas do siebie zbliżył, wzmocnił nasz
związek.
Natomiast w czasach, gdy byłem
jeszcze sam, wyjątkowe były wakacje,

gdy skończyłem liceum i dostałem
się na studia. Wybraliśmy się ze znajomymi na wyjątkowy rejs żeglarski.
Zaczęliśmy go nad urokliwym Jeziorakiem, by następnie przepłynąć Kanałem Ostródzko-Elbląskim, którego
największą atrakcją są wyjątkowe
w skali Europy pochylnie, nad Zalew Wiślany. Przeżyliśmy mnóstwo
niezapomnianych przygód, w tym
sztorm, szaleńcze nocne żeglowanie
przez zalew, ratowanie się przed zatonięciem... Wszystko szczęśliwie się
skończyło. A prócz wspomnień na
całe życie zostało także kilka piosenek, które wtedy napisałem i śpiewałem potem przy ogniskach.

Aleksandra
Jankowska,
dyrektor Mareckiego Ośrodka
Kultury
– Najpiękniejsze wakacje to
były zawsze wakacje u babci na wsi. Kochałam to miejsce, mimo że obok domu biegły tory
kolejowe. Ale do tego hałasu można
było przywyknąć. Babcia była piękną
kobietą z nienagannymi manierami
i szafą tajemniczych sukienek. A na
strychu można było znaleźć różne
skarby, np. roczniki kolorowych magazynów, które codziennie obowiązkowo oglądałam z siostrą. Szczególnie interesowały nas aktorki i każda
wybierała te, do których w przyszłości będzie podobna.
Babcia nie miała wielu zwierząt.
Były króliczki, a ja miałam psa, który
się tymi króliczkami bardzo zainteresował i niestety, kiedyś je dopadł.

Była też prawdziwa studnia, obok
której rosły drzewa wiśniowe, staw
i płytka rzeczka z cudowną plażą.
I rynek z małymi domkami przy kościele, miejsce spacerów i wieczornych spotkań. I było mnóstwo dzieci oraz kuzyn, który woził mnie na
prawdziwym motorze. A na morwy
i po mleko chodziliśmy do sąsiada.
Nie ma już tej plaży, tego kuzyna i nie
ma babci. A to, że są wspomnienia,
nie bardzo mnie pociesza…

Elżbieta
Radwan, burmistrz miasta
i gminy Wołomin
– Przez lata,
kiedy moje córki
były jeszcze małe,
spędzaliśmy wakacje całą rodziną
nad naszym pięknym Bałtykiem. Były
to wspaniałe rodzinne chwile wytchnienia, na które oczekiwaliśmy
z wytęsknieniem przez cały rok.
Odkąd dzieci dorosły i usamodzielniły się, wakacje oznaczały dla
mnie przede wszystkim czas wyłącznie dla mojego kochanego męża.
Pierwsze takie wakacje wspominam
z ogromnym sentymentem – Stegna, trzy tygodnie błogiego lenistwa,
żadnego pośpiechu, po prostu pełen
relaks. Było zjawiskowo i romantycznie, świat się zatrzymał.
Po wielu latach wakacji tylko we
dwoje powrócił czas rodzinnego
wypoczynku w radosnym zgiełku – z córkami, zięciem i ukochaną
wnuczką.
Wysłuchała Edyta Nowak-Kokosza
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Wujówka – zapomniana wieś?
Mieszkańcy Wujówki (gmina Jadów) czują się zlekceważeni przez władze w zakresie inwestycji gminnych. Czy istnieje
szansa na rozwiązanie ich problemów?
Rafał Orych
Mieszkańcy mają wiele uwag
odnośnie braku realizowania inwestycji w ich sołectwie. Apelują
do władz samorządowych o wysłuchanie ich opinii. Zapewniają,
że są otwarci na współpracę.

Wymierająca wioska?

REKLAMA
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– Potrzeb mamy wiele. Nie
mamy wodociągu i asfaltu na drodze. A to są przecież podstawowe
rzeczy. Nie ma tutaj warunków do
życia. W związku z tym młodzi ludzie nie chcą się osiedlać i opuszczają Wujówkę. Większość mieszkańców stanowią osoby starsze.
Wieś się wyludnia – zauważa pani
Janina.
– Najbliższe połączenie komunikacyjne mamy w Sulejowie. Autobus jest tylko rano o godzinie
piątej i wieczorem o dziewiętnastej. Jak mamy dojechać do pracy? Mamy aż 15 km do stacji PKP
w Szewnicy. Oczekiwalibyśmy od
naszego wójta, aby się nami zainteresował. Chcielibyśmy, aby ktoś
nas wysłuchał. Co prawda, mamy
panią sołtys, ale sama niczego nie
zwojuje – dodaje.
– Nie wiem, czy ktoś z miesz-

przyszedł pan Kokoszka, który
obiecywał, że zrealizuje cokolwiek. Jest już drugą kadencję i nie
zrobił dosłownie nic. Obiecuje tylko i przekłada inwestycje z roku
na rok – puentuje mieszkanka.
– W czynie społecznym pobudowaliśmy budynek, w którym
chcielibyśmy organizować spotkania i imprezy rodzinne. Jak nas
poinformował wójt, problem jest
w tym, że formalnie on nie istnieje, bo ma nieuregulowany stan
prawny. Budynek niszczeje, a wystarczy wyremontować go od wewnątrz. Czujemy się odrzuceni jak
trędowaci. Zapomnieni przez ludzi i Boga. Jednak wyciągamy rękę
na zgodę do wójta i chcemy dojść
do porozumienia, aby podobnie
jak w innych sołectwach i u nas
funkcjonowała świetlica wiejska
i były zapewnione podstawowe
potrzeby – apeluje.

kańców wie cokolwiek na temat
funduszu sołeckiego. W każdym
razie ja nic nie wiem. Nie mamy
dostępu do żadnych informacji.
Uważam, że nasza wieś jest najbardziej zaniedbana ze wszystkich
w gminie Jadów – podsumowuje.
– Mamy duży problem ze słupami energetycznymi, które nie

były wymieniane od 50 lat. Oświetlenie uliczne jest tu znikome, bo
co drugi w ogóle nie działa. Przy
większej burzy mamy przerwy
w dostawie prądu – podkreśla
pani Bożena.
– Z drogą historia jest taka,
że jak jest sucho i przejeżdżają
samochody, to unoszą się tuma-

ny kurzu, a jak np. jesienią pada
deszcz, to powstaje błoto. Ponadto
robią się doły i w efekcie psuje się
zawieszenie w autach – wspomina.

Ręka na zgodę?
– Jak wójtem był śp. Żak, to nic
nie zrobił dla naszej wsi. Później
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Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane
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