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WIADUKTEM
PRZEZ
ZIELONKĘ
Zielonka ma kolejną bezkolizyjną
przeprawę przez linię kolejową.
To wiadukt drogowy w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 634. Ruch po wiadukcie odbywa się na razie tylko
w stronę Wołomina, ale najprawdopodobniej w połowie sierpnia
obiekt ma przejąć już auta jadące
o
w stronę Warszawy.
Czytaj na str. 5
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1920
– NIE
ZAPOMNIJ
O BOHATERACH
Program obchodów
rocznicy „Cudu nad Wisłą”
na terenie 12 gmin powiatu
wołomińskiego.
Czytaj na str. 6-7
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Dziadek zginął w Ossowie
Rozmowa z Janem Nadajem, mieszkańcem Wołomina, którego dziadek Jan Gralak zginął w Ossowie 14 sierpnia 1920 roku.
Rafał Pazio: Dlaczego Jan
Gralak wziął udział w walkach
w Ossowie? Czy był żołnierzem
– ochotnikiem?

Jan Nadaj: – Mój dziadek ze strony matki Jan Gralak, w patriotycznym
porywie, zgłosił się jako ochotnik,
w odpowiedzi na dramatyczne wezwanie generała Hallera. Sowieci stali
u wrót stolicy. Został wcielony do 236
pułku piechoty, tuż przed rozpoczęciem
Bitwy Warszawskiej. Miał wtedy 34 lata,
był kupcem.

W jakich okolicznościach zginął?

– Zginął prawdopodobnie 14 sierpnia 1920 r. w słynnym kontrataku
na bagnety poprowadzonym przez
ks. Ignacego Skorupkę. Po bitwie
zbierano rannych i zabitych z pola
walki. Jeden z sanitariuszy, który
przypadkowo znał dziadka, widział go
opartego o karabin, z krwawiącą raną
w boku, od ciosu bagnetem. Chcieli go
zabrać na nosze, ale dziadek odmówił,
twierdząc, że obok są ciężej ranni.
Prawdopodobnie dlatego śmiertelnie
wykrwawił się. Wszystko to opowiedział mojej babce sanitariusz, który
po wojnie odszukał ją na warszawskim
Czerniakowie. Był trochę zdziwiony,
że dziadek nie przeżył.

Czemu rodzina zdecydowała
się przenieść ciało z Ossowa?
Gdzie teraz spoczywa?

– Sądzę, że babka uznała rodzinny
grobowiec na Powązkach, jako miejsce bardziej godne pochówku męża.
Podczas ekshumacji pojawił się dramatyczny problem. Wszyscy polegli
w bitwie pod Ossowem zakopani byli
w jednej wielkiej zbiorowej mogile,
która prawdopodobnie znajdowała się
w miejscu dzisiejszego symbolicznego
cmentarzyka. Robotnicy oczywiście
nie wiedzieli, w którym miejscu kopać. Ich oczy zwróciły się na babkę.
A ta, kierując się wskazówkami z proroczego snu sprzed kilku dni, wskazała nieomylnie właściwe miejsce.

Jak dowiedziałeś się o tych wydarzeniach?

– Bohaterska śmierć dziadka Jana
postawiła moją babkę Zofię z trójką małych dzieci Marią, Ryszardem
i Stanisławem w nieciekawej sytuacji.
Moja matka Maria miała wtedy 9 lat.

Żyła najdłużej (zmarła w 2005 roku)
i to ona była podstawowym źródłem
informacji.

W jaki sposób mówiło się
o nich w okresie 1945-1989?

– Nigdy publicznie, ale mówiło się
często tylko w kręgu rodziny i znajomych. Matka z dumą opowiadała, jak
babkę-wdowę po bohaterze zaproszono do Belwederu, gdzie przedstawiono ją Marszałkowi Piłsudskiemu.
Ten z kolei wyznaczył, ze swojego
najbliższego otoczenia, opiekuna familijnego w osobie płk. Piątkowskiego.
Tak się złożyło, że żyją wszyscy
wnukowie Jana Gralaka. Moja starsza
siostra Hanka, syn wuja Stanisława
– Jurek i synowie wuja Ryszarda
– Jędrek i Wiesiek. Ja jestem najmłodszy. I wszyscy olbrzymim pietyzmem
odnosimy się do wydarzeń z 1920 roku.
Jesteśmy dumni z postawy naszego
dziada. To samo mogę powiedzieć
o swoich córkach.

Jakie znaczenie dla Ciebie
mają historyczne wydarzenia
w Ossowie, a także to, co dzieje
się tam obecnie (uroczystości,
obchody, upamiętnienia)?

– To dobrze, że się odbywają uroczystości, choć ja rzadko na nich bywam, bo nie znoszę „ciżby”. Ale przyjeżdżam tam, często sam, co najmniej
kilka razy w roku i za każdym razem
jest to dla mnie wzruszające przeżycie.

FOT. RP
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Jan Nadaj przy tablicy upamiętniającej poległych w Ossowie.

Co sądzisz o propozycji Ministerstwa Obrony Narodowej,
aby właśnie w Ossowie zbudować Muzeum Bitwy Warszawskiej?
– Pomysł jest świetny. Wspania-

ły (ale nie monumentalny) pomnik
z poruszającym epitafium i nazwiskami poległych. Ślady wandali próbujących go zniszczyć dodają jeszcze
pikanterii. Symboliczny cmentarzyk
i dużo miejsca. To są atuty, aby zrobić

miejsce na prowadzenie pouczającej
lekcji historii i zaszczepiania patriotyzmu. A pamiętajmy, że historia lubi
zataczać koło!

Dziękuję za rozmowę.
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W sobotę, 2 września w godz. 14.00-20.00 na terenie przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce,
ul. Orzeszkowej 3/5 odbędzie się piknik Imieniny Stefanówki z Radiem dla Ciebie. W programie m.in. koncert
gwiazd disco polo: Classic i Bobi, atrakcje i animacje dla dzieci, stoiska tematyczne i gastronomiczne.
Informacje: www.kobylka.pl.

Imieniny
Stefanówki
FAKTY.SAMORZĄD
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Miasteczko rowerowe w Słupnie Pamiątkowe legitymacje - 1920

TELEFONY
ALARMOWE

W sobotę, 22 lipca w Słupnie (gmina Radzymin) zostało
otwarte miasteczko rowerowe w ramach pierwszej edycji
Budżetu Obywatelskiego 2016. Inicjatorką inwestycji była
sołtys Agnieszka Kacprzak.

Weterynarz

Gabinet weterynaryjny
wwlWet

Zbliżając się do 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”
w Ossowie Powiat Wołomiński przygotował
niespodziankę - legitymację uczestnika obchodów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku!

Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl
godz otwarcia
pon-pt 9:00-21:00
sob 10:00-18:00
niedz 11:00-16:00

fakty.news

opr. eda

Film, koncert
i warsztaty
Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w niedzielę,
20 sierpnia o godz. 17.00 na Wspomnienie o Bitwie Warszawskiej.
W programie: projekcja ﬁlmu
z 1921 roku pt. „Cud nad Wisłą”
w reż. Ryszarda Bolesławskiego, w roli
głównej Jadwiga Smosarska; pieśni
w wykonaniu Aleksandry Jankowskiej i Antoniny Michalskiej, akompaniament Krzysztof Zajkowski;
miniwarsztaty plastyczne „Kotyliony
polskie”. Informacje: www.mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Koncert w Zielonce
We wtorek, 15 sierpnia o godz.
20.00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, ul. Jagiellońska 10 rozpocznie się koncert fortepianowy Karola Radziwonowicza.
Usłyszymy utwory Ignacego Jana Paderewskiego. Informacje: www.okis.
zielonka.pl, tel. 22 771 90 70.

Wakacje w bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15 zaprasza w piątek,
18 sierpnia o godz. 18.00 na otwarcie wystawy pt. „Wiza do życia – dyplomaci, którzy ratowali Żydów”. Informacje: www.bibliotekaradzymin.pl,
tel. 22 786 50 24.
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tel 516 268 850

opr. RO
Projekt cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców,
którzy licznie oddali nań głosy.
Co przygotowano dla miłośników dwóch kółek? Asfaltowe
ścieżki, znaki drogowe, ronda
i przejścia dla pieszych które
umożliwią naukę przepisów drogowych.
– Autorami sukcesu miasteczka rowerowego są wszyscy
mieszkańcy, którzy głosowali na
ten projekt w Budżecie Obywatelskim i wspierali jego realizację. Liczę na to, że miasteczko
będzie dobrze służyło społeczności Słupna i całej gminy jako

miejsce
spotkań,
rekreacji
i edukacji – powiedział burmistrz
Krzysztof Chaciński.
Oprócz tego mieszkańcy będą
mogli skorzystać z betonowego
stołu do tenisa stołowego. Z myślą o najmłodszych zbudowano
plac zabaw. Duża przestrzeń pozwala na planowanie kolejnych
atrakcji i organizowanie pikników rodzinnych.
Podczas otwarcia można było
zobaczyć próbkę możliwości.
Slalom rowerowy, quiz ze znajomości przepisów ruchu drogowego, malowanie buziek, karuzela i dmuchana zjeżdżalnia
cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.

AM
Uczestnicy tegorocznych obchodów w Ossowie otrzymają pamiątkową legitymację z pieczątką potwierdzającą obecność! Stemple będzie
można otrzymać podczas trzech
kolejnych rocznic, aż do 2020 roku,
czyli stulecia Bitwy Warszawskiej!
W sierpniu 2020 roku w 100.
rocznicę obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie właści-

ciele legitymacji, którzy przez 4 lata
kolekcjonowali pamiątkowe stemple
wezmą udział w konkursie z nagrodami „Uczestniczę w obchodach
Cudu nad Wisłą w Ossowie”. Regulamin konkursu dostępny na stronie
www.bitwawarszawska.pl
Stanowisko wbijania stempli będzie usytuowane na terenie obchodów. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie www.powiat-wolominski.pl

REKLAMA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
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Pielgrzymi w Ostrówku

Ponad 300 osób wyruszyło z Warszawy 29 lipca,
w sobotę, by modlić się o nowe powołania kapłańskie
i zakonne. Od lat opiekę duchową nad pątnikami
sprawuje ks. Marcin Łukasiewicz obecny proboszcz
z parafii NMP Matki Kościoła z Ostrówka, a wspomaga go
ks. Rafał Miękus.

RD
W pielgrzymce uczestniczyło
29 sióstr z sześciu zgromadzeń
zakonnych oraz klerycy seminariów. Na szlaku pielgrzymim dołączali kolejni pątnicy, tak że do
Ostrówka dotarło ok. 500 osób.
Pielgrzymkę rozpoczęła Msza
Święta sprawowana w Sanktuarium św. Faustyny przy ul.
Żytniej w Warszawie, znajdującym się przy klasztorze Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie
1 sierpnia 1925 roku rozpoczęła
swoje życie zakonne s. Faustyna.
To stąd Helena Kowalska (przyszła św. Faustyna) wyruszyła
do Ostrówka w 1924 r. by przez
rok zbierać pieniądze na wiano
- pracowała jako pomoc domowa
i opiekunka do dzieci w rodzi-

nie państwa Lipszyców, by móc
wstąpić do zakonu.
Podczas drogi pielgrzymi nawiedzili między innymi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Warszawie, katedrę św. Michała
Archanioła i św. Floriana, bazylikę
Świętej Trójcy w Kobyłce, kościół
w Duczkach, kościół parafialny
w Klembowie, gdzie Helena Kowalska złożyła swój prywatny ślub
czystości. W każdej miejscowości
pielgrzymi byli przyjmowani bardzo życzliwie, zawsze czekał na
nich poczęstunek przygotowany
przez parafian. Pielgrzymowanie
trwało dwa dni i zakończyło się
w niedzielę, 31 lipca, uroczystą
Eucharystią pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera SAC,
sprawowaną na ołtarzu polowym
w Domu św. Faustyny w Ostrówku.

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 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, złożony w dniu
29 czerwca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak
WAB.6740.14.34.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Teligi
w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 194 (194/1, 194/2), 196/79 (196/80, 196/81, 196/82)
w obrębie 0024-24, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Wołomin w całości:
– ew. nr: 195/1 w obrębie 0024-24, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
- miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin,
niepodlegające przejęciu:
– ew. nr: 195/2 w obrębie 0024-24, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
- miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu
i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa
drogowego:
– ew. nr: 125/16, 125/18, 301, 324/4 w obrębie 0024-24, jednostka
ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach
przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16,
gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania
orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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To tytuł konkursu dla przedsiębiorców i młodych naukowców. Ten jeden z najbardziej prestiżowych konkursów,
promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu odbywa się po raz dziewiąty.
Termin składania wniosków upływa 25 września. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi
załącznikami. Na laureatów czekają m.in. nagrody pieniężne. Informacje: www.innowacyjni.mazovia.pl.

FAKTY.SAMORZĄD

Starosta zaprasza na uroczystości
AM

K
Kazimierz Rakowski, – Starosta
Wołomiński informuje, że uroczyste obchody zaplanowane są
praktycznie na terenie całego
powiatu. Uroczystości organizowane są w Ząbkach, Kobyłce,
Zielonce, Markach, Wołominie,
Strachowie (Jadów) oraz w Dąbrówce. Najważniejsze wydarzenia odbędą się w Ossowie
oraz w Radzyminie. Na stronie
www.bitwawarszawska.pl znajduje się szczegółowy program
uroczystości we wszystkich
gminach. Obchody powiatowe
organizowane są wspólnie z burmistrzami Wołomina, Kobyłki,
Ząbek, Zielonki oraz księdzem
proboszczem z parafii Św. Trójcy
w Kobyłce.
– W tym roku rozpoczniemy je
już w niedzielę 13 sierpnia, koncertem „Póki Polska żyje w nas”
Bogusława Morki i jego gości
w Bazylice Mniejszej w Kobyłce.

Następnego dnia, w poniedziałek, tradycyjnie spotkamy się
na Apelu Poległych przy Krzyżu
ks. Ignacego Skorupki. Ponieważ
rozpoczyna się już po zmroku ma
wyjątkowy, kameralny charakter.
Tego samego dnia przy szkole
w Ossowie odsłonięta zostanie
tablica upamiętniająca udział
Francuskiej Misji Wojskowej
w Bitwie Warszawskiej. – przekazuje starosta wołomiński.
– Najważniejszym dniem będzie 15 sierpnia. O godzinie 11.15
rozpocznie się celebrowana przez
Arcybiskupa Henryka Hosera
SAC Msza Święta w kaplicy przy
Cmentarzu Poległych. Po Mszy,
o godzinie 14 razem z mieszkańcami udamy się na pola ossowskie. Tam odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920
roku. Wiem, że w tym roku pojawią się dodatkowo m.in. diorama
ząbkowskiego szpitala oraz sztabu w Markach. Myślę, że wiele
osób przyciągnie też rozrywkowa

część obchodów w Ossowie, której gwiazdą będzie zespół Akcent.
Już za trzy lata świętować będziemy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Przygotowujemy się
do godnego uczczenia okrągłej
rocznicy zwycięskiej bitwy, która rozegrała się na ziemiach naszego powiatu. Pragniemy, żeby
to była wyjątkowa uroczystość.
Część działań podejmiemy już
w tym roku. W najbliższych
dniach ogłosimy konkurs dla
uczestników obchodów, którego
rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu 2020 roku. Podczas tegorocznych uroczystości będziemy rozdawać mieszkańcom legitymację
„Uczestnika obchodów”, która
będzie stemplowana przy okazji
kolejnych rocznic. Osoby, które
zgromadzą cztery pieczątki wezmą udział w konkursie i będą
mogły wygrać nagrody. Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach! – podsumowuje Kazimierz Rakowski.

FOT. ARCHIWUM

W sierpniu 1920 roku w Ossowie doszło do starcia, w którym pierwszą porażkę w Bitwie Warszawskiej poniosła Armia Czerwonej. Bohaterowie
wojny polsko-bolszewickiej powstrzymali marsz komunistów na zachód i ocalili chrześcijańską Europę. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego
corocznie czczą pamięć wydarzeń 1920 roku.

FAKTY.KULTURA

FAKTY.EDUKACJA

Muzeum w Ossowie coraz bliżej

Nauka w Liceum
przy Sasina

W Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pojawiła
się informacja o przystąpieniu do realizacji konkursu zamkniętego na przygotowanie
koncepcji (idei) obiektu memorialnego „WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.”

Od 10 do 14 sierpnia 2017 r. można jeszcze składać
wnioski o przyjęcie do klas pierwszych I Liceum
Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego przy
ulicy Sasina 33 w Wołominie. Tegoroczna rekrutacja
pokazała, że zainteresowanie nauką właśnie w tej szkole
rośnie. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
red.

Mariusz Pazio
- Konkurs ma charakter studialny i ideowy, obejmujący
swym zakresem opracowanie
koncepcji (idei) obiektu memorialnego, upamiętniającego
Bitwę Warszawską 1920 r.
Celem konkursu jest wybór
najlepszej artystycznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie
kompleksowej koncepcji (idei)
upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r., w miejscu załamania się inwazji bolszewickiej
na Polskę na ternie wsi Ossów
– informuje Marek Kostrzewa

z Muzeum Wojska Polskiego.
- Filia Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie stanowić będzie kluczową część Parku Kulturowego przewidzianego na
tym terenie. Projekt musi obejmować opracowanie koncepcji
Miejsca Pamięci na terenie wsi
Ossów, na które składa się: filia Muzeum Wojska Polskiego
w Ossowie, Park Kulturowy
w Ossowie, dotychczasowe
formy upamiętniania (kaplica, cmentarz żołnierzy polskich, krzyż w miejscu śmierci
ks. Skorupki). Uczestnikiem
konkursu może być osoba fi-

zyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną – dodaje.
Pracownicy Muzeum Wojska Polskiego informują, że instytucja ma zarezerwowane
środki finansowe na realizację
zadania. Jednak ze względu na
trwający jeszcze konkurs oraz
chęć uzyskania jak najkorzystniejszej oferty nie podawana
jest wysokość tej kwoty do
wiadomości publicznej.

Akcja rekrutacyjna w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Wacława
Nałkowskiego w Wołominie nieprzerwanie trwała od początku
2017 roku, a zaplanowana została
już w 2016 roku.
- Cieszę się, że szkolna komisja rekrutacyjna dała z siebie tak
wiele. Prezentowane były nowe
pomysły i przedsięwzięcia zespołu nauczycieli, które wdrażano przy współudziale społeczności szkolnej i ludzi dobrej
woli – zauważa Elżbieta Radwan
- burmistrz Wołomina, absolwentka tego Liceum.
- Dziś już wiemy, że mamy
pełną klasę ogólną i humanistyczną. Bardzo cieszy mnie
zainteresowanie
nowatorską
i zupełnie wyjątkową klasą chemiczną, utworzoną we współpracy z wołomińską firmą DJCHEM CHEMICALS POLAND. Są
jeszcze ostatnie wolne miejsca
w klasie sportowej. Można także
jeszcze aplikować do klasy matematycznej. Właśnie trwa trzeci etap tegorocznej rekrutacji
– dodaje burmistrz Wołomina.
Nawiązując kontakt ze Szkołą
w terminie 10-14 sierpnia 2017 r.

kandydaci otrzymają informację
o wolnych miejscach i możliwości rozpoczęcia nauki w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Wacława
Nałkowskiego. Przedstawiciele
komisji rekrutacyjnej serdecznie
zapraszają absolwentów gimnazjów, którzy poszukują jeszcze
dla siebie miejsca w szkole średniej lub chcieliby zmienić podjętą decyzję i wybrać Liceum przy
ulicy Sasina w Wołominie.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2017 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Ewę Próchniak, decyzji
Nr 31pz/2017 znak WAB.6740.14.12.2017, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, 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”.
Działki usytuowania obiektu:
•

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.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach
przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.
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Pomóżmy naszej małej Wiktorii
Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą
o dobrowolne wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla
naszej małej, ale bardzo dzielnej mieszkanki Ossowa,
Wiktorii Modzelewskiej. Celem zbiórki „Wiktoria znaczy
zwycięstwo”, którą Gmina Wołomin objęła Honorowym
Patronatem, jest zebranie środków na operację ratującą
życie. Niestety koszt znacznie przekracza możliwości
finansowe rodziny.

UM Wołomin
Dziewczynka
ma
zaledwie
3 lata i choruje na neuroblastomę, nowotwór złośliwy. Wiktoria jest po kilku chemioterapiach
i operacji usunięcia guza. Więk-

szość guza została usunięta,
pozostawiona część osadzona między kręgami nie została usunięta ze względu na
zbyt duże ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego. Guz
w każdej chwili może zacząć
rosnąć, może się uaktywnić
i dać przerzuty. W walce
o życie i zdrowie tego dzielnego dziecka mogą pomóc
specjaliści z kliniki w Tubingen, ale potrzebne są pieniądze. Koszt takiej operacji to
350 000 złotych, lecz do tej
pory udało się zebrać zaledwie 40 207 złotych.
Środki dla Wiktorii zbierane
są przez Fundację Rycerze i Księżniczki. Szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: rycerzeiksiezniczki.
pl/kids/wiktoria. Liczy się każdy,
nawet najdrobniejszy gest.
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Z Tłuszcza do Filharmonii
Narodowej
Arnold Kłymkiw, tenor rodem z Tłuszcza podzielił się z nami swoimi doświadczeniami
ze świata muzyki.
Rafał Orych: Jak odkrył Pan
w sobie talent do śpiewania?

Arnold Kłymkiw:
– Jeśli pyta Pan o pełną świadomość tego co się posiada, przyszła
ona dość późno, wraz z dojrzewaniem. Myślę, że każdy w życiu odkrywa swoje zdolności co najmniej
dwa razy. Pierwszy raz przy pomocy
innych osób, a drugi samodzielnie,
gdy dorośnie. Głos dawał o sobie
znać dość wcześnie. Zaczęło się od
przedszkola, w którym pani ucząca
muzyki zwróciła mamie uwagę na
dobry słuch i intonację. Kończąc
ten etap edukacji poprosiła, by nie
zmarnować tego, co posiadam.
Potem przyszła szkoła podstawowa, a z nią coraz więcej przedstawień, apeli, uroczystości na
których dane mi było oswajać się
z przyszłą profesją. Z dziecięcą radością przyjąłem wstąpienie do
Warszawskiego Chóru Chłopięcego, działającego przy Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina
(obecnie Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina). Były to kolejne
lata obcowania ze światem kultury
i sztuki muzycznej.

Czy może Pan przybliżyć jak
odnalazł się w świecie muzyki?

– Jeszcze bliższy kontakt z muzyką nawiązałem w gimnazjum.
Naszym nauczycielem był prawdziwy pasjonat, gitarzysta. Szybko
nauczyłem się grać i razem ze znajomymi pomagaliśmy przy oprawie
Mszy świętych i różnych wydarzeń.
Po pierwszym roku nauki podjąłem
dodatkowe
kształcenie
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga
w
Warszawie.
Instrumentem
głównym był fortepian. Po czterech latach, będąc już w liceum,
kontynuowałem naukę muzyczną
w Prywatnej Szkole Muzycznej II
stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. Tam opieką nad
głosem zajął się pierwszy profesjonalny nauczyciel – śpiewaczka
operowa. Pomiędzy szkołą ogólnokształcącą a muzyczną chodziłem na zajęcia do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
w Warszawie. Mając zaszczyt przebywać wśród czynnych aktorów,
zdobywałem kolejne doświadczenia, m.in. łączenie śpiewu z grą
aktorską. Można by powiedzieć,
że człowiek nasiąknięty od tylu lat
muzyką, wie już jakie jest jego powołanie. Przyznam, że nadal nie
byłem stuprocentowo pewien tego,
co robię.

Co jest ważne w pracy nad
śpiewem?

– Praca nad śpiewem jest o tyle
szczególna, że nie dotyczy jedynie mechanizmu czy sposobu wykonywania danej frazy, ale także
włożenia w to swojego charakteru
i osobowości. Jeśli w tych sferach
są braki, przełożą się one prędzej
czy później na wokal. Może to być
nadmierna trema, która przeszkadza w swobodnym śpiewie
albo „fałsz” spowodowany blokadą
przed uzewnętrznianiem własnych
emocji. Na drodze kształcenia się
w tej dziedzinie ważne jest posiadanie dobrego nauczyciela. Samemu
ciężko wychwycić błędy wykonawcze, choć te najpowszechniejsze,
jak nieczystość, zła artykulacja, możemy naprawić sami. Potrzebujemy
jednak drugiego ucha, które powie
nam, co nasz śpiew wyraża i wskaże błędy czysto techniczne. Wspominając każdą godzinę, w trakcie
której zastanawiałem się jak funkcjonuje mój aparat wykonawczy,
widzę ile trzeba czekać, by osiągnąć
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zamierzony efekt. Czasami niektórych błędów nie da się przeskoczyć.
Dopiero gdy mózg nadpisze w setkach razy poprawną wersję danego
dźwięku, wypracowujemy technikę
śpiewu.

Jak potoczyła się Pana przygoda w świecie muzyki? Jak
traﬁł Pan do Filharmonii Narodowej?

– Moment pewności przyszedł
wraz z pozytywną decyzją dotyczącą przyjęcia na Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina.
Konkurencja w przypadku studiów
artystycznych jest ogromna. Równie wielka jest radość gdy człowiek
zda sobie sprawę, że został wybrany
spośród tak licznej grupy utalentowanych ludzi. Do dziś wspominam
ten dziwny spokój, który panował
w sercu przy przemierzaniu kolejnych etapów egzaminacyjnych. Został on jednak dany chwilowo, by w
trakcie studiów zrozumieć, na czym
polega prawdziwa rywalizacja. Jest
ona obecna w różnym stopniu,
w każdym zawodzie.
Studia dają wiele możliwości
jeśli chodzi o doskonalenie swojej
pasji. Przede wszystkim dotyczy to
codziennej praktyki. Zajęcia ułożone są tak, by każdego dnia skupić się na konkretnym obszarze.
Raz jest to śpiew, dykcja i praca
z pianistą, a potem warsztaty sceniczne oraz aktorstwo. Jednego
dnia ćwiczenia doskonalące kondycję i ruchowość, a także taniec,
drugiego zaś teoria muzyczna
i sztuka. Tak intensywna praca pomaga zunifikować wszystko to, co
robiło się dotychczas.
Oprócz czystej nauki otrzymujemy także wiele okazji do wykonywania swojego przyszłego zawodu.
Miałem ten zaszczyt, by niejednokrotnie stawać na scenie w trakcie
tych czterech lat edukacji muzycznej. Od wcielania się w role sceniczne różnych oper do wspólnych
koncertów z profesorami naszej
uczelni.
Pyta Pan o Filharmonię Narodową. To dość świeża karta w mojej podróży wokalnej, choć już dziś
wiem, że dane mi będzie współpracować z Filharmonią także
w roku 2018. W rozwoju artystycznym przychodzi w końcu taki czas,
że człowiek szuka coraz bardziej
wszechstronnie swojego miejsca.
W 2016 roku dowiedziałem się
o przesłuchaniach do opery „Zamek
na Czorsztynie” Karola Kurpińskiego i postanowiłem spróbować
swoich sił u boku doświadczonych
śpiewaków. Jestem niezmiernie
wdzięczny za okazane zaufanie

ze strony tak wspaniałej instytucji
i możliwość współpracy w kolejnym
sezonie.

Czym dla Pana jest śpiew,
muzyka?

– Śpiew jest dla mnie tym, czym
płótno dla malarza lub skrzypce
dla instrumentalisty. To wyrażenie
siebie i całego wnętrza. Otwierając
serce zdradzamy jednak nie tylko
swoje pozytywne cechy, ale i negatywne, dlatego ma to też aspekt
wychowawczy.
Jak mówi nauka, żeby stać się
mistrzem w dowolnej dziedzinie,
należy poświęcić jej dziesięć tysięcy godzin. Staram się więc żyć
w ciągłej pracy. Jeśli ktokolwiek
odpuści myśl o dalszym rozwoju,
najpierw zatrzyma się, a potem zacznie cofać. Rzecz jasna nie należy
popadać w pracoholizm, ale bez
systematyczności możemy zapomnieć o efektach.

Czym dla Pana są tłuszczańskie korzenie? Jaki miały
wpływ na Pana rozwój?

– Tłuszcz to oczywiście całe
dzieciństwo i wiek szkolny. To jego
historia i uroczystości upamiętniające. Za tym naturalnie idzie śpiew,
jak np. przy nadaniu naszej szkole podstawowej im. Jana Pawła II.
Wraz z rówieśnikami miałem zaszczyt wpisać się w tak przełomowe
wydarzenie, w naszym mieście.
Przy okazji tłuszczańskich korzeni i muzyki z tym związanej
muszę wspomnieć o pradziadku,
który grał na instrumentach dętych
w orkiestrze strażackiej, o dziadku śpiewającym w chórze kościelnym, czy oczywiście mamie, która śpiewała w chórze kościelnym
i szkolnym. Duma ze świadomości
tych faktów z pewnością wywarła
wpływ także i na moje losy.

Czy ma Pan jakieś marzenia,
które chciałby zrealizować
w związku ze śpiewem?

– Może na tym etapie zabrzmi to
trochę wyniośle, ale jak każdy śpiewak marzę o Metropolitan Opera.
Pragnę tego co Pan, co każdy z nas:
życia w zgodzie ze swoją pasją. Jest
oczywiście wiele marzeń. Do końca
życia przyświecać mi będą słowa
babci, która zostawiła takie przesłanie: „jak człowiek usilnie o czymś
myśli, marzy – będzie mu to dane”.
Niech te słowa pocieszenia, które
wspomina młody adept sztuki wokalnej, będą choć trochę wsparciem
dla ludzi stawiających pierwsze
kroki w każdej dziedzinie.

Dziękuję za rozmowę.
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Wybiórcze spostrzeganie
Czy zauważyliście Państwo, że nasza umiejętność obserwacji świata
i spostrzegania pewnych zjawisk charakteryzuje się niekiedy specyficzną
wybiórczością? Na przykład, jeśli szukamy dla siebie auta określonej
marki lub koloru, nagle na ulicach zaczynamy zauważać coraz więcej
samochodów w kolorze, którego właśnie szukamy; bądź upatrzonej przez
nas marki.
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Kobiety w ciąży często mówią, że
widzą wokół znacznie więcej innych
kobiet w podobnym stanie, niż miało
to miejsce wcześniej; kiedy złamiemy
nogę zauważamy wiele innych osób
z zagipsowanymi kończynami, itp.
Przykłady takiego zjawiska można
mnożyć.

PUŁAPKI BŁĘDNEJ PERCEPCJI
Czy rzeczywiście liczba np. białych
aut w naszym otoczeniu się zwiększa,
kiedy my sami poszukujemy pojazdu
w tym kolorze? Oczywiście, że nie – to
tylko nasz mózg – zaprzątnięty myśleniem o białym samochodzie, wyławia
z obserwowanego świata właśnie te,
a nie inne auta. Takie selektywne
spostrzeganie (określane jako selektywna percepcja) jest stałą i charakterystyczną właściwością ludzkiego
umysłu; opisywaną przez wielu psychologów. Co więcej, może ono być
przyczyną błędnego oceniania sytuacji, szczególnie, gdy spolaryzujemy
swoje spostrzeganie w kategoriach
moralnych (np. uznamy, że ludzie
o ogolonych głowach są z natury

źli; kobiety o jasnych włosach niezbyt inteligentne, a osoby ubrane
w garnitury z pewnością zajmują
się pracą umysłową). O ile nagłe zauważanie wokół siebie zwiększonej
liczby białych aut jest zjawiskiem
raczej niegroźnym, to już uznanie określonej grupy ludzi za lepszych lub gorszych, może okazać
się przykre (a nawet niebezpieczne)
w skutkach.

ŚWIADOMOŚĆ CHRONI (CHOĆ
TROCHĘ) PRZED BŁĘDAMI
A gdyby poszerzyć reﬂeksję na
temat selektywnej percepcji na inne
dziedziny życia? Możemy dojść do
ciekawych wniosków, szczególnie jeśli
zachowamy pewien poziom szczerości wobec samych siebie. Może jest
coś, co szczególnie nas denerwuje
u innych? Na co zwracamy uwagę w
pierwszym rzędzie: na wygląd, sposób mówienia (błędy językowe, przekleństwa, zasób słownictwa), ubiór
(tendencja do wybierania strojów zbyt
krótkich, eksponujących określone
części ciała, upodobanie do ubrań
drogich marek, czyli tzw. kult metki),

czy może jeszcze na coś innego?
Zastanówmy się, dlaczego właśnie w ten, a nie inny sposób patrzymy na świat dookoła. Być może to,
na co szczególnie zwracamy uwagę,
oceniając innych (bo nie oszukujmy
się; każda obserwacja ma związek
z oceną – jest to kolejna psychologiczna właściwość, zwana atrybucją
– ale o tym napiszę być może innym
razem), stanowi dla nas samych jakiś nierozwiązany, wewnętrzny
problem. Często negatywne oceny
innych ludzi mają związek z ukrywanymi kompleksami lub przykrymi doświadczeniami z przeszłości.
Warto o tym pamiętać, aby nie zniekształcić zbytnio własnego procesu oceny drugiego człowieka. Co
prawda jest jeszcze druga strona
medalu: rzeczywiście niektórzy ludzie podkreślają swoim wyglądem
określone cechy swojego charakteru – a zatem nasza ocena, nawet
jeśli podyktowana przez selektywne
spostrzeganie, jest zbieżna ze stanem faktycznym; dobrze jest jednak mieć świadomość błędów, które
możemy popełnić za sprawą błędów
w percepcji.
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Wiaduktem przez Zielonkę
Zielonka ma kolejną bezkolizyjną przeprawę przez linię kolejową. To wiadukt drogowy
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634. Ruch po wiadukcie odbywa się na razie tylko
w stronę Wołomina, ale najprawdopodobniej w połowie sierpnia obiekt ma przejąć już
auta jadące w stronę Warszawy.

Ślub konkordatowy
Na mocy umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w dniu
15 listopada 1998 roku ślub kościelny ma
moc prawną. Zawarcie ślubu kościelnego
powoduje, iż młode pary nie muszą już
zawierać ślubu cywilnego.
Dziś nasz kościół katolicki dopuszcza możliwość zawarcia związku małżeńskiego w dowolnie wybranym dniu w roku, za wyjątkiem
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Poza świadkiem urzędowym wymagana jest obecność dwóch świadków cywilnych. Oprócz wymogów
prawnych jakie stawiane są świadkom tj. osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione, przyjmuje się, iż powinni nimi być także katolicy. Nie
mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych lub te,
które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania.
Na 6 miesięcy przed datą ślubu należy w kancelarii parafialnej wybrać datę ślubu, zaś na 3 miesiące przez wybraną datą spisać protokół
przedślubny na podstawie zebranych dokumentów. Nie wcześniej niż
3 miesiące przed planowaną datą zaślubin należy udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania zaświadczenia
o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.
Warto pamiętać, iż w kościele katolickim nie ma instytucji rozwodu, jak i unieważnienia małżeństwa, zaś wyroki sądu powszechnego nie mają żadnego znaczenia dla małżeństwa wyznaniowego.
Jedynie możliwe jest stwierdzenie nieważności małżeństwa od samego początku jego istnienia. Odbywa się to po spełnieniu przesłanek
z kodeksu prawa kanonicznego przed sądem kościelnym. Za początek
procesu kościelnego dążącego do unieważnienia małżeństwa uważa
się wniesienie skargi powodowej do sądu kościelnego. Przewodniczący trybunału kościelnego weryfikuje taką skargę, po czym wydaje dekret o przyjęciu bądź odrzuceniu złożonej skargi. Dekret o przyjęciu
skargi rozpoczyna proces sądowy polegający na zbieraniu dowodów
mających wyjaśnić ważność zawartego małżeństwa. Ponadto od wyroku sądu kościelnego przysługuje apelacja.
Oprócz kościoła katolickiego prawo do udzielania ślubów konkordatowych w Polsce posiada 10 kościołów oraz związków wyznaniowych.
Każdy z nich może to uczynić na podstawie ustaw indywidualnych,
które regulują ich działalności. Uprawnienia takie posiadają: Kościół
rzymskokatolicki, Kościół grekokatolicki, Kościół neounicki, Katolicki
Kościół ormiański, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół
Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko Reformowany, Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Starokatolicki Mariawitów,
Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Polskokatolicki, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46
Tel. 692 383 412

FOT. UM ZIELONKA

REKLAMA

opr. red.
Nadal ruch w kierunku Warszawy odbywa się po drodze
tymczasowej. Wykonawca (firma
Intercor) stara się dokończyć prace, które umożliwią przełożenie
ruchu samochodów w całości na
wiadukt w obu kierunkach.
– Dzięki naszym wspólnym
działaniom z inwestorem udało
się budować wiadukt „pod ruchem” chociaż pierwotnie zakładano kilkutygodniowe wyłączenia.
To było dla nas bardzo ważne aby
nie powodować paraliżu komunikacyjnego – mówi Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki.

CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA
Wielu mieszkańców pyta, dlaczego nie ma jeszcze chodnika
i ścieżki rowerowej? Odpowiedź
jest bardzo prosta. Zarówno
ścieżka rowerowa, jak i chodnik

zostaną zbudowane nad linią kolejową, po przeniesieniu ruchu
aut w obu kierunkach na wiadukt.
Chodnik i ścieżka będą bowiem
biegnąć nad śladem dzisiejszej
drogi tymczasowej dla samochodów. Wcześniejsza budowa obu
tych elementów wykluczyłaby
możliwość objazdu budowanego
wiaduktu.

BUDOWA Z PROBLEMAMI
Można zaryzykować dziś twierdzenie, że budowa obiektu już
szczęśliwie dobiega końca. Inwestycję realizowana w ramach
modernizacji linii kolejowej E75
miała pierwotnie przeprowadzić
inna firma. Do dzisiaj dokładnie
nie wiadomo, co było przyczyną
porzucenia prac przez pierwszego wykonawcę na początku 2016
r. Prace stanęły. Wysokie kolumny, które zdążyły wyrosnąć przed
torami kolejowymi wzbudzały

przez długi czas irytację na twarzach kierowców. PKP PLK zmuszone były do wyłonienia nowego
wykonawcy, który wznowił prace
dopiero w pierwszych miesiącach
2017 roku. Prace prowadzone były
jednak bardzo intensywnie, czego
efektem było częściowe oddanie
obiektu z końcem lipca.

W ZIELONCE CORAZ WYGODNIEJ
Wiadukt jest drugą bezkolizyjną przeprawą dla samochodów w Zielonce (po tunelu w ul.
Kolejowej oddanym do ruchu
w maju).
– To kolejny element poprawy
komunikacji w mieście. Z pewnością nie rozwiąże całkowicie
korków na DW 634, czyli na ul.
Wyszyńskiego, ale wykluczy
czekanie przed rogatkami, a była
to jedna z przyczyn najczęstszych zatorów – podsumowuje
burmistrz.
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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 2017 r. poz. 1257)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, złożony w dniu 27 lipca 2017 r.,
postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.43.2017
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
zadanie nr 1 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów
oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania
z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania”
oraz zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku
od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa
ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą
do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 262/9 (262/30, 262/31), 262/10 (262/32, 262/33), 266 (266/1,
266/2), 251 (251/3, 251/4), 252 (252/3, 252/4), 254 (254/3, 254/4),
253 (253/3, 253/4), 255 (255/3, 255/4), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/3,
257/4), 261 (261/3, 261/4), 262/1 (262/28, 262/29), 262/19 (262/34,
262/35), 264 (264/3, 264/4), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2),
269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 272 (272/3, 272/4, 272/5),
274 (274/5, 274/6, 274/7), 271/1 (271/3, 271/4), 271/2 (271/5, 271/6)
w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
– ew. nr: 2/1 (2/4, 2/5), 9 (9/1, 9/2), 15 (15/3, 15/4), 17 (17/3, 17/4),
18 (18/3, 18/4), 20 (20/3, 20/4), 22 (22/1, 22/2) w obrębie 0032-32,
jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
– ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2),
7 (7/1, 7/2), 23 (23/1, 23/2) w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin - miasto,
– ew. nr: 22/28 (22/47, 22/48), 22/3 (22/45, 22/46), 228 (228/1, 228/2),
215/1 (215/3, 215/4), 14/6 (14/14, 14/15), 26 (26/1, 26/2), 175 (175/1,
175/2), 177/2 (177/3, 177/4), 211 (211/1, 211/2), 284 (284/1, 284/2)
w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
– ew. nr: 3/2 (3/3, 3/4) w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin - miasto,
– ew. nr: 11/3 (11/4, 11/5), 16 (16/1, 16/2), 104 (104/1, 104/2), 105 (105/1,
105/2), 106 (106/1, 106/2), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2),
109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1,
112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2),
116 (116/1, 116/2), 117 (117/1, 117/2) w obrębie 0039-39, jednostka
ew. 143401_1 - Kobyłka,
– ew. nr: 255 (255/1, 255/2) w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143401_1
- Kobyłka,

•

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Wołomin w całości:
– ew. nr: 259/2, 258/4, 279 w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin - miasto,
– ew. nr: 10, 11/1, 14/19, 14/20 w obrębie 0032-32, jednostka ew.
143412_4 - Wołomin - miasto,
– ew. nr: 27/2 w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
- miasto,
–ew. nr: 287, 286/1 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin – miasto.

2000 kart w Radzyminie
7 sierpnia br., w nieco ponad miesiąc od startu programu „Radzymińska Karta
Mieszkańca”, Gmina Radzymin wydała dwutysięczną kartę. Jej posiadaczką jest
kilkuletnia Maja, która przyszła po odbiór karty z mamą i bratem.

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin,
niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym
pasie drogowym, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 282/1, 283/1, 275/1, 276/3, 276/4, 278, 276/1 (276/5, 276/6)
w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
ew. nr: 27/1, 181/1, 28/1 w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin – miasto,
– ew. nr: 21, 263, 262/3, 2/1, 261/3, 286/2, 214/2, 215/2, 259/3
w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
– ew. nr: 1/1, 2/1, 3/1 w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu
i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa
drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub
przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach
– numery działek po podziale):
– ew. nr: 253 (253/3, 253/4), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/3, 257/4),
273 w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
– ew. nr: 15 (15/3, 15/4), 17 (17/3, 17/4) w obrębie 0032-32, jednostka
ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
– ew. nr: 22/2 w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
– miasto,
– ew. nr: 27, 235, 216/6, 22/42, 178, 234/2, 259/1 w obrębie 0037-37,
jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
– ew. nr: 35, 432, 102, 163, 392, 103/4 w obrębie 0039-39, jednostka
ew. 143401_1 - Kobyłka,
– ew. nr: 277 w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka.
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 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

FOT. UMiG RADZYMIN

•
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MP
Od początku sierpnia dla posiadaczy
Radzymińskiej
Karty
Mieszkańca działają także zniżki na basen w Wołominie (około

3 zł od ceny biletu jednogodzinnego, normalnego lub ulgowego).
W ostatnich tygodniach zwiększyła się również liczba Partnerów
Radzymińskiej Karty Mieszkańca
– obecnie już 45 firm i organizacji

oferuje posiadaczom komercyjne
korzyści podczas zakupów w swoich placówkach.
Posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca mogą od 1 sierpnia
br. składać wnioski o Bon Malucha,
czyli świadczenie na dofinansowanie opieki żłobkowej lub niani dla
dzieci w wieku do trzech lat, które
będzie wypłacane od września br.
Wysokość finansowania to od 300
do 500 zł miesięcznie, zależnie od
liczby dzieci na utrzymaniu.
Radzymińska Karta Mieszkańca uprawnia m.in. do bezpłatnych
przejazdów komunikacją gminną
na terenie Gminy Radzymin, zniżek w firmach partnerskich, promocyjnych cen biletów na gminne
wydarzenia kulturalne, zniżek na
wybrane zajęcia i dostęp do infrastruktury sportowej. Na karcie
można także zakodować długookresowe bilety ZTM Warszawa.
O wydanie karty mogą ubiegać się
wszyscy mieszkańcy Gminy Radzymin, którzy rozliczają podatek
dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.

REKLAMA

URZĄD MIASTA ZIELONKA
informuje o publikacji na okres 21 dni od dnia 31.07.2017 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 21 m. kw.
Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na terenie kompleksu garaży, położonego
w Zielonce przy ul. Długiej oraz o publikacji ogłoszenia dotyczącego oddania w dzierżawę
nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 m. kw. Nieruchomość położona jest w Zielonce
przy ul. Wyszyńskiego.
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.
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fakty.kryminalne
24.07.2017

 Kobyłka. Nieznani sprawcy włamali
się do garażu, po uprzednim wybiciu
szyby w oknie, dostali się do wnętrza
i skradli: kosiarkę spalinową marki
Hecht, ręczną kosę spalinową marki
Nac, wkrętarkę elektryczną, spawarkę,
młot elektryczny, dwie piły tarczowe,
nagrzewnicę, myjkę ciśnieniową, kask
motocyklowy, kompresor, narzędzia
ręczne. Suma strat: 6.500 zł.
 Wszebory. Czterech sprawców
skradło z terenu działki letniskowej
pompę basenową oraz usiłowało dokonać kradzieży basenu. Sprawcy na
teren posesji dostali się po uprzednim
wyłamaniu skrzydła bramy wjazdowej
nieustalonym narzędziem. W wyniku
podjętej przez sąsiadów interwencji
sprawcy z miejsca zdarzenia oddalili
się samochodem marki Opel oraz
prawdopodobnie Renault. W wyniku
podjętej bezpośrednio po zgłoszeniu
penetracji terenu funkcjonariusze
KP Radzymin zatrzymali samochód
marki Opel, którym poruszali się
Michał P. (lat 22) i Sebastian M. (lat
18). Ww. zatrzymano jako osoby podejrzewane o dokonanie kradzieży.
 Wołomin. W rejonie stacji kolejowej nieznany sprawca przeciął linkę
zabezpieczającą od roweru marki
Carrera i następnie dokonał jego kradzieży. Suma strat: około 1.500 zł.
 Marki. Sprawca skradł z garażu
pod blokiem motocykl marki Yamaha
XV125 koloru czarno- brązowego, rok
produkcji 1997. Suma strat: 5.000 zł.

25.07.2017

 Marki. Sprawca skradł z garażu
podziemnego pod blokiem skuter
marki Zipp koloru biało- granatowego, rok produkcji 2008. Suma strat:
1.200 zł.
 Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Lexus AZ1 model NX200T koloru
białego, rok produkcji 2016. Pojazd
zaparkowany był na terenie zamkniętego osiedla przy posesji zgłaszającego. Suma strat: na chwilę obecną
nieustalona, nie mniej niż 100.000 zł.

26.07.2017

 Marki. Z terenu budowy nieznany
sprawca w nieustalony sposób skradł
agregat prądotwórczy SDMO. Suma
strat: 5.500 zł.

27.07.2017

 Wola Rasztowska. Na DK nr 8
w kierunku Wyszkowa na środkowym
pasie został potrącony nieznany mężczyzna, który przechodził przez DK nr
8 z prawej na lewą stronę względem
kierunku jazdy samochodu osobowego marki Ford Mondeo, którym kierował Dawid B. (był trzeźwy, pobrano
mu krew do badania).

fakty.mamy dziecko

Syn Marzeny i Macieja Pawłowskich
z Marek
ur. 5.08.2017 r. o godz. 6.15
waga 2950 g, wzrost 53 cm.

W wyniku zdarzenia oraz powstałych
obrażeń ciała pieszy poniósł śmierć
na miejscu. Decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie ciało
zabezpieczono w Zakładzie Medycyny
Sądowej w Warszawie.

28.07.2017

 Wołomin. Sprawcy poprzez wyważenie drzwi balkonowych w domu
jednorodzinnym dostali się do jego
wnętrza i skradli złotą biżuterię oraz
aparat fotograﬁczny marki Nikon.
Suma strat: 25.000 zł.
 Wołomin. Sprawca, po uprzednim
pokonaniu zabezpieczeń, włamał się
do kontenera znajdującego się na placu budowy i skradł elektronarzędzia:
piłę spalinową i dwie szliﬁerki kątowe.
Suma strat: 500 zł.
 Duczki, ul. Willowa. W rejonie przejazdu kolejowego Stacji PKP Zagościniec piesza Aneta M. (lat 42), usiłując
przebiec przed nadjeżdżającym pociągiem pośpiesznym relacji Warszawa
– Białystok, pomimo opuszczonych
zapór drogowych, została przez niego
potrącona i w wyniku odniesionych
obrażeń poniosła śmierć na miejscu.
Maszynista oraz kierownik pociągu
zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
z wynikiem 0,00mg/l. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej
w Wołominie nadzorującego wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia
ciało pieszej skierowano do Zakładu
Medycyny Sądowej w Warszawie.

29.07.2017

 Zielonka, ul. Kościuszki/skrzyżowanie ul. Powstańców. Jacek K., kierując
samochodem marki Honda, potrącił
na oznakowanym przejściu pieszą
Ewę G., która z urazem lewej nogi
została przewieziona do szpitala.

31.07.2017

 Ząbki. Sprawca skradł z monitorowanego garażu podziemnego rower
marki Galaxy koloru czarnego
o wartości 1.800 zł.

1.08.2017

 Ząbki. Sprawca skradł z garażu
podziemnego rower marki Trek koloru
niebiesko-czerwonego. Rower zabezpieczony był zapięciem z łańcucha.
Suma strat: 1.000 zł.

2.08.2017

 Ząbki. Z terenu budowy nieznany sprawca w nieustalony sposób
skradł toaletę chemiczną o wartości
2.000 zł.

3.08.2017

wnętrza mieszkania na parterze
bloku wielorodzinnego i skradł złotą
biżuterię oraz zegarek o wartości nie
mniejszej niż 500 zł.
 Wołomin. Sprawca podważył drzwi
balkonowe mieszkania i skradł z jego
wnętrza monety okolicznościowe,
pieniądze i biżuterię z nieszlachetnych
metali.
 Kobyłka. Sprawcy, po wyważeniu
okna na parterze mieszkania, dostali
się do jego wnętrza i skradli złoty
pierścionek oraz pieniądze w kwocie
150 euro. Suma strat: 1.000 zł.
 Czubajowizna. Sprawca skradł
licznik elektryczny z wnętrza niezamieszkałego budynku oraz przewód
przyłącza elektrycznego biegnącego
od ww. budynku do słupa. Suma strat:
3.000 zł.
 Ząbki. Sprawca skradł z komórki:
wiertarkę szliﬁerkę kątową marki
Hitachi i inne drobne narzędzia. Suma
strat: 1.800 zł.

5.08.2017

 Kobyłka. Sprawca skradł rower
marki Kross model Hexagon X3 koloru
czarno-żółtego, który stał oparty
o witrynę sklepu. Wraz z rowerem
skradziono sakwy rowerowe z wyposażeniem oraz licznik rowerowy.
Suma strat: 1.360 zł.
 Ząbki. Kradzież pojazdu marki Volkswagen Transporter koloru
niebieskiego, rok produkcji 94. Suma
strat: 7.000 zł.
 Ząbki, ul. Langiewicza. Michał
K (lat. 57), kierując samochodem
marki Suzuki SX4, na skrzyżowaniu
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
Agnieszce W. kierującej pojazdem
marki Volvo V70, w wyniku czego
doprowadził do zderzenia pojazdów.
Kierująca samochodem marki Volvo
doznała urazu kręgosłupa. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi.

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

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

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

 Wołomin. Sprawca, po uprzednim wyważeniu okna, dostał się do

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

Alicja, córka Eweliny Trochonowicz
i Jakuba Deptuły z Wołomina
ur. 4.08.2017 r. o godz. 20.55
waga 3370 g, wzrost 53 cm.

Córka Moniki i Artura Sułkowskich
z Zielonki
ur. 5.08.2017 r. o godz. 1.25
waga 2750 g, wzrost 53 cm.

WÓJT GMINY JADÓW

Cezary i Marysia, dzieci Magdaleny i Gabriela Dobrańskich z Jadowa
Cezary ur. 4.08.2017 r. o godz. 0.55
waga 2930 g, wzrost 52 cm

Marysia, ur. 4.08.2017 r. o godz. 0.56
Waga 2760 g, wzrost 52 cm.

9

Marcelinka, córka Marty i Tomasza
Brzostowskich z Wołomina
ur. 4.08.2017 r. o godz. 22.15
waga 3250 g, wzrost 53 cm.

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jadów
i na stronach internetowych www.jadow.az.pl; www.bip.
jadow.az.pl zostało podane do publicznej wiadomości:
1. zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Jadów z dnia
26 lipca 2017r. zawierające wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Jadów
Dariusz Stanisław Kokoszka

10
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Dam pracę
 Zatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845

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
 Zatrudnię stolarza meblowego na
stałe lub na zlecenie, tel. 513 819 405,
e-mail: biuro@fcts.pl

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce kobiety - atrakcyjna oferta
pracy, tel. (29) 757 80 56, 602
351 430
 Admet Sp. z o.o. 05-230 Kobyłka,
ul. Dworkowa 28 zatrudni ślusarzy,
operatorów wycinarek laserowych,
operatorów krawędziarek do cięcia
blach, technologa, tel. 692 999 415

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

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

Andrzej Świderek

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

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

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

Sprzedam

SPRZEDAŻ WĘGLA
MIAŁ, GROSZEK, DOBREJ JAKOŚCI
DREWNO KOMINKOWE. TANIO!

501 122 370

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,
tel. 503 417 317

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

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396

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

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

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

STUDNIE

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

 Usługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224
Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

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

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
 Wykonam tynki wewnętrzne, zewnętrzne (baranek) z naturalnych
składników, który nie zielenieje, tel.
607 728 270
 Cyklinowanie, lakierowanie, montaż
parkietu, desek, schodów, telefon
667 089 785

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

Wyrób i sprzedaż materiałów
budowlanych E. Kalicki. Ogrodzenia betonowe, pustaki łupane,
stropy Teriva, Klembów, ul. Gen.
Fr. Żymirskiego 98, tel. 799 93 89,
604 555 651

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
tynki akrylowe itp.
parapety zewnętrzne
podbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

 Sprzedam działkę 1150 m2 w Zawiszynie, 30 km od Warszawy, 1 km od
rzeki Liwiec. Na działce: media, drzewka
owocowe, winorośl, tel. 660 305 335

Fauna i ﬂora
 ”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
 Serwis laptopów, komputerów
stacjonarnych, usuwanie wirusów, strony internetowe, Wołomin,
ul. Kościelna 20. Dojazd do klienta,
tel. 787 999 504

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

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

AUTO CZĘŚCI
SKUP AUT

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

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

 Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764

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

TEL. 602 724 738

 Układanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71

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

Wołomin, ul. Łukasiewicza 11 lok. 21

PROJEKTY

Wnętrzarskie

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

Różne

REKUPERATORY, KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA, CENT. ODKURZACZE
NAWIEWNIKI OKIENNE, ELEKTR. SYSTEMY GRZEWCZE
DORADZTWO - MONTAŻ - SERWIS

HYDRAULIK
PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.

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

USŁUGI CYKLINOWANIE
PIASKOWANIE, MALOWANIE
TEL. 534 085 324
Usługi ogólnobudowlane: elewacje styropianem, remonty, wykończenie, podbitki, poddasza,
tel. 504 298 135

VOLKSWAGEN, AUDI

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

Motoryzacja usługi

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

Zdrowie i uroda
 Lekarz Konrad Strzelczyk. Internista,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Gabinet lekarski Wołomin – Majdan,
ul. Rzymska 12 ,EKG, L4, wizyty domowe.
Zapisy tel. 609 555 700, 22 776 32 53
 Masaż – rehabilitacja terapia bólów
kręgosłupa. Możliwość dojazdu Mateusz
Mikulski, ﬁzjoterapeuta, tel. 881 294 609

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

Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl
 Lakiernictwo, 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

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

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

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

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

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Nowy trener Wichru Kobyłka

Ruszamy Kobyłkę

W występującym w A klasie zespole seniorów
MKS Wicher Kobyłka nastąpiła zmiana trenera.
Dotychczasowego szkoleniowca, Krzysztofa Adamczyka,
zastąpi Aleksander Cieślak.
opr. red.

„Ruszamy Kobyłkę” to hasło przyświecające tegorocznym rozgrywkom sportowym
Forum Mieszkańców Kobyłki. W ostatnią sobotę odbył się finał turnieju piłki nożnej
FMK Szydełkiewicz CUP którego poprzedziły rozgrywki grupowe.
rza imprez w Kobyłce.
– Integrujemy kobyłkowską społeczność. Chcemy wyrwać z przed
telewizora naszych mieszkańców
i aktywnie spędzić z nimi czas dla
zdrowia, dla uśmiechu, dla poznania
nowych ludzi – mówi Adam Markuszewski, organizator turnieju ze Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej.
– Turniej piłki nożnej to jedna
z alternatyw w tegorocznych rozgryw-

opr. RO
Do ścisłego finału awansowało
z każdej grupy po dwa zespoły. Najlepszym teamem okazał się Gold Dent,
który pokonał w finale 4:1 OldBoys
Horses Doskonała atmosfera turnieju oraz duże zainteresowanie wydarzeniem pozwala mieć nadzieję, że w
przyszłości impreza zostanie powtórzona i wpisze się na stałe do kalenda-

kach. Cieszy fakt, że uczestniczyło
w nich ponad 100 piłkarzy amatorów,
osób, które zechciały wspólnie ruszyć się z domu i pokopać piłkę razem
z przyjaciółmi. Przypomnę, że oprócz
turnieju piłki nożnej toczy się również turniej siatkówki plażowej - walka dzielnic. Tu również mogą zagrać
mieszkańcy Kobyłki – podsumowuje.
Złoty but otrzymał Maciej Lament ,
który strzelił aż 6 bramek.

FOT. MKS WICHER KOBYŁKA

Nowy trener ma 30 lat. Był zawodnikiem Marcovii i Wichru. W klubie
z Kobyłki grał w drużynach juniorów
i seniorów. Od 6 lat prowadzi zespół
juniorów z rocznika 2000. Dla trenera
Cieślaka będzie to debiut w roli szkoleniowca drużyny seniorów. – Decyzję
o zmianie trenera podjęliśmy po analizie sezonu 2016/2017, patrząc jednocześnie w przyszłość – mówi prezes
Artur Rola.
– Pozytywnie oceniamy pracę trenera Krzysztofa Adamczyka i dziękujemy mu za jego wkład w funkcjonowanie drużyny, zaangażowanie
i profesjonalizm. Życzymy mu wielu
sukcesów. Wspólnie z Piotrem Strejlauem postanowiliśmy postawić na
młodego trenera, który podobnie jak
znakomita większość piłkarzy jest
z Kobyłki, ale przede wszystkim jest
pełnym pasji, stale rozwijającym się,
głodnym sukcesów i ciekawym nowinek szkoleniowcem. Prowadząc
zawodników z rocznika 2000 osiągał
z nimi bardzo dobre rezultaty w I lidze
wojewódzkiej juniorów, a w czerwcu wygrał międzynarodowy turniej
w Hiszpanii. Od nowego sezonu cała

jego drużyna dołączy do seniorów.
Kilku zawodników ma już za sobą
udane debiuty w A klasie. To preferowany przez klub system, by wychowankowie akademii piłkarskiej zasilali
drużynę seniorów, która ma być dla
nich przepustką do większych klubów
– podsumowuje.
Wierzymy, że drużyna z nowym
trenerem nawiąże walkę o czołowe
miejsca w swojej grupie i w niedalekiej
przyszłości seniorzy Wichru wrócą do
ligi okręgowej.

FAKTY.SPORT
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Będą nowe drogi rowerowe?

Plenerowe spotkanie z teatrem

Samorządy Kobyłki, Marek Nieporętu, Radzymina, Wołomina, Ząbek
oraz Zielonki zamierzają wybudować
prawie 53 km ścieżek dla rowerzystów. 69 mln zł będzie do podziału
w konkursie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na
drogi rowerowe. Do końca sierpnia
samorządy mogą aplikować o unijne
wsparcie do tego typu inwestycji.
By zwiększyć szanse w konkursie,
siedem samorządów zawarło partnerskie porozumienie. W tej grupie
znajdują się – w kolejności alfabetycznej - Kobyłka, Marki, Nieporęt,
Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka.
- Marki zostały liderem tego projektu. To nasze drugie tego typu doświadczenie. Za pierwszym razem
udało nam się zdobyć unijne dofinansowanie (ok. 9 mln zł), za które już powstały drogi rowerowe przy Sporto-

wej, Sowińskiego i Szkolnej i zostaną
wybudowane na wale rzeki Długiej,
wzdłuż ulicy Głównej oraz Sosnowej
i Kościuszki – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
Siódemka samorządów zamierza
wybudować prawie 53 km ścieżek dla
rowerzystów. Marki chcą przygotować prawie 12 km.
- Zakładamy, że drogi dla jednośladów powstaną w Alei Marszałka Piłsudskiego – w ramach przywracania
miejskiego charakteru głównej arterii.
Dołączymy do tego finansowanie budowy ścieżek wzdłuż Modrzewiowej,
Sobieskiego, Karłowicza, Lisa-Kuli
i Granicznej – mówi Jacek Orych.
Termin składania wniosków mija
31 sierpnia.
- Dziękuję wszystkim partnerom oraz osobom zaangażowanym
w przygotowanie przedsięwzięcia
– dodaje Jacek Orych.

W niedzielę, 30 lipca na Skwerze im. Bohdana Wodiczki w Wołominie odbył się
plenerowy spektakl teatralny dla najmłodszych połączony z rodzinnymi, letnimi
animacjami. Organizatorem tego wydarzenia był Miejski Dom Kultury w Wołominie.
AW
Przed najbardziej wymagającą
publicznością wystąpili aktorzy
z teatru TRIP w przedstawieniu
pt. „Tajemnica skarbu na kurzej
nóżce”. Była to opowieść o rodzeństwie, które odbywając podróż do świata baśni i czarów
dostaje za zadanie odzyskać tajemniczy skarb z rąk okrutnej
wiedźmy. Widzowie odegrali bardzo ważną rolę w przedstawieniu
– to od nich zależało, czy bohaterom uda się wykonać zadanie
i pokonać zło.
Po spektaklu, całe rodziny
uczestniczyły w letnich zabawach
i konkursach prowadzonych przez
aktorów. Wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, o czym
świadczyła wysoka frekwencja.
Radość dzieci, uśmiechnięte twarze i gromkie brawa, tak zostali
nagrodzeni organizatorzy tego
niecodziennego,
plenerowego
spotkania z bajką.

FOT. MDK WOŁOMIN

Siedem podwarszawskich gmin zjednoczyło swe siły
i zawarło partnerskie porozumienie wspólnie aplikując
o pieniądze z UE. A jest o co zabiegać. Do podziału
w ramach konkursu w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnychna drogi rowerowe przeznaczono 69 mln zł.
MP

FAKTY.SPORT

Optymizm przed sezonem
Krótki, ale za to bardzo intensywny
okres przygotowawczy jest już zatem
za zawodnikami Konrada Kucharczyka. Marcovia przystąpi do zmagań
z wieloma nowymi twarzami w składzie. Latem do zespołu dołączyli m.in.
Tomasz Zakrzewski z Piasta Piastów,
Piotr Bazler z Bugu Wyszków, Artur Szleżanowski z GKS-u Dąbrówka
i Marcin Graczyk z Błyskawicy Warszawa. Po kilkuletniej przerwie do
gry powrócił natomiast Maks Górski.
Z klubem pożegnało się z kolei dwóch
zawodników. Kacper Pękała postano-

wił przenieść się do Escoli Varsovia
a Tobiasz Strąpoć zrezygnował całkowicie z gry w piłkę. Z Marcovią trenują
dwaj gracze, którzy ostatnio występowali w Dolcanie Ząbki. W chwili
zamknięcia numeru nie można było
uznać ich jeszcze za pełnoprawnych
członków drużyny Konrada Kucharczyka. Taka sama sytuacja dotyczy
również testowanego zawodnika Victorii Sulejówek.
Rozegrane w trakcie okresu przygotowawczego mecze sparingowe
najczęściej kończyły się porażkami, ale
Marcovia poza pojedynkiem z Mazovią
Mińsk Mazowiecki prezentowała się

dosyć dobrze. Klub z Marek wchodzi
w zbliżający się sezon z optymizmem
i nowymi nadziejami. Celem numer
jeden jest utrzymanie się w lidze okręgowej. Ma to związek z planowaną na
przyszły rok reorganizacją niższych lig
na Mazowszu.
– W każdym meczu będziemy walczyć tylko i wyłącznie o zwycięstwo.
Chcemy zająć bezpieczne miejsce,
które zapewni nam utrzymanie. Wierzę w swój zespół, ale wszystko zweryfikuje jak zawsze boisko. Więcej będzie można powiedzieć po pierwszych
ligowych pojedynkach – powiedział
Konrad Kucharczyk, opiekun Marcovii.

FOT. ORGANIZATORZY

Występująca w lidze okręgowej Marcovia Marki sezon 2017/2018 zainauguruje meczem
z warszawską Błyskawicą. Spotkanie to rozegrane zostanie w niedzielę, 13 sierpnia
na boisku rywali.
Marcin Boczoń
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Hubert Dałek (w białej koszulce) podczas sparingu z Drukarzem Warszawa.
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O bitwie pod Ossowem w Brukseli

Burmistrz Tłuszcza zaprasza

FOT. MD

11 lipca miało miejsce otwarcie wystawy „We saved Europe Bitwa pod Ossowem 1920”
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Po raz pierwszy europosłowie mogli zapoznać
się z okolicznościami wojny polsko-bolszewickiej i bitwą uznawaną za jedną
z osiemnastu najważniejszych i decydujących o losach świata.

Rafał Orych
Organizatorami wystawy byli
europoseł Janusz Korwin-Mikke
i Park Kulturowy Ossów – Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
W otwarciu wystawy uczestniczyła delegacja z powiatu wołomińskiego. Ponadto stawili się
europosłowie m.in. Robert Jarosław Iwaszkiewicz i Marek Jurek.

CUD WSPANIAŁEJ ORGANIZACJI

– W tamtych czasach była
realna groźba, że bolszewicy
podbiją Polskę, Niemcy, Francję
i zatrzymają się dopiero na Pirenejach. Wszędzie czekały komunistyczne bojówki, które były
gotowe przejąć władzę w swoich
krajach. W 1920 r. wydawało się,
że Polska ulegnie pod ciosami
bolszewików, państwo polskie
powstało przecież dopiero 2 lata
wcześniej, nie było zorganizowane, nie miało właściwie armii,
nie było jedności w państwie, sytuacja była dramatyczna. Jednak
okazało się, że w naprawdę ciężkiej sytuacji Polacy potrafią się

zjednoczyć i na ten temat właśnie jest ta wystawa – powiedział
Janusz Korwin-Mikke.
– Bitwa Warszawska, zwana
Cudem nad Wisłą, to największe
polskie zwycięstwo czasów nowożytnych. Nie tylko zwycięstwo
militarne, ale cud fantastycznej
organizacji zgody narodowej,
współpracy Polaków wszystkich
stronnictw, umiejętności połączenia trzech zaborów w błyskawicznym tempie. To wielkie
osiągnięcie, które zasługuje na
wielkie upamiętnienie. Dlatego
władze Wołomina, powiatu wołomińskiego, ludzie dobrej woli,
przedstawiciele
stowarzyszeń
i organizacji od lat zabiegają
o godne ukazanie wydarzeń
z 1920 roku właśnie w Ossowie
– podkreślił Rafał Pazio, dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
w Ossowie.

ENTUZJASTYCZNE PRZYJĘCIE

- Składam podziękowania organizatorom wystawy za trud
jej przygotowania, ale i za sam
pomysł na miejsce jej otwar-

cia. Bruksela to dziś pod wieloma względami centrum Europy
i to właśnie tam warto promować nasze dokonania dla niej
– zwłaszcza z tego chwalebnego
momentu historii, który w 1920
r. zaważył o jej losach – stwierdził Andrzej Marek Grodzki,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Zielonce.
- Wysoko oceniam działania
Parku Kulturowego w Ossowie,
środowisk lokalnych i samorządowych, które biorą na siebie
ciężar upowszechniania tej wiedzy już nie tylko na własnym podwórku, ale tym razem w Parlamencie Europejskim, gdzie mają
okazję dowiedzieć się o tym eurodeputowani i urzędnicy z 28
państw członkowskich, a także
goście z całego świata – dodał.
- Otwarcie wystawy było
przyjęte entuzjastycznie, a zaprezentowana
problematyka
spotkała się z dużym zainteresowaniem parlamentarzystów.
Niektórzy przyznawali, że dzięki
tej wspaniałej inicjatywie dowiedzieli się, jak ważną rolę odegrali
Polacy, pokonując bolszewików
i zatrzymując ich komunistyczne plany podboju Europy
– stwierdziła Małgorzata Zyśk,
Radna Powiatu Wołomińskiego
z Ząbek.
- Nasza delegacja Powiatu
Wołomińskiego skupiała ludzi
z wielu środowisk. Dla mnie
ważny był fakt, że wizyta odbyła się w doborowym towarzystwie osób, którym przyświecał jeden cel: przedstawienie
naszej historii ojczystej oraz
bohaterstwa Polaków walczących o wolność naszego kraju
i chrześcijańskiej Europy. Program wizyty był bardzo napięty,
ale udało nam się uczestniczyć
we mszy świętej w obrządku
trydenckim i wykładach parlamentarzystów oraz zwiedzić
Brukselę, gmach Parlamentu
Europejskiego i muzeum bitwy
pod Waterloo - dodała.

Piękna tradycja uroczystości
dożynkowych stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Dla każdego rolnika jest oczywiste, że ziemia jest świętością.
Jest to dla nas także okazja, by
podziękować Boskiej Opatrzności
i prosić o błogosławieństwo na
przyszły rok. W Gminie Tłuszcz
kontynuujemy tę piękną tradycję.
Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na Tłuszczańskie
Święto Plonów, które odbędzie
się 20 sierpnia od godz. 11:00
na terenie Zespołu Szkół im. Ks.
Jana Twardowskiego w Stryjkach. W programie imprezy są
m.in. Msza Św. polowa, występy lokalnych zespołów, koncert
grupy Metris, Warszawskiej Kapeli z Targówka, zespołu Bayera, Spike i Rytm. Organizato-

Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza.

rzy przygotowali również szereg
dodatkowych atrakcji, dlatego
też jeszcze raz serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania
i wspólnej zabawy.

REKLAMA
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Wkrótce głosowanie
Znamy już listę projektów złożonych do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 (WBO), które pozytywnie przeszły ocenę
merytoryczną i mają szansę na realizację w przyszłym roku.
MP
Specjalny zespół zadaniowy
Urzędu Miejskiego w Wołominie
poddał ocenie w sumie 58 projektów, z czego 54 zweryfikowano pozytywnie. Łączna wartość
projektów, które przeszły do kolejnego etapu WBO 2018 wynosi
2.693.689,47 zł. Które projekty
wygrają i znajdą się w budżecie
gminy na rok 2018 zdecyduje
głosowanie mieszkańców.
- Budżet Obywatelski zakłada, że to mieszkańcy miast
i wsi decydują o tym na co część
pieniędzy z budżetu gminy zo-

Katarzyna Pazio.

stanie wydana. Cieszę się, że po
raz kolejny mamy szansę zawalczyć o pieniądze dla społeczności Duczek i okolic – mówi
Katarzyna Pazio, wnioskodawczyni projektu pn. „Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach”.
- W tym roku, wspólnie z rodzicami, dyrekcją i gronem pedagogicznym Przedszkola im.
Pszczółki Mai w Duczkach, złożyliśmy do WBO 2018 jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt miękki. Pierwszy zakłada
doposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu w Duczkach i stworzeniu ogólnodostępnej strefy

zabaw dla najmłodszych dzieci.
Drugi projekt to pomysł na ciekawe zajęcia z matematyki dla
przedszkolaków. Wierzę, że podobnie jak w roku poprzednim,
dzięki jedności naszej społeczności lokalnej i pomocy sąsiadów
uda nam się wygrać głosowanie
i zrealizować wspólnie coś dla
naszych najmłodszych dzieci.
Do 17 sierpnia 2017 roku Urząd
Miejski w Wołominie ogłosi
ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie. W tej
edycji, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł oddać głos na:
1 projekt inwestycyjny, 1 projekt

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

miękki oraz 1 projekt związany
z rewitalizacją miasta. Głosowanie potrwa od 18 sierpnia do
4 września 2017 roku.
REKLAMA

