REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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Udana
rekonstrukcja
Ważnym punktem obchodów
97. rocznicy Bitwy Warszawskiej
w Ossowie była zorganizowana
przez Starostwo Powiatowe
w Wołominie rekonstrukcja Bitwy
Warszawskiej.
Czytaj na str. 2

Będzie park
Rozpoczęły się prace związane
z budową parku przy Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich
w Wołominie. Mają się zakończyć
do 30 września 2018 roku.
Czytaj na str. 3
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MON zainwestuje
w Ossowie
Podczas obchodów 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej ogłoszono decyzję o budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. W kuluarach uroczystości 15 sierpnia mówiło się,
że w przedsięwzięcie zostanie zainwestowane kilkadziesiąt milionów złotych.

Mariusz Pazio
Uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego budowy
Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie jako filii Muzeum
Wojska Polskiego nastąpiło w godzinach wieczornych 14 sierpnia
w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie.

Ważny wieczór
Uroczystość została przygotowana przez pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej
we współpracy z Samorządową
Instytucją Kultury „Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920”. Pod
dokumentem podpisy złożyli: minister obrony narodowej Antoni
Macierewicz, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
starosta wołomiński Kazimierz
Rakowski, burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan oraz burmistrz
Zielonki Grzegorz Dudzik. Na
uroczystości obecni byli także senator Jan Żaryn, sekretarz stanu
w MON Michał Dworczyk, także
m.in. przedstawiciele rady powiatu i rady miejskiej w Wołominie,
członkowie grup rekonstrukcyjnych, przedstawiciele mediów,
osoby zasłużone dla upamiętniania wydarzeń w Ossowie.
Podczas uroczystości zaprezentowano najważniejsze założenia koncepcji architekta Czesława
Bieleckiego i jego pracowni Dom
i Miasto. Konsultacje historyczne
przeprowadził Andrzej Nowak.

Jak to będzie wyglądało?
W prezentacji zaznaczono,
że latem 1920 roku rozegrał się
najbardziej dramatyczny akt walki o przetrwanie Polski, ale także
Europy. Sowieci już od 1918 roku

obiecywali zburzyć jak to mówili polskie przepierzenie, które
oddzielało rewolucję rosyjską od
spodziewanej rewolucji w Niemczech.
Podkreślano także, że w centrum inwestycji powstanie ogród
pamięci poległych, nad którym
górować będzie nowe Muzeum
Wojska Polskiego. Zostanie w nim
pokazany sens odważnego patriotyzmu i chwały polskiego oręża.
Zobaczymy historię zwycięstwa
a nie klęski. Oglądający prezentację
dowiedzieli się także, że powstaną
maszty stulecia niepodległości Polski i stulecia Bitwy Warszawskiej.
Pojawi się także wzniesienie, a na
nie będzie prowadzić aleja zwycięstwa. Zostanie zbudowany amfiteatr, wpisany w utworzone wzgórze. Z jego trybun będzie można
obserwować pole bitwy i rekonstrukcję wydarzeń z 1920 roku.
Polski krajobraz będziemy oglądać

jak z amfiteatru w Syrakuzach. Na
szczycie wału obronnego pojawi się
taras z mapą Europy. Podkreślono,
że Lenin i Stalin chcieli obalać państwa kontynentu jak pionki, a bitwa
pod Ossowem pozwoliła Piłsudskiemu zorganizować kontrofensywę, obronić Polskę i Europę. Zaznaczono również, że filia Muzeum
Wojska Polskiego „wyrasta z mazowieckiego krajobrazu”.

Szansa dla regionu
Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie będzie największą
inwestycją o charakterze
historycznym na terenie Ossowa.
W przedsięwzięcie zostanie zainwestowane kilkakrotnie więcej niż
w renowację pałacu w Chrzęsnem.
Stanie się centrum obchodów
wielkiego zwycięstwa Polaków
z 1920 roku. Można sobie już dziś
wyobrazić, że wycieczki szkolne,

grupy zorganizowane, pielgrzymki zwiedzające Warszawę i np.
Muzeum Powstania Warszawskiego przyjadą także do Ossowa. Dla
tej miejscowości i całego powiatu
wołomińskiego będzie to bardzo
istotny impuls.

W związku z przygotowaniami do realizacji budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej
1920 roku burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan zaprosiła wszystkich mieszkańców Ossowa na spotkanie
informacyjne z sekretarzem
stanu Ministerstwa Obrony
Narodowej Michałem Dworczykiem, które odbędzie się
we wtorek, 29 sierpnia, o godzinie 18.00, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie, ul. Matarewicza 150.
Plany muzeum na str. 4
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30-lecie GKS
„Korona” Jadów

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

W sobotę, 2 września o godz. 15.00 na boisku w Jadowie rozpoczną się uroczystości 30-lecia Gminnego Klubu
Sportowego „Korona” Jadów.
W programie przewidziano m.in. występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza (musztra paradna), przedstawienie
historii klubu, prezentację drużyn, występ Cheerleaders Olimpia i Iskra Łochów oraz mecz inaugurujący „Korona”
Jadów z samorządem. Gwiazdą wieczoru będzie Mario Bischin. Zachęcamy do udziału w uroczystościach.

FAKTY.samorząd

Telefony
alarmowe

Weterynarz

Gabinet weterynaryjny
wwlWet
Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl
godz otwarcia
pon-pt 9:00-21:00
sob 10:00-18:00
niedz 11:00-16:00
tel 516 268 850

25 sierpnia (piątek)
15:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
17:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
19:00 – Annabelle: Narodziny zła – 16 zł

Eucharystyczne wspomnienie
Najważniejszym
punktem obchodów 15
sierpnia w Ossowie była
koncelebrowana przez abpa
Hosera Msza Święta.
AW
Po zakończeniu Eucharystii,
w emocjonalnym przemówieniu
wagę wydarzeń sprzed 97 lat podkreślił Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński. Dziękował przy
tym wszystkim zgromadzonym za
przybycie i wspólne upamiętnienie bohaterów sierpnia 1920 roku.
Następnie, przy cmentarzu poległych w bitwie 1920 roku odczytane zostały listy Prezydenta RP
Andrzeja Dudy oraz Premier Beaty
Szydło skierowane do uczestników i organizatorów obchodów
w Ossowie. Tę część uroczystości
zakończył uroczysty Apel Poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców.

26 sierpnia (sobota)
15:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
17:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
19:00 – Annabelle: Narodziny zła – 16 zł

29 sierpnia (wtorek)
15:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
17:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
19:00 – Annabelle:
Narodziny zła – 16 zł
www .kino.robi.to

www.kino.robi.to
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Przyjdź na
spotkanie
W poniedziałek, 28 sierpnia
o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła
II 22 rozpocznie się spotkanie dotyczące budowy przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce. Udział wezmą
przedstawiciele inwestora PKP PLK
oraz wykonawcy firmy Banimex.
Spotkanie odbędzie się podczas drugiej części sesji Rady Miasta Kobyłka. Informacje: www.kobylka.pl.

Babie lato
To tytuł imprezy, która odbędzie
się w niedzielę, 27 sierpnia o godz.
14.00 w parku miejskim w Markach. W programie m.in. maraton
bajek, spektakle, koncerty, animacje, warsztaty, gry. Na zakończenie
mapping na murach fabryki Briggsów (godz. 21.15). Informacje: www.
mokmarki.pl.

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.

28 sierpnia (poniedziałek)
15:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
17:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
19:00 – Annabelle: Narodziny zła – 16 zł

31 sierpnia (czwartek)
15:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
17:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
19:00 – Annabelle: Narodziny zła – 16 zł

opr. eda

Imieniny
Stefanówki

27 sierpnia (niedziela)
14:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
16:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
18:00 – Annabelle: Narodziny zła – 16 zł

30 sierpnia (środa)
15:00 – Gang Wiewióra 2 3D – 17 zł
17:00 – Gang Wiewióra 2 2D – 16 zł
19:00 – Annabelle: Narodziny zła – 16 zł

fakty.news

Udana rekonstrukcja
rd
Ważnym punktem obchodów 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie była zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Wołominie rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Tegoroczne widowisko
plenerowe obejrzała kilkutysięczna publiczność. W inscenizacji udział wzięło blisko 200
rekonstruktorów w uzbrojeniu
i umundurowaniu z tamtego
okresu. Nie zabrakło wybuchów, strzałów i walki na szable, a sceneria została wzbogacona o nowe elementy: sztab
w Markach oraz ząbkowski
szpital polowy.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

Przyjdź na spotkanie
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W poniedziałek, 28 sierpnia o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22 rozpocznie
się spotkanie dotyczące budowy przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce. Udział wezmą przedstawiciele inwestora
PKP PLK oraz wykonawcy firmy Banimex. Spotkanie odbędzie się podczas drugiej części sesji Rady Miasta Kobyłka.
Informacje: www.kobylka.pl.
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Będzie park

Nasi strażacy na Pomorzu

Rozpoczęły się prace związane z budową parku przy
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
Mają się zakończyć do 30 września 2018 roku.

Ośmiu druhów OSP z Wołomina, Ossowa i Majdanu wyjechało na Pomorze, aby pomóc
poszkodowanym w nawałnicy. Pomagali w miejscowości Rytel.
eda

eda

łej architektury: siedzisk, koszy,
tablic informacyjnych i dydaktycznych, barierek; budowę placu
parkingowego i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych; budowę ogrodzenia parkowego wraz
z wejściami i wjazdami; budowę
zjazdu.
Gmina Wołomin otrzymała
prawie 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowiska na
lata 2014-2020. Jednak wysokość
dofinansowania jest orientacyjna
i będzie zmniejszona, ponieważ
była liczona od zakładanej wartości kosztów poniesionych na
realizację, podanych do umowy
o dofinansowanie – 6.976.705,50
zł – przed przetargiem o roboty
budowlane.

Na Pomorze wyjechali: Grzegorz Skoczeń, Dominik Szuba,
Karol Olender, Mateusz Górski,
Mirosław Matyjaszek, Kamil
Maciąg, Kacper Królik i Przemysław Milewski. Decyzję o wy-

pomóc. Na terenie gminy jest prowadzona zbiórka darów dla poszkodowanych. Strażacy w ramach
swojej misji sporządzają listę niezbędnych produktów. Szczegółowe
informacje: www.wolomin.org oraz
na Facebooku.
Warto pomóc.

fot. UM Wołomin

Przypomnijmy, 25 czerwca
podpisano umowę z firmą – Remondis Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie, wyłonioną z przetargu nieograniczonego. Wartość
umowy to 4.783.967,35 zł.
W ramach przedmiotu umowy
wykonawca musi wykonać m.in.
budowę i przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych
wraz z towarzyszącymi murami
oporowymi, schodami terenowymi, placami, budową ogródków
dydaktycznych wraz z towarzyszącymi ścieżkami i elementami
małej architektury; budowę pomostów towarzyszących zbiornikowi wodnemu; budowę placu
zabaw dla dzieci i młodzieży; budowę parkowych obiektów ma-

słaniu strażaków podjęła burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan po
otrzymaniu listu z prośbą o pomoc.
Apel do gmin w całym kraju napisał sołtys Rytla Rafał Ossowski we
współpracy z burmistrzem gminy
Czersk Jolantą Fierek.
Mieszkańcy Wołomina też mogą

Fakty.samorząd

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

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

Zakończyły się prace przy budowie ul. Wojska Polskiego w Zielonce na odcinku od
ul. 1 Maja do ul. Bankowej. Koszt tej inwestycji to 1,8 mln zł.
opr. redakcja
Budowę przeprowadziła firma Fal-Bruk Sp z o.o. z Warszawy. Prace rozpoczęły się
w marcu tego roku i zakończyły się zdecydowanie przed planowanym terminem, który wyznaczony był na ostatni kwartał
2017 r. Projekt zakładał budowę
drogi gminnej na odcinku od ul.
1 Maja do ul. Bankowej o szerokości 6 metrów. Oprócz jezdni
powstały: ścieżka rowerowa po
jednej stronie jezdni i chodnik
po drugiej stronie.
Na skrzyżowaniach z dochodzącymi ulicami zbudowane zostały wyniesione skrzyżowania, które mają za zadanie
spowolnić ruch aut i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.
Oprócz tego powstało też nowe

oświetlenie ulicy, na które składa
się 19 latarni ulicznych z oprawami typu LED.
To nie jedyna ulica budowana
w Zielonce w tym roku. Zbudowana została już ulica Moniuszki
przy nowym przedszkolu. Trwa-

REKLAMA

fot. UM zielonka

fot. eda

Zielonka: Nowa ulica
Wojska Polskiego
ją też zaawansowane prace przy
budowie ulicy Ossowskiej. Trwa
rozbieranie płyt MON i przygotowanie podbudowy drogi. Ulica
Ossowska ma zostać oddana do
użytku późną jesienią.
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MON zainwestuje w Ossowie

fot. organizatorzy

Dokończenie ze str. 1
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Mieliśmy szczęście do ludzi
Państwa Banaszków zna w Tłuszczu każdy. To niezwykłe
małżeństwo od lat prowadzi jedno z najbardziej
rozpoznawalnych i najważniejszych tłuszczańskich
przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Ich firma istnieje
już 40 lat! W rozmowie z Marcinem Ołdakiem Pani Halina
i Pan Kazimierz opowiadają o sobie i przeszłości Auto-Banu.
Marcin Ołdak: Jak to się
wszystko 40 lat temu zaczęło?
Było trudno?
Halina Banaszek: – Oczywiście,
że było trudno. Na początku mój mąż
musiał dawać sobie radę w warsztacie sam. Wyjąć silnik i włożyć silnik
samemu to nie lada wyczyn. Pamiętam, że mąż kładł skrzynię biegów
na głowie i w ten sposób ją wkładał
do samochodu z kanału.
Kazimierz Banaszek: – Pamiętam pierwszą skrzynię biegów, którą naprawiałem. To była
skrzynia z dużego fiata Pana Tolka Stęplewskiego. Wtedy, gdy
zaczynaliśmy, nie było urządzeń
i materiałów, a odpowiednie części trzeba było zdobywać. Często
nie płaciło się pieniędzmi, tylko
towarem spożywczym: cielęciną
lub wieprzowiną. Z biegiem czasu
człowiek nabrał więcej doświadczenia i wprawy. Firma rozwijała
się w dobrym kierunku.
Z małego tłuszczańskiego
warsztatu samochodowego
powstała potężna jak na nasze
warunki firma ze stacją kontroli
pojazdów. Co było momentem
przełomowym?
Kazimierz Banaszek: – Pod koniec lat dziewięćdziesiątych przy
warsztacie na ulicy Rodziewiczówny było już zbyt ciasno. Zastanawiałem się, jak rozwiązać tę sprawę.
Pewnego razu, wracając z polowa-

nia, zatrzymałem się przy starym,
zrujnowanym młynie przy ul. Przemysłowej i wpadłem na pomysł zagospodarowania tego terenu. Mój
syn ukończył już technikum samochodowe i bardzo dużo pomagał mi
przy naprawach. Dzięki temu mogłem zająć się budową stacji diagnostycznej i nowego warsztatu.
Halina Banaszek: – To, że miałeś
następcę – dodawało Ci skrzydeł.
Kazimierz Banaszek: – Tak, to
była ogromna mobilizacja. Od tej
pory wiedziałem, że pracuję nie
tylko dla siebie, a rodzinna firma
będzie kontynuowana.
Halina Banaszek: – My wszyscy przez te lata pracowaliśmy
na jedno. Ja prócz prowadzenia
sklepu prowadziłam także księgowość. Ciężka praca wymagała
wyrzeczeń, ale dziś jestem dumna
z efektów i z tego, że mamy komu
firmę zostawić. Mąż miał wiele dobrych pomysłów, dzięki temu jest
w Tłuszczu jedno kompleksowe
miejsce, gdzie można samochód
naprawić, zarejestrować i umyć.
Kazimierz Banaszek: – Mam
jeszcze masę pomysłów, ale nie
wiem, czy na ich realizację pozwoli mi PESEL (śmiech).

Jakich ludzi spotykaliście Państwo na swojej drodze?
Kazimierz Banaszek: – Muszę
przyznać, że miałem szczęście do
ludzi, szczególnie do pracowni-
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ków. Jeden z nich Pan Sławek Jankowski jest z nami 33 lata. Cała załoga, mechanicy i personel tworzą
zgrany zespół. Bez pracowników
nie byłoby tego, co jest.
Halina Banaszek: – Dziś jest
ciężko o uczciwych ludzi, a my takich mamy. Przez te czterdzieści lat
nasze państwo, także i małe ojczyzny zmieniły się nie do poznania.

Jestem ciekaw Państwa opinii,
czy przykładowemu początkującemu przedsiębiorcy dziś jest
łatwiej?
Kazimierz Banaszek: – Wydaje mi się, że dziś jest łatwiej. Jest
inna atmosfera.
Halina Banaszek: – Ja z kolei
trochę obawiam się przyszłości.
Przedsiębiorcy żyją w pewnej niepewności, czy nie będzie gwałtownych ruchów w ustawach, dziś
zbyt wiele ważnych spraw ustala
się w pośpiechu i nocami.
Jesteście Państwo znani
ze wspierania akcji charytatywnych oraz lokalnych przedsięwzięć. Uważacie to za swój
obowiązek?
Kazimierz Banaszek: – To obowiązek i przyjemność, należy się
dzielić z potrzebującymi. Ja chciałbym wyróżnić tutaj moją współpracę ze szkołą w Mokrej Wsi, której
jestem absolwentem. Ówczesna
szkoła była drewniana i dwuklasowa, a dwa pomieszczenia były
wynajmowane też na Przykorach.
Mam do tych czasów sentyment.
Od lat chętnie wspomagamy też
ociemniałe dzieci w Laskach.
Nie samą pracą człowiek żyje,
opowiedzcie Państwo naszym
czytelnikom o swoich pasjach.
REKLAMA

Dla
przyszłych
pokoleń
Halina Banaszek: – Od 17
lat należę do klubu amazonek
w Wyszkowie. To stowarzyszenie kobiet po mastektomii.
Chciałabym, aby taki klub powstał także w Tłuszczu, wydaje
mi się, że mam pomysł, jak to
zrobić. Osoby, które dowiadują
się o chorobie onkologicznej,
nie mogą zostać same.
Kazimierz Banaszek: – Moją
pasją są ptaki, szczególnie egzotyczne. Muszę się przyznać,
że jak wrócę do domu, to często z nimi rozmawiam niczym
z małymi dziećmi. Poza tym
przez lata udzielałem się w lokalnej społeczności, byłem prezesem klubu sportowego, kierowałem kołem łowieckim.
Halina Banaszek: – Trzeba
dodać też to, że oprócz warsztatu mąż ma gospodarstwo po
rodzicach. Obecnie jesteśmy
po żniwach, a w garażu suszy
się zboże.
Szanowni Państwo, czego
życzyć Państwo z okazji 40-lecia firmy?
Halina Banaszek: – Przede
wszystkim zdrowia i wytrwałości.
Kazimierz Banaszek: – Miłych klientów i wspólnego języka z personelem i tak jak
powiedziała żona – przede
wszystkim zdrowia. Jeśli ono
będzie, to deklaruję, że będę
pracował jeszcze, ile sił starczy.

Dzięki Panu Bogdanowi
Domagale i Pani Annie
Jadackiej z firmy DJCHEM
Chemicals Poland replika
czołgu Renault-FT 17
została wypożyczona
do Ossowa. Cieszy się
wielkim powodzeniem
zwiedzających.
AW
Czołg przyjechał spod wołomińskiej siedziby DJCHEM i stanął
przy Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie.
Był wielką atrakcją uroczystości
z 14 i 15 sierpnia. Jeszcze przez
kilka tygodni będzie odgrywał
bardzo istotną rolę w działaniach
edukacyjnych
prowadzonych
na terenie Parku Kulturowego
w Ossowie.
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Paragraf na słońce
Postawiony w sąsiedztwie nowy budynek zasłania ci słońce w oknach?
Możesz za to dostać odszkodowanie,
nie licz jednak na nakaz rozbiórki nowej
budowli postawionej w zgodzie z przepisami budowlanymi.
Prawo dokładnie ustala odległości, jakie trzeba zachować między budynkami ze względu na konieczność zapewniania im naturalnego oświetlenia.
Odległości, które mają dać naturalne oświetlenie (zwane też w przepisach
nasłonecznieniem) w domach, zostały określone w § 13 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Same pomiary
tych odległości to czynności bardzo skomplikowane. Brana jest pod uwagę
nie tylko wysokość budowanego domu, ale i usytuowanie okien w przeciwległej ścianie budynku istniejącego, czyli przesłanianego. Im wyższy budynek
przesłaniający i niżej położone okna w domu przesłanianym, tym odległość
ta powinna być większa. Przesłanianie obiektów o wysokości do 35 m mierzy
się od poziomu najniżej położnych okien budynku przesłanianego do poziomu
najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części. Z § 13 ust. 6 ww. rozporządzenia wynika, że w zabudowie
śródmiejskiej odległości te mogą być mniejsze, ale nie więcej niż o połowę.
W art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego zapisany jest też nakaz ogólny
projektowania i budowania, w taki sposób, by zapewnić poszanowanie uzasadnionych interesów posiadaczy budynków sąsiednich. Jeśli nowy budynek,
postawiony zgodnie z tymi przepisami, negatywnie wpływa na sąsiednie budynki, ich właściciele mogą żądać rekompensaty. Oceniając takie spory, sąd
bierze pod uwagę zwyczaje panujące na danym terenie, przeznaczenie nieruchomości, ale już niesubiektywne odczucia niezadowolonych sąsiadów. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego mówiący, iż takim działaniem może być
wzniesienie budynku, który przysłania sąsiadowi światło słoneczne i utrudnia
cyrkulację powietrza. Na tej podstawie Spółdzielnia Mieszkaniowa Hortensja
pozwała spółkę Universal Properties Delta oraz Miasto Stołeczne Warszawa
domagając się zasądzenia od nich 75 tys. zł jako odszkodowania za obniżenie wartości jednego lokalu mieszkalnego, będącego jej własnością. Szkodę tę
wywołało wedle spółdzielni nadbudowanie (penthouse) na wielokondygnacyjnym budynku, stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie ich domu. Nadbudowa
została przeprowadzona legalnie – mimo to zwiększyło się zacienienie lokum
spółdzielni – balkon wcześniej nasłoneczniony znajduje się teraz permanentnie
w cieniu, zmieniła się cyrkulacja powietrza. Pogorszył się standard lokalu, czyli
spadła jego wartość rynkowa. Podobnie zakończyła się sprawa moich klientów,
których mieszkania zacienił wieżowiec postawiony w Warszawie – na mocy
zawartej prze zemnie ugody otrzymali oni bardzo wysokie odszkodowania.
Adwokat Anna Błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. Malinowa 10
Tel. 22 214 01 46
Tel. 692 383 412

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

Niedopałki na plaży, czyli
o rozwoju moralnym
Wakacje dla większości rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym powoli dobiegają końca. Wielu z nas miało okazję zobaczyć
morskie plaże, górskie szlaki i malownicze jeziora. Czas letniego
wypoczynku, o ile nie zorganizujemy go sobie na kompletnym odludziu,
sprzyja także rozmaitym interakcjom społecznym oraz obserwacji życia
innych ludzi. Czasem drobne wydarzenie wywołuje głębszą refleksję na
temat życia i podejścia do pewnych zagadnień. Jaki więc związek ma
tytułowy niedopałek z rozwojem moralnym?
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Kiedy wyrywamy się na jakiś
czas z codziennej rutyny, zorganizowanej głównie wokół pracy
własnej, szkoły i zajęć pozaszkolnych dzieci, obowiązków domowych itp., niektórzy z nas odczuwają nieodpartą chęć zmiany,
odreagowania tego wszystkiego, co nas ogranicza na co dzień
i sprawia, że postrzegamy nasze
życie jako trudne i nudne. Dlatego „na wakacjach” pozwalamy
sobie na zachowania, na które nie
odważylibyśmy się kiedy indziej.
Nie śpimy do rana, wyczekując
wschodu słońca przy ognisku;
biegamy boso po kałużach, śpiewamy na głos w środku lasu – to
przykłady zachowań o niewielkim stopniu autodestrukcji lub
poluzowania norm moralnych.
Niestety, tych ostatnich można wymieniać znacznie więcej
– i niekoniecznie wiążą się one
z nadużywaniem wysokoprocentowych napojów (choć przyznać
trzeba, że często idą w parze). Daleka jestem też od kategoryzowania, która tzw. warstwa społeczna
przoduje w zachowaniach moralnie wątpliwych – takie rozważania
zostawię celebrytkom, uznającym
się zapewne za istoty z wyższych
sfer. Dla mnie interesujące jest
samo zjawisko przestrzegania lub
nieprzestrzegania pewnych norm,
w zależności od okoliczności.

Etapy moralnego
rozwoju
Rozwój moralny człowieka,
w ujęciu wielu uznanych psy-

chologów, przebiega w zasadzie
podobnie: można w nim wyróżnić
kilka, następujących po sobie faz
(ich nazwy mogą się nieco różnić), wśród których zauważalny
jest proces stopniowego przechodzenia od moralności regulowanej
„zewnętrznie” (od systemu nakazów i zakazów wpajanych przez
rodziców lub grupę rówieśniczą,
do przestrzegania pewnych zasad z obawy przed sankcjami:
od społecznego ostracyzmu, do
kar przewidzianych w systemach
prawnych), do tej regulowanej „wewnętrznie”, określanej jako moralna
autonomia.
Przykłady: dziecko nie bawi się
telefonem taty (choć bardzo go
on ciekawi), bo wie, że może być
za to ukarane – to tzw. stadium
egocentryzmu, zorientowane na
uniknięcie kary. Nastolatek zapala
papierosa w szkolnej toalecie, chociaż nie ma na to ochoty, ale koledzy mogą go wyśmiać – to w ujęciu rozwoju moralnego już wyższy
poziom (sic!), tzw. konwencjonalny,
gdzie najważniejsza jest społeczna
aprobata naszych zachowań.
Czasem słyszymy o przykładach
zachowań ilustrujących najwyższy
poziom moralnego rozwoju (postkonwencjonalny), gdy na przykład
ktoś znajduje dużą sumę pieniędzy
i oddaje ją, mimo iż mógłby ją bez
konsekwencji zatrzymać. Niestety, większość badaczy moralności
przyznaje zgodnie, że najwyższy
poziom rozwoju moralnego nie
dotyczy wszystkich; zdecydowana
większość populacji zatrzymuje się
na niższym stadium (unika zachowań moralnie nagannych z uwagi na
ich nieprzyjemne konsekwencje).

Moralność a proces
wychowania
Czy w procesie wychowania
poziom rozwoju moralnego osoby
„wychowującej” ma jakiekolwiek
znaczenie? Wydaje się, że tak.
Co więcej, wiele osób przejętych
swoją rolą „wychowawczą” ma poczucie, że dzieciom i młodzieży
należy wpajać zawsze najwyższe
standardy, bez wyjątków. Teorię
zatem znamy, a jak wygląda praktyka? Czy zbieramy swoje śmieci,
opuszczając miejsce pikniku dlatego, że patrzą na nas inni ludzie
(a nie chcemy przecież uchodzić
za brudasów)? Czy zachowujemy
się cicho w nocy, wiedząc, że inni
użytkownicy kempingu chcieliby
wypocząć w sposób konwencjonalny? Czy przestrzegamy zakazu
picia alkoholu w miejscach publicznych tylko w obawie przed
mandatem? A niedopałek papierosa gasimy i wyrzucamy do odpowiedniego kosza po to, by niekoniecznie nasze własne dziecko nie
oparzyło się, nadeptując nań lub
nie wzięło go do buzi, bawiąc się
piaskiem na plaży (zużyty pampers zakopany w piachu to także
interesujące znalezisko; szczególnie dla bardzo małych dzieci)?
Jeśli
powyższe
przykłady
wzbudzają Państwa oburzenie (jak
można mnie posądzać o takie zachowania?!?), to znak, że jesteśmy
przynajmniej w czwartym (z sześciu) stadium rozwoju moralnego
według L. Kohlberga. To napawa
optymizmem.

Fakty.edukacja

Ortografia na wesoło
Wiktorek, syn Ewy i Rafała Szlędek
z Wołomina, ur. 19.08.2017 r. o godz. 12.35
waga 3040 g, wzrost 53 cm.

Ola, córka Marty i Mariusza Wierzchuckich
z Nadmy, ur. 19.08.2017 r. o godz. 17.10
waga 3850 g, wzrost 56 cm.

To tytuł zajęć prowadzonych w formie zabawy z użyciem m.in. rebusów, skojarzeń,
rymowanek, puzzli i gier ortograficznych. Odbywają się one w kilku ośrodkach
kultury na terenie powiatu wołomińskiego. Ruszyły zapisy na nowy rok szkolny.

Basia, córka Hanny i Adama Balcerak
z Tułu, ur. 19.08.2017 r. o godz. 14.35
waga 3230 g, wzrost 50 cm.

Dominika Sara, córka Małgorzaty
Nowak-Boruc i Tomasza Boruca
z Wołomina, ur. 28.07.2017 o godz. 1.00
waga 2960 g, wzrost 52 cm.

Klara, córka Ady i Daniela Kacprzak
z Kobyłki, ur. 18.08.2017 r. o godz. 13.45
waga 3760 g, wzrost 55 cm.

Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(7-10 lat). Instruktorem jest Edyta
Nowak-Kokosza – absolwentka
filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz,
redaktor, korektor, copywriter.
Mama 11-letniej Zuzi i 9-letniego
Tymka. To dzieci są dla niej największą inspiracją w tworzeniu
zajęć „Ortografia na wesoło”.
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22. Informacje i zapisy: www.mok-kobylka.pl, tel. 22 763 81 60. Zajęcia
w czwartki o godz. 19.00.
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Ząbkach, ul. Słowackiego 10. Informacje i zapisy: www.mokzabki.
koti.pl, tel. 22 781 64 30. Zajęcia
w środy o godz. 18.00.
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Informacje
i zapisy: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13. Zajęcia w czwartki
o godz. 17.00.

fot. archiwum

red.

Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2. Informacje i zapisy: www.
mokmarki.pl, tel. 781 14 06. Zajęcia
w piątki o godz. 18.00.
„Ortografia na wesoło” planowana jest również w Ośrodku Kultury
i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3 oraz w Bibliotece Publicznej

Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15. Informacje i zapisy:
www.okis.zielonka.pl, tel. 22 771 90
70; www.bibliotekaradzymin.pl, tel.
22 786 50 24.
Warto przyjść, warto się przekonać, że nie taka ortografia straszna,
jak ją malują.
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Kąty-Miąski – na
drodze rozwoju

Kolejne
popiersia

Do redakcji „faktów.wwl” wpłynął list autorstwa
Kazimierza Prusa, mieszkańca Mińska Mazowieckiego.
Podzielił się on refleksjami dotyczącymi pozytywnych
zmian, jakie zaszły we wsi Kąty-Miąski (gmina
Strachówka), w której się urodził.
opr. RO

fot. ro

– Obecnie wieś Kąty-Miąski
zmieniła się nie do poznania. Od
czasu, jak utworzono samorządy,
każda gmina może sama decydować, co należy zrobić, aby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej.
Wójt Piotr Orzechowski zrobił
bardzo dużo i nadal stara się, żeby
wykorzystać budżet dla ich dobra.
I to wszystko, pomimo że nie ma
na terenie gminy zakładów pracy,
skąd mógłby czerpać wsparcie finansowe – pisze pan Kazimierz.

– Jest takie przysłowie: „dla
chcącego nie ma nic trudnego.” Jak
widać, potrzebny jest zapał i duży
wysiłek ludzi, którzy planują i wykonują takie przedsięwzięcia – dodaje.

Tak dla zakładów
mleczarskich

Dla chcącego nic trudnego
– Na trasie (droga krajowa nr
50 – przyp. red.) na odcinku 50 m
zbudowano drewniany przystanek
autobusowy. Jest to wielka przysługa, ponieważ pasażerowie mają
gdzie schronić się przed deszczem
i wiatrem. Udrożniono koryto rzeki
Cienkiej i zbudowano na niej most.
Wykonano go z dobrego materiału,
wytrzymującego duże obciążenia.
Pamiętam, jak dawniej mieszkańcy przejeżdżając przez most drżeli
z obawy, że wpadną do wody. Warto również wspomnieć, że kilka lat
temu położono asfalt na drodze od
kapliczki do lasu, a całkiem niedawno w kierunku wsi Borucza na

odcinku 900 metrów. Wyrównano
także pobocza żwirem. Taka inwestycja przyczyniła się do wygodnej
i bezpiecznej jazdy – wspomina
pan Kazimierz.

– Mam wielką prośbę do wójtów
i radnych gmin wiejskich z powiatów wołomińskiego i mińskiego,
aby zainterweniowali w sprawie
przywrócenia zakładów mleczarskich. Dzięki sprzedaży mleka
rolnicy mieliby dochód. Zakłady
mleczarskie w Mińsku Mazowieckim zostały zlikwidowane z nieznanych mi powodów. Gdyby
udało się je przywrócić, wówczas
sytuacja rolników uległaby poprawie. Umożliwiłoby to zwiększenie
hodowli krów, koszenie stojącym
odłogiem łąk, naturalne nawożenie
pól i zwiększenie plonów – apeluje
pan Kazimierz.

MP
Uroczystości w dniu 15 sierpnia w Ossowie rozpoczęto krótką
modlitwą przy Krzyżu – w miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki,
poprowadzoną przez arcybiskupa
Henryka Hosera SAC. Następnie
uczestnicy, skupieni w modlitwie
udali się pod oddalony o ponad
kilometr pomnik księdza Ignacego
Skorupki przy szkole. Przed rozpoczęciem kolejnej części obchodów
w Dolinie Dębów Smoleńskich odsłonięte zostały popiersia śp. Marii Kaczyńskiej oraz śp. kpt. Pawła
Janeczka.

FAKTY.samorząd
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Tłuszczańskie Święto Plonów
Kłosy naszej ziemi w dożynkowym wieńcu, rosły w ciepłym deszczu, dojrzewały
w słońcu… 20 sierpnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Dożynkach Gminnych 2017
na terenie Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.
opr. redakcja

Konkursy i odznaczenia
W czasie dożynek zostały nadane szczególne odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznakę z rąk
burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz przewodniczącego

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem
kierunki:
fot. um tłuszcz

Tegoroczne
Tłuszczańskie
Święto Plonów tradycyjnie rozpoczął barwny korowód dożynkowy
nietradycyjnie, niestety, pod kopułą sierpniowego deszczu, który
z lekkim szelestem spływał po kolorowych parasolach, chcąc w ten
sposób zaznaczyć swoją obecność
na uroczystości. Przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej korowód składający się
z władz gminy, zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, rolników oraz delegacji sołectw: Miąse, Jasienica, Jarzębia Łąka, Jaźwie,
Stryjki, Chrzęsne, Postoliska –
prezentujących starannie wykonane wieńce dożynkowe, zakończył swój przemarsz pod sceną,
gdzie rozpoczęła się Msza Święta
celebrowana przez ks. Waldemara
Sierpińskiego – proboszcza parafii
w Postoliskach.
Starostami dożynek byli Państwo Monika i Piotr Buraczyńscy
– rolnicy z miejscowości Stryjki,
prowadzący od 2006 roku gospodarstwo rodzinne o powierzchni
8,00 hektarów użytków rolnych,
wspólnie z rodzicami Małgorzatą
i Krzysztofem Marszałami. Jest to
jedno z większych gospodarstw
we wsi Stryjki.

Zajęcia
odbywają się w:

Wystawy i zabawa
Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego
otrzymały: Małgorzata Białek ze wsi
Białki oraz Krystyna Ryszawy ze wsi
Grabów.
Po Mszy i części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Wystąpili m.in. Koło Gospodyń Wiejskich
,,Kalinki” z Miąsego, dzieci z Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach, zespół śpiewaczy
,,Jasieńki”, Klub Seniora ,,Uśmiech
Jesieni” z Tłuszcza, Chór Miejski
LUX MEA. Zostały ogłoszone wyniki konkursów organizowanych
w ostatnim czasie na terenie naszej
gminy: konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy, który swoim
patronatem objął starosta wołomiński oraz ufundował nagrody
pieniężne; poznaliśmy najsłodszą
gospodynię gminy Tłuszcz; dowiedzieliśmy się, kto ma najładniejszy
ogródek, kto jest najaktywniejszym
pszczelarzem, sołtysem, które sołectwo działa najprężniej oraz kto
zwyciężył w II gminnej olimpiadzie
wiedzy o wiejskim gospodarstwie
domowym i przedsiębiorczości.

Jak na dożynki przystało, nie
zabrakło stoisk organizacji i kół
promujących produkty lokalne
oraz wystawy plonów i płodów
rolnych. Wzrok przykuwała wystawa płodów rolnych przygotowana przez
Doradztwo
Rolnicze Gminy Tłuszcz oraz
plansz przedstawiających sołtysów dożynek, wyniki konkursów, odznaczonych rolników,
gospodarstwa agroturystyczne,
które przygotowało Doradztwo
Rolnicze Gminy Tłuszcz na czele
z Mieczysławą Kaską wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi
Tłuszczańskiej.
Po tym trudnym i pełnym poświęcenia okresie przyszedł czas
na zasłużoną zabawę, w której
pomoc zaangażowały się zespoły i formacje: zespół z Tłuszcza Metris, Warszawska Kapela
z Targówka, Radek i jego tancerki, czyli zespół Bayera oraz Robert z zespołu Spike wraz z tancerzami. Koniec uroczystości
uświetnił zespół Rytm.

tel. 512 751 052

» technik bezpieczeństwa i higieny pracy
» opiekunka dziecięca
» technik administracji
» Zespole Szkół w Poświętnem
» Gimnazjum w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
www.szkolapolicealna.com.pl

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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Filharmonia
dla dzieci
To tytuł nowego projektu muzycznego Anny SzarekLisiewicz, twórczyni i dyrektor Międzynarodowego
Festiwalu „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”
w Kobyłce. Już od września nie tylko na dzieci, ale i na
całe rodziny czeka muzyczna zabawa.

Edyta Nowak-Kokosza
W każdym miesiącu odbędą
się trzy koncerty: po jednym dla
dzieci w wieku 4-7 i 7-12 lat oraz
rodzinny w niedzielę.
– Koncerty szkolne i przedszkolne będą w ciągu tygodnia, by
dzieci mogły wybrać się z nauczycielami. Zapraszamy nauczycieli
– zabierajcie dzieciaczki i przybywajcie! Czeka nawet nagroda dla
nauczyciela, który przyprowadzi
najwięcej dzieci – tłumaczy Anna
Szarek-Lisiewicz.
Najbliższe koncerty za miesiąc: 29 września, godz. 9.30 (dla
dzieci 4-7 lat), 29 września, godz.

11.30 (dla dzieci 7-12 lat), 1 października, godz. 13.00 (familijny). Warto jednak już teraz
zarezerwować bilety, bo ilość
miejsc jest ograniczona (e-mail:
bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl, tel. 600 080 157). Dzięki
dofinansowaniu Narodowego
Centrum Kultury bilety kosztują tylko 12 zł. Siedzibą Filharmonii dla Dzieci będzie sala
Hotelu Gregory w Kobyłce.
Szczegółowe informacje: www.
FilharmoniaDlaDzieci.pl.
Wrześniowe koncerty odbędą się pod hasłem „Stukają,
pukają i SUPER GRAJĄ!”. Zobaczymy popisy czterech perkusistów i poznamy niesamowite
instrumenty. W październiku
będą saksofony i gitary, a w listopadzie – najpiękniejsze arie,
opowieść o przyjaźni i śpiewającym psie.
– Fundacja Perła Baroku
zwróciła się z prośbą o współpracę do Zarządu Powiatu Wołomińskiego i do burmistrza
miasta Kobyłka – ostateczne
decyzje jeszcze nie zapadły,
ale współpraca oczekiwana jest
z nadzieją. „faktom.wwl” dziękujemy za patronat i serdecznie zapraszamy czytelników
– mówi Anna Szarek-Lisiewicz.

„fakty.wwl” objęły Filharmonię
dla Dzieci patronatem
medialnym.

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 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 Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban,
złożony w dniu 29 czerwca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.33.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi powiatowej 4321W
od Kuligowa (wysokości dz. 827) do ul. Długiej w Czarnowie w gminie 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: 208 (208/1, 208/2), 254 (254/1, 254/2), 209/1 (209/6, 209/7), 209/3 (209/8, 209/9), 210/2
(210/6, 210/7), 443 (443/1, 443/2), 449 (449/1, 449/2), 278 (278/1, 278/2), 279 ( 279/1, 279/2), 280
( 280/1, 280/2), 351 ( 351/1, 351/2), 212 (212/1, 212/2, 212/3), 348 (348/1, 348/2), 343/2 (343/3,
343/4), 213 (213/1, 213/2, 213/3), 349 (349/1, 349/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229
(229/1, 229/2), 230 ( 230/1, 230/2), 231/1 (231/3, 231/4), 977/2 (977/3, 977/4), 977/1 (977/5, 977/6),
510/1 (510/3, 510/4), 231/2 (231/5, 231/6), 510/2 (510/5, 510/6), 232 (232/1, 232/2), 272 (272/1,
272/2), 273 (273/1, 273/2), 455 (455/1, 455/2), 431 (431/1, 431/2), 214 (214/1, 214/2, 214/3), 347
(347/1, 347/2), 215 (215/1, 215/2, 215/3), 216 (216/1, 216/2, 216/3), 217 (217/1, 217/2, 217/3),
218 (218/1, 218/2, 218/3), 219 (219/1, 219/2, 219/3), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222
(222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 276
(276/1, 276/2), 350 (350/1, 350/2), 346 (346/1, 346/2), 345 (345/1, 345/2), 437 (437/1, 437/2),
344 (344/1, 344/2), 466 (466/1, 466/2), 425 ( 425/1, 425/2) w obrębie 0004, Czarnów, jednostka ew.
143405_2 – Dąbrówka,

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, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożony w dniu 14 lipca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.38.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy
Wołomin w całości:
− ew. nr: 260 w obrębie 0015-15, 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: 251/5, 261/11 w obrębie 0015-15, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 9/1 w obrębie 0021-21, 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.

ew. nr: 762 (762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 762/6, 762/7), 961 (961/1, 961/2, 961/3, 961/4),
1732 (1732/1, 1732/2), 1735 (1735/1, 1735/2, 1735/3, 1735/4, 1735/5), 1731/1 (1731/2, 1731/3,
1731/4, 1731/5, 1731/6, 1731/7) w obrębie 0014, Kuligów, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,

−

ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 4 (4/1, 4/2), 8 (8/1,
8/2), 18 (18/1, 18/2, 18/3), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 25 (25/1,
25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 37 (37/1, 37/2) w obrębie
0009, Józefów, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,

−

ew. nr: 297/2 (297/3, 297/4), 298/1 (298/6, 298/7), 298/5 (298/8, 298/9), 452/1 (452/3, 452/4), 296/2
(296/19, 296/20), 296/4 (296/21, 296/22), 262 (262/1, 262/2), 269 (269/1, 269/2), 271 (271/1,
271/2), 273 (273/1, 273/2), 453 (453/1, 453/2), 302 (302/1, 302/2), 303/3 (303/7, 303/8), 303/4
(303/9, 303/10), 304 (304/1, 304/2), 267 (267/1, 267/2), 427 (427/1, 427/2), 268/1 (268/4, 268/5),
275 (275/1, 275/2), 299/2 (299/8, 299/9), 305 ( 305/1, 305/2), 268/2 (268/6, 268/7), 268/3 (268/8,
268/9), 279 (279/1, 279/2), 299/1 (299/6, 299/7), 270/2 (270/3, 270/4), 303/2 (303/5, 303/6), 270/1
(270/5, 270/6), 276 (276/1, 276/2), 306 (306/1, 306/2), 277 (277/1, 277/2), 307 (307/1, 307/2), 278
(278/1, 278/2), 308 (308/1, 308/2), 290 (290/1, 290/2), 291 (291/1, 291/2), 329 (329/1, 329/2),
289 (289/1, 289/2), 286/18 (286/19, 286/20), 309 (309/1, 309/2), 287/9 (287/10, 287/11), 288/9
(288/10, 288/11), 311 (311/1, 311/2), 310 (310/1, 310/2), 293/3 (293/13, 293/14), 293/7 (293/11,
293/12), 293/4 (293/15, 293/16), 293/5 (293/17, 293/18), 294/8 (294/20, 294/21), 294/18 (294/22,
294/23), 295/6 (295/13, 295/14), 295/11 (295/15, 295/16), 295/5 (295/17, 295/18), 295/3 (295/19,
295/20), 295/2 (295/21, 295/22) w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,

•

w projektowanym pasie drogowym innych dróg publicznych (droga gminna – ul. Okrężna), do przejęcia pod
inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 1731/1 (1731/2, 1731/3, 1731/4, 1731/5, 1731/6, 1731/7), 961 (961/1, 961/2, 961/3, 961/4),
w obrębie 0014, Kuligów, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,

•

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
− ew. nr: 292, 294/1, 294/5, 296/9, 296/17, 296/18 w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew.
143405_2 – Dąbrówka,
− ew. nr: 209/4, 209/5, 210/3, 210/4, 210/5, 211/3, 211/4, 211/5, 511 w obrębie 0004, Czarnów, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,

•

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 300/1 w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,

•

w projektowanym pasie drogowym, stanowiące wody płynące – kanał A:
− ew. nr: 272, 401 w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka.

REKLAMA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

−

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: 208 (208/1, 208/2) w obrębie 0004, Czarnów, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
− ew. nr: 263/2, 264, 265/1, 287/9 (287/10, 287/11), 288/9 (288/10, 288/11), 289 (289/1, 289/2), 291
(291/1, 291/2), 296/2 (296/19, 296/20), 296/3, 297/2 (297/3, 297/4), 299/1 (299/6, 299/7), 300/3,
427 (427/1, 427/2), 452/1 (452/3, 452/4), 453 (453/1, 453/2), 303/4 (303/9, 303/10), 304 (304/1,
304/2) w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie
Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć
interesantów, tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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

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.

j.mucka@firma-dom.pl
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Taka forma festiwalu
się sprawdza
Edyta Nowak-Kokosza: 3 września odbędzie się Mazowiecki Festiwal Harmonistów. To już mały
jubileusz – piąta edycja…
Jolanta Boguszewska: – Cieszę
się, że wydarzenie, które początkowo absolutnie nie było planowane jako cykliczne, ma już piątą
edycję. Myślę, że taka forma festiwalu się sprawdza, dlatego nie
planujemy szczególnych zmian.
W tym roku rozszerzymy naszą
ofertę o różnego rodzaju gadżety
związane z Fabryczką, które podczas wydarzenia będzie można
nabyć.

A z terenów nam bliższych, wystąpi Sylwester Chojnacki, mieszkaniec okolic Wyszkowa, grający
muzykę tradycyjną, oczywiście
głównie z Kurpiów Białych.

Czy Adam Strug pozostał wierny Mazowieckiemu Festiwalowi
Harmonistów?
– Tak, Adam od kilku miesięcy
pracował nad kształtem festiwalu
i składem wykonawców. On także,
jak co roku, poprowadzi wydarzenie.

Obchody „Cudu nad
Wisłą” w Ząbkach
W niedzielę, 13 sierpnia w Ząbkach uczczono 97.
rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

fot. archiwum

O V Mazowieckim Festiwalu Harmonistów rozmawiamy
z Jolantą Boguszewską, dyrektor Powiatowego Centrum
Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

9

opr. red.
V Mazowiecki Festiwal Harmonistów rozpocznie się
w niedzielę, 3 września
o godz. 15.00 w Fabryczce
w Wołominie, ul. Orwida 20.
Główny organizator – Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości. Współorganizacja – Inter Europol Piekarnia
Szwajcarska. Wstęp wolny.

Jakie instrumenty usłyszymy?
Kto wystąpi?
– Jest to Festiwal Harmonistów,
więc usłyszymy głównie harmonie, ale także akordeony. Zagrają
jak zwykle przedstawiciele młodego, średniego i starszego pokolenia muzykantów. Jestem bardzo
dumna z tego, że w tym roku zagra w Fabryczce Jan Fokt, rocznik
1936, jeden z najbardziej znanych
harmonistów radomskich, a towarzyszyć mu będzie skrzypaczka
Katarzyna Zedel. Poza tym zagra
harmonistka Katarzyna Szurman,
która przez kilka lat była członkiem Kapeli ze Wsi Warszawa oraz
Daniel de Latour, grający na harmonii trzyrzędowej, specjalizujący
się w polskiej muzyce tradycyjnej
z regionów nizinnych Mazowsza,
Radomszczyzny i Kielecczyzny.

Na początku do Ząbek przybyli rekonstruktorzy przemarszu ochotników, którzy przyszli
z Warszawy, aby uczcić przemarsz ochotników roku 1920.
Następnie rozpoczęła się
Msza Święta w kościele pw.
Świętej Trójcy w Ząbkach celebrowana przez kapelana ks. płk.
Bogdana Radziszewskiego. Po jej
zakończeniu uczestnicy, w asyście kompani honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im.
T. Kościuszki z Warszawy Wesołej oraz Orkiestry Wojskowej
z Siedlec, przemaszerowali na
ząbkowski cmentarz parafialny.

Czas zadumy
Po odśpiewaniu hymnu państwowego miały miejsce wystąpienia okolicznościowe.
Głos zabrał m.in. prof. Jan
Żaryn, senator RP podkreślił,
że odbywająca się wówczas
bitwa zadecydowała nie tylko
o zachowaniu niepodległości
przez Polskę, ale także o losach
świata. Uniemożliwiła ekspansję sowietów na Europę Zachodnią. Podkreśli także rolę
„Błękitnych oddziałów” ochotników w bitwie.
Następnie odbył się apel poległych i złożenie kwiatów przy
Pomniku Poległych w obronie
Ojczyzny w sierpniu 1920 r.

Piknik militarny
Po części oficjalnej burmistrz
Robert Perkowski i Mirosław Sobiecki, komendant Strzelców Ząbkowskich zaprosili uczestników na
piknik militarny z udziałem wojska
do Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Ząbkach.
W sali gimnastycznej dokonano
otwarcia wystawy „Bitwa Warszawska 1920 r.”, którą przygotowali członkowie Fundacji im. Księdza Ignacego Skorupki.
W trakcie pikniku I Warszawska Brygada Pancerna zaprezentowała pojazd saperski „Topola”
i wykonała pokaz saperski.
Dla miłośników militariów
przygotowano stoiska z bronią
strzelecką i moździerzem.
Ponadto, zainteresowani, pod
okiem wojskowego trenera, mogli
podszkolić swoje umiejętności celowania na trenażerze Cyklop, urządzeniu przeznaczonym do nauki,
kontroli i oceny dokładności celowania z broni strzeleckiej. Na pamiątkę
można było otrzymać wydruk z drukarni polowej – odezwę do Obywateli Rzeczpospolitej w związku z nadejściem bolszewików w 1920 r. Co
istotne, była ona opatrzona pieczęcią 50-lecia nadania praw miejskich
Ząbkom przypadającą w tym roku.
Oprawę muzyczną zapewnił
również Chór Miejsko-Parafialny
Cantores Misericordiae pod batutą Zbigniewa Szablewskiego.

REKLAMA

Urząd Miasta Zielonka zaprasza
do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości
pod budownictwo jednorodzinne i bliźniacze

DZIAŁKI BUDOWLANE
W ZIELONCE
ul. Mazurska, róg Orlej (730 m2 oraz 600 m2)
Więcej na stronie Zielonka.pl oraz pod nr tel. 22 761 39 25

SKLEP TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY

Wołomin
ul. Moniuszki 9
czynny:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
tel.: 22 776-30-22

Nowa kolekcja
-

bluzki
spódniczki
sukieneczki
marynarki
spodnie
koszule

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Dam pracę
zzZatrudnię 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
zzZatrudnię 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
zzAdmet 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
zzKrawcowe Ząbki, praca stała, tel. 606
792 663

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

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

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

FILTRY do WODY

bezpłatne badanie
tel. 783-509-003

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

zzMycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290

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

Studnie

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

Skup i sprzedaż podręczników
szkolnych. Wołomin, ul. Legionów 2, pawilon 5 – bazarek
“Kolejarz” przy PKS, (czynne od
15 lipca), tel. 503 417 317

Usługi różne
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

Budowlane usługi
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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

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

Projekty

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

Sklep zoologiczny Pupil

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

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

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

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

Auto części
skup aut

Volkswagen, Audi

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

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

Motoryzacja usługi

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

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

Projektowe usługi

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

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

Ekspres
zzZatrudnię cukiernika, pomoc cukiernika
do pracy w cukierni - Radzymin, tel. 606
880 373
zzSprzedam działkę w Emilianowie koło
Radzymina -7200 m2, usługowo- budowlaną. Tel 606 880 373

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJE
OGŁOSZENIE
2 2 787 07 11
664 200 502

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

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

Wnętrzarskie

Tel. 602 724 738

Cukiernia Banasiak

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

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

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

Obsługa imprez

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

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

Toczenie, frezowanie konwencjonalne i CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396

Ogrodzenia

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

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

Polski węgiel: orzech, groszek,
miał, kruszywo. Sprzedaż węgla z dostawą L. Czumaj, tel.
601 424 209
Sprzedaż kostki granitowej, piachu wiślanego, żwiru, tłucznia.
Wyburzanie i rozbiórka różnych
obiektów. Tel. 604 405 826

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

Blacharstwo
Lakiernictwo

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

Nieruchomości sprzedam
KRÓLIK

Domy na sprzedaż
Wołomin, ul. Wiosenna

www.tkrolik.pl, tel. 606 225 652
e-mail: biuro@krolik.pl

Nieruchomości wynajmę
zzWynajmę stary parterowy dom
80 m2 centrum Ostrówek, wszędzie
blisko, tel. 799 149 499

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

REKLAMA

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

fakty.kryminalne

9.08.2017

14.08.2017

10.08.2017

zz Kania Polska. Sylwester K. (lat 62)
w trakcie łowienia ryb na rzece Bug
wypadł z łódki podczas burzy i utonął.
Kołaków. Marek M. (lat 35), kierując
motocyklem marki Honda na prostym
odcinku drogi, nie dostosowując prędkości do zaistniałych warunków, zjechał
z pasa ruchu, w wyniku czego uderzył
w drzewo. Kierujący motocyklem
z licznymi obrażeniami ciała został
przetransportowany do szpitala.

11.08.2017

zz Ząbki. Sprawca, poprzez podważenie
i wyważenie okna, dostał się do mieszkania i skradł: biżuterię oraz pieniądze
w kwocie 7000 zł i 2500 USD. Suma
strat: 32.000 zł.
zz Ząbki. Sprawca skradł z terenu posesji
rower marki Romet Rambler koloru białoczarnego. Suma strat: 700 zł.
zz Wołomin, ul. Piłsudskiego. Cezary S.
(lat 21), kierując pojazdem marki Iveco,
potrącił pieszą Annę R. (lat 68), która
wtargnęła na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Kierującego przebadano
z wynikiem 0,00 mg/l. Pieszą z urazem
głowy przewieziono do szpitala, gdzie
pobrano krew do badania.

Dożynki w Klembowie rozpoczęły się uroczystym przemarszem barwnego korowodu spod
Gminnego Ośrodka Kultury na
błonia klembowskie. Starostami
w tym roku byli Agnieszka Karczewska z Sitek oraz Marcin Juszyński z Krusza. Polową Mszę
Świętą odprawił ks. proboszcz
Fabian Powała w asyście księży
z dekanatu wołomińskiego. Słowo
Boże do rolników skierował duszpasterz rolników ks. Witold Och.
Podczas Eucharystii poświęcono piękne wieńce i kosze dożynkowe, które zostały przygotowane
przez sołectwa z Dobczyna, Klembowa, Nowego Kraszewa, Ostrówka, Pieniek, Roszczepu, Sitek, Tułu
oraz Woli Rasztowskiej. Na koniec wójt gminy Klembów Rafał
Mathiak w swoim przemówieniu
podziękował za trud pracy rolnikom, a sołectwom za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych. Następnie wręczył nagrody.

Walory i skarby
Na dożynkach oczywiście nie
mogło zabraknąć produktów lokalnych przygotowanych przez
naszych mieszkańców. Swoje
stoiska zaprezentowały sołectwa
z Dobczyna, Klembowa, Nowego Kraszewa, Ostrówka, Pieniek,
Roszczepu oraz Tułu, a także stowarzyszenia działające na tere-

zz Zielonka. Sprawcy, po uprzednim
wyważeniu drzwi balkonowych, dostali się do mieszkania i skradli sejf.
zz Dąbrówka. Ochrona powiadomiła, że nieznani sprawcy usiłowali
dokonać kradzieży z włamaniem
do bankomatu znajdującego się
przy punkcie bankowym. Sprawcy
przy użyciu nieznanego narzędzia
otworzyli dolną obudowę bankomatu,
a następnie usiłowali przeciąć sejf,
powodując nacięcie. Do sejfu sprawcy
nie zdołali się dostać.
zz Letnisko Nowy Jadów. Sprawcy
weszli na teren działki rekreacyjnej
i włamali się do wnętrza blaszanego
garażu (z którego nic nie zginęło),
a następnie przy pomocy twardego
nieustalonego twardego narzędzia
wyważyli metalowe drzwi wejściowe
do domku letniskowego i skradli:
kuchenkę gazową koloru białego
oraz butlę gazową 11 kg. Suma strat:
1.200 zł.
zz Wołomin. Z terenu oddziału szpitala sprawca skradł laptop marki Dell
o wartości około 3.000 zł.
zz Zawiszyn. Kradzież pojazdu marki
Mitsubishi Outlander koloru białego,
rok produkcji 2016. Suma strat:
150.000 zł.
zz Zielonka, ul. Piłsudskiego. Mariusz
H., kierując motocyklem marki Kymco,
wjechał w wyrwę w jezdni, w wyniku czego stracił panowanie nad
motocyklem i wywrócił się na jezdnię.
Z urazem lewej ręki został przewieziony do szpitala.

nie gminy Klembów, tj. TUKARO
z Tułu, Czas na działanie z Dobczyna, Przyszłość Roszczepu oraz
Quercus z Ostrówka.
Dodatkową atrakcją dla mieszkańców było stoisko Nadleśnictwa Drewnica, na którym
zostały pokazane walory przyrodnicze naszej gminy, a także stoisko
przygotowane przez Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Piast”
z Klembowa, na którym mogliśmy
zobaczyć skarby historyczne znalezione na ziemiach klembowskich.

Zabawa i podziękowania
Występy artystyczne rozpoczęły Koła Gospodyń Wiejskich
z Roszczepu i Woli Rasztowskiej.
Następnie swoje umiejętności
wokalne zaprezentowały Panie
z zespołu AleBabki. Do późnych
godzin nocnych bawiliśmy się

przy rytmach muzyki disco-polo. Klembów odwiedziły topowe
zespoły jak DEJW oraz Skalars.
Gwiazdą wieczoru był zespół MIG!
Cała zabawę poprowadził DJ Kamil.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tej uroczystości. Szczególne podziękowanie składamy strażakom
z OSP Dobczyn, OSP Klembów,
OSP Krusze oraz OSP Roszczep,
którzy dali z siebie wszystko,
żeby dożynki odbyły się w sposób
sprawny i bezpieczny.
Podziękowania
składamy
przede wszystkim mieszkańcom
gminy Klembów oraz ich gościom
za przybycie i świetną zabawę.
Dożynki Gminne w Klembowie
były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Patronat nad wydarzeniem objęła Lokalna Grupa
Działania Równiny Wołomińskiej.

FAKTY.sport

FAKTY.historia

Zawody w deszczu

Setki ludzi
na pikniku

Kolejny raz wędkarze spotkali się na Pucharze
Wołomina organizowanym w ramach obchodów
rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Areną zmagań było
starorzecze Bugu w okolicach Kani Polskiej tzw.
Brachnia. Patronat nad wydarzeniem objęła Elżbieta
Radwan, burmistrz Wołomina.

AW
Samorządowa Instytucja Kultury
w Ossowie przygotowała w tym roku
atrakcyjny piknik historyczny. W siedzibie jednostki można było m.in. obejrzeć
film o Bitwie Warszawskiej, dotknąć repliki czołgu RENAULT FT-17, zobaczyć
stoiska rekonstruktorów, wziąć udział
w zajęciach zręcznościowych, czytać
książki z biblioteki, spotkać się z prof.
Wiesławem Wysockim, autorem książki „Ossów 1920. Początek Cudu nad
Wisłą”, zobaczyć eksponaty muzealne
pod chmurką, nadać sygnał radiowy
na cały świat, zobaczyć wystawę, która
przyjechała z Parlamentu Europejskiego
w Brukseli.

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

opr. red.

twoja reklama na
fot. organizatorzy

www.fakty-wwl.pl

zapytaj o szczegóły: reklama@fakty-wwl.pl

fot. GOK

zz Marki. Sprawca uszkodził okno,
a następnie dostał się do pomieszczenia
biurowego, skąd skradł pieniądze w kwocie 9579,24 zł.
zz Karpin. Sprawcy w nieustalony sposób skradli około 400 l ON ze zbiornika
stojącego na parkingu pojazdu marki
Volvo. Suma strat: około 1.600 zł.
zz Marki. Sprawcy, rzucając kamieniem,
zbili szybę w drzwiach sklepu, dostali
się do wnętrza i skradli: papierosy, bilon
w kwocie około 250 zł. Suma strat:
850 zł.
zz Ząbki, ul. Wolności. Krzysztof S.
(lat 43), kierując pojazdem marki Opel
Vivaro, potrącił przechodzącą prawidłowo
przez jezdnię po przejściu dla pieszych
Wandę O. (lat 70). W wyniku zdarzenia
piesza doznała złamania ręki. Kierujący
pojazdem był trzeźwy.

UG

13.08.2017

zz Słupno, al. Jana Pawła II. Robert
W. (lat 41), kierując pojazdem marki
Toyota Carina, najechał na tył pojazdu
Opel Astra kierowanego przez Piotra
K. (lat 35), który w celu uniknięcia
uderzenia przechodzącego przez
jezdnię w miejscu niedozwolonym
pieszego Daniela S. (lat 33), zmienił
gwałtownie pas ruchu. W wyniku uderzenia pojazd Opel został obrócony,
uderzając lewym bokiem pieszego.
Kierujących przebadano z wynikiem
0,00 mg/l. Pieszego z obrażeniami
głowy oraz tułowia przewieziono do
szpitala, gdzie została pobrana do
badania krew.

8.08.2017

15 sierpnia na błoniach klembowskich odbyły się dożynki gminne, które były znakomitą
okazją do wspólnego kultywowania pięknych wiejskich tradycji oraz wspaniałej zabawy.

12.08.2017

zz Ząbki. Lokator skradł z pokoju
hotelowego 32-calowy telewizor marki Blaupunkt koloru czarnego. Suma
strat: 1.000 zł.
zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Opel Omega koloru złotego, rok produkcji 1998, stojącego na parkingu
niestrzeżonym przed warsztatem
samochodowym. Wraz z pojazdem
skradziono znajdujący się w środku
dowód rejestracyjny pojazdu oraz
komplet kluczyków. Pojazd był uszkodzony. Suma strat: 2.000 zł.

fot. um wołomin

7.08.2017

zz Trojany. Sprawcy dokonali kradzieży
z włamaniem do kontenera znajdującego się na terenie budowy poprzez wyłamanie drzwi wejściowych. Skradli: piłę
tarczową, spalinową piłę łańcuchową do
drewna marki Makita, wkrętarkę marki
Makita. Suma strat: około 1.300 zł.
zz Iły. Z terenu działki letniskowej
sprawca skradł motocykl marki Aprilia.
Sprawca na teren posesji wszedł po
uprzednim uszkodzeniu bramy i zerwaniu kłódki zabezpieczającej. Suma strat:
2.700 zł.
zz Zielonka. Do mieszkania wszedł
nieznany mężczyzna i skradł leżący na
stole telefon komórkowy marki LGK580
wraz z kartą SIM o wartości 450 zł.
zz Wołomin. Nieznany sprawca skradł
z ogrodzonej, zamkniętej posesji rower
typu górskiego marki Kross koloru
czerwonego. Suma strat: 500 zł.

Prawie równo z wejściem
zawodników na stanowiska zaczął padać rzęsisty deszcz, który towarzyszył im aż do końca
zawodów.
O 8.50 zaczęło się nęcenie
w wykonaniu osiemnastu seniorów, czterech juniorów oraz
jednej zawodniczki.
Po nim w ruch poszły uklejówki, baty oraz tyczki.
Dało się zauważyć, że ryby
występują strefowo. Jednak
z upływem czasu prawie każdy z zawodników miał w siatce
ich większą lub mniejszą ilość.
Dominowały ukleje i niewielkie
leszcze. Miłym urozmaiceniem
była płotka.
Aby liczyć się w kategorii seniorów należało złowić ponad 3
kg ryb, które po przeliczeniu
dawały 3 000 pkt.

Ta trudna sztuka udała się Kazimierzowi Radomskiemu, który
prowadził od początku i zwyciężył
z wynikiem 3 965 pkt. Na drugim
miejscu uplasował się Paweł Has
z wynikiem 3 420 pkt. Trzecie
miejsce przypadło Tadeuszowi
Adamkiewiczowi, który uzyskał
3 010 pkt. Tuż za podium został
sklasyfikowany Krzysztof Bukrak
(2 660 pkt) – najbardziej utytułowany wędkarz spośród startujących tego dnia.
W kategorii juniorów z dużą
przewagą triumfował Damian Kostrzewa z wynikiem 1 405 pkt.
Jedyną zawodniczką biorącą
udział w rywalizacji była Jadwiga
Kostrzewa, która osiągnęła wynik
1 280 pkt.
Na koniec nastąpiło rozdanie
pucharów – ufundowanych przez
panią burmistrz oraz talonów do
sklepu Insel i uklejówek dla juniorów – ufundowanych przez Koło
PZW nr 21 w Wołominie.
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