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To doroczne
święto miasta
O Dniach Zielonki rozmawiamy
z Robertem Smoderkiem,
dyrektorem Ośrodka Kultury
i Sportu w Zielonce.
Czytaj na str. 2
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Nowy
budynek
Zespołu Szkół
Specjalnych
w Radzyminie
W poniedziałek, 4 września miało
miejsce otwarcie nowego budynku
Zespołu Szkół Specjalnych
(ZZS) przy ul. Komunalnej 8
w Radzyminie. Czytaj na str. 7

Zniszczono wystawę o ks. Zychu
Uszkodzenia nie są duże, ale ktoś połamał planszę na
wystawie poświęconej księdzu Sylwestrowi Zychowi,
kapłanowi współpracującemu z opozycją wolnościową
w okresie PRL-u, zamordowanemu w 1989 roku
w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
Mariusz Pazio
Ekspozycja została zamontowana przy rondzie w Zagościńcu
(skrzyżowanie na drodze powiatowej w gminie Wołomin), w związku
z odsłonięciem tablicy poświęconej kapłanowi i nadaniem imienia
rondu. Uroczystość zorganizowano w lipcu 2016 roku. Ze względu
na zaangażowanie lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości nadano jej wysoką rangę. Na miejscu
byli przedstawiciele rządu i parlamentu. Odczytano list od premier
Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Historyczna postać
Ksiądz Sylwester Zych urodził
się w Ostrówku (obecna gmina
Klembów), mieszkał w Lipinkach,
był parafianinem w Duczkach sąsiadujących z Zagościńcem. Kapłańską drogę związał także z innymi miejscowościami powiatu
wołomińskiego – Tłuszczem, Zielonką czy Kobyłką.
W latach 80. XX wieku nie krył
swoich opinii wobec systemu komunistycznego. Był śledzony, nękany i prześladowany przez służby
PRL-u. Trafił do więzienia.
W 1989 roku na Wybrzeżu,
w okresie intensywnych spotkań
poprzedzających przemiany polityczne w Polsce, zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach w Krynicy Morskiej.
Rodzina i opozycja niepodległościowa jednoznacznie zinterpretowały te wydarzenia, chociaż
propaganda i państwowa telewizja
próbowały pokazać okoliczności
śmierci w niekorzystnym dla kapłana świetle.

Nie zapomnieli
Strażnikami pamięci o księdzu
Sylwestrze Zychu byli przedstawiciele najbliższej rodziny. Mama
i siostra mieszkają nadal w Lipinkach. Przechowują pamiątki,

udzielają informacji twórcom filmów i programów telewizyjnych,
pomagają przy powstawaniu publikacji książkowych, biorą udział
w uroczystościach, wspierają
działania Instytutu Pamięci Narodowej.
Od wielu lat, w każdą rocznicę
śmierci 11 lipca, przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Kobyłki
organizują wraz z proboszczem
parafii pw. św. Trójcy w Kobyłce
uroczyste Msze Święte i spotkania
przy grobie kapłana. Od 2007 roku
w organizowanie uroczystości
włączyły się władze samorządowe
powiatu wołomińskiego. Powstawały wystawy, publikacje, organizowano spotkania z autorami
i wydawcami.

Takich wystaw się nie rusza
Jedna z takich ekspozycji trafiła
do Zagościńca przed uroczystością, którą zorganizowano w lipcu 2016 roku. Była ważnym uzupełnieniem tablicy pamiątkowej,
którą zainstalowano na kamieniu
„Stulecia” pozostałym po przebudowie skrzyżowania w Zagościńcu i powstaniu ronda.
Wystawa w sposób istotny
uzupełniała pomnikowe upamiętnienie. Przekazywała podróżującym, przechodniom, rowerzystom
i wszystkim zainteresowanym
informacje o życiu kapłana, jego
dzieciństwie, pochodzeniu, początkach drogi kapłańskiej, zainteresowaniu
działalnością
opozycji
niepodległościowej,
prześladowaniach,
uwięzieniu
i okolicznościach śmierci oraz
obecnych pracach Instytutu Pamięci Narodowej.
Zniszczenie tej wystawy nabiera symbolicznego znaczenia. Staje się jednak także przyczyną do
podjęcia działań, aby okolice tablicy poświęconej księdzu Sylwestrowi Zychowi zagospodarować
w ten sposób, żeby nie doszło już
do podobnych aktów wandalizmu.
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Dni Radzymina

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

W najbliższy weekend odbędą się Dni Radzymina. W programie: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
(9 września, godz. 11.00-14.00, plac za kolegiatą); Letnie granie Radia dla Ciebie (9 września, w godz. 15.00-21.30,
park im. E. Czartoryskiej) – m.in. animacje dla dzieci, spotkanie z Adamem Ferencym, koncert zespołów RadioSlam
oraz Sound’n’Grace; występ Kabaretu Jurki (10 września, godz. 17.00, hala sportowa ROKiS). Informacje:
www.bibliotekaradzymin.pl.
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Telefony
alarmowe

Wiadukt nareszcie otwarty

Weterynarz

Długo oczekiwane oddanie wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 634 w Zielonce
w końcu nastąpiło. Kierowcy nie muszą już zatrzymywać się przed rogatkami na linii
kolejowej do Rembertowa.

godz otwarcia
pon-pt 9:00-21:00
sob 10:00-18:00
niedz 11:00-16:00
tel 516 268 850

8 września (piątek)
17:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
19:00 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
9 września (sobota)
16:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
17:45 – Moje wakacje z Rudym – 16 zł
19:30 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
10 września (niedziela)
14:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
15:45 – Moje wakacje z Rudym – 16 zł
17:30 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
11 września (poniedziałek)
17:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
19:00 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
12 września (wtorek)
17:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
19:00 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
13 września (środa)
17:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
19:00 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
14 września (czwartek)
17:00 – Super Spark: Gwiezdna misja – 16 zł
19:00 – Bodyguard Zawodowiec – 16 zł
www .kino.robi.to

6 października (piątek)
19:00 – Spektakl Atrakcyjny pozna panią... – 85 zł
13 października (piątek)
18:00 – Kabaret Ani Mru Mru – 55 zł
20:30 – Kabaret Ani Mru Mru – 55 zł
27 października (piątek)
19:00 – Spektakl Pół na pół – 70 zł
5 listopada (niedziela)
18:00 – Koncert Maciej Maleńczuk – 80 zł

www.kino.robi.to

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”,
Dziennikarz: Edyta Nowak–
Kokosza, Redaktor naczelny:
Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
Adres redakcji: 05-200 Wołomin,
ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11,
www.fakty-wwl.pl;
e-mail: fakty@fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY:
Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
e-mail: reklama@fakty-wwl.pl
Nasze biura ogłoszeń:
Wołomin: ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11; „INTAX”, ul.
Piłsudskiego 5, tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa
28. tel. 22 781 90 44
Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega
sobie prawo do ich redagowania
i skracania. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
płatnych reklam i anonsów.

AK
W poniedziałek, 4 września
przed południem zakończyła się
instalacja niezbędnych znaków
organizacji ruchu i wiadukt został otwarty dla samochodów. Inwestycję zrealizowano w ramach
modernizacji linii kolejowej E75
ze środków PKP PLK, przy współfinansowaniu unijnym.
Co prawda, wiadukt służy już
kierowcom, ale pozostaje kwestia
dokończenia budowy chodnika
i ścieżki rowerowej. One również
będą wyniesione ponad linię kolejową, ale do tej pory ich budowa
była niemożliwa, ponieważ zarówno chodnik, jak i ścieżka będą
przebiegać w ciągu drogi tymczasowej, którą kierowcy objeżdżali
budowany fragment wiaduktu.
– Wiadukt w ul. Prymasa Wyszyńskiego to już druga w Zielonce
bezkolizyjna przeprawa przez tory,
po oddaniu w maju tunelu w ul.
Kolejowej. Cieszę się, że budowę
udało się doprowadzić do końca,
mimo przejściowych problemów
– powiedział burmistrz Zielonki
Grzegorz Dudzik.
Budowa wiaduktu była przez
kilka
miesięcy
wstrzymana,
ze względu na przerwanie robót

opr. eda

Dzień otwarty
w MDK-u
Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7 zaprasza w niedzielę,
10 września w godz. 13.30-17.00 na
dzień otwarty. W programie m.in. bajka
dla dzieci pt. „Babroszki lecą w kosmos”
(godz. 13.30), lekcje pokazowe, prezentacja nowej oferty edukacyjnej, animacje, gry i zabawy, warsztaty plastyczne.
Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13.

Wystawa, spektakl,
koncert

fot. UM zielonka

Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl

Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza: 10 września,
w godz. 14.00-18.30 – dzień otwarty (m.in. wystawa słuchaczy Studium
Technik Scenograficznych, zapisy na
zajęcia stałe, spektakl dla dzieci pt.
„Kolorowa wędrówka” – godz. 15.00);
14 września, godz. 16.00 – koncert piosenek Anny German w wykonaniu Ewy
Jarzymowskiej-Kałudow. Informacje:
www.mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

przez pierwotnego wykonawcę.
Inwestycję dokończył już nowy –
firma Intercor, wyłoniona przez
PKP PLK w październiku 2016 r.
Prace prowadzone były bardzo intensywnie, przez część??? miesięcy, nawet nocami.
Wiadukt służy kierowcom już
kilka dni. Można zaobserwować,
że przejazd przez miasto jest
płynniejszy, chociaż w godzinach
szczytu nadal trzeba swoje odstać.
Zresztą na prawdziwe rozładowanie ruchu będzie można liczyć dopiero po oddaniu trasy S8, co powinno nastąpić jesienią tego roku.
Kierowcy z powiatu z pewnością
czekają już na ten moment.

MOK zaprasza

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce,
al. Jana Pawła II 22 zaprasza: 9 września, w godz. 9.30-16.00 – dzień otwarty (m.in. lekcje pokazowe, zapisy na
zajęcia stałe); 15 września, godz. 18.00
– wystawa i koncert pt. „Żołnierze Legionów Polskich w Kobyłce”. Informacje:
www.mok-kobylka.pl, tel. 22 763 81 60.
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To doroczne święto miasta
O Dniach Zielonki rozmawiamy z Robertem Smoderkiem, dyrektorem Ośrodka
Kultury i Sportu w Zielonce.
Edyta Nowak-Kokosza: Która
to już edycja Dni Zielonki?
Robert Smoderek: – Dni Zielonki organizowane są od 2005 roku.
Czy tegoroczna formuła będzie
się różniła od poprzednich?
– Na Dni Zielonki zawsze składają się propozycje aktywności
sportowej, wspólnej międzyklubowej, familijnej zabawy. Poza tym
proponujemy wydarzenia sceniczne dla dzieci i dla starszych,
a także, tradycyjnie, rozrywkę dla
najmłodszych w formie festynu. Co
roku staramy się, aby Dni Zielonki gromadziły wszystkie aktywne
środowiska naszych mieszkańców, aby mogli się zaprezentować,
spotkać, współtworzyć program.
Chcielibyśmy, aby formuła Dni
Zielonki się rozwijała i dostarczała
coraz więcej możliwości spotkania
także dorosłym mieszkańcom.
W tym roku po raz pierwszy
w takim wymiarze zaprezentują się
seniorzy, którzy nie tylko zapraszać będą do udziału w realizowanych przez siebie projektach, ale
pokażą także, że są czynni, aktywni
i chcą się integrować z młodszym
pokoleniem.
Największe atrakcje…
– Rozpoczniemy happeningiem
teatru ulicznego zaprzyjaźnionego z Zielonką i słynnego już w Polsce Teatru Akt. Warto przyjść
w sobotę przed południem do

Dlaczego właśnie Plateau?
– To muzyka, która podoba się zarówno młodzieży, jak
i starszym. Bardzo ciekawy jest
ich album pod nazwą „Projekt
Grechuta” z własnymi wersjami
piosenek Mistrza.

fot. archiwum prywatne

Gabinet weterynaryjny
wwlWet

fakty.news

parku Dębinki i zobaczyć, co się
tam będzie działo.
Kluby sportowe, działające
w naszym mieście zapraszają do
gry w badmintona, na lekcje pokazowe judo, na marsz na orientację,
korty tenisowe otwarte będą dla
wszystkich chętnych. Na scenie
zobaczymy jednego z najlepszych
iluzjonistów w naszym kraju Rafała Mulkę, półfinalistę programu
„Mam Talent!”, a w plenerze pogotujemy wspólnie z kucharzem Robertem Krasuskim, nauczymy się
przyrządzać słodycze bez cukru
z Magdaleną Zielezińską, autorką
książki o tej tematyce. Plenerowy
taniec zumba poprowadzi instruktorka Agata Ryciuk.
Tradycyjnie atrakcje dla uczestników
przygotowali
strażacy
z OSP, harcerze z ZHP i Miejska
Biblioteka. Do siebie zaprasza również Szkoła Aktywności Twórczej,
która przygotowała warsztaty ceramiczne i inne atrakcje.
Wieczorny koncert zagra Zespół Plateau (godz. 18.30).

Warto uczestniczyć w wydarzeniach w ramach Dni
Zielonki, bo…
– Bo to doroczne święto miasta, podczas którego możemy
się spotkać, zintegrować, wyjść
z domu i zrobić coś wspólnie.
Serdecznie zapraszam do udziału 9 i 10 września. Po szczegóły
odsyłam na naszą stronę internetową www.okis.zielonka.pl.

fakty.edukacja

Szkoła
zakończyła
działalność
Na dzień przed
rozpoczęciem nowego roku
szkolnego Urząd Miasta
Kobyłka poinformował
o otrzymanej w dniu 31
sierpnia 2017 roku ustnej
informacji od organu
prowadzącego szkoły
ANIMUS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy
Ręczajskiej w Kobyłce,
dotyczącej zakończenia
dotychczas prowadzonej
działalności edukacyjnej.
RD
Władze Kobyłki zapewniły wszystkim przedszkolakom miejsca w innych
placówkach wychowania przedszkolnego na terenie miasta. Rodziców dzieci
w wieku szkolnym poproszono o zgłaszanie się do szkół rejonowych, które
są przygotowane do przyjęcia uczniów.
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Kobyłka prowadził i kontynuuje rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi. Organ prowadzący szkoły
ANIMUS Sp. z o.o. jako powód rezygnacji z rozpoczęcia działalności z nowym
rokiem szkolnym 2017/2018 podał
swoją złą sytuację finansową.

fakty.wwl
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Huzarzy
w Kuligowie 1920
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W sobotę, 9 września w Kuligowie (gmina Dąbrówka) odbędą się uroczystości upamiętniające potyczkę
z 1920 roku pomiędzy Huzarami Śmierci dowodzonymi przez por. Józefa Siły-Nowickiego z bolszewikami.
W programie przewidziano m.in. inscenizację historyczną i pokazy rekonstruktorskie.
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Disco polo
w Ząbkach

Ruszyły przygotowania
w Ossowie
29 sierpnia w sali
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ossowie
odbyło się spotkanie
z mieszkańcami
organizowane przez
burmistrz Wołomina
Elżbietę Radwan,
dotyczące budowy
Muzeum Bitwy
Warszawskiej na terenie
Ossowa.

Coraz częściej organizatorzy imprez samorządowych
sięgają po gwiazdy discopolo, które zapełniają sale
i stadiony. Zenon Martyniuk przyjeżdża w tym roku do
powiatu wołomińskiego już trzeci raz.

Tym razem do Ząbek na II edycję Pożegnania Lata z Disco Polo
Ząbki, które odbędzie się w sobotę,
9 września. Organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi na Stadion
Miejski.
Impreza podzielona będzie na
strefy. Na głównej wystąpią: „Król
Disco Polo” (jak przedstawili go
organizatorzy) Zenon Martyniuk
i zespół Akcent. Poza tym Mario
Bischin, Bobi, Maczo, Ellixir, Iness.
Koncert poprowadzi Edyta Fol-

warska razem z Maćkiem Kuśmierzem „Maczo”. Cieszy aktywność
Macieja Kuśmierza jako miejscowego przedstawiciela tego nurtu
muzycznego. Będzie też strefa dla
dzieci: zamki dmuchane, trampoliny, zjeżdżalnie. Dodatkowo strefa
food truck, strefa motoryzacji, stoisko z rowerami.
Cena biletu – 20 zł. Dzieci do
10 lat – wstęp bezpłatny. Podczas
koncertu odbędzie się losowanie
spośród kupionych biletów. Do
wygrania będzie rower zrobiony
specjalnie na tę imprezę!

MP

fot. www.zespolakcent.pl

Na spotkanie przyjechał minister Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej wraz z doradcą Olgą Semeniuk. Na temat
zagadnień dotyczących budowy
wypowiadali się także starosta
wołomiński Kazimierz Rakowski
i Leszek Czarzasty, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie.
Podczas spotkania mieszkańcy zostali poinformowani
o wszelkich aspektach związanych z koncepcją budowy.
O usytuowaniu inwestycji w terenie opowiedział Rafał Pazio,
dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. Mieszkańcy dowiedzieli się także, na
jakim etapie są przygotowania
do budowy oraz o zbliżających
się działaniach dotyczących powstawania Muzeum Bitwy Warszawskiej.

fot. organizatorzy

RD
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Czy w powiecie przybywa mieszkańców?
Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego,
najwyższe dodatnie saldo migracji, określające różnicę
między napływem a odpływem ludności, wystąpiło
w 2016 r. w Warszawie (6571 osób). W czołówce gmin
o najwyższej liczbie nowych mieszkańców znalazły się
także gminy z powiatu wołomińskiego.
Aldona Maliszewska

W kategorii gminy miejskie
wysokie 9. miejsce zajęły Marki,
gdzie odnotowano wzrost liczby
mieszkańców o 849 osoby. Ząbki usytuowały się na 19. miejscu
listy, przybyło tam 517 nowych
mieszkańców. Dobrze też wypada
Kobyłka, ulokowana na 34. miejscu ze wzrostem 389 mieszkańców. W Zielonce przybyło 28 osób
i gmina ta znalazła się na 418. miejscu listy.

Gminy wiejskie
W
powiecie
wołomińskim
znajduje się pięć gmin wiejskich.
Najwięcej nowych mieszkańców
odnotowano w Klembowie – 103
osoby. Gmina Klembów zajęła tym
samym 152. miejsce w rankingu.
W Dąbrówce przybyły 63 osoby

(231. miejsce), w Poświętnem – 13
osób (610. miejsce).
Odmienną sytuację odnotowano w Jadowie i Strachówce, gdzie
obserwujemy ujemny wskaźnik,
nastąpił tam odpływ mieszkańców.
W Jadowie zmniejszyła się liczba mieszkańców o 11 osób (1269.
miejsce), a w Strachówce (na liście
1302) ubyło 12 osób.

Gminy miejsko-wiejskie
Wśród gmin miejsko-wiejskich,
a jest ich trzy w powiecie wołomińskim, wyróżnia się Radzymin,
który jest na 41. miejscu listy.
Odnotowano tam wzrost liczby
mieszkańców o 342 osoby. W gminie Tłuszcz (427. miejsce) przybyło
27 osób.
Wśród wszystkich 2479 gmin
w Polsce gmina Wołomin uplasowała się na 2348. miejscu, odnoto-

wano tu spadek liczby mieszkańców o 97 osób.

a W Klembowie...
Wysokie, 152. miejsce na liście
i znaczny wzrost mieszkańców
w małej, liczącej 9700 osób gminie Klembów, skomentował wójt
Klembowa Rafał Mathiak.
– Nasza gmina przyciąga nowych
mieszkańców
przede
wszystkim bardzo dobrymi terenami budowlanymi, objętymi
planami zagospodarowania przestrzennego oraz wyposażonymi
w infrastrukturę techniczną (wodociąg, gaz i w dużej części kanalizację sanitarną). Mamy też mocny
atut w postaci dogodnej lokalizacji
i dobrej komunikacji z Warszawą
(linia kolejowa, trasa S8 z Obwodnicą Marek).
Jak wynika z danych GUS
w 2016 roku, ponad 1,5 tys. gmin
odnotowało ujemne saldo migracji. Największy odpływ ludności
odnotowano w Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach. Niestety,
na podstawie danych widać także,
że i w powiecie wołomińskim są
miejsca, gdzie liczba mieszkańców
maleje.

Ranking gmin (powiat wołomiński) pod względem salda migracji
wewnętrznych 2016 r.
Lp.

Nazwa

Saldo migracji wewnętrznych
2016 (osoba)

9

Marki (1)

849

19

Ząbki (1)

517

34

Kobyłka (1)

389

41

Radzymin (3)

342

152

Klembów (2)

103

231

Dąbrówka (2)

63

418

Zielonka (1)

28

427

Tłuszcz (3)

27

610

Poświętne (2)

13

1269

Jadów (2)

-11

1302

Strachówka (2)

-12

2348

Wołomin (3)

-97

gminy miejskie (1)
gminy wiejskie (2)
gminy miejsko-wiejskie (3)
Ranking Serwisu Samorządowego PAP dostępny:
www.samorzad.pap.pl
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Nowe centrum dystrybucji
i magazynów w Markach
Rok 2017 zapisze się w kalendarzu naszego miasta jako rok pełen wydarzeń. Mam
tu na myśli m.in. 50-lecie nadania praw miejskich, 100-lecie parafii św. Izydora czy
też upragnione i wyczekiwane przez wszystkich mieszkańców oddanie do użytku
Obwodnicy Marek.

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone
na okres 21 dni Zarządzenie nr 275/2017 Burmistrza
Wołomina z dnia 06.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ TŁUSZCZA
WU.6721.6.10.2017

Tłuszcz, 5 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Tłuszcza wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały nr XIV.212.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Tłuszcza,

Tomasz Paciorek

Co na to władze miasta?
Jak twierdzi Burmistrz miasta
Jacek Orych, nie ma się co martwić, gdyż według analiz do tych
magazynów nie będzie dojeżdżało
więcej niż do 100 samochodów na
dobę. Sęk w tym, że żadnych analiz
nie ma, a podana liczba to wymyślone, szacunkowe dane.

Co na to inwestor?
Firma otwierająca centrum dystrybucji w Markach nie chce się
wypowiadać na ten temat. Zatem
nie udostępniła żadnych analiz,
gdyż jak twierdzi… na tym etapie
niemożliwym jest podanie, nawet
w przybliżeniu, ile samochodów
będzie korzystać z centrum. Inwestor naturalnie ma nadzieję,
że będą wykorzystane wszystkie
stanowiska, bez żadnych przestojów, ale dopiero czas pokaże, czy ta
nadzieja się ziści.

A co na to mieszkańcy
najbliższych okolic?
Najbardziej zaniepokojeni są
mieszkańcy
pobliskich
osiedli
mieszkaniowych i domów jednorodzinnych, znajdujących się przy
ul. Okólnej, Słonecznej, Promiennej
czy Grunwaldzkiej w Markach. Boją
się, że ruch z al. Piłsudskiego przeniesie się na te tereny. Ich zdaniem
spokojna jak dotąd okolica zamieni
się w ruchliwą arterię nienadającą
się do mieszkania.

Burza w Internecie
Na wieść o planowanym otwarciu nowego centrum dystrybucji
w Markach zareagowali internauci.
Większość z nich krytycznie ocenia
działania burmistrza Jacka Orycha
w tej sprawie.
„Burmistrzowi się chyba zero
omsknęło. Jeżeli mówił o 100. Gdyby miało być 100 na dobę, to taka
inwestycja zwracałaby się przez
około 40 lat” – pisze jeden z internautów o nicku „Kibic”.
„Tiry będą przemieszczać się
miastem dniem i nocą. Koszmar.
A że inwestycja jest starannie logistycznie przygotowana, i że od
razu ma działać na sto procent
mocy, poświadcza zgranie terminu
jej oddania z terminem oddania obwodnicy. Wszystko jak w zegarku”
– dodaje Zdzisław D.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Tłuszcza wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko,

fot. Tomasz Paciorek

Najprawdopodobniej już w IV
kwartale tego roku przetaczające
się przez nasze miasto tiry pojadą
nowo otwartą obwodnicą. Dziesiątki tysięcy aut przestaną rozjeżdżać
i truć nasze miasto. Ale czy wszystkie tiry wyjadą z Marek? Na pewno nie… Otóż przy ul. Okólnej 45 ,
na terenie dawnej fabryki okładzin
ciernych (FOC POLMO), powstaje
ogromne centrum dystrybucyjne,
ze 156 stanowiskami i magazynami (około 90 tys. m2), działające 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

„Tyle czasu z utęsknieniem czekaliśmy na otwarcie obwodnicy, po
to żeby tiry wyjechały z Marek, a tu
proszę…centrum dystrybucji i to
niemal w środku miasta” – dodaje
kolejny internauta.

Czy można było zatrzymać
tę inwestycję?
Teren, na którym powstaje inwestycja, jest terenem prywatnym,
a plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę
tego typu obiektu na tym obszarze.
Starostwo w Wołominie wydało
pozwolenie na budowę, a decyzja
środowiskowa urzędu miasta jest
pozytywna. Zatem dokumentacja
się zgadza.
W tej kwestii niewiele można
było zrobić, ale jest inny aspekt tej
sprawy. Ważniejszy. Tiry dla mieszkańców Marek są czymś więcej niż
tylko niedogodnością na drogach.
Ich ciągła obecność, niemal od dekady, na naszych ulicach pogorszyła egzystencję nie tylko kierowców,
ale wszystkich mieszkańców. Komfort życia w Markach obniżył się
drastycznie. Od tak dawna czekamy, by móc znowu normalnie żyć!
I gdy pojawiła się wreszcie realna szansa, nagle okazało się,
że podobne zagrożenie nadchodzi
z innej strony. Mieszkańcy o tym
nie wiedzieli. A przecież powinni.
Powstaje zatem pytanie: dlaczego
Burmistrz, wiedząc, jaka to drażliwa i bolesna kwestia dla mieszkańców, nie przeprowadził z nimi
konsultacji społecznych, by ich
uprzedzić i ostrzec? Choćby tych
z najbliższych okolic budowanego
centrum. Być może, gdy był jeszcze na to czas, ta wiedza mogła coś
zmienić.
– O to mamy pretensje do Burmistrza Orycha. Nie poinformował
nas o tej inwestycji – mówią rozżaleni mieszkańcy ul. Okólnej.
– Nie dość, że mieszkamy blisko
góry śmieciowej, która nadal od
czasu do czasu wybucha, to teraz
jeszcze to centrum. Jeśli okaże się,
że będzie tu duży ruch ciężarówek,
to wyprowadzimy się z Marek – dodają mieszkańcy.

Czy miasto jest
przygotowane na przyjęcie
dodatkowej ilości
ciężarówek w tej okolicy?
Obecnie w okolicach budowanego centrum dystrybucji i magazynów działają też i inne zakłady

produkcyjne m.in. Piekarnia
Szwajcarska, Tchibo i kilka innych firm. Już teraz tiry oczekujące na rozładunek do tych
przedsiębiorstw parkują na
chodnikach i każdym wolnym
miejscu. Kilkukrotnie na sesję
rady miasta przychodzili mieszkańcy, domagając się, aby rozwiązać problem tych parkujących tam nielegalnie tirów.

Jak dojadą tiry do
centrum magazynowego?
Na tę chwilę dojazd do centrum dystrybucji jest możliwy ul.
Słoneczną i dalej ul. Okólną. Tiry
jadące od strony Radzymina czy
też z Warszawy będą wjeżdżać
właśnie tą drogą. O ile od strony Radzymina jest prawoskręt,
o tyle od strony Warszawy auta
muszą czekać w kolejce na swoje
światło, a już dziś na skręt w ul.
Słoneczną trzeba odstać swoje.
Dodatkowo w tym miejscu (niefortunnie) droga jest zwężona,
co powoduje, że większa ilość
aut oczekujących na skręt w ul.
Słoneczną blokuje jezdnię dla
samochodów jadących w stronę Radzymina. Tworzą się więc
korki. Niektórzy kierowcy tirów
skręcają w ul. Bandurskiego. Tu
kolejne „ciasne” skrzyżowanie
ul. Bandurskiego z ul. Okólną.

Co dalej?
Amerykański inwestor – Hillwood – ma oczywiście nadzieję,
że inwestycja przysporzy mu
zysku i liczy na jak największy
wynajem powierzchni magazynowej. W tej chwili zdaje sobie
też sprawę, że otwarcie tego
centrum budzi niepokój społeczny. Dlatego też, w ramach
pewnej rekompensaty, zobowiązał się, że przebuduje część
ul. Okólnej (od ul. Bielówek do
ul. Kresowej). Oprócz nowej nawierzchni ma powstać też droga
rowerowa, chodnik, pętla autobusowa i parking. To pewna
osłoda, choć niezależnie od tego
jak bardzo słodka, nie zmieni
faktu, że cała reszta rzeczywistości szkodzi zdrowiu i jest
trudna do strawienia.
Otwarcie magazynów zaplanowane jest na przełom 2017
i 2018 r.
Nie życzę źle inwestorowi,
ale to mieszkańcom naszego
miasta życzę jak najlepiej.

w dniach od 15 września 2017 r. do 16 października 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240
Tłuszcz, Wydział Urbanistyki, I piętro, pokój nr 17, w godzinach pracy
urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Tłuszczu - www.tluszcz.bip.net.pl, w zakładce „Tablica Ogłoszeń”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. o godz. 13:00,
na Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu,
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, I piętro.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego
może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie
planu miejscowego. Uwagi do projektu planu miejscowego należy
składać na piśmie do Burmistrza Tłuszcza z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15
listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, ul. Warszawska 10,
05-240 Tłuszcz lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017
r. poz. 570), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt planu
miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. W miejscu i czasie
wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Uwagi i wnioski
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15
listopada 2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz albo za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@tluszcz.pl.
W temacie uwag i wniosków przesyłanych drogą elektroniczną należy
wpisać „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Tłuszcza.
Burmistrz Tłuszcza
/-/ Paweł Marcin Bednarczyk
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Taniec jest moją pasją

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 6 września 2017 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Ewę Próchniak, decyzji Nr 34pz/2017
znak WAB.6740.14.32.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie
i przebudowie drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku od styku skrzyżowania
z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej
(wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu gm. Tłuszcz”.
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: 1061 (1061/1, 1061/2), 1064/1 (1064/7, 1064/8), 1062 (1062/1,
1062/2), 1063 (1063/1, 1063/2), 1064/6 (1064/9, 1064/10), 1148 (1148/1,
1148/2), 1305/2 (1305/3, 1305/4), 1378/5 (1378/8, 1378/9), 1651 (1651/1,
1651/2), 1654/3 (1654/4, 1654/5), 1655/2 (1655/3, 1655/4), 1656/1
(1656/3, 1656/4), 1058 (1058/1, 1058/2, 1058/3), 1150 (1150/1, 1150/2),
1060 (1060/1, 1060/2) w obrębie 0001 Tłuszcz, jedn. ewid. 143411_4
Tłuszcz-miasto.
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości
- ew. nr 1064/2, 1149 w obrębie 0001 Tłuszcz, jedn. ewid. 143411_4
Tłuszcz-miasto.
Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone
pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg
publicznych (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod
budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu):
- ew. nr: 1653/6, 1257/11, 1125/2, 1180, 1179, 1178, 1177, 1170, 1169,
1161, 1162, 1150, (1150/1, 1150/2), 1050, 1166, 1167, 1168, 1171, 1172,
1173, 1258, 1058 (1058/1, 1058/2, 1058/3), 1151, 1153 w obrębie 0001
Tłuszcz, jedn. ewid. 143411_4 Tłuszcz-miasto.
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 105 w godzinach
przyjęć interesantów, tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na
okres 21 dni od dnia 25.08.2017 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 100 m.
kw. Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się
na nieruchomości komunalnej przy ul. Traugutta 1B
w Zielonce. Więcej informacji pod numerem tel.
22 761 39 34.

Rozmowa z Pawłem Błażejewskim, dyplomowanym instruktorem tańca
towarzyskiego i założycielem studia tańca Ale Dżes! mieszczącego się w Wołominie
przy ul. 1 Maja 48a.
Aldona Maliszewska: – Skąd
pomysł na otwarcie studia
tańca Ale Dżes w Wołominie?
Paweł Błażejewski: – Moja
żona pochodzi z Wołomina.
Wszystko zaczęło się od tego,
kiedy wśród naszych znajomych
pojawiało się coraz więcej par
w stanie narzeczeństwa, które
przygotowywały się do ślubu
i wesela, a co za tym idzie, także i pierwszego tańca. Znajomi
przekazywali kontakt do mnie
swoim znajomym, aż wreszcie
doszło do tego, że mieszkając
i pracując w Warszawie, kilka razy w tygodniu bywałem
na lekcjach indywidualnych,
przygotowując pierwszy taniec
w Wołominie czy okolicy.
Jedynym problemem był
brak komfortowego miejsca,
przestrzeni z lustrami, gdzie
można by było udzielać takich
lekcji. Potem doszliśmy do
wniosku, że nie ma w Wołominie takiego stacjonarnego studia tańca, gdzie można by było
wieczorami aktywnie spędzać
czas wspólnie jako małżeństwo czy znajomi. Chcieliśmy
stworzyć ciepłe, komfortowe
wnętrze, które będzie kojarzyło
się z zarażaniem pasją do tańca
dzieci i młodzieży, a także z aktywnym spędzaniem wolnego
czasu w gronie znajomych dla
dorosłych.
Czym jest dla Pana taniec
i jak długo jest obecny w Pana
życiu?
– Taniec jest moją pasją i zawsze zostanie trochę niespełnionym marzeniem. Z tańcem
towarzyskim związany jestem
od ponad 20 lat, a zaczęło się
od jeżdżenia jako dziecko na
treningi i turnieje starszego
brata. To on zaraził mnie pasją
do tańca towarzyskiego. Potem
trafiłem do jednej z najlepszych
szkół
tańca
towarzyskiego
w Polsce i tam wszystko zaczęło się już na poważnie, włącznie
z braniem udziału w profesjonalnych turniejach tanecznych,
zdobywałem z partnerkami coraz lepsze klasy taneczne.
Ciekawą przygodą, z którą się
zetknąłem, był też taniec towarzyski z osobami na wózkach inwalidzkich, a najwyższym moim
osiągnięciem w tej kategorii
było zdobycie w 2001 r. Pucharu Świata w Holandii. Karierę
jako instruktor tańca rozpocząłem w szkole tańca na Bemowie
w 2006 roku, ucząc dzieci, młodzież dorosłych, seniorów oraz
przygotowując choreografię dla
par do pierwszego tańca.
Macie Państwo szeroką
ofertę skierowaną zarówno
do dorosłych, jak i do dzieci.
Które z zajęć cieszą się największym zainteresowaniem?
– Największym zainteresowaniem wśród zajęć dla dorosłych cieszą się zajęcia latino
solo, czyli kursy tańców latynoamerykańskich tańczone przez

panie solo. To chyba nie jest zaskoczenie, że dużo częściej chętne
do tańca są panie i wciąż brakuje
partnerów.
Oprócz kursów latino solo zaskoczyła nas też pozytywnie ilość
lekcji indywidualnych, przygotowujących do pierwszego tańca. Jesteśmy w tym momencie
już na końcówce sezonu ślubnego, a wciąż tych lekcji w grafiku
mam sporo. Nie ukrywam, że jako
instruktor lubię tę formę zajęć
ze względu na to, że poznaję ludzi
osobiście, poznaję ich ciekawe historie życiowe albo oryginalne zawody. Tylko przez pół roku pracy
tu w Wołominie spotkałem panią
policjantkę, która przyszła z narzeczonym na lekcje indywidualne

czy blogerkę kulinarną.
Oczywiście, najwięcej chętnych
jest dzieci i ciężko tu wymienić jeden styl taneczny, który jest najpopularniejszy. Przed wakacjami
najliczniejsze grupy były dla dzieci
w wieku 4-6 lat (balecik i latino kids).
Obecnie nasz instruktor od poppingu dostał się do programu „Mam
Talent!”, więc liczymy, że i ten styl
będzie coraz popularniejszy wśród
naszych młodych kursantów.

Kiedy dziecko powinno rozpocząć swoją przygodę z tańcem?
Jaki to ma wpływa na jego
rozwój?
– Myślę, że im wcześniej, tym
lepiej. W naszym studiu zajęcia taneczne przewidziane są dla dzieci od 3. roku życia. Najmłodszym
kursantom proponujemy zajęcia,
które polegają na zabawie w rytm
muzyki. Zajęcia taneczne na pewno uczą wrażliwości muzycznej,
pomagają w rozwoju koordynacji
ruchowej i pamięci, uczą dobrych
manier i pomagają w kształtowaniu
właściwego zachowania w grupie
rówieśników, rozładowują nadmiar
energii, pomagają w nawiązywaniu
relacji i budują więzi między dziećmi. Stanowią dodatkową dawkę ruchu, która w przedszkolach często
zapewniana jest, niestety, na poziomie podstawowym.
Regularne zajęcia taneczne uczą
starsze dzieci poczucia obowiązku
i dyscypliny, pomagają wyrazić siebie i swoje emocje, dają poczucie
satysfakcji ze zdobycia nowych
umiejętności, które później mogą
być przedstawione na konkursach
czy turniejach tanecznych. Dużą
zaletą tańca jest też to, że sprzyja
on wydzielaniu endorfiny – horREKLAMA

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

tel. 512 751 052

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

fot. archiwum prywatne

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

monu szczęścia. Zajęcia ruchowo
-muzyczne powinny więc być dla
dziecka przyjemnością, która uczy
nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, a być może pomogą
w odkryciu życiowej pasji – pasji
do tańca.

9 września Studio Tańca Ale
Dżes przygotowało niespodziankę – dzień otwarty. Do kogo
kierowane jest zaproszenie?
– Podczas dnia otwartego oferujemy ponad 3 godziny darmowych
zajęć pokazowych, które dostępne
są regularnie w ofercie studia. Zaproszenie kierowane jest do dzieci
od 4 lat wzwyż, a grupy podzielone
są według wieku i stylów tanecznych. Podczas półgodzinnych zajęć
dzieci mają szansę poznać instruktora, który będzie prowadził dane
zajęcia, zobaczyć, w jaki sposób zajęcia są prowadzone, poznać inne
dzieci, które są w podobnym wieku
i interesują się tym samym stylem
tanecznym.
Po zakończonych zajęciach każde dziecko otrzyma drobny upominek bądź słodką niespodziankę. Dokładny plan zajęć tego dnia
dostępny jest na naszej stronie
internetowej. Dzień otwarty nie
obejmuje jedynie zajęć zumby kids,
natomiast otwarte zajęcia z zumby
dla dzieci i dorosłych przewidziane
są w naszym studiu na 13 września.
Zapraszamy serdecznie.
Studio Tańca Ale Dżes!
Wołomin, ul. 1 Maja 48a
(wejście od ul. Matejki)
tel. 781 33 81 81
e-mail: studiotanca@aledzes.pl
www.aledzes.pl
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Młodsze rodzeństwo

Właściciel działki odpowiada za odpływ
wody (w tym wody deszczowej) ze
swojej nieruchomości. W sytuacji takiej,
gdy sąsiad podnosi teren swojej działki
i doprowadza do tego, że woda zalewa
naszą posesję, możemy żądać usunięcia nawiezionej ziemi. Korzystamy wtedy
z ochrony, jaką daje nam prawo wodne.
Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne właściciel działki nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się
na jego gruncie wody deszczowej ani kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą
dla działek sąsiednich oraz odprowadzać wód i ścieków na grunty sąsiednie.
A zatem, jeśli właściciel działki uchybi powyższemu zakazowi i nawiezie,
np. ziemię na swoją działkę tak, że istotnie podniesie u siebie poziom gruntu,
przez co woda deszczowa będzie spływać na grunt sąsiedni, to osobie, której
nieruchomość ucierpiała wskutek zalania, przysługuje przede wszystkim prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego. Podobne żądanie przysługuje,
gdy np. sąsiad zmienił kierunek odpływu wody opadowej, kierunek odpływu
wody ze źródeł, odprowadza wody oraz ścieki na grunty sąsiednie. Praktyka
sądowa pokazuje, że naruszenie stosunków wodnych może nastąpić także
z powodu braku odpowiedniego drenażu działki, zwłaszcza w przypadku, gdy
duża część terenu zostanie wybetonowana, pokryta asfaltem albo kostką
brukową.
Właściwym organem do złożenia wniosku o przywrócenie stosunków
wodnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W drodze decyzji administracyjnej mogą oni nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie
wpływają na działki sąsiednie.
Przez wykonanie urządzeń zapobiegających szkodzie można na przykład
rozumieć wykonanie rowów i studzienek melioracyjnych.
Gdyby przywrócenie stanu poprzedniego nie likwidowało wszystkich
szkód, do jakich doszło wskutek zalania, właściciel zalanej nieruchomości
może domagać się odszkodowania na podstawie art. 186 ustawy Prawo
wodne. Naprawienie szkód wyrządzonych naruszeniem stosunków wodnych
obejmuje wyłącznie pokrycie strat (nie bierze się pod uwagę ewentualnych
utraconych zysków). O wysokości odszkodowania decyduje marszałek województwa, ale wypłacić je musi oczywiście właściciel gruntu, który przyczynił
się do szkody.

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

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

Szymek, syn Justyny Zbrzeźniak i Wiesława
Różańskiego z Wólki Sulejowskiej ur.
21.08.2017 r. o godz. 20.00

Milion
na nowe
targowisko!
Delegacja tłuszczańskich samorządowców podpisała we
wtorek, 5 września umowę
na dofinansowanie budowy
nowego targowiska miejskiego. Urzędnikom Pawła Bednarczyka udało się pozyskać
milion złotych z PROW.
MO

Kubuś, syn Wiolety i Piotra Siekaczyńskich
z Radzymina, ur. 3.09.2017 r. o godz. 10.30
waga 3350 g, wzrost 52 cm.

Mikołaj, syn Dominiki i Krzysztofa Rozbickich
z Wołomina, ur. 31.08.2017 o godz. 18.30
Waga 3380 g, wzrost 56 cm

W ramach inwestycji powstanie
m.in. wiata na miejsca handlowe (część
pokryta panelami fotowoltaicznymi),
strefy handlowe, kanalizacja, oświetlenie, monitoring nowego targowiska,
które będzie się mieścić za tłuszczańską strażnicą OSP.
Ta inwestycja będzie jedną z najważniejszych w ostatnich latach. To
przypieczętowanie wieloletnich prac
i starań. Podczas podpisywania umowy
marszałek województwa Adam Struzik
wychwalał gminę Tłuszcz jako jedną
z najaktywniejszych w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych.

„Mamo, ja chcę mieć brata! Miałbym z kim grać w piłkę! Albo siostrę,
mogłabym się z nią bawić, kiedy Ty z tatą nie macie czasu! – tego
typu prośby, a wręcz żądania nie są wcale rzadkie, zwłaszcza wśród
kilkulatków. Kiedy jednak na świecie pojawia się rodzeństwo, sytuacja
potrafi się drastycznie zmienić; nie są odosobnione przypadki dzieci,
które – w mniej lub bardziej bezpośredni sposób – próbują się
młodszego rodzeństwa.... pozbyć. Na co zatem warto zwrócić uwagę,
kiedy spodziewamy się kolejnego członka rodziny?
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Nie ulega wątpliwości, że posiadanie rodzeństwa – czy to
młodszego, czy też starszego jest
życiowym dobrodziejstwem: nigdzie tak jak w domu rodzinnym
nie nauczymy się nawiązywania
i podtrzymywania relacji z drugim
człowiekiem, właściwej komunikacji, umiejętności rozwiązywania
konfliktów, negocjowania czy też
obrony własnych interesów.
Z punktu widzenia rodzica
więcej niż jedno dziecko również jest wyzwaniem łatwiejszym
do podjęcia – wbrew pozorom;
bo choć niektórych obowiązków
przybywa, inne zostają stopniowo
przejmowane – przez rodzeństwo
właśnie. To, czego rodzice jedynaka muszą uczyć czysto teoretycznie (na przykład umiejętności
dzielenia się zabawkami lub też
radości czerpanej ze wspólnej zabawy z innym dzieckiem), rodzice
większej gromadki mają zapewnione w sposób niejako automatyczny. Jako życiowy kapitał bracia i siostry są nieocenieni.

Do kogo należy
planowanie rodziny :)
Bywa jednak, że nawet perspektywa pojawienia się młodszego rodzeństwa może wywołać rodzinne kłopoty. Dlatego

– zwłaszcza, jeśli planujemy więcej
niż jednego potomka – należy być
przygotowanym na różne sytuacje,
zupełnie inaczej widziane z perspektywy dorosłego, a inaczej – z punktu
widzenia dziecka.
Wróćmy do przykładu przywołanego na wstępie, czyli do kategorycznych żądań w kwestii chęci
posiadania rodzeństwa. Kiedy pierworodny (pierworodna) wydaje nam
tego typu „polecenia”, trzeba sporo
rozwagi i wyczucia, aby nie popełnić
błędów „taktycznych”. Wszak decyzja
o kolejnym dziecku, jakkolwiek pod
wieloma względami podyktowana
dobrem pierwszego dziecka, nie jest
wszak jego decyzją – dlatego też
nie powinno ono (pierwsze dziecko)
odnieść wrażenia, że tak jest. Jeśli –
nawet w żartach – będziemy utwierdzać dziecko, że mamy zamiar zastosować się do jego poleceń i sprawić
mu siostrzyczkę lub braciszka, ryzykujemy niejako podwójnie: po
pierwsze umniejszając swoją pozycję
w rodzinie i zakres jej decyzyjności
(poza wszystkim, to raczej rodzice –
dorośli – decydują o pojawieniu się
na świecie kolejnego dziecka, a nie
inne dziecko), a po drugie – ściągamy
sobie na głowę potencjalny konflikt
ze starszym dzieckiem, jeśli nagle
zmieni ono swoją decyzję (odechce
się mu rodzeństwa) i zażąda natychmiastowej jej wykonalności.
O ile niektórym czytelnikom taka
argumentacja może się wydać wydu-

mana i nieco na wyrost, o tyle dla niektórych rodziców opisane wyżej sytuacje mogą stać się źródłem całkiem
realnych problemów i sporego stresu.

Początki bywają trudne...
Kiedy już rodzeństwo się pojawia, większość rodziców sądzi (nieco
naiwnie), że starsze dziecko (dzieci)
oceniają rzeczywistość rodzinną dokładnie tak samo jak oni. Najtrudniejsza wydaje się sytuacja „detronizacji” pierworodnego jedynaka; należy
być jednak wyczulonym na reakcje
wszystkich dzieci (jeśli jest ich więcej), bo każde z nich może inaczej reagować na rodzinne zmiany osobowe. Ważne, by nowy członek rodziny
został przyjęty bardziej jako powód
do wspólnej radości (związanej na
przykład z tym, że możemy spędzać
więcej czasu razem; starsze dzieci
należy delikatnie i bez przymusu zaangażować do wspólnej opieki i pielęgnacji niemowlęcia) niż jako dodatkowe obciążenie i kłopot.
Warto podkreślać kompetencje i umiejętności starszych dzieci,
nie zapominając przy tym, że nadal
pozostają one dziećmi i w równym
stopniu potrzebują naszej rodzicielskiej uwagi. I choć wspólne początki bywają trudne, nie należy tracić
z oczu celu nadrzędnego, jakim jest
sieć bezcennych relacji między rodzeństwem, w które możemy wyposażyć własne dzieci.

FAKTY.samorząd

Dożynki w Strachówce
13 sierpnia w Strachówce odbyły się dożynki – dzień podziękowań za rolniczy trud.
opr. RO
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele
parafialnym. W jej trakcie dokonano poświęcenia wieńców dożynkowych.

Ciężka praca popłaca
Następnie wójt Piotr Orzechowski – gospodarz dożynek
wraz z ks. Janem Grzybowskim
i ks. Mieczysławem Jerzakiem
poprowadzili barwny korowód
na plac przy urzędzie. Tam wyróżnienia
otrzymali
rolnicy,
którzy przeznaczyli największą
powierzchnię pod zasiew zbóż.
W tym gronie znaleźli się m.in.
Elżbieta i Leszek Bąkowscy, Beata i Mariusz Gańko oraz Grażyna i Wiesław Przybysz. Ponadto
uhonorowani zostali rolnicy, którzy przekształcili swoje gospodarstwa na działalność agroturystyczną, czyli Małgorzata i Paweł
Wiśniewscy oraz Małgorzata
i Krzysztof Gawor. Wyróżnionych
rolników zaproszono do udziału
w 2-dniowym wyjeździe na V Dni
Konopi Włóknistych w Kurozwękach w ramach środków pozyskanych przez gminę z Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.
Nagrody otrzymali również
laureaci konkursu na „Najsmaczniejszy chleb dożynkowy”. Wśród
nich znaleźli się m.in. Ochotnicza
Straż Pożarna i sołectwo Borucza,
Koła Gospodyń Wiejskich z Jadwisina, Równego i Strachówki.

fot. UG STRACHÓWKA

Gdy sąsiad zalewa działkę

Na uczestników czekało ponadto
wiele atrakcji m.in. konkursy z nagrodami i stoiska z ciastami, pyzami
oraz pierogami.

Dawne pieśni Mazowsza
Dożynki okrasił pierwszy z cyklu
koncertów „Dawne pieśni Mazowsza
Leśnego w Strachówce i okolicach”
w wykonaniu lokalnych muzyków.
Imprezę prowadziła Anna Gołoś,
kierownik gminnej biblioteki. Jako
pierwszy wystąpił zespół w składzie: Piotr Orzechowski (perkusja),
Krzysztof Załęski (gitara basowa),
Marcin Lubowiecki i Weronika Paczkowska (gitary). Śpiewem wsparły
ich panie z kół gospodyń wiejskich.
Następnie swoje umiejętności
wokalne zaprezentowały Katarzyna
Karasek-Gomez i Basia Bąk, którym
akompaniował na gitarze Marcin

Rdzanek z Kobyłki. Twórcą i realizatorem koncertu był Jacek Bąk.
Wykonawcy
zaprezentowali dawne pieśni ludowe w aranżacji
ludowej, bluesowej i jazzowej. Pieśni zostały zebrane przez etnografa
Oskara Kolberga w XIX wieku.
Koncert zrealizowany został
w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” oraz LGD Równiny
Wołomińskiej. Partnerem akcji była
również Fabryczka – Powiatowe
Centrum Dziedzictwa i Twórczości
w Wołominie.
Zapraszamy do udziału w następnych odsłonach cyklu. Koncerty odbędą się: 29 września o 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tłuszczu,
15 października o 16.00 w pałacu
w Chrzęsnem, 29 października o 17.00
w Fabryczce w Wołominie.
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tekst promocyjny

Międzynarodowy projekt w Zielonce

Przebudowa
drogi
w Dąbrówce
i Laskowie

W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
w Zielonce po dwóch latach prac dobiega końca realizacja
międzynarodowego projektu ,,Green, greener, the
greenest wind, water, and the world”. Jego zadaniem było
stworzenie programu nauczania z zakresu energetyki
alternatywnej i odnawialnej dla litewskich i łotewskich
szkół technicznych.
Nad programem pracowali
specjaliści z Łotwy i Litwy, korzystając z doświadczeń partnerów
z Polski, Szkocji i Niemiec. Nauczyciele Technikum Mościckiego wspierali partnerów projektu
swoim doświadczeniem i wiedzą
z zakresu nauczania energetyki
odnawialnej. W ramach projektu
odbyły się międzynarodowe spotkania.

Wizyty i spotkania
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 roku. Pierwsze spotkanie
partnerów, w którym uczestniczyła dyrektor szkoły Anna Nowińska
-Mróz, miało miejsce w październiku 2015 roku na Łotwie. Kolejne
odbyło się w listopadzie 2015 roku
w Niemczech. Cennym doświadczeniem stało się spotkanie przedstawicieli projektu w Zespole Szkół
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w lutym 2016 roku.
Uczestnicy nie tylko zostali
ugoszczeni przez starostę wołomińskiego, mieli także możliwość

odwiedzić Centrum Obserwacyjne w Jabłonnie, Instytut PAN,
gościli w lokalnych firmach (APS
i TRUMPF Huettinger), które
współpracują ze szkołą w ramach
szkolnictwa zawodowego. Odbyło
się także spotkanie z autorem polskiego programu nauczania energetyki odnawialnej – profesorem
Ryszardem Tytko.
Kolejne wizyty projektowe miały miejsce w Szkocji, na Łotwie,
w Niemczech, na Litwie. W lutym
2017 roku na spotkaniu przedstawicieli projektu w Szkocji przedstawiono stworzony program nauczania dla szkoły łotewskiej oraz
poddano dyskusji sposób wdrożenia go w życie.

Zamierzony efekt
Realizacja projektu dobiega
końca! Wspólne działania, przedsięwzięcia oraz wymiana doświadczeń przyniosły zamierzony efekt.
Dzięki projektowi i zaangażowaniu
działających w nim osób powstały programy nauczania związane
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Wójt Radosław
Korzeniewski podpisał
umowy dotyczące
przebudowy drogi gminnej
(nr 430114W) w Dąbrówce
i Laskowie.
opr. RO
Umowy zawarto z dwoma firmami,
bowiem inwestycja będzie przebiegać
w dwóch etapach. Pierwszy wykona
Tombruk Sp. z o.o., a drugi Agbud Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski s.c.
Całkowity jej koszt to 1.868.208.74 zł
brutto. Planowany termin realizacji
inwestycji to 30 czerwca 2018 roku.
Droga zostanie zmodernizowana na
odcinku 2,55 km.
z energetyką odnawialną dla Litwy
i Łotwy zaakceptowane przez Ministerstwa Edukacji.
Spotkanie podsumowujące odbyło się na Łotwie. Zespół Szkół
w Zielonce reprezentowała kierownik kształcenia praktycznego
Jadwiga Boguszewska.
Udział w tak ważnym przedsięwzięciu to bardzo cenne doświad-

Szerzej i bezpieczniej

czenie zawodowe. Możliwość
debat, dyskusji, wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami – przedstawicielami krajów
europejskich pozwoliła nauczycielom Mościckiego w Zielonce
zdobyć kolejne doświadczenia
i wdrożyć je w proces nauczania
klas technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Inwestycja zostanie wykonana
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie w części projektowej obejmuje m.in. opracowanie map do celów
projektowych, wykonanie inwentaryzacji
zieleni, sporządzenie projektów – budowlanego i podziału nieruchomości.
Z  kolei w części wykonawczej
uwzględnia m.in. ułożenie na drodze
warstwy wyrównawczej i ścieralnej
z betonu asfaltowego, budowę ścieżki
pieszo-rowerowej, wykonanie parkingów, zjazdów indywidualnych i elementów odwodnienia oraz montaż oświetlenia ulicznego.
Dzięki poszerzeniu jezdni i wybudowaniu chodnika zwiększy się bezpieczeństwo na drodze.

FAKTY.edukacja

Nowy budynek Zespołu Szkół
Specjalnych w Radzyminie
W poniedziałek, 4 września miało miejsce otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych (ZZS) przy
ul. Komunalnej 8 w Radzyminie.
opr. redakcja

fot. um dąbrówka

Po ponad roku intensywnych
prac remontowo-budowlanych Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński razem z przedstawicielami
grona pedagogicznego, rodziców
i uczniów uroczyście przeciął wstęgę w progu szkoły.

ZSS w liczbach
Decyzję o budowie ZZS podjęła
drogą uchwały Rada Powiatu Wołomińskiego na sesji z 22 listopada
2015 roku. Z czasem (28 kwietnia
2016 r.) rada rozszerzyła zadanie
o budowę budynku biurowego.
Ostatecznie ogłoszono przetarg
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, który wygrała firma Art. Global Sp. z o.o. z Warszawy.
Umowa z wykonawcą została
podpisana 20 lipca 2016 r. Firma
opracowała projekt techniczny
i zrealizowała go do końca sierpnia tego roku. Koszt adaptacji budynku wyniósł ok. 4.160.000 zł.
Powierzchnia użytkowa całości
wynosi 1.886,25 m2. Szkoła specjalna (wraz z salą gimnastyczną
i zewnętrznym boiskiem) zajmuje
1.054,42 m2 . Budynek biurowy ma

Wsparcie unijne

831,83 m2, a będą się tutaj również znajdować: filia urzędu pracy
i wydziału budownictwa.

Profesjonalne wyposażenie
Historia Zespołu Szkół sięga
roku 1960, kiedy znajdował się
w Markach. Przez ponad 50 lat
powiat wynajmował budynek od

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Umowa dobiegła jednak końca. W związku
z tym starostwo musiało przenieść siedzibę szkoły do Wołomina na ul. Legionów 85. Z tego
miejsca
uczniowie
korzystali
przez rok w oczekiwaniu na powstanie lokalizacji spełniającej ich
oczekiwania.

Szkoła przyjmuje dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i autyzmem.
Klasy są kameralne i wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
W salach można prowadzić zajęcia m.in. z logopedii, integracji sensorycznej i gimnastyki
korekcyjnej.

Tak kompleksowa inwestycja drogowa nie byłaby możliwa bez pozyskania
przez gminę środków unijnych.
Przebudowa jest realizowana w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
lata 2014-2020.
Wysokość przyznanej kwoty wynosi
1.261.628 zł. Stanowi to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych
operacji.
Jak informuje urząd w Dąbrówce,
jest to dopiero jedna z trzech takich
inwestycji w gminie. Kolejne zostaną
przeprowadzone na drogach gminnych
w Trojanach i Wszeborach oraz w Kołakowie.

REKLAMA

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

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

j.mucka@firma-dom.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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Alpaki – nasza pasja

– Wszystko zaczęło się jesienią
2015 roku. Obejrzeliśmy z żoną program w telewizji o ludziach, którzy
prowadzą hodowlę alpak. Żona spytała mnie: „czy możemy podjąć się
takiego wyzwania?”. Ta myśl dojrzewała w nas przez pewien czas, aż
zdecydowaliśmy, aby założyć własną minihodowlę – wspomina pan
Mariusz.

Zamieniłam szpilki na
kalosze
– Oboje wychowaliśmy się na
wsi. Mając takie doświadczenie,
czuliśmy się na siłach, aby podjąć
to wyzwanie. Działka za naszym domem leżała od wielu lat odłogiem.
Miejsca nie brakowało. Wystarczyło
ją zagospodarować. Świeżo wybudowany garaż zaadaptowaliśmy na
potrzeby pomieszczeń inwentarskich – mówi pani Agnieszka.
– Od pomysłu do jego realizacji minął praktycznie rok. Oprócz
pracy w terenie dużo czasu zajęło
nam też przygotowanie teoretyczne. Nie ma w Polsce jeszcze wielu
publikacji na temat alpak. Ciągle są
postrzegane jako zwierzęta egzotyczne. Znaleźliśmy jedną książkę,
taki „elementarz” o alpakach. Poza
tym czerpiemy informacje z Internetu, jesteśmy w stałym kontakcie
z innymi hodowcami i uczestniczymy w konferencjach naukowych.
Dużo dowiedzieliśmy się podczas
Alpaca Day 2016. Dwa dni wykładów
i porady hodowców były bezcenne
– dodaje.
– Pewnego dnia mąż spytał mnie,
czy jestem gotowa na takie wyzwanie, odparłam: „Bardzo chętnie po
pracy zamienię szpilki na kalosze”.
Chcemy podkreślić, że to nie jest fanaberia, tylko przemyślana decyzja.
Pamiętajmy, że mówimy o żywych
zwierzętach, które wymagają troskliwej opieki. Alpaki to nie chomiki
– podsumowuje.

8 września – początek zmian
– I przyszedł ten wyjątkowy
dzień – 8 września 2016 roku, kiedy przyjechały do nas alpaki. Konkretnie pięć dorosłych samic i dwie
dwumiesięczne. Towarzyszyły nam
niezwykłe emocje, podekscytowanie i oczarowanie. Trudno wyrazić to słowami. Nasze życie uległo zmianie niczym po urodzeniu
dziecka. Pokochaliśmy alpaki całym
sercem – relacjonuje pan Mariusz.
– Po pierwszym zauroczeniu
przyszła jednak codzienna praca przy obrządku. Wstawanie o 5
rano, podawanie pasz, siana i wody.
Dorosła alpaka w upalny dzień potrafi wypić nawet do 5 litrów wody.
Codziennie staramy się sprzątać,
w trosce o wełnę i schludność.
Obowiązków mamy wiele, bo nadal
jesteśmy aktywni zawodowo – zauważa.
– Z początku wydawało się nam,
że pastwisko o wielkość 300 m² wystarczy, ale po 2 tygodniach okazało
się, że zwierzęta szybko zjadły trawę, a nawet młode gałązki z wierzby. Aby trawa mogła sukcesywnie
odrastać, ogradzaliśmy teren dalej
w miarę potrzeb. W tej chwili mamy

Obalić mity
– W tym miejscu chcielibyśmy
obalić mity, które krążą na temat
alpak. Niektórzy traktują je jak fajną „maskotkę” do przytulania. Nie
zapominajmy, że są to dzikie zwierzęta, które żyją stadnie i wymagają szczególnych warunków. Aby
mogły prawidłowo funkcjonować,
stado powinno liczyć przynajmniej
trzy, cztery sztuki. Zależy nam, aby
zachowały swoją odrębność – podkreśla pani Agnieszka.
– Inny mit głosi, że są to niewymagające zwierzęta i wystarczy im
trawa. Nieprawda. Jak wspominaliśmy, dieta musi być zbilansowana.
Nawet siano musi być odpowiednie.
Najlepiej krótkie i z pierwszego pokosu. Mieliśmy już doświadczenie,
że alpaki nie chciały jeść siana, które było za długie, grube lub przesuszone. Śmiejemy się, że najlepiej
im smakuje to z zabraniecko-ostro-

fot. archiwum prywatne

Rafał Orych

niecały hektar ogrodzonego wybiegu. Na takiej powierzchni można
hodować około 20 alpak. Pastwisko z czasem podzieliliśmy na trzy
sektory z myślą o zrównoważonym
rozwoju zwierząt. Samice są płodne
cały rok, więc, gdy w maju pojawił
się samiec Czarek, trafił do oddzielnego wybiegu. W międzyczasie samice urodziły noworodki, tzw. cria
i musieliśmy oddzielić od nich dwie
młode, dziś już roczne, samiczki –
opowiada.
– Udzielając wywiadu, możemy
powiedzieć, że przeżyliśmy z alpakami jeden cykl, czyli rok. W tym
czasie metodą prób i błędów wiele
się o nich nauczyliśmy. Najlepszym
nauczycielem jest życie. Wiemy,
jakimi są niezwykle wrażliwymi
zwierzętami. Trzeba uważać na to,
czym się je karmi. Niektóre rośliny
mogą być dla nich szkodliwe, np.
liście dębu czy tuje. Bardzo niebezpieczne są ślimaki, bowiem przenoszą motylicę. Choroba w skrajnych
przypadkach może doprowadzić
nawet do śmierci alpaki – informuje.
– W trosce o prawidłowy rozwój
zwierząt zasialiśmy mieszankę traw.
Poza tym podajemy im mieszanki
witaminowe, inne rano i wieczorem,
a jeszcze inne samicom karmiącym.
O samej trawie alpaki by nie przeżyły. Zbilansowana dieta pozwala
uchronić je przed sięganiem po coś
niepożądanego – podsumowuje pan
Mariusz.

fot. RO

We wrześniu 2016 roku życie rodziny Agnieszki
i Mariusza Turlej z Zabrańca (gmina Poświętne) zmieniło
się o 180 stopni za sprawą sympatycznych zwierząt –
alpak. Obecnie mają 12 sztuk, 6 dorosłych i 6 młodych.

wickiej ziemi. Dziękujemy naszemu
wujkowi Romanowi, że udostępnia
nam łąkę. Jego pomoc jest nieoceniona – dodaje pan Mariusz.

Hipoalergiczna wełna
– Myślę, że czas przybliżyć alpaki naszym czytelnikom. Na wstępie
chcę podkreślić, że to niezwykle inteligentne zwierzęta, przywiązujące
się do miejsca i ludzi. Zawsze załatwiają się w jednym miejscu i znalezienie takowego jest podstawą do
akceptacji nowego otoczenia. Kiedy
przychodzi godzina 20.00, „mruczą”, aby wpuścić je do alpakarni –
informuje pani Agnieszka.
– Alpaki żyją średnio 25 lat,
ważą w granicach 65 kg i mierzą
90 cm w kłębie. Dorosłość osiągają
w wieku 3 lat. Pochodzą z Ameryki
Południowej (Chile, Boliwia i Peru).
Zwierzęta znane są ze swojej wełny. Dzielą się na dwa gatunki: suri
o wełnie dorastającej do 30 cm i hucaya o krótkiej ok. 10 cm. Właśnie tę
drugą odmianę hodujemy – mówi
pan Mariusz.
– Wełna alpaki uchodzi za luksusową, bowiem jest o wiele szlachetniejsza i delikatniejsza od
owczej. Hipoalergiczna przędza
cechuje się niezwykłą miękkością,
trwałością i lekkością. Jest też
6-krotnie cieplejsza i 3-krotnie
trwalsza od owczej. Dorosła sztuka może dać jej 3-4 kg. Występuje
w 22 naturalnych kolorach, a najpopularniejszy jest biały. Używa się
jej do produkcji swetrów, szali czy
kołder – przybliża.

– Niezapomnianym przeżyciem
była dla nas pierwsza strzyża. Odbywa się ona raz do roku na wiosnę. Jednak nie podjęliśmy się tego
osobiście, pomógł nam profesjonalny strzygacz. Oprócz strzyżenia
zrobił korektę racic i szlifowanie
zębów, które rosną u nich całe
życie. Alpaki broniły się, kopiąc
i plując. Najbardziej zaskakujący
był efekt. Przyzwyczailiśmy się do
„wełnianych kulek”, a teraz po łące
biegały „gołe” zwierzęta. Pierwsza
partia wełny czeka na przeróbkę.
Przeznaczymy ją na własne potrzeby – podsumowuje.

Jedna wielka rodzina
– Emocjonujące były porody
czterech maluchów. Uczestniczyła w nich cała rodzina. Same alpaki wspierają się nawzajem i doglądają swoich cria. To niezwykle
opiekuńcze zwierzęta. Ciąża trwa
u nich 345 dni. Zdrowy noworodek
powinien ważyć 6-8 kg. Narodzinom każdego z nich towarzyszą
inne okoliczności. Mieliśmy nawet
dwa porody jednego dnia. Jednym
z malców był Olaf, który w chwili
urodzin ważył ponad 8 kg. Prawdziwy kolos. Teraz ma trzy miesiące, a już waży 27 kg – relacjonuje
pani Agnieszka.
– Wiele niepokoju towarzyszyło
narodzinom naszego „czwartego
dziecka” Gustawa, który miał, niestety, słabą odporność. Na szczęście szybka reakcja weterynarza
i podanie osocza pozwoliły uratować malucha. Skąd takie imiona?

Oddają charakter alpak. Każda
z nich jest wyjątkowa na swój sposób. O inteligencji tych zwierząt
niech poświadczy fakt, że od czasu porodów już nie trzymają się na
dystans. Zaufały nam – dodaje.
– Odkąd pojawiły się alpaki,
wzbudzamy powszechne zainteresowanie. „O! Patrz! Lamy! – Nie.
To alpagi!”. Takie komentarze bardzo często słyszymy od osób, które
przystają, żeby na nie popatrzeć –
wspomina.
– Nasze życie zmieniło się o 180
stopni. Troje naszych dzieci: Leonard, Rafał i Emilia to młodzi pasjonaci alpak. Bardzo chętnie pomagają przy obrządku i z odstępami
dwugodzinnymi przez całe wakacje
pełnili dyżury przy dokarmianiu
butelką małego Gustawa. Czują
się odpowiedzialni za swoich podopiecznych. Mieszkamy z moimi
rodzicami, których pomoc i wsparcie przy opiece nad zwierzętami jest
nieocenione. Wszyscy mamy chęć
i zapał do pracy. Alpaki wypełniają nam wolny czas, którego już nie
mamy. To nasza pasja, to nasze życie – podsumowuje pani Agnieszka.
– Alpaki działają terapeutycznie
na ludzi, dlatego są wykorzystywane do tzw. alpakoterapii. Szczególnie lubią je dzieci. Jesteśmy otwarci
na odwiedziny gości, tylko prosimy
o uprzedni kontakt przez FB. Rozmowa z panem redaktorem skłoniła nas do założenia profilu, zatem
z radością informujemy, że od 4
września można nas znaleźć pod
adresem „Alpaki Zabraniec” – zaprasza pan Mariusz.
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30-lecie GKS „Korona” Jadów
2 września odbyły się w Jadowie uroczystości poświęcone 30-leciu Gminnego Klubu
Sportowego „Korona” Jadów.
bie wszystko i nie odpuszczali żadnej akcji. W drużynie samorządowców wystąpili m.in. radni Jadwiga
Grabska, Danuta Tarach i Henryk
Brodzik, a także radna sejmiku Bożena Żelazowska. Mecz zakończył
się rzutami karnymi z wynikiem
2:2. Widowisko uświetnili swoimi
komentarzami spikerzy Krzysztof
Nabiałek i Magdalena Donoch.
Na koniec do tańca zaprosił
wszystkich DJ z firmy Eden Event.
O 22.00 na scenę wkroczyła gwiazda wieczoru – Mario Bischin. To był
wyjątkowy dzień dla mieszkańców
gminy Jadów.

opr. RO
Uroczystości rozpoczęły się
o 15.00. Pierwszym akcentem było
otwarcie nowego boiska. Po powitaniu gości nastąpiło przecięcie
wstęgi.

Emocjonujący mecz
inauguracyjny

Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą trwała od
14 września 2016 do 26 lipca 2017 r.
Wykonawcą było konsorcjum firm:
Prestige Inwest z Gdyni i Panorama Obiekty Sportowe z Piaseczna. W ramach inwestycji zostało
wykonane boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej na
macie absorbującej uderzenia, wypełnionej granulatem EPDM (spełniającego wymogi FIFA). Wymiary
zewnętrzne boiska to 66,0x115,0 m,
w tym pole do gry ma 60x105 m.
Ponadto wybudowano m.in. ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie,
trybunę stalową na 200 miejsc, piłkochwyty, 37 miejsc postojowych
dla samochodów oraz monitoring
składający się z 6 kamer i wideorejestratora.
Całkowity koszt inwestycji to
2.454.587,00 zł. Na kwotę składa
się dofinansowanie w wysokości
1.227.200,00 zł pozyskane ze środREKLAMA

fot. S. Suchocka

Nowe boisko

fot. S. Suchocka

Po poświęceniu nowego obiektu przez księdza proboszcza rozpoczął się koncert w wykonaniu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tłuszcza. Następnie głos zabrał
prezes Andrzej Tabor, który przybliżył historię klubu i zaprezentował zawodników. Potem na murawę weszły grupy Cheerleaders
Olimpia i Iskra Łochów, które dały
pokaz niezwykłych umiejętności
akrobatycznych.
Miłe chwile przeżył prezes Andrzej Tabor, który otrzymał m.in.
medal Pro Masovia za swój wkład
w rozwój sportu. Ponadto pamiątkowe medale z rąk wójta Dariusza
Kokoszki i prezesa Andrzeja Tabora otrzymało blisko 100 osób.
Następnie trenerzy przeprowadzili konkursy i zabawy sportowe
dla chętnych. Dla najlepszych czekały nagrody.
Długo wyczekiwana chwila
w końcu nadeszła. Mecz inauguracyjny. Na murawę boiska wkroczyły drużyny samorządowców i Korony Retro, w skład której weszli
byli zawodnicy i seniorzy, a wśród
nich, np. Tadeusz Archiciński, Janusz Wiśniewski i Wojciech Śliwa.
I zabrzmiał pierwszy gwizdek.
Piłka w grze! Zawodnicy dali z sie-

ków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.
Redakcja życzy, aby boisko służyło przyszłym pokoleniom przez
lata i pomagało rozwijać talenty na
miarę Roberta Lewandowskiego.

fakty.motoryzacja

Zabytkowe pojazdy
w Wołominie
2 i 3 września już po raz trzynasty odbył się Wołomiński Zlot Pojazdów
Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego. Tym razem zarejestrowaliśmy
łącznie 87 załóg.
Karol Boński
Najstarszy pojazd: Renault 4 z 1962 r., Zenon Czapski. Najdłuższą trasę na zlot pokonał Aleksanred Ejsmnt z Piechowic k. Jeleniej
Góry na polskim Fiacie 126p z ’86. Najciekawszy socjalistyczny pojazd – Warszawa 201 ’63
Radka Buczkowskiego. Najciekawszy kapitalistyczny pojazd – Subaru XT ’86 Michała
Kurendy.

I miejsce w rajdzie zajęła załoga: Adam
Lidke, Karol Puszkarski, Paweł Zalewski na
Mercedesie W110 z 1965 r.
W konkursie elegancji zwyciężył Karol
Czyż – samochód Edsel z 1959 r. Wręczyliśmy
również nagrodę specjalną im. Tomasza Mikulskiego, która trafiła w ręce Mirosława Lewandowskiego, właściciela samochodu NSU
Prinz 1000 z 1966 r.

10

fakty.ogłoszenia

www.fakty-wwl.pl

Nr 15 (353) 7 września 2017, www.facebook.com/faktywwl

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
zzZatrudnię cukiernika, pomoc cukiernika do pracy w cukierni - Radzymin, tel.
606 880 373

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

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
Skup i sprzedaż podręczników
szkolnych. Wołomin, ul. Legionów 2, pawilon 5 – bazarek
“Kolejarz” przy PKS, (czynne od
15 lipca), tel. 503 417 317
Skład węgla. Węgiel polski i
importowany: węgiel kostka,
orzech, ekogroszek, miał. Transport pow. 1 tony gratis! Ruda
K. Radzymina, tel. 507 322 809,
504 071 374

Usługi różne

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

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

Hydraulik Pogotowie 24h Pogotowie wodno-kanalizacyjne
24h, instalacje sanitarne c.o.
Instalacje gazowe, montaż,
spawanie, sprawdzanie szczelności, ciśnieniowe udrażnianie
kanalizacji, tel. 501 195 176,
www.hydraulikbrzuchalski.pl
Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzUkładanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
zzUsługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

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

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

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

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

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

Projekty

Tel. 602 724 738

SKLEP OGRODNICZY

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

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
zzSkup aut od roku 2000 do 2017, tel.
573 418 807
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

Volkswagen, Audi

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

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

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

Sklep zoologiczny Pupil

Wysokiej jakości produkty
za rozsądną cenę dla twojego Pupila.
Zapraszam pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00.
Radzymin, ul. Batorego 1, tel. 662 922 333
zzTuje szmaragd w doniczkach sprzedam, cena od 5 zł, tel. 604 291 654

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

REKLAMA

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

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

zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

Wnętrzarskie

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

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

Auto części
skup aut

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

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

Fauna i flora

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

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

Ogrodzenia

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

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

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

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

Nieruchomości sprzedam
KRÓLIK

Domy na sprzedaż
Wołomin, ul. Wiosenna

www.tkrolik.pl, tel. 606 225 652
e-mail: biuro@krolik.pl
zzSprzedam działkę w Emilianowie koło
Radzymina - 7200 m2, usługowo- budowlaną. Tel 606 880 373

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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Zapraszam na ulicę Małą!

16.08.2017

zz Ząbki. Administrator nieruchomości powiadomił, że nieznany sprawca
włamał się do garażu podziemnego
po uprzednim uszkodzeniu domofonu
i skradł odkurzacz przemysłowy. Suma
strat: 3.000 zł.

17.08.2017

zz Radzymin. Mieszkaniec Radzymina
powiadomił, że nieznany sprawca skradł
tablicę rejestracyjną z motoroweru.

18.08.2017

zz Wołomin. Mieszkanka Wołomina
powiadomiła, że nieznani sprawcy, po
uprzednim wyważeniu okna, dostali się
do mieszkania i skradli srebrne monety
kolekcjonerskie o różnych nominałach
oraz jedną złotą monetę. Suma strat:
5.055 zł.
zz Marki. Nieznany sprawca skradł
w sklepie portfel z dokumentami i pieniędzmi. Suma strat: 1.000 zł.
zz Ząbki. Mieszkaniec Ząbek zawiadomił,
że nieznany sprawca skradł dwie tablice
rejestracyjne od pojazdu. Pojazd w chwili
zdarzenia stał na poboczu ulicy. Suma
strat: 200 zł.

19.08.2017

zz Wołomin. Pracownik salonu telefonicznego powiadomił, że nieznany
sprawca skradł z lady telefon komórkowy
o wartości ok. 1.300 zł.

20.08.2017

zz Małopole. W restauracji nieznani
sprawcy skradli z torebki portfel z zawartością: dowodu osobistego, prawa jazdy,
karty bankomatowej oraz pieniędzy
w kwocie ok. 500 zł.

21.08.2017

zz Helenów. Nieznani sprawcy, poprzez
wyważenie bramy wjazdowej, włamali
się na teren firmy i skradli dwa zlewy
przemysłowe ze stali nierdzewnej. Suma
strat: 8.000 zł.

22.08.2017

zz Ząbki. Mieszkaniec Warszawy zawiadomił o włamaniu przez nieznanego
sprawcę do samochodu (poprzez wybicie
tylnej szyby w pokrywie bagażnika)
i kradzieży laptopa. Pojazd zaparkowany
był na parkingu sklepu. Suma strat: około
7.500 zł.
zz Radzymin. Z terenu budowy nieznany
sprawca skradł kontener na śmieci. Suma
strat: 5.000 zł.

23.08.2017

zz Wołomin. Mieszkanka Wołomina
powiadomiła, że nieznany sprawca usiłował dokonać kradzieży z włamaniem
do jej mieszkania poprzez podważenie
drzwi balkonowych. Sprawca do mieszkania się nie dostał. Suma strat: około
3.000 zł.
zz Szewnica. Mieszkaniec gminy Jadów
zawiadomił, że nieznani sprawcy, wykorzystując nieobecność domowników,
wyważyli okno w łazience (wartość 200
zł), a następnie dostali się do domu
i skradli: 6 banknotów po 200 zł, złotą
biżuterię, materiałowy portfel w kolorze
czarno-zielonym wraz z pieniędzmi
w kwocie 1.000 zł, banknoty po 100 zł.
Suma strat: 13.000 zł.
zz Nowy Janków. Mieszkaniec gminy
Radzymin powiadomił, że nieznani
sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do namiotu brezentowego,
znajdującego się na terenie hurtowni
hydraulicznej. Sprawcy do namiotu
dostali się po uprzednim rozcięciu
brezentu. Skradli: baterie umywalkowe,
armaturę, odwodnienia. Suma strat:
około 19.849 zł.

Suma strat: 1.000 zł.
zz Kuligów. Nieznany sprawca
wszedł na teren ogrodzonej działki
letniskowej, a następnie dostał się
do komórki i skradł kosiarkę oraz
podkaszarkę spalinową. Suma strat:
2.500 zł.
zz Wołomin. Nieznany sprawca
skradł z terenu parkingu niestrzeżonego z zaparkowanego pojazdu
dwie tablice rejestracyjne o wartości
180 zł.

26.08.2017

zz Kobyłka. Nieznany sprawca, po
uprzednim wyjęciu szyby bocznej,
dostał się do pojazdu zaparkowanego na terenie posesji, a następnie
skradł: klucz pneumatyczny, wiertarkę i piłę mechaniczną. Suma strat:
około 4.700 zł.
zz Wołomin. Nieznani sprawcy
na terenie targowiska miejskiego,
wykorzystując nieuwagę 81-letniego
mieszkańca Wołomina, z wewnętrznej kieszeni jego kurtki skradli portfel
z zawartością dokumentów, tj. dowodu osobistego, legitymacji emeryta
i pieniędzy w kwocie 2.500 zł.

27.08.2017

zz Ciemne. Nieznani sprawcy
dokonali kradzieży z włamaniem do
kontenera znajdującego się na terenie budowy. Sprawcy dostali się do
środka, wyłamując drzwi wejściowe.
Skradli motokosę oraz dmuchawę.
Suma strat: około 2.500 zł.
zz Marki. Na terenie budowy
nieznany sprawca, po uprzednim
przecięciu kłódki metalowej, dostał
się do kontenera i skradł narzędzia
budowlane oraz elektronarzędzia.
Suma strat: 6.000 zł.
zz Kobyłka. Funkcjonariusze ZPI
KP Kobyłka zatrzymali Remigiusza
G. (lat 35) na gorącym uczynku
włamania do domu jednorodzinnego. Przy zatrzymanym znaleziono
piłę spalinową oraz torbę zawierającą znaczną ilość srebrnej biżuterii
i szlifierkę kątową o łącznej wartości
15.000 zł. Sprawca dostał się do
budynku poprzez niezamknięte
drzwi wejściowe.

28.08.2017

zz Ząbki. Nieznani sprawcy dokonali
kradzieży z włamaniem do kontenera na placu budowy. Po pokonaniu
zabezpieczeń (kłódki oraz zamka)
skradli zestaw zasilający i wkrętarkę
elektryczną. Suma strat:1.500 zł.
zz Marki. Nieznany sprawca, po
wyłamaniu drewnianych drzwiczek
szafki stojącej w pomieszczeniu
biurowym, skradł kasetkę z zawartością pieniędzy w kwocie 9.000 zł.
Suma strat: 9.000 zł.
zz Rżyska. Nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera na terenie budowy i skradł
niwelator. Suma strat: 2.500 zł.
zz Radzymin. Nieznani sprawcy
wybili szybę w drzwiach baru orientalnego i skradli telefon komórkowy,
a także mięso wołowe i przyprawy
w metalowych miskach. Suma strat:
1.670 zł.
zz Radzymin. Nieznani sprawcy skradli na terenie budowy sklepu lampę
z koparki. Suma strat: 1.200 zł.
Informacje uzyskane od Wioletty
Zychnowskiej z Komendy Powiatowej
Policji.
opr. eda

25.08.2017

zz Radzymin. Na terenie posesji
nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do kontenera na terenie
punktu sprzedaży opału. Skradł pieniądze
w kwocie 4.000 zł.
zz Ząbki. Mieszkaniec Ząbek powiadomił o kradzieży z włamaniem do pojazdu zaparkowanego w garażu podziemnym. Nieznani sprawcy, po pokonaniu
zamków, skradli z auta młotowiertarkę.

Szukaj nas
pod adresem
www.fakty-wwl.pl

Rozmowa z Mikołajem Szczepanowskim, organizatorem biegu ulicznego Mała Mila
Marecka.
Rafał Orych: To już ostatnie dni zapisów do biegu. Są
jeszcze wolne miejsca?
Mikołaj
Szczepanowski:
– Tak, ale niewiele. Zdecydowana większość pakietów rozeszła
się w pierwszym etapie zapisów. W związku z tym zleciliśmy dodruk numerów startowych. Na starcie biegu zawsze
są osoby chętne, by dopisać się
w ostatniej chwili. Jeśli przyjdą
odpowiednio wcześnie, będą
mogły odebrać same numer
startowy, bez koszulki Małej
Mili Mareckiej.
Każdy może przebiec milę?
– Z jednej strony to tylko
niewiele ponad 1,5 kilometra.
Można to pokonać bez specjalnych przygotowań. Z drugiej, żeby przebiec to dobrze,
dając z siebie 100%, trzeba już
potrenować i mądrze rozłożyć
siły. Przez pierwsze 400 metrów stawka jest wyrównana,
ale później dużo osób odpada.
Mniej doświadczeni startują
bardzo mocno, ale nie są w stanie utrzymać wysokiego tempa
na całym dystansie.
Mała Mila to nie tylko bieg,
zawsze towarzyszy jej piknik
rodzinny. Jakie atrakcje przygotowaliście w tym roku?
– Od godziny 16.30 kibicom
czas będzie umilał zespół Seaquest. Wokół linii mety rozstawione będą też stoiska naszych
partnerów, a także dmuchańce dla najmłodszych. Muzyka
będzie grała non stop, z krótką przerwą około godziny 18.
Wtedy podsumujemy zawody
i wręczymy nagrody.
Na zakończenie imprezy
zagra zespół Na Pełnej. Myślę, że użytkownikom portalu
Youtube nie trzeba ich przedstawiać. Ich parodie znanych
przebojów podbijają Internet.
Przerobiona przez nich wersja
„Descpacito” była najpopularniejszym polskim klipem w lipcu, do dziś zbierając 7 milionów
wyświetleń.
Zapraszam 10 września na
ulicę Małą!
FAKTY.kultura

Dzień Ziemniaka
To tytuł corocznego festynu rodzinnego, który odbędzie się w niedzielę, 17 września
w Równem (gmina Strachówka) na placu przy remizie OSP Równe.
eda
W
programie m.in. biesiada
z KGW Równe, konkursy ziemniaczane
z nagrodami, konkurs kulinarny na
„Najsmaczniejszą
potrawę z ziemniaka”, degustacje
potraw z ziemniaka, zabawa z zespołem Romans. Start
o godz. 14.00, planowane zakończenie – godz. 20.00.
Warto przyjść,
warto się zabawić.

„fakty.wwl” objęły
Dzień Ziemniaka
patronatem
medialnym.

fot. archiwum
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Udany początek Marcovii
Trzy zwycięstwa, remis i porażka – tak wygląda początek sezonu 2017/2018
w wykonaniu występującej w lidze okręgowej Marcovii Marki.
Marcin Boczoń
Podopieczni Konrada Kucharczyka jesienne zmagania rozpoczęli od pokonania Błyskawicy
Warszawa. Następnie z kwitkiem
odprawione zostały rezerwy Mazura Karczew i Bugu Wyszków.

Niesprawiedliwa porażka
Rozpędzoną Marcovię zatrzymała dopiero Escola Varsovia. W szalonym i obfitującym w wiele bramkowych okazji meczu padł remis 3:3.
Pierwsza strata punktów nastąpiła
z kolei 2 września, gdy lepsza od
mareckiej drużyny okazała się Unia
Warszawa. Pojedynek z zespołem
Piotra Mosóra, byłego zawodnika
m.in. Legii Warszawa i Pogoni Szcze-

Przemysław Sieczko, napastnik Marcovii.

cin, zakończył się w sposób bardzo
niesprawiedliwy. Marcovia rozegrała
bardzo dobre spotkanie, ale licznie
niewykorzystane sytuacje zemściły
się w bardzo brutalny sposób.
Ostatecznie Unia wygrała 4:1,
ale zawodnicy Konrada Kucharczyka pod żadnym względem nie
zasłużyli na porażkę. Byli bowiem
zespołem lepszym, agresywniejszym i zdecydowanie mądrzej grającym. Niestety, za sam styl oraz
zaangażowanie punktów nikt nie
daje. Mecz z Unią pokazał jednak,
że w Marcovii drzemie olbrzymi
potencjał i oby ta pechowa porażka podziałała na graczy z Marek
mobilizująco. W starciu ze spadkowiczem z 4. ligi udowodnili
bowiem, że ich forma wyraźnie
wzrosła w porównaniu z początkiem rundy jesiennej.
Marcovii dobrze się wiedzie
także w rozgrywkach okręgowego
Pucharu Polski. Drużyna ze Wspólnej 12 pokonała kolejno rezerwy

Huraganu Wołomin oraz UKS Kamionek Warszawa i awansowała
dzięki temu do IV rundy zmagań.

II Marcovia na fali
Bardzo dobrze sezon rozpoczął
drugi zespół Marcovii. Zawodnicy
Michała Ogórka rozegrali do tej
pory trzy kolejki i z kompletem
punktów zajmują 2. miejsce w tabeli. Ustępują tylko Mazurowi Radzymin, który ma, póki co, lepszy
bilans bramkowy.
W piątej serii spotkań dojdzie
natomiast do bezpośredniego pojedynku rezerw Marcovii z drużyną
zza miedzy. Obydwa zespoły z Marek przygotowują się aktualnie do
kolejnych ligowych spotkań. Na
„jedynkę” czekają m.in. zawodnicy
rezerw Victorii Sulejówek i Świtu
Nowy Dwór Mazowiecki. „Dwójka”
szykuje się z kolei do pojedynków
z Interem Warszawa i wspomnianym Mazurem Radzymin.

FAKTY.samorząd
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Delegacje z diecezji w Wołominie

Zaangażowany
biznes

27 sierpnia na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Huragan” w Wołominie
odbyły się Dożynki
Diecezjalno-PowiatowoGminne.

Głównym wydarzeniem
sportowym towarzyszącym
Dniom Radzymina będzie
Ćwierćmaraton LOGmaster
w niedzielę, 10 września.

Rafał Orych

RD

Tradycyjnie obchody rozpoczął
korowód dożynkowy, na którego
czele kroczyli: Miejska Orkiestra
Dęta z Wołomina, starostowie dożynek: Balbina Pokrzywicka i Zygmunt Marciniak oraz organizatorzy:
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, burmistrz Elżbieta Radwan
i Leszek Czarzasty, przewodniczący
rady w Wołominie. W sumie stawiły
się 33 delegacje z powiatów: mińskiego, otwockiego, węgrowskiego,
wyszkowskiego i wołomińskiego.
Mszę Świętą polową w intencji
rolników odprawił ks. abp Henryk
Hoser.
Następnie
pięcioosobowe
jury przyznało 3 główne nagrody w „Konkursie na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy”. Zwycięzcami zostali: sołectwo Zalesie (gmina
Stanisławów), parafia św. Trójcy
w Niegowie (gmina Zabrodzie) i sołectwo Sitki (gmina Klembów).
Gwiazdą wieczoru była Patrycja
Markowska.

Jest to przedsięwzięcie, które w nazwie przywołuje radzymińską firmę. Jej
właściciel angażuje się nie tylko w życie
swojego miasta, ale działa także w Forum Biznesu Powiatu Wołomińskiego
i Wołomińskim Klubie Biznesu.
Organizator zaprasza wszystkich
biegaczy, a specjalnie biegających logistyków, dla których ćwierćmaraton
jest jednocześnie imprezą o randze mistrzowskiej – wyłoni najlepszego biegacza logistyka w Polsce.
Miasteczko sportowe będzie zlokalizowane przy ul. Głowackiego w Radzyminie.
Start zawodów dla dzieci o godz. 10.00.
Bieg główny rozpoczyna się o godz. 11:00.
Informacje i zapisy: 600 905 405.
REKLAMA

Szukaj nas
pod adresem
www.fakty-wwl.pl

Najpiękniejszy wieniec - sołectwo Sitki.
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

