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Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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Pozyskaliśmy
ponad
26,5 mln
Rozmowa z Pawłem
Bednarczykiem,
burmistrzem Tłuszcza.
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Przed
kolejnym
budżetem
Znamy już projekty, które wygrały
w głosowaniu Wołomińskiego
Budżetu Obywatelskiego na rok
2018. Najwięcej głosów, podobnie
jak w roku poprzednim, zdobyły
projekty z miejscowości Duczki.
Czytaj na str. 9

FAKTY.samorząd

Patronka i lądowisko w szpitalu
W sobotę, 16 września na terenie Szpitala Powiatowego w Wołominie miały miejsce
dwa ważne dla mieszkańców wydarzenia – uroczyste nadanie nowej nazwy placówce
(która od tej pory nosi nazwę Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie)
i otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego na potrzeby Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Patronat honorowy nad ceremonią objął abp Henryk Hoser
SAC, biskup warszawsko-praski.
opr. Aldona Maliszewska

fot. organizatorzy

Lądowisko dla śmigłowców
znajduje się na tyłach budynków
szpitala – za stacją dializ. Jest
to bardzo ważna inwestycja dla
mieszkańców powiatu. W przypadku, kiedy liczy się każda minuta
czy sekunda związana z transportem chorego lub rannego w wypadku człowieka, prawdziwym
wybawieniem są śmigłowce. Nowoczesne lądowiska umożliwiają
całodobowe działanie, zarówno
w sytuacjach zagrożenia życia,
jak i działań w ramach procedur
związanych z tzw. transportem
międzyszpitalnym.
Symbolicznego
przecięcia
wstęgi dokonali: abp Henryk Hoser, dyrektor szpitala Andrzej
Gruza, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Janusz Werczyński oraz dyrektor
Wydziału Zdrowia MUW w Warszawie Jarosław Chmielewski.
Podczas przemówienia dyrektor podziękował wszystkim
gościom za wsparcie, na które
szpital może nieustannie liczyć
i bez pomocy których ta oraz inne
inwestycje nie mogłyby zostać
skutecznie zrealizowane. Posiadając Szpitalny Oddział Ratunkowy
oraz lądowisko dla śmigłowców

ratownictwa medycznego, spełniamy wszystkie wymogi obecnie
stawiane systemowi ratownictwa medycznego, podnosząc tym
samym poziom bezpieczeństwa
i opieki zdrowotnej w całym powiecie wołomińskim.
W uroczystości udział wzięli  
przedstawiciele lokalnych władz,
lotniczego pogotowia ratunkowego, samorządowcy i wielu innych
zacnych gości.

Inwestycje Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie w kolejnych latach 2017-2021
Główne inwestycje przewidziane do realizacji w latach kolejnych:
1. Dokończenie inwestycji „Wdrożenie e-usług”;
2. Rozbudowa piwnic, parteru i I piętra budynku głównego z przeznaczeniem na SOR, OITiA, Blok operacyjny, Diagnostyka Obrazowa, poprawa
komunikacji pionowej – 2 dźwigi szpitalne;
3. Budowa budynku przychodni specjalistycznej połączonej tunelem podziemnym z budynkiem głównym, z 3 kondygnacjami – (20 poradni
specjalistycznych, w tym dziecięcych, POZ w ramach Nocnej Pomocy
Lekarskiej);
4. Adaptacja i modernizacja wolnych powierzchni w budynku głównym
z przeznaczeniem na oddziały szpitalne.

Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
• Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań wykonywanych, zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością w dzień i w
nocy, dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej do 5700
kg i maksymalnym wymiarze śmigłowca 12,5 m.
• Lądowisko przeznaczone jest wyłącznie dla jednego śmigłowca ratowniczego typu „EUROCOPTER”.
• Lądowisko całoroczne czynne 24 h na dobę, przeznaczone do wykonywania lotów w dzień i w nocy, posiada za pośrednictwem radiokontrolera ROLC zdalne sterowanie oświetleniem płyty lądowiska, sygnalizacją oznakowującą budynki, w tym strefy FATO – strefa podejścia
końcowego i startu, strefy TLOF – strefa przyziemienia i utraty siły
nośnej, wskaźnik HAPI – wzrokowy wskaźnik kąta ścieżki podejścia
(schodzenia).
• Nie dopuszcza się wykonywania równoczesnych operacji startów i lądowań drugiego śmigłowca.
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14 września w MOSiR w Ząbkach odbyła się konferencja „Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu”. Miasto
otrzymało wyróżnienie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za wkład w rozwój infrastruktury sportowej związanej
z bezpieczeństwem podczas rozgrywek piłkarskich.
„… mamy tu dowód na bezprzykładną wolę ducha sportowej walki: mimo ciosu, zadanego ząbkowskiemu klubowi
sportowemu Dolcan, włodarze miasta nadal inwestują w obiekt przy ul. Słowackiego. Tamtejszy stadion i jego
infrastruktura należą do jednego z piękniejszych na Mazowszu…” – powiedział rzecznik Jacek Sowa.

Wyróżnienie
dla Ząbek
FAKTY.kultura

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

22 września (piątek)
16:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
18:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
23 września (sobota)
14:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
16:00 - LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
18:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
24 września (niedziela)
14:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
16:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
18:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
25 września (poniedziałek)
16:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
18:00 - LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
26 września (wtorek)
16:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
18:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
27 września (środa)
16:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
18:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
28 września (czwartek)
16:00 – LEGO® NINJAGO: FILM 3D – 17 zł
www® .kino.robi.to
18:00 – LEGO
NINJAGO: FILM 2D – 16 zł
20:00 – To – 16 zł
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
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Filharmonia w Kobyłce
O Filharmonii dla Dzieci rozmawiamy z jej twórczynią Anną Szarek-Lisiewicz.
Edyta Nowak-Kokosza: Skąd
pomysł na Filharmonię dla Dzieci? Czy inspiracją był Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku
– Koncerty Mistrzów”?
Anna Szarek-Lisiewicz:– Pomysł na Filharmonię dla Dzieci jest już kilkuletni, a wziął się
z moich doświadczeń z pedagogiką dziecięcą oraz – jak się można
spodziewać – rzeczywiście także
z doświadczeń z „Perłą Baroku”.
Pedagogika muzyczna jest moim
konikiem od wczesnej młodości.
Bardzo lubię dzieci i ich otwartość
na wiedzę, na odkrywanie, na doświadczanie – nic im niestraszne.
Dzieci przybywały zawsze licznie
na festiwal, ale nie bez znaczenia jest fakt, ze przybywali licznie
również dorośli. Wierzyłam, że potrzeba kontaktu z kulturą jest w ludziach i się nie zawiodłam. Wierzę,
że ma dla ludzi wciąż znaczenie
spotkanie i rodzinne spędzanie
czasu – dziś szczególnie w mojej opinii cenne. Wierzę też całym
sercem, że inwestowanie w dzieci
jest najlepszym, co możemy zrobić
dla świata za 20 lat.
Do tego doszło kilka impulsów
technicznych, jak powstanie Fundacji Perła Baroku, co dało szanse na zwrócenie się o pomoc do
dużych instytucji kulturalnych.
Wspiera nas Narodowe Centrum Kultury, wydarzenie jest też
współfinansowane przez Powiat
Wołomiński i miasto Kobyłka.
Zatem z zamiłowania do odkrywania rzeczy niezwykłych (a należy do niej bez wątpienia świat
instrumentów i muzyki), z mojej
osobistej radości z pokazywania
tego świata dzieciom, z pragnienia, by zrobić coś specjalnie dla
Nich – powstała Filharmonia dla
Dzieci.

Jednak Filharmonia dla Dzieci
to nie tylko propozycja dla nich…
– Nie tylko. Zapraszamy całe
rodziny i rodziców, dziadków,
opiekunki. Program odkrywania
muzyki będzie ułożony dla dzieci.
Jednak – proszę pomyśleć – kiedy ostatnio mogliśmy my, dorośli
posłuchać i zobaczyć na żywo wibrafon, ksylofon, dzwony rurowe,
kotły, gran cassę, kajon, werbel,
dzwonki, kastaniety, kołatki i inne
przeszkadzajki – i wszystkie razem
na miejscu. Kiedy mogliśmy zobaczyć z bliska perkusyjne wyposażenie orkiestry symfonicznej i posłuchać, jak pięknie te instrumenty

fot. michał Sokołowski

Telefony
alarmowe

brzmią? Kiedy zachwycały nas
saksofony i gitary albo śpiewający pies? To wszystko znajdziemy w Filharmonii dla Dzieci.

Kiedy i gdzie będą się odbywać koncerty?
–
Koncerty
zaczynamy
w piątek, 29 września – o 9.30
zapraszamy przedszkolaków,
a o 11.30 szkolniaków. W niedzielę, 1 października o 13.00
będzie pierwszy koncert familijny. Koncerty o saksofonach
odbywać się będą 20 i 22 października w takim samym podziale wiekowym. 12 listopada
zaczniemy koncertem familijnym, a 13 listopada odbędą się
koncerty dla przedszkolaków
i szkolniaków – o tematyce
operowej, dzieci usłyszą słynne
arie i opowieść o śpiewającym
psie, który – co ciekawe – wystąpi. Trzymam za niego kciuki,
żeby się nie zdenerwował.  
Koncerty będą się odbywały w sali hotelu Gregory przy ul.
Napoleona 4 w Kobyłce. Bilety
(12 zł) można zamawiać telefonicznie i e-mailowo. Pani Ewa
z obsługi widza chętnie pomoże
i odpowie na pytania. Na niektóre koncerty nie ma już biletów,
jednak część biletów jest jeszcze
nieodebrana w rezerwacji. Zatem
prosimy serdecznie, kontaktujcie
się Państwo z nami, gdyż da nam
to szansę poinformowania, jak
tylko jakieś rezerwacje wrócą do
sprzedaży. Informacje i rezerwacje: www.FilharmoniaDlaDzieci.
pl, bilety@FilharmoniaDlaDzieci.
pl, tel. 600 080 157.
„fakty.wwl” objęły
Filharmonię dla Dzieci
patronatem medialnym.

fakty.news

opr. eda

Wystawa i spektakl
Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7 zaprasza: 29 września, godz. 18.00 – otwarcie wystawy
malarstwa Krystyny Pisarskiej (wystawa czynna do 26 października);
29 września, godz. 19.30 – spektakl
pt. „Nie-me kino” w wykonaniu Teatru
Artystyczny Raban (bilety: 20 zł). Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13.

MOK zaprasza

Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w niedzielę,
24 września o godz. 17.00 na otwarcie
wystawy prac Edyty Bystroń (malarstwo, gobelin, batik, rysunki) pt. „Dziwadła (są fajne)”. W programie również
koncert wiolonczelowy w wykonaniu
Krystyny Wiśniewskiej i Katarzyny Stasiewicz. Wstęp wolny. Informacje: www.
mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Zatańcz w Wołominie

W niedzielę, 24 września w Wołominie odbędzie się Uliczny maraton tańca
i uśmiechu. W programie m.in. o godz.
14.00 (pasaż osiedla Niepodległości) –
uliczna parada taneczna; o godz. 15.00
(plac 3 Maja) – tańce, pokazy, warsztaty
taneczne i sportowe, animacje dla dzieci, koncerty. Projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Teatrzyk, wystawa
i koncert
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach,
ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa)
zaprasza: 23 września, godz. 11.00 –
teatrzyk dla dzieci pt. „Plastuś idzie
do szkoły”; 23 września, godz. 17.00
– otwarcie wystawy plakatów z kolekcji Sylwestra Marzocha pt. „Z  poezją
i muzyką w tle” oraz koncert „Ach –
poezja” w wykonaniu Kuby Michalskiego. Wstęp wolny. Informacje: www.
mokzabki.koti.pl, tel. 22 781 64 30.

fakty.samorząd

Dla młodzieży z Zielonki
Dzięki pozyskaniu Funduszy Europejskich 125 uczniów
z Zielonki otrzyma wsparcie w wyborze przyszłej ścieżki
zawodowej.
AK

Zielonka znalazła się wśród 10
miast z obszaru metropolii warszawskiej, które otrzymały ponad
2,1 mln zł dofinansowania unijnego
na inwestycje w edukację młodzieży
szkolnej, polegające na podniesieniu
kompetencji kluczowych oraz pomoc
w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Z projektu w Zielonce skorzystają uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce kończący edukację
na poziomie gimnazjum.
11 września burmistrz Grzegorz
Dudzik uczestniczył w podpisaniu
stosownych dokumentów w tej sprawie. Wniosek do konkursu, w zakresie Zielonki, został przygotowany przez Urząd Miasta. W ramach
projektu zaplanowano systemowe
wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach,
a także przygotowanie placówek
do świadczenia tego typu usług, np.

utworzone zostaną Szkolne Punkty
Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz
materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań
doradczo-warsztatowych.
Udział
w projekcie przyniesie wiele korzyści. Wśród przykładów można podać, np. wyposażenie w sprzęt oraz
pomoce dydaktyczne szkół czy też
uczestnictwo nauczycieli z Zielonki
w studiach podyplomowych i warsztatach.
Projekt jest efektem partnerskiej
współpracy w ramach ZIT WOF,
której liderem jest Miasto Stołeczne
Warszawa (reprezentowane przez
Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy).
Zakres projektu wypracowany
został wspólnie i każda z gmin określała zakres swoich potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice
administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając
realizowanie przez Warszawę oraz
39 gmin wspólnych przedsięwzięć
finansowanych z funduszy UE

w ramach perspektywy finansowej
na lata 2014-2020. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej
realizowane są m.in. projekty edukacyjne, budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R.
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W czwartek, 21 września o godz. 17.30 w pałacu w Chrzęsnem (gmina Tłuszcz) odbędzie się pierwsze spotkanie
otwierające nowy cykl projektu Literackie Serce Mazowsza we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury.
Gościem spotkania będzie Ewa Dałkowska. Aktorka przeczyta fragmenty wspomnień Kazimiery Iłłakowiczówny
o Józefie Piłsudskim. Podczas spotkania będzie okazja, by obejrzeć wystawę dotyczącą Józefa Piłsudskiego
(reprodukcje rysunków z okresu dwudziestolecia). Informacje: www.palacwchrzesnem.pl, tel. 29 757 29 50.

Spotkanie
w Chrzęsnem
Fakty.samorząd
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Sposób na
podtopienia
w Radzyminie

Żołnierze Legionów Polskich
To tytuł wystawy, która zawisła 15 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce.
eda
Autorem prac jest Piotr Rafałko – dotychczas znany w Kobyłce z licznych koncertów. To
pierwsza ekspozycja prezentująca jego malarstwo. Obejrzeć
można kilkadziesiąt obrazów
olejnych – legionistów z lat
1914-1919. Są wśród nich m.in.
marszałek Józef Piłsudski, Karol Durski-Trzaska, Stanisław
Puchalski, Stanisław Szeptycki, Zbigniew Dunin-Wąsowicz,
Kazimierz Sosnkowski, Edward
Rydz-Śmigły czy Józef Haller.
Nie zabrakło również kilku
bohaterów mniej kojarzonych
z legionami, mimo że właśnie
w legionach spędzili swoje
młode lata. Przykładem może
być August Emil Fieldorf ps. Nil
czy Henryk Dobrzański ps. Hubal. Całość wystawy dopełniają
portrety szeregowych legionistów, często anonimowych.

Władze Radzymina dostrzegają
potrzebę podjęcia działań mających na celu ograniczenie i wyeliminowanie podtopień i zalewania
terenów rolnych i budowlanych
na terenie miasta i gminy. Przedstawiciele władz zwracają się do
mieszkańców wszystkich miejscowości o niezwłoczne i bezwzględne oczyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych,
które przebiegają przez prywatne
działki, a których niedrożność jest
główną przyczyną powstawania
lokalnych podtopień. Czyszcząc
rowy, należy zwrócić szczególną
uwagę na stan przepustów i w razie stwierdzenia, że są niedrożne
– należy je wyczyścić w pierwszej
kolejności.
Władze Radzymina przywołują
podstawę prawną, która reguluje
wspomniany wyżej apel. „Zgodnie z art. 64 i 64a ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.
U. z 2015 r., poz. 469), utrzymywanie urządzeń wodnych polega na
ich eksploatacji, konserwacji oraz
remontach w celu zachowania ich
funkcji. W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia
wodnego, powodującego zmianę

jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, Starosta Wołomiński może, w drodze decyzji,
nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego
lub likwidację szkód, określając
warunki i termin wykonania tych
czynności. Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo wodne: utrzymywanie
urządzeń wodnych melioracji
szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów
i osób odnoszących korzyści z ich
funkcjonowania. Jeżeli powyższy
obowiązek, nie jest wykonywany, Starosta Wołomiński ustala,
w drodze decyzji, proporcjonalnie
do odnoszonych korzyści przez
właścicieli gruntu, szczegółowe
zakresy i terminy jego wykonywania”.
– Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli działek
przyległych do rowów przyczyni
się do szybszego i skuteczniejszego rozwiązania problemu zalewania oraz zminimalizowania zagrożenia podtapiania terenu, a tym
samym wyeliminuje możliwość
powstawania szkód w zabudowanych posesjach i uprawach rolnych – informują przedstawiciele
władz Radzymina.

Ekspozycja w Kobyłce to okazja
do pokazania różnorodnych mundurów, odznak i medali, zmieniających się wraz z formowaniem
poszczególnych formacji I, II i III
brygady. Warto przyjść, warto popatrzeć.

Miejski Ośrodek Kultury
w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22.
Wystawa „Żołnierze Legionów
Polskich” czynna do końca
września. Informacje: www.mok
-kobylka.pl, tel. 22 763 81 60.

fot. UM Kobyłka

Gmina Radzymin wytrwale prezentuje swój pomysł
na ograniczenie podtopień, co przy obecnej sytuacji
pogodowej wydaje się bardzo ważne.
RD
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W niedzielę, 3 września w wołomińskiej Fabryczce odbył się V Mazowiecki Festiwal
Harmonistów.

Tłuszcz drugi na
Mazowszu

Harmoniści w Wołominie
Rafał Orych

niedługim czasie parkiet zapełnił
się od tańczących par i dzieci. Niedzielne popołudnie w Fabryczce

pozostanie
niezapomnianym
muzycznym wspomnieniem.  
fot. ro

Imprezę poprowadził Adam
Strug – śpiewak, instrumentalista
i kompozytor, który podzielił się
z uczestnikami swoją wiedzą w zakresie harmonii.
– Polskim wkładem w ten instrument są tzw. harmonie pedałowe i trzy-, czterorzędowe i temu
zagadnieniu jest poświęcona piąta
edycja festiwalu. Jest to muzyka
z jednej strony do posłuchu, z drugiej do tańca – mówił.
Na scenie wystąpiło trzech
solistów:   Jan Fokt z Jagodnego
grający od 60 lat w towarzystwie
Katarzyny Zedel; Katarzyna Szurman z Warszawy, m.in. wokalistka
i wieloletnia członkini zespołu Kapela ze Wsi Warszawa, z którym
współpracowała przy nagraniu
płyt „Hop Sa Sa” i „Wiosna Ludu”,
a także Sylwester Chojnacki z Kurpiów Białych, grający na akordeonie i harmonii pedałowej przy
akompaniamencie Justyny Godlewskiej.
Dźwięk
harmonii
wprawił
wszystkich w wesoły nastrój. Po

3

Wystawa „Zofia i Ignacy Solarzowie. Idąc ku ludziom”
zorganizowana przez Społeczne Muzeum Ziemi
Tłuszczańskiej w Tłuszczu zajęła drugie miejsce w XI
edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne
– Wierzba” w kategorii „najciekawsza wystawa
zorganizowana w 2016 r.”.  Muzeum otrzymało nagrodę
w wysokości 8.000 zł.
Rafał Orych
O komentarz poprosiliśmy prezesa Marcina Ołdaka.
– Warto podkreślić, że Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej jest
przedsięwzięciom
społecznym.
Członkowie Towarzystwa nie dostają wynagrodzeń, a wystawy
finansowane są z projektów dla
organizacji pozarządowych finansowanych z urzędu w Tłuszczu. Dlatego nagroda „Wierzba”
jest dla nas nie tylko splendorem,
ale też realną pomocą finansową.
Dzięki niej muzeum będzie funkcjonować przez kilka następnych
lat. Dziękuję wszystkim współpracownikom, którzy przyczyniają się
na co dzień do tworzenia nowych

wystaw i rozwoju muzeum. Razem
możemy więcej.
Redakcja gratuluje i życzy kolejnych sukcesów.
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Fragment krzyża Chrystusa w Jadowie
15 września miną cztery lat od momentu, kiedy arcybiskup warszawsko-praski Henryk
Hoser podniósł kościół w Jadowie do rangi Sanktuarium „Świętego Krzyża”. W kościele
od 1893 roku znajdują się relikwie Krzyża Chrystusa ofiarowane przez ks. kardynała
Mieczysława Ledóchowskiego – metropolitę poznańskiego i gnieźnieńskiego, prymasa
Polski w latach 1866-1886 i prefekta watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Dla
osób kształtujących swoje życie duchowe to wręcz sensacyjna informacja.
RD
Sanktuarium w Jadowie jest
jedynym miejscem na terenie diecezji warszawsko-praskiej i jednym z nielicznych w Polsce, z autentycznymi relikwiami krzyża, na
którym umierał Chrystus.

Trochę historii
Jadów, dawniej miasteczko,
obecnie wieś i siedziba gminy. Położony jest w północno-wschodniej części Równiny Wołomińskiej.
Przez środek gminy z południa na
północ przepływa rzeczka Osownica (prawy dopływ Liwca), która
tworzy wokół osady liczne stawy
i zalewiska.

Praktyki życia duchowego
Życie religijne rozwijało się,
w I połowie XVIII wieku w Jadowie powstała mansjonaria, która
funkcjonowała przez kilkadziesiąt
lat. Także godnym zauważenia
jest fakt, że 1776 roku – w 20 lat
po opuszczeniu parafii w Jadowie
byłego proboszcza ks. Ludwika
Melline (1735-1744) – mocą zapisu
testamentowego na rzecz wspólnoty Świętego Wincentego przy
kościele Krzyża Świętego powstała Fundacja Jadowska zobowiązująca do przeprowadzania przez
obdarowanych w Jadowie co 6 lat
misji. Niewykluczone, że owa fundacja mogła stanowić inspirację
dla bpa Poniatowskiego wprowa-

dzili na Msze św. zwłaszcza na
te o charakterze dewocyjnym
(odpusty, procesje), administracyjnym (wizytacje biskupie) oraz
o randze historycznej (konsekracje nowych kościołów). Dzięki
stałej rezydencji biskupa Zambrzyckiego w Jadowie co roku na
zakończenie nabożeństwa czterdziestogodzinnego był udzielany
sakrament bierzmowania, a także
ordynowano nowych prezbiterów.
W Jadowie obchodzono odpusty
na św. Jakuba Apostoła, który jest
patronem parafii od początku jej
istnienia (II połowa XV w.) oraz
w dniu Świętych Aniołów Stróżów, a także za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej w Święto Siedmiu
Boleści NMP. Ważnym też wyda-

się na rzecz kościoła i ponadto
pracowali nieodpłatnie. Budowa nowego kościoła murowanego trwała do 1886 roku. Konsekracji dokonał, w obecności
kilkunastu tysięcy wiernych,
arcybiskup warszawski ks.
Wincenty Chruściel-Popiel.
Świątynia została zaprojektowana przez znakomitego
architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, który na terenie
województwa siedleckiego zaprojektował kilkanaście kościołów. Nadal w okolicach bardzo
mocno rozwijał się kult Męki
Pańskiej, co w tym okresie było
widoczne w wystroju świątyni oraz w zabieganiu o cząstki
Krzyża Świętego. W 1893 roku
do nowej świątyni w Jadowie
wprowadzono relikwie Krzyża
Świętego. Ofiarodawcą był kardynał Ledóchowski.
Od tego momentu zaczął
się nasilać kult relikwii w parafii. Prawdopodobnie z powodu
zawieruchy wojennej relikwie
ukryto w mensie bocznego
ołtarza. Zostały odnalezione w 1994 roku i oprawione
w relikwiarz w formie krzyża (oryginalny dokument potwierdzający
autentyczność
został zamknięty w podstawie
relikwiarza). Relikwiarz to stary renesansowy krzyż (po renowacji) złocony z elementami
srebrnymi.

Miejsce historyczne
Poszczególne elementy i detale architektoniczne kościoła
jadowskiego reprezentują styl
neoromański. Cała świątynia
wzniesiona w stylu neogotyckim. Kościół jest trzynawowy.
W wieży kościelnej umieszczo-
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Wakacyjne
remonty
w szkołach
W zielonkowskich
placówkach oświatowych
wakacje są czasem
remontów i napraw. Nie
inaczej było również
i w tym roku.
AK
W Szkole Podstawowej nr 1 przy
ulicy Staszica wykonany został remont kuchni z adaptacją pomieszczeń
na nową stołówkę. Rozpoczął się też
pierwszy etap wymiany instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji teletechnicznej. Koszt tych prac to 263 tys.
zł. Szkoła ma od 1 września dziennik
elektroniczny, a na terenie boisk powstało duże linarium, w ramach realizacji Funduszu Obywatelskiego Miasta
Zielonka.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce dobiega końca remont tarasu,
który znajduje się nad szatniami szkolnymi. Zrealizowana została już przebudowa pomieszczeń na terenie szkoły,
ze zmianą funkcji użytkowania z mieszkalnej na sale lekcyjne. Koszt prac to
217 tys. zł.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce planowany jest generalny remont,
polegający na termomodernizacji budynku, instalacji odnawialnych źródeł
energii i pracach towarzyszących. Wybrany został już wykonawca prac. Realizacja remontu planowana jest w ciągu
roku szkolnego 2017/2018. Planowany
koszt prac to 5,4 mln zł.
W Szkole Podstawowej nr 4, powołanej w miejsce wygasającego gimnazjum, zrealizowano prace polegające
na adaptacji sal lekcyjnych dla klas
młodszych. Wrażenie robią przede
wszystkim oddziały przygotowane dla
zerówek i dla pierwszoklasistów.
W Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul.
Prostej trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
W planach jest m.in. wymiana ogrodzenia, nawierzchni ciągów komunikacyjnych i zatoki postojowej. Koszt prac to
190 tys. zł.

fot. RO
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W pierwszej połowie XIII wieku
nasiliło się osadnictwo nad Bugiem na zachód od ujścia Liwca,
prawdopodobnie tego okresu sięgają też początkami nadbużańskie
Raźny na wschodzie oraz Jadów
na południowym zachodzie.
W XV wieku te okolice były
na tyle zagospodarowane i ludne, że w 1473 roku za panowania
księcia mazowieckiego Bolesława
IV został wybudowany pierwszy
modrzewiowy kościół. Konsekracji kościoła dokonał brat księcia,
Kazimierz, biskup płocki 5 lutego
1479 roku.
Parafia jadowska została erygowana dopiero w 1481 roku. Oznacza to, że już w tym czasie osada
Jadów stanowiła ośrodek kultu religijnego i co za tym idzie – ośrodek życia gospodarczego.

dzającego w 1779 roku cykliczne misje ludowe na terenie całej
diecezji płockiej. W tym okresie
w dekanacie zaczęto głosić misje
w istniejących parafiach.
Na tym terenie wśród wiernych
powstawał kult Męki Pana Jezusa,
pojawiły się mazowieckie procesje pasyjne, w których kroczyli
tzw. kapnicy. Dzięki misjonarzom
powstały w Jadowie Bractwa Różańcowe i Bractwa Aniołów Stróżów. Zaczęły także powstawać dla
ubogich tzw. Domy szpitalne, był
to początek pracy charytatywnej
prowadzonej przez proboszczów.
W 1781 roku proboszcz w Jadowie ks. Franciszek Remigiusz Zambrzycki został biskupem –sufraganem kijowskim – mimo wszelkich
działań wojennych życie religijne
mogło się toczyć w miarę normalnie. Wierni chętnie przycho-

rzeniem było odnowienie ślubów
zakonnych sióstr wizytek (mieszkających na terenie parafii we wsi
Zawiszyn) w jadowskim kościele
po raz pierwszy w języku polskim.
Także ciekawą inicjatywą było powstanie w 1936 roku Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.

Cząstki krzyża Chrystusa
W 1818 roku należące do Królestwa Polskiego dobra jadowskie
zostały przyznane hrabiemu Stanisławowi Zamoyskiemu. W 1882
roku staraniem księdza Piotra
Brzozowskiego zaczęto budować
w Jadowie nowy kościół. Dziedzic
hrabia Zdzisław Zamoyski ofiarował na ten cel część funduszy
i materiały budowlane uzyskane
z rozbiórki dawnego dworu w Zawiszynie. Chłopi opodatkowali

ne są trzy dzwony. We wnętrzu
znajdują się oryginalne rokokowe organy. Jadów ze względu
na położenie jest miejscowością omijaną, jednak w informatorze powiatu wołomińskiego oznaczony jest jako miejsce
historyczne, w którym nasza
świątynia jest wyjątkowym zabytkiem.
Dziś centrum powiatu stanowi Wołomin. Jednak kilkadziesiąt lat temu to Jadów
aspirował do funkcji centrum.
Pozostały pewne ślady tego dążenia. Droga prowadząca z Wołomina w kierunku Jadowa, do
dziś nosi nazwę Szosy Jadowskiej, co wyraźnie wskazuje na
upodmiotowienie Jadowa.

(na podstawie materiałów gminy
Jadów)

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na okres
21 dni od dnia 07.09.2017 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
18 m. kw. Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się
na terenie kompleksu garaży,
położonego w Zielonce u zbiegu ulic Powstańców i Górnej.
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.

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

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

5

Nr 16 (354) 21 września 2017, www.facebook.com/faktywwl
FAKTY.kultura

Atrakcyjny pozna panią...

Koniec remontu

W piątek, 6 października o godz. 19.00 w kinie Kultura w Wołominie zostanie  
wystawiona kultowa polska komedia pt. „Atrakcyjny pozna panią...“. W spektaklu
wystąpią: Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski, Lech Dyblik, Adriana Kalska,
Klaudia Halejcio, Olga Borys, Elżebieta Jarosik, Aleksandra Nieśpielak.

fot. eda

Już można poruszać się po jednej z głównych ulic
w Kobyłce – al. Jana Pawła II. Niebawem zostaną
wykonane ostatnie prace uzupełniające, głównie
oznakowanie poziome.

Remont tej ważnej kobyłkowskiej arterii rozpoczął się w lipcu. Zrobiono nakładkę asfaltową
na całej długości ulicy oraz wymieniono chodnik na odcinku od
Miejskiego Ośrodka Kultury do

ul. Pieniążka oraz na fragmencie
ul. Orszagha. Wykonawcą zadania
o wartości 760 842,92 zł jest spółka „Czystość” z Wołomina.
Przebudowa al. Jana Pawła II to
ułatwienie nie tylko dla kierowców, również dla rowerzystów
i pieszych.

REKLAMA

czywistości mieszka w rozpadającej
się chałupie, a urodą z pewnością
też nie grzeszy.
Staś marzy o żonie pięknej
i młodej, takiej, jakie widuje w kolorowych pismach. W sposób kategoryczny odrzuca zaloty sąsiadek,
które dowiedziawszy o jego poszukiwaniach, spieszą zaoferować
swoje wdzięki i talenty.
W
miłosnych
rozterkach
wspiera go wierny druh – Rysio,
wieloletni przyjaciel i kompan „do
szklanki“. Stasio zaś wspiera dobrym   słowem i doświadczeniem
Wojtka – młodego sołtysa, nieszczęśliwie zakochanego w jakiejś
tam Mariolce.

AM
Jeszcze niedawno dzisiejszych singli nazywano „starą
panną“ czy „starym kawalerem“. Stary kawaler był pośmiewiskiem, a stara panna obiektem żartów.  
„Atrakcyjny pozna panią...“
jest prawdziwą, polską, historią
o Stasiu – starym, wiejskim kawalerze, który w poszukiwaniu
żony dopuszcza się oszustwa.
Zamieszcza prasowy anons, kłamiąc w nim, ile wlezie. Podaje się
za przystojnego i majętnego biznesmana, mieszkającego w wiejskiej posiadłości – choć w rze-

Mija kilka dni i anons przynosi
zaskakujący skutek: do wsi   przyjeżdża piękna, młoda, dziewczyna,
wyglądająca jak prawdziwa dama...
I to teraz dopiero zaczynają się
prawdziwe kłopoty i prawdziwe
kłamstwa.
Warto przyjść, obejrzeć. Dawka
zdrowego śmiechu gwarantowana!
Kino Kultura w Wołominie,
ul. Mickiewicza 9. Spektakl pt.
„Atrakcyjny pozna panią...“ odbędzie
się w piątek, 6 października o godz.
19.00. Bilety: 85 zł. Informacje i rezerwacje: tel. 22 776 27 51, www.kubilecik.pl, www.biletyna.pl. Zamówienia
grupowe: tel. 515 400 723.
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Animacje, gry i zabawy
10 września w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się dzień otwarty. Podczas
spotkania każdy znalazł coś dla siebie – i starsi, i młodsi.  
eda

To coroczne wydarzenie rozpoczęło się od bajki dla dzieci pt.
„Babroszki lecą w kosmos” oraz
zabaw i animacji dla najmłodszych w wykonaniu aktorów
z teatru TRIP. Spektakl odbył się
w ramach cyklu „Teatralna Trzynasta”.
Jak na dzień otwarty przystało – odbyło się wiele prezentacji,
warsztatów i lekcji pokazowych.
Zaczynając od parkingu i skweru
przed budynkiem, a kończąc na
ostatnim piętrze. A to wszystko
po to, by przybliżyć ofertę edukacyjną wołomińskiego MDK-u
na nowy rok szkolny.
Zapisy na zajęcia jeszcze
trwają. Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.
Warto skorzystać, warto się zapisać.

fot. MDK

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

tel. 512 751 052

» technik bezpieczeństwa i higieny pracy
» opiekunka dziecięca
» technik administracji
» Zespole Szkół w Poświętnem
» Gimnazjum w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
www.szkolapolicealna.com.pl
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Komornik pod nadzorem
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Działa on przy sądzie
rejonowym, który to sprawuje nadzór
nad jego działalnością i rozpatruje skargi złożone na komornika.

Status komornika sądowego, jego prawa i obowiązki oraz granice nadzoru określone zostały w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Prezes
sądu rejonowego ma prawo:
• oceniać szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie,
czy w konkretnych sprawach nie zachodzi przewlekłość w podejmowaniu
czynności;
• kontrolować prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości przez
kancelarię komornika;
• bada przestrzegania terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz
utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu.
Na czynność komornika sądowego przysługuje skarga do sądu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do
rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym
działa komornik. Natomiast skargi na postępowanie komornika niedotyczące
czynności egzekucyjnych i nieobjęte nadzorem prezesa sądu rejonowego rozpatrują organy samorządu komorniczego.
Ponadto nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i działalnością
samorządu komorniczego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Krajowa Rada
Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez ministra sprawiedliwości i prezesów sądów.
ABC o komornikach
Komornik prowadzi kancelarię komorniczą. Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w toku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię
i nazwisko oraz siedzibę kancelarii. Komornika powołuje minister
sprawiedliwości. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu
rejonowego. Minister sprawiedliwości na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz
komorników, w którym wskazuje rewiry komornicze położone w obszarach właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych, imiona i nazwiska komorników działających w tych rewirach oraz siedziby i adresy ich kancelarii.

Gotowość szkolna
Pytanie „Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?”
spędza sen z powiek wielu rodzicom „zerówkowiczów”. Dziś zatem
kilka praktycznych wskazówek właśnie dla nich.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Pod pojęciem gotowości do
podjęcia nauki w szkole kryje się
wiele aspektów, które można podzielić na cztery główne sfery:
1. Dojrzałość fizyczna – ogólna
sprawność organizmu dziecka,
jego wytrzymałość i odporność,
a także koordynacja wzrokowo
-ruchowa;
2. Dojrzałość umysłowa – umiejętność słuchania, rozumienia i kojarzenia faktów; ogólna ciekawość
świata i zainteresowanie nauką;
3. Dojrzałość emocjonalna – adekwatna do wieku umiejętność
rozpoznawania własnych emocji
i panowania nad nimi; zdolność
do wchodzenia w relacje z innymi
ludźmi;
4. Dojrzałość społeczna – umiejętność przestrzegania zasad i norm
obowiązujących w grupie; samodzielność w myśleniu i działaniu.
Ponieważ każde dziecko rozwija się we własnym tempie, dobrze jest od czasu do czasu zastanowić się, na ile jego dojrzałość
w poszczególnych sferach jest
wykształcona. Dla ułatwienia możemy posłużyć się poniższym zestawieniem:

Dziecko dojrzałe do nauki
szkolnej potrafi:
– podać swoje imię i nazwisko, powiedzieć, ile ma lat, gdzie miesz-

ka, opowiedzieć o pracy rodziców;
– narysować rysunek postaci ludzkiej
(postać powinna być kompletna, części ciała proporcjonalne do całości
i właściwie rozmieszczone);
– posługiwać się  przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie,
– kolorując obrazek, nazwać to, co
narysowało;
– ciąć nożyczkami w linii prostej
i krzywej; lepić z plasteliny;
– dobierać w pary przedmioty lub
obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta;
– łączyć zbiory wg określonej cechy,
np. wielkości, koloru;
– wskazywać różnice w pozornie takich samych obrazkach;
– rozpoznawać różne dźwięki z otoczenia, np. odgłosy zwierząt;
– liczyć kolejno do 10;
– dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10;
– skupić uwagę na około 10-15 minut;
– znieść porażkę, np. przegraną
w grze;
– pracować wytrwale przez około 1015 minut (np. nad rysunkiem);
– prawidłowo wymawiać wszystkie
głoski;
– nazwać głoskę na początku i na
końcu wyrazu;
– podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy
na sylaby;
– opowiedzieć treść obrazka, posługując się zdaniami;
– rozwiązać proste zagadki;
– uważnie słuchać przez dłuższą
chwilę opowiadania, bajki, muzyki;
– wykonać proste ćwiczenia gimnaREKLAMA

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

REKLAMA

styczne; uczestniczyć w grupowych
zabawach ruchowych;
– wskazać lewą i prawą stronę swego
ciała i osoby stojącej na wprost;
– doprowadzić do końca rozpoczętą
zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby
dorosłej;
– zgodnie bawić się z rówieśnikami –
współdziałać, czekać na swoją kolej;
– podporządkować się słownym poleceniom;
– wykonać podstawowe czynności
samoobsługowe: samodzielnie zjeść,
ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki;
– pracować w dobrym tempie;
– nawiązać kontakty z rówieśnikami
i dorosłymi.

Porozmawiaj z fachowcem
Jeżeli któraś z wymienionych wyżej czynności i umiejętności stanowi dla dziecka problem, warto nad
nią popracować – do rozpoczęcia
nauki w szkole zostało jeszcze sporo czasu; trzeba pamiętać, że rozwój sześciolatka potrafi przebiegać
w sposób skokowy – w ciągu miesiąca czy dwóch potrafi on opanować umiejętność, która sprawiała mu
kłopot przez kilka poprzednich lat!
Jeśli jednak dręczą Państwa wątpliwości dotyczące własnego dziecka,
warto porozmawiać z jego wychowawczynią w zerówce, psychologiem
w szkole czy przedszkolu, do którego
uczęszcza dziecko, ewentualnie udać
się do najbliższej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na fachową
konsultację.

fakty.wwl
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Pozyskaliśmy
ponad 26,5 mln

Szukaj nas pod adresem

Rozmowa z Pawłem Bednarczykiem, burmistrzem Tłuszcza.

www.fakty-wwl.pl

Marcin Ołdak: Panie burmistrzu, co
nas, mieszkańców gminy Tłuszcz czeka
w 2018 roku?
Paweł Bednarczyk: – Największym przyszłorocznym wyzwaniem będzie kontynuacja
dużego projektu budowy sieci wodociągowo
-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa-Norwida.
Czeka nas drugi, największy etap tej inwestycji. Łącznie powstanie tam pięć i pół kilometra
kanalizacji i 4 i pół kilometra wodociągu. Wybudujemy siedem przepompowni wraz z monitoringiem oraz odgałęzienia sieci do granic
posesji o długości ponad siedmiuset metrów.
Zaprojektujemy też dodatkowe przyłącza.
Tymczasem na wsi zrealizujemy drugi wielki
projekt, czyli budowę wodociągu w Jasienicy,
Dzięciołach, Pólku i Łysobykach.
Ostatnio podpisaliśmy umowę o dofinansowanie budowy nowego targowiska miejskiego w Tłuszczu. To kolejna, jakże ważna
inwestycja, której oczekują mieszkańcy i której realizacji mogą się spodziewać już za kilkanaście miesięcy. Warto też przypomnieć,
że trwają prace modernizacyjne budynków
szkół w Jasienicy i Miąsem. Termin ich zakończenia przewiduje się na maj przyszłego roku.   
Mieszkańcy Jasienicy są z całą pewnością
zainteresowani tym, co dzieje się z planowanym w ich miejscowości budynkiem użyteczności publicznej. Chcemy zrealizować to
w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonaliśmy już analizy przedrealizacyjne. Póki
co, trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania na wybór
partnera prywatnego. Myślę, że w przyszłym
roku już będziemy mogli korzystać z tego budynku. Znajdzie się tam przychodnia zdrowia,
punkt apteczny, biblioteka i wiejski dom kultury.

Panie burmistrzu, wymienił Pan kilka
naprawdę potężnych projektów, na
które pozyskano solidne dofinansowania
zewnętrzne. Ile pozyskaliście dodatkowych pieniędzy od 2016 roku?
– Podsumowując tak na szybko te wszystkie dofinansowania, które udało nam się pozyskać w ciągu ostatnich dwóch lat, to wyjdzie ponad 26,5 milionów złotych. Z roku na
rok bijemy kolejne rekordy w ilości inwestycji
i w dodatkowych środkach na nie pozyskanych. Nie sposób nie zauważyć, z jaką szybkością nasza gmina rozwija się w ostatnim czasie.
To ogromna zasługa urzędników Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   

A co z projektem Odnawialne źródła
energii w Zielonce i Tłuszczu?
– Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości
prawie 10 milionów złotych. To gigantyczny
projekt. Obecnie przygotowujemy przetarg na
wybór wykonawcy. Będziemy kontaktować się
z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do
tego projektu. Zaprosimy ich do podpisania
umowy na wykonanie instalacji. Koszty własne
to 20% kosztów inwestycji.
Powiem lekko żartobliwie, że obawiam się,
czy mieszkańcy naszego miasta udźwigną ten
nadmiar dobrobytu. Niektórym przyjdzie wykonać w przyszłym roku przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe i instalację odnawialnych
źródeł energii.

No właśnie, czy skomentuje pan zmiany we władzach Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej?
– Pan Mariusz Dembiński przeszedł z ZGKiM do Urzędu Miejskiego. Zajmuje się koordynowaniem pracy między poszczególnymi
wydziałami. W przyszłym roku będziemy mieć
rekordowo wysoki budżet, realizowane będą
ważne inwestycje, o których właśnie wspominałem.
Nadchodzi dla nas czas naprawdę wytężonej pracy. Pan Dembiński wykonywać będzie
w Urzędzie Miejskim ważne zadania z zakresu koordynacji międzywydziałowej, jego doświadczenie zawodowe jest nam niezbędne
w urzędzie.

REKLAMA

Kościelna

Kościelna
Adama Mickiewicza

Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Wołominie posiada

Plac 3 Maja

Stanisława Moniuszki

DO WYNAJĘCIA LOKAL 35 m2
łazienka, klimatyzacja
Wołomin, ul. Moniuszki 9 (w podwórku).
Dodatkowe informacje: Biuro Gminnej Spółdzielni, tel. 22 776-27-05

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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Zawody strażackie
W sobotę, 16 września na błoniach klembowskich odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP
z gminy Klembów. Po raz kolejny strażacy pokazali swoją
sprawność i przygotowanie do wykonywanych na co
dzień zadań. O miejscu na podium zdecydowały niuanse.
opr. AM

Do Powiatowych   Zawodów
Pożarniczych awans zdobyli OSP
Roszczep i OSP Klembów oraz
wszystkie 3 drużyny młodzieżowe, które stanęły do konkurencji.
Klasyfikacja zawodów: I miejsce – OSP Roszczep, II miejsce –
OSP Klembów, III miejsce – OSP
Dobczyn, IV miejsce – OSP Krusze
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: I miejsce – OSP Krusze,
II miejsce – OSP Roszczep,
III miejsce – OSP Dobczyn.

fot. organizatorzy

Celem organizacji zawodów jest
popularyzacja wśród społeczeństwa
zagadnień ochrony przeciw pożarowej oraz mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,
dzięki któremu akcje ratowniczogaśnicze są skutecznie przeprowadzane. Sobotnie zawody odbywały
się pod bacznym okiem sędziów
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wołominie, którzy
wyłonili zwycięzców.

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

Gdzie
spoczywa
Hubal?
W piątek, 22 września
o godz. 18.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w Wołominie, ul.
Wileńska 32 odbędzie się  
promocja książki Dariusza
Szymanowskiego pt. „Gdzie
spoczywa Hubal?”.
opr. AM
Książka jest podsumowaniem wielomiesięcznych badań, mających na celu
odnalezienie miejsca spoczynku legendarnego dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego – mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”.
To swoisty dokument zawierający
nowe fakty, ustalenia i hipotezy, wynikające z wykonanych w tym czasie
poszukiwań. Kwerendy archiwalne (niepublikowane do tej pory źródła informacji), rozmowy ze świadkami, a także
dziesiątki, a może nawet setki godzin
spędzonych na badaniach terenowych
– to wszystko przynosi efekty, które zaskakują.
W promocji książki wezmą też udział
osoby, które uczestniczyły w badaniach
terenowych, w tym także w pracach
sondażowych w Inowłodzu.
Fakty.porady

Tańczyć każdy POWINIEN!
fakty.edukacja

Aktywność fizyczna jest postrzegana przez WHO jako
podstawowy i niezbędny warunek profilaktyki zdrowotnej. Jedną
z przyjemniejszych form ruchu, która pomaga się odprężyć
i redukuje stres, jest taniec.

Ortografia na wesoło
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.
redakcja

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.
18.30.
Miejski Dom Kultury w Wołomi-

nie, ul. Mariańska 7. Informacje
i zapisy: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13. Zajęcia w czwartki
o godz. 17.00.
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, w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie, ul. Strażacka
8.  Informacje i zapisy: www.okis.
zielonka.pl, tel. 22 771 90 70; www.
bibliotekaradzymin.pl, tel. 22 786
50 24, www.goklembow.nogard.pl,
tel. 29 741 03 50.  
Warto przyjść, warto się przekonać, że nie taka ortografia
straszna, jak ją malują.  	

Paweł Błażejewski
Korzystnie wpływa na zdrowie
emocjonalne, fizyczne i psychiczne
pod wieloma aspektami. Jest dobrą
rozrywką, świetną okazją do spotkań
i oderwania się na chwilę od domowych obowiązków.
Oprócz profilaktyki zdrowotnej
zdarza się, że taniec wykorzystywany jest także do leczenia różnych
problemów zdrowotnych. Terapia
tańcem tzw. DMT (Dance Movement
Psyhoteraphy) jest pomocna (co zostało naukowo udowodnione) w leczeniu zaburzeń odżywiania, ADHD,
depresji, uzależnień, zaburzeń osobowości, nerwicy, stresu pourazowego, choroby Parkinsona. Pomaga
także osobom, które mają problemy
z wyrażaniem własnych uczuć, emocji, nie potrafią zaufać, czy mają problem z akceptacją bliskości.

Jakość życia
Jedną z ważniejszych korzyści
dla zdrowia fizycznego wynikającą z tańca jest wspomaganie pracy
serca. Istnieją nawet badania wskazujące, że osoby z niewydolnością
serca, które wybrały taniec jako formę rehabilitacji, znacząco poprawiły

zdrowie swojego serca, oddychanie
i ogólną jakość życia. W badaniach
tych, co ciekawe, korzystniej wypadł
taniec niż takie formy ruchu jak bieganie czy jazda na rowerze.
Oprócz wspomagania pracy serca
taniec pomaga także (jak każda aktywność fizyczna) w odchudzaniu,
oczywiście pod warunkiem regularnego ćwiczenia. Kolejne korzyści
dla zdrowia fizycznego, wynikające z cotygodniowej praktyki tańca
(wg międzynarodowej organizacji
SPARC) to poprawa ogólnej wydajności organizmu i podwyższenie
poziomu energii (u osób dorosłych).
Ponadto zmuszenie do zwiększonego zakresu ruchu podczas tańca po
jakimś czasie może przynieść poprawę elastyczności, a satysfakcja z nauczenia się kolejnych kroków i figur
tanecznych poprawia pewność siebie i poczucie własnej wartości.
Różne współczesne badania
wskazują też pozytywny wpływ
tańca na podwyższenie poziomu
inteligencji! Naukowcy wskazują,
że u podstaw inteligencji leży umiejętność podejmowania szybkich decyzji, a to właśnie jest istotą tańca:
przewidywanie ruchów partnera
i odpowiadanie na nie. Co więcej,
przy zdobywaniu nowych umiejętREKLAMA

ności (a więc także i nauce nowych
kroków tanecznych – im trudniejsze,
tym lepiej!) stymulujemy tworzenie
się nowych połączeń między komórkami w naszym mózgu i poprawiamy
funkcjonowanie neuronów.  
Badania przeprowadzone dla
New England Journal natomiast dowodzą, że taniec może przyczynić
się do poprawy pamięci i zapobiegania demencji starczej. Ze względu na to, że taniec jest aktywnością
społeczną, przyczynia się on do poprawy samopoczucia i pozytywnego
nastawienia, jest znakomitą okazją,
żeby nawiązać nowe znajomości, co
skutkuje także rozwojem umiejętności interpersonalnych.

Bez ograniczeń
Najważniejsze jednak jest to,
że taniec nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych. Tańczyć mogą
dzieci i młodzież, ale korzyści z tańca mogą czerpać także dorośli i seniorzy. Tańczyć każdy może, bez
względu na wiek, płeć czy zdrowie,
a biorąc pod uwagę wyżej wymienione korzyści zdrowotne, jakie za
sobą pociąga ta forma aktywności
fizycznej, można nawet powiedzieć,
że tańczyć każdy POWINIEN!

fakty.wwl
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

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

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wydaniu w dniu 12 września 2017 roku dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, decyzji
Nr 35pz/2017 znak WAB.6740.14.43.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej
wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „zadanie nr 1 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do
skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania
z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej
w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania
z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy
Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 262/9 (262/30, 262/31), 262/10 (262/32, 262/33), 266 (266/1,
266/2), 251 (251/3, 251/4), 252 (252/3, 252/4), 254 (254/3, 254/4), 253
(253/3, 253/4), 255 (255/3, 255/4), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/3,
257/4), 261 (261/3, 261/4), 262/1 (262/28, 262/29), 262/19 (262/34,
262/35), 264 (264/3, 264/4), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2),
269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 272 (272/3, 272/4, 272/5), 274
(274/5, 274/6, 274/7), 271/1 (271/3, 271/4), 271/2 (271/5, 271/6) w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 2/1 (2/4, 2/5), 9 (9/1, 9/2), 15 (15/3, 15/4), 17 (17/3, 17/4), 18 (18/3,
18/4), 20 (20/3, 20/4), 22 (22/1, 22/2) w obrębie 0032-32, jednostka ew.
143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1,
7/2), 23 (23/1, 23/2) w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 22/28 (22/47, 22/48), 22/3 (22/45, 22/46), 228 (228/1, 228/2),
215/1 (215/3, 215/4), 14/6 (14/14, 14/15), 26 (26/1, 26/2), 175 (175/1,
175/2), 177/2 (177/3, 177/4), 211 (211/1, 211/2), 284 (284/1, 284/2)
w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 3/2 (3/3, 3/4) w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 11/3 (11/4, 11/5), 16 (16/1, 16/2), 104 (104/1, 104/2), 105 (105/1,
105/2), 106 (106/1, 106/2), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2), 109
(109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1,
112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 116
(116/1, 116/2), 117 (117/1, 117/2) w obrębie 0039-39, jednostka ew.
143401_1 - Kobyłka,
− ew. nr: 255 (255/1, 255/2) w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143401_1
- Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy
Wołomin w całości:
− ew. nr: 259/2, 258/4, 279 w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 Wołomin - miasto,
− ew. nr: 10, 11/1, 14/19, 14/20 w obrębie 0032-32, jednostka ew.
143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 27/2 w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
− ew. nr: 287, 286/1 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
– miasto.
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie
drogowym, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 282/1, 283/1, 275/1, 276/3, 276/4, 278, 276/1 (276/5, 276/6)
w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 27/1, 181/1, 28/1 w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4 Wołomin – miasto,
− ew. nr: 21, 263, 262/3, 2/1, 261/3, 286/2, 214/2, 215/2, 259/3 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 1/1, 2/1, 3/1 w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych
dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 253 (253/3, 253/4), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/3, 257/4), 273
w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 15 (15/3, 15/4), 17 (17/3, 17/4) w obrębie 0032-32, jednostka ew.
143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 22/2 w obrębie 0039-39, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 27, 235, 216/6, 22/42, 178, 234/2, 259/1 w obrębie 0037-37,
jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
− ew. nr: 35, 432, 102, 163, 392, 103/4 w obrębie 0039-39, jednostka ew.
143401_1 - Kobyłka,
− ew. nr: 277 w obrębie 0040-40, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Z  treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

fakty.samorząd

Przed kolejnym budżetem
Znamy już projekty, które wygrały w głosowaniu Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018. Najwięcej głosów, podobnie jak w roku poprzednim,
zdobyły projekty z miejscowości Duczki. Wniosek dot. stworzenia ogólnodostępnej
„Strefy Malucha przy Przedszkolu Pszczółki Mai w Duczkach” poparło aż 1 371 osób,
a na „Dziecięcą matematykę dla przedszkolnego smyka w Duczkach” głos oddało
1 238 mieszkańców.
Aldona Maliszewska

Wnioskodawczyni zwycięskiego projektu - Katarzyna Pazio
- nie kryje radości z uzyskanego
wyniku. - Po raz kolejny nasza
społeczność lokalna udowodniła,
że potrafimy się pięknie zjednoczyć. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego zwycięstwa: pani dyrektor Iwonie Przywoźnej i gronu pedagogicznemu
Przedszkola im. Pszczółki Mai
w Duczkach, rodzicom, babciom,
dziadkom, ciociom i wujkom
przedszkolaków, a także wszystkim sąsiadom, którzy postanowili
oddać głos na nasze projekty. Słowa wdzięczności kieruję również
do proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach - ks. Arkadiusza Rakoczego
za pomoc w promocji naszych
przedszkolnych wniosków i zachęcanie do głosowania.   

Głosy mieszkańców
Wiele osób nie kryje zdziwienia,
że w głosowaniu WBO 2018 wygrały również projekty, które uzyskały zaledwie 49 głosów. W zeszłym
roku projekt inwestycyjny z najniższą liczbą głosów, który znalazł
się na liście zwycięskich pomysłów,
miał 501 głosów. W tym roku jedynie 49. Zapewne jest to związane
ze zwiększeniem kwoty na WBO
2018, jednak zdaniem niektórych,
w regulaminie WBO powinna być
określona minimalna ilość głosów,
jaką projekt powinien zdobyć, aby
mógł być rekomendowany do realizacji.
Część z osób ubolewa również,
że w WBO 2018 ograniczono ilość
projektów, na które można było
głosować. W roku ubiegłym mieszkańcy gminy Wołomin mieli możliwość oddać łącznie 4 głosy (na 2
projekty inwestycyjne i 2 miękkie).
W tym roku mogli jedynie poprzeć:
1 projekt inwestycyjny, 1 miękki i 1
dotyczący określonej w regulaminie WBO części miasta, z czego
też niezadowoleni byli mieszkańcy wsi i pozostałej części miasta,
nieobjętej rewitalizacją. Niektórzy twierdzą, że poprzedni sposób
głosowania jednoczył większą ilość

mieszkańców i generował większą
liczbę głosów wokół 4 znaczących
projektów.

Propozycje na 2019
Wołomiński Budżet Obywatelski na rok 2018 mamy już rozdysponowany. Pochwalić należy
pracowników Urzędu Miejskiego
w Wołominie, odpowiedzialnych
za realizację zadań przy WBO, za
merytoryczne spotkania informacyjne z mieszkańcami, za pomoc
i życzliwość w wyjaśnianiu wątpliwości, za sprawną i prostą w obsłudze aplikację do głosowania
i przestrzeganie harmonogramu
działań WBO 2018.
Wszystkich cieszy fakt, że powiększono budżet WBO na rok
2018. Widać jednak znaczne dysproporcje pomiędzy wielkością
środków przeznaczoną na realizację projektów na terenach
wiejskich, a tych, które będą realizowane w mieście. Miejmy nadzieję, że przy tworzeniu regulaminu WBO na rok 2019 zostaną
wzięte pod uwagę spostrzeżenia
oraz sugestie mieszkańców i nie
będzie aż tak znacznych dysproporcji między wydatkami na wsi
i w mieście.

WBO 2017 - wysokość przyznanych środków
wg lokalizacji projektów (w zł)
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W Wołomińskim Budżecie
Obywatelskim na rok 2018 przeznaczono 2.000.000 zł. Na projekty inwestycyjne („Przestrzeń
Publiczna”) przekazano 1.300.000
zł, z czego na „inwestycje szkolne” 280.000 zł (wygrały 3 projekty) i „inwestycje pozostałe”
1.020.000 zł (10 projektów). Dysproporcja podziału środków na
projekty inwestycyjne „szkolne”
i „pozostałe” jest znaczna, z czego
niezadowoleni są głównie mieszkańcy wsi. Ich zdaniem, nie mają
oni zbyt wielu możliwości złożenia innych projektów inwestycyjnych niż szkolne, gdyż jedynym
majątkiem gminy na ich terenie,
oprócz placówek oświatowych, są
drogi i chodniki. A koszt budowy
czy remontu drogi lub chodnika
znacznie wykracza poza maksymalne kwoty projektów inwestycyjnych określone w regulaminie
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Na projekty „miękkie” („Aktywny Mieszkaniec”) w WBO
2018 przeznaczono ok. 300.000
zł, z czego 92.000 zł to kwota
dot. projektów „szkolnych” (rekomendowane zostały 4 projekty),
a 203.000 zł „pozostałych” (9 projektów).
W ostatniej grupie WBO 2018
(„Odnowa”), na którą przeznaczono ponad 404.000 zł znalazły
się pomysły związane z rewitalizacją określonej w regulaminie
części miasta. Projekty inwestycyjne obejmują tu łącznie kwotę
305.000 zł (3 projekty), a „pozostałe” ponad 99.000 zł (5 projektów).
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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
zzPrzyjmę uczennicę do zakładu fryzjerskiego „Bolero” w Ząbkach, tel.
501 376 143
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

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

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

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

Tartak

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

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

FILTRY do WODY

bezpłatne badanie
tel. 783-509-003

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

www.opaltartaknadma.pl

WĘGIEL

WYSOKIEJ JAKOŚCI
Polski eko-groszek l Brykiet dębowy
Drewno kominkowe l Pelet l Deski bud.

Nowootwarty skład Radzymin
ul. Korczaka 56, tel. 515 668 216

tel. 501 379 549

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

Badanie
fizykochemiczne wody.
Filtry do wody.
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

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

Wnętrzarskie
Stolar meble na wymiar:

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Projekty

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

Ogrodzenia

kuchnie, szafy , garderoby, meble
biurowe, łazienkowe, nietypowe
zabudowy i inne typy. Pomiar
wykonawstwo montaż, tel. 511-571-283
www.meblestolar.pl

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

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

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

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

Sklep zoologiczny Pupil

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

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

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

Auto części
skup aut

Brukarstwo

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

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

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

Volkswagen, Audi

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

Motoryzacja usługi
Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl
zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324
zzUsługi remontowe – rok założenia
1979. Szalowanie schodów, ściany
gipsowo-kartonowe, glazura, terakota,
ocieplanie poddaszy z wykończeniem,
tel. 22 786 88 62, 600 667 586

zzDziałka nad Liwcem (800 m2 rekreacyjna) - sąsiedztwo lasu pełnego
jagód, grzybów i borówek, w kompleksie innych działek rekreacyjnych użytkowanych przez spokojnych starszych
ludzi. Tel. 519 830 127
zzSprzedam działki 2 x 807 m2 Wołomin – Lipinki, ul. Urocza, cena 130 zł/
m2, tel. 690 160 321

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

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

Nadma Jaworówka 44
tel. 514 202 038, 882 840 184

Drewno opałowe,
kominkowe, brykiet, pelet.
Tarcica, więźba dachowa,
deski, szalówka. Transport.

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

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

tel. 783 800 800

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

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

Nauka
zzMatematyka, fizyka, chemia, dojazd,
tel. 51 88 10 630
zzPomoc w pisaniu prac dyplomowych i
zaliczeniowych, tel: 506 141 563

Nieruchomości sprzedam
zzSprzedam działkę w Emilianowie koło
Radzymina - 7200 m2, usługowo- budowlaną. Tel 606 880 373

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

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

fakty.wwl
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Bałkany zdobyte!

fakty.kryminalne

1.09.2017

zz Słupno. Nieznani sprawcy dokonali
kradzieży z włamaniem do kontenera
znajdującego się na terenie firmy
poprzez przecięcie kłódek zabezpieczających drzwi wejściowe. Sprawcy
skradli: niwelator laserowy, młot udarowy, piłę do cięcia cegieł, szlifierkę
kątową, skoczek. Suma strat: około
22.500 zł.
zz Ząbki. Nieznany sprawca skradł
pozostawioną w barze torebkę z zawartością telefonu komórkowego oraz
pieniędzy w kwocie 200 zł. Suma strat:
2.000 zł.

2.09.2017

zz Majdan. Nieznani sprawcy dokonali
włamania do sklepu poprzez wyważenie zamka w oknie lufcika szyby
frontowej, a następnie skradli wyroby
tytoniowe: 17 kartonów różnych marek
papierosów oraz około 40 zapalniczek.
Suma strat: około 2.900 zł.

4.09.2017

zz Czarna. Nieznany sprawca wyważył
okno w budynku mieszkalnym i skradł
pieniądze w kwocie około 600 zł oraz
złotą biżuterię o wartości około 5.000
zł. Suma strat: około 5.600 zł.
zz Nowe Załubice. Nieznani sprawcy
dokonali kradzieży z włamaniem do
garażu znajdującego się na działce
letniskowej. Sprawcy do środka dostali
się po uprzednim zdjęciu z zawiasów
drzwi wejściowych. Skradli 2 rowery
górskie oraz szlifierkę kątową. Suma
strat: 2.800 zł.
zz Wołomin. Nieznany sprawca odciął
katalizator z podwozia pojazdu pozostawionego na niestrzeżonym parkingu
przed blokiem. Suma strat: 1.000 zł.

5.09.2017

zz Kobyłka. Z ogrodzonego terenu budowy nieznany sprawca, wykorzystując
nieuwagę pracownika ochrony, skradł
spalinową pompę do wody o wartości
5.000 zł.

7.09.2017

zz Ząbki, ul. 3 Maja. Piotr G., wyjeżdżając samochodem marki Mazda
z zatoczki postojowej, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu pojazdowi
marki Opel Corsa kierowanemu przez
Teresę K. (lat 58), uderzając w lewy
bok samochodu marki Opel, w wyniku
czego kierująca straciła panowanie nad
samochodem i uderzyła w przydrożne
drzewo. Kierującą przewieziono do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

8.09.2017

zz Marki. Sprawca, po uprzednim
przecięciu kłódki zabezpieczającej
drzwi kontenera, dostał się do wnętrza
i skradł elektronarzędzia . Suma strat:
30.000 zł.

Od sukcesu rozpoczęli zawodnicy UKS „SameJudo” zmagania w sezonie 2017/2018.
Międzynarodowy Turniej Judo w Bośni i Hercegowinie zakończyli z 5 medalami i 19
wygranymi walkami.

9.09.2017

Mateusz Waćko rozpoczął rywalizację w zawodach od zwycięstwa nad reprezentantem Serbii.
Później odprawił z kwitkiem rywala z Macedonii. Po kolejnym
6-minutowym pojedynku trafił
do finału, gdzie wygrał i zdobył
złoty medal.
Julian Brzozowski zdeklasował
swoją kategorię wagową, wygrywając wszystkie walki przed czasem. To już kolejny złoty medal
w jego kolekcji.
Bartek Dobrowolski rozpoczął zmagania od zwycięstw nad
Chorwatem i Bośniakiem. Następnie był wyraźnie lepszy od
rywala w półfinale. Porażki doznał dopiero w finale, kończąc
zmagania ze srebrnym medalem.
Kacper Pydzik, który rywalizował z rok starszymi rywalami,
przeszedł jak burza przez eliminacje. Potem po 3 wygranych

opr. RO
Do zawodów zostało zgłoszonych 700 zawodników z 60 klubów z ponad 14 krajów.

Rywalizacja na matach

zz Wola Rasztowska, ul. Warszawska. Paweł J., kierując samochodem
marki Mitsubishi, potrącił przechodzącego po oznakowanym przejściu
pieszego Andrzeja W. Pieszy z urazem prawej nogi został przewieziony do szpitala.
zz Stare Załubice. Sprawca podważył okno na zapleczu, dostał się do
sklepu i skradł wyroby tytoniowe.
Suma strat: 3.100 zł.

10.09.2017

zz Kobyłka. Kradzież pojazdu marki
Renault Laguna koloru ciemnozielonego, rok produkcji 1996. Suma
strat: 1.500 zł.
zz Wołomin. Nieznany sprawca,
po uprzednim przecięciu prętów
zabezpieczających, skradł 2
rynny spustowe oraz kształtki
z tworzywa sztucznego. Ponadto
sprawca uszkodził pręt metalowy
zabezpieczający drzwi do szafy
metalowej, stojącej za domkiem
poprzez jego przecięcie. Suma
strat: około 700 zł.

12.09.2017

zz Zielonka. Z samochodu marki
Mercedes Actros skradziono dwa
akumulatory marki Centra. Suma
strat:1.200 zł.

13.09.2017

zz Ciemne. Nieznany sprawca
skradł z terenu budowy 23 niezabezpieczone znaki drogowe. Suma
strat: 3.500 zł.

14.09.2017

zz Tłuszcz, ul. Kościuszki. Kierująca
samochodem marki Mazda Mariola
S. (lat 39) potrąciła zjeżdżającego
z chodnika na jezdnię rowerzystę
Jarosława P. (lat. 42). W wyniku
zdarzenia rowerzysta doznał urazu
głowy.
zz Jasienica. Sprawca skradł
z terenu posesji psa rasy owczarek
niemiecki o wartości 1.500 zł.

www.fakty-wwl.pl

– Poziom walk stał na bardzo wysokim poziomie. Sześciu naszych
zawodników zdobyło aż 5 medali.
W sumie wygrali 19 walk. Wynik potwierdza bardzo dobrze wykonaną
pracę w okresie przygotowawczym.
Po zawodach dzieci miały możliwość zwiedzania Bośni i spróbowania tutejszej kuchni. Szczególnie jak
smakują u nich lody – podsumowuje
Łukasz Wójcik.

Tłumy w Markach
Tegoroczną 8. edycję Małej Mili Mareckiej można uznać za udaną, bo ukończyło ją
ponad 320 osób. Zwycięzcą został Piotr Mielewczyk z Lęborka z czasem 4:25.
opr. RO
O wygranej zdecydowały metry, bowiem jedynie o 5 sekund
wyprzedził Kamila Młynarza
z Kraśnika oraz o 10 sekund Bartosza Świątkowskiego z Kościana.
Najszybszym biegaczem z Marek został Sylwester Kuśmierz,
który zajął czwarte miejsce (4:49).
Wśród kobiet triumfowała Daria
Giera z Radzymina (6:02). Kolejne
miejsca zajęły Wiktoria Pruszyńska (najszybsza Markowianka)
oraz Aleksandra Rzepko.
W kategorii do lat 18 miejsca
na pudle zajęli Markowianie, kolejno Bartosz Kierszak, Jeremi
Jagodziński i Adrian Szczerba.
Wśród kobiet doszło do niecodziennej sytuacji, bo uplasowały
się na nich te same zawodniczki,
co w kategorii open.
U trzynastolatków triumfowali
Asen Nedev ze Starej Zagory i Iga
Dworniczuk.
Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej została ekipa Markowych
Biegaczy z czasem 22:38. Drugie
miejsce zajął zespół Accelerating
Poland, a trzecie Rodzina GP.

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

Szukaj nas
pod adresem

Dobrze wykonana praca

FAKTY.sport

11.09.2017

zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Mitsubishi Outlander koloru czerwonego, rok produkcji 2014. Suma
strat: 100.000 zł.
zz Radzymin. Sprawcy dokonali
kradzieży z włamaniem do budynku
mieszkalnego poprzez wyłamanie
okna nieustalonym narzędziem
i skradli złotą biżuterię. Suma strat:
około 5.900 zł.
zz Rudniki. Z terenu posesji nieznany sprawca skradł stojący na terenie
posesji ciągnik rolniczy marki Ursus
C-330M koloru żółtego z kabiną
koloru czarnego, rok produkcji 1988.
Suma strat:15.000 zł.

walkach i jednej porażce sięgnął po
brązowy medal.
Kuba Żurawek, startujący w kategorii plus 60 kg, po trzech wygranych walkach musiał uznać
wyższość zdecydowanie większego
rywala z zagranicy, niemniej zdobył
brązowy medal.
Kuba Czermanowicz po dwóch
wygranych i dwóch przegranych
walkach uplasował się na piątej pozycji.

fot. organizatorzy

31.08.2017

zz Wołomin. Nieznany sprawca skradł
skuter pozostawiony na niestrzeżonym
parkingu przed blokiem. Suma strat:
10.500 zł. Pojazd został odnaleziony,
porzucony przed blokiem.
zz Radzymin. Nieznani sprawcy skradli
z ciągnika siodłowego zaparkowanego
na ulicy jedną tablicę rejestracyjną.
Ponadto sprawcy skradli jedną tablicę
rejestracyjną z naczepy. Suma strat:
około 160 zł.

zz Wołomin. Sprawca skradł z klatki
schodowej bloku niezabezpieczony
wzmacniacz kanałowy TV marki
Telmor. Suma strat: 1.783 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Ford Mustang koloru czarnego,
rok produkcji 2015. Suma strat:
110.000 zł.
zz Nowe Załubice. Kradzież samochodu marki Audi A6 koloru szarego,
rok produkcji 2006. Suma strat:
około 40.000 zł.

fot. organizatorzy

30.08.2017

zz Michałów. Nieznany sprawca włamał się do domu poprzez zbicie szyby
i wyłamanie drzwi balkonowych. Suma
strat wynikających z uszkodzeń: 5.000
zł. Po wejściu do domu sprawca skradł
3 szkatułki z artystyczną biżuterią
ozdobną o wartości 1.000 zł. Suma
strat: 6.000 zł.
zz Ząbki. Nieznany sprawca na terenie
budowy zerwał kłódki z kontenera
i skradł elektronarzędzia: spawarkę,
wiertarkę udarową, szlifierkę kątową,
wkrętarkę, laser płaszczyznowy. Suma
strat: 5.000 zł.
zz Wołomin. Nieznany sprawca
z zaparkowanego na terenie posesji
pojazdu wyciął nieznanym narzędziem
katalizator o wartości 1.600 zł.

Po zakończeniu części sportowej rozpoczął się piknik rodzinny,
podczas którego zagrały zespoły
Seaquest i Na Pełnej. Ten drugi zy-

skał aplauz publiczności po zaśpiewaniu „Zielonej hondy” i „Nie tak
szybko”. W efekcie bisowali jeszcze
trzykrotnie.  
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Najlepsze pierogi
pod słońcem w Równem

Dzień Ziemniaka
w Załubicach

Różnie go nazywają. Dla Wielkopolan będzie to pyra, dla Ślązaków kartofel, a dla
górali grula. Ta sympatyczna bulwa już od ponad dwóch stuleci króluje na naszych
stołach. 17 września ten, kto przybył na Dzień Ziemniaka w Równem, mógł przekonać
się na własne oczy i kubki smakowe o wspaniałości potraw z ziemniaka.

W sobotę, 16 września na terenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Załubicach Starych (gmina Radzymin) odbył
się Dzień Ziemniaka.

Oczywiście, dla większości z gości
najważniejszym punktem programu
była degustacja i możliwość zakupienia ziemniaczanych potraw. Autor
niniejszego artykułu, dzielnie wypełniając swój reporterski obowiązek,
skosztował wszystkie rodzaje pierogów i kartaczy przygotowane przez
panie z Równego. Stąd moja pewność
w wygłoszeniu końcowej tezy. Zaiste!
Jeżeli takie pyszności będą produktem eksportowym okolic Strachówki,
to świetlana przyszłość przed Równem i innymi wioskami. W tym roku
lokalnymi potrawami zachwyciło się
kilkudziesięciu obecnych na festynie
mieszkańców Zielonki. W przyszłości
czas na podbój stolicy!

fot. mo

Tutaj, w okolicach Strachówki
gospodynie przekazywały sobie
z pokolenia na pokolenie przepisy na znakomite pyzy, kartacze,
kluski i pierogi. Jakże przyjemnie
było doświadczyć ich wspaniałych
kulinarnych możliwości!
Tego dnia na terenie przy
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem stanęła scena,
ławki, stragany i wielkie dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. Widać,
że to nie pierwszy dzień ziemniaka w tej miejscowości. Z pozoru
skromny wiejski festyn był przygotowany znakomicie.
Najbardziej uderzało zaangażowanie mieszkańców okolicy. Panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich, strażacy i  
społecznicy uwijali się nad przygotowaniem imprezy przez wiele poprzedzających ją dni. Nad
wszystkim czuwała aktywna od lat
sołtys Równego Hanna Wronka.
To ona prowadziła całą imprezę.
Podczas festynu odbyło się szereg konkurencji, których głównym bohaterem był ziemniak.

Ogromny plus dla organizatorów za
pomysłowość i kreatywność w ich
organizacji. Nagrody dla laureatów
konkursów ufundował m.in. wójt
Strachówki Piotr Orzechowski. Istną karuzelę śmiechu wśród widowni
wywołał występ kabaretu. Aktorami
okazali się mieszkańcy wioski. Biesiadowaniu, mimo późniejszej niekorzystnej pogody nie było końca.

„fakty.wwl” objęły Dzień Ziemniaka
patronatem medialnym.

fakty.samorząd

Dąbrowica Wita!
W środę, 19 lipca radny Wiesław Rozbicki i sołtys Łukasz Kurek postawili tzw. witacz
przy wjeździe do Dąbrowicy od strony Poświętnego. Wizerunek sołectwa zmienia się
na lepsze.
nie, żeby osiągnąć odpowiedni efekt.
Na koniec całość pomalowałem lakierem bezbarwnym, żeby zabezpieczyć powierzchnie przed warunkami
atmosferycznymi. 19 lipca nadszedł
długo wyczekiwany dzień, w którym wraz z radnym zamontowaliśmy
„witacz” do wcześniej przygotowanej
metalowej konstrukcji – informuje.

Pierwsze rozmowy radnego
i sołtysa miały miejsce w kwietniu.
Wówczas zapadła decyzja o obecnym kształcie witacza. Inicjatorzy
w oparciu o własne środki finansowe zaczęli kompletować materiały, np. drzewo, farbę, konstrukcje metalowe i litery do napisu.

Wióry lecą
– Prace przebiegały powoli
w miarę możliwości czasowych.
W maju jako pierwszą zabetonowaliśmy metalową konstrukcję –
mówi sołtys Łukasz Kurek.
– W międzyczasie przygotowałem i pomalowałem trzy kantówki służące jako podstawa.
Następnie wyciąłem, przeszlifowałem i pomalowałem deski,
na których umieściliśmy symbol
dębu i napis. Potem do prac włączyła się moja siostra Iza, która
precyzyjnie pomalowała litery.
Kolor musiała nakładać trzykrot-

W czerwcu Starostwo Powiatowe
w Wołominie zamontowało osiem
zestawów do grillowania przy wiatach postawionych na szlakach rowerowych m.in. na czarnym w Dąbrowicy i Czubajowiźnie.
– Inwestycja nabiera kształtu.
Dzięki niej rowerzyści i mieszkańcy
mają miejsce do integracji. Aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, mamy nadzieję, że starostwo
postawi stalowe płotki na pasie drogi
powiatowej. Ponadto mile widziane
byłoby, aby władze gminne zadbały o oświetlenie tego terenu w celu
uniknięcia ewentualnych szkód, np.
kradzieży lub dewastacji – mówi
radny Wiesław Rozbicki.
– W imieniu naszym i mieszkańców dziękujemy starostwu za wykonane inwestycje w 2017 roku. Liczymy na kolejne. Wizerunek Dąbrowicy
krok po kroku zmienia się na lepsze.
Współpraca mieszkańców przynosi efekty. Razem możemy więcej –
podsumowują radny i sołtys.

Rafał Orych
Głównym organizatorem wydarzenia była straż. Współorganizatorami byli natomiast radni Zbigniew
Jabłoński i Wojciech Rybarczyk, sołtysi Nowych i Starych Załubic oraz
Arciechowa, klub sportowy „Rządza
Załubice” i koło seniorów z Załubic.
Imprezę poprowadził prezes Andrzej Siarna. Wśród zebranych stawili się samorządowcy i liczne grono
mieszkańców, głównie z parafii Nowe
Załubice.  
Uczestnicy mogli skosztować
m.in. chleba ze smalcem, ciast z lokalnych cukierni i potraw z ziemniaków, w tym pysznych placków

pieczonych przez seniorów. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się wystawa płodów rolnych. Nie zabrakło
konkursów i zabaw przeprowadzonych w rytm muzyki na żywo. Kilka
utworów wykonał Andrzej Siarna
ze swoim zespołem sprzed dwudziestu lat.  
– Wspólnie od kilku lat kultywujemy obchody Święta Ziemniaka, które
cieszy się dużą popularnością wśród
naszych mieszkańców. Warto podkreślić, że impreza organizowana jest
społecznie, ze środków własnych.
Cieszy nas, że dopisała słoneczna pogoda, bo nadała imprezie wyjątkowy
klimat – podsumowuje prezes Andrzej Siarna.

REKLAMA

Skład
Opału
węgiel, miał,
groszek, kostka,
orzech,
eko-groszek

Razem możemy więcej

iel
gruby węg
ja
c
o
m
pro
gratis
transport

Radzymin, ul. Jana Pawła II 44 a

tel. 505 948 503

ESTETYKA DOMU

Szukaj nas
pod adresem
fot. ro

Rafał Orych

fot. organizatorzy

Marcin Ołdak

www.fakty-wwl.pl

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

