tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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Fundusz sołecki
w gminie
Radzymin
Na terenie gminy Radzymin już od
kilku lat działa instytucja zwana
funduszem sołeckim, który jest
niczym innym jak wyodrębnionymi
z budżetu gminy środkami
zagwarantowanymi na realizację
przedsięwzięć służących poprawie
życia mieszkańców wsi.
Czytaj na str. 4
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Hospicjum
to też życie
Wokalistka, kompozytorka
i autorka tekstów. Ania
Dąbrowska, bo o niej mowa,
wystąpi w sobotę, 14 października
w Miejskim Domu Kultury
w Wołominie. Koncert odbędzie
się w ramach Światowego
Dnia Hospicjów. Poprzedzą go
przemówienia i prelekcje.
Czytaj na str. 7
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Zarobki w gminach
powiatu wołomińskiego
Wysokość dochodów prezesów gminnych spółek / jedn. organizacyjnych w roku 2016
(wg oświadczeń majątkowych)
Prezes PWiK w Wołominie

326 000 zł

Członek Zarządu PWiK w Wołominie

325 000 zł

Prezes ZEC w Wołominie

210 000 zł

Prezez Zarządu MZO w Wołominie

166 000 zł
145 000 zł

Wiceprezes Przeds. Kom. w Wołominie
Prezes PWiK w Zielonce

151 000 zł

135 000 zł

Prezes PGK w Zielonce

150 000 zł

Prezes PWiK w Ząbkach

266 000 zł

Dyrektor Zarządu Wodociąg Marecki

238 000 zł

Prezes PWiK w Radzyminie
Kierownik ZGK w Klembowie

82 000 zł
0
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Samorząd okazuje się być dobrym pracodawcą na lokalnym rynku pracy w powiecie
wołomińskim. Dzieje się tak także dlatego, że bardzo niestabilny jest rynek pracy
w przestrzeni prywatnych przedsiębiorstw.
Aldona Maliszewska
Na stronach urzędów miast
i gmin opublikowano oświadczenia majątkowe osób publicznych
za 2016 rok: radnych, burmistrzów
i wójtów, ich zastępców, skarbników, sekretarzy oraz prezesów
spółek miejskich i dyrektorów

gminnych jednostek organizacyjnych, czyli kadry zarządzającej
w samorządach.

Burmistrzowie i wójtowie
Analiza dokumentów pozwala
wysunąć kilka ciekawych wniosków. Burmistrzowie i wójtowie

REKLAMA

gmin
powiatu
wołomińskiego
wykazali dochody za ubiegły rok
w wysokości od 130 000 zł (gmina
Poświętne) do 163 000 zł (gmina
Marki). Roczny dochód zastępców naszych włodarzy był w kilku
przypadkach wyższy niż ich szefów
i wyniósł od 98 000 zł w Markach
do 181 000 i 204 000 zł w gminie
Wołomin. Warto tu zaznaczyć, że
burmistrzowie i ich zastępcy to
najbardziej obciążeni pracownicy
samorządowi. Dochody skarbników gmin uplasowały się w przedziale od 85 000 zł (w gminie Poświętne) do 190 000 zł (w gminie
Wołomin), a sekretarzy urzędów od
91 000 (w gminie Strachówka) do
152 000 zł (w gminie Marki). Wysokość zarobków zależy, oczywiście,
także od wielkości gminy. W toczącej się debacie o samorządowym
rynku pracy padają pytania, dla-

200000

250000

czego zastępca burmistrza zarabia
w niektórych przypadkach więcej
niż szef. Wynika to z faktu, że pensję burmistrzowi określają radni.
Jeśli większość w radzie stanowią
przedstawiciele opozycyjnego wobec burmistrza ugrupowania, mogą
określić zarobki gospodarza miasta
czy gminy na niższym poziomie.
Z kolei pensje swoim zastępcom
wyznacza burmistrz.

300000

350000

Świetne zarobki w spółkach

prywatny rynek pracy w powiecie
wołomińskim rozwija się dosyć
wolno i nie jest tak atrakcyjny.
W kolejnych numerach „faktów.
wwl” będziemy szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące życia gospodarczego na
terenie miast i gmin w powiecie
wołomińskim. Na str. 8-9 załączamy tabele z wysokością dochodów (w zaokrągleniu) wykazaną
w oświadczeniach majątkowych
za rok 2016.

Najwyższe dochody wykazali
prezesi niektórych spółek miejskich i jednostek organizacyjnych
gmin. W tym przypadku przodują
szefowie spółek w gminie Wołomin i w Markach. Spółki zajmujące się dostarczaniem wody czy
energii cieplnej, są monopolistami na lokalnych rynkach i zajmują
wysoką pozycję w swojej branży.
Jak wspomnieliśmy powyżej, zarobki kadry zarządzającej w samorządzie trafiają do wyobraźni
obserwatorów zagadnienia, gdyż

Czytaj na str. 8-9
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Wójt Rafał Mathiak zaprasza mieszkańców gminy Klembów w wieku od 65 lat do skorzystania z bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie. Szczepienia dostępne są w przychodniach zdrowia na terenie gminy Klembów –
Przychodnia Salus w Ostrówku oraz Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej Filia w Woli Rasztowskiej.
Więcej informacji na stronie www.klembow.pl.

Nie daj się
grypie!
FAKTY.FELIETON

Telefony
alarmowe

Weterynarz

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

Władza korumpuje

fakty.news

„Władza korumpuje a władza absolutna korumpuje absolutnie” – to chyba
najsłynniejsze słowa zmarłego 115 lat temu Lorda Johna Actona, brytyjskiego
historyka i filozofa, obrońcy idei wolności jednostki i przeciwnika tzw. państwa
narodowego, w którym widział swoistego bożka, wydumaną i makiaweliczną
wartość samą w sobie, w której to, co najważniejsze, czyli wolność jednostki, zostaje
zatracona.
ograniczona możliwość wpływania
na to, kto będzie sprawował władzę
w samorządach, a nade wszystko
ograniczona zostanie możliwość
kontrolowania poczynań samorządów, zaś one same zostaną uzależnione od władzy państwowej.
„Tak dużo państwa jak to jest
konieczne, tak mało państwa jak to
jest możliwe” – to motto niemieckiej partii Wolnych Demokratów,
która po czterech latach przerwy
wróciła do Bundestagu, może być
traktowane jako swoista zasada minimum. Oznacza ona – ni mniej, ni
więcej – ograniczanie roli państwa
– i samorządu – a powiększanie obszarów, za które odpowiedzialność
biorą obywatele.
Zbliżają się wybory samorządowe, rok później parlamentarne,
a jeszcze w kolejnym roku wybór
„pierwszej osoby w państwie”. Za
każdym razem, wrzucając kartkę
wyborczą, decydujemy o naszej
przyszłości. I pojawia się pytanie:
czy chcemy by o nas, o naszych
dzieciach, naszej przyszłości decydowali ludzie skorumpowani albo
poszukujący drogi do korupcji absolutnej, czy też jednak chcemy
sami o sobie decydować?
Dlatego tak ważne jest przyglądanie się poczynaniom władz

Paweł Sieger
Mieszkaniec gminy Radzymin

Tzw. państwo, zarządzając gospodarką, jest jak silnik spalinowy – dobry inżynier jest w stanie
zwiększyć moc silnika, ograniczyć
spalanie, dodać jedną albo i dwie
turbiny, by wynik z centymetra sześciennego był znacząco lepszy niż
10, 20, czy 100 lat temu. Jednak nie
zmienia to faktu, że wciąż taki silnik ma sprawność na poziomie 20,
30, może kiedyś w przyszłości 40%.
Podobnie jest z władzą państwową
oraz samorządową – przy bardzo
korzystnym układzie marnuje się co
najwyżej połowa zasobów, energii,
talentów, a szczególnie pieniędzy,
bo gospodarka to najwrażliwszy
element, przy którym majstrowanie
ma wyjątkowo zgubne skutki.
I tak jak w przypadku silników
znamy rozwiązania, które gwarantują sprawność podchodzącą pod
100%, tak i w gospodarce znamy
rozwiązania efektywne. Ale nie ma
w nich miejsca na tzw. państwo.
Dlaczego o tym piszę? Otóż, istnieje szansa, że za rok odbędą się
wybory samorządowe, ale wcześniej zostaną wprowadzone takie
zmiany, że jeszcze bardziej zostanie

– i państwowych, i samorządowych – rozliczanie z wyborczych
obietnic i sposobu działania. Ale
przede wszystkim sprawdzanie,
na co idą i poszły nasze pieniądze.
Jak mawiał klasyk myśli socjalistycznej: kontrola jest najwyższą formą zaufania, więc kontrolujmy poczynania naszych
przedstawicieli, bo tylko dzięki
temu
prawdopodobieństwo,
że utracą oni kontakt z rzeczywistością, będzie mniejsze.
Jeśli zaś łamy szacownych
„faktów. wwl” będą wciąż dla
mnie łaskawe i gościnne, to postaram się przekazać kilka swoich obserwacji na temat funkcjonowania jednego z samorządów
naszego powiatu.
Autor na antenie Radia Hobby
prowadzi w każdy poniedziałek
i piątek od 17.00 do 19.00 audycję
publicystyczną pt. „Odmienny punkt
widzenia”.

hobby.pl

www .kino.robi.to

fakty.samorząd

www.kino.robi.to

Zielonka pozyskała blisko 3 mln zł środków z Unii Europejskiej na realizację projektu
zagospodarowania miejsc zieleni w mieście.

Projekt, którego wartość całkowita w wkładem własnym szacowana jest na 3,8 mln zł, obejmuje
zadania ukierunkowane na wzbogacenie i zharmonizowanie zieleni
miejskiej na terenie Zielonki, jak
również zagospodarowanie zielonej
przestrzeni publicznej tak, aby była
przyjaznym miejscem rekreacji i integracji mieszkańców.
Zakres projektu to konkretne
działania w zakresie zagospodarowania zielenią ogólnodostępnych
terenów miejskich w Zielonce,
w następujących lokalizacjach: Glinianki, park Dębinki, skarpa obok
budynku Urzędu Miasta Zielonka,
plac im. Jana Pawła II, osiedle Długa (przestrzeń pomiędzy blokami
9, 13, 17 i ul. Długą), skwer im. Armii
Krajowej, teren rekreacji przy ul.
Wojska Polskiego (teren „po Koszarowcu”).
- Cieszę się, że aż siedem miejsc
w Zielonce zyska nowy blask dzięki
temu projektowi. Będą to miejsca
rekreacji i odpoczynku wśród zieleni – mówi burmistrz Grzegorz
Dudzik.

fot. um Zielonka

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.

Filmy i spektakl
Miejski Dom Miejski Dom Kultury
w Wołominie, ul. Mariańska 7 zaprasza:
6 października, godz. 19.00 – Wołomiński wieczór filmowy „Hollywood”,
prowadzenie Ewelina Dzięcioł; 18 października, godz. 16.00 – przedstawienie
„Seniorzy śpiewają na wesoło”. Informacje i rezerwacje wejściówek: www.
mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

MOK
zaprasza
Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza na Weekend teatralny: 7 października, godz. 18.00 –
przedstawienie muzyczne pt. „W starym
kinie…czyli zwierzenia Dublera!” w wykonaniu Teatru Maska; 8 października,
godz. 17.00 – spektakl pt. „Wycieczka
do Świdra” wg Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, w reżyserii Szczepana
Szczykno w wykonaniu Teatru Falenica. Informacje i rezerwacje wejściówek:
www.mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Bajka
w Kobyłce
Teatr Artystyczny Raban zaprasza
w sobotę, 7 października o godz. 10.00
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22 na spektakl
pt. „Zaczarowane zwierzaki”. Bajka
odbędzie się podczas inauguracji Kobyłkowskiej Dziecięcej Akademii Nauki.
Informacje: www.mok-kobylka.pl, tel.
763 81 60.

Zielonka: Środki z Unii na
zagospodarowanie miejsc zieleni
AK

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”,
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Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
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Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
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28. tel. 22 781 90 44
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Przygotowanie
opisywanego projektu poprzedziły spotkania diagnostyczno-warsztatowye
z mieszkańcami Zielonki oraz konsultacje społeczne, które odbywały
się w 2016 r. w ramach aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Zielonka.
W czasie ich trwania, wielokrotnie sygnalizowano potrzebę zagospodarowania zielonej przestrzeni
publicznej tak, aby była przyjaznym
miejscem rekreacji i integracji
mieszkańców. Pojawiały się sugestie,
że w ramach działań rewitalizacyjnych powinny być realizowane działania poprawiające ład przestrzenny
terenów publicznych, ich zagospodarowanie oraz podnoszące jakość
i różnorodność infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
Zwracano
uwagę, że przestrzeń publiczną Zielonki należy „zazielenić i ukwiecić”.
W najbliższych tygodniach pomiędzy Miastem Zielonka a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, podpisana zostanie
umowa o dofinansowanie realizacji
projektu pt. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez
kompleksowy rozwój terenów zieleni”. Realizacja projektu przewidziana została w 2018 r.
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Stowarzyszenie Powiatowy Uniwersytet Otwarty zaprasza na inaugurację we wtorek,
17 października o godz. 14.00 w sali Cechu w Wołominie, ul. Moniuszki 11.
Uniwersytet został powołany w 2011 r. Organizuje ciekawe spotkania i wykłady dla osób w każdym wieku
w ramach integracji, zwłaszcza międzypokoleniowej. Informacje i zapisy:
prezes PUO Jadwiga Suk – tel. 510 236 436, 22 776 36 36.
Warto przyjść, warto skorzystać.

Uniwersytet
dla każdego

Fakty.samorząd

Fakty.samorząd

Wybory uzupełniające
w Markach

„Dość lekceważenia
mieszkańców!”

Uaktywniają się w debacie publicznej kandydaci w uzupełniających wyborach na
radnego miasta Marki, które odbędą się 19 listopada. Jednym z nich jest Łukasz
Sobczak.

Z takim transparentem stawili się mieszkańcy Zabrańca
na XXV sesję rady gminy Poświętne. Są mocno
zaniepokojeni brakiem połączenia autobusowego na linii
Krubki-Górki – Sulejówek. Apel w tej sprawie do wójta
złożył radny Marek Szałwia. Podpisało się pod nim ponad
trzysta osób.

MP
19 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Rady
Miasta Marki w okręgu wyborczym, obejmującym prostokątny
obszar pomiędzy ul. Graniczną,
Legionową, Piłsudskiego i Spacerową. Kandydatem na radnego
z ramienia Wspólnoty Samorządowej został Łukasz Sobczak (31
lat). Prezentuje się jako człowiek,
energiczny, z dobrym wykształceniem i nowym spojrzeniem na
sprawy lokalne.
Łukasz Sobczak od urodzenia
jest mieszkańcem Strugi, podobnie jak 3 wcześniejsze pokolenia
rodziny Sobczaków. Dostrzega
problemy osób nowo przybyłych
do Marek, które często zmagają
się z brakami infrastrukturalnymi wokół swoich posesji oraz
mieszkań. W wyniku jego starań
przekonano firmę InPost do postawienia jedynego paczkomatu
na terenie Strugi, który umożliwia pracującym mieszkańcom
odbieranie paczek 24 h na dobę.
Według komitetu wspierającego
Łukasza Sobczaka jest to kandydatura zdecydowanie łącząca
tradycyjne wartości z nowoczesnymi pomysłami.
Łukasz Sobczak ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
Kolegium Zarządzania i Finansów. Wcześniej studia magisterskie oraz licencjackie w Szkole
Głównej Handlowej na kierunku
finanse i rachunkowość. Ukończył także podyplomowe studia
„Metody ilościowe w Analizie
Rynków Finansowych” na SGH.
To absolwent XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej na Żoliborzu
i Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Szkół nr. 2 im.
Prymasa Tysiąclecia w Strudze.
Aktywny w działaniach samorządowych. Członek Zarządu
Samorządu Doktorantów SGH.
Posiada doświadczenie pracy
w dziale finansowym w Royal
Bank of Scotland. Brał udział
w licznych konferencjach naukowych
i
gospodarczych,
także w Summer Program in
Stockholm University. Pracuje
w rodzinnej firmie.
W wolnych chwilach czyta
książki o tematyce rynków finansowych, jeździ na rolkach,
gra na pianinie oraz tańczy salsę.

Rafał Orych
Jak mówią mieszkańcy od 27
lutego 2017 r. nie mają połączenia
z Sulejówkiem, gdzie korzystają np.
z usług lekarza lub przesiadają się
do SKM-ki, aby dojechać do pracy
w Warszawie.

Daleko od szosy?
– Doskonale rozumiemy, że Mobilis jest firmą prywatną i nikt jej
do niczego nie zmusi, ale są przewoźnicy z daleka, z Sokołowa do
Śródmieścia, którzy jeździli w trakcie gdy była zamknięta droga przez
Michałów. Wówczas mieszkańcy
wsiadali w Śródmieściu i prosili kierowcę, żeby zatrzymał się
w Zabrańcu. Proszę porozmawiać
z przewoźnikami którzy jeżdżą dalej. Oni mają linie o 5 rano i koło
22 wracają – argumentowała pani
Edyta Uchal.
– Łatwo to się mówi. Tylko jakoś
ja nie widzę tych przewoźników,
którzy chcą ze mną rozmawiać,
którzy by uruchomili linię przez
Zabraniec. Jakimś dziwnym trafem
rozmawiam z dużymi przewoźnikami i oni nie są zainteresowani, jak
to oni określili, „jeżdżeniem przez
wioski”. Jak można zmusić wykonawcę, aby jeździł przez Zabraniec? No, niestety trzeba zapłacić
– odparł wójt Jan Cymerman.

34 tysiące na transport
– Panie wójcie, troszeczkę jakby minął się pan z prawdą w kwestii autobusów. Mówił pan, że od
czerwca żeście państwo uruchomili te rozmowy (z przewoźnikami
– przyp. red.). Doskonale pan wie,
że problem autobusów w Zabrańcu nie trwa od czerwca. Ostatni
kurs, jaki mieliśmy, był 27 lutego
tego roku. Za chwilę będzie dziesięć miesięcy. Przypominam sobie,
a jestem prostym człowiekiem,
że jak było spotkanie przedwyborcze w tej kadencji, to pan w remizie

REKLAMA

twoja
reklama na

zapytaj o szczegóły:
reklama@fakty-wwl.pl
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wypowiedział takie słowa: „Proszę
państwa, ja już jestem na dobrej
drodze, w przeciągu dwóch tygodni
jestem w stanie załatwić ten przewóz”. Mnie nic nie utkwiło w pamięci z tego spotkania. Tylko te przewozy – zauważyła pani Rawska.
– Pan mówi, że wydanie zezwolenia trwa trzy miesiące. My
wszystko rozumiemy. Tylko problem przewozów trwa nie od 3 miesięcy, ale od 5-6 lat. Bardzo proszę,
aby pan nam dopomógł. Przepraszam, czy pan by puścił rowerem,
swoją żonę po tych, krzaczorach
do Okuniewa o 4.20? Jeszcze jedno
słowo. Nie liczę autobusów szkolnych, bo one nie są dla pracujących
ludzi tylko dzieci – podkreśliła.
– Szczera wypowiedź. Lubię takie.
Tylko naprawdę nie przypominam
sobie, żebym mówił, że załatwię coś
w dwa tygodnie. Uważam, co mówię.
Jeżeli chodzi o autobusy, to albo będziemy szukać polityki i próbowali
coś przy tym załatwić, albo po prostu
załatwiamy problem. My załatwiamy
problem wspólnie z księgową. Nakazałem jej znaleźć pieniądze, żeby
stanęła na głowie, bo przewoźnicy
nie chcą z nami rozmawiać. Mówią:
„my pojedziemy, ale będą 3-4 osoby
i nas to nie interesuje”. Pani (właścicielka firmy przewozowej przyp.
red.) określiła, że „będę wiatr do
Warszawy wozić?”. Nie zmusimy ich
do przewozów, ale żeby mieć wpływ
na to musimy, niestety, wyjąć pieniądze i negocjować warunki jeżdżenia.
Myślę, że tylko w ten sposób możemy to załatwić. Jeżeli chodzi o żonę,
to pani wybaczy, ale na pewno przez
krzaki bym nie puścił. Jeszcze młoda
kobieta, więc trochę strach – odpowiedział wójt.
Dyskusja nad problemem z komunikacją autobusową trwała
jeszcze długo. Po jej zakończeniu
rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Jedną ze zmian
w budżecie jest wyodrębnienie
34 tysięcy zł na lokalny transport
zbiorowy.
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„Smerfy” odwiedziły
komisariat w Markach

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

W piątek, 30 września dzieci z Niepublicznego Przedszkola Smerfy i Smerfusie
odwiedziły komisariat w Markach. Dzieci podczas wizyty dowiedziały się, co może
stwarzać zagrożenie, czego nie wolno robić i jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
opr. red.
Wycieczkę zorganizował komendant podinsp. Andrzej Oleksiak,
dzielnicowa asp. szt. Aneta Nasiłowska oraz policjant dyżurny asp. Tomasz Wojtyra.
Na początek dzieci obejrzały
wyposażenie stanowiska kierowania komisariatu, np. sprzęt łączności i monitoring pomieszczeń.
W tym miejscu dyżurny odbiera
telefony i kieruje patrolami. Realia
swojej pracy przybliżył policjant
dyżurny.
Kolejnym punktem była wizyta w gabinecie komendanta, gdzie
przedszkolaki miały okazję usiąść
w jego fotelu. Oprócz pytań same
chętnie opowiadały o tym, jak rozumieją służbę w policji.

Następnie o codziennej pracy
policjantów opowiedziała dzieciom
dzielnicowa. Nie lada atrakcją był
dla nich radiowóz, do którego mo-

gły wsiąść i poczuć się jak prawdziwy policjant.
Niespodzianką dla przedszkolaków było niecodzienne
„szkolenie” z pobierania śladów
linii papilarnych. W jego trakcie
każde dziecko odbiło na kartce
swój paluszek i zobaczyło, jak
wygląda ich jedyny i niepowtarzalny odcisk linii papilarnych.
Z pewnością było to dla nich ciekawe doświadczenie.
„Smerfy” podczas tej niedługiej, ale intensywnej i pełnej
atrakcji wycieczki dowiedziały
się sporo o pracy policjantów.
Teraz już wiedzą, że są gotowi
odpowiedzieć na każde wezwanie osób potrzebujących pomocy. Policjanci są ich przyjaciółmi
i zawsze można na nich liczyć.

Fakty.samorząd

W zależności od wielkości wsi
jest to kwota od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, którą mieszkańcy, głosując w trakcie zebrania
wiejskiego, mogą sami przeznaczyć
na realizację przedsięwzięć mieszczących się w granicach zadań należących do zadań własnych gminy.

Aktywność społeczna
Orędownicy funduszu sołeckiego przekonują, że pozwala on
zrealizować wiele cennych inicjatyw, wspiera rozwój wiejskich społeczności, a nawet jest miernikiem
dojrzałości i aktywności społecznej
gminy.
Ale czy fundusz rzeczywiście
ma same zalety? Wydawałoby się,
że tak, choć jego przeciwnicy często podnoszą, że jego wyodrębnienie z budżetu gminy de facto
powoduje uszczuplenie z budżetu
i ograniczenie możliwości realizacji
większych inwestycji. Na szczęście
nie dotyczy to gminy Radzymin,
która co prawda od jakiegoś czasu
żyje na kredyt, ale przy budżecie
przekraczającym 100 mln zł na razie
nie musi się przejmować „drobnymi” na poziomie 300 tys. zł.

Plany i zamierzenia
W dniu 26 września z przywileju
rozdysponowania kwoty z funduszu
sołeckiego na 2018 rok w wysokości
nieco ponad 39 tys. zł skorzystali
również mieszkańcy miejscowości
Nadma. Pomysłów było kilka (wykonanie projektu chodnika na ul.
Nowej, wykonanie projektu parkingu przy szkole, budowa plenerowej
siłowni), ale ostatecznie zakończyło
się na tym, że w przyszłym roku mają
zostać zrealizowane trzy zadania:
1. Wykonanie projektu budowy budynku OSP, w którym również
ma znaleźć się przestronne pomieszczenie dla potrzeb mieszkańców – 20.000 zł;

Coś trzeba zrobić
Co prawda, burmistrz uspokajał, że w Wieloletnich Planach
Inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok są zabezpieczone środki na realizację tego
zadania, ale to w żaden sposób
nie uspokoiło licznie zebranych
mieszkańców, którzy stanowczo
domagali się przyspieszenia realizacji tej inwestycji. Ostatecznie
burmistrz wspomniał, że powiat
dysponuje kompletną do realizacji
dokumentacją na ponadkilometrowy odcinek chodnika. Ta informacja jeszcze bardziej poruszyła
mieszkańców, którzy po zakończeniu zebrania przenieśli swoją
dyskusję na fora społecznościowe.
Nie czekając biernie na działania włodarzy gminy Radzymin, jeden z mieszkańców Nadmy – Marek Brodziak, który w poprzedniej
kadencji był przewodniczącym
Rady Miejskiej, spotkał się ze starostą wołomińskim i tak relacjonował mieszkańcom efekty
przeprowadzonych
negocjacji:
„…Dzisiaj wybrałem się do Starostwa i przy filiżance kawy poroz-

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego
przez pełnomocnika P. Jana Liburę, złożony w dniu 01.09.2017 r.,
postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.47.2017
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Przepiórczej w Wołominie na
odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Słowiczej”.
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: 21 (21/1, 21/2), 23 (23/3, 23/4), 24 (24/1, 24/2), 25/1
(25/3, 25/4), 25/2 (25/5, 25/6), 26 (26/1, 26/2), 29/1 (29/3, 29/4),
29/2 (29/5, 29/6), 31/3 (31/7, 31/8), 31/5 (31/9, 31/10) w obrębie
0039-39, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
w całości na rzecz Gminy Wołomin:
- ew. nr: 22/2, 22/3, 22/4, 22/5 w obrębie 0039-39, jedn. ewid.
143412_4 Wołomin - miasto,

Z  aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój
nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr.
8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Na terenie gminy Radzymin już od kilku lat działa
instytucja zwana funduszem sołeckim, który jest niczym
innym jak wyodrębnionymi z budżetu gminy środkami
zagwarantowanymi na realizację przedsięwzięć służących
poprawie życia mieszkańców wsi.
2. Wykonanie szeroko rozumianych
(ale jeszcze niesprecyzowanych)
prac melioracyjnych – 15.000 zł;
3. Dofinansowanie działalności Koła
Seniorów – 4.000 zł.
Czy uda się zrealizować wszystkie zaplanowane zamierzenia?
Tego, niestety, nie możemy być
pewni, chociażby z tego względu,
że jak się dowiedzieli podczas zebrania mieszkańcy tej uroczej miejscowości, z poprzedniego funduszu sołeckiego nie udało się wydać
17 tys. zł, którą to kwotę mieszkańcy przeznaczyli na wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Starej.
Fakt ten wywołał ożywioną dyskusję z zastępcą burmistrza gminy
Radzymin – Jarosławem Grendą na
temat bezpieczeństwa mieszkańców Nadmy na tej ruchliwej drodze
powiatowej

Starosta Wołomiński zawiadamia

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia
terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 27/2, 34/6 w obrębie 0039-39, jedn. ewid. 143412_4
Wołomin - miasto.

Fundusz sołecki
w gminie Radzymin

MP

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

mawiałem ze Starostą – Panem
Kazimierzem Rakowskim nie tylko o chodniku wzdłuż ul. Starej,
ale także o melioracji, sprawach
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, planowanej na terenie Wołomina, Kobyłki i Nadmy
modernizacji linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
a nawet budowy łącznika pomiędzy Wołominem a trasą S8, który
również dla nas, mieszkańców
Nadmy, jest niezwykle ważny,
ponieważ w sposób istotny ograniczy ruch pojazdów z Wołomina, przez Nadmę, w kierunku
trasy S8. Natomiast jeżeli chodzi
o samą budowę chodnika wzdłuż
ul. Starej na odcinku, na którym
jest już wykonany projekt, to
Starosta jest otwarty na współpracę i oczekuje wniosku burmistrza Radzymina z deklaracją
współfinasowania tej inwestycji
w wysokości 50% (takie zasady współfinasowania inwestycji
związanych z budową chodników
obowiązują wszystkie gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego).
Przewidywany koszt inwestycji
to około 300 tys. zł. Tak więc teraz wszystko w rękach naszych
lokalnych włodarzy”.
Zapewne jedno spotkanie
mieszkańca Nadmy z włodarzem
powiatu nie sprawi, że chodnik
na ul. Starej nagle się pojawi, ale
może być tym pierwszym krokiem do przodu, ku poprawie
lokalnego bezpieczeństwa, czego oczywiście życzymy nie tylko
mieszkańcom Nadmy.

„Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które
byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi
na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca,
a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia.
Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi
towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce.
Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”
Św. Jan Paweł II

Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
wszystkim Pracownikom Oświaty
składamy wielkie podziękowanie
za trud wkładany w wychowanie
młodego człowieka
i wskazywanie właściwej drogi.
Życzymy, aby służba dziecku
i całemu środowisku zrodziła
wiele szlachetnych owoców.
Niech powołanie, jakie realizujecie
będzie dla Państwa źródłem
satysfakcji i uznania.

Kazimierz Rakowski

Janusz Werczyński

Adam Łossan

Starosta Wołomiński

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Wicestarosta
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Dom Opieki
„Finezja - Rezydencja Słońca”
Dom Opieki „Finezja - Rezydencja Słońca” jest jednym z ośrodków medycznych utworzonych przez Polską
Grupę Medyczną Medilife, który swoją działalność prowadzi na terenie powiatu wołomińskiego w miejscowości
Dąbrówka umiejscowionej w malowniczej części Równiny Wołomińskiej.
Misją Grupy jest udzielanie świadczeń medycznych dla Pacjentów indywidualnych na rzecz zachowania,
przywracania i ratowania zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń.
Jesteśmy jednym z niewielu legalnie działających Domów Opieki na prawach Zakładów Opiekuńczo
Leczniczych podejmujących się świadczeń Pielęgnacyjno - Opiekuńczych.
Nasza placówka medyczna zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę wykwaliﬁkowanej
i doświadczonej kadry, w tym opiekę pielęgniarską, ﬁzjoterapeutów, personelu pomocniczego,
opiekę lekarską (lekarz POZ) oraz świadczenia diagnostyczne lekarzy specjalistów.
Dlatego też, dla zapewnienia naszym
Podopiecznym komfortu pobytu w Domu
Opieki Finezja-Rezydencja Słońca
proponujemy:

Dane teleadresowe:
Tel. 535 00 80 62
ﬁnezja-dabrowka@cm-medica.pl
www.ﬁnezja-dabrowka.pl
Działy Czarnowskie 18
05-252 Dąbrówka

• świadczenia krótko i długoterminowe,
• wysoki standard oferty socjalno - bytowej
• pokoje jedno i dwuosobowe,
• świadczenia medyczne zgodne z wynikami
diagnostyki lekarskiej,
• 24-godzinną opiekę pielęgniarską i opiekuńczą,
• opiekę pielęgnacyjną,
• monitorowany stan zdrowia Pacjentów,
• rehabilitację (kinezo i ﬁzjoterapia),
• terapię zajęciową,
• zajęcia interpersonalno-integracyjne,
• domową kuchnię zgodną z wymaganą stanem
zdrowia Podopiecznych zbilansowaną dietą.
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Za gotowość do pracy
należą się pieniądze
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli
był gotów do jej wykonywania, a doznał
przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje 60% wynagrodzenia, jednak nie może być ono niższe od
wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę.
Gotowość do świadczenia pracy wyraża się poprzez uzewnętrznioną wolę
do wykonywania pracy. Ponadto pracownik musi pozostawać do dyspozycji
pracodawcy, co oznacza, iż może on na wezwanie pracodawcy niezwłocznie
podjąć pracę.
Wynagrodzenie za gotowość do pracy przysługuje pracownikowi za czas
niezawinionego przez niego przestoju. Natomiast, jeżeli przestój nastąpił
z winy pracownika, nie ma podstaw, aby wypłacać mu wynagrodzenie. Ponadto pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy. Jednakże wykonywanie pracy zastępczej nie gwarantuje
pracownikowi uzyskania wynagrodzenia, jakie uzyskałby, gdyby wykonywał
pracę umówioną. Z kolei za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi przy pracach uzależnionych od tych warunków pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie w sytuacji, gdy przewidują to odpowiednie
przepisy prawa pracy.
Wskazany przepis Kodeksu pracy stanowi ważną ochronę wynagrodzenia
pracownika w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić nieprzerwanego funkcjonowania zakładu pracy. Wskazuje przy tym, iż koniecznym
jest, aby pracownik powiadomił pracodawcę o swej gotowości oraz wskazał miejsce, w którym oczekuje na wezwanie do świadczenia pracy oraz
sposobu kontaktu. Podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy nie wyłącza
prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik
był gotów do jej wykonywania, zaś doznał przeszkód z przyczyn dotyczących
pracodawcy. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, które przysługuje za okres gotowości do jej wykonywania i nie jest ograniczone czasowo.
Od zgłoszenia gotowości do pracy zależy również ponowne zatrudnienie
pracownika przywróconego do pracy, co daje możliwość uzyskania przez takiego pracownika wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeśli wynika ona z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zaznaczyć przy tym należy moim zdaniem, iż pracodawca ma prawo odmówić ponownego przyjęcia
do pracy pracownika, jeśli ten w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do pracy
nie zgłosił gotowości do jej niezwłocznego podjęcia. Może być ono dokonane
poprzez każde zachowanie pracownika, objawiające w sposób dostateczny
wolę kontynuowania stosunku pracy.

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

Dziecko i pornografia
Zdecydowana większość rodziców nie chce, aby ich dzieci miały
jakikolwiek kontakt z treściami pornograficznymi. Niestety, tzw. kultura
masowa w ogromnym stopniu jest takimi treściami przesycona. Jak
zatem ustrzec swoje dziecko przed zgubnym wpływem pornografii?
I dlaczego właściwie ten wpływ jest tak negatywny? Na te pytania
postaram się dzisiaj odpowiedzieć.
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Nauka o funkcjonowaniu
ludzkiego mózgu pozwala na
lepsze zrozumienie wpływu, jaki
wywierają nań określone treści.
Z biologicznego punktu widzenia mechanizm zwany układem
nagrody powoduje odczuwanie
przyjemności, np. wtedy, gdy
bierzemy udział w działaniach
nakierowanych na przedłużenie
gatunku. Do takich działań można zaliczyć, np. jedzenie, ale też
aktywność seksualną.
Naturalną reakcją mózgu na
widok aktu seksualnego jest wydzielanie dopaminy (zwanej hormonem przyjemności). W toku
normalnego rozwoju dziecka impulsy związane z seksualnością
„aktywują się” dopiero w okresie
dojrzewania, po to, by pierwsze
lata życia można było spokojnie
poświęcić na rozwijanie innych,
kluczowych zadań, takich jak:
rozwijanie intelektu, kompetencji emocjonalnych i społecznych.
Jest to swoisty naturalny mechanizm obronny.
Zbyt
wczesne
zetknięcie
dziecka z treściami pornograficznymi może go w znacznym
stopniu zaburzyć. Z jednej strony,
młody organizm (a zatem niedojrzały układ nagrody) jest znacznie
bardziej czuły na działanie dopaminy, a mechanizmy samokontroli w normalnych warunkach
wykształcają się stopniowo; proces ten trwa aż do około 25. roku
życia. Mózg w fazie rozwoju jest
zatem znacznie bardziej narażony
na uzależnienia, w tym uzależnienie od pornografii.
Z drugiej strony – nienaturalne
treści, jakie niesie z sobą pornografia (nakierowane wyłącznie na
seksualną aktywność człowieka;

w normalnych warunkach będącą jedynie niewielką częścią życia
ludzkiego) należą do tzw. bodźców
ponadnormalnych,
sprawiających,
że inne źródła przyjemności odczuwanej przez mózg (wszelkie sytuacje,
które sprawiają nam radość i powodują wydzielanie dopaminy), schodzą
na dalszy plan. Liczba receptorów
dopaminy w mózgu z czasem się
zmniejsza, co sprawia, że do osiągnięcia tego samego stanu odczuwanej przyjemności potrzebujemy
coraz silniejszych bodźców.

Rozsądna kontrola

korzystania z komputera (głównie
czasu, który dziecko przeznacza na
tę aktywność), a także skorzystać
z oprogramowania chroniącego,
którego na rynku mamy pod dostatkiem (to samo dotyczy używanych
przez dzieci tabletów i smartfonów).
Od czasu do czasu warto również
sprawdzić, jakie strony najczęściej
odwiedza nasze dziecko – nie mam
tu na myśli „szpiegowania”; czasem
wystarczy porozmawiać z dzieckiem
o tym, jakie strony lubi odwiedzać –
jeśli dziecko ma coś do ukrycia w tym
temacie, z pewnością zorientujemy
się, że coś „nie gra”.

Ponieważ naturalną cechą każdego dziecka jest ciekawość, nie należy
dziwić się, że w toku wielokierunkowych poszukiwań intelektualnych
i nauki rozumienia świata może zdarzyć się sytuacja, gdy – nawet nie
w sposób intencjonalny – dziecko
natrafi na treści nieodpowiednie (celowo nie użyłam tu określenia „nieodpowiednie dla wieku”, gdyż trudno
mi jest określić wiek człowieka, który można uznać za „odpowiedni” do
kontaktu z pornografią; jej niszczące
działanie dotyczy także ludzi metrykalnie dorosłych).
Dlatego istotna jest odpowiednia
kontrola ze strony rodziców, szczególnie dotycząca korzystania przez
dzieci z Internetu (jak pokazują badania, jest to najpopularniejsze źródło treści pornograficznych). Przede
wszystkim należy zwrócić uwagę na
to, gdzie i jak długo dziecko korzysta z Internetu. Komputer umieszczony w pokoju użytkowanym przez
wszystkich członków rodziny to
z pewnością lepsze rozwiązanie niż
osobisty komputer w pokoju dziecka.
Oczywiście, jeżeli dziecko ma
swój komputer, nie oznacza to od
razu tragedii. Warto jednak ustalić z dzieckiem zasady dotyczące

Jak pomóc?

które pokazały inscenizację z udziałem ludności cywilnej, wojsk bolszewickich i szarży polskich policjantów.
Po zakończeniu spektaklu historycznego na uczestników uroczystości
czekał jeszcze pokaz wyszkolenia
Huzarów Śmierci w wykonaniu rekonstruktorów z Grupy Książęcej
pod dowództwem Sebastiana Lubańskiego.
Podczas festynu służb mundurowych nie zabrakło także atrakcji
towarzyszących m.in. stanowiska
z mobilnym laboratorium chemicznym w ramach programu „Być jak
Ignacy” (dzięki współpracy z Funda-

cją PGNiG), pokazu szkolenia psów
policyjnych, patrolu policji konnej,
mobilnego posterunku, miasteczka ruchu drogowego, stanowiska
daktyloskopijnego, pokazu specjalistycznego sprzętu policji rzecznej,
stanowiska Biura Historii i Tradycji
Policji Komendy Głównej Policji wraz
z wystawą Policji Państwowej z okresu międzywojennego z elementami
umundurowania i wyposażenia policjantów.
Duże wrażenie na gościach zrobił
pokaz desantu z helikoptera w wykonaniu funkcjonariuszy BOA.

A co zrobić w sytuacji, gdy nabierzemy pewności co do tego, że nasze dziecko miało (bądź ma) kontakt
z pornografią? Większość rodziców
sądzi, że taka sytuacja może dotyczyć
jedynie jakiegoś społecznego marginesu i z pewnością nie ma związku
z jego dzieckiem. Samo uświadomienie sobie, że problem dotyczy naszego dziecka, jest trudne.
Bardzo ważna jest pierwsza reakcja rodzica – nie jest dobrze, gdy
krzyczy on i obwinia dziecko; zamyka to bowiem możliwość rzeczowej
rozmowy na temat szkodliwości
pornografii. Gdy dziecko zarzuci
rodzicowi naruszenie prywatności, należy spokojnie, ale stanowczo
przypomnieć, że prywatność jest
przywilejem, a nie prawem, natomiast odpowiedzialność za prawidłowy rozwój dziecka to obowiązek
rodzica. Warto również sięgnąć po
publikacje dotyczące sposobów radzenia sobie z tym problemem – na
przykład na portalu dla nastolatków
www.pytam.edu.pl znajdziemy darmowy kurs „Pierwsze kroki wyjścia
z pornografii”, opracowany przez
specjalistów – terapeutów.

Fakty.HISTORIA

Huzarzy Śmierci w Kuligowie
Tłumy gości stanęły na wale przeciwpowodziowym, aby obejrzeć rekonstrukcję
potyczki Huzarów Śmierci z bolszewikami. W imprezę zaangażowanych było 13 grup
rekonstrukcyjnych. Ale to nie jedyna atrakcja, którą 9 września można było podziwiać
w małej nadbużańskiej miejscowości.
opr. red.
Organizatorem wydarzenia był
Radosław Korzeniewski, wójt gminy
Dąbrówka. Honorowy patronat nad
imprezą objął Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Huzarzy Śmierci to ochotniczy
oddział kawalerii, który powstał w II
połowie 1920 roku w decydującym
momencie wojny polsko-bolszewickiej. Ich dowódcą był por. Józef SiłaNowicki.
Źródła historyczne podają różne pochodzenia nazwy „Huzarzy
Śmierci”. Prawdopodobnie nazwę
tę zaczerpnął por. Siła-Nowicki od
pruskiej kawalerii, która wsławiła się
w czasie wojny z Francją w 1870 r.
W 1920 roku w Kuligowie i okolicach Huzarzy stoczyli walki z silnym
oddziałem bolszewickiej piechoty
wraz z artylerią. Rocznica tej potyczki jest obchodzona jako święto służb
mundurowych, bowiem w ich dywizjonie walczyli m.in. funkcjonariusze Policji Państwowej. Do Kuligowa

fot. JAKUBWYSOCKI.COM

Kim byli huzarzy?

9 września zjechali więc policjanci
z Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), patrole konne funkcjonariuszy, przedstawiciele Komendy
Głównej, Biura Historii i Tradycji Policji.

13 grup rekonstrukcyjnych
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
św. w miejscowym kościele. W inscenizacji potyczki z 1920 roku wzięło
udział 13 grup rekonstrukcyjnych,
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Hospicjum to też życie
Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ania Dąbrowska, bo o niej mowa, wystąpi
w sobotę, 14 października w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Koncert odbędzie
się w ramach Światowego Dnia Hospicjów. Poprzedzą go przemówienia i prelekcje.
Edyta Nowak-Kokosza

fot. /www.aniadabrowska.com

To już 14. edycja Ogólnopolskiej
Kampanii Społeczno-Edukacyjnej
Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum
to też życie”. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: „Opiekun
rodzinny – nie musi być sam”.
Wołomińskie hospicjum to miejsce szczególne, gdzie łagodzi się
dolegliwości i zaspokaja potrzeby
nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej,
bez względu na wyznanie i system
wartości. Przyjmowani są tu chorzy
z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych.
Pomocy udziela się chorym, którzy
nie mogą dłużej przebywać w oddziałach szpitalnych, w domach
rodzinnych lub domach opieki
ze względu na towarzyszące objawy. Hospicjum w Wołominie opiekuje się nie tylko chorymi osobami,

wspiera również ich bliskich.
W niedzielę, 15 października
będzie okazja, by bliżej poznać to
szczególne miejsce – odbędzie się
tzw. dzień otwartych drzwi. Poprzedzi go Msza św. o godz. 10.00
w kościele pw. św. Józefa Robotnika.
Radość... mimo nieuleczalnej

choroby. Marzenia... mimo wydanego przez lekarzy wyroku. Życie
bez bólu w otoczeniu najbliższych... Do końca.

Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7. Koncert Ani
Dąbrowskiej odbędzie się
w sobotę, 14 października o godz.

17.00. Informacje i rezerwacje
wejściówek: www.mdkwolomin.
pl, tel. 22 787 45 13.
„fakty.wwl” objęły Światowy
Dzień Hospicjów patronatem
medialnym.

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

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

Marcin, syn Diany i Pawła Spiżewskich
z Miąsego, ur. 27.09.2017 r. o godz. 13.55
waga 3790 g, wzrost 56 cm.

Jagoda, córka Karoliny i Pawła Mochowskich
z Zielonki, ur. 29.09.2017 r. o godz. 12.35
waga 2810 g, wzrost 50 cm.

Marysia, córka Natalii Borowskiej i Piotra
Wojdyny z Tłuszcza, ur. 29.09.2017 r. o
godz. 1.15, waga 3520 g, wzrost 54 cm.

Michaś, syn Karoliny i Piotra Goryszewskich
z Mokrego, ur. 28.09.2017 r. o godz. 20.00
waga 3180 g, wzrost 55 cm.

Ania, córka Justyny i Andrzeja Piniaha
z Kobyłki, ur. 29.09.2017 r. o godz. 21.45
waga 2890 g, wzrost 50 cm.

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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Zarobki w gminach powiatu wołomińskiego
Dokończenie ze str. 1
ZĄBKI
Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Robert Perkowski

Burmistrz

161.000 zł

Artur Murawski

Zastepca burmistrza

167.000 zł

Elzbieta Żmijewska

Skarbnik

145.000 zł

Patrycja Żołnierzak

Sekretarz

143.000 zł

Janusz Tomasz
Czarnogórski

Prezes Zarządu PWiK

150.000 zł

DĄBRÓWKA
Uwagi (żródła dochodów)

w tym:
*131.000 zł - PWiK;
*19.000 zł - dieta radnego
powiatowego

Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Radosław
Korzeniewski

Wójt

140.000 zł

Zenon Zadrózny

Zastepca wójta

127.000 zł

Agnieszka Adam

Skarbnik

115.000 zł

Michał Strzelecki

Sekretarz

92.000 zł

MARKI

Uwagi (żródła dochodów)

w tym:
*123.000 zł - urząd
*4.000 zł - inne
w tym:
*79.000 zł - urząd
*13.000 zł - inne

ZIELONKA

Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Jacek Orych

Burmistrz

163.000 zł

Zbigniew Zalas

Zastepca burmistrza

98.000 zł

Beata Orczyk

Skarbnik

141.000 zł

Anna Marchlik

Sekretarz

152.000 zł

w tym:
*140.000 zł - urząd
*12.000 zł - najem mieszkania

Paweł Specjalski

Dyrektor Zarządu
Wodociąg Marecki

266.000 zł

w tym:
*201.000 zł - Wodociąg Marecki
*65.000 zł - z tytułu umowy o pracę

Uwagi (żródła dochodów)

Funkcja

Dochód w roku
2016

Grzegorz Dudzik

Burmistrz

160.000 zł

Adam Kot

Zastepca burmistrza

168.000 zł

Imię i nazwisko

Irena Prucnal

Skarbnik

140.000 zł

Renata Jóźwiak

Sekretarz

138.000 zł

Janusz Lewicki

Prezes Zarządu PWiK

151.000 zł

Krzysztof Gutowski

Prezes PGK

135.000 zł

Uwagi (żródła dochodów)

w tym:
*5.000 zł - najem lokalu mieszkalnego

TŁUSZCZ

RADZYMIN
Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Uwagi (żródła dochodów)

Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Krzysztof Chaciński

Burmistrz

152.000 zł

w tym:
*148.000 zł - urząd;
*4.000 zł - inne źródła

Paweł Bednarczyk

Burmistrz

159.000 zł

Jarosław Grenda

Zastepca burmistrza

151.000 zł

Waldemar Banaszek

Zastepca burmistrza

158.000 zł

Artur Goryszewski

Skarbnik

173.000 zł (dochód
wspólny
z małżonką)

Halina Kusak

Skarbnik

110.000 zł

Adam Ślubowski

Sekretarz

103.000 zł

Tomasz Jusiński

Sekretarz

139.000 zł

w tym:
*135.000 zł - urząd
*4.000 zł - inne

Małgorzata
Klimkiewicz-Król

Prezes Zarządu PWiK
Radzymin

238.000 zł

w tym:
*154.000 zł - PWiK
*84.000 zł - pełnomocnik projektu

Mariusz Dembiński

155.000 zł

Mirosław
Dobczyński

Członek Zarządu
PWiK Radzymin

105.000 zł

w tym:
*101.000 zł - PWiK
*4.000 zł - inne

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu

w tym:
*130.000 zł - ZGKiM
*25.000 zł - dieta radnego powiatowego

Uwagi (żródła dochodów)

STRACHÓWKA
WOŁOMIN

Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Elzbieta Radwan

Burmistrz

162.000 zł

Edyta Zbieć

Zastepca burmistrza

181.000 zł

Robert Makowski

Zastępca burmistrza

204.000 zł

Marta Maliszewska

Skarbnik

190.000 zł

w tym:
*175.000 zł - urząd;
*15.000 zł - umowy o dzieło i zlecenia

Paweł Solis

Wojciech Jankowski

Sekretarz

Prezes Zarządu PWiK

Członek Zarządu PWiK

Jerzy Mikulski

Zarząd ZEC

Adam Jaczewski

Wiceprezes
Przedsiębiorstwa
Komunalnego

Igor Sulich

Prezes Zarządu MZO

141.000 zł

326.000 zł

Funkcja

Dochód w roku
2016

Uwagi (żródła dochodów)

Piotr Orzechowski

Wójt

140.000 zł

w tym:
*122.000 zł - urząd
*18.000 zł - wynajem gruntu

Elżbieta Książek

Skarbnik

112.000 zł

Krzysztof Jezierski

Sekretarz

91.000 zł

Uwagi (żródła dochodów)

w tym:
*95.000 zł - urząd;
*109.000 zł - emerytura

Małgorzata
Izdebska

Imię i nazwisko

w tym:
*227.000 zł - PWiK;
*78.000 zł - zastępca kierownika B iura Inżyniera Kontraktu;
*21.000 zł dieta radnego
powiatowego

325.000 zł

w tym:
*199.000 zł - PWiK;
*78.000 zł - zastępca kierownika B iura Inżyniera Kontraktu;
*13.000 zł - umowy zlecenia;
*35.000 zł - umowy o dzieło

210.000 zł

w tym:
*182.000 zł - ZEC;
*28.000 zł - dieta radnego
powiatowego

145.000 zł

w tym:
*122.000 zł - PK;
*19.000 zł - dieta radnego
powiatowego;
*4.000 zł - inne

166.000 zł

w tym:
*117.000 zł -MZO;
*21.000 zł - umowa o pracę;
*28.000 zł - dieta radnego
powiatowego

w tym:
*90.000 zł - urząd
*1.000 zł - inne

POŚWIĘTNE
Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Jan Cymerman

Wójt

130.000 zł

Lech Sędek

Zastępca wójta

142.000 zł

Joanna
Marcinkiewicz

Skarbnik

85.000 zł

Marzanna Zagórska

Sekretarz

105.000 zł

Uwagi (żródła dochodów)

w tym:
*124.000 zł - urząd;
*18.000 zł -umowa zlecenie

w tym:
*87.000 zł - urząd;
*10.000 zł - nagroda jubileuszowa;
*7.000 - dodatk. wynagr. roczne;
*1.000 - inne

KLEMBÓW
Imię i nazwisko

Funkcja

Dochód w roku
2016

Rafał Mathiak

Wójt

144.000 zł

Teresa Dzwonkowska

Skarbnik

115.000 zł

Agnieszka Sosnowaka

Sekretarz

105.000 zł

Leszek Boruc

Kierownik Zakładu
Gospodarki
Komunalnej

82.000 zł

Uwagi (żródła dochodów)
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Mila Marecka
– bieg dla każdego

KOBYŁKA
Funkcja

Dochód w roku
2016

Robert Roguski

Burmistrz

160.000 zł

Karina Jaźwińska

Zastepca burmistrza

153.000 zł

w tym:
*150.000 zł - urząd;
*3.000 zł - inne źródła

Piotr Grubek

Zastępca burmistrza

156.000 zł

w tym:
*153.000 zł - urząd;
*3.000 zł - ryczałt samochodowy

Grazyna Mościcka

Skarbnik

144.000 zł

Elżbieta Jurczyk

Sekretarz

163.000 zł

Uwagi (żródła dochodów)

Mila Marecka to nie tylko bieg. O wielowymiarowości tego wydarzenia
opowiedział nam organizator Mikołaj Szczepanowski.
Rafał Orych: Pierwsza Mała Mila
Marecka wystartowała w 2010 roku.
Spodziewał się Pan, że ta impreza tak się
rozrośnie?
Mikołaj Szczepanowski: – W ogóle nie
myśleliśmy w takich kategoriach. Ja sporo
biegałem, ale nie był to cel sam w sobie, tylko
element treningu wioślarskiego. Sporadycznie
startowałem w masowych biegach. Na jednej
z takich imprez pomyślałem, że w Markach
taki bieg też jest możliwy.
Wstępne założenia były jednak zupełnie
inne niż to, co zobaczyliśmy we wrześniu 2010
roku. Bieg miał wystartować w innej części
miasta i na dłuższym dystansie. Ostatecznie
postanowiliśmy rozegrać zawody w ramach
ogniska sąsiedzkiego, które od kilku lat odbywało się na ulicy Małej. Myśleliśmy po prostu,
żeby tego dnia wszyscy dobrze się bawili – po
zakończeniu zawodów zagrał zespół, rozpaliliśmy ognisko.

w tym:
*145.000 zł - urząd;
*15.000 zł - wynajem budynku
gospodarzcego;
*3.000 zł - inne

JADÓW
Funkcja

Dochód w roku
2016

Dariusz Kokoszka

Wójt

148.000 zł

Barbara Wójcik

Skarbnik

131.000 zł

Sławomir Miąskiewicz

Sekretarz

99.000 zł

Imię i nazwisko

Uwagi (żródła dochodów)

w tym:
*97.500 zł - urząd
*1.700 zł - inne

Mila to specyficzny dystans, chyba
mało popularny na zawodach w Polsce?
– Znam tylko kilka imprez rozgrywanych
w tej formule. Biegów na pięć czy dziesięć kilometrów jest zapewne w Polsce setki. Wybór
Mili nie był jednak podyktowany chęcią „wyróżnienia się”. Zdecydowały dwa czynniki.
Po pierwsze, chcieliśmy zawrzeć w imprezie brytyjski akcent ze względu na braci Briggsów, którzy przyczynili się do rozwoju naszego
miasta. A po drugie, jak wspomniałem wcześniej, dystans Mili odpowiadał pod względem
logistycznym. Dodatkowym plusem było to,
że jest to dystans dla każdego. Da sobie z nim
radę zarówno zaawansowany biegacz, jak
i amator.

REKLAMA

ZAPROSZENIA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2018
ORAZ DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO
PRACY W KOMISJACH KONKURSOWYCH

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających
na terenie powiatu, na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami
pozarządowymi... na rok 2018”

Meta biegu zlokalizowana jest na ulicy
Małej, stąd nazwa. Otoczenie domków
jednorodzinnych wydaje się nietypowe
na tego typu imprezy?
– Osobiście uważam, że organizacja wydarzenia formatu Małej Mili w takim miejscu to
jest materiał na film science-fiction. Zwykle
biegi i koncerty kojarzą nam się ze stadionami czy centralnymi placami w miastach. Tutaj
działaliśmy na bocznych uliczkach, które dopiero z czasem zyskały tak gęstą zabudowę.
Bieg to efekt zaangażowania wielu osób,
czasem całych rodzin oraz wsparcia sponsorów i partnerów. Dwie proste drogi oraz kawałek wolnego placu dzięki tym ludziom raz
w roku stają się sportowym sercem miasta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godz. 17.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 1 (sala konferencyjna II piętro / wejście A lub D).
Poddany konsultacjom projekt dokumentu zamieszczony zostanie w terminie
od dnia 6 października 2017 r. na stronie www.powiat-wolominski.pl w banerze
NGO oraz banerze Konsultacje społeczne.
Podczas spotkania omawiane będą ponadto:
• harmonogram działań planowanych w związku z ogłaszaniem otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018,
• sprawozdania z wykonania zadań publicznych 2017.

Mała Mila Marecka nie kończy się za
linią mety. Stałymi elementami imprezy
są rodzinny piknik i koncert.
– Staramy się, żeby zawodnicy i kibice mogli z nami zostać jeszcze kilka chwil po biegu.
Zawsze mamy stoiska partnerów, dmuchańca,
gastronomię oraz koncerty muzyki tanecznej.
Na Małej gościliśmy już zespół Skaner czy Na
Pełnej. W dużych miastach organizowane są
święta ulic – Floriańskiej, św. Antoniego, Krupniczej, czyli Warszawa, Wrocław, Kraków. My
mamy takie swoje święto ulicy Małej.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza także przedstawicieli organizacji
pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty
złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
(w tym także zadań wieloletnich).
Kandydata(-ów) do pracy w komisji(-ach) może zgłosić organizacja lub podmiot,
którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu wołomińskiego.
Zgłoszenie należy złożyć: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin – parter wejście A, pokój nr 104 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw
Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie do dnia
17 października 2017 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).

Szukaj nas pod adresem
www.fakty-wwl.pl

fot. organizatorzy

Szczegółowe informacje oraz wymagane druki zamieszczono na stronie
www.powiat-wolominski.pl w banerze NGO podstrona Komisje konkursowe.

fot. organizatorzy

Imię i nazwisko

W biegu co roku bierze udział coraz
więcej osób. Możemy to odbierać jako
pozytywną ocenę wydarzenia?
– Mam nadzieję, że tak, ale przyczyny dopatruję się przede wszystkim w coraz większej
liczbie osób biegających rekreacyjnie. Dziś,
wychodząc na swój biegowy trening, mijam
nawet kilkanaście osób. Kiedyś mijałem jedną
na kilka treningów.
We wspomnianym 2010 roku ukończyłem
swój pierwszy maraton. Ostatnio sprawdzałem
jego wyniki i policzyłem, że w tym biegu wzięło udział 6 osób z Marek. Teraz takie imprezy
kończy nawet kilkudziesięciu markowian.
Cieszy mnie trwająca moda na bieganie.
Od początku chcieliśmy promować sport
jako sposób na zachowanie dobrej formy
i zdrowia fizycznego. W Małej Mili startuje
mnóstwo dzieci, niektóre dorastały z nami
od pierwszych edycji. Jeśli udział w biegu
zaszczepił w nich sportowego ducha, to rzeczywiście należy oceniać organizację imprezy za sukces.
Jakie są plany na 9. edycję Małej Mili
Mareckiej?
– Na ten moment żadne (śmiech). Rozmawiamy miesiąc po tegorocznej Mili i jeszcze
domykam ostatnie związane z nią sprawy.
Oczywiście, zrobiłem w kalendarzu kilka notatek, z których za rok skorzystam, ale to techniczne uwagi i nie warto o nich wspominać.
Bieg ewoluował od pierwszej edycji: mamy
profesjonalną scenę, własne numery startowe,
koszulki, coraz większy piknik. Zmieniła się też
ulica Mała i Środkowa, zmieniają się biegacze.
Dlatego co roku nowe elementy pojawiają się
też w naszym biegu. O tym jednak będziemy
informować, gdy zaczniemy przygotowania do
9. Mili.
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Dam pracę
zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
zzZatrudnię stolarza meblowego na
stałe lub na zlecenie, tel. 513 819 405,
e-mail: biuro@fcts.pl
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
zzPrzyjmę elektryków z uprawnieniami
SEP operatora minikoparki z pr. jazdy na
ciężarowe, tel. 602 384 724

ZATRUDNIĘ
KUCHARKĘ (KUCHARZA)
SZEFA KUCHNI
I POMOC KUCHENNĄ
DO SALI BIESIADNEJ O STABILNEJ
POZYCJI NA RYNKU. WYMAGANE
KONIECZNIE DOŚWIADCZENIE.
STAŁE ZATRUDNIENIE. BARDZO
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE.

KONTAKT TEL: 509 150 230

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

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

Usługi różne

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

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

Cukiernia Banasiak

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

Sklep zoologiczny Pupil

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

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

Projekty

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

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

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

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
zzRemonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 22 787 84 61, 698 653 445

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

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

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

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

Skład węgla - kostka, orzech,
ekogroszek, miał. Ruda K. Radzymina, tel. 507 322 809, 504
071 374

Tartak

Obsługa imprez

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

Motoryzacja kupię
zzSkup aut od roku 2000 do 2017, tel.
573 418 807
zzKupię każde auto od 2000 r. do 2017 r.
tel. 608 825 673

zzWykonam tynki wewnętrzne, zewnętrzne (baranek) z naturalnych
składników, który nie zielenieje, tel.
607 728 270

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

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

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

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

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

Ekspres
zzZatrudnię osobę w cukierni Dąbrówka - Drężew, trzy razy w tygodniu, tel.
(29) 75 78 092

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

Auto części
skup aut

Volkswagen, Audi

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

Sprzedam Volkswagena Golfa
1,9 D rok 1994 r. cena 2500 zł.
Badanie i ubezpieczenie aktualne, tel. 513 555 190

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

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

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324
Usługi ogólnobudowlane: elewacje styropianem, remonty, wykończenie, podbitki, poddasza,
tel. 504 298 135

Zdrowie i uroda

Motoryzacja sprzedam

Motoryzacja usługi

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

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

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
zzSprzedam działki 2 x 807 m2 Wołomin – Lipinki, ul. Urocza, cena 130 zł/
m2, tel. 690 160 321

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

REKLAMA

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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fakty.kryminalne
15.09.2017

zz Kobyłka, ul. ks. Zagańczyka. Krzysztof J. (lat 28), kierując pojazdem marki
Ford Mondeo, podczas wykonywania
manewru wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu potrącił przechodzącego
przez ulicę nieznanego mężczyznę.
Pieszy w wyniku odniesionych obrażeń
zmarł na miejscu. Kierujący pojazdem
był trzeźwy, pobrano mu krew do
badania.
zz Marki, ul. Środkowa. Kierujący
pojazdem marki BMW3 Paweł P. (lat
46), będąc w stanie nietrzeźwości
(0,7 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu), wymusił pierwszeństwo
przejazdu na jadącej z naprzeciwka
kierującej motocyklem marki Kawasaki
Kamili K. (lat 22) – trzeźwa. W wyniku
zdarzenia motocyklistka doznała urazu
nogi. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy
za pokwitowaniem.

16.09.2017

zz Kobyłka. Z terenu ogrodzonej posesji
sprawca skradł w nieustalony sposób
agregat prądotwórczy marki Honda Fogo.
Suma strat: 14.000 zł.
zz Międzyleś. Arkadiusz S. (lat 29),
kierując motorowerem marki Romet, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w motocykl marki Suzuki kierowany
przez Mateusza L. (lat 24). Mężczyźni
zostali przewiezieni do szpitala z urazami
głowy, klatki piersiowej i kończyn. Kierującym pobrano krew.

18.09.2017

zz Marki. Z terenu budowy nieznany
sprawca w nieustalony sposób skradł
plastikową toaletę przenośną. Suma
strat: 2.900 zł.
zz Marki. Sprawca skradł z terenu budowy kabinę TOI TOI o wartości 2.000
zł oraz dwa przyłącza energetyczne
o wartości 3.000 zł.

20.09.2017

zz Kobyłka, ul. Nadarzyńska. Kamil
P. (lat 26), kierując pojazdem marki
Volkswagen Golf, potrącił przechodzącą
po oznakowanym przejściu dla pieszych
Magdalenę W. (lat 35). Uczestników
przebadano na zawartość alkoholu
z wynikiem 0,00 mg/l. W wyniku zdarzenia piesza doznała złamania lewej nogi.
zz Zielonka. Zarządca wspólnoty
mieszkaniowej poinformował, że mieszkaniec bloku bez zgody wspólnoty
podłączył przedłużacz w piwnicy bloku
i doprowadził prąd do swojego mieszkania, dokonując kradzieży prądu na
szkodę wspólnoty.

21.09.2017

zz Marki. Sprawca, poprzez oblanie oleistą cieczą, uszkodził elewację budynku
mieszkalnego. Suma strat: 5.000 zł.

22.09.2017

zz Radzymin. Sprawca przebił jedną
z opon pojazdu zaparkowanego na ulicy
oraz wybił tylną lewą szybę i skradł torbę z zawartością kluczy oraz okularów
progresywnych. Suma strat: 3.000 zł.
zz Radzymin. Sprawca, działając w nieustalony sposób, skradł z otwartego
budynku gospodarczego dwa siodła,
tj. Prestige Silver Star (rozmiar 17 cali)
i Stubben (rozmiar 15 cali) oraz akumulator z pojazdu marki MAN zaparkowanego na posesji. Suma strat: 5.400 zł.
zz Ząbki, ul. Orla. Kierujący samochodem marki Fiat Ducato Kamil S.
(lat 23), wykonując manewr cofania
na drodze dojazdowej, potrącił pieszą
Barbarę Z. (lat 80), która przechodziła
z prawej na lewą stronę jezdni. W wyniku zdarzenia piesza doznała złamania
ręki i urazu głowy.

szyby trójkątnej w tylnym błotniku
w ww. pojazdach. Suma strat: około
1.700 zł.

25.09.2017

zz Wołomin. Sprawcy włamali się
do domu poprzez wywiercenie
otworu w elemencie ramiaka okna
w pomieszczeniu mieszkalnym
usytuowanym na parterze budynku,
a następnie otworzyli okno. Z wnętrza pomieszczeń mieszkalnych
skradli: pieniądze w kwocie 5.500 zł,
600 franków szwajcarskich, złotą
biżuterię (łańcuszek i bransoletkę).
Ponadto sprawcy wyważyli drzwi
wejściowe pomieszczenia gospodarczego przylegającego do budynku
i skradli elektronarzędzia. Suma
strat: około 13.800 zł.

26.09.2017

27.09.2017

zz Radzymin. Sprawca, po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych
od zaplecza sklepu, dostał się
do wnętrza pomieszczeń i skradł
pieniądze o drobnych nominałach
w kwocie 410 zł znajdujące się
w szufladzie pod kasą.
zz Marki. Kierownik budowy zawiadomił, że nieznani sprawcy skradli
z terenu budowy obwodnicy trasy
S8 31 sztuk metalowych elementów
długości 4 m i szerokości 14 cm.
Suma strat: 5.000 zł.

28.09.2017

zz Ząbki. Kradzież zaparkowanego
przy ulicy pojazdu marki Toyota
Auris koloru granatowego, rok produkcji 2015. Suma strat: 60.000 zł.
zz Tuł. Tadeusz K. (lat 54), kierując
pojazdem marki Opel Vectra, na
prostym odcinku drogi, w celu uniknięcia potrącenia przebiegającego
przez jezdnię lisa, zjechał na lewe
pobocze, uderzając w przydrożne
drzewo. Od kierującego pobrano
krew do badań. W wyniku zdarzenia
doznał on ogólnych potłuczeń.

30.09.2017

zz Radzymin. Sprawcy dokonali
kradzieży z włamaniem do budynku
mieszkalnego poprzez nawiercenie
nieustalonym narzędziem otworu
w drzwiach tarasowych. Sprawcy
skradli złotą i srebrną biżuterię oraz
pieniądze w kwocie około 10.000 zł.
Suma strat: około 21.000 zł.
zz Wołomin, ul. Łukasiewicza. Kierująca pojazdem marki Volkswagen
Sharan Izabela M. pomyliła pedał
gazu z hamulcem i doprowadziła
do zderzenia pojazdu z budynkiem.
W wyniku zdarzenia do szpitala dziecięcego zostały zabrane dzieci: dziewczynka (9 miesięcy) i chłopiec (lat 3),
a kierująca ze złamaną ręką została
przewieziona do szpitala w Wołominie.
Kierująca pojazdem była trzeźwa.
Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda

23.09.2017

24.09.2017

W niedzielę, 24 września po raz kolejny gmina Klembów gościła kolarzy ścigających
się w zawodach z cyklu Cisowianka Road Tour. Na dystansie pro zwyciężył Bogdan
Banaszek, który dystans 76 km pokonał z czasem 01:37:48.70.

zz Rżyska. Sprawca, po uprzednim
przecięciu kłódki zabezpieczającej
kontener budowlany, stojący na
terenie budowy, dostał się do jego
wnętrza i skradł: 25 kg gwoździ,
opryskiwacz, impregnat do drewna.
Ponadto z terenu posesji skradł dwa
druty zbrojeniowe. Suma strat: 723 zł.
zz Radzymin. Sprawca, po uprzednim zdemontowaniu, skradł sprzęt
laserowy oraz instalację oświetleniową. Suma strat: 1.500 zł.

zz Tłuszcz. Na terenie łąki za budynkami gospodarczymi nieznany sprawca
zniszczył 36 bel siana poprzez ich
podpalenie. Suma strat: 3.600 zł.
zz Czarna. Nieznany sprawca, prawdopodobnie przy użyciu wiatrówki, uszkodził jadące ulicą pojazdy marki Honda,
Mazda, Ford oraz Kia poprzez strzelanie
prawdopodobnie ze śrutu i wgniecenie,
zarysowanie karoserii oraz stłuczenie

Rowerowe zmagania
w Klembowie

Szukaj nas
pod adresem

www.fakty-wwl.pl

opr. redakcja
Tuż za nim na metę wjechał Patryk Badura z wynikiem
01:37:48.97. Jako trzeci linię mety
przekroczył Piotr Pawłowski
z czasem 01:37:49.02.
1/2 pro to trasa o długości
46 km. Zwycięzcą na tym dystansie został Mateusz Kowalczyk, który na metę wjechał
z czasem 01:07:17.39. Tuż za
nim uplasował się Artur Boratyn (01:07:17.81). Trzecie miejsce zajął Ryszard Boszczyk
(01:07:18.03).
W wyścigu na dystansie
46 km w kolarskim peletonie
zadebiutował także wójt Klembowa Rafał Mathiak, dojeżdżając do mety z czasem 01:22:47.
Wśród
kobiet
startujących

w wyścigu najszybsza była Joanna
Gumieniak z czasem 01:08:20.11, za
nią na metę wjechała Joanna Kucal
(01:09:07.63), a następnie Dorota
Rajska (01:16:03.82).
Dodatkową atrakcją dla mieszkańców gminy Klembów był Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta
Gminy Klembów – przeprowadzony na krótkim dystansie dookoła
błoni klembowskich. Wyścig został
podzielony na kilka kategorii wiekowych.
W kategorii klas 1-3 SP zwycięstwo odniosła Zuzia Jankowska, na
drugim miejscu uplasował się Stanisław Szczygieł, a trzecie miejsce
zajął Marcin Pietrzyk.
W kategorii klas 4-6 SP zwyciężył Michał Pawlak, drugie miejsce
zajęła Wiktoria Pawlak, a trzecie
– Bartłomiej Czerwiński. KlasyfiREKLAMA

kację klas 7 i gimnazjalnych wygrał
Kacper Wnuk.
O Puchar Wójta Gminy Klembów
walczyli także dorośli. Wśród kobiet
triumfowała Katarzyna Wnuk, druga była Beata Ponichtera, a trzecia
Ewa Zych. W kategorii mężczyzn
zwycięstwo odniósł Robert Stradowski, drugie miejsce zajął Krystian Stefaniak, a trzeci na metę
dojechał Mateusz Augustynowicz.
Gratulacje za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie wyścigu
należą się organizatorowi Cisowianka Road Tour Cezaremu Zamanie z Zamana Group oraz strażakom
z Ochotniczych Straży Pożarnych
z: Dobczyna, Klembowa, Krusza
oraz Roszczepu, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem zawodników i kibicujących im ludzi.
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Rockowo pomagamy ludziom w potrzebie
fizjoterapeuty. Dlatego od 8 października do 30 listopada 2017 r.
prowadzona
będzie
oficjalna
zbiórka publiczna na terenie Zielonki. Prosimy Państwa o wsparcie
Asi w powrocie do zdrowia!
Tak czują ludzie kochający rocka. Wspieramy się nawzajem i kierujemy się w życiu empatią, To dewiza Rock Live Zielonka od 2010 r.
Jeśli chcecie poczuć potęgę
rocka, chcecie pomagać innym,
pragniecie przeżyć magię najlepszych rockowych występów, usłyszeć i zobaczyć swoje ulubione zespoły, oddać się rockowej zabawie
i nie zamierzacie przy tym przepłacać – Rock Live Zielonka jest dla
Was! Będzie głośno! Zapraszamy!

O corocznym wydarzeniu Rock Live Zielonka
rozmawiamy z jego pomysłodawcą Radomirem Osińskim.
na przemyślanych wykonaniach
i sztuce instrumentalnej, ambitnych tekstach, bez sztucznego zadęcia i nadmiernej prostoty. Grają
u nas artyści wyjątkowi.

wspomóc. Bo rockowo działamy
z myślą o innych!

Komu będziemy mogli pomóc?
– Tym razem zagramy dla niepełnosprawnej
20-letniej
Asi.
Wstęp na koncert będzie za dobrowolnym datkiem do specjalnie
oznakowanej puszki z nr Zbiórki
Publicznej – 2017/4173/KS.
Asia od urodzenia jest osobą
niepełnosprawną. W swoim życiu
przeszła już 17 zabiegów chirurgicznych. Od neurologicznych,
ortopedycznych, po chirurgię
ogólną. Asia całe życie spędzi na
wózku. Chcemy jej pomóc, by miała szanse powrotu między swoich

rówieśników. Chcemy przełamać
bariery, które piętrzą się przed
każdym z nas, ale niektórym urastają do wielkości nie do przebycia.
Asia w sierpniu tego roku ponownie była operowana. Przez niemal pół roku ograniczała siedzenie
w wózku do absolutnego minimum
egzystencji. Przez trzy miesiące
nie wstawała w ogóle z łóżka.
Pragniemy zebrać fundusze na
specjalistyczną rehabilitację dla
Asi. By nie czekała dziesiątkami
miesięcy na miejsce w ośrodku.
Bo te miesiące to pogłębianie zaniku mięśni Asi, to pogrążanie się
w samotności, poczuciu odrzucenia. Asia nie może sama ćwiczyć.
Musi mieć pomoc doświadczonego

fakty.KULTURA

fot. archiwum prywatne

Kto zagra tym razem?
– Ósmy Rock Live Zielonka będzie gościł 6 zespołów. Na scenie
zobaczymy i usłyszymy niemal
40 muzyków. Zagrają: Asspirine
z Wołomina, Aterra z Warszawy,
Chaostream z Warszawy, Icon
z Warszawy, Poligon Nr 4 z Warszawy oraz Swear The Empress
z Grodziska Mazowieckiego.
Wybrzmi sześć godzin rockowej muzyki. Zaprezentowane
będzie wiele jej odmian. Od hard
rocka, melodyjnego heavy metalu,
progresywnego metalu, poprzez
grunge, po trash.
Wspiera nas 10 wolontariuszy.
Organizatorami od strony formalnej są Zielonkowskie Forum
Samorządowe
reprezentowane
przez prezesa Grzegorza Grabowskiego, Inicjatywa dla Zielonki
z prezes Dorotą Bienias, OKiS Zielonka – z dyrektorem Robertem
Smoderkiem. Pro publico bono
koordynatorami imprezy są świeża krew rocka – Filip Brzeski oraz
pomysłodawca Rock Live Zielonka
– trwająca przy niej od początku
moja skromna osoba.
Jesteśmy otwarci na wspólne
inicjatywy przy organizacji rockowego przedsięwzięcia. Wystarczy
skontaktować się z nami poprzez
nasz fanpage: https://www.facebook.com/rocklivezielonka/.
Każdy może nas organizacyjnie

fot. organizatorzy

Edyta Nowak-Kokosza: Która
to już edycja Rock Live Zielonka? Czy będzie się różniła od
poprzednich?
Radomir Osiński: – Rock Live
Zielonka zagra 14 października
już po raz ósmy. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00 w sali
widowiskowej
zielonkowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu. Wzorem
ubiegłych lat łączymy rozrywkowy charakter imprezy z głębszym
przesłaniem. Jest to jedyne w naszym powiecie tej wielkości i jakości rockowe wydarzenie! Rockowo
pomagamy ludziom w potrzebie.
Nasza impreza ma łączyć
wszystkich i angażować społecznie w oddolną, spontaniczną organizację festiwalu. Nasza inicjatywa
stoi obok nurtów politycznych czy
światopoglądowych. U nas każdy
może wyrazić to, co i jak w danej
chwili czuje. Nie gramy wyłącznie
dla własnej przyjemności. Rock
to społeczność ludzi wrażliwych
na piękno, na szczere emocje, na
żywy kontakt z innym człowiekiem. To indywidualny talent muzyków, ich lata ćwiczeń, to ekspresja dźwięków, kompozycji, aranżu,
melodyki. To ekspresyjność wykonań i odbioru publicznego muzyki
granej wyłącznie na żywo. Rock to
sposób bycia i zamanifestowanie
wspólnoty. To dążenie do tego, by
pokazać, że jesteśmy naturalni. Że
chcemy tacy być. Że umiemy dostrzegać innych i pomóc im.
Staramy się nie eksperymentować ze stylami muzycznymi.
Rock jest szeroką paletą możliwości muzycznych. Skupiamy się
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Obrazy i rysunki
W niedzielę, 17 września
w wołomińskiej Galerii
Przy Fabryczce odbył
się wernisaż wystawy
Anny Tkaczyk – malarki
i rysowniczki związanej
z Tłuszczem i Wołominem.
eda
Artystka zmarła tragicznie
w 2001 roku w wieku 44 lat. Podczas wernisażu wspominali ją rodzina i przyjaciele.
Na wystawie prezentowane są
dzieła wykonane różnymi technikami. Artystka operowała m.in. akwarelą, gwaszem, temperą i techniką
olejną. Posługiwała się zarówno
szeroko kładzioną plamą, jak i drobnymi uderzeniami pędzla czy nawet
kreskowaniem długopisowym.
Wieczór uświetnił pochodzący z Radzymina Adam Urbaniak
(m.in. występował w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie) oraz akompaniujący mu
na pianinie Tomasz Chrostowski.
Usłyszeliśmy arie operetkowe,
pieśni neapolitańskie oraz muzykę
filmową i musicalową.

Prace Anny Tkaczyk można
oglądać do 15 października. A już
niebawem – w niedzielę, 22 października o godz. 17.00 – otwarcie
wystawy Andrzeja Kalety – artysty, malarza, projektanta, wizjonera; mieszkającego w Zagościńcu

(gmina Wołomin).
Andrzej Kaleta jest absolwentem warszawskiej ASP Wydziału
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
Polichromowanej. Przez kilka lat
pracował na Zamku Królewskim
w Warszawie w pracowni kon-

serwacji malarstwa. Obecnie
prowadzi prywatną działalność
z zakresu aranżacji i projektowania wnętrz, malarstwa, a także konserwacji dzieł sztuki.
Warto przyjść! Warto zobaczyć.

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

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

iel
gruby węg
promocja
gratis
transport

Radzymin, ul. Jana Pawła II 44 a

tel. 505 948 503

