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Pierwsze
urodziny
Galerii
Wołomin
W sobotę, 14 października
w Galerii Wołomin świętowano
pierwsze urodziny obiektu. Klienci
długo czekali na ten dzień. Była
impreza i moc atrakcji dla każdego.
Czytaj na str. 3

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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Nowa droga
obok
trasy S8
O tym, że konsultacje społeczne
związane z dużymi inwestycjami
mają sens, przekonuje Zielonka.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad na wniosek
gminy zbudowała przy trasie S8
w Zielonce drogę lokalną, łączącą
ulice Marecką i Pustelnicką. Czytaj
na str. 5
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fot. Archiwum prywatne

Staram się ukazać człowieka

Rozmowa z rzeźbiarką Magdaleną Karłowicz, mieszkanką
Dąbrówki, autorką prac związanych z ukazaniem osób, które
zginęły w katastrofie samolotu w Smoleńsku. Popiersia
instalowane są na terenie Dolinki Dębów Katyńskich
w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie.
Edyta Nowak-Kokosza: Jak zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą?
Magdalena Karłowicz: – Rzeźba w moim życiu była od zawsze,
tak daleko jak potrafię sięgnąć pamięcią. A to za sprawą mojego taty,
który wracając z pracy, codziennie
siadał na taborecie z kawałkiem
drewna w ręku i rzeźbił. Czasami
ten kawałek drewna miewał i 3 metry wysokości. Później było kółko
plastyczne w Radzyminie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.
W. Gersona w Warszawie.
Rzeźbę studiowałam na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego – wyjątkowego twórcy,
pedagoga i człowieka, pod okiem
którego szukałam swojej drogi na
przyszłość.
Pamięta Pani swoją pierwszą
rzeźbę?
– Rzeźbienie wydawało mi się
tak naturalne i powszechne już

w dzieciństwie, że nie jestem
w stanie przypomnieć sobie tej
pierwszej. Pierwsze rzeźby powstawały w domu, później w liceum w glinie i gipsie. Pamiętam
prawie wszystkie tematy, które
mieliśmy wtedy zadawane. Ale teraz, z tej perspektywy – czy mogę
nazwać je rzeźbami?... raczej ćwiczeniami rzeźbiarskimi, próbą poznania materiału i techniki.

Najważniejsza rzeźba to…
– Mam nadzieję, że ta najważniejsza jest jeszcze przede mną.
Jedna z ważniejszych to ta, która
była robiona samodzielnie, tuż po
zakończeniu studiów, już bez korekty profesora, w wielkiej obawie,
czy w dobrą stronę idę. Dostałam
za nią II nagrodę w VI Treinnale
Sztuki Sacrum w Częstochowie
w 2006 roku. Nagroda ta dała mi
wiarę w swoje możliwości, otworzyła mi nowe drzwi i okazję poznania Jerzego Brukwickiego
– kierownika Galerii Krytyków Po-

kaz, dzięki któremu miałam możliwość prezentowania moich rzeźb
w wielu miejscach w całej Polsce.

Wystawy prezentuje Pani nie
tylko w powiecie wołomińskim.
– Prezentuję swoje prace w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Są to wystawy indywidualne,
zbiorowe, pokonkursowe, poplenerowe. Oczywiście, miło mi, kiedy mogę je pokazywać również
i w naszym powiecie.

Nie wszystko, co
tworzy artysta,
jest sztuką.

Woli Pani wystawy indywidualne czy zbiorowe?
– Wystawy indywidualne wymagają ogromnego wysiłku organizacyjnego, jak również cza-

sowego i finansowego. Ja nie
przygotowuję zestawu prac, który
później prezentuję po kolei w kilku galeriach.
Podchodzę do miejsca często bardzo indywidualnie i rzeźby, które powstają do określonej
przestrzeni, istnieją tylko w niej.
Nie można ich eksponować w innym miejscu. Powstają tu i teraz.
Są jednorazowe, efemeryczne.
Tak się dzieje w przypadku rzeźb
z cyklu Ziemia. Ze względów organizacyjnych łatwiej jest, oczywiście, wziąć udział w wystawie
zbiorowej.

Jest Pani autorką popiersi
w Ossowie. Ile ich już jest?
– Jestem autorką większości
rzeźb, które powstały w Ossowie.
Powstają one od kilku lat, w chwili
obecnej jest ich 20.
Jak długo trwa praca nad taką
rzeźbą?
– Moja praca nad popiersiem
trwa kilka miesięcy. Najpierw
gromadzę fotografie osoby, którą
będę portretować, później zaczynam rzeźbić portret w glinie. Konsultuję się z rodzinami szczególnie
w kwestii podobieństwa, to długi
etap pracy i szczególnie trudny …
Później zaczynam wykonywać odlew w gipsie, dokonuję poprawek,

retuszu i oddaję rzeźbę do odlewni. Tam następuje kolejny, równie
długi etap pracy.

Która rzeźba jest według Pani
najlepsza, szczególna? Która
była największym wyzwaniem,
a może największe wyzwanie
jeszcze przed Panią?
– Szczególnie bliskie są mi portrety kobiet, czyli Anny Walentynowicz i Marii Kaczyńskiej. Wykonanie popiersia Marii Kaczyńskiej
było dla mnie dużym wyzwaniem,
byłam pełna obaw, bałam się, czy
sprostam jemu, jak przebiegną
konsultacje z rodziną, jaka będzie
reakcja odbiorców… nie spodziewałam się, że pójdzie tak szybko
i dobrze. Lubię też portrety Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Władysława Stasiaka.
Czy wyrzeźbi Pani wszystkie
popiersia?
– Nie wiem, czy powstaną tam
wszystkie popiersia. Jestem autorką większości popiersi, są tam
również rzeźby dwóch innych
twórców. Na razie nie mam zastrzeżeń ze strony organizatorów
i mam nadzieję, że będzie mi dane
jeszcze kogoś sportretować.
Czytaj na str. 7
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Dzień dawcy szpiku

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

W niedzielę, 22 października w godz. 10.00-16.00 w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1
odbędzie się dzień dawcy szpiku. Tego dnia osoby pełnoletnie będą mogły zarejestrować się w bazie dawców szpiku.

FAKTY.samorząd

Telefony
alarmowe

Weterynarz

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

20 października (piątek)
15:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
17:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
19:00 – Dwie korony – 16 zł
21 października (sobota)
14:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
16:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
18:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
20:00 – Dwie korony – 16 zł
22 października (niedziela)
12:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
14:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
16:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
18:00 – Dwie korony – 16 zł
23 października (poniedziałek)
15:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
17:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
19:00 – Dwie korony – 16 zł
24 października (wtorek)
15:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
17:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
19:00 – Dwie korony – 16 zł
25 października (środa)
15:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
.kino.robi.to
17:00 –www
Emotki.
Film 2D – 16 zł
19:00 – Dwie korony – 16 zł
26 października (czwartek)
15:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
17:00 – Emotki. Film 2D – 16 zł
19:00 – Dwie korony – 16 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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Jarzębia Łąka – nasze miejsce
Mieszkańcy sołectwa Jarzębia Łąka (gmina Tłuszcz) na czele z sołtysem
Włodzimierzem Romańskim prężnie działają na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.
Zawsze znajdują wolną chwilę, aby wspólnymi siłami poprawić wizerunek wsi. Dzięki
funduszowi sołeckiemu, pozyskiwaniu środków zewnętrznych i własnemu nakładowi
mogą przekuć pomysły w czyn.
Rafał Orych
Wizytówką sołectwa jest plac
integracji mieszkańców przy budynku stacji PKP (powstałym
w okresie 1900-1910), zlokalizowany w centrum wsi. Jarzębiaki mogą
tam skorzystać z siłowni zewnętrznej, dzieci z placu zabaw, a całość
dopełnia drewniana wiata przygotowana z myślą o festynach rodzinnych i nie tylko. Nieopodal znajdują
się również boiska do gry w piłkę
nożną i siatkową.

kupienia zabiegałem w nim, aby
wyremontować budynek i zaadaptować go na potrzeby biblioteki i świetlicy. Wioska liczy ponad

Zadbajmy o sołectwo
– Pomysł na zagospodarowanie
tego terenu wziął się stąd, że mam
sentyment do kolei. Dlaczego? Jestem z zawodu kolejarzem. Prawie
całe życie jej poświęciłem. Przez
ostatnie lata teren wokół stacji został zaniedbany. Narosło zarośli.
Budynek popadł w ruinę. Czułem,
że trzeba coś z tym zrobić. Na jednym ze spotkań wiejskich podzieliłem się swoimi przemyśleniami
z mieszkańcami. Podzielili moje
zdanie i odpowiedzieli pozytywnie
na apel. Wspólnie podjęliśmy działania, aby zmienić ten stan rzeczy
– relacjonuje sołtys Włodzimierz
Romański.
– Problem polegał na tym, że teren należał do Polskich Kolei. Pojawiła się jednak szansa na odkupienie działki przez gminę Tłuszcz.
W 2012 roku, po tym jak budynek
stacji opuścili ostatni lokatorzy,
złożyłem wniosek do burmistrza
Pawła Bednarczyka. Oprócz wy-

osiemset mieszkańców i potrzebujemy takiego miejsca. Pismo zostało
zaakceptowane i zaczął się proces
zakupu, który potrwał około czterech lat. Ostatecznie w maju 2016
r. działka została przekazana gminie aktem notarialnym. Następnie
burmistrz udostępnił ją sołectwu,
abyśmy mogli realizować swoje pomysły – wspomina.

Praca u podstaw
– Terenu do wykorzystania
mamy sporo, bo ponad 4 tys. m².
Działka podzielona jest na dwie
części. Na jednej znajduje się budynek stacji i plac. Druga część wymaga jeszcze zagospodarowania –
mówi sołtys.
– Poprzednio plac zabaw znajdował się przy sklepie na terenie
prywatnym. W czerwcu 2017 r.
przenieśliśmy go na teren sołecki, którego jesteśmy gospodarzami. Ponadto z funduszy sołeckich
dokupiliśmy dwie nowe zabawki – bujaki ze sprężyną. Również
z poprzedniego placu przenieśli-

śmy siłownię zewnętrzną, którą
pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Aby zabezpieczyć
teren, z funduszu sołeckiego
i rezerw budżetu gminy zakupiliśmy ogrodzenie panelowe –
dodaje.
– Ostatnim dziełem naszych
rąk jest drewniana wiata. We
wtorek, 17 października odbyły się prace wykończeniowe.
Chcemy się tutaj spotykać i integrować. Pieniądze na materiały
pozyskaliśmy m.in. z programu
Działaj Lokalnie z LGD „Równiny
Wołomińskiej”. Chciałbym podkreślić, że wszelkie prace fizyczne wykonujemy we własnym
zakresie. W tej chwili burmistrz
zabiega o dofinansowanie rewitalizacji budynku stacji. Jako
wkład własny zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy
w kwocie 172 tys. zł. Były podjęte
już dwie próby, ale bez efektu.
Nie poddajemy się jednak i będziemy szukać pieniędzy na ten
cel do skutku – zauważa.
– Jarzębia Łąka to nasze
miejsce na ziemi. Czujemy się
z nim mocno związani. Tutaj dorastaliśmy, poznawaliśmy smak
życia i przeżywaliśmy pierwsze
sukcesy i porażki. Tutaj mieszkamy. Od nas zależy, jak będzie
wyglądać sołectwo. Jesteśmy za
nie odpowiedzialni. Przed nami
jeszcze wiele pracy. Dziękuję
mieszkańcom, którzy angażują się w prace na rzecz wsi. Bez
was nic by się nie udało, a ma to
służyć nam wszystkim. W tym
miejscu chcę wspomnieć, że nasze wieńce uzyskują nagrody na
dożynkach gminnych i powiatowych. Jest to nasz wspólny sukces. Funkcję sołtysa piastuję już
drugą kadencję. Wierzę, że po
mnie przyjdą następni, którzy
będą dokładać następne „cegiełki” do budowy naszej małej
ojczyzny – podsumowuje sołtys
Włodzimierz Romański.
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Spotkania
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32 zaprasza:
22 października, godz. 17.00 – spotkanie z autorką książek dla dzieci i dorosłych Ałbeną Grabowską; 12 listopada,
godz. 17.00 – spotkanie z aktorem
Danielem Olbrychskim. Informacje i rezerwacje wejściówek: www.biblioteka.
wolomin.pl, tel. 22 776 29 53.

Spektakle i warsztaty

Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza: 22 października,
godz. 15.00 – przedstawienie w wykonaniu Teatru Czarodziej oraz warsztaty
plastyczne dla dzieci pt. „Śpiąca królewna” (bilety: 5 zł); 28 października,
godz. 18.00 – spektakl w reż. Jerzego
Łazewskiego pt. „Księżniczka na opak
wywrócona” (wstęp wolny - wejściówki).
Informacje i rezerwacje: www.mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Teatr w Zielonce

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce,
ul. Łukasińskiego 1/3 zaprasza w sobotę, 28 października w godz. 14.0022.00 na XX Maraton Teatralny (wstęp
wolny). Informacje: www.okis.zielonka.
pl, tel. 22 771 90 70.
Fakty.kultura

Alan Starski
w Chrzęsnem

W ramach projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury,
realizowanego we współpracy
z Powiatem Wołomińskim
- zatytułowanego „Chrzęsne
– literackie serce Mazowsza”
- 17 października w przestrzeni
Pałacu w Chrzęsnem (gmina
Tłuszcz), odbyło się kilka wyjątkowych wydarzeń kulturalnych.
RD
Już o godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie dzieci ze szkół powiatu ze znaną
aktorką teatralną i filmową, realizatorką
audiobooków – Edytą Jungowską. Z kolei Maja Komorowska, wybitna aktorka
– w rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim – przedstawiła uczniom fragmenty
„Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. O godzinie 13.00 w sali koncertowej Pałacu
w Chrzęsnem rozpoczęły się warsztaty
językowe zatytułowane – „Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia”. Poprowadził je z prawdziwym znawstwem
Mirosław Oczkoś. Ostatnią część programu, skierowanego do dzieci i młodzieży,
stanowił quiz językowy - „Dlaczego mądrej głowie dość dwie słowie” – autorstwa prof. Katarzyny Kłosińskiej – językoznawczyni.
Bohaterem popołudniowej audycji
dedykowanej dorosłej publiczności był
wybitny scenograf, laureat Oscara – Allan Starski. Rozmowę z twórcą przeprowadził Stanisław Zawiśliński. Słuchacze
zostali zaproszeni w niezwykłą podróż
do świata scenografii, wyrażającą się
z jednej strony odwzorowywaniem rzeczywistości, z drugiej metaforą, czyniąc
z jej autora, jak to określił Mistrz – „architekta snów”.
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W Wołominie
też zagrają
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T.Love zagra w niedzielę, 29 października o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7.
Będzie to jeden z ostatnich koncertów tego znanego rockowego zespołu – od nowego roku zawiesza działalność
koncertową. Jako support zagra formacja Iraas Band.
Bilety: 40 zł (w przedsprzedaży) i 50 zł (tydzień przed koncertem), zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
i Wołomińskiej Karty Seniorów. Informacje i rezerwacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Fakty.samorząd
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WALDEMAR dla Chrzęsnego

Łukasz Warzecha

Sto lat temu lokalny ksiądz, polityk i nauczyciel wyszli z inicjatywą utworzenia
we wsi Chrzęsne straży ogniowej. Od tej pory kolejne pokolenia mieszkańców
tej sympatycznej miejscowości niosą pomoc bliźniemu. 8 października hucznie
obchodzono jubileusz jednostki.
Marszał. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
druhowie i druhny: Adam Stańczak,
Walentyna Milczarek, Waldemar
Banaszek, Mariusz Skonieczny, Hubert Stańczak, Cezary Wronka, Patryk Wielgo i Tomasz Sasin. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali
druhowie: Marek Mościcki, Damian
Milczarek, Rafał Sokołowski oraz
Marcin Budek.
Ponadto marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
nadał jednostce OSP w Chrzęsnem
Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”
oraz nagrodził zasłużonych strażaków, tj. Eugeniusza Dąbrowskiego, Marka Piekuta, Marcina Budka,
Łukasza Wójcika, Przemysława Ordyniaka, Sylwestra Sokołowskiego,

Marcin Ołdak

- Dlaczego lewica boi się broni,
a kocha rowery?

Jarosława Piekuta oraz Andrzeja Skórzyńskiego Dyplomami
Uznania. W imieniu marszałka
medal oraz dyplomy wręczyła wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa
Orzełowska.
Burmistrz Tłuszcza w swoim
przemówieniu podziękował strażakom za ofiarną służbę, za niezawodność oraz za to, że zawsze
są ze społeczeństwem we wszystkich trudnych chwilach. Życzył
bezpiecznej i skutecznej służby.
Burmistrz złożył również najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, aby praca strażaków sprawiała im zawsze satysfakcję, a wdzięczność społeczności zawsze jej towarzyszyła.

Dnia 3 listopada o godz. 18.30
w Bibliotece Publicznej w Wołominie
przy ulicy Wileńskiej 32 odbędzie się spotkanie
z Łukaszem Warzechą, dziennikarzem
i publicystą tygodnika „Do Rzeczy”,
jednym z prowadzących program
W Tyle Wizji.
Głównym tematem spotkania będzie prawo do posiadania
broni i sprzeciw lewicy wobec tego rodzaju pomysłów.
Prócz tego będzie mowa o lewicowych pomysłach
na urządzanie przestrzeni miejskiej, które sprowadzają się
między innymi do ograniczania ruchu samochodowego
na rzecz rowerowego.
Spotkanie organizuje Koalicja Wołomin:
Kukiz-15, Wolność, Endecja, KNP.
Serdecznie zapraszamy!

fot. mo

Tak zacna rocznica nie mogła
obejść się bez odpowiedniego prezentu. W tym roku władze Tłuszcza
wystarały się o ponad 600 tysięcy
dofinansowania zewnętrznego na
nowy wóz bojowy dla strażaków
z Chrzęsnego. Przez lata ochotnicy
marzyli o tak nowoczesnym pojeździe. W podzięce za trud strażacy
z Chrzęsnego nazwali swój wóz –
WALDEMAR – od imienia zastępcy burmistrza Tłuszcza, a zarazem
członka OSP Chrzęsne Waldemara
Banaszka.
Uroczystość, na którą składała
się Msza Święta odprawiona w postoliskim kościele przez ks. dra Waldemara Sierpińskiego, uroczysty
przemarsz defilady do remizy oraz
złożenie meldunków, przebiegła
naprawdę godnie. Co najważniejsze, podczas uroczystości najbardziej zasłużonym druhom nadano
Złoty Znak Związku OSP RP, Srebrne i Brązowe Medale „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak
Wzorowy”. Złoty Znak Związku OSP
RP otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzęsnem oraz druh Apolinary Sadowski. Srebrny Medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
druhowie: Witold Sycik i Tomasz
fakty.gospodarka

Pierwsze urodziny Galerii Wołomin
W sobotę, 14 października w Galerii Wołomin świętowano pierwsze urodziny obiektu.
Klienci długo czekali na ten dzień. Była impreza i moc atrakcji dla każdego.

fot. organizatorzy

opr. red.
Potwierdziły się również wcześniejsze zapowiedzi organizatorów
uroczystości, że pierwsza rocznica
otwarcia odbędzie się w wyjątkowej atmosferze zabawy i pozytywnych emocji. Najemcy przygotowali dla klientów specjalne rabaty
i oferty, z których korzystano od
samego rana aż do zamknięcia
sklepów. Z okazji urodzin na scenie pojawiły się też gwiazdy, m.in.
Stefano Terrazzino ze specjalnym
programem artystycznym, odbyły
się występy grup wokalnych, tanecznych i cyrkowych zrzeszonych
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, pokazy zumby przygotowane przez klub fitness Zdrofit.
Dodatkowo obchodom urodzin
towarzyszyła akcja prosprzedażowa „Wykuj sobie kasę z lodu”,
w ramach której klienci mogli powalczyć o bony zakupowe zamrożone w wielkiej bryle lodu. Dzie-

ciom czas umilała uwielbiana przez
nich Wołominka oraz megamaskotki znanych postaci z bajek.
Organizatorzy
dziękują
za
wspólne świętowanie wszystkim
gościom, którzy w dniu urodzin odwiedzili Galerię i brali udział w jubileuszowych niespodziankach!
6 października 2016 roku przecięto wstęgę, otwierając tym samym Galerię Wołomin, która od

3

początku swojej działalności stawia
na niezwykłą atmosferę i bogatą
ofertą handlowo-usługowo-rozrywkową. Galeria funkcjonuje na
powierzchni około 30 tys. m2, liczy ponad 80 sklepów i punktów
usługowych, restauracje, klub fitness Zdrofit, 4-salowe kino Helios.
Kluczowym najemcą obiektu jest
hipermarket spożywczy Carrefour, a całkiem niedawno – 31 sierp-

nia – oferta Galerii powiększyła się
o nowe marki, m.in. Media Expert,
JYSK, Komfort, Komfort Łazienki
i Abra. To właśnie te miejsca na co
dzień przyczyniają się do wspólnego sukcesu Galerii, która cieszy się
w mieście dużą popularnością i jest
licznie odwiedzana przez mieszkańców Wołomina oraz sąsiadujących miejscowości.

4

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 18 (356) 19 października 2017, www.facebook.com/faktywwl

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

fakty.kultura

fakty.pomoc

Pierwszy workshop
turystyczny Mazowsza

Pomóż człowiekowi!
Kazimierz Rakowski, starosta powiatu wołomińskiego,
zwrócił się do przedsiębiorców i ludzi dobrej woli
o wsparcie dla Leona Palesy.

W dniu 12 października br. w Centrum Kultury Wilanów odbył się pierwszy workshop
organizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Wzięli w nim
udział operatorzy produktów turystycznych, czyli podmioty i partnerstwa posiadające
konkretną, przygotowaną do komercjalizacji ofertę dotyczącą Mazowsza oraz biura
podróży zainteresowane przywiezieniem turystów do tego regionu. Z terenu powiatu
wołomińskiego została zaprezentowana Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie
(gmina Wołomin).

redakcja
W listopadzie 2016 roku lokalnemu społecznikowi oraz
animatorowi kultury – Panu
Leonowi Palesie z Czubajowizny (gm. Poświętne) spłonął
dom. Budynek ten, noszący
cechy zabytku, był również siedzibą Stowarzyszenia „Wiatraki
Kultury” oraz Galerii „Korozja
i Kolor”.
Dzięki pomocy mieszkańców pan Leon przetrwał zimę
i przystąpił do remontu drugiego domu, który został przeniesiony z sąsiedniej wsi. Budynek,
aby można było w nim na stałe
zamieszkać, wymaga jednak
gruntownych prac.
Na początku października
tego roku Pan Palesa zwrócił
się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Wołominie o pomoc w poszukiwaniu materiałów i narzędzi budowlanych
niezbędnych do wykończenia domu. Dzięki okazanemu
wsparciu zarówno Stowarzyszenie „Wiatraki Kultury”, którego założycielem i prezesem
jest Leon Palesa oraz zgromadzone wokół nieistniejącego
już domu zabytkowe maszyny
rolnicze, narzędzia ciesielskie,
samochody, maszyny do szycia,
żelazka, itp. mogłyby wrócić
do swojej siedziby, a Pan Palesa mógłby spokojnie przetrwać
zbliżającą się zimę i kolejne
lata swojego życia w miejscu, w którym się wychował.
Pan Leon Palesa podkreśla,
że w przypadku wyremontowania budynku siedzibę w nim
znajdzie Stowarzyszenie „Wiatraki Kultury” oraz Galeria „Korozja i Kolor”, a obiekt będzie
miał charakter otwarty dla lokalnej społeczności. Do pomocy i współpracy zachęcamy tym
bardziej, że zgłaszają się osoby

Workshop był kolejnym etapem
działań prowadzonych od 2011 r.
przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną na rzecz
rozwoju i promocji produktów turystycznych województwa. W tym
czasie zostało stworzonych kilkanaście sieciowych produktów
turystycznych,
pozwalających
skorzystać z największych atrakcji
regionu.
Początkowo osobne oferty turystyczne, noclegowe, gastronomiczne, kulturalne, edukacyjne
i rozrywkowe, imprezy, atrakcje
dla dzieci, rejsy, etc. połączono
w tzw. produkty sieciowe, gdzie
współpracujący ze sobą partnerzy
stworzyli atrakcyjne scenariusze
zwiedzania z możliwością samodzielnego wyboru przez turystów
indywidualnych lub biura podróży.
W zasadniczej „stolikowej” części workshopu wzięło udział ok.
trzydziestu biur podróży reprezentujących turystykę przyjazdową do Polski, turystykę krajową,
turystykę młodzieżową oraz sektor MICE. Spotkali się z 35 przedstawicielami dziewięciu grup
produktowych, co umożliwiło
zapoznanie się z ofertą, przedstawienie oczekiwań, a w niektórych
przypadkach zaowocowało podjęciem konkretnych decyzji o rozpoczęciu współpracy już w trakcie
workshopu.
Imprezę zakończyły rozmowy
kuluarowe połączone z degustacją potraw regionalnych Urzecza,
gdzie zaserwowano: Siuforek –
tradycyjną zupę rybną flisaków,
Pierogi z Urzecza z farszem z kapusty, grzybów i mięsa, Barszcz
chrzanowo-buraczany - potrawę
z certyfikatem Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza.
Podczas workshopu Mazowsze
zaprezentowało się z konkretną
ofertą produktów sieciowych przy
9 stanowiskach, reprezentujących
9 obszarów tematycznych:
1. Industrialne Mazowsze to
m.in. Stacja Muzeum, Muzeum
Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

fot. J.A.Kwiatkowski/GoodPress
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w Pruszkowie, Muzeum Kolejki
Piaseczno, wszystkie atrakcje Żyrardowa).
2. Szlak Kulinarny Mazowiecka
Micha Szlachecka to m.in. Dwór
Mościbrody z całą ofertą, restauracja i sklep ekologiczny „Zaścianek Polski”, gorzelnia „Chopin”
w Krzesku, Młyn Gąsiorowo.
3. Weekend z Termami Mszczonów to m.in. baseny termalne
- Termy Mszczonów wraz z ofertą
aktywnej turystyki pieszej i rowerowej w okolicy.
4. Misja Kampinos to m.in. Park
Rozrywki Julinek z bazą noclegową, gastronomiczną, Palmiry
z muzeum, Twierdza Modlin z kilkoma trasami zwiedzania, cyklicznymi wydarzeniami oraz ofertą
questów i turystyki aktywnej - kajakowej, rowerowej, pieszej.
5. Szlak Bitwy Warszawskiej
1920 r. to m.in. oferta Ossowa,
Park Kulturowy Ossów – wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. ze specjalną ofertą edukacyjną dla dzieci
i młodzieży.
6. Odkryj rzekę Wisłę to m.in.
rejsy tradycyjnymi pychówkami

z żaglami rozprzowym, wyjątkowa
oferta kulinarna Urzecza i wydarzenia cykliczne związane z flisackimi tradycjami - Flis Festiwal,
pielgrzymki rzeczne, procesja Zielone Świątki na Wiśle.
7. Szlak Książąt Mazowieckich
to m.in. bardzo atrakcyjna oferta
zamków Książąt Mazowieckich
z całym cyklem wydarzeń jak turnieje rycerskie, festiwale smaku
czy tak ciekawe miejsca jak Muzeum Szlachty Mazowieckiej).
8. Wielki Gościniec Litewski to
ponadregionalna inicjatywa turystyczna z ofertą gastronomiczną,
noclegową, edukacyjną, stadninami koni, agroturystyką i interesującymi historycznie miejscami jak
np. Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku na trasie Warszawa-Wilno.
9. Szlak Chopinowski to miejsca związane z twórczością Chopina już znane, ale również te
mniej wypromowane a warte
odwiedzenia - m.in. Europejskie
Centrum Artystyczne w Sannikach, a w Warszawie np. koncerty
z kolacją.

fakty.samorząd

Skarga w sprawie psa bez łapy
MP
8 lutego 2017 roku patrol Straży Miejskiej w Ząbkach o godzinie
9.15 udał się na ul. Reymonta, gdzie
według osoby dokonującej zgłoszenia miał znajdować się bezpański pies bez jednej łapy. Na miejscu
zlokalizowano błąkającego się psa
bez zabezpieczenia, tj. bez kagańca i smyczy. Według strażników
miejskich pies był przemarznięty i stwarzał wrażenie zwierzęcia
porzuconego. Ze względu na to,
że strażnicy miejscy nie zaobserwowali ani otwartej bramy posesji, co mogłoby wskazywać skąd

wyszedł pies, ani osoby, która mogłaby pomóc wskazać jego właściciela, przywieźli zwierzę do komisariatu Straży Miejskiej.
W tym czasie do biura straży
wpłynął list na pocztę elektroniczną. Skarżąca informowała, iż interwencja strażników była niecelowa, ponieważ pies jest zadbany
i nieszkodliwy. Strażnicy miejscy
udali się z powrotem na ul. Reymonta w celu wyjaśnienia sytuacji
i oddania psa. W związku z tym,
że skarżąca nie potrafiła udzielić
informacji, kto jest właścicielem
psa, zwierzę zostało powtórnie

przewiezione do komisariatu Straży Miejskiej w celu przekazania
służbom współpracującym z Urzędem Miasta Ząbki, zajmującym się
bezdomnymi psami.
Około godz. 11.35 do komisariatu zadzwonił właściciel psa,
który wyjaśnił, że pies wyszedł
niezauważony przez otwartą na
czas wyjazdu samochodu bramę.
Właściciel przeprosił za zaistniałą sytuację i pies został oddany
właścicielowi. Rada Miasta uznała
interwencję Straży Miejskiej za poprawną, a skargę za bezzasadną.

fot. archiwum

Podczas obrad Rady Miasta Ząbki w dniu 21 września rozpatrywano skargę na
działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach. Skarżąca podała, że Straż Miejska
zabrała bezpańskiego psa w celu „wyciągnięcia kasy od właściciela”. Skargę oddalono.

lub organizacje, chcące współpracować w przestrzeni społecznej,
otwartej dla edukacji warsztatowej, w formie manualnych lekcji
etnograficznych, wspierających
szkoły. Potrzebne jest więc wiodące zasilanie w materiały budowlane lub wykonawców okresowych
na niektóre etapy.
- Licząc na Państwa zrozumienie oraz szczodrość, proszę
o rozważenie wsparcia remontu
ww. domu. Pan Leon potrzebuje
konkretnych rzeczy, których listę
zamieszczamy poniżej – informuje
Kazimierz Rakowski.

Materiały:
Blacha trapezowa T18 + blacha
płaska (obróbki); okna dachowe
„veluksy” 3-5 szt.; okna zwykłe
drewniane dwuskrzydłowe – 8 szt.;
legary podłogowe 8x15 cm, 5 mb
długości do czterech pokoi; deski
podłogowe – 5 m długości (sosna); szalówka 17 cm, szer. 2,5 cm
(odziemki); izolacja – wełna mineralna (wym. zew. domu – 10 mx14 m);
hydrofor 1 fazowy – ok. 60 litrów;
ramy aluminiowe + szkło do kontenera ekspozycyjnego (na wystawy dzienne).
Narzędzia gospodarczo-warsztatowe (mogą być używane, do
remontu)
Piła tarczowa (tarcza ok. 35 cm);
taczka dwukołowa, lekka; strugarka ręczna lub stołowa mała lub
inne elektronarzędzia; łuparka do
pieńków (na potrzeby eksperymentów warsztatowych); odkurzacz mały lub duży.
Pan Leon Palesa poszukuje
również barakowozu (najlepiej na
niskich kołach) za niską cenę (lub
w formie użyczenia).
Kontakt:
Leon Palesa
Czubajowizna 6 (gm. Poświętne)
tel. 696 048 815
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Maxi Zoo w Wołominie
– sklep dla zwierząt,
jakiego jeszcze nie było!

Nowa droga obok trasy S8
O tym, że konsultacje społeczne związane z dużymi inwestycjami
mają sens, przekonuje Zielonka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad na wniosek gminy zbudowała przy trasie S8 w Zielonce
drogę lokalną, łączącą ulice Marecką i Pustelnicką.

fot. um zielonka

„Pragnienie, aby posiadać zwierzę, było znane już od starożytności
jako tęsknota cywilizowanego człowieka do utraconego raju” – pisał
słynny zoolog i behawiorysta Konrad Lorenc. Podobna filozofia
przyświeca działalności firmy Maxi Zoo, która nie tylko prowadzi sieć
specjalistycznych sklepów z artykułami zwierząt, lecz także tworzy
wspólną, przyjazną przestrzeń, łączącą świat zwierząt i ludzi.

AK
Każdy ze sklepów Maxi Zoo jest miejscem przyjaznym zwierzętom, a właścicieli zachęca się, aby przychodzili na zakupy
ze swoimi pupilami, którym sklep zapewnia darmowe przekąski. Oferta Maxi Zoo
jest tak obszerna, że z pewnością zadowoli
nawet najbardziej wymagających klientów.
Ponad 6000 artykułów przeznaczonych dla
miłośników zwierząt i ich pupili – nie tylko
psów i kotów, lecz także ptaków, gryzoni,
ryb akwariowych, a nawet hodowanych
w domowych terrariach gadów. Znajdziemy tu aż jedenaście marek własnych we
wszystkich kategoriach cenowych. Wyposażony w specjalistyczną wiedzę personel
sklepów chętnie udziela fachowych porad
dotyczących wyboru diety, dbania o zdrowie i odpowiedniej pielęgnacji każdego
zwierzaka.

Pierwszy sklep Maxi Zoo w Polsce otwarto
w 2012 roku. Dziś, po pięciu latach działalności, Maxi Zoo posiada już 13 nowoczesnych
sklepów w całej Polsce. Najnowsza placówka
Maxi Zoo otwiera się właśnie w Wołominie
przy ulicy Geodetów 2.
Sklep rozpoczyna działalność już w środę,
25 października, a w sobotę, 28 października
zaprasza przez cały dzień miłośników zwierząt wraz z pupilami na specjalne atrakcje
przygotowane z okazji oficjalnego, uroczystego otwarcia. W programie między innymi darmowe konsultacje z weterynarzem,
porady behawiorysty oraz liczne konkursy
z nagrodami. W dniach 25-29 października
sklep kusi specjalną promocją – 20% procent
na wszystkie artykuły. Warto sprawdzić samemu, dlaczego Maxi Zoo to sklep „kochany
przez zwierzęta”.

Kilka lat temu, na spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym projektu planowanej
budowy rasy S8, padł pomysł, by inwestor
dodał do zakresu prac w Zielonce drogę
lokalną, która połączyłaby ulice Marecką
i Pustelnicką. Budowa S8 zakładała bowiem
zaślepienie ulicy Ceglanej, a zatem komplikację ruchu lokalnego. Dlaczego zatem
inwestor nie miałby w innym miejscu ten
ruch lokalny usprawnić? Miasto podjęło negocjacje, które zakończyły się dołączeniem
do zakresu prac w Zielonce budowy drogi
lokalnej.
– Musieliśmy przekonać inwestora do
tego pomysłu, ponieważ budowa tego odcinka przebiegała przez rzekę Długą, a zatem
konieczne było zbudowanie także mostu.
Podjęliśmy rozmowy zakończone pozytywnie – tłumaczy burmistrz Grzegorz Dudzik.

TEKST PROMOCYJNY

Nowy wóz strażacki
w Chrzęsnem
Setna
rocznica
powstania
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Chrzęsnem była doskonałą okazją dla Pawła Bednarczyka, Burmistrza Tłuszcza do przekazania
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego
w ramach projektu: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chrzęsnem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach

Osi Priorytetowej V Gospodarka
przyjazna środowisku, Działania 5.1
Dostosowanie do zmian klimatu.
Celem głównym projektu jest
podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego i ekologicznego na terenie
Gminy Tłuszcz i powiatu wołomińskiego dzięki wzmocnieniu potencjału 1. jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP w Chrzęsnem) w nowoczesny sprzęt gaśniczo-ratowniczy.

Nowy średni samochód
ratowniczo–gaśniczy
został
wykonany na podwoziu MAN
z napędem 4x4 i dodatkowo
wyposażony w: pompę szlamową, sprzęt do ratownictwa
technicznego, zestaw ratownictwa ekologiczno-chemicznego, sprzęt do ratownictwa
medycznego, agregat prądotwórczy.
Całkowita wartość projektu
– 787 256,37 PLN.

Dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych:
– z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020
– 314 823,82 PLN
– z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
– 207 203,50 PLN
– z budżetu państwa poprzez Komendę Wojewódzką
Państwowej Straży Pożarnej
(KSRG) – 100 000,00 PLN
Wkład własny z budżetu
Gminy Tłuszcz – 165 229,05 PLN.

Wydatek
współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa.

Nowa droga jest już dzisiaj prawie gotowa i zostanie prawdopodobnie otwarta wraz
z całą inwestycją. W toku konsultacji projektu na obszarze Zielonki udało się dołączyć
jeszcze jeden element: przejście piesze pomiędzy okolicami ulic Letniskowej i Warmińskiej.
Budowa trasy S8 (na odcinku Marki – Radzymin) dobiega powoli końca. W Zielonce
trasa S8 przetnie ulice: Marecką, Pustelnicką i Ceglaną. Zakres prac objął budowę
wiaduktów nad ulicami Marecką i Pustelnicką. Ulica Ceglana została zaślepiona. Węzeł
z wjazdem na trasę powstał na ulicy Piłsudskiego (DW 631), za cmentarzem w Zielonce. Wzdłuż całej trasy powstaje też ścieżka
rowerowa.
Zakończenie prac przy budowie trasy
S8 powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.
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Alimenty dla żony
w trakcie małżeństwa

Dziecko manipulator
Dość często rodzice dzieci w różnym wieku zwracają się do różnego
rodzaju fachowców (pedagogów, psychologów) z problemem, który
w skrócie można zamknąć w zdaniu „Nie daję sobie rady z moim
dzieckiem”. Rozwinięcie każdej z rodzicielskich historii przynosi obraz
najróżniejszych życiowych sytuacji, w których dziecko próbuje za
wszelką cenę wymusić na rodzicu spełnienie swojej woli, używając do
tego najróżniejszych sposobów. Dziś więc garść porad dla tych, którzy
stali się przedmiotem manipulacji ze strony dziecka.

W małżeństwie mamy obowiązek wzajemnego wspierania się, w tym zabezpieczenia finansowego współmałżonka.
W przypadku niewywiązywania się
z tego obowiązku można zażądać zapłaty alimentów na rzecz żony lub męża.
W sytuacji gdy małżonek nie zaspokaja potrzeb rodziny, czyli np. w niewystarczającym stopniu przykłada się do wydatków domowych, nie uczestniczy w kosztach utrzymania domu, to drugi małżonek może wystąpić do
sądu o alimenty na swoją rzecz. Będzie tak np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie pracuje i wychowuje dzieci, a małżonek pracujący nie dostarcza
małżonkowi niepracującemu zawodowo środków utrzymania albo robi to
w stopniu niewystarczającym. Stanowi o tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wskazuje, że: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według
swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać
się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym
gospodarstwie domowym”.
Tak samo, jeśli małżonek, który pracuje zawodowo, nie uczestniczy w wystarczającym stopniu w zaspokajaniu potrzeb rodziny, drugi z małżonków
może zwrócić się do sądu, aby ten nakazał przekazywać wynagrodzenie
tego pierwszego małżonka do rąk drugiego małżonka. Postępowanie o alimenty jest zwolnione z kosztów sądowych, co oznacza, że strona składająca
pozew nie musi uiszczać wpisu sądowego.
W przypadku konkubinatu, czyli życia na przysłowiową kocią łapę, nie ma
prawnego obowiązku utrzymywania współpartnera. Jest tak nawet wtedy,
jeśli z przyczyn losowych czy zgodnie z zasadami współżycia społecznego
wydaje się, iż taki obowiązek powinien istnieć. Jednakże konkubenci mają
prawo zawrzeć między sobą umowę, w której zobowiążą się względem siebie do świadczeń o charakterze alimentacyjnym.
Do alimentów ma prawo także dziecko. Niezależnie bowiem od tego, czy
dziecko pochodzi z małżeństwa czy z wolnego związku (o ile jest uznane
przez ojca albo ojcostwo zostało sądownie ustalone), istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców względem tego dziecka.

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

Fakty.edukacja

trudne. Dzieje się tak szczególnie
wtedy, gdy nie czują się zbyt pewnie
w roli rodzica (przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, od własnych niedobrych doświadczeń począwszy, na niskim poczuciu własnej
wartości skończywszy) i łatwo jest
podważyć ich poczucie kompetencji
w tym zakresie. Często negatywny
wpływ mają inni bliscy dorośli dziecka (na przykład dziadkowie), którzy
– zamiast wspierać niezbyt pewnego rodzica – natychmiast proponują
swoje sposoby zaradzenia sytuacji,
zaciemniając jasny przekaz wychowawczy, który powinien dotrzeć do
dziecka.
Jedno jest pewne: nie należy się
bać prób manipulacji ze strony dzieci; są one jak najbardziej normalne i rozwojowe – co więcej, należy
z góry założyć, że w naszej rodzicielskiej karierze zdarzą się sytuacje,
gdy dziecko będzie chciało nas do
czegoś zmusić wbrew naszej woli
– takie nastawienie pozwoli nam lepiej przygotować się na taką ewentualność; jest też z pewnością dużo
lepsze niż udawanie, że problem
manipulowania nie dotyczy naszego
dziecka.

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Od momentu przyjścia na
świat każdy z nas stara się dążyć
do zaspokajania własnych potrzeb. Do zaspokojenia większości z nich wymagana jest obecność drugiego człowieka, który
niestety nie zawsze ma ochotę
nam „służyć” (ma wszak swoje
życie i swoje potrzeby do zaspokojenia, niekoniecznie kompatybilne z naszymi). Dlatego uciekamy się do różnorodnych forteli,
aby skłonić innych do robienia
tego, czego aktualnie chcemy.

Próby manipulacji są
całkiem normalne
Niektóre dzieci są wręcz mistrzami w tym działaniu. Najczęstsze strategie stosowane
przez naszych milusińskich to:
szantaż emocjonalny („Już mnie
nie kochasz; gdybyś mnie kochała, pozwoliłabyś na to”), groźby
(„Jeśli się nie zgodzisz, to ucieknę
z domu”), inwektywy („Jesteś najgorszą matką; nienawidzę cię”),
pochlebstwa („Mamusiu, jesteś
taka dobra, kup mi....”), zastraszanie (płacz, histeria, rzucanie
przedmiotami), robienie z siebie
ofiary („Nigdy nic mi nie wolno,
wszyscy mogą, tylko ja nie”). Dla
wielu rodziców stawienie czoła takim wyzwaniom jest bardzo

Jak reagować na
manipulację?
Jeżeli już staniemy się obiektem manipulacji, należy przede
wszystkim zachować zimną krew

Fakty.samorząd

Zielonka chce
czystego powietrza

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.

Instalacja czujnika
jakości powietrza oraz
wymiana 42 kotłów na
piece nowszego typu.
Tak sezon grzewczy
rozpoczyna się
w Zielonce.

red.

AK

ce, al. Jana Pawła II 22. Informacje
i zapisy: www.mok-kobylka.pl, tel.
22 763 81 60. Zajęcia w czwartki
o godz. 19.00.
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15. Informacje i zapisy: www.bibliotekaradzymin.pl,
tel. 22 786 50 24. Zajęcia w piątki
o godz. 16.00.
Marecki Ośrodek Kultury, ul.
Fabryczna 2. Informacje i zapisy:
www.mokmarki.pl, tel. 781 14 06.
Zajęcia w piątki o godz. 18.00.
Warto przyjść, warto się przekonać, że nie taka ortografia
straszna, jak ją malują.

Już wkrótce mieszkańcy
Zielonki będą mogli na bieżąco sprawdzić jakość powietrza
w mieście. To element projektu
#WarszawaOddycha, do którego przystąpiło Miejskie Przedszkole nr 5 w Zielonce.
Projekt #WarszawaOddycha
obejmuje 20 przedszkoli z obszaru Warszawy i okolicznych
gmin, ma na celu zwiększenie
świadomości
mieszkańców
w zakresie zanieczyszczenia
powietrza. Dostrzegając olbrzymi problem, jakim jest
jakość powietrza w Polsce,
inicjatorzy akcji – firmy Airly
i Blaupunkt – postanowiły wyposażyć przedszkola w czujniki
jakości powietrza oraz oczyszczacze powietrza. W sumie firmy przekażą 20 zestawów sensorów i oczyszczaczy. Bardzo
istotnym elementem całego
przedsięwzięcia jest internetowa platforma monitorująca zanieczyszczenia powietrza: map.
airly.eu.

fot. um zielonka

Ortografia
na wesoło

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”.
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3. Informacje i zapisy: www.okis.zielonka.pl,
tel. 22 771 90 70. Zajęcia w poniedziałki o godz. 18.00.
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie, ul. Strażacka 8. Informacje
i zapisy: www.goklembow.nogard.
pl, tel. 29 741 03 50. Zajęcia w środy
o godz. 16.30.
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 Wołominie, ul. Mariańska 7. Informacje
i zapisy: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13. Zajęcia w czwartki
o godz. 17.00.
Miejski Ośrodek Kultury w Kobył-

(emocjonalne reakcje zazwyczaj
przynoszą więcej szkody niż pożytku) i postarać się działać zgodnie
z kilkoma zasadami: najpierw zapoznać dziecko z naszymi warunkami, a następnie konsekwentnie
ich przestrzegać (czyli wracamy do
starych, dobrych zasad; bez zasad
nie ma wychowania – dziecko musi
je znać i wiedzieć, że rodzic ZAWSZE reaguje w podobny sposób –
nieuchronność i jednolitość reakcji
rodzica sprawia, że dzieci rzadziej
eksperymentują z przekraczaniem
ustalonych granic); jeśli jasno określamy zasady i sami ich przestrzegamy, nie ma potrzeby tłumaczenia
się dziecku z naszych decyzji za
każdym razem.
Dobrze jest omawiać z dzieckiem przewidywane konsekwencje
jego negatywnych zachowań tak,
aby zawczasu ostrzec je przed próbą manipulacji. Trzeba też wziąć
poprawkę związaną z emocjonalną
niedojrzałością dziecka i nie brać
zbytnio do siebie przykrych rzeczy,
które od niego usłyszymy (tu jednak
zalecałabym pewną rozwagę – od
najmłodszych lat uczmy dziecko odpowiedzialności za słowa i tłumaczmy, że mogą one trwale i boleśnie
ranić). Najważniejsze jest jednak zapoznanie dziecka z naszymi oczekiwaniami wobec niego (nie liczmy na
to, że domyśli się samo), a następnie
zachowanie spokoju i rozsądna konsekwencja.

Już w październiku, po zainstalowaniu sensora na dachu
przedszkolnego
budynku,
na
wspomnianej platformie pojawi
się nowy punkt – Zielonka. Dzięki
niemu mieszkańcy Zielonki zyskają możliwość całodobowego monitorowania stanu jakości powietrza w mieście.
UM Zielonka realizuje też projekt pn. „Poprawa jakości powietrza w Zielonce poprzez modernizację indywidualnych źródeł
ciepła (kotłów)”. Pozyskane środki
na to zadanie to 183 tys. zł. Dotacja pozyskana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie
w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni”.
Zadaniem objęte są 42 budynki

mieszkalne z terenu miasta Zielonka, w których stare piece węglowe oraz stare piece gazowe
wymienione zostały na nowe piece gazowe oraz w jednym przypadku – na nowy piec na pellet.
– Poprawa jakości powietrza
w mieście to jeden z ważnych
celów, do jakiego staramy się dążyć. Stąd nasze zaangażowanie
w konkurs WFOŚiGW. Cieszę się,
że wysiłek pracowników urzędu
i naszych mieszkańców zainteresowanych tym projektem udało
się przełożyć na konkretną realizację – powiedział burmistrz
Grzegorz Dudzik.
Zgodnie z zasadami ww. programu, potwierdzonymi podpisaną umową dotacji, dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Warszawie pokrywa każdorazowo koszty
zakupu pieca do 75% jego wartości,
jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto na jedno gospodarstwo domowe.
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Staram się ukazać człowieka
Dokończenie ze str. 1

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji na okres
21 dni od dnia 13.10.2017 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 187 m. kw. Przedmiot
planowanej dzierżawy to część działki drogowej,
która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi
ulicy Wrzosowej. Więcej informacji pod numerem
tel. 22 761 39 25.

Kto był inicjatorem rzeźb
w Ossowie? Od kogo otrzymała Pani tę propozycję?
– Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki był początek tego założenia i kto je inicjował. Wiem,
że pierwsza rzeźba, która tam
powstała, to popiersie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego autorstwa innego artysty. Osobą, która nadzoruje całość pod
względem formalnym, organizacyjnym i z którą mam największy kontakt przy powstawaniu
rzeźb, jest Pan Ryszard Walczak.

gicznych dla nich wydarzeń, ale
jednocześnie są wdzięczni za upamiętnienie ich bliskich.

Skąd czerpie Pani inspiracje?
– Czasami inspiracją bywa tylko i wyłącznie materiał, w którym
rzeźbię. Jego dogłębne poznanie
i jak najlepsze wyeksponowanie.
Czasami bardzo konkretny temat,
do którego dostosowuję materiał
i technikę. Najprościej mówiąc,
wszystko to, co jest wokół mnie –
człowiek, natura, materia...
Jakie plany?
– Już w październiku biorę udział
w 15. Warszawskich Targach Sztuki. Pod koniec listopada zapraszam
do wołomińskiej Galerii Przy Fabryczce na wystawę poplenerową,
gdzie zaprezentowane będą prace
artystów, którzy brali udział w X
Międzynarodowym Nadbużańskim
Plenerze Artystycznym w Kuligowie. Będzie można zobaczyć tam
obrazy, rysunki, grafiki, ceramiki oraz rzeźby twórców nie tylko
z naszego powiatu, ale z terenu
całej Polski, jak również z Ukrainy,
Łotwy i Białorusi. Przygotowuję się już do grudniowej wystawy
indywidualnej we Floral Academy
w Warszawie, gdzie pokażę m.in.
swoje rzeźby ceramiczne.
Najważniejszym jednak dla mnie
wydarzeniem jest udział w zbiorowej wystawie w Centrum Sztuki
Współczesnej w Toruniu. Wystawa odbędzie się w maju 2018 roku.
Będę miała niecodzienną przyjemność prezentowania swojej rzeźby
obok takich artystów jak Hasior
czy Krzysztof M. Bednarski.

Jak jest Pani odbierana
w środowisku artystycznym
ze względu na popiersia
w Ossowie?
– Działam na wielu płaszczyznach twórczych. Nie jestem
związana tylko z tą inicjatywą.
To są rzeźby, które wykonuję
na zamówienie. Robię również
płaskorzeźby, kameralne rzeźby – formy statuetek w gipsie i brązie, rzeźby ceramiczne, efemeryczne kilkutonowe
rzeźby z piasku i z wielu innych
materiałów dotyczące różnych
tematów. Interesuje mnie wykonanie dobrej rzeźby.
Ostatnio powstała ogromna
ilość rzeźb Jana Pawła II, większość z nich to koszmarki rzeźbiarskie. Czy wykonanie słabego
popiersia Papieża ma większą
wartość niż zrobienie dobrej
rzeźby człowieka ze świata polityki?
Czy potrafi Pani oddzielić
sztukę od polityki? Temat
katastrofy smoleńskiej jest
tematem trudnym, dyskusyjnym…
– Nie wszystko, co tworzy artysta, jest sztuką. Jeśli spojrzy
Pani na moje rzeźby, w których
jest pierwiastek sztuki, to nie
jest ona w żaden sposób połączona z polityką. To nie jest mój
rodzaj wypowiedzi.
Jeśli chodzi o popiersia, które są w Ossowie, jest to rzeźba,
która ma niewiele wspólnego
ze sztuką przez duże „S”; jest to
rzeźba upamiętniająca osoby,
które zginęły w katastrofie sa-

molotu. Są to portrety ludzi, które rzetelnie wykonuję i staram się
w nich ukazać przede wszystkim
człowieka. Staram się zrobić dobry
portret i dobrą rzeźbę.
Temat jest trudny dla całego
społeczeństwa, ciągle poruszany
i rozdrapywany. Dla mnie również,
a szczególnie dla rodzin zmarłych,
które znowu wracają do tych tra-

Pasje oprócz rzeźby to…
– Właściwie większość moich
pasji związanych jest ze sztuką,
takie jak rysunek czy fotografia.
W tej zupełnie innej, bardziej czystej przestrzeni też bardzo lubię
się poruszać i przebywać. Niezmiennie jestem miłośniczką gór.
Na co dzień moje myśli i czas
pochłaniają małe jeszcze dzieci,
dom i ogród, który nie znosi mojej
dłuższej nieobecności, chociażby
za sprawą rzeźby, która jest dziedziną sztuki wymagającą dużej
ilości czasu i wysiłku fizycznego.

REKLAMA

Kościelna

Kościelna
Adama Mickiewicza

Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Wołominie posiada

Plac 3 Maja

Stanisława Moniuszki

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

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

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

1 października odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę pobytu mjr.
Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Krubkach-Górkach (gmina Poświętne). Tego
dnia odbył się II Bieg Pamięci Majora „Hubala” o Puchar Starosty Wołomińskiego.
dy, wizja świata, wyznanie. Ale jesteśmy tu po to, aby patrzeć na to,
co łączy – a łączy nas dzisiaj miłość
do Ojczyzny i pamięć o tych, którzy
przelewali za nią krew i oddawali
życie – mówił ks. Jakub Kośka podczas homilii.
– Przychodzimy dzisiaj do miejsca niezwykle związanego z osobą
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W tym miejscu chcemy na nowo
wsłuchiwać się w to, co nam pozostawił. W jego ponadczasowe przesłanie. „Broni nie złożę. Munduru
nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”.
To jest bohaterstwo. To jest odwaga. To jest heroizm. Bardzo nam
potrzeba dzisiaj takich przykładów
i wzorców. Tak bardzo nam potrzeba pamięci. Bo jeśli my zapomnimy,

Rafał Orych
Organizatorami biegu był starosta wołomiński, Stowarzyszenie
Razem na Rzecz Rozwoju Gminy
Poświętne, Ochotnicza Straż Pożarna z Poświętnego i Hotel Pałac
Alexandrinum. Imprezę poprowadził Michał Galicki.

Sport i historia
Od godziny 11.00 ruszyły zapisy
do czterech kategorii wiekowych.
W sumie zarejestrowano 61 zawodników. Nie zabrakło pozytywnych
emocji i ducha zdrowej rywalizacji.
Dodatkową atrakcją podczas
biegu była prezentacja książki
„Gdzie spoczywa Hubal?” Dariusza
Szymanowskiego, założyciela Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Zainteresowani mogli wysłuchać prelekcji
autora i nabyć książkę wraz z jego
autografem.
Każdy z zawodników otrzymał
pamiątkowy medal. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, w tym misia najmłodszy uczestnik – Aleksander Pierzchała.
Lekcja historii na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna stanowią niezwykłe połączenie, które
pozwoli zapamiętać młodym pokoleniom osobę majora „Hubala”.

jeśli my zamilkniemy, to kamienie
będą wołać. Ale nie zapomnimy.
Pamiętamy! – podkreślił.
Po Mszy miały miejsce przemówienia okolicznościowe, Apel
Poległych i złożenie wieńców.
Następnie wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Radomia i dzieci z ze Szkoły Podstawowej im.
mjr. Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” w Zabrańcu. Imprezę
zakończył poczęstunek.

Wyniki zawodów:
Kategoria do lat 8:

1. Alicja Antoniak
2. Kacper Wilczak
3. Krzysztof Smoderek

Kategoria 9-12 lat:

1. Kacper Miązkiewicz
2. Adrian Socha
3. Beata Kazimierczak

Kategoria open kobiety:
1. Karolina Krajewska
2. Natalia Rudnik
3. Magdalena Sabala

Kategoria open mężczyźni:
1. Kamil Onisk
2. Dariusz Król
3. Robert Zagórny

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

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez
pełnomocnika P. Szymona Grubę, złożony w dniu 23.08.2017 r., następnie zmieniony w dniu 06.10.2017 r. i uzupełniony w dniu 11.10.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.46.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej
nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką
Cienka w miejscowości Dzięcioły, gmina Tłuszcz”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem
– numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu
Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 554 (554/1, 554/2), 555 (555/1, 555/2), 589 (589/1, 589/2), 556
(556/1, 556/2), 588 (588/1, 588/2), 590 (590/1, 590/2) w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar wiejski,
• działki stanowiące tereny wód płynących, zajęte przez rzekę Cienka, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niewymagające podziału i niepodlegające przejęciu pod inwestycję:
– ew. nr: 573 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar
wiejski.
Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod
budowę lub przebudowę: urządzeń wodnych i zjazdów (tłustym drukiem – numery
działek po podziale przeznaczone pod budowę lub przebudowę urządzeń wodnych
i zjazdów):
– ew. nr: 554 (554/1, 554/2), 589 (589/1, 589/2), 556 (556/1, 556/2), 590
(590/1, 590/2), 587, 573 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5,
Tłuszcz- obszar wiejski,
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego
można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
Wydział Budownictwa, P. Barbara Koszelak parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie
można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia
w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Ponadczasowe przesłanie
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

fot. ro

– Wszyscy zgromadzeni w tym
szczególnym miejscu potrzebujemy takich dni jak ten dzisiejszy.
Potrzebujemy takich momentów,
kiedy stajemy razem pomimo różnic, które są między nami. Różnią
nas wiek, wykształcenie, historie
życia, codzienne obowiązki, poglą-

fakty.KULTURA

80-lecie
Haliny Bakiery

O hospicjum
w Wołominie

W niedzielę, 8 października osiemdziesiąte urodziny obchodziła Halina Bakiera, mieszkanka Woli Ręczajskiej (gmina Poświętne). Msza św. w intencji jubilatki odbyła się o 10.30 w miejscowym kościele. Następnie rodzina udała się na poczęstunek.
Redakcja życzy stu lat w zdrowiu i pomyślności!
fot. ro

Ania Dąbrowska wystąpiła podczas tegorocznych obchodów
Światowego Dnia Hospicjów.
Koncert odbył się 14 października w Miejskim Domu Kultury
w Wołominie.
eda
To już 14. edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Fundacji
Hospicyjnej „Hospicjum to też życie”. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło:
„Opiekun rodzinny – nie musi być sam”.
Koncert tradycyjnie poprzedziły przemówienia i prelekcje. Na spotkanie przybyli m.in. pracownicy wołomińskiego hospicjum, duchowni, władze samorządowe.
Na zakończenie części oficjalnej ksiądz
Dariusz Czupryński, dyrektor hospicjum
wręczył statuetkę „Złotej Róży” Bogdanowi
Domagale z firmy DJCHEM Chemicals Poland za wsparcie działalności tej wyjątkowej wołomińskiej placówki.

Halina Bakiera (pierwsza z prawej, w dolnym rzędzie).

„fakty.wwl” objęły Światowy Dzień
Hospicjów patronatem medialnym.

o wydaniu w dniu 27 września 2017 roku dla Burmistrza Wołomina,
decyzji Nr 39pz/2017 znak WAB.6740.14.34.2017, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Teligi w Wołominie
na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 194 (194/1, 194/2), 196/79 (196/80, 196/81, 196/82) w obrębie 0024-24, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Wołomin w całości:
– ew. nr: 195/1 w obrębie 0024-24, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
- miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin,
niepodlegające przejęciu:
– ew. nr: 195/2 w obrębie 0024-24, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin
- miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu
i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa
drogowego:
– ew. nr: 125/16, 125/18, 301, 324/4 w obrębie 0024-24, jednostka
ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200
Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106
w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw.
12-16, pt. 8-16.
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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 27 września 2017 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban, decyzji Nr 38pz/2017 znak WAB.6740.14.33.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi powiatowej
4321W od Kuligowa (wysokość dz. 827) do ul. Długiej w Czarnowie w gminie Dąbrówka”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym drogi powiatowej, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 208 (208/1, 208/2), 254 (254/1, 254/2), 209/1 (209/6, 209/7), 209/3 (209/8, 209/9), 210/2 (210/6, 210/7),
443 (443/1, 443/2), 449 (449/1, 449/2), 278 (278/1, 278/2), 279 ( 279/1, 279/2), 280 ( 280/1, 280/2), 351
(351/1, 351/2), 212 (212/1, 212/2, 212/3), 348 (348/1, 348/2), 343/2 (343/3, 343/4), 213 (213/1, 213/2, 213/3),
349 (349/1, 349/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 ( 230/1, 230/2), 231/1
(231/3, 231/4), 977/2 (977/3, 977/4), 977/1 (977/5, 977/6), 510/1 (510/3, 510/4), 231/2 (231/5, 231/6), 510/2
(510/5, 510/6), 232 (232/1, 232/2), 272 (272/1, 272/2), 273 (273/1, 273/2), 455 (455/1, 455/2), 431 (431/1,
431/2), 214 (214/1, 214/2, 214/3), 347 (347/1, 347/2), 215 (215/1, 215/2, 215/3), 216 (216/1, 216/2, 216/3),
217 (217/1, 217/2, 217/3), 218 (218/1, 218/2, 218/3), 219 (219/1, 219/2, 219/3), 220 (220/1, 220/2), 221
(221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1,
226/2), 276 (276/1, 276/2), 350 (350/1, 350/2), 346 (346/1, 346/2), 345 (345/1, 345/2), 437 (437/1, 437/2),
344 (344/1, 344/2), 466 (466/1, 466/2), 425 ( 425/1, 425/2) w obrębie 0004, Czarnów, jednostka ew. 143405_2
– Dąbrówka,
− ew. nr: 762 (762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 762/6, 762/7), 961 (961/1, 961/2, 961/3, 961/4), 1732 (1732/1,
1732/2), 1735 (1735/1, 1735/2, 1735/3, 1735/4, 1735/5), 1731/1 (1731/2, 1731/3, 1731/4, 1731/5, 1731/6,
1731/7) w obrębie 0014, Kuligów, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,
− ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 4 (4/1, 4/2), 8 (8/1, 8/2), 18
(18/1, 18/2, 18/3), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1,
26/2), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 37 (37/1, 37/2) w obrębie 0009, Józefów, jednostka ew.
143405_2 - Dąbrówka,
− ew. nr: 297/2 (297/3, 297/4), 298/1 (298/6, 298/7), 298/5 (298/8, 298/9), 452/1 (452/3, 452/4), 296/2 (296/19,
296/20), 296/4 (296/21, 296/22), 262 (262/1, 262/2), 269 (269/1, 269/2), 271 (271/1, 271/2), 273 (273/1,
273/2), 453 (453/1, 453/2), 302 (302/1, 302/2), 303/3 (303/7, 303/8), 303/4 (303/9, 303/10), 304 (304/1, 304/2),
267 (267/1, 267/2), 427 (427/1, 427/2), 268/1 (268/4, 268/5), 275 (275/1, 275/2), 299/2 (299/8, 299/9), 305
( 305/1, 305/2), 268/2 (268/6, 268/7), 268/3 (268/8, 268/9), 279 (279/1, 279/2), 299/1 (299/6, 299/7), 270/2
(270/3, 270/4), 303/2 (303/5, 303/6), 270/1 (270/5, 270/6), 276 (276/1, 276/2), 306 (306/1, 306/2), 277 (277/1,
277/2), 307 (307/1, 307/2), 278 (278/1, 278/2), 308 (308/1, 308/2), 290 (290/1, 290/2), 291 (291/1, 291/2), 329
(329/1, 329/2), 289 (289/1, 289/2), 286/18 (286/19, 286/20), 309 (309/1, 309/2), 287/9 (287/10, 287/11), 288/9
(288/10, 288/11), 311 (311/1, 311/2), 310 (310/1, 310/2), 293/3 (293/13, 293/14), 293/7 (293/11, 293/12),
293/4 (293/15, 293/16), 293/5 (293/17, 293/18), 294/8 (294/20, 294/21), 294/18 (294/22, 294/23), 295/6
(295/13, 295/14), 295/11 (295/15, 295/16), 295/5 (295/17, 295/18), 295/3 (295/19, 295/20), 295/2 (295/21,
295/22) w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
• w projektowanym pasie drogowym innych dróg publicznych (droga gminna – ul. Okrężna), do przejęcia pod inwestycję
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 1731/1 (1731/2, 1731/3, 1731/4, 1731/5, 1731/6, 1731/7), 961 (961/1, 961/2, 961/3, 961/4), w obrębie
0014, Kuligów, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
− ew. nr: 292, 294/1, 294/5, 296/9, 296/17, 296/18 w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
− ew. nr: 209/4, 209/5, 210/3, 210/4, 210/5, 211/3, 211/4, 211/5, 511 w obrębie 0004, Czarnów, jednostka ew.
143405_2 – Dąbrówka,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 300/1 w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
• w projektowanym pasie drogowym, stanowiące wody płynące – kanał A:
− ew. nr: 272, 401 w obrębie 0021, Stasiopole, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład projektowanego pasa
drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 208 (208/1, 208/2) w obrębie 0004, Czarnów, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
− ew. nr: 263/2, 264, 265/1, 287/9 (287/10, 287/11), 288/9 (288/10, 288/11), 289 (289/1, 289/2), 291 (291/1,
291/2), 296/2 (296/19, 296/20), 296/3, 297/2 (297/3, 297/4), 299/1 (299/6, 299/7), 300/3, 427 (427/1, 427/2),
452/1 (452/3, 452/4), 453 (453/1, 453/2), 303/4 (303/9, 303/10), 304 (304/1, 304/2) w obrębie 0021, Stasiopole,
jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka.
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.

Wołomin, dnia 18 października 2017 r.

Komunikat
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych pacjentów, że Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
przyznał Szpitalowi w Wołominie dodatkowe środki – do wykorzystania do końca 2017 roku – między innymi na wykonanie

zabiegów endoprotezoplastyki stawów
biodrowych i kolanowych
oraz zabiegów rewizyjnych (naprawczych)
w tym samym zakresie. Po przyspieszeniu terminów pacjentom wcześniej zapisanym pozostało jeszcze około 15 wolnych
miejsc – do wykorzystania w bieżącym roku. Taka okazja szybkiego wykonania zabiegu może się nie powtórzyć, a trzeba mieć
na uwadze, że na operację kolana lub biodra cierpiący pacjent
niejednokrotnie musi oczekiwać w kolejce ponad rok.
Warto przy tym podkreślić, że pod względem jakości świadczeń
zdrowotnych (w szczególności w zakresie endoprotezoplastyki)
zespół fachowych pracowników medycznych Oddziału Urazowo
-Ortopedycznego wołomińskiego szpitala, pod kierownictwem
ordynatora Dariusza Bojanowskiego, należy do pozytywnie wyróżniających się nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale i kraju.
Ze względu na krótki termin o zakwalifikowaniu do wykonania
zabiegu decydować będzie przede wszystkim kolejność zgłoszeń.
Pacjenci zainteresowani zabiegiem mogą uzyskać szczegółową
informację w sekretariacie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
pod numerami telefonów: 22 76 33 104, 22 76 33 105.
REKLAMA

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 11 października 2017 roku dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban, decyzji Nr 41pz/2017 znak WAB.6740.14.38.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy
Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Wołomin w całości:
– ew. nr: 260 w obrębie 0015-15, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego
pasa drogowego:
– ew. nr: 251/5, 261/11 w obrębie 0015-15, jednostka ew. 143412_4
- Wołomin – miasto,
– ew. nr: 9/1 w obrębie 0021-21, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.
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).

Szukaj nas pod adresem
www.fakty-wwl.pl

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój
nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16,
śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.
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Dam pracę
zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
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

Pomoc do kuchni w restauracji
Emilianów k. Radzymina, tel.
530 623 598
zzZatrudnię pracownika w gastronomi,
tel. 602 554 784, 698 576 348

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

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

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

Sprzedam

Sprzedaż węgla
miał, groszek, dobrej jakości
Drewno kominkowe. Tanio!

501 122 370

Sprzedaż kostki granitowej, piachu wiślanego, żwiru, tłucznia.
Wyburzanie i rozbiórka różnych
obiektów. Tel. 604 405 826
Skład węgla - kostka, orzech,
ekogroszek, miał. Ruda K. Radzymina, tel. 507 322 809, 504
071 374

Tartak

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

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

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

Tanio sprzedam znicze z powodu
likwidacji zakładu, Wołomin, Nowe
Lipiny, ul. Batalionów Chłopskich
58, tel. 604 405 826

Garden Land

Producent kory sosnowej,
- kora sosnowa, ziemia
ogrodowa, nawóz, torf.
Hurt – detal. Transport
504 275 967, 05-250 Słupno, ul. Łagodna 21
gardenbiuro@wp.pl
www.garden-biuro.wp.pl

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

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

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak

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

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

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

Projekty

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

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

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

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

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

Auto części
skup aut

Volkswagen, Audi

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

REKLAMA

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

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

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

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

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

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324
Nauka

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

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

Motoryzacja kupię

Motoryzacja usługi

Transportowe usługi

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

Zdrowie i uroda

Ogrodzenia

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

Sklep zoologiczny Pupil

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

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

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

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

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

Tel. 602 724 738

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

WYSOKIEJ JAKOŚCI

zzTanio sprzedam artykuły florystyczne
po likwidacji kwiaciarni w Kobyłce, tel.
512 514 489

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

Usługi różne

WĘGIEL
Nowo otwarty skład Radzymin
ul. Korczaka 56, tel. 515 668 216

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

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

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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2.10.2017

zz Kobyłka, ul. Zagańczyka. Mariusz S.
(lat 36), kierując motocyklem marki Honda CBR, wykonując manewr
wyprzedzania pojazdu marki Ford
Mondeo, którym kierował Konrad Z.
(lat 23), zauważył, że pojazd wykonuje
manewr skrętu w lewo, w wyniku czego
w celu uniknięcia zderzenia przewrócił
motocykl. Kierujących przebadano na
zawartość alkoholu z wynikiem 0,00
mg/l. Motocyklista doznał złamania
lewego barku.
zz Ciemne. Sprawca skradł z terenu
budowy Obwodnicy Marek zagęszczarkę marki Belle. Suma strat: 3.000 zł.
zz Marki. Kradzież samochodu marki
Mitsubishi Outlander koloru niebieskiego, rok produkcji 2017, zaparkowanego
na podwórku posesji zamykanej na
bramę elektryczną, sterowaną pilotem.
Suma strat: 124.500 zł.

3.10.2017

zz Wołomin. Sprawca skradł 2 sztuki
pulpitów sterowniczych z elektrycznych
podnośników nożycowych z ogrodzonego, strzeżonego terenu budowy obiektu
handlowego. Suma strat: 9.000 zł.

4.10.2017

zz Ząbki. Kradzież z włamaniem
do sklepu przez nieznanego sprawcę, który nieustalonym narzędziem
wyważył okno prowadzące do wnętrza,
a następnie skradł jedno opakowanie
kartonowe z zawartością papierosów
różnych marek. Suma strat: 7.000 zł.
zz Strachówka. Z pomieszczenia gospodarczego skradziono krowy. Suma
strat: 4.000 zł.

6.10.2017

zz Ząbki. Kradzież drabiny segmentowej o wartości 650 zł i uszkodzenie
dwóch okien na terenie budowy przez
nieznanych sprawców. Suma strat:
1.000 zł.
zz Wołomin. Kradzież pojazdu marki
Mazda 6 koloru czerwonego, 2014 rok.
Suma strat: 80.000 zł.

7.10.2017

zz Szewnica. Sprawca skradł z gołębnika znajdującego się na posesji 46
gołębi. Suma strat: 25.000 zł.
zz Marki. Kradzież samochodu marki
Audi A6 koloru szarego, rok produkcji
2007, zaparkowanego na ulicy przed
posesją. Suma strat: 20.000 zł.
zz Wołomin, ul. 1 Maja. Radosław
W. (lat 27), kierując pojazdem marki
Citroën C4, potrącił przechodzącego
przez jezdnię w miejscu niedozwolonym Kazimierza K. (lat 86). Pieszy po
przewiezieniu do szpitala zmarł. Kierujący pojazdem był trzeźwy, pobrano mu
krew do badania.
zz Radzymin, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej. Ewa C., wyjeżdżając na ulicę
z posesji samochodem marki Renault,
potrąciła idące chodnikiem piesze: Małgorzatę G., która nie odniosła obrażeń
oraz Krystynę D., która z urazem prawej
nogi została przewieziona do szpitala.

8.10.2017

zz Marki. Funkcjonariusze KP Marki zatrzymali na gorącym uczynku
Sebastiana K. (lat 18) oraz Piotra K. (lat
21) jako osoby podejrzane, które (po
uprzednim przecięciu kłódki zabezpieczającej drzwi) włamały się do kontenera z elektronarzędziami stojącymi na
terenie budowy DK 8.
zz Ząbki, ul. Warszawska. Hanna S. (lat
54), kierując samochodem marki Citroën
Berlingo, na prostym odcinku jezdni
potrąciła pieszą Grażynę T. (lat 54), przechodzącą przez oznakowane przejście
dla pieszych z lewej na prawą stronę.
Piesza doznała obrażenia prawej nogi,
została przewieziona do szpitala. Wójty.
zz Na drodze krajowej nr 50 jadący
w kierunku Łochowa kierujący pojazdem
marki Seat Toledo Marcin S., skręcając
w prawo na Jadów, zajechał drogę

Do boju druhowie!
W sobotę, 30 września na błoniach w Klembowie odbyły się IX Zawody SportowoPożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wołomińskiego.

10.10.2017

zz Radzymin. Sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do komórki na
terenie posesji. Z wnętrza komórki
skradziono: hydrofor o wartości
400 zł, taczkę o wartości 169 zł,
cztery przedłużacze koloru pomarańczowego o wartości 600 zł,
skrzynkę z narzędziami o wartości
1.000 zł, piłę tarczową o wartości
600 zł, wiertarkę o wartości 200 zł.
Suma strat: 2.969 zł.

11.10.2017

zz Ząbki, ul. Orla. Piotr K. (lat 54),
kierując pojazdem marki Honda
Civic, potrącił pieszego Sylwestra B.
(lat 31), który przechodził z parkingu
na chodnik. Kierującego pojazdem
przebadano na zawartość alkoholu
z wynikiem 0,00 mg/l. W wyniku
zdarzenia pieszy doznał urazu lewego przedramienia.
zz Kąty Czernickie, nr drogi K50.
Kierujący samochodem osobowym
marki Seat Arosa Tomasz G. (lat
43), nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze i zjechał na przeciwległy pas
ruchu, doprowadzając do zderzenia
czołowego z pojazdem marki Ford
Mondeo kierowanym przez Mirosława L. (lat 53), który z obrażeniami
nogi został przewieziony do szpitala.
Kierujący Seatem ze złamanymi żebrami został zabrany przez Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe do szpitala.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

12.10.2017

zz Marki, ul. Lisa-Kuli. Anna L. (lat
19), kierując samochodem marki
Volkswagen Polo, potrąciła pieszą
Aleksandrę S. (lat 25), która przechodziła przez jezdnię w miejscu
niedozwolonym, wychodząc zza autobusu. W wyniku potrącenia piesza
odniosła rozległe obrażenia ciała
i została przewieziona do szpitala.
Kierująca pojazdem była trzeźwa.

13.10.2017

zz Zielonka, ul. Długa. Sylwester
Sz. (trzeźwy), kierując autobusem,
nie zauważył progu zwalniającego podczas jego przejeżdżania,
wskutek czego pasażerowie, tj.
Aneta P. (lat 44), Małgorzata B. (lat
53) oraz Mariusz K. (lat 29), doznali
obrażeń ciała i zostali przewiezieni
do szpitala.

15.10.2017

zz Ząbki, ul. Kochanowskiego.
Kierujący pojazdem marki Seat,
będąc w stanie nietrzeźwości,
uderzył pojazdem w ogrodzenie.
Kierowca – nieznany mężczyzna,
prawdopodobnie obywatel państw
wschodnich. Z uwagi na odmowę
poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu kierowcy pobrano krew.
Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda

Szukaj nas
pod adresem

www.fakty-wwl.pl

wały małe punkty. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się nam
tego dokonać. Włożony wysiłek
przyniósł sukces. Teraz skupiamy
się na tym, aby dobrze przygotować się do zawodów strefowych
w 2018 roku i aby godnie reprezentować tam gminę Klembów
i nasz powiat – podsumowuje prezes Marek Myśliwiec.

Rafał Orych
Organizatorem
zawodów
była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz gmina Klembów.

Zacięta rywalizacja
Stawiło się trzynaście drużyn męskich reprezentujących
11 gmin i miast powiatu wołomińskiego. Gminę Klembów
reprezentowały OSP Roszczep
– zwycięzcy zeszłorocznych zawodów i gospodarze. Gościnnie
wzięło udział OSP Żabików.
Drużyny seniorskie rywalizowały w dwóch konkurencjach.
Pierwszą były ćwiczenia bojowe, polegające na dobiegnięciu do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowaniu linii ssawnej
i dwóch gaśniczych, uruchomieniu motopompy i zassaniu
wody, podaniu dwóch prądów
wody ze stanowisk gaśniczych,
przewróceniu pachołków i obróceniu tarczy prądem wody.
Drugą konkurencją była sztafeta
pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.
Zawodnicy musieli wykazać
się sprawnością fizyczną, wytrwałością i umiejętnością pracy
w zespole. Po zaciętym boju po
raz kolejny triumfowała drużyna
OSP Roszczep.
– Druhowie zbierali się po
pracy i intensywnie trenowali.
Chcieliśmy pokazać, że pierwsze miejsce sprzed dwóch lat
nie było przypadkiem. O naszym zwycięstwie zdecydo-

Sprawni strażacy
Takie samo zadanie czekało trzy
drużyny żeńskie. I tutaj nie zabrakło ducha zdrowej rywalizacji. Najlepsze okazały się druhny z OSP
Myszadła.
Nieco łatwiejsze zadanie czekało drużyny młodzieżowe, które
rywalizowały na torze rozwinięcia
bojowego. Pięć zespołów pokazało walkę na każdym metrze kwa-

dratowym. OSP z gminy Klembów
przypadło całe podium.
Mieszkańcy powiatu wołomińskiego mogą spać spokojnie, mając tak sprawnych strażaków. Gotowość do interwencji w każdych
warunkach stuprocentowa.

Wyniki zawodów:
Drużyny męskie

1. OSP Roszczep 101,2 pkt.
2. OSP Ślężany 109.2 pkt.
3. OSP Poświętne 117 pkt.

Drużyny młodzieżowe

1. OSP Dobczyn 912,9 pkt.
2. OSP Krusze 908,9 pkt.
3. OSP Roszczep 880,1 pkt.

Drużyny kobiece

1. OSP Myszadła 135,6 pkt.
2. OSP Ślężany 144,1 pkt.
3. OSP Kobyłka 144,2 pkt.

fot. organizatorzy

zz Wołomin. Sprawca skradł z klatki
schodowej przypięty do grzejnika rower
marki Saveno typ Everest 19 koloru
czarnego z zielonymi napisami. Suma
strat: około 1.400 zł.

jadącemu w kierunku Mińska Mazowieckiego kierującemu motocyklem
marki Honda Józefowi K. z pasażerką
Niną K. (lat 55), który uderzył w tył
pojazdu Seat, a następnie odbił się
od ww. pojazdu i uderzył w jadący w kierunku Łochowa pojazd
ciężarowy marki DAF z naczepą
typu cysterna. Pasażerka motocykla
z obrażeniami ciała została zabrana
przez pogotowie lotnicze do szpitala.

FAKTY.sport

Na sportowo pod dębami
27 września na boisku Orlik w Ostrówku (gmina Klembów) odbyła się V Sportowa
Paraolimpiada Pod Dębami. Impreza skierowana była do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.
Rafał Orych
Paraolimpiada odbyła się pod
hasłem „Czas na bieg, a nie bieg
na czas”. Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Ostrówku, natomiast współorganizatorem Powiat Wołomiński i LGD. Jak co roku przy prowadzeniu konkurencji pomogli
wolontariusze – uczniowie z Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Na początku uczestnicy przemaszerowali z parkingu na boisko, gdzie dyrektor Sylwia Kielczyk otworzyła imprezę. Stawili
się również Anna Zakrzewska, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, ks. Marcin Łukasiewicz,
proboszcz miejscowej parafii
i siostry zakonne, które ze śpiewem na ustach zagrzały zawodników do sportowej rywalizacji.
W tegorocznej edycji został
ustanowiony rekord, bowiem
wzięło udział ok. 250 zawod-

fot. ro
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ników z 17 placówek. Uczestnicy
mogli sprawdzić swoją sprawność
fizyczną m.in. w biegach przełajowych, rzutach woreczkiem do hula
hop, strzałach piłką do bramki,
rzutach piłką lekarską na odległość
i prowadzeniu piłki do unihokeja.
Dodatkową atrakcją był pokaz
szermierczy w wykonaniu Arkadiusza Jabłońskiego, dwukrotnego
srebrnego medalisty w szpadzie na
Igrzyskach Paraolimpijskich z 2000

i 2004 roku, członka Fundacji Akademia Integracji – Praca, Edukacja,
Sport. Każdy z zawodników mógł
sprawdzić swoją celność w trafianiu
szpadą do celu pod okiem mistrza.
Tego dnia nie było lepszych
i gorszych – wszyscy byli zwycięzcami. Każdy z nich zostawił serce
na boisku. Wspólnie spędzony czas
podczas sportowej rywalizacji i zabawy przy muzyce pozostanie miłym wspomnieniem.
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14 pucharów TSD
„Ronin”
Tęcza Stanisławów

Dzień Edukacji w Radzyminie
W sobotę, 14 października obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Tego dnia w radzymińskim Liceum
Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida otworzono nową
część budynku szkolnego. Uczniowie oprócz nowych sal
lekcyjnych będą mogli korzystać z sali gimnastycznej.

W niedzielę, 15 października w Mińsku Mazowieckim
odbyły się V Mistrzostwa Mazowsza Sztuk Walki.
Klub Tang Soo Do „Ronin” Tęcza Stanisławów
reprezentowało ośmiu zawodników, którzy wywalczyli
14 pucharów (2 złote, 7 srebrnych, 5 brązowych).

opr. RO
Wstęgę przecięli m.in.: biskup
Marek Solarczyk, starosta Kazimierz Rakowski i dyrektor Urszula
Zimińska.

Przeszłość – jest to dziś,
tylko cokolwiek dalej

7 mln na nowy obiekt
W nowym obiekcie mieszczą się:
hala sportowa, sala gimnastyczna, pracownie informatyczne, sala
przedmiotowa, szatnia, biblioteka
i czytelnia multimedialna. Liceum
zyskało w sumie 5258 m² powierzchni.
Koszt inwestycji wyniósł ponad
7 mln zł. Na budowę hali sportowej pozyskano dofinansowanie
w wysokości 880 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

fot. mg

Dalsza część uroczystości odbyła się w auli w zabytkowej części
szkoły. Tam miały miejsce przemówienia okolicznościowe i zostały
wręczone medale „Amicus scholae
Norvidi”.
Wśród laureatów znaleźli się
m.in. przedstawiciele powiatu wołomińskiego.
Wyróżnienia z rąk dyrektor Zimińskiej otrzymali najlepsi sportowcy szkoły i nauczyciele.
Z związku z Dniem Edukacji starosta wręczył nagrody dla wyróżniających się pedagogów z placówek powiatowych.

Oficjalną część zakończyło
przedstawienie „Przeszłość – jest
to dziś, tylko cokolwiek dalej”.
Uczniowie przybliżyli w nim rolę
nauczycieli podczas II Wojny Światowej. Przypomnieli również pedagogów, którzy polegli w tym czasie.
Wydarzenie uwieńczyła wizyta
w zabytkowej i nowej części gmachu szkoły.

Wydarzenie, które zorganizowała Akademia Sztuk Walki, zgromadziło ponad 80 zawodników
taekwondo, tang soo do i karate
z sześciu klubów.

Niezawodni bracia
Skowronek
Spośród zawodników „Ronina”
najlepiej wypadli dwaj bracia – Patryk i Kamil Skowronek z Nowych
Ręczaj (gmina Poświętne). Kamil
zajął pierwsze miejsce w technikach specjalnych (dosiężne), a Patryk w walkach semi contact.
Patryk stoczył bardzo ładną,
techniczną i wyrównaną walkę z
zawodnikiem klubu taekwondo
Drache Leszno, która zakończyła się remisem. Dopiero dogrywka
przyniosła Patrykowi zwycięstwo,
ale różnicą tylko jednego punktu.
Zawodnik dorzucił do swej kolekcji jeszcze dwa brązy w tech-

nikach specjalnych, a Kamil
puchar za 2. miejsce w walkach
light contact.

Praca nad techniką walki
– Turniej pozwolił zacieśnić
współpracę, nawiązać nowe
znajomości i pobawić się poprzez rywalizację sportową –
mówi trener Jacek Kesler.
– Wnioski nasuwają się jednoznaczne. Roninowcy muszą
więcej czasu poświęcić na doskonalenie form. Kategorie nie
były łatwe, ponieważ w formach
tsd/karate nie było podziału
na stopień, a jedynie kategorie
wiekowe. Niemniej zawody pokazały, że można uzyskać dobrą
lokatę, wykonując bardzo prostą
formę, ale na dobrym poziomie
technicznym. Prezentacja wyższego układu, ale bez należytego
przygotowania nie zawsze się
opłaca – podsumowuje.

fot. powiat wołomiński
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REKLAMA

ESTETYKA DOMU
Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

twoja reklama na

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

www.fakty-wwl.pl

usługi remontowo-budowlane

zapytaj o szczegóły: reklama@fakty-wwl.pl

Docieplanie budynków

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

