tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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MOJA POLSKA

NA DRODZE
DO NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę, 11 listopada o godz.
19.00 w Centrum Informacji
Turystyczno-Historycznej w
Ossowie wystąpi Eliza Banasik.
Zaśpiewa piosenki z programu
„Listy do mojej Polski”. Będą
to różne interpretacje piosenki
literackiej. str. 8
nr 19 (357), 9 listopada 2017, dwutygodnik, nakład: 15 000 egz., ISSN 1644-1826

FAKTY.SAMORZĄD

Wydanie okolicznościowe z okazji
99 rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Zawiera
informacje o wydarzeniach
historycznych od utraty do
odzyskania Wolności.
Czytaj na str. I-IV

FAKTY.SAMORZĄD

Zarobki
w gminach
powiatu
wołomińskiego
W nawiązaniu do artykułu Zarobki
w gminach powiatu wołomińskiego („fakty.wwl” nr 17 (355) z 5 października 2017 roku) informujemy,
że Pan Kajetan Paweł Specjalski, Dyrektor Zarządu Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., osiągnął w 2016 roku
łączny dochód brutto w wysokości
266 000 zł. Z tytułu zatrudnienia
w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.
kwota dochodu to 201 237,70 zł. Natomiast pozostała kwota w wysokości
64 969,25 zł została uzyskana z tytułu umowy o pracę na rzecz innego
pracodawcy poza miastem Marki.

Czy będzie praca na miejscu?
Podano wyniki statystyczne w Regionie Warszawskim Wschodnim, który obejmuje powiaty: garwoliński, legionowski,
miński, nowodworski, otwocki i wołomiński. We wrześniu 2017 roku najwyższy wzrost ilości zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w powiecie wołomińskim. Niepokoi także opinia o spadku rentowności małych firm i przedsiębiorstw
rodzinnych w miastach i gminach powiatu.
o krótką analizę przyczyn
pogarszania się sytuacji na
rynku pracy i pośród przedsiębiorców funkcjonujących
w przestrzeni lokalnej poprosiliśmy ekonomistę andrzeja
Sadowskiego, prezydenta
Centrum im. adama Smitha
oraz członka narodowej
rady rozwoju utworzonej
przez prezydenta andrzeja
Dudę.

LEPSZE PODATKI
Nie wszystko zależy od władz
w Warszawie. Lokalne władze,
lokalny rząd mają sporo możliwości, aby w pierwszej kolejności nie przeszkadzać przedsiębiorcom. W drugiej zaś, jak
to ma bardzo często miejsce
w Polsce, obniżać w granicach
ustawowych chociażby podatki
od nieruchomości, które mają
wpływ i na powstawanie firm
i ich funkcjonowanie.
Widać,
jak
konkurujące
ze sobą między innymi lepszymi podatkami, lepszą obsługą
przedsiębiorców gminy czy
samorządy wygrywają i mają
na swoim terenie więcej zarejestrowanych oraz płacących podatki przedsiębiorstw
niż sąsiedzi. Samorząd nie jest
bezwładny i bezbronny, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość.
Może przedsiębiorczości sporo
zaoferować. Poza, oczywiście,
dobrym słowem.
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WSpARcIE SAMoRZąDu

Z tytułu zatrudnienia w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o.
Z tytułu umowy o pracę na
rzecz innego pracodawcy poza
miastem Marki.

REKLAMA

Samorząd jest sporym beneficjentem tzw. pieniędzy europejskich. Trzeba pamiętać, że to
są w dużej mierze pieniądze
płacone przez polskiego obywatela jako podatnika w Unii
Europejskiej. Samorząd może
bardzo aktywnie wykorzystywać pieniądze na kierowanie
ich do przedsiębiorstw w ramach chociażby zatrudnienia.
Mimo że nie jest to rozwiązanie

optymalne, niemniej za pomocą takich działań można obniżać dotkliwość związaną z opodatkowaniem
pracy. Można to zrobić poprzez refinansowanie części obciążeń wynikających ze składek i podatków
w ramach tworzenia miejsc pracy.
Samorząd musi mieć po prostu
wiedzę, co może zaoferować swoim
przedsiębiorcom. Dzięki nim funkcjonuje lokalna społeczność, której przedstawiciele mają pracę na
miejscu.

wyjątku, a nie reguły. Stąd te samorządy, które tak podejdą do
przedsiębiorcy mogą liczyć na to,
że korzyści z tego tytułu będzie
więcej, niż dyskomfortu dla nie-

ORGANIZACJE
pRZEDSIĘBIoRcÓW I EDuKAcJA
Organizacje
przedsiębiorców
w dzisiejszym systemie nie mają
szczególnych praw. Takie uprawnienia mogą nadawać lokalne władze, które będą chciały mieć za
partnera w sprawach społecznych
i inwestycyjnych właśnie przedsiębiorców. Nie urząd tworzy miejsca
pracy. Robią to ci przedsiębiorcy,
którzy mają najlepsze rozpoznanie,
chociażby w możliwościach lokalnego rynku pracy, bo rynki pracy są
lokalne. Nie ma czegoś takiego jak
ogólnopolski rynek ze statystyczną
stopą bezrobocia. Przedsiębiorcy
wiedzą, jakie kwalifikacje byłyby
potrzebne i powinny być kształtowane w lokalnych szkołach. To nie
jest dzisiaj powszechnym elementem współpracy między instytucjami samorządowymi i organizacjami
przedsiębiorców. Lepsza współpraca spowoduje, że firmy będą miały
inne możliwości, na które pracuje
samorząd.

ucZMY SIĘ oD SAMoRZąDÓW
W INNYcH KRAJAcH
Polscy przedsiębiorcy, którzy
docierają do innych krajów, są
zdumieni sposobem funkcjonowania władz lokalnych, które po zgłoszeniu chęci uruchomienia firmy
od razu rozwiązują każdy problem
przedsiębiorcy. Nie przedsiębiorca jest petentem, tylko dostaje
gotowe decyzje, rozwiązania, po
to tylko, żeby jego firma w najkrótszym czasie zaczęła działać
i zatrudniła osoby z lokalnej społeczności. Stąd zmiana podejścia
do przedsiębiorcy jako kreatora
życia nie tylko gospodarczego, ale
w dużej mierze także społecznego.
Ta zmiana powinna spowodować
po stronie samorządów i funkcjonowania urzędów przejście na tzw.
bankowy system obsługi, jak to
ma miejsce w instytucjach finansowych. Przedsiębiorca zgłasza
problem, a administracja dostarcza gotowe rozwiązanie. Dzisiaj
jest to rzecz w Polsce na zasadzie

fot. archiwum

REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

których urzędników. Może byli
przyzwyczajeni do traktowania
przedsiębiorcy, jako tego, który
musi czekać na korytarzu na przystawienie przysłowiowej pieczątki.
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Wybory
w Markach

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

W niedzielę, 19 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Marki.
Lokal wyborczy znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 2, ul. Wczasowa 5,
będzie czynny w godz. 7.00-21.00. Uprawnionych do głosowania jest 1 058 osób.

FAKTY.historia

Telefony
alarmowe

Pamięci Kościuszkowców

Weterynarz

W czwartek, 26 października w parku Dębinki w Zielonce odbyła się uroczystość
poświęcona kolejnej rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.

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

10 listopada (piątek)
15:30 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
20:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
11 listopada (sobota)
15:30 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
20:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
12 listopada (niedziela)
14:00 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
16:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
18:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
13 listopada (poniedziałek)
15:30 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
20:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
14 listopada (wtorek)
15:30 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
20:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
15 listopada (środa)
15:30 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
www
20:00 – Listy
do.kino.robi.to
M. 3 – 16 zł
16 listopada (czwartek)
15:30 – Między nami wampirami 2D – 16 zł
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
20:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
23 listopada (czwartek)
19:00 – Spektakl teatralny SPA – 70 zł,
90 zł
4 grudnia (poniedziałek)
17:30 – Kabaret Hrabi – 60 zł, 80 zł

www.kino.robi.to
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Na wydmie położonej pomiędzy
traktem ku Kobyłce a lokalnej drodze do Maciołek, czyli od obecnego
Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Poniatowskiego do Urzędu Miasta
Zielonka rozegrała się ostatnia faza
przedostatniej bitwy Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku, nazywanej przez historyków bitwą pod
Kobyłką.
O znaczeniu tych wydarzeń
przypomnieli burmistrz Grzegorz
Dudzik i prezes Towarzystwa Przyjaciół Zielonki Magdalena Hniedziewicz. W 1994 r. z inicjatywy Towarzystwa, w 200. rocznicę bitwy,
odsłonięty został pomnik, przy którym odbyły się uroczystości. O poległych na tej ziemi żołnierzach
pamiętaliśmy również w modlitwie,
którą poprowadził ks. proboszcz
Kazimierz Seta. Wydarzenie zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem przez delegacje.
Rano 26 października przednie
rosyjskie oddziały armii Suworowa,
posuwające się w kierunku Warszawy, napotykają w Kobyłce gotowe
do walki oddziały powstańcze. Rozpoczyna się bitwa. W pierwszej fazie bitwy powstańcy odnoszą sukces i odpierają atak kozaków.  
Jednak w miarę włączania się

opr. eda

Happysad
w Radzyminie
W piątek, 17 listopada o godz. 19.00
w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Radzyminie (wejście od ul. Batorego) rozpocznie się koncert zespołu Happysad.
Gościnnie wystąpi grupa
Terriffic Sunday. Koncert odbędzie
się w ramach trasy „Ciało obce”. Bilety:
25 zł. Informacje i rezerwacje: salakoncertowa@bibliotekaradzymin.pl, tel. 22
786 50 24.

Kabaret i recital

Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7 zaprasza: 12 listopada,
godz. 16.00 – Kabaret Weźrzesz (bilety:
25 zł); 18 listopada, godz. 18.00 – recital Piotra Machalicy pt. „Mój ulubiony
Młynarski” (bilety: 28 zł). Informacje
i rezerwacje: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13.
do walki kolejnych nadchodzących oddziałów Suworowa rosnąca
przewaga armii rosyjskiej powoduje rozbicie dywizji powstańczej
i jej wycofywanie w kierunku Pragi.
Około godz. 9.00, przy ciągłych atakach kawalerii rosyjskiej, kolumna
Byszewskiego dociera do rzeki Długiej i przeprawia się przez nią.
Kolumna dociera do zalesionych
wzgórz w okolicy dzisiejszej ul. Poniatowskiego w Zielonce i zajmuje
tam pozycje obronne. Powstańcy

zostają otoczeni. Około godz.
10.00
Suworow
przyjeżdża
w okolice obecnej stacji PKP.
Rozkazuje kawalerii zsiąść z koni
i uderzyć na powstańców. Jest
to najbardziej zaciekłe i krwawe
starcie w czasie całej bitwy rozpoczętej przed świtem w Kobyłce. Nierówna walka trwała około
pół godziny. Spośród około 450
powstańców poległych w czasie
bitwy większość zginęła w czasie tego ostatniego starcia.

Suknia zdobi
człowieka!

szej biblioteki oraz kącik malucha
wręcz stworzone są z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Należy
podkreślić, że akcja możliwa jest
dzięki przychylności i wsparciu
władz naszego miasta, rady miasta
oraz tak ważnych lokalnych firm.

konkurs „Zostań Superczytelnikiem”. Bardzo jestem ciekawa, komu
uda się zebrać wszystkie naklejki
i zdobyć miano Wołomińskiego Superczytelnika.
W grudniu zaprosimy czytelników na nastrojowe spotkanie autorskie, podróż po byłej Jugosławii
w dźwiękach bałkańskiej muzyki
zespołu Jugonostalgia.
Koniec roku to, oczywiście, wyczekiwany przez wszystkich wieczór promocyjny publikacji „Rocznik Wołomiński”, który odbędzie się
8 grudnia.
Serdecznie Państwa zapraszam
do odwiedzenia wołomińskiej biblioteki i uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta.

Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida
20 zaprasza w niedzielę, 19 listopada
o godz. 16.30 na spotkanie z etnograf
Elżbietą Piskorz-Branekovą pt. „Suknia
zdobi człowieka!”. Spotkaniu towarzyszyć będzie koncert Kapeli Ludowej Mazowszanie. Informacje: www.fabryczka.
com.pl, tel. 22 787 41 13.

Fakty.kultura

Jesień w bibliotece
O spotkaniach autorskich, akcjach i konkursach
rozmawiamy z Izabelą Bochińską, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wołominie.   
Edyta Nowak-Kokosza: Jesień
w wołomińskiej bibliotece jest
urozmaicona, wiele się dzieje…
Izabela Bochińska: – Powakacyjny
sezon spotkań autorskich otworzyliśmy spotkaniem z Przemysławem
Wechterowiczem, twórcą znakomitych książek dla najmłodszych, autorem „Proszę mnie przytulić” czy
„Uśmiech dla żabki”. Autor opowiedział wołomińskim przedszkolakom
o swoich książkach, zaangażował
do wspólnego czytania i stworzenia
opowieści.
22 października zaprosiliśmy
Państwa na spotkanie autorskie
z Ałbeną Grabowską, autorką książek dla dzieci i dorosłych, twórczynią m.in. serii „ Stulecie winnych”,
„Alicja w krainie czasów”.
A przed nami spotkanie z Danielem Olbrychskim i Cyber
Marianem.
– Tak. Już w najbliższą niedzielę,
12 listopada o godz. 17.00 spotkanie
z aktorem Danielem Olbrychskim.
Jest mi niezmiernie miło, że to kolejna osoba znana z ekranu telewizji, która z przyjemnością odwiedzi
Wołomin, aby spotkać się z mieszkańcami, a Państwo swym zainteresowaniem organizowanym spotkaniem potwierdzacie, że nasze
działania odpowiadają na Państwa
kulturalne potrzeby.
Aby udowodnić, że wołomińska
biblioteka jest miejscem dla każdego, przygotowaliśmy również

spotkanie dla fanów YouTube’a. 15
listopada o godz. 14.00 jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy
polskiego Internetu, autor doskonałej autobiografii, a zarazem poradnika YouTubera Cyber Marian
spotka się z młodzieżą.

Po wakacyjnej przerwie ruszył
Dyskusyjny Klub Książki Dorosłych i Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki oraz Maluchy
w bibliotece. Kto może należeć
do tych klubów? W jaki sposób
można się zapisać?
– Każdy może dołączyć do rozczytanego klubu miłośników książek, jeśli tylko kocha książki i lubi
o nich rozmawiać. My zapewniamy
niepowtarzalną atmosferę i filiżankę aromatycznej kawy.
W tym roku ruszyła Biblioteczna paka dla niemowlaka. Skąd
pomysł na taką akcję?
– Od zawsze bardzo ważny był
dla mnie najmłodszy czytelnik, ponieważ wiem, jak istotne jest czytanie dzieciom już od pierwszych dni
życia, jak ogromny wpływ ma czytanie na ich rozwój. To w rodzicach
najpierw musimy wzbudzić   chęć
odwiedzenia biblioteki, wypożyczenia książek dostosowanych do
wieku małego odbiorcy i właśnie Biblioteczna paka dla niemowlaka ma
być zachętą do zapisania do biblioteki dzieci urodzonych w tym roku.
A przecież kolorowe wnętrza na-

fot. archiwum

Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl
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fot. um zielonka

Gabinet weterynaryjny
wwlWet

fakty.news

Jakie plany na zimę w bibliotece?
– Do zimy u nas jeszcze daleko,
tyle zadań i spotkań przed nami….
Właśnie zakończyliśmy Literacki
Budżet Obywatelski, teraz będziemy realizować literackie życzenia
czytelników, a pozyskana kwota
40.000 zł na zakup nowości wydawniczych równa się pokaźna
dawka dobrej literatury.
W naszej bibliotece nadal trwa

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Na stronie radzymińskiego urzędu pojawił się komunikat burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, w którym
informuje, że woda z ujęcia oligoceńskiego w Ciemnem jest wolna od bakterii i nadaje się do spożycia.
W ostatnich dniach października w ujęciu wody oligoceńskiej w Ciemnem wykryto nieznaczne zanieczyszczenie
bakteriologiczne. Ujęcie zostało natychmiast zamknięte. 30 października zostało gruntownie wyczyszczone
i wypłukane, a w kolejnych dniach Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła badania wody.
Wyniki badań z 6 listopada wykazały, że woda z ujęcia w Ciemnem jest znów bezpieczna i zdatna do picia.

Woda bez bakterii
FAKTY.HISTORIA

FAKTY.KuLTuRA

100-lecie paraﬁi w Markach
20 października 1917 roku kardynał Aleksander Kakowski erygował parafię św. Izydora
w Markach. Po kilkunastu latach starań mareccy wierni otrzymali samodzielną
parafię. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia 22 października odbyła się uroczysta
Msza Święta, celebrowana przez abp. Henryka Hosera.
Danuta Stefaniak

Już niebawem, ze swym spektaklem, do Wołomina przyjedzie warszawski Teatr Kamienica. W czwartek, 23 listopada
o godz. 19.00 w kinie Kultura zostanie wystawiona zabawna
polska komedia pt. „SPA czyli Salon Ponętnych Alternatyw”.
Autorem i reżyserem sztuki jest Emilian Kamiński.
opr. AM

fot. m.Sz.

W swojej homilii arcybiskup nawiązał do historii parafii, zastanawiając się, jak silne musiało być
pragnienie pogłębiania swojej wiary
w mieszkańcach Marek, że ci wybudowali kościół na kilkanaście lat
przed powołaniem parafii. Markowianie byli bardzo zaangażowani
w budowę świątyni. Dzięki temu
zewnętrzne ściany 12-metrowego
budynku stanęły zaledwie po 7 miesiącach.
Po Mszy Dariusz Grajda, dyrektor Kolei Mazowieckich w imieniu
marszałka Sejmiku Województwa
Mazowieckiego wręczył na ręce
proboszcza ks. Kazimierza Sztajerwalda odznaczenie Pro Masovia
dla mareckiej parafii.
Następnie ks. Sztajerwald wręczył pamiątkowe medale dla osób
zasłużonych dla mareckiego kościoła. Tę część obchodów zakończyło nadanie tytułu „Zasłużony dla
miasta Marki” Jerzemu Kalisiakowi,

Teatr Kamienica
w Wołominie

przedsiębiorcy i filantropowi. Akt
nadania oraz pamiątkową statuetkę
odebrały dzieci: siostra Magdalena
CSL, ks. Robert oraz Marek Kalisiak.
Parafianie mogli wziąć udział
w jeszcze dwóch jubileuszowych
wydarzeniach. Kwadrans po godzinie 15.00 w Domu Katolickim

Stowarzyszenie
Struga-Marki-Pustelnik wystawiło nowe
przedstawienie „Kolacja dla
darczyńcy”, nawiązujące do roli
rodziny Briggsów w budowie kościoła. Obchody zakończył koncert chóru Gospel Joy.

Brawurowa gra aktorska, klimat
zakopiańskiego hotelu i przezabawne dialogi gwarantują rozrywkę
na najwyższym poziomie. W spektaklu swój kunszt aktorski zaprezentują: Paulina Holtz, Agata Załęcka, Piotr Skarga, Anna Powierza,
Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligienza,
Jacek Rozenek.
Nie każdy kierownik hotelu ma
okazję gościć tajemniczego PREZESA, czyli Szefa wszystkich Szefów,
od którego zależy być albo nie być
hotelu, którym kieruje. Taka szansa
trafia się Hubertowi, kierownikowi
hotelu w Zakopanem, który od miesięcy przygotowuje się na tę jakże
ważną wizytę.
Splot niefortunnych zdarzeń i góralska gwara sprawiają, że najwyż-

szy rangą dostojnik trafia do pokoju,
w którym nic nie wygląda tak, jak
powinno. Mimo że widok z okna jest
na Giewont, uwagę PREZESA przykuwa coś zupełnie innego…
Nie wszystko jednak jest stracone, ponieważ PREZES pożyteczne
połączył z przyjemnym i zaprosił do
hotelu kochankę, nie mając pojęcia
o tym, że żony też czasem robią
niespodzianki…
Warto przyjść, obejrzeć. Dawka
zdrowego śmiechu gwarantowana!

Bilety do nabycia:
W kasie kina Kultura,
ul. mickiewicza 9, Wołomin,
tel. 22 776 27 51
Zamówienia grupowe
i informacje tel. 502 661 402
Bilety w cenie już od 70 zł do 90 zł
Bilety przez internet: kubilecik.pl

NEKROLOG

Pan Andrzej
Niedawno pożegnaliśmy Pana Andrzeja Turkota,
mieszkańca Jarzębiej Łąki, wieloletniego współpracownika Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie, byłego nauczyciela ﬁzyki w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie.
Pożegnaliśmy z poczuciem dużej straty, wielkiego
bólu i trudności w oswojeniu się z Jego nagłą
śmiercią. To był człowiek, jakiego nie spotyka się
codziennie. Pełen ciepła, dobroci, serdeczności
wobec świata i ludzi, ciekawy rozmówca, kochający
mąż i ojciec, życzliwy sąsiad, po prostu... DOBRY
CZŁOWIEK.
Imponował nam pogodą ducha, mądrością
i życiową energią. Z rozmów z nim wiem,
że oswajał się z przemijaniem życia, dużo czytał,
był religijny, duchowo przygotowywał się na
koniec, który może kiedyś nadejść.
Ale wiem też – i chcę to nie tylko wypowiedzieć,
ale wręcz wykrzyczeć – że choć odszedł, to jednak
pozostał! I wciąż pozostaje dla wszystkich, którzy
mieli szczęście go poznać, nie tylko wspomnieniem,
ale ciągle żywym natchnieniem, inspiracją do
dobrego życia.
I pozostaje życzeniem, by każdy człowiek miał
takie szczęście, jakie mieliśmy my, którzy Go
znaliśmy: szczęście spotkania na swojej drodze
kogoś takiego, jak Pan Andrzej.
Marek Kaczkowski
DYREKTOR CENTRUM
EDUKACJI FILMOWEJ

KonKUrS
Dla czytelników „faktów.wwl” mamy niespodziankę
– podwójne zaproszenie na spektakl „SPA czyli Salon Ponętnych
Alternatyw”. Wystarczy podać datę uroczystego otwarcia
Teatru Kamienica.Odpowiedź proszę przesłać w dniu 16.11.2017 r.
na adres: reklama@fakty-wwl.pl podając: imię, nazwisko
i miejscowość (w tytule: konkurs). Spośród uczestników
rozlosujemy nagrodę.
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TEKST PROMOCYJNY

W sobotę, 4 listopada w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie
(gmina Wołomin) odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia „Razem
Możemy Więcej” z Kobyłki.

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce zaprasza
w niedzielny wieczór, 19 listopada na wyjątkowy
koncert. Usłyszymy utwory I.J. Paderewskiego
zaaranżowane na fortepian i kwintet smyczkowy.

Razem możemy więcej

Paderewski w Zielonce
fot. ro

KONCERT
wystapi
, przy fortepianie Karol Radziwonowicz
z kwintetem smyczkowym

niedziela 19 listopada

Rafał orych
Uczestnicy spotkania zapoznali
się z ofertą Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie i obejrzeli
film „Zwycięstwo 1920”.
Przedmiotem sobotnich rozmów było podsumowanie dotychczasowych inicjatyw stowarzyszenia, np. Karty Kobyłczanina oraz
akcji społecznej „TAK dla ścieżki
rowerowej wzdłuż torów”. Ponadto członkowie omówili cele na
przyszły rok.
– Poprzez sport pragniemy
wychowywać dzieci i młodzież

w duchu fair play oraz zdrowej
rywalizacji. Za nami dwie edycje
wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej „Walka Dzielnic” oraz
turniej piłki nożnej FMK Szydełkiewicz CUP, w którym uczestniczyło prawie 100 zawodników –
mówi prezes Adam Markuszewski.
– Obecnie prowadzimy Amatorską Ligę Siatkówki. Mamy wizję
Kobyłki jako stolicy siatkówki w powiecie wołomińskim. Tu chciałbym
bardzo podziękować panu burmistrzowi Robertowi Roguskiemu za
otwartość i wspieranie naszych inicjatyw. W planach mamy również

koncert Świątecznego Chóru Forum Mieszkańców Kobyłki. To pokazuje, że również kultura nie jest
nam obca – dodaje.
– Oprócz pięknego śpiewu chcemy
również stworzyć książkę kucharską
pt. „Kobyłczanie gotują”. Każdy przepis do nas przesłany będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
Dlatego zapraszam do śledzenia naszego profilu na stronie facebookowej oraz na stronie www.rmw.org.
pl. Jeszcze wiele ciekawych inicjatyw
przed nami i wiele pięknych chwil,
integrujących naszą kobyłkowską
społeczność – podsumowuje.

REKLAMA

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

SALA WIDOWISKOWA OKiS

Przy fortepianie i w roli prowadzącego wystąpi wybitny
znawca twórczości Paderewskiego Karol Radziwonowicz.
Po koncercie odbędzie się projekcja dokumentu Bohadana
Rączkowskiego, opowiadającego o dokonaniach kompozytora i męża stanu.
Karol Radziwonowicz w 1982 r.
ukończył Akademię Muzyczną
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Doskonalił umiejętności także w Ameryce na Indiana University School of Music
w latach 1987-1988.
Artysta posiada znaczący
dorobek fonograficzny. Jako jedyny pianista na świecie nagrał
wszystkie dzieła fortepianowe
Ignacego Jana Paderewskiego.

Nagranie to zostało wyróżnione
nagrodą francuskich krytyków
„Diapason”. Nagrał również utwory Paderewskiego z towarzyszeniem orkiestry.
Piastuje stanowisko prezesa Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
Koncert w tak wspaniałej oprawie i mistrzowskim wykonaniu
zainauguruje w Zielonce rok obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Sala widowiskowa OKiS w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3. Niedziela, 19 listopada, godz. 19.00.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

REKLAMA

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

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

Na drodze
do Niepodległości

W wydaniu okolicznościowym na
99 rocznicę Odzyskania Niepodległości Wspólnota Samorządowa
Powiatu Wołomińskiego prezentuje
opracowanie przygotowane przez
Marcina Ołdaka. Zawiera informacje o wydarzeniach historycznych
od utraty do odzyskania Wolności.
Wydarzenia są ułożone chronologicznie i dotyczą 12 gmin powiatu
wołomińskiego. Opracowanie jest
także dla stowarzyszenia inauguracją obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, którą będziemy
przeżywać w 2018 roku.

99 Rocznica
Odzyskania Niepodległości
Jesienią 1918 roku, po 123 latach niewoli, kilku tragicznych Powstaniach przeciw zaborcom, POLACY wykorzystali historyczną
szansę i zrzucili jarzmo niewoli.
Zaborcy osłabieni pierwszą wojną światową nie byli w stanie po
raz kolejny stłumić polskiego marzenia o WŁASNYM WOLNYM
PAŃSTWIE. Krew przelewana przez kolejne pokolenia nie poszła
na marne.
Pragnienie wolności wysysane z Mlekiem Matki i pamięć o bohaterach kolejnych Powstań przekazywana z pokolenia na pokolenie
okazały się silniejsze niż tyrania zaborców.
Dziś to my odpowiadamy za to, jaką Polskę przekażemy kolejnym
pokoleniom Polaków.
Polskę silną, bezpieczną, szczęśliwą, mocno zakorzenioną w naszej tysiącletniej chrześcijańskiej kulturze czy bezideową, skłóconą, targaną ,,partyjnymi wojenkami”.
W przededniu kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości zachęcam każdego z nas do swoistego rachunku sumienia i odpowiedzi
sobie na pytanie: Co ja zrobiłem i robię dla mojej Ojczyzny?
Adam Kopczyński

Przewodniczący
Zarządu Powiatowego
WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ
(Powiat Wołomiński)

Działalność Wspólnoty
W ramach realizowania statutowego zadania krzewienia
wiedzy o historii Małej Ojczyzny Wspólnota Samorządowa Powiatu Wołomińskiego z okazji ważnych uroczystości opracowuje i rozdaje pamiątkowe wydawnictwa o dziejach obecnych
terenów powiatu wołomińskiego. Na kolejnych stronach można znaleźć informacje o wydarzeniach dotyczących odzyskania
Niepodległości we wszystkich 12 gminach obecnego powiatu.

Kim jesteśmy?
Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa jest organizacją,
która gromadzi liczne grono działaczy samorządowych i sympatyków zaangażowanych w rozwój samorządnej Rzeczpospolitej. Działalność publiczną prowadzimy od 2001 roku, będąc
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami
Wspólnoty Samorządowej są w dużej części radni wszystkich
szczebli samorządu lokalnego w gminach, powiatach i sejmiku.
Także starostowie, burmistrzowie i wójtowie, jak również liczni
liderzy i osoby aktywne, angażujące się na rzecz swoich środowisk lokalnych i mieszkańców.     

Póki w narodzie myśl swobody żyje
Wola i godność, i męstwo człowiecze
To ani łańcuch, co mu ściska szyję
Ani utkwione w jego piersiach miecze
Ani go przemoc żadna nie zabije
Zginąć on może z własnej tylko ręki:
Gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha
I to zwątpienie, co szepce do ucha
Że jednym tylko lekarstwem na męki
Jest dobrowolne samobójstwo ducha
Adam Asnyk

II

ZIelonKa

KoByŁKa

– W październiku 1794 roku pod Kobyłką rozegrała się
jedna z ostatnich bitew Insurekcji Kościuszkowskiej. Klęska
powstańców otworzyła Rosjanom drogę na Warszawę.
W boju uczestniczyły wycofujące się oddziały litewskie
pod Andrzejem Mokronowskim i Janem Meyenem oraz
nacierające na nich wojsko dowodzone przez Aleksandra
Suworowa. Ostateczne złamanie i pogrom litewskiej
piechoty dokonał się w okolicy Karczmy przy dzisiejszej
stacji kolejowej Zielonka oraz na zielonkowskich wydmach.

Kosynierzy przed jedną z bitew.

Szczepana Filsjeana można porównać ze
słynnym Janem Kilińskim.

Bazylika w Kobyłce.

Obraz przedstawiający
bitwę z epoki.

– Miasto słynne dzięki przepysznej
barokowej bazylice miało swojego
bohatera Powstania Kościuszkowskiego.
Szczepan Filsjean – z pochodzenia
Francuz był zarządcą tutejszej fabryki
pasów kontuszowych. Gdy wiosną 1794
roku Warszawa podniosła się przeciwko
Rosjanom, Filsjean na czele pracowników
fabryki i mieszkańców Kobyłki zaatakował
Kozaków stacjonujących w miejscowości.
Początkowe sukcesy obróciły się w klęskę.
Powstańcy zostali rozbici, a Filsjean zakłuty
na śmierć.

Generał
Józef Chłopicki.

ZĄBKI

raDZymIn

- Tu stoczono jedną
z przełomowych bitew wojny
polsko-austriackiej 1809 roku. Gdy
w 1809 roku Austria wypowiedziała
wojnę Napoleonowi, byt Księstwa
Warszawskiego stanął pod znakiem
zapytania. Po nierozstrzygniętej
bitwie pod Raszynem Austriacy
zajęli Warszawę. Część oddziałów
polskich, na rozkaz generała Jana
Henryka Dąbrowskiego, przeszła
Narew w Sanoku i zaatakowała
Radzymin. Dzięki Victorii Polaków
wojska Księstwa mogły podjąć
zwycięski rajd w głąb zaboru
austriackiego.

– Zimą 1831 roku podczas Powstania Listopadowego na Warszawę sunęła
potężna rosyjska armia pod dowództwem generała Dybicza. Dowództwo polskie
zastanawiało się, skąd przyjdzie atak, od szosy brzeskiej czy od Kamieńczyka? W
Ząbkach kwaterowały wówczas oddziały pierwszego dyktatora powstania Józefa
Chłopickiego. Do wielkiej bitwy doszło ostatecznie pod Olszynką Grochowską.
Polacy za cenę wielkich strat odparli nieprzyjaciela.

Obraz „Bitwa pod Raszynem”.

Bój o Olszynkę Grochowską.

III

Doktor Władysław Czarkowski
- dowódca sił powstańczych
w bitwie pod Międzylesiem/Boruczą.

KlemBÓW

STraCHÓWKa

– W marcu 1863 roku w lasach między
Strachówką a Międzylesiem doszło
do bitwy powstańczego oddziału
dowodzonego przez dra Władysława
Czarkowskiego z silną kolumną wojsk
rosyjskich. Polacy starali się nie dać
zepchnąć z gęstego lasu prosto na
ogień nieprzyjacielskich armat. Polegli
powstańcy zostali pochowani na
pobojowisku. W 1936 roku społeczność
powiatu radzymińskiego ufundowała
w tym miejscu istniejący do dziś
pomnik.

Generał
Franciszek
Żymirski.

– Generał Franciszek Żymirski, dzielny żołnierz wsławiony w licznych bojach
i szeregu kampanii wojennych jest jednym z bohaterów Powstania Listopadowego.
Podczas bitwy pod Olszynką Grochowską powstrzymywał kontrataki Rosjan aż do
śmiertelnego postrzelenia kulą armatnią. Generał najszczęśliwsze i najspokojniejsze
lata swojego życia spędził w Klembowie. Był właścicielem tutejszego majątku
ziemskiego i wsławił się po wsze czasy jako fundator i budowniczy kościoła pod
wezwaniem św. Klemensa.
Artur Grotter „Bitwa”.

WoŁomIn

– Nie byłoby niepodległości, gdyby nie XIX-wieczni
pozytywiści i ich hasło pracy organicznej. Najlepszym
przykładem człowieka z wielką wizją z powodzeniem
realizującego ambitne, wielkie cele jest Henryk Konstanty
Wojciechowski – architekt, który kupił majątek Wołomin
i zaplanował przyszły zespół miejski pod względem
urbanistycznym. Dzięki Wojciechowskiemu Wołomin
przeistoczył się ze wsi i osady kolejowej w szybko
rozwijające się miasto.

marKI

Pałac Briggsów.

– W latach 80. XIX stulecia w Markach powstała jedna z najnowocześniejszych w tej
części Europy przędzalni wełny. Właścicielami gigantycznego przedsiębiorstwa byli
bracia Briggs. Marki przeżyły wówczas czas prawdziwej prosperity. Gdy
w 1905 roku teren Królestwa Polskiego objęły wielkie strajki robotników, nie inaczej
było także w fabryce braci Briggs. Polacy domagali się wówczas nie tylko spełnienia
postulatów socjalnych, ale też społecznych i politycznych. Po rewolucji
1905 roku dopuszczono do używania języka polskiego w szkołach i urzędach,
a także umożliwiono zakładanie polskich organizacji.
Henryk Konstanty Wojciechowski.

IV

DĄBrÓWKa

– W początkach XX stulecia we dworze w Głuchach,
miejscu narodzenia Cypriana Kamila Norwida
zamieszkał wybitny rzeźbiarz, Bolesław Jeziorański.
To on był głównym pomysłodawcą i autorem
istniejącego do dziś pomnika Tadeusza Kościuszki
w Dąbrówce. Monument odsłonięto w czerwcu
1918 roku. Wydarzeniu towarzyszyła wielka,
patriotyczna manifestacja. Obecni na niej byli jeszcze
żołnierze niemieccy… za kilka miesięcy Polska
powstała z niewoli.

PoŚWIĘTne

Joachim Lelewel.
Międzyleś, lata międzywojenne (ze zbiorów zasłużonej
dla tej gminy rodziny Zaborowskich).

– Z Poświętnem i jego okolicami związane są zasłużone dla Polski rody
Szymanowskich i Lelewelów. Na dzisiejszą gminę składają się dawne gminy
Międzyleś i Ręczaje. Niezmordowanym bojownikiem o niepodległość,
a w czasie I wojny światowej liderem tajnej, działającej na rzecz odrodzenia
ojczyzny, Polskiej Organizacji Wojskowej w regionie był Franciszek Kominek
z Turza. Ten zasłużony działacz chłopski pełnił kluczowe funkcje w lokalnej
konspiracji nie tylko podczas I wojny, ale także podczas II wojny światowej,
kiedy był Powiatowym Delegatem Rządu na Kraj.
Komitet Budowy przy pomniku Kościuszki (przekazane przez GOK w Dąbrówce).

JaDÓW

TŁUSZCZ

Feliks Tarczyński
- nauczyciel, dowódca
POW w Tłuszczu.

– Dawne miasteczko Zamoyskich
jest miejscem narodzenia jednego
z najbardziej zasłużonych żołnierzy
Legionów Polskich, generała
Gustawa Orlicz-Dreszera. Tutejszy
plac nosił jego imię jeszcze
w czasach komunistycznych. Gdy
Polska odzyskiwała niepodległość
w 1918 roku, lokalni żołnierze POW
wystąpili przeciwko Niemcom.
Doszło do strzelaniny, w której
od nieprzyjacielskiej kuli poległ
Władysław Białobrzeski. Ten młody,
dwudziestopięcioletni bohater jest
dziś symbolem Święta Niepodległości
w powiecie wołomińskim

Tłuszcz, ul. Powstańców (ok. 1920 r.).

– Okolice Tłuszcza były od pierwszej dekady XX wieku kolebką ruchu
chłopskiego. Podczas I wojny światowej młody nauczyciel Feliks Tarczyński był
liderem tutejszej Polskiej Organizacji Wojskowej. Konspiratorzy zasłużyli się
w dziele odzyskania niepodległości. Latem 1918 roku miał miejsce wypadek
walki z Niemcami w Mokrej Wsi, a gdy w listopadzie do Warszawy powrócił
Józef Piłsudski, chłopcy wzięli sprawy we własne ręce i po długiej strzelaninie
rozbroili stacjonujących tu żandarmów niemieckich.
Rozbrojenie Niemców w Warszawie (listopad 1918 r.).

fakty.wwl
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Uczestnicy zasiedzenia
Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
to postępowanie długie i skomplikowane. Nawet, jeśli wnioskodawca władał
nieruchomością od dziesięcioleci, to
nabycie przez niego prawa własności nie
zawsze okazuje się jedynie formalnością.
Szczególnie kłopotliwą kwestią podczas postępowania sądowego
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie jest
wskazanie dotychczasowego prawnego właściciela danej nieruchomości.
Jest on bowiem najbardziej zainteresowany wynikiem postępowania (grozi
mu bowiem utrata własności nieruchomości) i dlatego też powinien brać
udział w postępowaniu. Sąd przestrzega tej zasady i dąży do tego, by właściciel został zawiadomiony o toczącym się postępowaniu. Sąd najczęściej
wzywa wnioskodawcę do wskazania właściciela lub jego następców prawnych, zakreślając do tego 7- lub 14- dniowy termin.
Tymczasem właściciele są często nieznani z miejsca pobytu – ich dane
zawarte w wypisie z rejestru gruntów czy księdze wieczystej są już nieaktualne, a jako że nie interesowali się nieruchomością od dziesięcioleci, wnioskodawca ani jego sąsiedzi nie znają ich osobiście. Termin jednak został przez
sąd zakreślony i mija nieubłaganie. Co wtedy zrobić? Ostatecznym sposobem poszukiwania właściciela jest zamieszczenie ogłoszenia w „Monitorze
Sądowym i Gospodarczym”, w „Rzeczypospolitej”, a także w budynku sądu
czy gminy wzywającego wszystkich zainteresowanych do udziału w sprawie
(wskazywał na to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5.III.1996 r.).
Osoba występująca o stwierdzenie zasiedzenia zobowiązana jest też
wskazać wszystkie inne osoby zainteresowane wynikiem postępowania. Powinni zatem zostać wskazani inni poza wnioskodawcą posiadacze samoistni
danej nieruchomości oraz jej posiadacze zależni, np. najemcy, dzierżawcy. Zainteresowanymi są także posiadacze gruntów sąsiednich, jeśli roszczą sobie
prawa do własności danej nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu
Osoby zainteresowane mają status uczestników postępowania i mogą
aktywnie działać, popierając złożony wniosek o zasiedzenie lub zwalczając
go, powołując dowody na poparcie swojego stanowiska.
Wniosek o zasiedzenie nieruchomości powinna złożyć osoba, która jest
posiadaczem samoistnym. Posiadacz taki faktycznie włada daną nieruchomością jak jej właściciel. Posiadacz samoistny musi więc mieć rzeczywistą
władzę nad nieruchomością oraz posiadać wolę władania tą nieruchomością
tak, jakby był jej właścicielem. Inaczej mówiąc, posiadacz samoistny musi
czuć się właścicielem.
Adwokat Anna Błach
kancelaria adwokacka
nadma, ul. malinowa 10
tel. 22 214 01 46
tel. 692 383 412

fakty.mamy dziecko
W ostatnim czasie w Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym
Szpitala Powiatowego w Wołominie
urodzili się m.in.:
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Praca domowa
Wiecie Państwo, co w ciągu tygodnia spędza sen z oczu rodzicom
dzieci w wieku szkolnym? O czym myślą, wracając z pracy, stojąc
w korku, robiąc w biegu zakupy i gorączkowo planując menu na dzień
następny? Jakie pytanie pada zaraz po sakramentalnym: „Jak było
w szkole?” i w dużej mierze organizuje nam resztki wolnego popołudnia
i wieczoru? To pytanie brzmi: „Dużo masz zadane?”.
MARtA BąK, pSYcHoLog
Rozumiem ideę zadawania
pracy domowej. Wiem, że tylko
systematyczny trening pozwala utrwalić wiadomości nabywane w szkole, w czasie lekcji.
Konieczność wykonania pewnej
pracy w domu wdraża dziecko
do samodyscypliny, uczy je organizowania sobie czasu wolnego
i nabywania właściwych nawyków, przydatnych w późniejszym,
dorosłym życiu.
Niestety, rzeczywistość przeciętnej polskiej szkoły pokazuje,
że pomysł zadawania pracy do
domu – mimo iż sam w sobie nie
najgorszy – często prowadzi do
efektów przeciwnych niż zamierzone, dodatkowo zatruwając
życie nie tylko uczniów, ale też
całych ich rodzin. Dzieci i młodzież, po kilku godzinach spędzonych w szkołach, wracają do
domów z perspektywą kolejnych
kilku godzin, które trzeba poświęcić na odrobienie zadanych lekcji. Z badań wynika, że uczniowie
młodszych klas szkoły podstawowej poświęcają na przygotowanie pracy domowej 2-3 godziny
dziennie. Gdyby te dane dotyczyły starszych uczniów (a wiadomo, że im wyższa programowo
klasa, tym więcej obowiązkowych
przedmiotów, a co za tym idzie –
więcej prac do domu), to przy np.
siedmiu godzinach w szkole daje
nam to 10 godzin pracy dziennie...
Dorosły z takim obciążeniem radziłby sobie z trudnością i tylko
przez jakiś czas – w stosunku do
dzieci można nazwać takie postępowanie wręcz niehumanitarnym.

PRACE DOMOWE
ZNIEcHĘcAJą Do NAuKI

Alicja, córka Róży i Damiana Błaszczak
ur. 22.09.2017 r.
waga 3300 g, wzrost 52 cm
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Nie jestem nauczycielem,
mimo iż większość swojego zawodowego
życia
spędziłam

w szkole. Nie jest moim celem pouczanie pedagogów; chciałabym raczej zwrócić uwagę na pewne zjawiska, które z innej perspektywy mogą
być widziane zupełnie inaczej.
Instytut Badań Edukacyjnych
przeprowadził w 2015 roku badania
efektywności nauczania w klasach
IV-VI – wynika z nich jednoznacznie, że większa ilość zadawanych
do domu prac nie przekłada się
na podniesienie jakości kształcenia (a właśnie ta jakość stanowić
powinna priorytet, jeśli chodzi
o funkcjonowanie szkół). Co więcej,
wykazano, że obciążanie uczniów
nadmierną pracą w domu raczej
zniechęca ich do nauki, niż zachęca. Znaczna większość dzieci
(i nastolatków) wymaga wsparcia
przy odrabianiu lekcji – a to oznacza, że w czasie zajęć szkolnych nie
uzyskali wiedzy wystarczającej do
samodzielnego wykonania zadań
domowych – to już powinno być dla
nauczycieli niepokojące.
Tu pojawia się kolejny problem,
o którym dobrze wiedzą nauczyciele – już po kilku miesiącach pracy z klasą widać, którzy uczniowie
mają wsparcie przy odrabianiu
lekcji, a którzy – z najróżniejszych
powodów – go nie mają. Nie trzeba dodawać, że ci pierwsi osiągają
znacząco lepsze wyniki w nauce
(w dużej mierze dzięki zaangażowaniu rodziców). Zjawisko odrabiania
z dziećmi lekcji jest – socjologicznie
rzecz ujmując – stosunkowo nowe
(w pokoleniu obecnych czterdziestolatków mało kto siedział nad
lekcjami w towarzystwie rodziców;
z własnymi dziećmi odrabia lekcje
większość), ale niezwykle mocno
rozwinięte – powstają specjalne
fora i grupy dyskusyjne, poświęcone wymianie informacji na temat tego, co jest zadane z każdego
przedmiotu. Wiem, że z jednej strony świadczy to o nadopiekuńczości
i wyręczaniu dzieci – z drugiej jednak strony każe się zastanowić nad

tym, dlaczego pomoc rodziców jest
aż tak potrzebna?
Idealnie byłoby, gdyby każde
dziecko, nawet to niezbyt zdolne –
było w stanie odrobić pracę domową samodzielnie. Myślę, że jest to
możliwe do osiągnięcia, podobnie
jak umiar w ilości zadanej pracy.
Realizacja podstawy programowej
jest ważna; jeszcze ważniejsze jest
jednak rozsądne, pedagogiczne
podejście do młodego człowieka –
może zamiast dziesięciu zadań wystarczy pięć, bo więcej przeciętny
mózg nie jest w stanie jednorazowo ogarnąć? Poza tym trzeba pamiętać, że każdy nauczyciel uważa
swój przedmiot za najważniejszy
– jeśli każdy zada chociaż jedno zadanie, to i tak pracy domowej będzie wystarczająco dużo, by utrwalić nawyk pracy w domu. A jak
wiadomo, nie ma póki co żadnych
standardów dotyczących ilości zadawanych prac.

ZNALEŹĆ ZŁotY ŚRoDEK
Każdy człowiek – również młody
– ma prawo do wypoczynku, realizowania własnych pasji niezwiązanych
z nauką szkolną, spędzania czasu
z rówieśnikami i rodziną. Zbyt duża
ilość zadawanych do domu prac
powoduje, że dzieci i nastolatkowie
są chronicznie zmęczeni, nie mogą
pójść na spacer, pojeździć rowerem,
czy odwiedzić znajomych.
Relacje z rodzicami bywają napięte właśnie dlatego, że wciąż
mówi się w domu o tym, co jeszcze
trzeba odrobić (zwraca na to uwagę nawet Rzecznik Praw Dziecka,
nazywając to zjawisko „nieuzasadnioną ingerencją szkoły w życie prywatne rodzin”). Czy zatem
prace domowe przynoszą więcej
pożytku, czy raczej szkodzą? Nie
tracę wiary w to, że są nauczyciele, którzy znajdą złoty środek i poradzą sobie z tym, jakże istotnym
problemem.

FAKTY.SAMORZĄD

�niadanie z biznesem
To tytuł spotkań kobyłkowskich samorządowców z lokalnymi przedsiębiorcami.
Ostatnie odbyło się 25 października w hotelu Gregory w Kobyłce. Tym razem pod
hasłem „Siła współpracy”.

Tymek, syn Doroty i Marcina Sobota
z Wołomina, ur. 1.11.2017 r. o godz. 11.40
waga 3130 g, wzrost 54 cm.

Gabrysia, córka Sylwii i Tomasza
Banaszkiewicz z Marek, ur. 31.10.2017 r.
o godz. 10.45, waga 2990 g, wzrost 54 cm.

Eryk, syn Eweliny i Radosława Kowalik
z Radzymina, ur. 3.11.2017 r. o godz. 21.00
waga 3650 g, wzrost 54 cm.

Łucja, córka Anety i Mateusza Kopka
z Laskowa, ur. 1.11.2017 r. o godz. 1.40
waga 3160 g, wzrost 53 cm.

Lena Julia, córka Iwony i Dariusza Zych
z Kobyłki, ur. 31.10.2017 r. o godz. 12.40
waga 2740 g, wzrost 54 cm.

eda
Tradycyjnie nie zabrakło
prelekcji i dyskusji. O współpracy biznesowej z Indiami opowiedziała Anna Kalata – przedsiębiorca, ekonomistka, prezes
Zarządu Spółki GLOBFACTOR
świadczącej usługi w zakresie
doradztwa biznesowego w zakresie wprowadzania na rynek
Indii produktów i usług, była
minister pracy i polityki społecznej. Bartosz Kobus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przekonywał
natomiast, iż formuła PPP nie
jest tylko dla największych. Temat sukcesji przedsiębiorstwa
oraz nowych regulacji prawnych przybliżyły panie ze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm
Rodzinnych: Anna Kosil-Jarząbek – sukcesorka w firmie KOSIL Kancelaria Adwokacka i Zofia Rekosz – współwłaścicielka
Biura Rachunkowego AZYL s.c.
Na koniec spotkania doradca

fot. eda

Jeremiasz, syn Karoliny i Mateusza Fluks
z Ząbek, ur. 3.11.2017 r. o godz. 1.25
waga 3240 g, wzrost 51 cm.

burmistrza Kobyłki Marek Kuch
poruszył temat Millenialsów, czyli
pokolenia osób urodzonych pomiędzy 1980-2000 r. (tzw. pokolenia Y) oraz wyzwań, przed jakimi obecnie stoją na rynku pracy.

W Polsce jest to grupa blisko
9 mln osób.
Śniadanie z biznesem stało się
także okazją do dyskusji o bieżących inwestycjach i planach rozwoju Kobyłki.
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Dam pracę
z Zatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
z Przyjmę uczennicę do zakładu fryzjerskiego „Bolero” w Ząbkach, tel.
501 376 143
z Zatrudnię cukiernika, pomoc cukiernika do pracy w cukierni - Radzymin, tel.
606 880 373
z Przyjmę elektryków z uprawnieniami
SEP operatora minikoparki z pr. jazdy na
ciężarowe, tel. 602 384 724
z Krawcowe do szycia sukienek damskich,
tel. 516 088 640

różne
z Naprawa 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.

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

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

z Docieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Ogrodzenia

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

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

z artystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

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

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

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
z Układanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71
z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
z Usługi 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

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

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

Budowlane usługi
z Usługi 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

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

NOWO OTWARTY SKŁAD RADZYMIN
ul. Korczaka 56, tel. 515 668 216
Tanio sprzedam znicze z powodu
likwidacji zakładu, Wołomin,
nowe lipiny, ul. Batalionów
Chłopskich 58, tel. 604 405 826

Garden Land

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

Producent kory sosnowej,
- kora sosnowa, ziemia
ogrodowa, nawóz, torf.
Hurt – detal. Transport

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

504 275 967, 05-250 Słupno, ul. Łagodna 21
gardenbiuro@wp.pl
www.garden-biuro.wp.pl

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

ztynki akrylowe itp.
zparapety zewnętrzne
zpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

USŁUGI CYKLINOWANIE
PIASKOWANIE, MALOWANIE
TEL. 534 085 324
Usługi ogólnobudowlane: elewacje styropianem, remonty, wykończenie, podbitki, poddasza,
tel. 504 298 135

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

PROJEKTY

TEL. 602 724 738

motoryzacja sprzedam

AUTO CZĘŚCI
SKUP AUT

VOLKSWAGEN, AUDI

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

motoryzacja usługi
mechanika samochodowa
marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl

nauka
z Pomoc w pisaniu prac dyplomowych i
zaliczeniowych, tel: 506 141 563

nieruchomości sprzedam
z Sprzedam działkę w Emilianowie koło
Radzymina - 7200 m2, usługowo- budowlaną. Tel 606 880 373

fauna i ﬂora
z ”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

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

obsługa imprez

z Masaż – rehabilitacja terapia bólów
kręgosłupa. Możliwość dojazdu Mateusz
Mikulski, ﬁzjoterapeuta, tel. 881 294 609

Masz siedzący tryb pracy
i problemy z kręgosłupem?
- MASAŻ – do wyboru
- IRYDOLOGIA
- BIOREZONANS

Do pierwszego
masażu analiza
irydologiczna

GRATIS!

Radzymin, al. Jana Pawła II 58 D
Zapisy: 605 221 995

ekspres
z Zatrudnię osobę do cukierni w Dąbrówce - Drężew tel. 29 757 80 92

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

STolar meBle na WymIar:

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

HYDRAULIK
PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.

z Skup aut od roku 2000 do 2017, tel.
573 418 807
z Kupię każde auto od 2000 r. do 2017 r.
tel. 608 825 673

Wnętrzarskie

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

CUKIERNIA BANASIAK

Usługi różne

motoryzacja kupię

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

Transportowe usługi

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

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

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

www.opaltartaknadma.pl

WĘGIEL

Usługi komputerowe

Sklep zoologiczny Pupil

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

Zdrowie i uroda
z Lekarz 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

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

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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Marcovia na półmetku

24.10.2017

zz Łysobyki. Sprawca, wykorzystując
nieobecność domowników, nieustalonym narzędziem wyważył drzwi
balkonowe, a następnie z jednego z pomieszczeń skradł pieniądze w kwocie
20.000 zł.
zz Wołomin, ul. Legionów/skrzyżowanie ul. Wileńskiej. Grzegorz G. (lat 60),
wykonując manewr skrętu autobusem marki Setra z ul. Wileńskiej w ul.
Legionów, potrącił przechodzącą przez
przejście dla pieszych Barbarę J.
(lat 81). Piesza została wciągnięta
pod ww. autobus, w wyniku czego
poniosła śmierć na miejscu. Kierowcę
autobusu przebadano alkometrem (był
trzeźwy), pobrano mu krew do badań
na zawartość alkoholu oraz środków
odurzających.

25.10.2017

zz Słupno. Sprawca, po uprzednim podważeniu drzwi wejściowych, dostał się
do pomieszczeń mieszalni lakierów. Na
chwilę obecną zgłaszający nie stwierdził, że coś zostało skradzione. Suma
strat: 2.000 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki Toyota Prius koloru białego, rok produkcji
2011. Suma strat: 40.000 zł.

26.10.2017

zz Kobyłka. Sprawcy poruszający
się samochodem marki Hyundai,
wykorzystując nieuwagę pracowników,
skradli z terenu budowy pilarkę do
cięcia betonu o wartości 7.000 zł
na szkodę zgłaszającego. W toku
przeprowadzonych działań operacyjnych funkcjonariusze KP Kobyłka
zatrzymali Patryka W. (lat 18) jako
osobę podejrzewaną o dokonanie
wspólnie i w porozumieniu z drugim
nieznanym mężczyzną kradzieży piły
do cięcia betonu.
zz Wola Rasztowska. Policjanci WRD
KPP Wołomin podczas wykonywania
czynności służbowych przy zdarzeniu
drogowym ujawnili, iż Tomasz K. (lat
38) doprowadził do zdarzenia drogowego, kierując maszyną budowlaną
(koparką) z innym pojazdem marki
Volvo. Podczas sprawdzenia okazało
się, iż Tomasz K. posiada aktywny
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do 24.01.2019 r.
wydany przez sąd.
zz Słupno. Sprawca, wykorzystując sen
domowników, w nieustalony sposób
otworzył bramę przesuwną zabezpieczoną siłownikami, a następnie z terenu posesji skradł pojazd marki Hyundai
Tucson koloru czarnego, rok produkcji
2015. Suma strat: 145.000 zł.

27.10.2017

zz Ząbki. Nieznana kobieta zaproszona
przez zgłaszającą, wykorzystując moment przyśnięcia, skradła porcelanową
szkatułkę, znajdującą się w mieszkaniu,
z zawartością: pierścionka złotego
z rubinem, róży z kości słoniowej oraz
srebrnej broszki. Suma strat: 20.000 zł.
zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki Alfa
Romeo 147 koloru czerwonego, rok
produkcji 2007. Pojazd od 10 miesięcy
stał niesprawny przy ulicy, a kradzieży
dokonano w ciągu ostatnich trzech
miesięcy. Suma strat: 10.000 zł.
zz Wołomin. Policjanci WP KPP
Wołomin podczas interwencji w barze
zatrzymali Roberta S. (lat 44), który
będąc w stanie upojenia alkoholowego, wszczął awanturę z pracownika-

mi i klientami baru, a następnie
znieważył słowami wulgarnymi
interweniujących policjantów.

28.10.2017

zz Podmyszadła. Sprawca, po
uprzednim przecięciu siatki
ogrodzeniowej, dostał się na teren
posesji, a następnie zerwał kłódkę
w drzwiach wejściowych w budynku
gospodarczym, dostał się do środka
i skradł kompresor. Suma strat:
300 zł.

1.11.2017

zz Marki. Z terenu osiedla zamkniętego skradziono pojazd marki
Toyota Camry koloru grafitowego,
rok produkcji 2010. Suma strat:
60.000 zł.
zz Kobyłka. Sprawca uszkodził
roletę antywłamaniową w drzwiach
wejściowych do placówki handlowej,
a następnie wybił w nich szybę,
po dostaniu się do środka skradł
pieniądze znajdujące się w kasetce
w kwocie 1.700 zł. Suma strat:
6.000 zł.

2.11.2017

zz Tłuszcz, ul. Sieroszewskiego. Maciej W. (lat 30), kierując pojazdem
marki Skoda Fabia, potrącił Kamila
P. (lat 10), który, kierując rowerem, zjechał na przeciwległy pas
ruchu. Rowerzysta doznał ogólnych
potłuczeń ciała i został przewieziony
do szpitala. Kierujący pojazdem był
trzeźwy.

3.11.2017

zz Marki. Kradzież samochodu
marki Mitsubishi ASX koloru białego,
rok produkcji 2015. Suma strat:
70.000 zł.
zz Łąki. Kradzież samochodu marki
Nissan Qashqai koloru białego, rok
produkcji 2015. Suma strat: około
85.000 zł.

4.11.2017

zz Ząbki, ul. Orla. Kierująca pojazdem marki Opel Astra Elwira Ż. (lat
46), na oznakowanym przejściu dla
pieszych potrąciła przechodzącą
prawidłowo pieszą Jadwigę Z. (lat
69), nie ustępując jej pierwszeństwa. Piesza odniosła obrażenia
ciała w postaci urazu biodra.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

5.11.2017

zz Zagościniec. Nieznany mężczyzna wjechał rowerem przy
zamkniętych rogatkach na przejazd
kolejowy wprost pod jadący pociąg
pośpieszny, ponosząc śmierć na
miejscu. Decyzją prokuratora
rejonowego w Wołominie ciało
przekazano do Zakładu Medycyny
Sądowej.
zz Wołomin, ul. 1 Maja. Kierujący
pojazdem marki Volvo V40 Przemysław P. (lat 39) na oznakowanym
przejściu dla pieszych potrącił
przechodzącego pieszego Łukasza P. W wyniku zdarzenia pieszy
z obrażeniami ciała w postaci urazu
głowy oraz ogólnymi potłuczeniami
został przewieziony do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy, a od
pieszego pobrano krew do badań.
Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda

Szukaj nas
pod adresem

www.fakty-wwl.pl

Świetny początek, nagły kryzysy, zmiana trenera i powrót na właściwe tory. Tak
w wielkim skrócie wyglądała runda jesienna w wykonaniu zawodników Marcovii
Marki. Do jej zakończenia pozostała już tylko jedna kolejka, w której podopieczni
Macieja Wesołowskiego zmierzą się w Markach z Wisłą Maciejowice.
Marcin Boczoń
Aktualnie Marcovia z dorobkiem 25 punktów zajmuje 5. miejsce w tabeli. Do drugich w tabeli
rezerw Victorii Sulejówek strata wynosi 8 oczek. Wydaje się,
że prowadzący Hutnik Warszawa
jest już poza zasięgiem. Drużyna
z Bielan zgromadziła bowiem na
koncie aż 39 punktów.
Marcovia po zmianie trenera nie doznała jeszcze porażki.
W debiucie trenera Wesołowskiego drużyna z Marek pokonała
Promnik Łaskarzew 2:0 po dwóch
bramkach Przemysława Sieczko.
Tydzień później Marcovia
rozbiła w Tłuszczu miejscowy
Bóbr 4:1. W kolejnych pojedynkach z Dębem Wieliszew i Sokołem Serock padł identyczny
wynik 2:2. W obydwu spotkaniach kapitalną formą popisał
się Mariusz Rogalski, który miał
udział we wszystkich czterech
trafieniach (bramka i 3 asysty).
4 listopada Marcovia wróciła
na zwycięski szlak, pokonując na
wyjeździe AGAPE Białołęka. Toczony na grząskim boisku mecz
zakończył się triumfem zawodników Macieja Wesołowskiego
4:1. Jedną z bramek zdobył Tomasz Buczek, który po krótkiej przerwie powrócił do gry
w pierwszym zespole.

fot. organizatorzy

23.10.2017

zz Międzyleś. Sprawca skradł w nieustalony sposób z nieogrodzonego
pastwiska krowę maści białosiwej.
Suma strat: 4.000 zł.
zz Poświętne, ul. Jana Pawła II.
Jerzy B. (lat 23), kierując pojazdem
marki Toyota Yaris, uderzył w jadącego rowerem Stanisława K. (lat
69), który wyjechał z drogi podporządkowanej. Kierujący pojazdem był
trzeźwy, rowerzysta w stanie ciężkim
został przewieziony do szpitala (brak
możliwości pobrania krwi do badania).
W trakcie wykonywania czynności policjanci zostali poinformowani o zgonie
w szpitalu Stanisława K.

Marcin Graczyk, pomocnik Marcovii.

Mimo że runda jesienna jeszcze się nie zakończyła, to w klubie
z Marek już teraz dopinają ostatnie szczegóły związane z przygotowaniami
do
wiosennych

zmagań. Wśród potencjalnych
sparingpartnerów wymienia się
m.in. Dolcan Ząbki, Grom Warszawa, MKS Piaseczno i Drukarz
Warszawa.

FAKTY.kryminalne

Dziupla w Jadowie
Kryminalni z komendy w Wołominie uzyskali informację dotyczącą szrotu
samochodowego w gminie Jadów, gdzie mogą znajdować się części i pojazdy
pochodzące z kradzieży.
opr. red.

wcześniej z Niemiec. Wartość auta
to blisko 50 tys. zł.
Dodatkowo w garażu znajdowało się nadwozie Mitsubishi ASX,
którego części policjanci ujawnili
na szrocie samochodowym w Jadowie. Oba pojazdy trafiły na policyjny parking, zaś mężczyźni do
policyjnej celi.

3 listopada podczas kontroli
we wskazanym miejscu policjanci znaleźli elementy karoserii
Mitsubishi ASX, których wygląd
wskazywał, że zostały „świeżo”
zdemontowane. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili 2 silniki oraz
fotele samochodowe z usuniętymi numerami identyfikacyjnymi.
Przedmioty zostały przewiezione
do policyjnego depozytu.

Złapani na gorącym
uczynku
Ustalenia, jakie posiadali
kryminalni, świadczyły o tym,
że pozostałe elementy Mitsubishi  mogły znajdować się na jednej z posesji w gminie Łochów.
Kiedy policjanci pojawili się
pod podanym adresem, dostrzegli przez otwory drzwi garażowych dwóch mężczyzn demontujących samochód koloru
białego. Funkcjonariusze szybko
przystąpili do dalszych działań
i już po chwili zatrzymali 25-letniego Mikołaja B. i 28-letniego
Bartosza J. Obaj byli wyraźnie
zaskoczeni widokiem policyjnych odznak. Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa i usuwania znaków identyfikacyjnych
pojazdów. Decyzją prokuratora
rejonowego w Wołominie zostali
też objęci policyjnymi dozorami.
Może im grozić kara nawet do 5
lat pozbawienia wolności.
Demontowany przez mężczyzn Nissan X-Trail (po odczytaniu oznaczeń karoserii) okazał się być skradziony kilka dni

fot. KPP

fakty.kryminalne

Kto zlecił kradzież?
W przedmiotowej sprawie kryminalni i policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego
wołomińskiej komendy będą prowadzić
dalsze czynności wyjaśniające. Celem jest ustalenie, na czyje zlecenie
zostały skradzione i demontowane
na części samochody.
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Pamięci
Jerzego Turka
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce nosi imię Jerzego Turka
– znanego i lubianego aktora teatralnego i filmowego, wieloletniego mieszkańca Kobyłki. Nadanie imienia odbyło się
6 listopada podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kobyłka.

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

Kreatywny uczeń w Zielonce
Uczniowie z Zielonki będą mogli skorzystać z zajęć dodatkowych, które zostaną sfinansowane z Funduszy Europejskich.
AK
Miasto Zielonka rozpoczyna
realizację partnerskiego projektu pt. „Kreatywny uczeń
– innowacyjna szkoła” współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt przewiduje
bezpłatne zajęcia dodatkowe
dla uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Zielonce.
Projekt pt. „Kreatywny uczeń
– innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie
pomiędzy firmą Mały Inżynier
i gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna,
Zielonka, Ząbki w okresie VIII
2017-VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład
własny: 100 136,00 zł.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności na rynku pracy
uczniów gmin partnerskich
oraz zasadnicze podniesienie
jakości procesu kształcenia
w placówkach.

Zostanie on osiągnięty poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych
i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400 K) poprzez
objęcie uczniów wysokiej jakości
dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b)  doposażenie w sprzęt i pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową – zajęcia
z matematyki

2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język angielski
4. Język niemiecki
5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności
szkolnej
7. Naukowe Show
8. ROBO-Lab
9. Laboratorium Kodowania
10. Półkolonie naukowe
Organizacją zajęć w szkołach
kierować będą dyrekcje szkół.

fakty.kultura

Moja Polska

fot. eda

W sobotę, 11 listopada o godz. 19.00 w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie wystąpi Eliza Banasik. Zaśpiewa piosenki z programu „Listy do mojej
Polski”. Będą to różne interpretacje piosenki literackiej. /RD

Edyta Nowak-Kokosza
Na tę wyjątkową uroczystość
przybyli nie tylko samorządowcy
i radni, również rodzina i przyjaciele aktora m.in. Ewa Ziętek,
Paweł Wawrzecki, Marek Siudym,
Andrzej Nejman, Radosław Piwowarski, Kazimierz Kaczor, Andrzej
Grabarczyk.
Były wspomnienia, ciekawostki,
łzy wzruszenia.
– Jurek był ministrantem w kobyłkowskiej parafii pw. św. Trójcy,
grał w naszym klubie Wicher Kobyłka – opowiadała żona Bolesława Turek.
– Jurek jest cały czas blisko nas,
stał się naszą ikoną. On bardzo lubił tę swoją Kobyłkę, lubił tu wracać – wspominał z uśmiechem Paweł Wawrzecki.  

Przypomnijmy, że w Kobyłce
jest już ulica Jerzego Turka, teraz
przyszedł czas na nadanie imienia
Miejskiemu Ośrodku Kultury.
–   Mamy wydarzenie, jakiego
jeszcze w Kobyłce nie mieliśmy.
Czujemy się dziś wyróżnieni i zaszczyceni obecnością takich wielu
wspaniałych gości – ludzi sztuki,
kultury, teatru, filmu. Jesteśmy
świadkami wieczoru poświęconego wyjątkowemu mieszkańcowi i wybitnemu aktorowi – mówił
burmistrz Kobyłki Robert Roguski.
– Miejski Ośrodek Kultury
w Kobyłce im. Jerzego Turka brzmi
dumnie. Jest mi niezmiernie miło,
że taka ważna uroczystość odbywa się w roku, w którym MOK obchodzi swoje 40-lecie – podsumowała dyrektor Agnieszka Nemska.
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

