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Kukiz ma

radnego
w Strachówce
Program sesji Rady Gminy
w Strachówce z 8 grudnia
przewiduje m.in. złożenie
ślubowania przez nowo wybranego
radnego.
Czytaj na str. 3
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Maja
Komorowska
w Chrzęsnem
W 2017 roku Maja Komorowska –
wybitna, wielokrotnie nagradzana
aktorka teatralna i filmowa, muza
Zanussiego i Wajdy, pedagog,
obchodzi swoje 80. urodziny. Z tej
szczególnej okazji Mazowiecki Instytut
Kultury, współpracujący z artystką,
organizuje w Pałacu w Chrzęsnem
uroczysty wieczór jubileuszowy z jej
udziałem. Czytaj na str. 4
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Nowa organizacja
przedsiębiorców w powiecie
Przedsiębiorcy i firmy rodzinne z terenów powiatu
wołomińskiego (12 gmin)
mogą już niedługo korzystać
z możliwości nowego samorządu gospodarczego, którego celem będzie krzewienie
rozwiązań
wspierających
lokalny rynek i rozwój m.in.
firm rodzinnych.
Mariusz Pazio
Pomysł narodził się z obserwacji.
Czas wielkich państwowych przedsiębiorstw chyba już bezpowrotnie
przeminął. Pojawiły się zupełnie
nowe podmioty szczególnie w lokalnym handlu. Upadły instytucje
finansowe. Osoby przedsiębiorcze
próbują odnaleźć się w tej nowej
sytuacji.

Spostrzeżenia i rozmowy
Właściciele firm również dzielą
się swoimi obserwacjami w wielu
rozmowach indywidualnych, a mogliby swoje wnioski przekazać na
szerszym forum. Dlatego powstał
pomysł na stworzenie samorządu
tzw. małych przedsiębiorców, którzy mogliby uczestniczyć w dyskusji i proponować rozwiązania do
zastosowania w lokalnych realiach,
rozwiązania, które poprawiałyby
sytuację na rynku i jednocześnie
podnosiłyby jakość życia mieszkańców, którzy poruszaliby się w otoREKLAMA

fot. MP

REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

Częsty widok na siedzibach lokalnych firm.

czeniu dobrych, stabilnych i przeżywających wzrost firm.
Trwają przygotowania, aby zręby takiej organizacji przedsiębiorców oprzeć na funkcjonującej już
strukturze lokalnej interesującej się zagadnieniem. Chodziłoby
o znalezienie i określenie metody
dotarcia do małych i średnich firm
we wszystkich 12 gminach powiatu wołomińskiego, a następnie zaproponowanie aktywnej dyskusji
w odpowiadających zapracowanym właścicielom firm warunkach.
Jeśli udałoby się powołać komórki dyskusyjne w gminach powiatu wołomińskiego, debatę raz na
jakiś czas należałoby przenieść na
poziom całego powiatu wołomińskiego. Najważniejszym celem staje
się powołanie organizacji oddolnej,
wokół konkretnych problemów lub
spostrzeżeń formułowanych przez
przedsiębiorców.
Założenia ideowe i organizacyjne
struktura pracodawców mogłaby
czerpać z doświadczeń istniejących
już przedsięwzięć promujących zasady wolnego rynku.

Dobre wzorce
Można by skorzystać z doświadczeń takich organizacji jak Centrum
im. Adama Smitha czy Fundacji
Firm Rodzinnych, która właśnie na
stronach CAS prezentowała raport
„Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017”. Na potrzeby opracowania zbadano jak firmy
rodzinne oceniają swój poziom
wiedzy w dwóch obszarach – kompetencji przyszłości oraz kompetencji zarządczych. Celem badania
było sprawdzenie, jakie umiejętności są kluczowe do osiągnięcia sukcesu rynkowego w zmieniającym
się otoczeniu.
„Najważniejsze
kompetencje
przyszłości to inteligencja społeczna, którą chce rozwijać w przyszłości 76,2 proc. firm rodzinnych,
które zostały przebadane w projekcie. Druga kluczowa umiejętność to
wykorzystywanie dużych zbiorów
danych. Jest ona ważna dla 65 proc.
liderów rodzimej przedsiębiorczości” – czytamy w omówieniu badań.
Z raportu wynika również, że fir-

my rodzinne w swojej ocenie najlepiej radzą sobie w obszarze relacji
z klientami – 88,1 proc. badanych
ocenia się wysoko lub bardzo wysoko. Na drugim biegunie w ocenie
znalazły się posiadane kompetencje w obszarze nowych technologii, gdzie tylko 42,1 proc. badanych
firm oceniło je jako wysokie lub
bardzo wysokie.
Współczesne wyzwania stojące przed firmami rodzinnymi to
zarządzanie przedsiębiorstwem
połączone z planowaniem dalszego rozwoju – 95,2 proc. wskazań
wśród liderów firm rodzinnych
i 92,1 proc. pozostałych firm rodzinnych, utrzymanie pracowników – odpowiednio: 90,5 proc.
i 86,3 proc. dostęp do kapitału
oraz koszty – odpowiednio: 88,9
proc. i 79,9 proc. wskazań. Ponadto firmy rodzinne borykają się
wciąż z niestabilnym systemem
regulacyjnym, prawnym i podatkowym – dla 71,4 proc. badanych
liderów firm rodzinnych stanowi
to problem oraz 69,8 proc. pozostałych firm rodzinnych.

Udział w prezentacji raportu
wziął również Prezydent Centrum im. Adama Smitha - Andrzej
Sadowski, który podkreślił, że
„...obecne nie najlepsze otoczenie
podatkowe i regulacyjne może być
zagrożeniem dla wdrażania innowacji związanych z technologią.
Regulacje nie nadążają za współczesnym rozwojem technologii
i stoją na straży dotychczasowych
struktur. Będziemy mieć presję nowego świata kreatywnego,
technologicznego, wywieraną na
świat analogowy obecny w administracji rządowej”.
Powstająca organizacja przedsiębiorców w powiecie wołomińskim mogłaby korzystać także
z doświadczeń Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka. Związek m.in.
prowadzi badania w celu zebrania
opinii od przedsiębiorców sektora
małego i średniego biznesu na temat głównych barier prowadzenia
działalności gospodarczej, których nadal, mimo upływu lat nie
brakuje.
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Brak przypadków
ASF w powiecie

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

W związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) od 29 listopada do 5 grudnia służby weterynaryjne, leśnicy i wojsko
przeprowadzili poszukiwania padłych dzików w powiecie wołomińskim. Działania nie dotyczyły odstrzału zwierząt.
Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków ASF.

fakty.kultura

Lokalizacja muzeum w Ossowie

Telefony
alarmowe

Na wniosek Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie Oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie: „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.

Weterynarz

Gabinet weterynaryjny
wwlWet
Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl

Zadanie obejmuje:
– Budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej z podjazdem i wejściem honorowym, wewnętrznym parkingiem oraz garażem;
– Dwa Maszty Stulecia;
– Dwie drogi dojazdowe do Masztów Stulecia;
– Dwa ronda na zakończeniach
dróg dojazdowych do Masztów
Stulecia;
– Parkingi wzdłuż dróg dojazdowych do Masztów Stulecia;
– Dwa mosty w ciągu dróg dojazdowych do Masztów Stulecia;

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

– Dwa przepusty w nasypie jednootworowe;
– Nasyp ziemny na koronie, na
którym przebiega Aleja Zwycięstwa;
– Aleję Zwycięstwa;
– Tunel pod nasypem ziemnym,
zespół sanitariatów;
– Pawilon wejściowy;
– Kolumnada;
– Rondo wjazdowe od ulicy Matarewicza;
– Ogród Pamięci Poległych;
– Pole rekonstrukcji bitwy ograniczone rzeką Długą;

– Dwa mostki nad rzeką Długą
i Czarna Struga;
– Drogi pieszo-rowerowe;
– Ciągi pieszo-rowerowe;
– Trybuny ziemne;
– Drogę serwisową – parkingową;
– Parkingi na dziedzińcu wejściowym;
– Trzy stacje transformatorowe;
– Biologiczną oczyszczalnię
ścieków;
– Sieć wodociągową i ujęcie
wody wraz z uzdatnianiem;
– Sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami.

8 grudnia (piątek)
15:15 – Coco 3D – 17 zł
17:30 – Coco 2D – 16 zł
20:00 – Cicha noc – 16 zł

10 grudnia (niedziela)
14:00 – Coco 3D – 17 zł
16:30 – Coco 2D – 16 zł
19:00 – Cicha noc – 16 zł

www.kino.robi.to
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Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w niedzielę, 10 grudnia
o godz. 18.00 na projekt „Czesław Śpiewa
Solo Act” w wykonaniu Czesława Mozila.
To połączenie monodramu i stand-upu.
Bilety: 20 zł. Informacje i rezerwacje:
www.mokmarki.pl, tel. 22 781 14 06.

Projekt
w Równem
W niedzielę, 17 grudnia o godz. 14.00
w świetlicy w Równem (gmina Strachówka) rozpocznie się spotkanie wigilijne
połączone z podsumowaniem projektu
„Odpady zbieramy, Równe czyste mamy”.

Koncert
i wystawa

fot. archiwum

W niedzielę, 10 grudnia o godz. 15:00
w Parku w Ostrówku (gmina Klembów)
odbędzie się Maraton Mikołajów.
W tym dniu, na dzieci czekać będą
niespodzianki - spotkanie ze Świętym Mikołajem, rozgrzewająca zimowa herbata
oraz liczne zabawy i konkursy.
Fakty.kultura

Zamiast wrzeszczeć,
robię rysunek
24 listopada w Miejskim Domu Kultury w Wołominie
otwarto wystawę Joanny Żero – ilustratorki książek
dla dzieci, mieszkanki Wołomina. Rozmawiamy o jej
twórczości, inspiracjach i pogodzeniu pracy artysty
z pracą urzędnika.
Edyta Nowak-Kokosza: Jak
zaczęła się Pani przygoda z rysunkiem?
Joanna Żero: – W dzieciństwie.
Każdy strzęp papieru, który wpadł
w moje tłuste łapki, pokrywałam
bazgrołami. Naturalną konsekwencją moich zainteresowań było rozwijanie ich pod fachowym opieką
grona pedagogicznego liceum plastycznego.

mować się tylko ilustracją. Mam
nadzieję, że nastąpi to szybciej niż
na emeryturze...

Czy to już duży dorobek?
– Trochę się tego nazbierało, chociaż wciąż czuję niedosyt.
Wiem, że nie jest to wyścig, ale
jest tyle ciekawych działań, w które można się zaangażować i wtedy na działania twórcze brakuje
czasu. Dochodzi do tego czynnik
ekonomiczny, czyli konieczność
zarabiania pieniędzy. Moim celem jest doprowadzenie do tego,
że w przyszłości będę mogła zaj-

Prowadzi Pani również bloga…
– Zabawne lub denerwujące sytuacje odreagowuję na papierze.
Kiedy ktoś mnie zdenerwuje, zamiast wrzeszczeć, robię rysunek.
Tak samo dotyczy to sytuacji absurdalnych lub humorystycznych.
Kilka lat temu, w obliczu rozwijającej się blogosfery, doszłam
do wniosku, że zamiast wrzucać
je do szuflady, zacznę publikować rysunki na blogu. Sprawia mi

Skąd czerpie Pani inspiracje?
– Obserwuję świat, poddaję się
nastrojom.
Ulubione motywy to…
– Świat dziecięcej wyobraźni,
fauna rodem z bajek.

fot. archiwum prywatne

14 grudnia (czwartek)
15:15 – Coco 3D – 17 zł
17:30 – Coco 2D – 16 zł
20:00 – Cicha noc – 16 zł

Czesław
w Markach

Maraton
Mikołajów

11 grudnia (poniedziałek)
15:15 – Coco 3D – 17 zł
17:30 – Coco 2D – 16 zł
20:00 – Cicha noc – 16 zł

13 grudnia (środa)
15:15 – Coco 3D – 17 zł
17:30 – Coco 2D – 16 zł
20:00 – Cicha noc – 16 zł

opr. eda

Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20
zaprasza w niedzielę, 10 grudnia o godz.
17.30 na koncert formacji Chłopcy Kontra
Basia. Koncert poprzedzi otwarcie wystawy wycinanki świątecznej Gabrieli Czarneckiej. Informacje: www.fabryczka.com.
pl, tel. 22 787 41 13.

9 grudnia (sobota)
15:00 – Coco 3D – 17 zł
17:30 – Coco 2D – 16 zł
20:00 – Cicha noc – 16 zł

12 grudnia (wtorek)
15:15 – Coco 3D – 17 zł
17:30 – Coco 2D – 16 zł
20:00 –www
Cicha.kino.robi.to
noc – 16 zł

fakty.news

to ogromną radość. Odwiedźcie
Dziecko Chwast. Mam nadzieję,
że się Wam spodoba.

Jak udaje się pogodzić pracę
urzędnika z pracą artysty?
– Na to pytanie powinni odpowiedzieć moje koleżanki i koledzy
z pracy. Zadania, którymi zajmuję
się w wołomińskim urzędzie, bardzo mnie zaabsorbowały. Mamy
świetny Gminny Program Rewitalizacji i właśnie przy realizacji jego
założeń pracuję.

Fakt, że obracam się wśród różnorodnych osobowości, jest dla
mnie nieustającą inspiracją. Jedynym problemem jest czas. Dlatego
muszę dobrze nim gospodarować.

Czy wystawa w Miejskim
Domu Kultury w Wołominie jest
Pani pierwszą wystawą indywidualną?
– Tak. Miałam też jedną wystawę
zbiorową, która odbyła się w tym
roku w wołomińskiej Fabryczce.
Prace można oglądać w MDK-u do
11 stycznia. Serdecznie zapraszam.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

Droższe śmieci
w Poświętnem
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Na XXVI sesji Rady Gminy Poświętne z 27 listopada została podjęta uchwała w sprawie podwyżki cen za odbiór śmieci.
Od stycznia 2018 r. mieszkańcy za odpady segregowane będą płacić 7 zł (wcześniej 6 zł), a za niesegregowane 14 zł
(wcześniej 12 zł).

FAKTY.samorząd

FAKTY.historia

Wyróżnione sołectwa

Wymień
wspomnienia
na notes

Jarzębia Łąka (gmina Tłuszcz), Równe (gmina Strachówka)
i Wolica – przysiółek wsi Stare Załubice (gmina Radzymin)
znalazły się w gronie pięciu sołectw wyróżnionych
w konkursie na Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na Mazowszu.

o g ło s z e nie

W niedzielę, 10 grudnia
o godz. 15.00 w salce
parafialnej w Duczkach
(gmina Wołomin) odbędzie
się spotkanie w ramach
akcji „Mucharski lokalnie –
wymień wspomnienia na
notes”.
MP

fot. archiwum

To akcja społeczna mająca
na celu spisanie historii Duczek
i wspomnienie mieszkającego na
tym terenie – Jana Mucharskiego. Współautorem publikacji może
stać się każdy, kto zdecyduje się
podzielić swoimi wspomnieniami.
W zamian za wspomnienia uczestnicy spotkania otrzymają notes
z dotychczas zebranymi opowieściami. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się więcej o publikacji i poczęstować się ciastem.

16 i 17 listopada w Warszawie
odbył się XI Mazowiecki Kongres
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W imprezie uczestniczyło ponad
250 samorządowców. Do konkursu zgłosiło się 16 sołectw. Pięciu
laureatów otrzymało czek na sumę
5.000 zł. Pieniądze mogą przeznaczyć na potrzeby sołectwa.
Poza tym wszyscy uczestnicy
konkursu w dniach 4-6 grudnia
wzięli udział w wyjeździe studyj-

nym na Opolszczyznę dotyczącym
odnowy wsi.
– Ze względu na pobyt w sanatorium nagrodę w moim imieniu
odebrał burmistrz Paweł Bednarczyk. To wyróżnienie przede
wszystkim
dla
mieszkańców,
którzy angażowali się w rozwój
Jarzębiej Łąki. Ja byłem tylko pomysłodawcą. Wyjazd na Opolszczyznę był cenną lekcją i na pewno
zaowocuje kolejnymi inicjatywami
w sołectwie – podsumowuje sołtys
Włodzimierz Romański.

Fakty.komunikacja

Fakty.samorząd

Kiedy
otwarcie
obwodnicy?

Kukiz ma
radnego
w Strachówce

Terminy otwarcia
Obwodnicy Marek
zmieniają się jak
w kalejdoskopie.
O komentarz na ten
newralgiczny temat
poprosiliśmy burmistrza
miasta Marki Jacka
Orycha.

Program sesji Rady Gminy
w Strachówce z 8 grudnia
przewiduje m.in. złożenie
ślubowania przez nowo
wybranego radnego.

Rafał Orych

eda
– W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy mobilizację wykonawców,
którzy pracują przy budowie obwodnicy. To znak, że Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, która
zleca wykonanie robót, skutecznie
ich zmobilizowała. To daje pewną
nadzieję, że przed Gwiazdką większość ruchu popłynie nową trasą,
omijając nasze umęczone miasto.
Oby tylko pogoda sprzyjała pracom
wykończeniowym.

AW
W wyborach uzupełniających liczba
osób uprawnionych do głosowania wyniosła 142. Liczba wyborców, którym
wydano karty do głosowania, wyniosła 71. Frekwencja wyborcza wyniosła
50 proc. Na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę
głosów:
Tomaszkiewicz Krzysztof – 25 głosów, lista nr 1 KWW Krzysztofa Tomaszkiewicza; Kosmalska Katarzyna
Monika – 46 głosów, lista nr 2 KWW
Kukiz’ 15 Strachówka.
Radną została wybrana Kosmalska
Katarzyna Monika.
Na sesji zostanie również rozpatrzony projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania skarbnika gminy.

FAKTY.samorząd

Sesja w Kobyłce
Na 8 grudnia została zwołane posiedzenie Rady Miejskiej
w Kobyłce. W ramach obrad będą podejmowane następujące kwestie.
RD

1. Działalność OPS.
2. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
3. Rozpatrzenie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka
na lata 2017-2031.
4. Rozpatrzenie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową Miasta Kobyłka na
2017 rok.
5. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
środków transportowych na
rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Kobyłka na
okres od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku.
8.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew.
nr 173 obręb 0035,35 położonej
przy ul. Warszawskiej w Kobyłce.
9. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek ew. nr
81 i 82 obręb 0012,12 położonych
przy ul. Szerokiej w Kobyłce.
10.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych.
11.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka
na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
12.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Kobyłka, które będą brane pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
13.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały uchylającej uchwałę Nr
XXVIII/298/09 Rady Miejskiej
w Kobyłce z dnia 14 stycznia 2009
r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania
z tymi zwierzętami na terenie
Gminy Kobyłka.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XV/139/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Kobyłka.
15.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie pozostawienia
bez rozpoznania skargi z dnia 27
sierpnia 2017 r.
17. Współpraca z Powiatem
w zakresie budowy i remontów
dróg powiatowych.
18. Informacja o realizacji zadań
oświatowych za rok 2016/2017.
19. Informacja o pozyskanych
środkach z funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy
oraz możliwości aplikacji o środki
finansowe z nowej perspektywy
finansowej.
REKLAMA

twoja
reklama na

www.fakty-wwl.pl
zapytaj o szczegóły:
reklama@fakty-wwl.pl
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Nowy magazyn Coca-Coli

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Ossowska z
dofinansowaniem

Firma Coca-Cola HBC Polska otworzyła w zakładzie
produkcyjnym w Radzyminie swój najnowszy magazyn.
Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 5 grudnia.

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia. Jak co
roku włodarze miast i gmin
starają się uatrakcyjnić ten
czas mieszkańcom. Pomagają także wypromować
lokalnych rzemieślników
podczas świątecznych
jarmarków.

Miasto Zielonka pozyskało
735 tys. zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów budowy
ul. Ossowskiej, która właśnie
dobiegła końca. Pieniądze
pochodzą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”.

Edyta Nowak-Kokosza

burmistrz miasta i gminy Radzymin
Krzysztof Chaciński oraz prezes
Zarządu Coca-Cola HBC Polska Nikos Kalaitzidakis.
– Bardzo nas cieszy, że możemy otworzyć w Polsce kolejną inwestycję. Szczególnie ważne jest,
że ten nowy magazyn otwieramy
tu, w Radzyminie, gdzie ponad 25
lat temu powstała jedna z pierwszych naszych fabryk w Polsce.
Z całego serca dziękuję wszystkim
za zaangażowanie – powiedział Nikos Kalaitzidakis, prezes Zarządu
Coca-Cola HBC Polska.

fot. eda

Inwestycja o powierzchni 3800
m2 warta jest prawie 24 mln zł.
Nowy magazyn ma pojemność do
7500 palet, które będą automatycznie transportowane zarówno z działu produkcji, jak również
z w pełni zautomatyzowanego magazynu „A”, otwartego przez Coca-Cola HBC Polska 3,5 roku temu.
Załadunek na regały nowego magazynu będzie odbywał się manualnie.
Symboliczną wstęgę przecięli:
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński,

– Bardzo dziękuję firmie CocaCola za wsparcie podczas organizacji radzymińskich wydarzeń.
Trzymam kciuki za rozwój firmy,
oby tak dalej – mówił Krzysztof
Chaciński, burmistrz Radzymina.
Otwarcie nowego magazynu
to kolejny krok w realizowanym
od 25 lat procesie inwestycyjnym systemu Coca-Cola w Polsce, który tworzą Coca-Cola
HBC Polska oraz Coca-Cola Poland Services.
– System Coca-Cola, którego
jako Coca-Cola HBC Polska jesteśmy częścią, od ćwierć wieku
wnosi wkład w polską gospodarkę.
Tylko od 2012 roku zainwestowaliśmy w kraju 435 mln zł. Jesteśmy
dzisiaj bardziej polscy, niż się wydaje – dodał Nikos Kalaitzidakis.

fakty.samorząd

redakcja
W miniony weekend w wołomińskiej Fabryczce można było
nabyć nietuzinkowy prezent. Dla
tych, którym nie udało się tam
dotrzeć, jest jeszcze okazja.
W Markach w dniach 16-17
grudnia w godz. 14.00-18.00
na skwerze przy Urzędzie Miasta (obok ciuchci) już po raz III
odbędzie się Marecki Jarmark
Świąteczny. Będzie możliwość
uczestnictwa w warsztatach, np.
zdobienia pierników oraz do spotkania ze Świętym Mikołajem.
Także w niedzielę, 17 grudnia
w Radzyminie mieszkańcy i przybyli goście będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Radzymin wydarzeniach. Wspólne
kolędowanie i kiermasz świąteczny odbędzie się w niedzielę,
17 grudnia w godz.14.00-19.00
na skwerze Czterech Wieszczów
w Radzyminie.
Ząbki już po raz piąty organizują dla mieszkańców Jarmark
Bożonarodzeniowy. Tym razem
odbędzie się on w dniach 18-23
grudnia na bazarku miejskim.

AK
W ostatnim numerze „faktów.wwl”
informowaliśmy o zbliżającej się końca
budowie ul. Ossowskiej w Zielonce. Inwestycje udało się zakończyć zgodnie
z umową, a w ostatnim dniu listopada
wojewoda mazowiecki dokonał aktualizacji listy zakwalifikowanych wniosków
o dofinansowanie zadań w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”, w wyniku czego wniosek
o dofinansowanie dla ul. Ossowskiej
otrzyma środki w ramach programu
w kwocie 735 tys. zł. Całość kosztów to
2,3 mln zł.
Mieszkańcy Ossowskiej i okolic mogą
cieszyć się z nowej 6-metrowej jezdni
z obustronnymi chodnikami i ścieżką
rowerową. W ulicy zbudowano kanalizację deszczową i wyniesione skrzyżowania dla podniesienia bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.

TEKST PROMOCYJNY

REKLAMA

Maja Komorowska
w Chrzęsnem
W 2017 roku Maja Komorowska – wybitna, wielokrotnie nagradzana
aktorka teatralna i filmowa, muza Zanussiego i Wajdy, pedagog,
obchodzi swoje 80. urodziny. Z tej szczególnej okazji Mazowiecki
Instytut Kultury, współpracujący z artystką, organizuje w Pałacu
w Chrzęsnem uroczysty wieczór jubileuszowy z jej udziałem.
W 2017 roku mija też 57 lat od debiutu
aktorki w 1960 roku w Teatrze Groteska
w Krakowie oraz ponad 30 lat pracy pedagogicznej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, z którą
związana jest od 1983 roku. W czasie swojej kariery artystycznej Maja Komorowska
współpracowała z wieloma wybitnymi reżyserami teatralnymi: Erwinem Axerem, Maciejem Englertem, Jerzym Grotowskim, Jerzym Jarockim, Helmutem Kajzarem, Jerzym
Krasowskim, Krystyną Skuszanką, Bohdanem Korzeniewskim, Krystianem Lupą,
Krzysztofem Warlikowskim oraz filmowymi: Krzysztofem Kieślowskim, Tadeuszem
Konwickim, Andrzejem Wajdą, Krzysztofem
Zanussim, Edwardem Żebrowskim i innymi.
Grała w filmach polskich i zagranicznych,
m.in. „Życie rodzinne”, „Za ścianą”, „Bilans
kwartalny”, „Rok spokojnego słońca”, „Cwał”
w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, „Dekalog I” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego oraz „Wesele”, „Panny z Wilka”, „Katyń”
w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Stworzyła ponad 30 znaczących ról
w spektaklach Teatru Telewizji. Aktualnie

gra w spektaklach: „Mimo wszystko” J. Murrella w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza
w Teatrze Współczesnym oraz w „Szczęśliwych dniach” S. Becketta w reżyserii Antoniego Libery gościnnie w Teatrze Dramatycznym.
Wieczór poprowadzi Łukasz Borkowski – młody absolwent Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
i zarazem wychowanek Mai Komorowskiej.
Podczas spotkania zaplanowano pokaz wybranych fragmentów filmów z niezapomnianymi kreacjami aktorki oraz wernisaż
fotografii pt. „Maja Komorowska w filmach
Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego”.
Wieczór jubileuszowy będzie stanowił
zarazem finał 2. edycji programu edukacyjno-kulturalnego Chrzęsne – literackie serce Mazowsza organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury wraz z Powiatem
Wołomińskim.
Mazowiecki Instytut Kultury jest także
wydawcą książki Mai Komorowskiej i Tadeusza Sobolewskiego „Pytania, które się nie
kończą”, którą będzie można zakupić w dniu
spotkania.
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Kobyłczanie gotują
To hasło nowej akcji Stowarzyszenia „Razem możemy
więcej” z Kobyłki. O komentarz poprosiliśmy prezesa
Adama Markuszewskiego.

Sposób na udane Święta
Święta to czas szczególny. Psychologicznie podchodząc do tematu,
należy stwierdzić, że jest to czas trudny – dotyczy to zwłaszcza Bożego
Narodzenia, najbardziej kojarzonego z rodziną. A rodzina to nie tylko
radość, bezpieczeństwo i poczucie bliskości, ale też niełatwe relacje,
nierozwiązane konflikty...

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Czas przygotowań to również liczne powody do stresu:
sprzątanie, zakupy, prezenty
– w dzisiejszych, rozpędzonych i pozbawionych duchowości czasach często bywa tak,
że zamiast kojarzyć się z pokojem (i spokojem), Święta stają
się poważnym problemem. Czy
można jakoś zaradzić takiemu
stanowi rzeczy?

– Można powiedzieć, że pomysł
zrodził się tak po prostu, gdy oglądałem jeden z programów kulinarnych. Pomyślałem, dlaczego by nie
zrobić książki kulinarnej i w ten
sposób pobudzić naszą kobyłkowską wspólnotę... to idealnie wpisuje

się w statut naszego stowarzyszenia. Prace już się rozpoczęły. Robimy zdjęcia zup, dań do książki „Kobyłczanie gotują”. Każdy autorski
przepis jest fotografowany i będzie
podpisany imieniem i nazwiskiem
autora.

REKLAMA

Porządek trzeba mieć
w głowie
Jak wyobrażają sobie Państwo idealne Święta Bożego
Narodzenia? Zapach choinki,
ciasta i pierogów z kapustą;
powolne celebrowanie rodzinnych spotkań, rozmowy pełne
życzliwości i poczucie bliskości
z kochanymi ludźmi – pewnie
takie wizje pojawiają się w wielu głowach. Dlaczego zatem
robimy tak wiele, aby takiego
idealnego stanu... nie osiągnąć?
Skupiamy się na sprawach tak
naprawdę nieistotnych, gubiąc
po drodze to, co naprawdę
ważne.
Bo czy kwestia idealnego wysprzątania całego domu
jest niezbędna do właściwego

przeżycia tych kilku dni? Rozumiem oczywiście ideę porządkowania przestrzeni wokół siebie
i jej wpływ na nasze dobre samopoczucie; jednak odnoszę wrażenie, że często traktujemy świąteczne porządki w sposób nieco
„magiczny” – tak, jakby czyste
okna gwarantowały udane Święta;
a potem dziwimy się, że zamiast
oczekiwanej „magii” odczuwamy
jedynie zmęczenie...
Filozoficznie rzecz ujmując
– porządek należy mieć przede
wszystkim w sobie, a nie tylko dookoła siebie. Nawet sterylnie czysty dom nie stanie się świąteczny,
jeżeli nie lubimy (lub nie umiemy)
spędzać ze sobą czasu. Dużo lepiej jest poświęcić ostatnie przedświąteczne popołudnie na wspólne pieczenie ciastek z dziećmi niż
na uganianie się z odkurzaczem
i pokrzykiwanie na domowników.

Dobry prezent nie musi być
drogi
O prezentach napisano już
niemal wszystko; co roku obowiązują określone trendy (zazwyczaj
bardzo wygórowane finansowo).
Prowadząc zajęcia z młodzieżą,
daję im czasem następujące zadanie: powiedz, co sprawiłoby
największą radość twoim najbliż-

szym; z jakiego prezentu ucieszyłaby się mama, tato, brat, siostra,
przyjaciel? Nie chodzi o to, co ty
chciałbyś im dać, ale o to, na ile
znasz ich zainteresowania i potrzeby.
Nieraz okazuje się, że mamy
duży problem ze znalezieniem
właściwego prezentu; tak słabo
znamy bliskie nam osoby. Dlatego o prezentach warto myśleć
nie tylko przy okazji Świąt – co
więcej, uważam, że najfajniej jest
dawać prezenty bez okazji – to
pokazuje, że ktoś jest dla nas naprawdę ważny, że o nim myślimy
i chcemy mu sprawić radość, a nie
tylko spełnić coroczny „prezentowy” obowiązek. Z wartością prezentów również trzeba uważać;
zwłaszcza jeśli nie chcemy wychować totalnych materialistów,
dla których liczyć się będziemy
tylko wtedy, gdy zdołamy spełnić ich napędzane popkulturowo
zachcianki. Ostatnio wiele mówi
się o zaletach minimalizmu; może
warto „przetrenować” go także
i w tej kwestii?
Tegoroczny Adwent jest wyjątkowo krótki; mimo to zostało jeszcze trochę czasu na to, by
wprowadzić w życie choćby kilka
zmian, pozwalających zmniejszyć
okołoświąteczny stres. Powodzenia!

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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Dam pracę
zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
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
zzZatrudnię pracownika do gastronomii,
tel. 602 554 784, 698 576 348

Pomoc do kuchni w restauracji
Emilianów/k. Radzymina, telefon
530 623 598
zzZatrudnię osobę do cukierni w Dąbrówce - Drężew, tel. 29 757 80 92

Zatrudnię ekspedientki
do sklepu spożywczego
w Trojanach

tel. 502 118 979
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
zzKupię topole, telefon (22) 781 25 11,
502 82 70 89

Kupię stare motocykle, cząści,
ramy, kosze, koła itp., telefon
601 709 388

Sprzedam

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

501 122 370

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

Tartak
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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

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

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

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

maszynowo, ręcznie.
Możliwość wiercenia w pomieszczeniu

Radzymin, ul. Kolejowa 1/3
tel. 531 015 129

Malowanie proszkowe Fosforyzowanie żelowe, elementy do
200 cm, tel. 601 150 525, Słupno,
ul. Moniuszki 13

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

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

WĘGIEL

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

Nowo otwarty skład Radzymin
ul. Korczaka 56, tel. 515 668 216
zzAlternator do busa 208D Mercedes,
piła spalinowa husqvarna 440 TORG
tel. 516 456 266
zzSprzedam meble dąbowe: regał,
komodę, witrynę, stół+6 krzeseł oraz
inne, tel. 501 235 455

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

Projekty

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

Ogrodzenia

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

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzUkładanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
zzUsługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

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

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

Auto części
skup aut

Volkswagen, Audi

tel. 512-008-626

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

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

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

Fauna i flora
Transportowe usługi
zzSprzedaż piasku, żwiru, ziemi, Radzymin, ul. Polna 13. Krzysztof Koźlik, tel.
502 366 154

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

22 787 07 11
664 200 502

Motoryzacja usługi

Nauka

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJE
OGŁOSZENIE

05-250 Wiktorów
ul. Radosna 18

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

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

Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

Projektowe usługi

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

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

Sklep zoologiczny Pupil

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

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

REKLAMA

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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zz Nowy Janków, ul. Wołomińska. Obywatel Ukrainy, kierując samochodem
marki Renault, zderzył się z samochodem marki Volkswagen. W wyniku zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni
pasażerowie samochodu marki Renault
(obywatele Ukrainy).

21.11.2017

zz Wołomin. Pracownik – koordynator
dziennego domu seniora zawiadomił,
że sprawcy dostali się na teren nieruchomości, skąd skradli kosz na śmieci
o wartości ok. 492 zł. Suma strat: około
700 zł.
zz Kury. Pracownik firmy budowlanej
powiadomił, że nieznany sprawca
skradł z terenu budowy mostu elementy szalunków budowlanych. Suma
strat: 1.600 zł.
zz Wołomin, al. Niepodległości.
Bogumiła R. (lat 54), kierując pojazdem marki Volvo XC60, najechała na
przydrożne drzewo, które przewracając się, uderzyło w idącą chodnikiem
pieszą Henrykę R. (lat 69). Uczestniczki
zdarzenia były trzeźwe. Piesza doznała
ogólnych potłuczeń i została hospitalizowana.

22.11.2017

zz Zielonka. Sprawca, wykorzystując
nieuwagę pracowników, skradł z terenu
budowy remontowanej szkoły młotowiertarkę marki Makita. Suma strat:
1.130 zł.
zz Radzymin, ul. Jana Pawła II. Kierujący pojazdem marki Ford, jadąc ul.
Polną od strony Jana Pawła II na wysokości posesji nr 2, potrącił pieszego (lat
9), który wbiegł na jezdnię.

23.11.2017

zz Kobyłka. Dyżurny straży pożarnej
powiadomił o zadymieniu na posesji.
Policjanci na miejscu zastali palącą się
wiatę drewnianą. Obecny na miejscu
właściciel oświadczył, że z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru wiaty,
w wyniku czego spłonęła doszczętnie
wraz z zawartością tworzyw sztucznych i maszyn do ich przeróbki.
zz Marki, al. Piłsudskiego. Kierująca
samochodem marki Renault Magdalena G. (lat 29), zjeżdżając z Trasy Toruńskiej w kierunku Warszawy, nie ustąpiła
pierwszeństwa dla autobusu MZA linii
140 kierowanego przez Dariusza J. (lat
49). Kierujący autobusem, aby uniknąć
zderzenia, gwałtownie zahamował,
w wyniku czego pasażerowie ww.
autobusu przewrócili się na podłogę,
doznając ogólnych potłuczeń i urazów:
Dariusz J. – uraz barku lewego, Janina
L. – uraz kończyny nogi prawej, Anna
K. – rany głowy. Pasażerowie zostali
przewiezieni do szpitali w Warszawie.
Pojazdy bez uszkodzeń (zbita szyba
wewnątrz autobusu).
zz Wola Rasztowska, ul. Warszawska.
Rafał Z. (lat 33), kierując pojazdem
marki Fiat Doblo, potrącił pieszego
Marcina S. (lat 39), który wyszedł na
jezdnię pod nadjeżdżający ww. pojazd.
Kierujący pojazdem był trzeźwy, nie
odniósł obrażeń, pieszy został przewieziony do szpitala, poddany badaniu
na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu – 2,4 promila.

24.11.2017

zz Ząbki. Z pojazdu marki Peugeot
nieznany sprawca w nieustalony
sposób skradł dwie przesyłki kurierskie
nadane przez firmę Orange, w których
znajdowały się telefony komórkowe
wraz z umowami.
zz Kury. Z obory sprawcy skradli krowę
i jałówkę o wartości 5.000 zł.
zz Wołomin, al. Niepodległości. Piotr K.
(lat 47), kierując samochodem marki
Volvo, najechał na tył samochodu
marki Toyota, który następnie uderzył
w przechodzącego przez ulicę po
oznakowanym przejściu Stanisława R.
(lat 71). Pieszy z urazem głowy został
przewieziony do szpitala.
zz Kobyłka, ul. Żymirskiego. Piotr K. (lat
47), kierując pojazdem marki BMW, na
oznakowanym przejściu dla pieszych
nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo
przechodzącym 2 kobietom i potrącił

je. Dorota M-P (lat 47) doznała
złamania kości podudzia lewej
nogi, natomiast Katarzyna K (lat
41) złamania miednicy. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Zatrzymano
prawo jazdy kierującemu.

26.11.2017

zz Zielonka, ul. Wolności. Adam Z.
(wędkarz) zawiadomił telefonicznie,
że na stawach Glinianki ujawnił
pływające ciało kobiety ubrane
w czarną kurtkę z żółtą kamizelką
odblaskową. Wiek około 50-60 lat.
Przybyli na miejsce policjanci zastali
karetkę pogotowia, której lekarz wystawił kartę informacyjną z zapisem
zgon nieoczekiwany, zanurzenie
i utonięcie w wodach terytorialnych.
Kobieta nie posiadała przy sobie
dokumentów. Brak zewnętrznych
obrażeń ciała. Po wykonaniu czynności procesowych decyzją prokuratora rejonowego z Wołomina zwłoki
skierowano na sekcję do Zakładu
Medycyny Sądowej w Warszawie.
W wyniku pozyskanej informacji
ustalono, że ww. kobietą może być
70-letnia mieszkanka Kobyłki.

27.11.2017

zz Zielonka. Nieznana osoba
podczas nieobecności domowników,
po uprzednim wyłamaniu zamków
w drzwiach wejściowych, skradła
złotą biżuterię. Suma strat: 4.000 zł.

28.11.2017

zz Postoliska. Pożar budynku
gospodarczego murowanego
pokrytego blachą, wyposażonego
w energię elektryczną. W wyniku
pożaru częściowemu spaleniu uległ
dach oraz przedmioty znajdujące
się wewnątrz: kosiarka, 4 rowery,
meble, narzędzia, 4 owce, 15 kur.
Suma strat: 61.000 zł.
zz Kąty-Wielgi. Nieznany sprawca
skradł z gołębnika usytuowanego
na terenie posesji 31 sztuk gołębi
ozdobnych. Suma strat: 1.075 zł.

28.11.2017

zz Poświętne, ul. Jana Pawła II.
Kierujący pojazdem marki Volkswagen
Golf Bartłomiej W., jadąc od strony
Wołomina w kierunku Jadwiniewa,
wykonał manewr omijania zwierzęcia,
które wyskoczyło na drogę, wpadł
w poślizg, wjechał na chodnik i uderzył
w rowerzystkę Mariannę S. (lat 78),
która jechała w przeciwnym kierunku
chodnikiem. Rowerzystka pomimo
reanimacji przez załogę karetki pogotowia poniosła śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Decyzją
prokuratora rejonowego w Wołominie
ciało skierowano do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie celem
przeprowadzenia sekcji zwłok.

29.11.2017

zz Zielonka, ul. Kolejowa. Kierująca
pojazdem marki Citroën Agnieszka
I. na oznakowanym przejściu dla
pieszych przejechała po stopie
nieletniej (lat 11), w wyniku czego
piesza z urazem stopy została przewieziona do szpitala dziecięcego
w Warszawie. Kierująca pojazdem
była trzeźwa.

1.12.2017

zz Duczki, ul. Szosa Jadowska.
Michał F. (lat 20), kierując pojazdem
marki Mazda 323, podczas wykonywania manewru omijania padłego
lisa, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas
ruchu i uderzył w jadącego rowerzystę Mariusza O. (lat 29), a następnie
wjechał do przydrożnego rowu. Kierujący pojazdem był trzeźwy, został
przewieziony do szpitala na badania,
rowerzysta przewieziony do szpitala
z obrażeniami głowy i kręgosłupa,
pobrano mu do badania krew.
Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda

Obradowali w Dąbrówce
4 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy w Dąbrówce.
Przedmiotem obrad były różnorodne zagadnienia w tym
uchwały.
Radni pochylali się nad następującymi aktami prawa miejscowego:
a) W sprawie udzielenia dotacji
celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

b) W sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dąbrówka na
lata 2017-2024;
c) W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dąbrówka na 2017 rok;
d) W sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne-

go „Karpin-S8” dla obszaru położonego w miejscowości Karpin
przy drodze ekspresowej S8. gmina Dąbrówka;
e) W sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Małopole-S8” dla obszaru
położonego w miejscowości Małopole przy drodze ekspresowej S8
gmina Dąbrówka;
f) W sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydata na
ławnika.

Fakty.sport

Fakty.sport

Fakty.samorząd

Szkółka
bramkarska

I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem!

Zapisy na instalację
w Jadowie

Akademia MKS Dolcan Ząbki
w połączeniu z Akademią
Piłka Żaka przedstawiają
nową ofertę. W naszym
klubie trenuje już ponad 585
młodych piłkarzy.

To hasło corocznego finału V
Charytatywnego Turnieju Siatkowego o Puchar Burmistrza
Wołomina, który odbędzie
się w niedzielę, 10 grudnia
w Szkole Podstawowej w Zagościńcu (gmina Wołomin).

Przedstawiciele Urzędu Gminy
w Jadowie zapraszają osoby
z listy głównej do podpisywania
umów na zakup i montaż instalacji OZE. Podpisy zbierane są
do 13 grudnia 2017 roku.

AW

AW
Akademia dysponuje bazą sportową: boiska naturalne, boisko sztuczne oraz hale sportowe i pływalnia.
Stawia sobie ambitne cele sportowe,
a także cele nakierowane na poprawę
jakości szkolenia. W związku z tym
od 1 grudnia 2017 roku odpowiedzialnymi za organizację szkolenia są koordynatorzy: trener Marcin
Korkuć blok U-6 do U12, trener Maciej Demich blok U-13 do U19. Od
1 stycznia 2018 rusza projekt „szkółki bramkarskiej”, której koordynatorem będzie trener Michał Macek.

RO
W programie zawodów przewidziano mecz o 3. miejsce i finałowy, konkurs
„Gwoździa” i pokaz tańca towarzyskiego. Ponadto będzie moc dodatkowych
atrakcji, np. możliwość skosztowania
domowych wypieków, nabycia ozdób
świątecznych, piłki i koszulki z autografami gwiazd Orlen Ligi i Plusligi.
Dochód z imprezy zostanie w całości przeznaczony na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej.
Szczegóły na: www.facebook.
com/dyskotekazagosciniec
REKLAMA

RD
Instalacja OZE to mikrobiogazownia
służąca do produkcji biogazu z lokalnie
dostępnych w gospodarstwie rolnym
odpadów organicznych oraz do wytwarzania z niego energii. Jest to zwykle instalacja o małej mocy dostosowanej do
wielkości gospodarstwa oraz o prostej
konstrukcji
Umowy można podpisać w Urzędzie
Gminy Jadów. Do umowy powinny być
dołączone:
– deklaracja udziału w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji
OZE,
– tytuł prawny władania nieruchomością.
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Ścieżki na wale rzeki

Spotkanie
z poezją
w Tłuszczu

Mieszkańcy Zielonki z niecierpliwością czekają na
zapowiadaną budowę ścieżek rowerowych na wale rzeki
Długiej. Realizacja tej inwestycji przesunięta została na
2018 r.
AK
Z powodu znacznego przekroczenia cen według kosztorysów inwestorskich nie udało się do tej pory
rozstrzygnąć przetargów na budowę ścieżek rowerowych w Zielonce,
w ramach unijnego projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych
na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”.
Ścieżka rowerowa na wale rzeki
Długiej w Zielonce będzie łączyć się
ze ścieżką w Markach (tam również
ogłoszono kolejny przetarg na wykonawcę prac). W ul. Pustelnickiej
w Zielonce będzie też można włączyć
się do ścieżki rowerowej budowanej
wzdłuż Trasy S8.
Urząd Miasta Zielonka ogłosił niedawno nowe przetargi, z okresem
realizacji w 2018 r. Zwiększone zosta-

ły też środki budżetowe na ten cel.
Z tego powodu realizacja projektu
przesunięta została na przyszły rok.
– To nie jedyne nasze plany dotyczące budowy ścieżek. Przygotowaliśmy już drugi wniosek o środki
unijne, dzięki któremu udałoby się
nam jeszcze lepiej zintegrować sieć
ścieżek w Zielonce i stworzyć nowe
rowerowe połączenie przez Glinianki w stronę Kobyłki. Ten etap
pozostaje jeszcze w formie planów,
a budowa ścieżki na wale rzeki już
w przyszłym roku – mówi burmistrz
Grzegorz Dudzik.
Projekt rowerowy realizowany w Zielonce w przyszłym roku
obejmie budowę ścieżki rowerowej
na wałach rzeki Długiej od granicy
z Markami, aż do parku Dębinki i dalej wzdłuż rzeki, od ul. Słowackiego

30 listopada w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Tłuszczu odbyła się VI edycja
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z poezją”.
Grand Prix zdobyła Marlena
Bujniak, uczennica placówki.
opr. red.

do ul. Turowskiej. Ścieżka rowerowa
powstanie też w ul. Wojska Polskiego na odcinku od Prymasa Wyszyńskiego do 1 Maja, gdzie w tym roku
zbudowana została już ścieżka przy
okazji budowy nowej ulicy Wojska
Polskiego.

Fakty.historia

Poza tym powstaną parkingi
rowerowe wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w 3 lokalizacjach:
przy ul. Obrońców Westerplatte, w parku Dębinki oraz przy ul.
Wojska Polskiego.

Organizatorami wydarzenia byli
również Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” i burmistrz Paweł
Bednarczyk. Tematem przewodnim
była twórczość Bolesława Leśmiana.
W konkursie wzięli udział uczniowie
siódmych klas i gimnazjów reprezentujących 11 placówek z terenu powiatu
wołomińskiego. Rywalizacja odbyła się
w czterech kategoriach: recytacja, teatr jednego aktora, miniatura teatralna
i poezja śpiewana.

Fakty.samorząd

Odnowiony obelisk w Ossowie
Działania dotyczące renowacji obelisku w Ossowie zostały wykonane przez
Samorządową Instytucję Kultury jako jednostkę organizacyjną gminy Wołomin.
Przeprowadzono je w ramach zadania „Miejsce walki i śmierci bohaterów 1920 roku –
renowacja obelisku księdza Ignacego Skorupki w Ossowie”, w programie Dziedzictwo
Kulturowe współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ks. Ignacy Skorupka urodził się
w 1893 r. w kamienicy przy ul. Ciepłej
3 w Warszawie. Był opiekunem grup
skautowskich. Pod koniec lipca 1920 r.
dzięki poparciu biskupa polowego
Wojska Polskiego Stanisława Galla
został mianowany kapelanem pomocniczym garnizonu na warszawskiej Pradze.

Następnie 7 lub 8 sierpnia na
własną prośbę został kapelanem lotnym 1. batalionu 236. Pułku Piechoty Armii Ochotniczej. W jego skład
wchodziła głównie młodzież gimnazjalna i akademicka. Batalion został
wcielony do 36. Pułku Piechoty Legii
Akademickiej.
13 sierpnia ks. Skorupka wraz
z 36. Pułkiem Piechoty, którym dowodził por. Stanisław Matarewicz,
wymaszerował spod Gimnazjum
im. Władysława IV w Warszawie do
Ossowa.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie
Zielonki lub osoby chcące założyć własną działalność
zaproszone są do udziału w Forum Przedsiębiorczości.
RD
Spotkanie
odbędzie
się
w Czwartek, 14 grudnia 2017 r.
w godz. 9.00-15.00 w hotelu
„U Pietrzaków”. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostaną
programy i działania skierowane
do przedsiębiorców w ramach
Funduszy Europejskich. Będzie

RD

Z żołnierzami do końca

Fundusze dla
przedsiębiorców
można zapoznać się z założeniami
krajowych programów operacyjnych,
a dzięki warsztatom nabyć praktyczną wiedzę w zakresie wypełniania
wniosków o dofinansowanie.
Osoby, które chcą wziąć udział
w spotkaniu, proszone są o dokonywanie zgłoszeń - telefonicznie (22 761
39 44).
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Ks. Ignacy Skorupka podczas walk
pod Ossowem towarzyszył żołnierzom. Śmierć kapelana została zauważona po walce.
Ciało ks. Ignacego Skorupki przeniesiono do domu państwa Orychów, a następnie przewieziono do
Warszawy. 17 sierpnia w kościele
garnizonowym przy ul. Długiej i na
Cmentarzu Powązkowskim odbyły
się uroczystości pogrzebowe.
W 1921 r. w Ossowie w miejscu
śmierci księdza postawiono krzyż
z tablicą informacyjną.
Obelisk ks. Ignacego Skorupki

w Ossowie przy ul. Matarewicza postawiono w 1939 roku w okolicach
domu, gdzie po bitwie przeniesiono
ciało księdza.

Pamięć o wydarzeniu
W 1981 r. dzięki zaangażowaniu
pana Mariana Jeznacha dokonano
renowacji obelisku.
Kolejna renowacja została przeprowadzona w 2017 r. przez Samorządową Instytucję Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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

Lodowisko 10 grudnia
W niedzielę, 10 grudnia o godz. 17:00 oficjalnie zostanie
otwarte lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 1
w Radzyminie.
AW
Podczas otwarcia odbędzie
się widowisko „Gdzie się podziały choinki” w wykonaniu grupy
„Walley Ice Story”. W dniu otwarcia lodowisko będzie dostępne za

darmo, następnie aż do końca sezonu wstęp zgodnie z cennikiem opłat,
ze zniżkami dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca (darmowy wstęp w weekendy, święta i ferie)
oraz mieszkańców gminy i uczniów.

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

iel
gruby węg
ja
c
o
m
pro
gratis
transport

Radzymin, ul. Jana Pawła II 44 a

tel. 505 948 503

