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Łysobyki – moja przestrzeń
O swojej pasji i podróżach
na Syberię opowiedział
nam Piotr Maciejuk,
mieszkaniec wsi Łysobyki
(gmina Tłuszcz).

Wystawa i spotkania z
Piotrem Maciejukiem 16 i 18
lutego w Wołominie.
Szczegóły wkrótce na
www.fakty-wwl.pl.

Swojego się
nie potępia?
W minionych dwóch latach
wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera na
wniosek bliżej nieznanych
osób, niezwiązanych
w żaden sposób
z powiatem wołomińskim,
podjął próby pozbawienia
mandatu trzech
wołomińskich radnych
powiatowych Adama
Jaczewskiego, Mariusza
Dembińskiego i Janusza
Tomasza Czarnogórskiego.
Wojewoda działał na
wniosek, był tu związany
obowiązującymi przepisami
prawa i takie postępowania
bezwzględnie musiał
podjąć.
Adam Łossan

fot. Archiwum prywatne

W przypadku Adama Jaczewskiego
z klubu radnych „Forum Dobrego Samorządu” pretekstem było rzekome niezamieszkiwanie na terenie powiatu wołomińskiego, w przypadkach Mariusza
Dembińskiego z klubu radnych „Wspólnota Samorządowa” oraz Janusza T.
Czarnogórskiego z klubu radnych „Prawo
i Sprawiedliwość” rzecz dotyczyła kolizji
z przepisem zabraniającym radnemu,
zgodnie z art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym, prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem
mienia powiatu, którego jest radnym.
W  każdym z omawianych przypadków
wojewoda wzywał Radę Powiatu Wołomińskiego do wygaszenia mandatu
każdemu z trzech ww. radnych, a Rada
Powiatu konsekwentnie, choć niejednorodnie, tego wygaszenia odmawiała.
więcej na stronie:
www.fakty-wwl.pl

Rafał Orych: Stworzył Pan niezwykłą, niecodzienną domową
przestrzeń, także przestrzeń
swojego podwórka i pracowni.
Dlaczego na wsi?
Piotr Maciejuk: – Od zawsze odczuwałem silną potrzebę mieszkania w miejscu, gdzie jest dużo przestrzeni i dużo kontaktu z przyrodą.
Nie nudziłem się u swojej babci na
Podlasiu, kiedy co roku „lądowałem” tam na całe wakacje. Położony
nieopodal las jawił mi się jako tajemnicza baśń, którą można przeREKLAMA

czytać wyłącznie przez zanurzanie
się w jego czeluściach. Ten zew, ta
potrzeba obudziła się po latach, gdy
na progu dorosłości zdecydowałem
się na wyprowadzkę na wieś. Tu
wręcz eksplodowała moja fantazja.

Trzeba było znaleźć swoje
miejsce?
– W latach 90. nie było trudno
znaleźć siedlisko. Albo stały puste,
albo sprzedawało się je za bezcen.
Jak znajduje się dom, to później pojawia się potrzeba kreacji tej przestrzeni. Od dziecka lubiłem zajęcia
manualne. I tak to się powoli potoczyło. Mam dużą swobodę tworzenia przedmiotów z drewna. Chcę
oddawać jego charakter i duszę.
Wszystkie moje prace zawierają
akcent metafizyczny, ale i pewien
poziom użytkowości. Choć uważam, że forma i użytkowość nie idą
w parze. Moim zdaniem lepiej, żeby
to było ładne niż funkcjonalne. Jak
można zauważyć, świat idzie w tę
drugą stronę.
Na wsi prowadzi człowieka
zupełnie inny rytm...
– Nie narzekam na nudę. Pojawiają się pomysły, a życie stawia nowe
wyzwania. Posadziłem własnoręcznie około 20 tys. drzew. Zacząłem
tworzyć pojedyncze egzemplarze
mebli i form użytkowych. Zająłem się czynną ochroną przyrody.
Staram się uzyskać przy tym tak
potrzebny dla mnie balans, harmonię, wykluczając, o ile to możliwe,
postawy skrajne czy to w sztuce,

ochronie środowiska, czy w życiu
w ogóle. Przyroda sama eliminuje
skrajności.

Co jest dla Pana inspiracją do
tworzenia?
– Świat organiczny. Dodatkowa
energia płynie z muzyki, która daje
inspirację i poszerza horyzonty.
W przedmiocie, tak jak w muzyce, musi być harmonia i rytm. Nie
potrafię stworzyć przedmiotu bez
udziału dźwięku. Szczególnie inspiruje mnie muzyka etniczna i klasyczna. Mają w sobie dużo ekspresji
i płynności. Od wielu lat gram na
kongach. Moje upodobania muzyczne rozciągają się bardzo szeroko.
Jak powstaje forma?
– Nie kieruję się trendami, bo są
narzucone i nudne. Panujący minimalizm dyktuje ludziom jedną zamkniętą formę – kąty i linie proste.
Pod szyldem czystej formy bądź
sztuki wciska się przemysłową produkcję, która jest tania, szybka i obliczona na kilka lat po to, aby człowiek potem kupił sobie podobny
stolik tylko w innym kolorze. Formy współczesne są geometryczne
– prostokąty i kwadraty. Bardzo
zimne, nic niemówiące. Uważam,
że świat nie jest zbudowany z linii
prostych, które są dziełem ludzkich rąk, na potrzeby techniki. Nie
występują w naturze. Wszystko, co
nas otacza, jest po prostu pogięte.
Rzeźbiąc, staram się niwelować linię prostą.
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Gdzie tkwi źródło Pana
motywacji?
– Moim niewyczerpalnym źródłem motywacji i energii jest Syberia. Odwiedziłem ją już sześć
razy. Z każdej kolejnej podróży
przywożę nowe doświadczenia. Przestrzeń i panujące tam
żywioły, szczególnie woda, są
niewyobrażalne dla Europejczyka. Uważam, że Bajkał jest bijącym sercem ziemi. Znajduje się
tam aż 21 proc. słodkiej wody na
świecie. Innym przykładem jest
rzeka Lena, która ma średnio 10
km szerokości, a na pewnym odcinku nawet 30 km. Z punktu widzenia Polaka, który ma do porównania Wisłę, jest to wartość
abstrakcyjna.
Doświadczając
takiej dominacji przyrody, człowiek uświadamia sobie, że to nie
on rządzi światem. Jesteśmy tylko na chwilę, więc warto wykorzystać ten czas sensownie.

Ferie 2018
Jeszcze pamiętamy
świąteczno-noworoczną
przerwę w nauce, a już
rozpoczął się okres ferii
zimowych w województwie
mazowieckim. Jak dzieci i
młodzieży spędzą czas ferii?
Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego

Najczęściej są to wyjazdy całymi rodzinami na wypoczynek, wyjazdy do rodziny, np. babci, wyjazdy na zimowisko
czy zajęcia w lokalnych domach kultury.
Dla dzieci rolników już od wielu lat organizowane są zimowiska przez KRIR.
więcej na stronie:
www.fakty-wwl.pl
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Pomoc
dla pogorzelców

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

W piątek, 26 stycznia o godz. 19.00 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 odbędzie się koncert
charytatywny na rzecz pogorzelców z Wołomina. Rodzina w wyniku pożaru straciła dom, rodzice z trójką dzieci
pozostali bez dachu nad głową. Wystąpi Orkiestra Wojskowa w Warszawie, dyrygenci: mjr Artur Czereszewski
i ppor. Andrzej Zaręba. Warto przyjść, warto pomóc.
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Świąteczny Chór

Znów pod górkę
Rok 2018, jeśli „dobrze” pójdzie,
przyniesie kolejne zmiany dla
kierowców, szczególnie tych
z mniejszym stażem. Robienie
pod górkę młodym nic nie zmieni
w niechlubnych statystykach.

W  niedzielę, 28 stycznia o godz.
19.00 w kościele pw. św. Kazimierza
Królewicza w Kobyłce, ul. Królewska
15 odbędzie się koncert Świątecznego Chóru. Świąteczny Chór to grupa
mieszkańców z Marek i Kobyłki, których połączyła miłość do muzyki.

Filharmonia w Kobyłce
Rusza druga edycja Filharmonii
dla Dzieci. Koncerty odbędą się w hotelu Gregory w Kobyłce, ul. Napoleona
4 w następujących terminach: 23 lutego o godz. 9.30 (dla dzieci 4-7 lat)
i o godz. 11.30 (dla dzieci 7-12 lat),
25 lutego o godz. 13.00 (koncert rodzinny) oraz 16 marca o godz. 9.30
(dla dzieci 4-7 lat) i o godz. 11.30 (dla
dzieci 7-12 lat), 18 marca o godz.
13.00 (koncert rodzinny). Bilety
w cenie 13 zł. Informacje i rezerwacje: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl,
tel. 600 080 157.

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

Od 4 czerwca młodych kierowców obowiązywać będą m.in. dodatkowe limity prędkości w obszarze zabudowanym, poza terenem
zabudowanym, na autostradach
i drogach ekspresowych – odpowiednio 50, 80 i 100 km/h. O ile
jestem w stanie zrozumieć logikę
ograniczeń w mieście, o tyle spowalnianie dróg poza miastami i na
ekspresówkach najbardziej odbije
się na pozostałych uczestnikach

ruchu – wszakże każdy z nas widywał w tylnym lusterku furiata, który
musi już teraz, w tym momencie,
natychmiast wyprzedzić zawalidrogę. Po co więc podjudzać byka?
Poza tym umiejętność prowadzenia samochodu na autostradzie jest
marginalizowana, a sama prędkość
uważana jest za zło najwyższe. To
nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata.

Kto dzwoni?
W ubiegłorocznym raporcie NIK
możemy przeczytać o tym, że na
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19 stycznia (piątek)
14:00 – Fernando – 16 zł
16:00 – Paddington 2 – 16 zł
18:00 – Atak paniki – 16 zł
20:00 – Gotowi na wszystko. Exterminator – 16 zł
20 stycznia (sobota)
14:00 – Fernando – 16 zł
16:00 – Paddington 2 – 16 zł
18:00 – Atak paniki – 16 zł
20:00 – Gotowi na wszystko. Exterminator – 16 zł
21 stycznia (niedziela)
13:00 – Fernando – 16 zł
15:00 – Paddington 2 – 16 zł
17:00 – Atak paniki – 16 zł
19:00 – Gotowi na wszystko. Exterminator – 16 zł
22 stycznia (poniedziałek)
14:30 – Fernando – 16 zł
16:30 – Paddington 2 – 16 zł
18:30 – Atak paniki – 16 zł
23 stycznia (wtorek)
14:30 – Fernando – 16 zł
16:30 – Paddington 2 – 16 zł
18:30 – Atak paniki – 16 zł
24 stycznia (środa)
14:30 – Fernando – 16 zł
16:30 – Paddington 2 – 16 zł
18:30 – Atak paniki – 16 zł
www .kino.robi.to
25 stycznia (czwartek)
14:30 – Fernando – 16 zł
16:30 – Paddington 2 – 16 zł
18:30 – Atak paniki – 16 zł
9 lutego (piątek)
17:30 – Kabaret Młodych Panów – 60 zł
20:30 – Kabaret Młodych Panów – 60 zł
23 lutego (piątek)
19:00 – Spektakl teatralny Kłamstwo – 90 zł
9 marca (piątek)
18:00 – Kabaret Koń Polski – 60 zł/65 zł

www.kino.robi.to
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polskich autostradach i drogach
ekspresowych, w przeliczeniu na
1000 kilometrów, wzrasta liczba
wypadków. Czytając końcowe wnioski NIK, znajdziemy wiele zarzutów
odnośnie słabej organizacji służb
i zarządców dróg. Ponadto wskazano, że przydałaby się akcja edukacyjna na temat zasad użytkowania
i zachowania się na drodze ekspresowej, szczególnie „w zakresie przygotowania się do podróży oraz stosowania się do nowo wprowadzanych
rozwiązań w zakresie ruchu drogowego (np. „korytarz życia”).
Podchody do zmiany ograniczeń są
od lat, raz ze strony Komisji Europejskiej, innym razem ze strony rządu.
W tym samym raporcie NIK nie znalazłem żadnej wzmianki odnośnie przekraczania prędkości i brawury jako
powodów powstawania wypadków.
Z policyjnych statystyk wynika jasno – wypadki na autostradach stanowią 1,2% a na drogach ekspresowych 0,8% ogółu. W przeliczeniu na

1000 km będzie ich więcej, bo robi
się tłok, a robi się tłok, bo mamy niewiele ponad 3300 km dróg szybkiego ruchu. Ba, pokuszę się o stwierdzenie, że ograniczenie prędkości
do 50 km/h po zmroku nic nie da.
Cytując wyżej wspomniany raport
policji: „Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24-5, w tym
czasie również najmniej osób zostało
rannych oraz poniosło śmierć”.

Problemem są ludzie
W 2016 roku władze Bath and
North East Somerset w Wielkiej Brytanii wprowadziły 13 nowych stref,
w których kierowcy mogą jechać
maksymalnie 20 mil na godzinę zamiast 30. I wiecie co? Jak donosił „The
Telegraph”, wzrosła liczba śmiertelnie i ciężko rannych. Obecne limity
są dobre, a jedynym problemem są
ludzie, którzy się do nich nie stosują.
Szerokości i bezpiecznej jazdy
w nowym roku.

FAKTY.samorząd

„Mordor” w Wołominie? Kiedy przejedziemy
przez most w Kurach?
Z racji współpracy z różnymi podmiotami prowadzącymi
działalność w sferze szeroko rozumianej informatyki
spotykam się z zagadnieniem znalezienia właściwego
miejsca na siedzibę firmy. Nigdy przy tym nie spotkałem
się z sytuacją, w której ktoś spoza Wołomina planowałby
założenie działalności właśnie w stolicy naszego powiatu.

Michał Janik
(autor współtworzy grupę Koalicja
Wolnościowa Powiat Wołomiński, w której
skład wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia
Kukiz’15, Partii Wolność, Kongresu Nowej
Prawicy, Stowarzyszenia Endecja)

Cóż takiego właściwie stoi na
przeszkodzie, aby firma zatrudniająca informatyków albo innego rodzaju fachowców znajdowała się właśnie
w Wołominie? W przypadku dużej
firmy, zatrudniającej setki ludzi nie
ma wątpliwości – brak jest odpowiedniego zaplecza. Przedsiębiorstwo musiałoby podjąć strategiczną
decyzję, aby zainwestować właśnie
w tym mieście i właściwie od zera
zbudować odpowiedni budynek i go
wyposażyć. W poprzednich latach
na taką inwestycję nie było szans
z powodu fatalnego dojazdu samochodowego. Jednak przykład Kobyłki, która ostatnio ściągnęła chińskiego inwestora, pokazuje, że nie ma
rzeczy niemożliwych.
Mniejsza lub średnia firma znalazłaby w naszym powiecie bez
większych problemów miejsce na
siedzibę i prawdopodobnie w cenie
znacząco konkurencyjnej w stosunku do dzielnic Warszawy. Czy
dojazd do pracy byłby przeszkodą
w pozyskaniu pracowników? Przykład firmy Marcel SA z Zielonki, li-

dera na rynku oprogramowania
laboratoryjnego (chyba każdy
z czytelników miał do czynienia
z produktem tej firmy, np. oddając krew do badań), zatrudniającej mieszkańców Warszawy
wskazuje, że nie jest to problemem. Wręcz przeciwnie – dojeżdżając do Zielonki, jedzie się rano
pustymi pociągami, „pod prąd”
zapchanych wagonów zmierzających do Warszawy. Czas dojazdu do Wołomina z Warszawy
jest nawet krótszy niż czas konieczny na przemieszczanie się
pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Warszawy. 7 min. jazdy
metrem ze stacji Świętokrzyska
i 20 min. pociągiem z Warszawy
Wileńskiej to luksus, jakiego nie
mają mieszkańcy, np. Tarchomina, Białołęki czy Bemowa. Ba
– nawet położenie osławionego
„Mordoru”, czyli zagłębia biurowego przy ul. Domaniewskiej,
jest gorsze pod względem skomunikowania z metrem.
Jedyne, co jest przeszkodą,
aby do miasteczek wzdłuż trasy
na Tłuszcz zaczęły przenosić się
małe i średnie firmy, potrzebujące do działania niedużej przestrzeni biurowej, jest fatalna opinia o miastach naszego powiatu
oraz brak wiedzy o nich wśród
warszawskich przedsiębiorców.
Działy promocji naszych miast
mają wielkie pole do popisu, aby
to zmienić. Szczególnie teraz,
gdy problem dojazdu samochodowego znajduje wreszcie
rozwiązanie dzięki Obwodnicy
Marek, przed miastami naszego
powiatu pojawia się szansa na
zmianę.

W ostatnich latach kierowcy borykają się z objazdami
spowodowanymi niezbędnymi remontami mostów na
terenie powiatu wołomińskiego. Najpierw, przez dwa lata
remontowano most w Nowinkach (gmina Jadów) na drodze
wojewódzkiej 636. W 2016 r. przedłużały się prace na drodze
wojewódzkiej 634 na moście nad rzeką Rządzą w Krzywicy.
W tym samym roku wydłużyła się modernizacja mostu nad
rzeką Rządzą w Turzu (gmina Poświętne).

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego

Obecnie przedłużają się prace
remontowe mostu w Kurach (gmina
Tłuszcz) nad rzeką Rynią i droga powiatowa 4330W jest całkowicie zamknięta. Niecierpliwią się kierowcy
i mieszkańcy. Umowę z firmą Jawal
z Kielc starostowie wołomińscy
podpisali 9 sierpnia 2017 r. z terminem zakończenia 30 listopada 2017 r.
Powiat Wołomiński pozyskał na tę
inwestycję dofinansowanie.
Po podpisaniu umowy firma Jawal
przygotowała projekt organizacji
ruchu i dokumentację objazdu, które następnie uzgodniono z gminą
Tłuszcz i policją. Powiat Wołomiński
zatwierdził przedłożoną dokumentację i wykonawca wszedł na budowę.
Już wówczas można się było domyślać, że termin zakończenia inwestycji może być niedotrzymany z uwagi na wysoki stan wód oraz częste
i obfite opady deszczu. W związku
z pogodą wykonawca miał problemy
z pracami w dnie rzeki i zbrojeniem
przyczółków. Dodatkowo oczekiwał

na wynajem maszyny do wbijania
i palowania słupów fundamentowych. Problemy piętrzyły się, dodatkowo wykonawca skarżył się na brak
pracowników na rynku pracy.
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego Rady Powiatu w dniu
1 grudnia 2017 r. omawialiśmy z Panem Andrzejem Noconiem – naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Powiecie Wołomińskim
zadania, których wykonanie do
końca 2017 r. było zagrożone. Most
w Kurach był, niestety, jedną z tych
zagrożonych inwestycji. Planowany
obecnie termin zakończenia robót to
31 stycznia 2018 r., ale zostały jeszcze
do wykonania prace technologiczne,
które wymagają przez kilka dni temperatur dodatnich (minimum 5 stopni Celsjusza w ciągu dnia i w nocy).
Teraz to od aury pogodowej i wykonawcy zależy, kiedy zakończą się
objazdy i pojedziemy wyremontowanym mostem w Kurach.
Moja wypowiedź nie jest usprawiedliwieniem wykonawcy, lecz
zwróceniem uwagi na czynniki, które przyczyniły się do niedotrzymania
zakładanego terminu. Przecież każdy z nas zmagał się z remontem, np.
domu czy mieszkania i wie, że z różnych przyczyn, nie zawsze wszystko układa się tak, jak planowaliśmy.
Utrudnienia i objazdy w Kurach
wkrótce się skończą, a mosty i inne
urządzenia infrastruktury drogowej
trzeba remontować, byśmy wszyscy
mogli z nich bezpiecznie korzystać.
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9 stycznia odbyło się spotkanie inaugurujące przygotowania gminy Radzymin do obchodów 100-lecia
Bitwy 1920 roku. Na zaproszenie burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego i przewodniczącego
Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztofa Dobrzynieckiego w Miejskiej Sali Koncertowej stawili się przedstawiciele
środowisk patriotycznych i organizacji społecznych, politycy i samorządowcy. Burmistrz przedstawił
m.in. projekt budowy Centrum Edukacji Historycznej. Szczegółowe informacje: www.radzymin.pl.

Inauguracja
w Radzyminie
fakty.samorząd

fakty.samorząd

Wspólnota zaprasza do współpracy

Wybory na
nowych zasadach

We wtorek, 9 stycznia w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie odbyło się spotkanie
świąteczno-noworoczne Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wołomińskiego. Zaproszenie przyjął i na spotkanie
przybył ks. biskup Marek Solarczyk.

fot. Elżbieta Kuczko

Zmiany w ordynacji
wyborczej stały się,
niestety, polską tradycją.
Praktycznie każda rządząca
partia w mniejszym
lub większym stopniu
reformowała wyborcze
przepisy. Zwyczaj ten został
podtrzymany również
w obecnej kadencji.

WS
Na spotkanie przybyli także
goście reprezentujący ugrupowania samorządowe w powiecie wołomińskim. Obecnych
witał Adam Kopczyński, przewodniczący Zarządu Wspólnoty Samorządowej Powiatu
Wołomińskiego.
Przypomniał
cele stowarzyszenia i podkreślił wspólnotowy charakter podejmowanych działań na rzecz
mieszkańców.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu kapeli ludowej Mazowszanie. Następnie
wypowiadał się ksiądz biskup
Marek Solarczyk, który pochodzi z Duczek (gmina Wołomin).

fot. Elżbieta Kuczko

Mikołaj Szczepanowski
W  grudniu ubiegłego roku Sejm
uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej
do samorządu autorstwa PiS. W  wielu
aspektach nastąpią znaczne zmiany. Od
wyborów w 2018 roku kadencja władz
samorządowych zostanie wydłużona do
pięciu lat. Z kolei wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast będą mogli sprawować
swoją funkcję tylko przez dwie kadencje.
W  gminach powyżej 20 tys. mieszkańców (np. Marki, Kobyłka, Wołomin, Ząbki)
powrócą wybory proporcjonalne, a więc
także wielomandatowe okręgi.
Dużą kontrowersję wzbudziło zniesienie głosowania korespondencyjnego.
W ocenie parlamentarnej opozycji może
to pozbawić możliwości głosowania osoby niepełnosprawne czy seniorów. Rządzący bronili się, argumentując, że nie
jest to jedyna opcja dla osób niepełnosprawnych, a ta forma oddania głosu
umożliwia dokonywanie manipulacji na
głosach.
Warto także zwrócić uwagę na zakaz jednoczesnego kandydowania na
wójta lub burmistrza oraz do rady powiatu lub sejmiku. Ta niewielka zmiana
może być poważnym utrudnieniem dla
lokalnych komitetów, którym rozpoznawalny kandydat na burmistrza budował
też wynik listy wyborczej do powiatu.
Bez tego typowo samorządowym organizacjom trudno będzie zaistnieć nawet
na poziomie powiatu.
Problem ten w mniejszym stopniu
dotknie komitety partyjne. Ich wynik często opiera się na popularności promowanego na ogólnopolską skalę logotypu.
Jest to pozornie drugoplanowa zmiana,
ale skutkiem jej wprowadzenia może
być dalsze upartyjnienie samorządu.
Przyjęta ustawa zakłada też reformę
organów przeprowadzających wybory.
Po wyborach parlamentarnych w 2019
roku wygaszona zostanie kadencja
Państwowej Komisji Wyborczej. Modyfikacji ulegnie sposób powoływania jej
członków. Do tej pory delegowani byli
przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny
Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy,
po zmianach wyboru będzie dokonywał
Sejm. Z  kolei szefa Krajowego Biura
Wyborczego w praktyce wskazywać
będzie minister spraw wewnętrznych.
Podobnie z komisarzami wyborczymi,
których na wniosek ministra powoływać
będzie PKW.
Tu opozycja również wskazywała
na niedemokratyczność zmian. Trzeba
jednak zauważyć, że podobne rozwiązania obowiązują w wielu europejskich
krajach, w tym Niemczech czy Francji.
Podobnie jak w przypadku poprzednich reform przepisów wyborczych,
partii rządzącej trudno uciec od opinii
o wprowadzeniu rozwiązań skrojonych
na swoje potrzeby. Przy okazji właśnie
wprowadzanej nowelizacji głosy takie pojawiały się głównie w kontekście
zmian w organizacji PKW. Ciężko jednak
o inne skojarzenia, jeśli zmian dokonuje
się w roku wyborczym.
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Zwrócił uwagę na doświadczenie
człowieka zakorzenionego w konkretnej miejscowości, związanego z historią swojej okolicy i społecznością, w której żyje. Ksiądz
biskup otrzymał także kalendarze na 2018 rok, przygotowane
przez stowarzyszenie. Opracowanie poświęcone jest historii
12 gmin powiatu wołomińskiego na
12 miesięcy 2018 roku. Zawiera informacje przygotowane przez Marcina Ołdaka, mówiące o dziejach
dochodzenia do Niepodległości,
od jej utraty do 1918 roku. Podczas
wręczania kalendarzy zgromadzonych przywitała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Następnie
w krótkim koncercie kolęd wystąpił chór Sentito prowadzony przez
Sylwię Krzywdę.

Po części wprowadzającej i artystycznej wypowiadali się przedstawiciele kół i środowisk Wspólnoty Samorządowej z całego
powiatu. W imieniu Wspólnoty
z Jadowa – Dariusz Kokoszka, Strachówki – Piotr Orzechowski, Tłuszcza – Paweł Bednarczyk, Poświętnego – Sławomir Rosłon, Klembowa
i Dąbrówki – Kazimierz Rakowski

(który jako starosta wołomiński
omówił także sprawy dotyczące powiatu), Wołomina – Tomasz
Kowalczyk, Kobyłki – Bartłomiej
Jabłoński, Zielonki – Grzegorz Dudzik, Marek – Janusz Werczyński,
Radzymina – Marek Brodziak.
Po zakończeniu części oficjalnej
uczestnicy uroczystości długo rozmawiali przy wspólnym posiłku.

Najbliższe plany Wspólnoty Samorządowej:
– Organizacja wyjazdu samorządowców na Jasną Górę – 5 lutego
2018 roku. Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu o godzinie
11.00, celebrowana przez biskupa Marka Solarczyka.
– Cykl debat poświęconych zmianom w kodeksie wyborczym i wpływom tych zmian na funkcjonowanie struktur samorządowych.
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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
zzCukiernia Radzymin poszukuje handlowca do pozyskiwania nowych klientów,
tel. 606 880 373
zzZatrudnię operatora CNC – firma Tok
-Frez w Wołominie, tel. 602 515 017
zzZatrudnię elektryków, pomocnika i
kierowcę, tel. 602 384 724

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

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

Zatrudnię ekspedientki
do sklepu spożywczego
w Trojanach

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

tel. 502 118 979

Badanie
fizykochemiczne wody.
Filtry do wody.

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, części,
ramy, kosze, koła itp., telefon
601 709 388

Sprzedam

tel. 783 800 800

maszynowo, ręcznie.
Możliwość wiercenia w pomieszczeniu

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

zzWycinka drzew, zrębkowanie gałęzi,
usuwanie zarośli, koszenie trawy, czyszczenie działek, tel. 500 351 199

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

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

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

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

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

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

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

Usługi różne
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Toczenie, frezowanie konwencjonalne i CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396
zzArtystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

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

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

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

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

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

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

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
zzPrzybłąkał się kot – oddam w dobre
ręce, tel. 505 082 763

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
zzMasz siedzący tryb pracy i problemy
z kręgosłupem? Przyjdź – pomożemy!
Masaż – do wyboru. Irydologia. Biorezonans. Do pierwszego masażu analiza
irydologiczna gratis! Radzymin, al. Jana
Pawła II 58 D. Zapisy: 605 221 995

Ekspres

Kozły 30 (Koło Tłuszcza)

Motoryzacja sprzedam

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

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

WYNAJEM
SAMOCHODÓW
Tel. 662 500 770

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

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

Nieruchomości sprzedam

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

miał, groszek, dobrej jakości
Drewno kominkowe. Tanio!

501 122 370

Melioracja
w powiecie

Transportowe usługi

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

Sprzedaż węgla

Fakty.samorząd

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

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

REKLAMA

Od 1 stycznia 2018 r.
obowiązuje nowe prawo
wodne. W artykule
informujemy o zasadach
korzystania z zasobów
wodnych. Tekst
autoryzował Andrzej
Makieła, kierownik
Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń
Wodnych Inspektorat
Wołomin.
Rafał Orych
W ostatnim czasie pogoda nie
rozpieszczała rolników. Długotrwałe
deszcze przyczyniły się do podtopień
i uniemożliwiły prace na polu. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji,
że woda zalewała posesje i budynki
gospodarcze.
Prawo wodne jest zbiorem zasad
i norm korzystania z wód powierzchniowych, podziemnych i morskich.
Ustawa określa m.in. administrowanie, zarządzanie i korzystanie z zasobów wodnych.
W  rozumieniu ustawy urządzeniem wodnym jest m.in. kanał, rów,
sztuczny zbiornik i staw. Utrzymywanie, konserwacja czy remont należą
do ich właścicieli.

Rów czy nie rów?
Nie każde zagłębienie wykopane
szpadlem lub koparką jest rowem.
Według prawa jest nim sztuczne
koryto, prowadzące wodę w sposób
ciągły lub okresowy, o szerokości
dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu.
Rowy stanowią urządzenia wodne.
Warto wiedzieć, że każdy rów powinien być naniesiony na mapę zasadniczą ewidencyjną, prowadzoną
przez geodezję powiatową. Można
rozróżnić kilka rodzajów rowów pod
względem funkcjonalności. Rowy
komunalne – odwadniające tereny
zurbanizowane, rowy przydrożne
– przepływowe lub bezodpływowe,
rowy bezodpływowe stanowiące
zbiorniki retencyjne chłonno-odparowalne oraz rowy melioracyjne
stanowiące usystematyzowaną sieć
odwadniającą tereny rolnicze, leśne
i tereny chronione. Ewidencję rowów
melioracyjnych odwadniających tereny rolnicze prowadzą Wody Polskie, natomiast ewidencję rowów na
terenach chronionych odpowiednie
organy ochrony przyrody.
Wykonanie urządzeń wodnych
wymaga uzyskania odpowiedniej
zgody wodnoprawnej wydanej przez
właściwy organ Wód Polskich. Jeżeli
urządzenie wodne wykonane zostało
bez uzyskania odpowiedniej zgody
wodnoprawnej, właściciel urządzenia wodnego może wystąpić do Wód
Polskich o jego legalizację. Opłata
legalizacyjna wynosi 4340 zł.
Gdy chcemy, np. wykonać przepust (do 10 m) lub staw (o powierzchni do 500 m² i głębokości do
2 m, napełniany wodami opadowymi
lub roztopowymi), wystarczy samo
zgłoszenie wodnoprawne. Natomiast
wykonanie studni do głębokości
30 m na potrzeby gospodarstwa domowego nie trzeba zgłaszać.
Koszty związane z budową i remontem urządzeń wodnych melioracyjnych, w tym rowów melioracyjnych, ponoszą zainteresowani
właściciele gruntów. Melioracje
wodne mogą być wykonane na koszt
Skarbu Państwa, za zwrotem części kosztów w formie opłaty melioracyjnej. Utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów
lub do spółki wodnej, jeżeli jest taka
powołana.
więcej na stronie:
www.fakty-wwl.pl
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fakty.kryminalne
2.01.2018

zz Wołomin, ul. Fieldorfa. Kierujący
samochodem marki Daewoo Lanos
Stanisław L. (lat 85) na oznakowanym
przejściu dla pieszych potrącił Krystynę
J. (lat 74), która przechodziła z lewej
na prawą stronę dla kierunku jazdy
samochodu. W wyniku potrącenia
piesza doznała urazu stawu biodrowego i została przewieziona do szpitala.
Kierujący pojazdem był trzeźwy.

3.01.2018

zz Kobyłka. Pracownik firmy powiadomił o włamaniu do kontenerów narzędziowych na terenie budowy. Nieznani
sprawcy, po uprzednim ukręceniu kłódek
na drzwiach wejściowych, dostali się do
kontenerów i skradli agregat prądotwórczy oraz inne nieustalone elektronarzędzia. Suma strat: 20.000 zł.

6.01.2018

zz Ząbki. Policjanci WWP KSP podczas
kontroli drogowej na ulicy zatrzymali
Pawła Z., który będąc w stanie nietrzeźwości (1,7 promila), kierował pojazdem
marki Renault Laguna.

8.01.2018

zz Sitne. Sprawca z terenu ogrodzonej
niezamkniętej posesji, po uprzednim po-

konaniu zabezpieczeń fabrycznych,
skradł pojazd marki Suzuki Vitara
koloru białego, rok produkcji 2017.
Suma strat: 70.000 zł.
zz Łąki. Dzielnicowi KP Radzymin
zatrzymali do kontroli drogowej
Stanisława O., który kierował pojazdem marki BMW, będąc w stanie
nietrzeźwości (2,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu). Kierowca
posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący
do 10.01.2018 r.
zz Kobyłka. Funkcjonariusze KP
Kobyłka zatrzymali do kontroli
drogowej Adama R., który kierował
samochodem osobowym marki Renault, będąc w stanie nietrzeźwości
(2,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) .

11.01.2018

zz Kobyłka. Sprawca, po uprzednim wyważeniu drzwi garażowych,
dostał się do garażu i skradł dwa
quady oraz akumulator marki Bosch.
Suma strat: 21.300 zł.
Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda
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Ratuj Rodzinę
Żyjemy w dziwnych czasach: kiedyś wszystko miało
inną wartość; zarówno rzeczy, jak i relacje. Kiedy coś
się psuło, naturalne były próby naprawienia tego; teraz
mamy wszystko „jednorazowe” – nie naprawiamy,
tylko wyrzucamy i sprawiamy sobie coś nowego. O ile
w przypadku przedmiotów konsekwencje takiego
postępowania jeszcze niektórych przerażają (bo
zalewa nas stopniowo coraz większa góra śmieci),
o tyle w odniesieniu do relacji mało kto otwarcie mówi
o kataklizmie, który dotyczy większości krajów tzw.
cywilizowanego świata.
tworem statycznym, ale wymaga
stałej pracy i pielęgnacji. Kiedy coś
nam nie wychodzi, wolimy odejść,
niż podjąć wysiłek naprawy, który
niejednokrotnie wiąże się z przyjęciem niewygodnej prawdy o samym sobie.

Rozwody – współczesna
plaga
MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Naukowcy i specjaliści pracujący
z ludźmi często podkreślają, że ilość
problemów psychologicznych w populacji stale wzrasta; mówi się,
że w niedługiej perspektywie czasowej zaburzenia psychiczne zdominują statystyki wszelkich chorób i będą
wymagały największych nakładów
finansowych, zarówno, jeśli chodzi
o leczenie, jak i eliminowanie ich negatywnych dla społeczeństwa konsekwencji.
Wśród czynników powodujących taki przyrost zaburzeń na plan
pierwszy wysuwają się ogólnie rozumiane problemy z relacjami międzyludzkimi. Nie umiemy się ze sobą
porozumiewać,
nie
rozumiemy
swoich emocji, a nade wszystko nie
próbujemy brać odpowiedzialności
i troszczyć się o drugiego człowieka,
karmieni bez przerwy dobrymi radami, mówiącymi o tym, że tylko nasze
potrzeby są ważne, a ich zaspokajanie powinno stać się priorytetem
w życiu. Dlatego tak trudno jest nam
wejść w udany związek, który wymaga umiejętności przyjęcia perspektywy innej osoby i częściowej rezygnacji z egocentrycznej wizji świata;
boimy się deklaracji „na całe życie”,
jednocześnie czując wewnętrzne
pragnienie stałości i bezpieczeństwa.
Budujemy na kruchych podstawach, zapominając, że relacja nie jest

Jednym z najpoważniejszych
problemów społecznych, powodujących ogromną ilość różnorodnych problemów psychologicznych, są rozwody małżonków,
szczególnie posiadających dzieci.
W takiej sytuacji konsekwencje
dotyczą nie tylko samych dorosłych; ale przenoszą się też na
dzieci i ich przyszłe życiowe decyzje. Dzieci z rozbitych rodzin
muszą się zmagać z bolesną przeszłością przez wiele lat; często ich
ścieżka życia jest również zdeterminowana przez traumę rozpadu
rodziny.
O psychologicznych następstwach rozwodu dla dorosłych
i dzieci pisałam już wielokrotnie;
dlatego wiele nadziei wzbudza
we mnie nowy projekt Fundacji
Mamy i Taty pod hasłem „Ratuj
Rodzinę”. Przedsięwzięcie to zakłada szereg działań, mających
na celu zapobieganie rozwodom,
między innymi poprzez zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów: psychologów, psychiatrów, mediatorów rodzinnych,
których adresy i telefony możemy
znaleźć na stronie internetowej
www.RatujRodzine.pl Jeśli kryzys
małżeński lub zagrożenie rozwodem dotyczy nas lub naszych bliskich, warto poszukać wsparcia
i pomocy właśnie tam.
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INAUGURACJĘ OBCHODÓW
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM
21 stycznia 2018 roku

13.00 Msza święta w Kościele
pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Wołominie, ul. Kurkowa 35

14.15 Złożenie kwiatów przed pomnikiem
marsz. J. Piłsudskiego
w Wołominie

14.30 Przedstawienie patriotyczne
Zawsze na przedzie"
"Galeria Przy Fabryczce
w Wołominie, ul. Orwida 20

ORGANIZATOR

Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

PARTNERZY
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TEKST PROMOCYJNY

Mistrzowie zawodu z Zielonki
RD
W Zespole Szkół im. Prezydenta
Ignacego Mościckiego w Zielonce
dobiega końca realizacja rocznego projektu ,,Mistrzowie zawodu.
Praktyki zawodowe w krajach europejskich”. W realizacji projektu
wzięło udział 49 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach;
technik hotelarstwa, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik elektryk i technik informatyk.

Rozwijanie kompetencji
Aby odbyć miesięczną praktykę
zawodową, stażyści wraz z opiekunami wyjechali do Lizbony – stolicy
Portugalii oraz do Granady i Walencji w Hiszpanii.
Wyjazd poprzedził intensywny
kurs branżowego języka angielskiego i hiszpańskiego oraz zajęcia
z zakresu kultury państw, w których odbywały się staże.
Celem projektu było rozwijanie
kompetencji branżowych, przed-

siębiorczości wśród uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
porównanie standardów pracy
w Polsce, Hiszpanii i Portugalii.
Staże techników hotelarstwa
odbywały się w takich hotelach
jak 5-gwiazdkowy Palau de La Mar
w Walencji i Abba w Granadzie.
Staże techników informatyki, elektroniki i energetyki odnawialnej
w firmach KEYTO INFORMATYCA,
ELECTRONIKA C&C oraz EURENER ENERGIA SOLAR w Walencji.
W Lizbonie informatycy szkolili
się w nowoczesnym Centrum Szkoleniowym CINEL.

Piękno miasta
Oprócz doświadczeń i zdobytych umiejętności zawodowych
uczniowie uczestniczyli w bogatym
programie kulturowym. Grupa z Lizbony oprócz stolicy poznała inne
ciekawe zakątki Portugalii, takie jak:
Obidos, Sintra, Coimbra, Fatima.
Grupa z Walencji szczegółowo
poznawała to piękne miasto z jego
niepowtarzalną starówką, czarują-

fot. organizatorzy

Finał międzynarodowego projektu ,,Mistrzowie zawodu.
Praktyki zawodowe w krajach europejskich” w Zespole
Szkół w Zielonce.

cymi plażami i jedynymi w swoim
rodzaju perłami architektonicznymi.
Grupa z Granady zapamięta piękne tarasy i miejsca widokowe, dzielnicę Albazin, wizytę w Alambrze.
Praktyki w środowisku międzykulturowym umożliwiły naszym
uczniom nawiązanie nowych znajomości, również tych zawodowych.
Nauczyły samodzielności, dojrzało-

ści i opanowania w sytuacjach stresujących.

Na drodze rozwoju
Uczestnicy projektu otrzymali: certyfikaty językowe, kulturowe
i potwierdzające odbyty staż oraz
Europassy. Dokumenty te staną się
częścią ich zawodowego portfo-

lio i będą świadczyły o zdobytych
przez nich umiejętnościach.
Dzięki udziałowi w projekcie
młodzież Zespołu Szkół w Zielonce
miała możliwość stawiać pierwsze
kroki na drodze rozwoju zawodowego w renomowanych firmach
zagranicznych i pozyskała niezapomniane wrażenia z pobytu w innych
krajach.

REKLAMA

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
PROMOCJA WEŁNY
ISOVER Lambda 39
GR. 150/6,9 m
cena 85zł/rolka

j.mucka@firma-dom.pl

ESTETYKA DOMU
Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

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

iel
gruby węg
ja
c
o
m
pro
gratis
transport

Radzymin, ul. Jana Pawła II 44 a

tel. 505 948 503

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

