Obrona dobrego
imienia Polaków
Przed 5 laty samorządowcy
Wspólnoty Samorządowej
postanowili upamiętnić tych,
którzy w czasie II wojny światowej
ukrywali i ratowali, na obecnych
terenach powiatu wołomińskiego,
swoich sąsiadów narodowości
żydowskiej przed niemieckim
barbarzyństwem. Dlaczego to
zrobiliśmy i dlaczego dziś o tym
piszę? Czytaj na str. 6

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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Przedsiębiorcy
i pracodawcy
w powiecie
Kontynuujemy realizację pomysłu
powołania organizacji lub filii
organizacji dla przedsiębiorców
i pracodawców w powiecie
wołomińskim, którzy chcą poprzez
aktywność na rzecz lokalnego
życia gospodarczego, wzmocnić
możliwość rozwoju firm, tworząc
tym samym miejsca pracy dla
mieszkańców. Czytaj na str. 9
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Reprezentują
mieszkańców
w PE
Z pytaniami dotyczącymi pracy i działań deputowanego
do Parlamentu Europejskiego zwróciliśmy się do
Michała Marusika, europosła Kongresu Nowej Prawicy
reprezentującego m.in. powiat wołomiński.

Mariusz Pazio: Unia Europejska rozpala naszą wyobraźnię
jako przestrzeń potencjalnego
rozwoju, ale także biurokratyczne zagrożenie. Czasami zapominamy, że reprezentują nas, jako
mieszkańców powiatu wołomińskiego, posłowie do Parlamentu
Europejskiego, instytucji Unii
Europejskiej, będącej odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, którego członkowie są
wybierani raz na 5 lat. Oficjalną
siedzibą PE jest Strasburg, ale
w Brukseli odbywa się większość
obrad i mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne
i biura poselskie. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza
technicznego.
Z jakimi sprawami może zgłaszać się mieszkaniec powiatu
wołomińskiego do europosła
reprezentującego jego teren?
Michał Marusik: – Doskonale
wiem, że wyborcy chcieliby, aby ci,
których wybrali, zajmowali się ich
sprawami; chcieliby widzieć w instytucji swojego posła, coś w rodzaju biura interwencji (dotyczy to nie
tylko posłów, ale i radnych). Niestety, poseł może działać tylko w granicach mandatu, a mandat upoważnia go i zobowiązuje tylko do troski
o treść praw.
Poza tym wąskim marginesem
kompetencji poseł może zwracać
się do organów wykonawczych
(w moim wypadku do Komisji Europejskiej) z interpelacjami (z prośbami o wyjaśnienie jakichś problemów
o publicznym i prawnym charakterze; w sprawach interesów osób,
firm czy instytucji wyjaśnień domagać się nie może). Zgłaszane przeze
mnie interpelacje są na mojej stronie: www.michalmarusik.pl. Teoretycznie więc: jeśli wyborca uważa,
że prawo unijne w jakimś zakresie
powinno zostać zmienione, to takie
spostrzeżenie, wraz z krótkim uzasadnieniem może i powinien przedłożyć posłowi. Od prywatnych osób
takich wniosków nie otrzymuję, ale
od organizacji społecznych otrzymuję wiele; i to bardzo kompetentnie przygotowanych. Na szczególne podziękowania i szczególną
pochwałę zasługuje tu Instytut na
rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Czasami z rozsądnymi wnioskami
zwracają się przedstawiciele polskiego rządu. Tego typu wnioski nie tylko wykorzystuję sam, ale kolportuję
bardzo szeroko wśród innych posłów.
Z bardzo dobrym skutkiem, bo uzasadnienia są naprawdę doskonałe.

Czy europoseł ma takie
możliwości, aby zorganizować
wyjazd dla uczniów, którego
celem będzie poznanie instytucji
europejskich?
– Jako poseł do Parlamentu Europejskiego mogę co roku zaprosić
grupę 110 osób na wizytę do Brukseli lub Strasburga. Z Warszawy
i okolic na mój wniosek Parlament
odwiedziło już wiele dziesiątek
osób. Głównie młodych i głównie
takich, które są w jakiś sposób zaangażowane w sprawy publiczne.
Na ten rok już są zebrane dwie
grupy osób, które „zasłużyły” swoją
publiczną aktywnością na to, by ich
do wizyty w Parlamencie zaprosić.
Możliwe, że będzie jeszcze do wykorzystania parę miejsc. Uczniowie
muszą mieć ukończone 14 lat.
Z jakich możliwości dotyczących pracy europosła mogliby
skorzystać przedsiębiorcy z terenów powiatu wołomińskiego?
– Niestety, żadnych „swoich
spraw” u posła załatwić się nie da.
Po prostu posłowie nie mają dostępu do niczego innego niż tworzenie
prawa. Przedsiębiorcom z powiatu
wołomińskiego sytuacja się poprawi, kiedy w ogóle poprawi się sytuacja przedsiębiorców w Polsce.
Dokładamy wszelkich starań,
żeby uwolnić przedsiębiorców od
omnipotencji państwa i Unii Europejskiej. Przepisów powinno być
bardzo mało i powinny być bardzo
jednoznaczne, a przedsiębiorstwa
nie powinny służyć do tuczenia fiskusa i zbankrutowanego ZUS-u.
Ciąg zależności jest tu bardzo
prosty i przedsiębiorcom polskim
doskonale znany. Należy zmniejszyć
ucisk fiskalny, żeby konsumenci mieli za co realizować swoje potrzeby.
Wzrost zapotrzebowania na towary
i usługi nakręca koniunkturę wszystkich firm i tworzy zapotrzebowanie
na pracowników. Rośnie więc cena
pracy (płaca) i rośnie poszanowanie
pracowników. Wysoko wynagra-

fot. Archiwum prywatne

REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

dzani pracownicy dalej powiększają
zapotrzebowanie na towary i usługi.
Jest to proste jak konstrukcja łopaty. Rzecz w tym, że Polacy wybierają
władze działające w kierunku dokładnie odwrotnym. Jeżeli przedsiębiorcy chcą stworzyć dobry klimat
do rozwoju swoich firm, to muszą
wychować elektorat, który obali
omnipotentne, okupacyjne państwo
i wyłoni władzę pozwalającą ludziom
na swobodne dysponowanie owocami swojej pracy.

Dopóki ludzie chcą, żeby była
komuna i żeby było dobrze, to
komuna będzie, ale dobrze nie
będzie na pewno. A komuna nie
jest wtedy, kiedy rządząca partia nazywa siebie partią komunistyczną. Komuna jest wtedy,
kiedy gwałci się prawa i interesy jednostki, uzasadniając to
„wolą wspólnoty”. Przedsiębiorcom mogę więc tylko poradzić:
obalcie komunę. Reszta zrobi się
sama.

Pokażmy młodym Europę!
Okręg 4 w wyborach do Parlamentu Europejskiego reprezentuje
pięcioro deputowanych: Danuta Hübner (Platforma Obywatelska), Michał
Boni (Platforma Obywatelska), Marek
Jurek (Prawo i Sprawiedliwość), Zdzisław Krasnodębski (Prawo i Sprawiedliwość) i Michał Marusik (Kongres
Nowej Prawicy). Okręg 4 obejmuje
część województwa mazowieckiego (obszar Warszawy na prawach
powiatu oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski, warszawski-zachodni, wołomiński. Europosłowie reprezentują dosyć rozległe
okręgi i bardzo rzadko zaglądają na
uroczystości, konferencje, przedsięwzięcia czy debaty organizowane
na terenie powiatu wołomińskiego.
Ciekawy fragment opublikowanej
powyżej rozmowy dotyczy możliwości zorganizowania z europosłem
wyjazdu dla młodzieży do Brukseli,
Strasburga czy Luksemburga. Dajmy
szansę młodym! Pokażmy im Europę!
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Kurnik
w Ręczajach?

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

W związku z „Budową budynku inwentarskiego – kurnika wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
na działce o nr ew. 747 w Ręczajach Polskich jest możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Poświętne. Wnioski i skargi należy składać do 19 marca 2018 r.
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Noc
w bibliotece

Dobre nawyki
Często oglądam na Youtube kompilacje filmów z polskich dróg
nagrane przez pokładowe rejestratory jazdy. Oprócz setek sytuacji
spowodowanych najzwyklejszą głupotą często pojawiają się filmy,
na których ktoś wykręcił oberka, bo nie wiedział, jak zareagować
w trakcie poślizgu. Wielu sytuacji dałoby się uniknąć, gdyby kierowca
miał wyrobione dobre nawyki.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Wołominie, ul. Wileńska 32 zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat w piątek,
23 lutego o godz. 20.00 na Noc w bibliotece. Liczba miejsc ograniczona.
Informacje i zapisy: www.biblioteka.
wolomin.pl, tel. 22 776 29 53.

Wystawa
i koncert
Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida
20 zaprasza w niedzielę, 18 lutego
o godz. 17.00 na wernisaż wystawy
„Żywiołowe Maciejowe. Sztuka użytkowa widziana oczami Piotra Maciejuka”
oraz koncert Jacka Kleyffa. Informacje:
www.fabryczka.com.pl, tel. 787 41 13.

16 lutego (piątek)
15:50 – Cudowny chłopak dubbing – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
20:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
17 lutego (sobota)
15:50 – Cudowny chłopak dubbing – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
20:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
18 lutego (niedziela)
13:50 – Cudowny chłopak dubbing – 16 zł
16:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
19 lutego (poniedziałek)
15:50 – Cudowny chłopak dubbing – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
20:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

W jakich okolicznościach możesz
nauczyć się panowania nad samochodem? Albo zostaniesz zaprawiony w boju i w „najlepszym” wypadku
przyrżniesz w krawężnik, albo spróbujesz swoich sił na parkingu pod
supermarketem i w „najlepszym”
wypadku dostaniesz mandat. Możesz
też pojechać na specjalnie przygotowaną płytę poślizgową, gdzie przez
2-3 godziny będziesz się edukował

18 marca (niedziela)
17:00 – Spektakl teatralny Szalone Nożyczki – 90 zł
20:00 – Spektakl teatralny Szalone Nożyczki – 90 zł

www.kino.robi.to
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Często w dyskusjach padają pomysły na wprowadzanie rozwiązań
z „krajów zachodnich”. Szkoda tylko,
że rozmowy zwykle toczą się wokół kolejnych nakazów lub zakazów,
a nie podnoszenia umiejętności kierowców i realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wzorujmy się
na najlepszych, ale nie z zachodu,
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Dwa razy w tygodniu wsiadam w samochód i jadę do Radia.
Kilkaset metrów od domu przekraczam granicę gmin
Radzymin i Nieporęt, ale równocześnie dwóch powiatów:
wołomińskiego i legionowskiego. Widać różnicę,
a najlepszym podsumowaniem są słowa zaprzyjaźnionego
leśniczego z nadleśnictwa Jabłonna, który powiedział:
„zdarza mi się jeździć na wschód, ale niechętnie”.

Kiedy idziemy ulicami Wołomina, zdumienie musi budzić
fakt, że w centrum miasta mamy do czynienia z pustymi
działkami, na których nie dzieje się nic. Nieprowadzone są
prace budowlane albo stojący tam dom od lat ma zabite
deskami okna. Niezależnie czy budynek nadaje się do
remontu, czy jest już tylko ruiną – nic się z nim nie dzieje.

Dubito ergo cogito,
cogito ergo sum

21 lutego (środa)
www .kino.robi.to
15:50 – Cudowny
chłopak dubbing – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
20:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł

23 lutego (piątek)
19:00 – Spektakl teatralny Kłamstwo – 90 zł

Wzorujmy się na
najlepszych

tylko z północy. Finlandia, Szwecja,
Dania, Norwegia – w tych krajach
podstawowym elementem kursu na
prawo jazdy jest kilkugodzinna jazda po zamkniętym torze testowym
i ćwiczenia na płycie poślizgowej.
Będzie drogo? Na początku
prawdopodobnie tak, jednak szkół
jazdy jest tak dużo, że z czasem
oferty staną się coraz bardziej przystępne. Takich obiektów jest obecnie po prostu zbyt mało. Podobnie
zresztą jak torów wyścigowych,
które również są miejscem idealnym do ćwiczeń.

Spotkałem się ze stwierdzeniem,
że kilkugodzinna jazda na torze
nauczy Cię o Twoim samochodzie
więcej niż kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechanych po drogach publicznych. W bezpiecznych
warunkach możesz sobie pozwolić na to, żeby przekraczać bariery
i sprawdzić, jak w danej sytuacji zachowa się wóz. Pod okiem fachowca
dowiesz się, co to jest kontra, kiedy
ją należy „zasadzić” i dlaczego wciśnięcie hamulca w podłogę nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.
Co przykre, w całym kraju tory
wyścigowe są zamykane jeden po
drugim, o czym szerzej napiszę
w przyszłości. Śliski problem nadal
jednak pozostaje, a jedynym rozwiązaniem wydaje się być parking
pod supermarketem lub droga publiczna.

FAKTY.felieton

20 lutego (wtorek)
15:50 – Cudowny chłopak dubbing – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
20:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł

22 lutego (czwartek)
15:50 – Cudowny chłopak dubbing – 16 zł
18:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł
20:00 – Nowe oblicze Greya – 16 zł

pod okiem instruktora. Musisz tylko
znaleźć na to czas i wolne środki.

Śliski problem

Paweł Sieger
I nie dziwię się. Wystarczy udać
się ul. Weteranów (wołomińska
droga powiatowa) z Radzymina do
Nieporętu, by na granicy powiatów
– czyli na granicy wsi Łąki w gminie
Radzymin i wsi Beniaminów w gminie Nieporęt – zakończyć testowanie
wytrzymałości zawieszenia na dziurach i wybojach, i rozpocząć komfortową jazdę drogą równą jak stół.
Można? Można, ale nie wszędzie.
Jakiś czas temu kilka gmin
skrzyknęło się i wystąpiło o dofinansowanie inwestycji pt. budowa
ścieżki dla pieszych i rowerzystów.
Niechcący były to gminy z dwóch,
wcześniej wspomnianych powiatów: europejskiego i wschodniego.
„Wystąpienie” o dofinansowanie,
niestety, zdarzyło się, zanim po okresie
przestoju z kopyta ruszyły różne „dobrozmianowe” inwestycje i gdy okazało się, że kosztorysy budowy wzięły
w łeb, bo cena robocizny poszybowała.
Problem w tym, że choć podobno
cena robocizny poszybowała i kosztorysy wzięły w łeb, to niektórym
jakoś to nie przeszkodziło w realizacji zaplanowanych inwestycji.
Tym europejskim, bo wschodnim,
i owszem, przeszkodziło.
Drobne to rzeczy i zupełnie nie
cieszą, szczególnie gdy uświadamiamy sobie, że sąsiedzi jakoś le-

piej sobie radzą. I nie ma w tych
słowach zawiści i zazdrości – jest
tylko żal, że „u nas” nie daje się.
Za kilka miesięcy wybory – według nowych, nieco popieprzonych reguł – wybory, w których
będziemy decydować, komu
udzielić „kredytu zaufania” i kto
będzie dokarmiał krewnych i znajomych królika. Bo nie oszukujmy
się – dopóki „jednostki samorządu terytorialnego” mogą prowadzić biznes, dopóty geszefty, albo
tylko marnotrawstwo, są możliwe i B-ierny-M-ierny-W-ierny
nieudacznik, czy inny funkcjonariusz partyjny, znajdzie zatrudnienie w spółce komunalnej. Albo
też za pomoc w zwycięstwie ktoś
zażyczy sobie, by jego totumfacki został kierownikiem komórki,
doradcą albo redaktorem.
Najgorzej i najbardziej bezsensownie są wydawane pieniądze
publiczne. Warto więc wątpić w intencje, bo gdy się wątpi, to oznacza,
że zadaje się pytania, więc myśli się,
czyli – jest się. Wątpi się w intencje
kandydatów, myśli o skutkach, jest
się świadomym tego, co się dzieje
i co może się stać.
To również może czasami oznaczać, że choć „młodym należy dać
szansę” w wyborach (bo w młodości
siła), to niektórzy młodzi na szansę
nie zasługują, szczególnie gdy ma to
być szansy powtórka (np. dlatego,
że zbyt gładko weszli w buty poprzedników, którzy za geszefciarstwo wylecieli z hukiem…).

hobby.pl

Przestrzeń miejska –
stracone dochody gminy

Michał Janik
Istnieją także pustki innego rodzaju:
zagospodarowane komórkami i blaszanymi garażami podwórka w kwartałach kamienic, na których miejscu
mogłoby się zmieścić bez większej
trudności drugie tyle budynków.
Gdyby te tereny podzielić na nowo
tak, aby były dostępne do zabudowy,
gdyby rozwiązać problemy własnościowe uniemożliwiające inwestycje – na jakie zyski mogłaby liczyć
gmina? Innymi słowy – jakie straty
ponosimy wszyscy jako mieszkańcy
z tego powodu, że w wyniku wieloletnich zaniedbań na różnych szczeblach władzy nie da się skutecznie
zagospodarować miasta?
Za podstawę szacunków przyjmijmy następujące liczby wzięte
ze sprawozdania budżetowego na
rok 2016. W gminie Wołomin mieszkało wówczas 51709 osób. Udział
gminy w podatkach od dochodów
osób zameldowanych na jej terenie
wyniósł 50968975 PLN. Wynika stąd,
że przeciętny podatek odprowadzany przez mieszkańca do kasy miasta
to ok. 1000 PLN. Podatek od metra lokalu mieszkaniowego wynosi obecnie
0.6 PLN, zaś od metra budynku zajętego pod działalność gospodarczą
wynosi 17,95 m. Przeciętna 2-piętrowa kamienica miejska znajdująca
się na działce 500 m kw. posiada ok.
320 m kw. powierzchni mieszkalnej.

Powierzchnia ta może być wykorzystana w różny sposób, ale przyjmując przeciętną wielkość mieszkania
w Wołominie 75 m kw., mogą się
tam znajdować 4 mieszkania lub 3
mieszkania i lokal użytkowy. Biorąc
pod uwagę przeciętne zagęszczenie
osób w Wołominie (ok 25 m kw. na
osobę), może tam mieszkać 13 osób.
Oznacza to, że każda taka niezagospodarowana działka to co najmniej
13 tys. złotych mniej wpływów
z udziału w podatkach od osób fizycznych rocznie. Liczbę należy
traktować jako najniższe oszacowanie strat, ponieważ mowa tu o centrum miasta i tym samym o jego najbardziej atrakcyjnych terenach.
Na tle budżetu gminy (ok. 200 mln
PLN) wydaje się to niewielkie. Pamiętajmy jednak, że mowa o sporej
ilości działek. Prócz szczerb w zabudowie i zapadających się stuletnich budynków mamy całe kwartały
do odnowienia: koło dworca PKP,
na terenie dawnego Megasamu,
stary basen miejski. Wpływy z podatku od osób fizycznych składają
się na połowę dochodów własnych
gminy. Tym samym wewnętrzna
kolonizacja miasta i zagęszczenie
zabudowy jest najprostszym sposobem na zwiększenie przychodów
gminy. Proces taki wcale nie musi
spowodować wzrostu uciążliwości
życia w Wołominie, o ile oczywiście wymusi się w nowych inwestycjach budowę garaży podziemnych.
Przełożyłby się na napędzenie życia
gospodarczego w mieście, szczególnie usług i handlu. Z całą pewnością
byłaby to okazja do uzupełnienia,
uporządkowania i odnowienia architektury miasta, której zła jakość
jest jego piętą achillesową. Byłaby to
prawdziwa rewitalizacja.
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Wołomin stara się o wygraną w konkursie promującym płatności bezgotówkowe w urzędach. Wołomińskie szkoły mogą
otrzymać cenne nagrody, np. drukarkę 3D, zestaw komputerowy, tablety graficzne. Aby wygrać trzeba: od stycznia do
marca jak najczęściej płacić kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Wołominie, a także zakwalifikować się do pierwszej
piątki urzędów, które osiągną najlepszy wskaźnik płatności bezgotówkowych. Informacje: www.wolomin.org.

Zapłać kartą
fakty.samorząd

fakty.samorząd

Utrudnienia na
Mazowieckiej

Na wyższe ekrany
przy S8 trzeba będzie zaczekać

Fora internetowe pełne są wpisów mieszkańców
osiedla Klonowa-Norwida w Tłuszczu narzekających
na przebieg inwestycji wodno-kanalizacyjnej na tym
terenie. Utrudnienia m.in. na ul. Mazowieckiej każdy
widzi, ale… rozważmy sprawiedliwie.

Nowo otwarta trasa S8 na odcinku Marki – Radzymin znacznie polepszyła dojazd
z powiatu wołomińskiego do stolicy. Niestety, w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu
w Markach, Zielonce, Kobyłce i Radzyminie ochrona przed hałasem jest nieskuteczna.

Technologia budowy kanalizacji
sanitarnej metodą wykopu otwartego, a w takiej technologii wykonuje się rurociągi grawitacyjne na
osiedlu Klonowa-Norwida, w tym
na ul. Mazowieckiej, związana jest
z wykopami trzy-, czterometrowymi. Prace montażowe w głębokich
wykopach, ze względu na specyfikę
gminy Tłuszcz, wymagają długotrwałego odwodnienia, co przedłuża czas i podnosi koszty wykonania
kanalizacji.
Nie bez powodu mamy w herbie bobra. Nadrabiane są zaległo-

ści z poprzednich 20 lat. Inne
gminy zostały zwodociągowane w poprzednim wieku, teraz kończą budowę kanalizacji.
Tłuszcz „przespał” tamten czas,
czas możliwości pozyskania
dofinansowania nie jak teraz
pięćdziesięcio-,
sześćdziesięcioprocentowego, ale nawet
dziewięćdziesięcioprocentowego. Obecnie magistrat nadrabia
zaległości poprzedników, ale
tego nie można zrobić w ciągu
roku lub dwóch. Cywilizacja nadejdzie wraz z zwodociągowaniem całej gminy i rozruchem
kanalizacji sanitarnej.
Mieszkańcy mają wymagania wielkomiejskie i słusznie,
bo mieszkamy w aglomeracji
warszawskiej, ale zderzają się
one z możliwościami dość biednej gminy, która i tak ostatnimi
laty, a konkretnie za burmistrza
Pawła Bednarczyka, pozyskuje
milionowe dotacje ze wszelkich
możliwych źródeł.
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W czwartek, 8 lutego w budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotyczące
problemu hałasu w okolicach położonych w jej sąsiedztwie. Na spotkaniu obecnych było około 200 osób,
przede wszystkim mieszkańców okolic trasy S8 z Zielonki, ale obecni byli
też samorządowcy i mieszkańcy Marek, Radzymina i Kobyłki, zmagający
się z podobnym problemem.
Przedstawicieli GDDKiA zaprosił
na spotkanie do Zielonki burmistrz
Grzegorz Dudzik, który na wstępie
przedstawił działania gminy podjęte
do tej pory w temacie ochrony posesji przed hałasem dobiegającym
z otwartej w grudniu 2017 r. trasy.
Wśród nich było m.in. wystąpienie do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z wnioskiem
o certyfikowane pomiary natężenia
hałasu w Zielonce, a także do ministra środowiska z wnioskiem o przywrócenie wyższych norm ochrony
przeciwhałasowej.

Hałas nie do zniesienia

Szukaj nas pod adresem www.fakty-wwl.pl

Ze strony mieszkańców obecnych
na spotkaniu padł jasny przekaz. Hałas dobiegający z trasy S8 jest nie do
zniesienia i w związku z tym konieczne jest szybkie działanie, zmierzające

fot. um zielonka

Marcin Ołdak
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do polepszenia ochrony przeciwhałasowej. Zdaniem wielu osób zabierających głos podczas czwartkowego
spotkania wyliczenia przewidywanej
skali hałasu po otwarciu trasy okazały się zupełnie nietrafione, co zaskutkowało zbyt niskimi ekranami. Co
istotne, mieszkańcy nie negowali potrzeby otwarcia obwodnicy miasta,
ale mają poczucie, że kwestia ochrony przeciwhałasowej została potraktowana zdecydowanie zbyt łagodnie.

Będą pomiary
Obecny na spotkaniu Tomasz
Kwieciński – zastępca dyrektora ds.
inwestycji Oddziału Warszawskiego
GDDKIA poinformował, że dla pierw-

szego oddanego odcinka inwestycji
od Marek do wiaduktu nad ul. Pustelnicką pomiary natężenia hałasu rozpoczną się w przeciągu dwóch miesięcy. Niestety, dla drugiego odcinka
prac (od wiaduktu nad ul. Pustelnicką
w Zielonce w stronę Kobyłki), pomiary zostaną przeprowadzone dopiero
rok po oddaniu węzła Kobyłka. Jak
tłumaczył, nie wynika to ze złej woli
Generalnej Dyrekcji, ale wprost z decyzji dotyczącej porealizacyjnego badania natężenia hałasu.
Na pytanie z sali, jak długo trzeba
będzie w praktyce poczekać na wyższe ekrany, przedstawiciel GDDKiA
odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami może to potrwać do 3 lat.

fakty.samorząd

Chcę być blisko ludzi
nasza gmina. Będziemy świętować
w mieście nowoczesnym, funkcjonalnym i pięknym.

Edyta Nowak-Kokosza: Zbliża
się koniec kadencji, czas na podsumowania.
Elżbieta Radwan: – Jest wiele
spraw, które mogę zaliczyć do udanych. Wszystko to, co było zaplanowane i przedstawione w moim
programie wyborczym, zostało
zrealizowane. Szczególnie dumna
jestem z zadań dotyczących inwestycji w oświacie – zrobiliśmy to,
co przez lata było omijane. Wyremontowaliśmy szkoły i przedszkola,
a to dopiero początek. Pozyskujemy
fundusze zewnętrzne i inwestujemy je najlepiej, jak potrafimy.
Szczególnie wyczuleni jesteśmy
na potrzeby mieszkańców, którzy
wiedzą już, że zgłaszając nam swoje uwagi, zostają wysłuchani. Powstają nowe place zabaw, siłownie
pod chmurką oraz miejsca spotkań
i wiele, wiele innych. Ciekawe zadania realizujemy również dzięki
mieszkańcom w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
oraz uchwalonego w zeszłym roku
Gminnego Programu Rewitalizacji.

Jakie są dobre strony bycia
burmistrzem?
– Mam realny wpływ na rozwiązywanie bieżących problemów
mieszkańców. Oczywiście, nie
wszystko jest w mojej mocy, ale zawsze chcę być blisko ludzi, wsłuchiwać się w ich głos i szukać takich
rozwiązań, które będą dla wszystkich najlepsze.
Ja po prostu lubię ludzi! Ich pasje, pomysły, wymagania i bolączki
napędzają mnie do działania. Kiedy
udaje się zrealizować jakiś wspólny
cel, otrzymuję potężną dawkę siły
na przyszłość. I tak, krok po kroku,
napędzana tą dobrą energią, realizuję kolejne zadania. Sukcesy przychodzą same, a satysfakcja z wykonywanej pracy jest przeogromna.
A jakie wyzwania na 2018 rok?
– Wymienimy kolejną partię
oświetlenia miejskiego na technologię LED. Wybudujemy i wyremontujemy kolejnych kilkadziesiąt ulic
w gminie. Zakończymy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5
w Wołominie i Szkoły w Czarnej.

fot. UM Wołomin

O wyzwaniach na 2018 rok, dobrych stronach bycia
burmistrzem i o kobietach w samorządzie rozmawiamy
z burmistrz Wołomina Elżbietą Radwan.

Stworzymy miejsce spotkań kulturalnych w Duczkach. Zaadaptujemy
lokal przy ul. Legionów na potrzeby
wołomińskich emerytów. Zakończymy budowę wspaniałego Parku „Nad
Łąkami”. Na inwestycje wydamy
w 2018 r. ponad 37 milionów złotych.
I chcemy więcej, dlatego w 2018 r.
złożymy wnioski na pozyskanie
kolejnych, możliwie najwyższych,
środków na dalsze inwestycje.
Stojąc u progu wielkich historycznych rocznic (100-lecia naszego miasta, odzyskania niepodległości, uzyskania praw wyborczych
kobiet oraz Bitwy Warszawskiej
1920 roku), możemy być dumni,
że w takim kierunku rozwija się

Czy burmistrzem powinna być
kobieta? W samorządzie to wciąż
mało popularne, zwolenników
nadal mało…
– Kobiet w samorządzie powinno być zdecydowanie więcej. Cechy
charakteru, osobowości czy umiejętności mamy takie same jak mężczyźni
– tu nie ma różnic. To, co już dawno
powinnyśmy wnieść do samorządów,
to swoje doświadczenia wynikające
z ról kobiecych – matki, babci, żony
– i damski punkt widzenia.
To, że jestem kobietą, na pewno
wpłynęło na jakość polityki senioralnej w naszym mieście, polityki
prorodzinnej i działań w kierunku
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Otwarcie domu
seniora „Senior Wigor”, wprowadzenie Wołomińskiej Karty Seniora,
akcja „Koperta Życia” czy „Remont
dla Seniora” to ważne społecznie
i bliskie memu sercu projekty.
Tu muszę wspomnieć również
o żłobkach, przedszkolach i szkołach, na których bardzo mi zależy.
Chcę, aby nasze dzieci uczyły się
w szkołach reprezentujących wysoki poziom nauczania, ale też nowoczesnych i komfortowych. Dzieci

korzystają już z rozbudowanej na
miarę XXI wieku Szkoły Podstawowej nr 3, wspaniałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Czarnej i pięknego, wyremontowanego Przedszkola im. Misia
Uszatka. Kolejne projekty: modernizacja SP nr 5 czy budowa nowego
przedszkola są już w realizacji.
Pilnuję projektów prozdrowotnych, czego przykładem może być
przesiewowe USG małych brzuszków czy systematycznie organizowane badania mammograficzne
dla kobiet. Uczucia, więzi i relacje
są dla mnie ważne, dowodem tego
może być nasza pierwsza wspólna
Wigilia Miejska.

Burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan prywatnie to...
– Prywatnie to po prostu córka,
żona, matka oraz dumna babcia.
Moja rodzina jest dla mnie ogromnym wsparciem. Bez moich najbliższych nie mogłabym osiągać sukcesów zawodowych.
Pomimo nawału spraw rodzina
jest dla mnie najważniejsza. Zawsze
staram się znaleźć czas na zwykłe
bycie razem, bez pośpiechu i stresu. Jestem bardzo rodzinną osobą
i pewnie dlatego mam w sobie tyle
zrozumienia dla wielu problemów
mieszkańców.
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Parasol ochronny?
Tak, ale...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM 2018

Rolą rodzica jest zapewnić dziecku właściwe warunki
wzrastania i rozwoju. Troszczymy się o zdrowie naszych
pociech, zapewniając im właściwą dietę, ruch na
świeżym powietrzu, odpowiednią dla wieku ilość snu...

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Rodzicielska troska wraz z wiekiem dziecka zaczyna zataczać
coraz szersze kręgi: interesujemy
się poczynaniami szkolnymi dzieci, obserwujemy ich środowisko
rówieśnicze, po to, by – na ile to
możliwe – zminimalizować ryzyko życiowych porażek dziecka,
które niejednokrotnie jako rodzice przeżywamy nawet silniej niż
same dzieci. Jak daleko powinna
sięgać rodzicielska troska? Kiedy
– zamiast pomagać – może skomplikować ona życie dziecka?
Obserwując zachowania niektórych rodziców wobec własnych dzieci, przypomina mi się
Kali, jeden z bohaterów powieści
„W pustyni i w puszczy”. Według
niego sytuacja, gdy on ukradnie
komuś krowę, jest dopuszczalna
(zapewne bardzo jej potrzebował);
jednak w odwrotnym przypadku
(ktoś kradnie krowę Kalemu), winowajca zasługuje na surową karę.
Z oceną moralną postępowania
dzieci bywa podobnie: łatwo jest
wyolbrzymiać wpływ czynników
zewnętrznych (na przykład kolegów) na nieodpowiednie zachowanie naszego dziecka, znacząco
bagatelizując odpowiedzialność
samego dziecka za jego czyny.
Nie ulega wątpliwości, że wnikliwa analiza każdej problemowej

sytuacji jest wskazana, choćby
po to, by wyjaśnić motywy poszczególnych jej uczestników;
warto jednak kierować się rozsądkiem i umiarem tak, aby nie
zaprzepaścić szansy na pewną
naukę życiową, którą powinno
z zaistniałej sytuacji wyciągnąć
samo dziecko.
Staram się rozumieć rodziców, broniących „w ciemno”
własnych dzieci, nawet w sytuacji, gdy wina jest oczywista
i ewidentna – trudno mi jednak
stwierdzić, że takie postępowanie jest właściwe. Jeżeli dobrze wypełniliśmy swoją rolę
jako nauczyciele norm i zasad,
należy dać dziecku szansę nabycia umiejętności stosowania
ich w praktyce, a w razie ich
przekroczenia – do ponoszenia
konsekwencji swoich działań.
Chroniąc dziecko nadmiernie
(kryjąc jego lenistwo, brak wychowania, zrzucając winę na
innych lub tłumacząc je choćby nadmierną wrażliwością,
która nie pozwala, np. przeprosić za jakieś zachowanie,
gdyż w oczach rodzica byłoby
to upokarzające), robimy mu
tak naprawdę krzywdę. I to
podwójną: po pierwsze – dając
sygnał przyzwalający na łamanie norm (bo przecież mama
czy tata potem wszystko załatwi); po drugie (wynikające
niejako z pierwszego): skazujemy własne dziecko na odrzucenie przez innych (bo kto
lubi tych, co uważają, że wolno
im więcej?).
Mówi się, że miłość rodzica
do dziecka jest ślepa; dobrze
jest jednak nie mylić głupoty
z miłością.
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LOKALIZACJA

HARMONOGRAM
PRZYJĘĆ

TELEFON

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

GMINA DĄBRÓWKA
Dąbrówka, ul. Kościuszki 14
parter, budynek przy budynku
Urzędu Gminy

poniedziałek 15.00 – 19.00
środa 15.00 – 19.00

29 642 82 80

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM”, z siedzibą:
05-200 Wołomin, ul. Lipińska 101/48
telefon: 535 972 001
e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl
http://www.fundacjaspektrum.pl/
pomocy prawnej udziela radca prawny

GMINA JADÓW
Jadów, ul. Jana Pawła II 17
Urząd Gminy
I piętro, sala konferencyjna

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 11.45 – 15.45
piątek 12.00 – 16.00

25 785 44 18

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

GMINA KLEMBÓW
Klembów, ul. Żymirskiego 1A

poniedziałek 12.15 – 16.15
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 7.45 – 11.45

29 753 88 41

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

GMINA KOBYŁKA
Kobyłka, al. Jana Pawła II 22
Miejski Ośrodek Kultury
parter,
sala lekcji indywidualnych

poniedziałek 13.00 – 17.00
wtorek 13.00 – 17.00
środa 13.00 – 17.00
czwartek 13.00 – 17.00
piątek 13.00 – 17.00

531 755 107

pomocy prawnej udziela
adwokat Paweł Janus
radca prawny
Dorota Kurek-Zielińska

GMINA MARKI
Marki, ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa Nr 2
parter, sala nr 2

poniedziałek 17.00 – 21.00
wtorek 17.00 – 21.00
środa 17.00 – 21.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 17.00 – 21.00

667 607 450

pomocy prawnej udziela
adwokat Mieszko Dyl
radca prawny Krzysztof Karp

GMINA POŚWIĘTNE
Wola Cygowska 31A
świetlica wiejska

wtorek 13.00 – 17.00
środa 16.45 – 20.45

GMINA RADZYMIN
Radzymin, ul. Letnia 15
parter

brak

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
radca prawny

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 12.30 – 16.30
piątek 16.00 – 20.00

22 243 05 47

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

GMINA STRACHÓWKA
Strachówka, ul. Norwida 6
pomieszczenia po gminnym
ośrodku zdrowia

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 12.30 – 16.30
czwartek 7.30 – 11.30
piątek 11.30 – 15.30

25 756 28 42

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
radca prawny

GMINA TŁUSZCZ
Tłuszcz, ul. Warszawska 10
Urząd Miejski
parter, pokój nr 5

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 14.00 – 18.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 10.00 – 14.00

29 757 30 16
w. 223

pomocy prawnej udziela
adwokat Piotr Mazur
radca prawny Maciej Łabuś

GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Miła 22
Zespół Szkół Specjalnych
parter, pokój nr 3

poniedziałek 15.00 – 19.00
wtorek 15.00 – 19.00
środa 15.00 – 19.00
czwartek 15.00 – 19.00
piątek 15.00 – 19.00

663 537 319

pomocy prawnej udziela
adwokat Piotr Otłowski
radca prawny
Magdalena Kucharska

GMINA ZĄBKI
Ząbki, ul. Harcerska 9
Szkoła Podstawowa nr 1
parter, pokój nr 15

wtorek 17.00 – 21.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 16.00 – 20.00

22 777 62 27

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

GMINA ZIELONKA
Zielonka, ul. Lipowa 5
Urząd Miejski
parter, pokój nr 2

poniedziałek 16.00 – 20.00
wtorek 16.00 – 20.00
środa 16.00 – 20.00
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 16.00 – 20.00

22 761 39 38

pomocy prawnej udziela
adwokat Paweł Basiakowski
radca prawny Alicja Grabek

Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Z nieodpłatnej pomocy prawnej korzystać może,
niezależnie od miejsca zamieszkania, osoba fizyczna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
która nie ukończyła 26 lat;
która ukończyła 65 lat;
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
która jest w ciąży.

fakty.wwl
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Szlachetne zdrowie

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

W środowe popołudnie, 10 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Finansowej Rady
Powiatu Wołomińskiego, której przewodniczył Tomasz Kalata. Miejscem spotkania
była sala konferencyjna przy Stacji Dializ w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie.

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

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, złożony w dniu 06.10.2017 r.,
następnie uzupełniony w dniu 22.01.2018 r. i w dniu 06.02.2018 r. na
wezwanie Starosty Wołomińskiego z dnia 13.11.2017 r., postępowania
administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.57.2017 o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa
ul. Diamentowej w Wołominie wraz z łącznikiem do ul. Głowackiego”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 113 (113/1, 113/2), 122 (122/1, 122/2, 122/3), 124/1 (124/3,
124/4) w obrębie 0009,09, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin,

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego

W posiedzeniu uczestniczyło
kierownictwo szpitala: Andrzej
Gruza – dyrektor, Sławomir Janus – zastępca dyrektora ds.
lecznictwa, Urszula Starużyk
– zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, Tomasz Boroński
– zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
i Jarosław Pohl – główny księgowy oraz radni powiatowi z Komisji Finansowej ze starostą woło-

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości
na rzecz Gminy Wołomin
- ew. nr: 125/13, 126/13, 127/13, 128/13, 129/13 w obrębie 0009,09,
jedn. ewid. 143412_4 Wołomin,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin,
niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek po podziale)
- ew. nr: 121/1 (121/10, 121/11, 121/12), 121/2 (121/6, 121/7), 121/3
(121/8, 121/9), 161/2 w obrębie 0009,09, jedn. ewid. 143412_4
Wołomin.
Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego
przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych
dróg publicznych:
- ew. nr 134, 161/3 w obrębie 0009,09, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin.

mińskim Kazimierzem Rakowskim.
Poruszano tematy finansów szpitala, nadwykonań z 2012 i 2013 roku,
za które NFZ nie zapłacił i dlatego
szpital wystąpił na drogę sądową.
Za 2012 roku NFZ miał zobowiązania
wobec szpitala za nadwykonania na
ponad 5 mln, w wyniku ugody sądowej NFZ zapłaci 3,2 mln (to około
60 % zobowiązania).
Budżet Szpitala MBNP w Wołominie to około 70 mln, natomiast
zobowiązania finansowe wynoszą
ok. 30 mln, z czego 13 mln to kredyt
bankowy. Obecnie dużym problemem placówki jest niedostateczna
ilość lekarzy, w tym brak lekarzy
rezydentów na oddziałach: SOR,
OITM, neonatologii oraz lekarzy radiologów i anestezjologów.
Dyrekcja dokłada wszelkich starań, aby wypełnić grafiki dyżurów
lekarzy i pielęgniarek. Zwraca też
uwagę, że personel szpitala jest
w „dojrzałym wieku” i należy do-

łożyć starań, aby pozyskiwać młodych pracowników. Najbardziej
obłożonymi oddziałami są neurologiczny i internistyczny, pacjentów
jest tak dużo, że zdarza się, iż trzeba dostawiać łóżka na korytarzach.
Szpital w Wołominie szczyci się
nowoczesną Stacją Dializ, wykonuje wiele operacji zaćmy czy endoprotezy, ale oczekiwanie na te
zabiegi jest kilkunastomiesięczne.
W 2017 r. wybudowano lądowisko
dla helikopterów. Pod koniec ubiegłego roku został złożony wniosek
w ramach RPO WM 2014-2020 na
dofinansowanie budowy SOR i poradni specjalistycznych na około
8,5 mln zł. Łączny koszt budowy
i wyposażenia to prawie 90 mln
złotych. Jednak wybudowanie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego niewątpliwie poprawi
warunki leczenia, nową jakość odczują zarówno pacjenci, jak i pracownicy szpitala.

fakty.edukacja

Tablice dla zielonych klas i grup

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

10 stycznia w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się wręczenie nagród dla
laureatów konkursu „Drzewo – Przyjaciel Mój i Czystego Powietrza”.

fot. UM Wołomin

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

Rafał Orych
Konkurs na najładniejszy kalendarz był skierowany do zielonych grup i klas z gminy Wołomin. Inicjatywa miała na celu
propagowanie roli, jaką pełnią
drzewa – oczyszczają powietrze.
Uczniowie mieli możliwość
pogłębienia swojej wiedzy ekologicznej. Dowiedzieli się m.in.

czym jest fitoremediacja – jest to
technologia wykorzystująca rośliny wyższe (np. paprocie, kaktusy)
w procesie oczyszczania środowiska.
Nagrodą główną były tablice
multimedialne. W ramach konkursu wpłynęło: w kategorii A (przedszkola i klasy „0”) – 12 kalendarzy,
w kategorii B (klasy I-III) – 22 kalendarze i w kategorii C (klasy IV-VII

i gimnazjum) – 23 kalendarze. Laureatami konkursu zostali: kategoria
A – grupa „Żabki” Przedszkole im.
Pszczółki Mai w Duczkach, opiekunowie: Beata Rudzińska i Sylwia
Dąbrowska; kategoria B – klasa II SP
im. F. Chopina w Starym Grabiu,
opiekun Urszula Kruk; kategoria C:
klasa IV SP w Leśniakowiźnie, opiekun Barbara Szałwia.

REKLAMA

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

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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Obrona dobrego imienia Polaków
Przed 5 laty samorządowcy Wspólnoty Samorządowej
postanowili upamiętnić tych, którzy w czasie II wojny
światowej ukrywali i ratowali, na obecnych terenach
powiatu wołomińskiego, swoich sąsiadów narodowości
żydowskiej przed niemieckim barbarzyństwem. Dlaczego
to zrobiliśmy i dlaczego dziś o tym piszę?

W powiecie wołomińskim
Również na terenie naszego powiatu ukrywano Żydów. Poprzez
wypisanie nazwisk Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata z powiatu
wołomińskiego chcieliśmy uczcić
i upamiętnić tych, dla których miłość do bliźniego, do sąsiada była
silniejsza niż groźba śmierci z rąk
niemieckiego okupanta.
To nasz obowiązek świadczenia o ich odwadze i poświęceniu
dla drugiego człowieka, nie możemy zapominać o takich postawach.
Tacy ludzie to chluba naszego narodu i całej ludzkości. W czasie uroczystości sprzed 5 lat Rabin Shalom
Stambler powiedział – „W naszej
religii nie ma obowiązku ryzykowania swojego życia dla ratowania
innych, to dla nas wyczyn nadludzki. Jednocześnie trzeba pamiętać,
że obok takich ludzi, w tym samym czasie żyli inni, którzy mieli
dużo nowych pomysłów na nowe
wartości i nową moralność, którzy
chcieli zlikwidować jeden z narodów w sposób totalny”. Rabin
Stambler mówił również o naszej
wspólnej przeszłości: – „Pewnie nie
wszyscy wiedzą, że w języku he-

Adam Kopczyński
przewodniczący Wspólnoty Samorządowej
Powiatu Wołomińskiego

Relacje polsko-żydowskie są dziś
na pierwszych stronach gazet i od
tych informacji zaczynają się główne serwisy informacyjne.

Spójrzmy w przeszłość
Losy Polaków i Żydów są ze sobą
związane przez wiele stuleci. Na terytorium I Rzeczypospolitej mieszkało ponad ¾ wszystkich europejskich Żydów. W Polsce osiedlały się
różne mniejszości, ponieważ Polska
była krajem otwartym, krajem bez
wojen religijnych. Do drugiej wojny światowej mniejszość żydowska
dzieliła dolę i niedolę naszego narodu i stanowiła spory odsetek obywateli naszego państwa.
Pamiętamy, że większość ludności
żydowskiej zamieszkującej na terytorium przedwojennej Polski Niemcy
zamordowali w obozach śmierci.

W czasie II wojny światowej Polska była jedynym krajem, gdzie za
pomoc Żydom groziła kara śmierci.
Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 października 1941 roku przewidywało karę
śmierci dla każdego Polaka, który
udzielał schronienia Żydom lub pomagał im w jakikolwiek sposób.

fot. archiwum

Pomimo groźby kary śmierci
w pomoc i ukrywanie Żydów zaangażowane były tysiące Polaków. Tysiące za taką postawę zapłaciło życiem.

Podczas odsłonięcia instalacji poświęconej kilkudziesięciu Sprawiedliwym wśród
Narodów Świata z terenów powiatu wołomińskiego. Instalacja została utworzona
z inicjatywy przedstawicieli stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Powiatu
Wołomińskiego i odsłonięta w 2013 roku. Mieści się przy budynku Powiatowego
Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przy ulicy Orwida 20. Obok obiektu
ukazującego w artystycznym ujęciu polską rodzinę zasłaniającą rodzinę żydowską
wypisane są nazwiska ratujących podczas II wojny światowej.

brajskim Polska nazywa się Polin,
co tłumaczymy jako „tu mieszkaj”.
Nasi przodkowie uważali, że to dobre miejsce dla nas i mieli nadzieję,
że będziemy tu czekać na nadejście
Mesjasza. Mimo tragedii holocaustu
pamiętamy, że zostaliśmy tu dobrze
przyjęci w czasie, gdy było to mało
popularne na świecie i jesteśmy za
to wdzięczni”.

Kształtowanie pamięci
Polityka historyczna to ważny
element polityki państwa. Musimy
o tym pamiętać, bo współcześni mistrzowie propagandy na nowo piszą
historię. Polityka historyczna skierowana przeciwko naszemu naro-

dowi doprowadziła do tego, że niektórzy mylą już ofiary ze sprawcami.
Jeżeli będziemy bierni wobec zakłamywania historii i nie będziemy
czynnie uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej, to dzieci
naszych dzieci będą musiały się tłumaczyć, dlaczego Polacy rozpętali
II wojnę światową i wymordowali
Żydów, bo do tego doprowadzi zakłamywanie historii.
Każdy z nas dba o swoje dobre
imię. Musimy dbać również o nasze
dobre imię w wymiarze narodowym.
O naszej lokalnej uroczystości sprzed 5 laty gazety pisały na
pierwszych stronach.
To była nasza POLITYKA HISTORYCZNA – my tacy jesteśmy.

fakty.samorząd

Guzowatka – wizytówka Dąbrówki
Co udało się zrealizować z funduszu sołeckiego?
– Każda inwestycja w sołectwie,
nawet najmniejsza, jest przeze
mnie dopilnowana. Zależy mi, aby
wszystko zostało zrobione z głową. Dlatego w pierwszej kolejności w 2015 r. z funduszu sołeckiego
udrożniliśmy wszystkie rowy melioracyjne (ok. 9 km) przy drogach
gminnych. Aby móc modernizować
lub budować drogę, najpierw trzeba
zapewnić jej odwodnienie. W 2016 r.
z pieniędzy sołeckich wykonaliśmy
altankę i plac zabaw. Inwestycje zostały również dofinansowane z budżetu gminny. W 2017 r. fundusz
przeznaczyliśmy na budowę siłowni
zewnętrznej. W tym roku chcielibyśmy przeznaczyć go na doposażenie placu zabaw w nowe bujawki
i zamontowanie tam dwóch lamp
typu parkowego.

Andrzej Marcinkiewicz, sołtys i radny opowiedział nam
o inwestycjach i urokach życia w Guzowatce.
Dziękuję mieszkańcom za tak liczne
poparcie.
W pierwszej kolejności ubiegałem się o modernizację boiska
szkolnego, które od dawna wymagało poprawy. Składałem wnioski
i podania o działania w tej kwestii.
Dziś uczniowie mogą korzystać
z boiska wielofunkcyjnego.
Konsekwentnie zabiegam o realizację naszych potrzeb. Powiedzenie ludowe głosi, że „wyrzucony
przez drzwi wraca oknem”. Wziąłem
go sobie do serca (śmiech).

Jak zaczęła się Pana przygoda
z samorządem?
– Wszystko zaczęło się w 2013 r.,
kiedy po ok. 20 latach z funkcji zrezygnował dotychczasowy sołtys.
Przyszedł czas na zmiany i to mnie
mieszkańcy obdarzyli zaufaniem
i wybrali na sołtysa. Od razu zabrałem się do pracy, bo potrzeb było
wiele. Mieszkańcy zauważyli moją
aktywność i w 2014 r. wybrali mnie
na radnego Guzowatki i Działów
Czarnowskich.
Guzowatka liczy ok. 500 mieszkańców. Otrzymałem najwięcej
głosów. Zagłosowało na mnie blisko
68% głosujących. Pragnę dodać,
że startowałem ze swojego komitetu, bo reprezentuję społeczeństwo.

Jak Pan mobilizuje mieszkańców?
– Odpowiedź jest prosta. Szacunek do mieszkańca. Każdemu staram się poświęcić czas. Wysłuchać,
jakie ma problemy i znaleźć rozwiązanie. Trzeba umieć rozmawiać
z każdym – i z dużym, i małym. Spotkania warto urozmaicić dodatkową
atrakcją, np. ogniskiem z kiełbaskami. Dzięki temu się integrujemy
i uczymy rozmawiać. Czasem też
i o tych trudniejszych sprawach.

Jakie inne inwestycje poczyniono w Guzowatce?
– W tym roku planujemy dokończyć wymianę starych lamp rtęciowych na LED-owe przy drogach
gminnych i drodze powiatowej.
Latem na drogach gminnych (ok.
6 km) zostanie położony destrukt.
Inwestycja zostanie wykonana, gdy
jest ciepło, aby materiał zdążył się
utwardzić i mógł spełnić swoją
rolę. Destrukt położony jesienią
lub zimą, gdy podłoże jest nasiąknięte wodą lub zmarznięte, mija się
z celem. To zwyczajne wyrzucanie
pieniędzy w błoto. W takich warunkach droga za niedługi czas znów
będzie nieprzejezdna. Na wszystko
jest pora. Należy rozsądnie gospodarować publicznymi pieniędzmi.

fot. MG

Rafał Orych: Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Andrzej Marcinkiewicz: – Do
Guzowatki sprowadziłem się 26 lat
temu, kiedy poślubiłem małżonkę.
20 lat pełniłem służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Obecnie jestem emerytem, więc
mam dużo czasu na działalność
społeczną. Należę też do OSP Chajęty, z której to wsi pochodzę. Moim
zdaniem strażak powinien być od
wszystkiego i znać się na wszystkim. Lata służby wykształciły we
mnie wrażliwość na ludzką krzywdę. Chętnie służę pomocą i radą.

Czym dla Pana jest działalność
w samorządzie?
– Bycie sołtysem i radnym to
posługa. Sołtysem jesteś u siebie,
a radnym jesteś całej gminy.
Moja zasada brzmi: małymi
kroczkami zrobi się więcej jak dużymi. Narzędziem, które zwiększa
nasze możliwości, jest fundusz sołecki. Co roku kwota jest inna, ale
wynosi ok. 30 tys. zł.
Jestem zwolennikiem rozmawiania z mieszkańcami, osobiście
lub telefonicznie. Przed podjęciem
jakiejkolwiek decyzji należy rozważyć plusy i minusy danej inwestycji. Pamiętajmy, że ma ona służyć
nam wszystkim. Uważam, że czasy
sołtysa, który tylko zbiera podatek,
już się skończyły. To historia. Sołtys
powinien wychodzić do mieszkańców z inicjatywą. Dzięki aktywizacji
społeczeństwa możemy więcej osiągnąć. Razem stanowimy siłę. Na zebrania wiejskie lub spotkania w sprawie funduszu potrafi przyjść nawet
sześćdziesiąt osób, w tym dzieci.

Zainicjowałem budowę pięciu
tablic informacyjnych w sołectwie.
Pomysł spodobał się innym sołtysom, którzy również takie u siebie postawili. Ponadto dbamy, aby
w Guzowatce było czysto i schludnie. W tym celu zostały zamontowane kosze na śmieci.
We wsi są cztery przystanki autobusowe, z czego trzy wyposażone w wiaty. W tym roku powstanie czwarta. Środki w budżecie są
już zarezerwowane. Mieszkaniec
nie ma więcej jak 500 m do przystanku. Mamy bezpośrednie połączenie z Warszawą. Autobusy
kursują średnio co godzinę. Jeżdżą
od wczesnych godzin porannych
(pierwszy przed 5.00) do późnych
godzin wieczornych. Usługę transportową świadczą lokalni przewoźnicy i firma Stalko.
Guzowatka jest wizytówką gminy Dąbrówka. Jesteśmy położeni
na jej granicy. Gdy podróżujący
przyjeżdżają do nas, mają wrażenie,
jakby byli w mieście. Właśnie tutaj
przebiega najbardziej uczęszczana
droga w gminie.

Słyszałem o Waszych sukcesach na polu kulturowym. Czy
może Pan przybliżyć ten temat?
– Uczestniczyliśmy w dwóch
„Festiwalach Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”.
W 2015 r. w Somiance zajęliśmy
3. miejsce w kategorii występ sceniczny. Z kolei w 2017 r. w Jabłonnie
za 2. miejsce otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł.
Środki przeznaczyliśmy na dalszy
rozwój naszego zespołu punk rockowego Reewolucja. Chłopaki grają

od 2013 r. Podczas festiwali Guzowatkę reprezentowali przedstawiciele różnych pokoleń.
Na naszym stoisku można było
skosztować swojskich wędlin z rodzimej masarni. Pokaz kowalstwa
dał pan Marek Jaworski, który fach
przejął po ojcu. Kuźnia funkcjonuje
u nas już od ok. 40 lat. Pamiętam, jak
będąc dzieckiem, chodziłem z tatą,
żeby podkuć konia. W swoich szeregach mamy również pszczelarza.
Jesteśmy barwną społecznością.
Razem tworzymy niepowtarzalny
mikroklimat Guzowatki.
Urok naszego sołectwa oczarował już wielu ludzi z różnych stron
Polski, np. Białegostoku lub Lublina.
Cieszy nas, że decydują się tu osiedlać i zakładać rodziny.

Proszę powiedzieć kilka słów
o Działach Czarnowskich.
– W tym roku planowany jest
wykup działek i wykonanie projektu
chodnika. Jego budowę przewidujemy na 2019 r. Współpraca z sołtysem układa się bardzo dobrze.
W tym roku odbędą się wybory samorządowe. Jakimi przemyśleniami mógłby się Pan z nami
podzielić?
– Na najbliższą kadencję mam
priorytet – budowa kanalizacji
w Guzowatce. 90% gminy jest już
zwodociągowane, a na Ślężanach
założono przydomowe oczyszczalnie ścieków. Budżet gminy zasilają
podatki płacone przez firmy, np.
Piekarnię Szwajcarską i Grodno.
A już kolejni przedsiębiorcy chcą
inwestować w Dąbrówce. Plan zagospodarowania
przestrzennego
stanowi klucz do prężnego rozwoju.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ostatnich latach mogę powiedzieć, że nadszedł czas na zmianę
pokoleniową. W samorządzie potrzebni są młodzi ludzie z inicjatywą. Oni mają inne spojrzenie na
świat. Nie boją się wcielać w życie
odważnych pomysłów. Nie brakuje
im energii do działania. Przykład
gminy Dąbrówka pokazuje, że można. Wystarczą szczere chęci, trochę
cierpliwości i wszystko jest możliwe. Mieszkańcy! Dajmy sobie szansę na lepsze jutro.
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Wspomnienie
o Darku Senatorze
10 lutego, w wieku 46 lat, „na wieczną wartę do Pana”
odszedł Dariusz Senator - wiceprezes Stowarzyszenia
Historyczno-Edukacyjnego im. 7. Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich.
PROMOCJA WEŁNY
ISOVER Lambda 39
GR. 150/6,9 m
cena 85zł/rolka

j.mucka@firma-dom.pl

MP
Z Dariuszem Senatorem
współpracowało Starostwo Powiatu Wołomińskiego podczas
przygotowywania uroczystości
rocznicowych Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Zaangażowany
był także w tworzenie rekonstrukcji na terenie gminy Dąbrówka.
Współpracował z Samorządową Instytucją Kultury w Ossowie. Prowadził ciekawe lekcje

historii, odkrywał przed młodzieżą
wiedzę o wielkim zwycięstwie Polaków z 1920 roku. Był człowiekiem
pogodnym, życzliwym, świetnym
organizatorem, miłośnikiem dziejów, zaangażowanym rekonstruktorem, oddanym całkowicie swojej
pracy i pasji. „Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie...”.
Pozostanie w pamięci osób, które miały przyjemność z Nim współpracować.

fakty.mamy dziecko

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr
3pz/2018 znak WAB.6740.14.60.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej
wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od
skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku
miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gmina Klembów”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 577/2 (577/3, 577/4), 578 (578/1, 578/2), 579 (579/1, 579/2),
571/1 (571/2, 571/3), 271/1 (271/3, 271/4), 202 (202/1, 202/2), 200/5
(200/16, 200/17), 200/7 (200/18, 200/19), 566/7 (566/23, 566/24),
566/6 (566/21, 566/22), 566/1 (566/25, 566/20), 523/1 (523/2, 523/3)
w obrębie 0003 Klembów, jedn. ewid. 143407_2-Klembów,
- ew. nr: 264 (264/1, 264/2), 396/6 (396/36, 396/37), 396/5 (396/38,
396/39), 397 (397/1, 397/2), 403 (403/1, 403/2) w obrębie 0014 Sitki,
jedn. ewid. 143407_2-Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na
rzecz Powiatu Wołomińskiego:
- ew. nr: 473 w obrębie 0003 Klembów, jedn. ewid. 143407_2-Klembów,
- ew. nr: 396/10 w obrębie 0014 Sitki, jedn. ewid. 143407_2-Klembów,
•

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

Coraz więcej dzieci!
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala w Wołominie cały czas utrzymuje
się w czołówce szpitali powiatowych województwa mazowieckiego! W 2017 r.
w oddziale urodziło się 1740 dzieci, w tym sześciokrotnie przyszły na
świat bliźnięta. To ponad sto dzieci więcej niż w 2016 r. Sukces jest tym
większy, że w ubiegłym roku na oddziale prowadzony był remont, jednak
mimo uciążliwości wszystko przebiegało sprawnie. Najwięcej spośród
nowo narodzonych w 2017 r., bo aż 1507 dzieci ważyło między 2500
a 4000 gram. Wynik powyżej 4000 g osiągnęło 197 dzieci, w porównaniu
do 182 w roku wcześniejszym. W 2017 r. wykonano 733 cięć cesarskich.
W 2016 r. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wołominie z 1623 porodami uplasował się
na pierwszym miejscu wśród szpitali powiatowych w województwie
mazowieckim. W tym roku jeszcze wyższa liczba porodów gwarantuje
równie wysokie prestiżowe miejsce.
Po ubiegłorocznym generalnym remoncie standard oddziału został znacznie
podwyższony. Do dyspozycji pacjentek są nowocześnie wyposażone sale,
o nazwach tak przytulnych, jak „słoneczna” czy „wrzosowa”. Ordynator
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego dr n. med. Ryszard Stańczak
dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić odpowiednią liczbę personelu,
gwarantującą wysoką jakość usług. To szczególnie ważne, ponieważ
pacjentki hospitalizowane w oddziale stanowią aż 20% wszystkich
pacjentów szpitala. W tegorocznych planach jest zakup sprzętu dla odcinka
ginekologicznego oddziału, m.in. aparatu usg.

Laura, córka Justyny i Wiesława Żelaźnickich
z Zagościńca
ur. 10.01.2018 r. o godz. 10.55
waga 3160 g, wzrost 56 cm.

Antonina, córka Kamili i Szymona
Krzyżanowskich z Ząbek
ur. 10.01.2018 r. o godz. 12.40
waga 3380 g, wzrost 56 cm.

Julia, córka Anety i Piotra Kwiatkowskich
z Kobyłki
ur. 11.01.2018 r. o godz. 16.15
waga 4500 g, wzrost 57 cm.

Amelia, córka Agaty Woźniak i Krzysztofa
Cacko z Woli Rasztowskiej
ur. 14.02.2018 r. o godz. 10.04
waga 3140 g, wzrost 51 cm.

Lena, córka Weroniki Kowalczyk i Marcina
Oleksiaka z Tłuszcza
ur. 14.02.2018 r. o godz. 10.05
waga 2940 g, wzrost 50 cm.

Tobiasz, syn Julii i Szymona
Rzepeckich z Nadmy
ur. 14.02.2018 r. o godz. 12.38
waga 3500 g, wzrost 53 cm.

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu
Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek
po podziale):
- ew. nr: 577/1, 200/8, 501/2 (501/4, 501/5) w obrębie 0003 Klembów, jedn.
ewid. 143407_2-Klembów,
- ew. nr: 396/15, 396/29 w obrębie 0014 Sitki, jedn. ewid. 143407_2-Klembów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę zjazdów niewchodzące
w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek
po podziale):
- ew. nr: 777 w obrębie 0003 Klembów, jedn. ewid. 143407_2-Klembów,
- ew. nr: 396/19, 396/22, 396/23, 397 (397/1, 397/2) w obrębie 0014 Sitki,
jedn. ewid. 143407_2-Klembów.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem –
numery działek po podziale):
- ew. nr: 200/5 (200/16, 200/17) w obrębie 0003 Klembów, jedn. ewid.
143407_2-Klembów.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach
przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

OGŁOSZENIE

JPK_VAT Urząd Skarbowy w Wołominie informuje:
Termin złożenia JPK_VAT za styczeń, również przez mikroprzedsiębiorców,
którzy są czynnymi podatnikami VAT, mija 26 lutego 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7
lub VAT-7K, prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT)
i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Informacje te składa
się za okresy miesięczne bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca
(chyba że 25. dzień miesiąca wypada w niedzielę, wtedy jest na to czas do 26. dnia).
Szczegółowe informacje dotyczące JPK oraz Profilu Zaufanego dostępne są na
stronach internetowych: www.jpk.mf.gov.pl oraz www.pz.gov.pl
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Plany na 2018 rok

Wysłuchała Edyta Nowak-Kokosza

Zaczął się nowy rok – rok wyborów samorządowych. O planach, pomysłach
i wyzwaniach na 2018 rok opowiedzieli nam starosta, burmistrzowie i wójtowie powiatu
wołomińskiego. Prezentujemy pierwszą część wypowiedzi.

Paweł Bednarczyk, burmistrz
miasta i gminy Tłuszcz
– Zgodnie z uchwalonym przez
Radę Miejską w Tłuszczu budżetem na rok 2018 obecny rok będzie
rekordowy. Wydatki zaplanowano
w wysokości ponad 103 mln zł, z czego nakłady inwestycyjne stanowią
33,5 mln wszystkich wydatków.
W gminie Tłuszcz jeszcze nigdy
nie działo się tak dużo. Podczas objęcia stanowiska burmistrza Tłuszcza postawiłem sobie za priorytet
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2017 roku na szeroką
skalę prowadzone były inwestycje
wodno-kanalizacyjne i podobnie będzie w roku 2018. Zakończy się budowa wodociągu oraz kanalizacji na
os. Klonowa Norwida i Dzięciołach
oraz sieci wodociągowej w Jasienicy
i Łysobykach. Zaplanowano rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej
w ul. Racławickiej i Wodospadowej
w Tłuszczu oraz sieci wodociągowej
– w Zalesiu oraz od Zalesia w kierunku Mokrej Wsi, ul. Sulejowskiej
w Chrzęsnem, ul. Aksamitnej w Postoliskach, w Miąsem, Kozłach oraz
Pólku. Wszyscy trzymamy kciuki,
aby w 2018 roku udało się zakończyć
wykup gruntów (w 2017 r. wykupiono
9,5 ha gruntów, co stanowi 2/3 całości) i rozpocząć projektowanie nowej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica.
Miejmy również nadzieję, że we
wrześniu mieszkańcy gminy będą
mogli cieszyć się robieniem zakupów na nowym targowisku miejskim
w Tłuszczu, w skład którego wejdą:
hala handlowa, powierzchnie utwardzone pod stoiska handlowe, drogi
dojazdowe i parkingi oraz sanitariaty.
Ponadto teren targowiska zostanie
wyposażony w kanalizację sanitarną,
sieć wodociągową i oświetlenie.

Krzysztof Chaciński, burmistrz
miasta i gminy Radzymin
– Największym sukcesem radzymińskiego samorządu tej ka-

dencji jest nowa jakość pracy.
Dziś budżet gminy Radzymin nie
jest już wyłącznie wypadkową
wewnętrznych sporów politycznych. Jest on planowany wg przejrzystych zasad i sprawiedliwych
kryteriów, takich jak potrzeby
społeczne i efektywność inwestycyjna. Dzięki temu gmina Radzymin należy dziś do niekwestionowanych liderów regionu pod
względem dynamiki rozwoju.
Dlatego, zamiast wyborczego
festiwalu prowizorycznych inwestycji i nierealnych obietnic, w tym
roku gmina Radzymin będzie po
prostu kontynuowała realizację
swoich planów budżetowych, takich jak: budowa szlaku rowerowego nad Zegrzem, chodnika przy
ul. Wołomińskiej, przebudowa
ul. Sikorskiego, ul. Curie-Skłodowskiej, przebudowa skrzyżowania
alei Jana Pawła II i ul. Konstytucji,
renowacja domku administratora
w Parku E. Czartoryskiej, budowa
przedszkola w Starych Załubicach
oraz budowa mieszkalnego budynku komunalnego.
Natomiast, biorąc pod uwagę
zbliżającą się setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadchodzące w najbliższych latach dwa wyjątkowe dla
Radzymina jubileusze, czyli 20-lecie nawiedzenia ziemi radzymińskiej przez Świętego Jana Pawła II
oraz 100-lecie „Cudu nad Wisłą”,
zdecydowanie zwiększamy w tym
roku akcent na sprawy społeczne. Trwają już działania mające
na celu zintegrowanie wszystkich
środowisk społecznych i patriotycznych gminy Radzymin we
wspólnych przygotowaniach do
godnego uczczenia tych rocznic.

Grzegorz Dudzik, burmistrz
miasta Zielonka
– Rok 2018 zapowiada się dla miasta bardzo pracowicie. Przed nami
budowa dwóch ulic: Inżynierskiej
i drugiego odcinka Dziennikarskiej.
Zamierzamy również zmodernizować aż siedem ulic w różnych częściach Zielonki: Kościuszki, Kołłątaja, Żabią, Paderewskiego, Wojska
Polskiego, Mazurską, Powstańców.
Ponadto planowana jest budowa
dwóch ścieżek rowerowych: na
wałach rzeki Długiej od granicy
z Markami do ul. Turowskiej oraz
w ul. Wojska Polskiego.
Jednym z naszych najważniejszych zadań na ten rok jest też
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3.
Rozpoczęliśmy już działania
w zakresie nowego zagospodarowania miejskich terenów zieleni.
Parki i skwery w naszym mieście
przejdą metamorfozę dzięki realizacji projektu unijnego o wartości
3,8 mln zł. Zmieni się aranżacja

zieleni, a w niektórych przypadkach powstanie nowa przestrzeń
rekreacyjna w mieście. Zmiana
obejmie aż siedem lokalizacji: m.in.
skarpa obok budynku Urzędu Miasta Zielonka, plac im. Jana Pawła
II, teren rekreacji przy ul. Wojska
Polskiego (teren po „Koszarowcu”). Dzięki realizacji projektu pojawią się nowe nasadzenia drzew,
krzewów i kwiatów, ławki parkowe
i elementy małej architektury. Będzie to też ważny rok, jeśli chodzi
o przygotowywane projekty nowych inwestycji. Architekci pracują nad parkingiem podziemnym
„Parkuj i Jedź”, na który miasto
Zielonka otrzymało ponad 7 mln zł
ze środków zewnętrznych (w tym
ponad 6 mln ze środków unijnych).
Parking powstanie pod terenem
bazarku miejskiego. A w drugiej
połowie roku na warsztat architektów wejdzie budowa hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 1.

Jacek Orych, burmistrz miasta
Marki
– Naszym oczkiem w głowie są
inwestycje edukacyjne i drogowe. Po rozbudowie i modernizacji
szkoły przy Okólnej ogłosiliśmy
przetargi na budowę Mareckiego
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej, powiększenie przedszkola przy Dużej (dla
200 dzieci) oraz budowę filii szkoły podstawowej. W przygotowaniu
jest też postępowanie na kompleksową modernizację placówki
przy ul. Szkolnej, która obecnie
pęka w szwach. Część inwestycji
oświatowych zostanie zrealizowana w tym roku, część – dokończona w 2019 r.
W nowy rok wchodzimy z wybranymi wykonawcami kilku inwestycji drogowych – prace będą
toczyć się m.in. przy Lisiej, Głównej i przyległych. Dokończymy
też inwestycje przy Poznańskiej
i Zygmuntowskiej. Niedługo też
przekonamy się, jakie jest zainteresowanie wykonawców powtórzonym przetargiem na realizowaną wspólnie z powiatem
przebudowę ulic: Sosnowej i Kościuszki, czyli ważnego łącznika
Marek z Białołęką.
Równocześnie z Mareckich Inwestycji Miejskich spływają kolejne projekty budowy dróg. Dzięki
temu sukcesywnie możemy rozpoczynać następne inwestycje, choć
oczywiście wszystkiego od razu
nie zrobimy. Realizujemy coraz
więcej zadań. Widać to po wzroście wydatków majątkowych w tej
kadencji. W 2015 r. wynosiły one 10
mln zł za 2017 r. – 31 mln zł, a w tym
roku przekroczą 60 mln zł. Oby
tylko wykonawcy dopisali w przetargach, bo wielu z nich narzeka,
że nie ma mocy przerobowych.

Rafał Mathiak, wójt gminy
Klembów
– Kończymy właśnie wodociągowanie naszej gminy. Będziemy
pierwszą i jak na razie jedyną gminą wiejską w regionie w całości
zwodociągowaną. Kontynuujemy
rozbudowę sieci kanalizacyjnej
m.in. w miejscowości Sitki za kwotę 3,3 mln zł.
Priorytet jednak na najbliższe
lata to poprawa infrastruktury
drogowej oraz budowa chodników. W tym zakresie mamy
najwięcej do zrobienia. Dlatego
już w zeszłym roku Rada Gminy
Klembów zdecydowała o przeznaczeniu ponad 500 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej
wielu dróg i chodników w naszej
gminie. Sukcesywnie będziemy
je realizować. Ponadto czeka nas
budowa profesjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Klembowie oraz
rewitalizacja zabytkowego parku
w Woli Rasztowskiej.

Kazimierz Rakowski, starosta
wołomiński
– Budżet inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
to blisko 40 milionów złotych.
Staraliśmy się te środki rozsądnie rozdzielić zarówno pomiędzy
poszczególne rodzaje zadań, jak
i gminy, w których będą realizowane inwestycje.
Uważam jednak, że w najbliższych latach będziemy musieli
się skupić na modernizacji Szpitala Powiatowego im. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wołominie. Projektowany był na 100 000
mieszkańców. Dziś realnie powiat
wołomiński zamieszkuje około
300 tysięcy osób. Przez ostatnie lata modernizowaliśmy ten
obiekt: powstało centrum dializacyjne, lądowisko dla helikopterów,
zmodernizowaliśmy kilka oddziałów, ale to wciąż za mało. Szpital
potrzebuje rozbudowy, przede
wszystkim oddziału ratunkowego
oraz siedziby przychodni specjalistycznych. Mamy już pozwolenie
budowlane na tę inwestycję, więc
liczę, że wkrótce ją rozpoczniemy.

Robert Roguski, burmistrz
miasta Kobyłka
– Rok 2018 to rok jubileuszowy dla kraju, ale także dla Kobyłki.
Będzie to rok obchodów 50-lecia
miasta Kobyłka. To czas dużych inwestycji i prężnego rozwoju miasta. Będą realizowane bezkolizyjne
przejazdy kolejowe, dzięki którym
miasto będzie lepiej skomunikowane; tereny przylegające do trasy
S8 spowodują lepszy ekonomiczny
rozwój. Miasto będzie jak zawsze
organizatorem dużych imprez sportowych, pełnych emocji i ciekawych
wydarzeń kulturalnych.

Piotr Orzechowski, wójt gminy
Strachówka
– W 2018 roku mam do realizacji
kilka dużych projektów z unijnym
dofinansowaniem.
Najważniejszy z nich to budowa około 20 km
wodociągu i 65 sztuk przydomowych oczyszczalni, które już wykonaliśmy w 2017 r.
Jesteśmy już po przetargu na
budowę dróg Ruda Czernik i Jadwisin, łącznie ponad 3,2 km.
Mamy też duży projekt wspólnie
z gminą Jadów, Stoczek i Długosiodło na Odnawialne Źródła Energi –
dla mieszkańców są to pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, a dla
gminy dużą instalacją fotowoltaiczną na Stacje Uzdatniania Wody.
Niebawem podpiszemy też
umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dofinansowane z RPO UM.
W tym roku zakończymy projekt
termomodernizacji budynku urzędu gminy dofinansowane również
z RPO UM.
Naszym oczkiem w głowie na
ten rok jest „Odnowa Wsi” z LGD
i „Odnowa Wsi” z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tych
projektów chcemy odbudować
zabytkowy budynek przy UG
i przeznaczyć go pod rehabilitacje
dla naszych mieszkańców. Złożyliśmy jeszcze kilka mniejszych
wniosków
o
dofinansowanie
w tym roku, ale nie mamy jeszcze
rozstrzygnięcia.
To będzie bardzo pracowity rok
i jeśli wszystko pójdzie po naszej
myśli, może być bardzo owocny dla
naszej gminy i mieszkańców.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Przedsiębiorcy
i pracodawcy w powiecie
Kontynuujemy realizację pomysłu powołania organizacji lub filii organizacji dla
przedsiębiorców i pracodawców w powiecie wołomińskim, którzy chcą poprzez
aktywność na rzecz lokalnego życia gospodarczego, wzmocnić możliwość rozwoju
firm, tworząc tym samym miejsca pracy dla mieszkańców.
Mariusz Pazio

Uczmy się od
doświadczonych

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

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez
pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r., zmieniony
pismem z dnia 05.02.2018 r. złożonym w dniu 08.02.2018 r. postępowania
administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.72.2017 o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa
drogi gminnej – ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa
Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Pasek, gm. Klembów”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Klembów, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 515/1 (515/4, 515/5), 516 (516/1, 516/2) w obrębie 0001 Dobczyn, jednostka ew.:143407_2 – Klembów,
- ew. nr: 323/1 (323/36, 323/37), 324/1 (324/34, 324/35), 325/6 (325/7,
325/8), 328 (328/29, 328/30), 329 (329/1, 329/2), 330 (330/1, 330/2),
331 (331/1, 331/2), 332 (332/1, 332/2), 334 (334/1, 334/2), 336 (336/1,
336/2), 341/1 (341/3, 341/4), 343 (343/1, 343/2), 342 (342/1, 342/2),
346/3 (346/4, 346/5), 347/1 (347/5, 347/6), 348 (348/1, 348/2), 349
(349/1, 349/2), 350 (350/1, 350/2), 351/2 (351/5, 351/6), 351/1 (351/3,
351/4), 352 (352/1, 352/2), 353 (353/1, 353/2), 354 (354/1, 354/2),
368/5 (368/54, 368/55), 368/4 (368/56, 368/57), 370 (370/1, 370/2), 371
(371/1, 371/2), 307/5 (307/6, 307/7), 304 (304/1, 304/2), 302 (302/1,
302/2), 301 (301/1, 301/2), 284 (284/1, 284/2), 283/2 (283/6, 283/7),
280/2 (280/3, 280/4), 279/2 (279/5, 279/6), 278 (278/3, 278/4), 277
(277/1, 277/2), 275 (275/1, 275/2), 444/1 (444/5, 444/6), 444/2 (444/3,
444/4), 259/15 (259/17, 259/18) w obrębie 0010 - Pasek, jednostka
ew.:143407_2 - Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Klembów w całości:
- ew. nr: 311, 325/1, 339/5, 285/1, 286/1, 307/4, 303/1 w obrębie 0010
- Pasek, jednostka ew.:143407_2 - Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Klembów,
niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 325/4, 344/3, 345/3, 346/1, 287/3, 288/3, 289/17, 369/5, 310/9,
305/5, 306/5, 369/1, 368/6, 283/5, w obrębie 0010 - Pasek, jednostka
ew.:143407_2 – Klembów.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych,
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 364 w obrębie 0001 - Dobczyn, jednostka ew.:143407_2 –
Klembów.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego
można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego
3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów
tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również
zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Plany

Fundacja koncentruje swoją aktywności wokół czterech kluczowych
agend dla Polski: Państwa i Prawa,
Bezpieczeństwa, Gospodarki, Demografii. WEI jest także wyłącznym polskim partnerem światowego raportu
o wolności gospodarczej „Heritage
Foundation” i „Wall Street Journal”.
Prowadzi również szereg innych programów i projektów, takich jak „The
Warsaw Network” (sieć think tanków
z byłego obszaru postsowieckiego),
„Baltic Desk” (program poświęcony basenowi Morza Bałtyckiego) czy
„Defence Desk” (program dedykowany polskiej obronności).
Od lat staramy się także rozpowszechniać w powiecie wołomińskim
elementy misji Centrum im. Adama
Smitha. Organizacja stawia sobie za
cel badanie gospodarki rynkowej
i działanie na rzecz wolnego rynku
budowanego na fundamencie: wolności i moralności; prywatnej własności; swobody umów w granicach
prawa; ograniczonej ingerencji władz
publicznych w gospodarkę; wolności
słowa oraz działanie na rzecz wolnego
i odpowiedzialnego społeczeństwa.
Naszym celem jest zorganizowanie
aktywnego przedstawicielstwa ww.
idei, aby rozpowszechniać przekonanie o możliwościach i szansach rozwoju przedsięwzięć gospodarczych
na terenie powiatu wołomińskiego.

Chcemy
prowadzić
rozmowy ze Związkiem Przedsiębiorców
i Pracodawców, aby uszczegółowić
możliwości i zasady współpracy.
Z niepokojem dostrzegamy pewną
hermetyczność obecnych inicjatyw
na rzecz przedsiębiorców oraz brak
otwarcia na początkujących i zmagających się z wyzwaniami w różnych
fazach funkcjonowania przedsięwzięcia gospodarczego.
Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że swoje firmy, które przetrwały,
budowali w latach 90. XX wieku i jednym z fundamentów polskiego cudu
gospodarczego po upadku komunizmu była „Ustawa Wilczka”. Zgadzamy
się, że po serii nieudanych eksperymentów politycznych z prawem gospodarczym – pora do niej powrócić.
Z wyjątkiem nieistotnych drobiazgów,
jest ona całkowicie zgodna z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Zdajemy sobie również sprawę,
że potencjał powiatu wołomińskiego
może wyrazić się także w funkcjonowaniu przedsiębiorców dających
miejsca pracy na miejscu.
Chcemy też otworzyć się na
współpracę z Warsaw Enterprise Institute - fundacją, której założycielami są Robert Gwiazdowski, Cezary
Kaźmierczak i Tomasz Pruszczyński.

Fakty.samorząd

Szkolna w przebudowie
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał 6 lutego umowę z firmą AGBUD
na modernizację ulicy Szkolnej w Radzyminie. Firma zbuduje kanalizację deszczowodrenażową oraz położy nową nawierzchnię jezdni. Wartość inwestycji to blisko 1,5
mln złotych, zaś jej zakończenie planowane jest jesienią br. Przebudowa ul. Szkolnej
wpisuje się w ciąg przedsięwzięć w zakresie modernizacji ulic i budowy ścieżek
rowerowych w tej części Radzymina.
RD
Zgodnie z zawartą umową
nowa nawierzchnia ul. Szkolnej
o długości ponad pół kilometra
zostanie położona od skrzyżowania z ul. gen. Maczka do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.
Zostanie wykonana z asfaltobetonu. Wcześniej, przed modernizacją jezdni, będzie wybudowana
kanalizacja deszczowo-drenażowa. W prawidłowym odwodnieniu ulicy pomogą wpusty uliczne (tzw. kratki deszczowe) oraz
betonowe studnie kanalizacyjne
wyposażone w żeliwne włazy.
Odwodnienie ma być budowane w taki sposób, aby umożliwić
właścicielom przyległych posesji
podłączenie własnego drenażu
odprowadzającego wodę desz-

czową z ich działek do kolektora
w ulicy. - Razem z przebudowywaną
ulicą Maczka ułatwi mieszkańcom
i uczniom codzienne przemieszczanie się, a dzięki odwodnieniu
i ścieżce pieszo-rowerowej przebudowa wpłynie na poprawę jakości
życia w najbliższej okolicy – mówi
burmistrz Radzymina Krzysztof
Chaciński.
Umowa z firmą AGBUD jest
główną częścią modernizacji ul.
Szkolnej w Radzyminie. Wcześniej,
w ramach kompleksowej przebudowy sąsiedniej ul. Maczka, w ul.
Szkolnej rozpoczęto budowę ciągu
pieszo-rowerowego, który w tym
roku ma być dokończony na całej
długości ulicy. Droga dla rowerów
wzdłuż ul. Szkolnej jest elementem
szerszego projektu budowy systemu ścieżek rowerowych, który

fot. UMiG Radzymin

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Od początku nasz projekt
chcieliśmy oprzeć na współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, do którego
dołączają kolejne branże. Planujemy utworzyć przedstawicielstwo Związku na przykład
w stolicy powiatu. Z uwagą śledzimy działania ZPP. W ostatnim czasie dzięki aktywności
organizacji dowiedzieliśmy się,
że przedsiębiorcy sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw
zapytani o największe bariery
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wskazują
w pierwszej kolejności na niestabilność prawa, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz
koszty pracy.
Utożsamiamy się ze spostrzeżeniem przedstawicieli Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców
wyrażonym w słowach „...mimo
iż fundamentem, na którym
stoi polska gospodarka, są małe
i średnie firmy, nie jesteśmy poważnie traktowani przez własne
rządy. Kolejne obietnice i kampanie wyborcze niosą za sobą
wyłącznie puste slogany, za którymi nie idą żadne realne działania. Nasza praca w znacznej
części polega na zmaganiu się
z niepotrzebnymi przepisami,
regulacjami i biurokracją zamiast
na rozwoju naszych przedsięwzięć”. Trudno nie zgodzić się
z założeniem: „że organizując się
w obronie naszego prawa, możemy ten stan rzeczy zmieniać”.

Designed by Jcomp / Freepik

Niepokoją nas sygnały z gasnącego rynku usług! Dostrzegamy problemy handlowców!
Zastanawia dosyć powolny proces powstawania nowych firm,
a przez to tworzenia miejsc pracy na miejscu.

obejmie swoim zasięgiem nie tylko
gminę Radzymin, ale także m.in.
Nieporęt i Legionowo.
Ze strony gminy Radzymin nad
prawidłowym przebiegiem przebudowy ul. Szkolnej w Radzyminie
czuwa nowo powstały Referat Budowy i Utrzymania Dróg.
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Dam pracę
zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
zzZatrudnię cukiernika z doświadczeniem
oraz pomoc cukiernika z doświadczeniem
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

Zatrudnię ekspedientki
do sklepu spożywczego
w Trojanach

tel. 502 118 979
zzZatrudnię magazyniera na skład budowlany. Mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy. Tel. 509 925 795
zzZatrudnię w cukierni w Dąbrówce
kobiety na atrakcyjnych warunkach,
tel. 29 757 80 56, 602 351 430
zzPracownika ochrony, Radzymin 24/48,
tel. 509 740 966
zzZatrudnię pracowników lub brygadę
do prac przy dociepleniach i elewacji,
tel. 503 165 300
zzZatrudnię mechanika w warsztacie
samochodowym w Słupnie, tel. (22)
786 68 51
zzPrzyjmę do pracy elektromontera –
montaż instalacji, tel. 512 103 130

Pomoc do kuchni w restauracji
Emilianów k. Radzymina, tel.
530 623 598

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

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

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

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

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

tel. 501 379 549

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

zzArtystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

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

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

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

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

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

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

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

Autolak Piotr Rosiński. Mieszalnia lakierów samochodowych,
Słupno, al. Jana Pawła II 68 lok.
16, tel. 537 205 951

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

Finansowe usługi

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

Pożyczki InkasoCity do 2000 zł,
również z komornikiem. Tel.
792 407 229

Tel. 602 724 738

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

Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K, tel. 22
786 55 75, 602 516 890
Remonty, wykończenia, usługi
hydrauliczne tel. 722 373 050

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324

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

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

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

Motoryzacja kupię
zzSkup aut od roku 2000 do 2017, tel.
573 418 807

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
05-250 Wiktorów
ul. Radosna 18

Motoryzacja usługi

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJE
OGŁOSZENIE
22 787 07 11
664 200 502

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

Brukarstwo

podwórza, podjazdy, opaski, chodniki,
odwadnianie terenu, parkingi itp.
Schody, Tarasy, Palisady itd
Grzegorz Lewandowski

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

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

Projektowe usługi
Geodeta inż. Piotr Patejuk,
mapy, podziały itp. Wołomin,
ul. Ujazdowa 14, tel. 793 573 169,
501 310 258
zzUsługi geodezyjne. Geobart Damian
Bartkiewicz. Mapy, inwentaryzacje, podziały, granice, tel. 506 714 320

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

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

Projekty

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

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

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

Elektryczne usługi
zzModernizacje, przebudowy, pomiary,
instalacja kuchenek. Tel. 501 273 536

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

WYNAJEM
SAMOCHODÓW
Tel. 662 500 770
Kozły 30 (Koło Tłuszcza)

Nauka
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
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

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

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

fakty.kryminalne

30.01.2018

zz Marki. Sprawca, po uprzednim pokonaniu okna, dostał się do wnętrza domu
i skradł pieniądze oraz biżuterię. Suma
strat: 30.000 zł.
zz Turze. Sprawcy, po wybiciu szyby
w drzwiach balkonowych na parterze
domu jednorodzinnego, stojącego na
terenie nieogrodzonej posesji, dostali
się do jego wnętrza i skradli: trzy
zegarki marki Tommy Hilfiger, Jennifer
Lope i Casio, dwa złote łańcuszki oraz
srebrną biżuterię. Suma strat: 4.000 zł.
zz Wołomin. Z terenu szkoły sprawca
skradł rower marki Kross Hexagon X7
koloru czarno- grafitowo-zielonego,
który nie był zabezpieczony. Suma strat:
około 800 zł.
zz Szamocin. Policjanci KP Jadów
w kompleksie leśnym zatrzymali na
gorącym uczynku dwóch mężczyzn, tj.
Tadeusza C. i Mieczysława C., którzy
dokonali wyrębu i kradzieży 3 sztuk
drzewa sosnowego z terenu działki
leśnej o wartości 1.500 zł.
zz Tłuszcz. Z terenu działki dwóch
nieznanych sprawców poruszających
się nieznanym pojazdem skradło 2
tony drutu zbrojeniowego. Suma strat:
4.000 zł.
zz Wołomin. Mieszkanka Wołomina (lat
83) powiadomiła, iż na jej domowy nr
telefonu zadzwoniła nieznana kobieta
i podając się za policjantkę, poinformowała o wypadku drogowym jej wnuczka
i konieczności wpłaty 35 000 zł na
wskazane konto bankowe. Dzięki temu
jej wnuczek rzekomo nie zostałby przez
policjantów zatrzymany. Kobieta nie
podała nr konta i już nie zadzwoniła.
zz Wołomin. Nieznana kobieta zadzwoniła na telefon stacjonarny, który odebrała przebywająca w domu teściowa
zgłaszającego z informacją, iż wnuczka
miała wypadek i potrzeba będzie
dużo pieniędzy. Gdy teściowa zaczęła
zadawać pytania o wnuczkę, kobieta się
rozłączyła i więcej już nie dzwoniła.

2.02.2018

zz Marki. Policjanci Ogniwa Kryminalnego KP Marki w trakcie prowadzonych
działań, zmierzających do ograniczenia przestępczości przeciwko mieniu
zatrzymali: Piotra S. (lat 28) oraz
Przemysława B. (lat 28) jako osoby
podejrzane o dokonanie włamania do
samochodu marki Mercedes zaparkowanego w Markach i kradzież paliwa
(oleju napędowego) w ilości 150 litrów.
Sprawcy poruszali się samochodem
marki Fiat Ducato, w którym ujawniono
30 plastikowych baniek o pojemności
30 litrów każda, w tym 5 z paliwem
oraz pompkę paliwową i inne narzędzia.
Pojazd po oględzinach został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, osoby
zostały zatrzymane.
zz Kobyłka. Kradzież samochodu marki
Mercedes Vito koloru białego, rok produkcji 2015. Suma strat: 60.000 zł.

3.02.2018

W niedzielę, 4 lutego, na Placu 3 Maja w Wołominie odbyło się spotkanie w 99
rocznicę nadania praw miejskich Wołominowi: „99 urodziny Wołomina”.

zz Wołomin. Sprawca, poprzez
wyważenie drzwi balkonowych
w mieszkaniu, znajdującym się na
parterze bloku, dostali się do jego
wnętrza i skradli biżuterię: 2 złote
łańcuszki, 2 złote pierścionki, 2
zegarki. Suma strat: 12.200 zł.

MP
Przedsięwzięcie zgromadziło przedstawicieli władz miasta,
rekonstruktorów, m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego i premiera Ignacego Paderewskiego,

5.02.2018

zz Ząbki. Pracownik firmy powiadomił, że sprawca, po uprzednim
uszkodzeniu zamka okna plastikowego kontenera budowlanego
usytuowanego na terenie nowej
budowy, skradł: młotowiertarkę
marki Hilti, dwa akumulatory marki
Hilti, prostownik marki Hilti, dwie
szlifierki kątowe marki Hilti. Suma
strat: 1.0769 zł.

a przede wszystkim mieszkańców.
Na początku XX wieku Wołomin
był miastem prywatnym należącym
do Konstantego Woyciechowskiego. W 1919 roku stał się terenem
administracji samorządowej kraju.
Ważne jest uzupełnienie, że uro-

czystość nawiązywała do wydarzeń
z 4 lutego 1919 roku, kiedy na mocy
dekretu Naczelnika RP marszałka
Józefa Piłsudskiego Wołomin stał
się miastem w ramach przywróconej, polskiej administracji.

6.02.2018

zz Wołomin. Sprawca skradł z klatki
schodowej bloku mieszkalnego
niezabezpieczony rower marki Kross
koloru czarnego o wartości 949 zł.

7.02.2018

zz Marki. Na terenie posesji z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru, w wyniku którego spłonęły cztery
zaparkowane na posesji pojazdy
(Audi A6, Volkswagen Touran, Opel
Adam, Volkswagen Passat). Suma
strat: 302.000 zł.
zz Kobyłka. Sprawca wyważył drzwi
do nowo budowanego domu jednorodzinnego i skradł cztery rozdzielacze do ogrzewania podłogowego
wraz z zaworami kulowymi. Suma
strat: 4.000 zł.

fot. MP

29.01.2018

zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Renault Captur koloru białego, rok produkcji 2016. Suma strat: 65.000 zł.

FAKTY.samorząd

Samorządowcy
w Częstochowie

8.02.2018

zz Ząbki. Funkcjonariusze z Ogniwa
ds. Nieletnich KPP w Wołominie
w pomieszczeniach szkoły zatrzymali nieletniego (lat 16), który
posiadał w opakowaniu po gumach
torebkę foliową z zapięciem strunowym, wewnątrz której znajdował się
susz roślinny koloru zielono-brązowego (marihuana).
zz Kozły. Policjanci KP Tłuszcz na
terenie prywatnej niezamieszkałej
posesji w budynku mieszkalnym
zabezpieczyli 6 szt. automatów do
gier hazardowych.

RD
W poniedziałek, 5 lutego,
odbyła się pielgrzymka samorządowców i przedstawicieli
środowisk lokalnych z powiatu
wołomińskiego organizowana
przez Wspólnotę Samorządo-

9.02.2018

zz Trojany. Sprawca, wykorzystując
nieobecność domowników, wyważył
drzwi balkonowe w domu jednorodzinnym, a następnie z pomieszczeń
mieszkalnych skradł złotą biżuterię
oraz zegarek marki Certina. Suma
strat: 9.000 zł.
Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda

REKLAMA

twoja reklama na
www.fakty-wwl.pl

fot. ws

zapytaj o szczegóły: reklama@fakty-wwl.pl

wą. Przedsięwzięcie nawiązywało
m.in. do 100-lecia odzyskania Niepodległości. Mszy świętej w kaplicy Obrazu Matki Bożej przewodniczył ks. biskup Marek Solarczyk.
Po Mszy uczestnicy pielgrzymki
przeszli do Kaplicy Różańcowej
na spotkanie z ojcem Stanisła-

wem Jaroszem, który opowiedział
o historii i znaczeniu pielgrzymowania kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, m.in. na terenie
parafii mieszczących się w granicach powiatu wołomińskiego.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

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

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez
pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu 19.09.2017 r.,
uzupełniony w dniu 21.12.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie
znak WAB.6740.14.50.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Mickiewicza w miejscowości
Marki na odcinku od działki nr ew. 55/2 z obrębu 05-01 na długości 704,25 m
wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego
skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ew. 57 z obrębu
05-01 – na długości 75,90 m”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Miasta Marki, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 6 (6/1, 6/2), 7/3 (7/4, 7/5), 8/4 (8/5, 8/6), 9/4 (9/5, 9/6), 10/4 (10/5,
10/6), 11/4 (11/5, 11/6), 12/4 (12/5, 12/6), 13 (13/1, 13/2), 16/10 (16/14,
16/15), 16/11 (16/12, 16/13), 17/3 (17/5, 17/6), 18/3 (18/5, 18/6), 24
(24/1, 24/2), 26/2 (26/6, 26/7), 27/13 (27/18, 27/19), 27/15 (27/16, 27/17),
28/6 (28/16, 28/17), 29/3 (29/18, 29/19), 46 (46/1, 46/2), 50/2 (50/3,
50/4), 52/3 (52/11, 52/12), 52/4 (52/13, 52/14), 54/4 (54/32, 54/33), 54/3
(54/34, 54/35), 56 (56/6, 56/7), 57 (57/3, 57/4), 70/2 (70/5, 70/6, 70/7,
70/8), 71 (71/5, 71/6), 72 (72/3, 72/4), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 75
(75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77/2 (77/7, 77/8), 84/3 (84/20, 84/21), 84/6
(84/22, 84/23), 84/11 (84/14, 84/15), 98/1 (98/2, 98/3), 102/3 (102/11,
102/12), 102/5 (102/13, 102/14), 106/1 (106/5, 106/6), 106/2 (106/3,
106/4), 109/1 (109/9, 109/10), 110/1 (110/5, 110/6), 119 (119/1, 119/2),
120/1 (120/3, 120/4), 126 (126/1, 126/2), 139 (139/1, 139/2), 140
(140/1, 140/2), 141/2 (141/3, 141/4), 152 (152/1, 152/2), 155 (155/1,
155/2), 230 (230/1, 230/2) w obrębie 5-01, jedn. ewid. 143402_1-Marki,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na
rzecz Miasta Marki:
- ew. nr: 23/6, 28/7, 29/1, 47/3, 55/2 w obrębie 5-01, jedn. ewid.
143402_1-Marki,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta Marki,
niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek po podziale):
- ew. nr: 14 (14/1, 14/2), 15 (15/1, 15/2), 16/8, 16/9, 17/4, 18/4, 19/4,
20/4, 21/3, 22/1, 22/4, 23/3 (23/7, 23/8), 26/1, 27/14, 29/2 (29/20, 29/21),
30/23, 31/3, 31/20, 31/21, 48/1, 49/3, 51/3, 53/3, 54/8, 84/8 (84/18,
84/19), 84/9, 84/10 (84/16, 84/17), 156, 235 w obrębie 5-01, jedn. ewid.
143402_1-Marki,
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 54/18, 54/24, 55/1 w obrębie 5-01, jedn. ewid. 143402_1-Marki,
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem –
numery działek po podziale):
- ew. nr: 24 (24/1, 24/2), 26/2 (26/6, 26/7), 27/15 (27/16, 27/17), 28/6
(28/16, 28/17), 29/2 (29/20, 29/21), 29/3 (29/18, 29/19), 30/17, 30/18,
30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 46 (46/1, 46/2), 47/1, 47/2, 48/4, 50/2 (50/3,
50/4), 51/2, 52/3 (52/11, 52/12), 52/4 (52/13, 52/14), 53/2, 54/4 (54/32,
54/33), 54/3 (54/34, 54/35), 54/18, 54/24, 55/1, 71 (71/5, 71/6), 73 (73/1,
73/2), 76 (76/1, 76/2), 84/3 (84/20, 84/21), 84/6 (84/22, 84/23), 84/7,
84/8 (84/18, 84/19), 84/10 (84/16, 84/17), 84/11 (84/14, 84/15), 84/12,
98/1 (98/2, 98/3), 102/3 (102/11, 102/12), 102/4, 102/5 (102/13, 102/14),
106/1 (106/5, 106/6), 106/2 (106/3, 106/4), 109/1 (109/9, 109/10), 110/1
(110/5, 110/6), 122/2, 123, 126 (126/1, 126/2), 138, 139 (139/1, 139/2),
140 (140/1, 140/2), 141/2 (141/3, 141/4), 236, 237, 242, 243, 193/3,
12/3 w obrębie 5-01, jedn. ewid. 143402_1-Marki,
- 193/3 w obrębie 5-02, jedn. ewid. 143402_1-Marki,
- 12/3 w obrębie 5-08, jedn. ewid. 143402_1-Marki.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego
można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego
3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów
tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również
zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

fakty.kultura

Tłuszczańskie Pączusie…
czyli było tłusto
To oczywiste, że skoro tłusty czwartek to tylko w Tłuszczu! Jedynie tutaj można
degustować słodkie wyroby za darmo i uczestniczyć w prześmiesznym, pączkowym
konkursie.
Marcin Ołdak
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, idąc śladem
ubiegłego roku, zorganizowało
degustacje dla mieszkańców.
Swoje pączkowe i faworkowe
wyroby przekazały lokalne firmy:
Cukiernia „Pączek w Tłuszczu”,
Piekarnia-Cukiernia
„Robson”
i Firma Produkcyjno-Handlowa
„Parys”.
Po raz drugi odbyły się też
zawody w jedzeniu pączków.
Zawody niełatwe, co z pokorą
przyznaje uczestnik – niżej podpisany autor tych słów. Zwycięzcą okazał się Kacper Wróblewski, który zjadł pięć pączków
w 3 minuty i 16 sekund.
Rozegrano także zawody
w dziecięcej kategorii. Tu bez-

fot. organizatorzy

REKLAMA

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

apelacyjnym zwycięzcą okazał
się jasieniczanin Gabriel Białek.
Szczęśliwi tryumfatorzy otrzymali
kosz słodyczy ufundowany przez
burmistrza Tłuszcza Pawła Bed-

narczyka oraz certyfikat, a inni
uczestnicy słodkie upominki i dyplomy, które wręczył zastępca burmistrza Waldemar Banaszek.

fakty.sport

IV Turniej w Markach
IV Noworoczny Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki zakończył się
zwycięstwem Chłopców z Bielan. Damian Kowalewski i spółka pokonali w wielkim finale BRS.
Marcin Boczoń
W regulaminowym czasie gry
padł remis, więc o końcowym
rozstrzygnięciu musiały zadecydować rzuty karne. W tym
elemencie lepiej odnaleźli się
Chłopcy z Bielan, którzy wygrali
ostatecznie 2:0. Podium uzupełnił In Plus, który w meczu o brąz
również po rzutach karnych pokonał TANATOS.

Wyróżnieni
MVP dwudniowych zmagań
wybrano Rafała Polakowskiego
z BRS. Statuetka dla najlepszego
bramkarza powędrowała w ręce
Tomka Warszawskiego (In Plus).
Królem strzelców został natomiast Damian Kowalewski
ze złotej drużyny zwycięzców.
W tym roku na puchar „fair play”
zasłużył BRS, który wykazał się
wzorową postawą nie tylko na
placu gry, ale także poza nim.
Pamiątkowe statuetki powędrowały również do Michała Sadowskiego i Pawła Wysockiego (BRS),
Tomasza Warszawskiego (In
Plus) i Damiana Kowalewskiego
(Chłopcy z Bielan).

Uczestnicy
Do rywalizacji przystąpiły 24 zespoły, które zostały podzielone na
cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Oprócz wspomnianej pierwszej
czwórki wśród uczestników mogliśmy dostrzec także m.in. Niespodziankę Marki, Promil Marki, UKS
Bródno 92, Florian Warszawa, Ligę
Fanów, Ekipę Organizatora, Planet
Cash z Łomży czy Chłopców z Klimatu. W zmaganiach wziął również
udział rocznik 2000/2001 Akademii
Piłkarskiej Marcovia Marki. Podopieczni Arkadiusza Kostrzębskiego
awansowali do drugiej fazy turnieju,
ale odpadli z niej po walce ze zdeREKLAMA

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

cydowanie bardziej doświadczonymi
drużynami. Triumfatorzy czwartej
edycji otrzymali nie tylko puchar
i medale, ale także voucher na kwotę
1000 zł do wykorzystania w sklepie
vitasport. Nagroda została ufundowana przez Wodociąg Marecki.
Dzięki uprzejmości organizatora
Ligi Fanów, Rafała Milewskiego, drużyny z miejsc 1-3 otrzymały również
pamiątkowy szalik Legii Warszawa.
Taka ozdoba wisząca na pucharach
robiła wrażenie.
Turniej został objęty patronatem
honorowym przez burmistrza miasta
Marki, a całe wydarzenie było współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu miasta.

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

iel
gruby węg
promocja
gratis
transport

Radzymin, ul. Jana Pawła II 44 a

tel. 505 948 503

