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Śladami wiary
w powiecie
wołomińskim

99. rocznica
„cudu nad
wisłą”

Rozmowa z Agatą Bochenek –
autorką albumu „Święci w niebie i na
ziemi... Mała architektura sakralna
w gminach powiatu wołomińskiego”,
wiceprezesem Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej
WOŁOMINIAK.. Czytaj na str. 5

Program obchodów rocznicy „Cudu
nad Wisłą” na terenie 12 gmin
powiatu wołomińskiego. Czytaj na
str. 6-7
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Marszałkowskie
inwestycje w powiecie
O rozpoczęte inwestycje, terminy ukończenia prac
oraz o dalsze plany działań w powiecie wołomińskim
zapytaliśmy Monikę Burdon, rzecznika Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
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Co parlamentarzyści
zrobili dla powiatu?
W październiku ponownie wybierzemy posłów i senatorów. Poprosiliśmy
parlamentarzystów (posłów na Sejm VIII kadencji z okręgu nr 20 oraz senatora
okręgu nr 40) o podsumowanie czterech lat ich pracy na rzecz powiatu
wołomińskiego.
fot. archiwum prywatne

Skrzyżowanie ul. Wileńskiej i Legionów w Wołominie.

Aldona Maliszewska: W Duczkach (gmina Wołomin) na ul.
Szosa Jadowska trwa remont
mostu. Jak przebiega ta inwestycja i na kiedy planowane jest
zakończenie prac?
Monika Burdon: – Remont powi-

nien zostać ukończony do końca
października. Aktualnie obowiązuje tam ruch wahadłowy. Koszt
zadania to około 966 tys. zł. Zakres
robót obejmuje: remont ustroju
nośnego obiektu, wzmocnienie
dźwigarów mostu, pogrubienie
płyty, wykonanie nowej izolacji,
wykonanie nowej nawierzchni
oraz montaż nowych barier.

Proszę przybliżyć nam, jakie
inwestycje prowadzi obecnie
Urząd Marszałkowski na terenie
powiatu wołomińskiego, a jakie
są planowane w najbliższym
czasie.

– W Wołominie trwa obecnie
przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej z drogą woj. nr 628
(ul. Legionów z ul. Wileńską) wraz
REKLAMA

z budową sygnalizacji świetlnej.
Koszt tej inwestycji to kwota ponad 2 mln zł. Termin zakończenia
zadania przewidziany jest na 30
października.
Niebawem rozpoczną się prace przy budowie chodnika wraz
z budową odwodnienia na odcinku od istniejącego chodnika
w Woli Rasztowskiej do chodnika w miejscowości Roszczep na
terenie gminy Klembów. Termin
realizacji zamówienia to połowa
października. Koszt robót wynosi
670 tys. zł. W najbliższych dniach
wykonawca zostanie wprowadzony na budowę.
Niedługo zostanie także ogłoszony przetarg na budowę drogi
wojewódzkiej nr 635 na odcinku
od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin”
na drodze krajowej S8. Do końca
roku 2019 powinien zostać wyłoniony wykonawca na realizację tej
inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie ma
na celu budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635
klasy głównej (jednojezdniowej
z dwoma pasami ruchu) o długości ok. 2,2 km, łączącej budowaną
drogę ekspresową nr 8 – węzeł
„Wołomin” w okolicy miejscowości Kozłówek z istniejącą drogą
wojewódzką nr 635 w miejscowości Czarna. Trasa przebiegać będzie z zachodu (węzeł „Wołomin”)
na wschód do skrzyżowania ulic
Witosa i Boryny w miejscowości
Czarna, przez tereny rolne i nieużytki. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 30 mln zł.

RD
Powiat wołomiński położony jest w przestrzeni większego okręgu podwarszawskiego.
Celem naszych działań było
pozyskanie informacji, czy parlamentarzyści odnaleźli drogę
ku zabieganiu o sprawy mieszkańców powiatu w działaniach
parlamentarnych.

Senator Jan Żaryn
Jako senator ziemi wołomińskiej uczestniczyłem w wielu
spotkaniach z mieszkańcami powiatu, podczas których
byłem proszony o wygłoszenie wykładu historycznego.
Wykłady historyczne na ogół
były połączone z serią pytań,
dotyczących
współczesno-

ści ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kwestii z życia
politycznego (np. konsekwencje
nowelizacji ustawy o IPN czy też
okoliczności podjęcia przez senat
RP uchwały wołyńskiej o ludobójstwie dokonanym na Polakach).
Poniżej przedstawiam listę najważniejszych spotkań.

Najważniejsze spotkania
– 2015 rok, grudzień początek
konkursu historycznego Patria
Nostra, jestem w Radzie Programowej Konkursu, pierwsza
edycja obejmowała m. in. powiat
wołomiński. W latach 2015-2019
uczestniczyłem we wszystkich
galach finałowych województwa
mazowieckiego, wręczając także
ufundowane przeze mnie nagrody
(szable). Zob. więcej, strona inter-

netowa konkursu: www.patrianostra.pl;
– II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wołomin – Kobyłka (28 lutego 2016), przemówienie oraz wraz
z min. M. Błaszczakiem wręczałem
medale;
– Uroczystość nadania im. ks. Sylwestra Zycha rondu w Zagościńcu
(11.07.2016) – wygłosiłem przemówienie okolicznościowe;
– II Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego – Marki, udział w uroczystości (1.10.2016);
– Konkurs Historyczny „Bitwa
Warszawska 1920” – patronat
i ufundowanie nagród, Gala Finałowa w Zielonce 20.12.2016;
– Debata Bitwa Warszawska
1920 r. – Ząbki, „Zeszyty Historyczne” (7.03.2017);

Czytaj na str. 11
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W nocy z 2 na 3 sierpnia w domu jednorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury w Kobyłce wybuchł pożar. Dom spłonął
doszczętnie. W budynku na szczęście nie było żadnych osób, właściciel był w pracy.
Właściciel domu pan Łukasz stracił dorobek całego życia. Na stronie www.zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka pod
hasłem „Pomoc po pożarze w Kobyłce”. Warto pomóc. Liczy się każdy grosz.

Potrzebna
pomoc
FAKTY.historia
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opr. eda

Azymut Chrzęsne
28 lipca w Pałacu w Chrzęsnem
(gmina Tłuszcz) otwarto wystawę
IV Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego „Azymut Chrzęsne”.
Prace można oglądać do końca
sierpnia. Informacje: www.palacwchrzesnem.pl.

Festiwal w Radzyminie
W piątek, 23 sierpnia w godz.
18.00-19.30 w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15 odbędzie się Festiwal Warszawa Singera. W programie: Wieczór muzyczno-kabaretowy
pt. „Faszerowane kłopoty”. Wystąpią:
Monika Chrząstowska, Henryk Rajfer,
Marek Węglarski. Akompaniament:
Teresa Wrońska. Wstęp wolny. Informacje: www.bibliotekaradzymin.pl.

REKLAMA

Piknik historyczny
w Ossowie
W czwartek, 15 sierpnia w godz. 15.00-18.00 przy
Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
odbędzie się piknik historyczny.  
Rafał Orych
Organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji dla uczestników.
Będzie można zgłębić swoją
wiedzę historyczną, poznać realia życia codziennego w 1920
roku lub spróbować swoich
sił na ściance wspinaczkowej.
Wśród atrakcji znajdą się m.in.
–  rys historyczny o I Bitwie
Warszawskiej;

– dioramy historyczne;
– zajęcia survivalowe i zręcznościowe;
– rysunki i ryciny historyczne
połączone z gawędą artystyczną;
– stoisko namiaru radiowego;
– wystawy, prezentacje, film
o 1920 roku z angielskimi
napisami;
– stoisko GRH Ludności Cywilnej „Rajski Ptak”.
fot. archiwum
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Liga
Niezwykłych
Wolontariuszy
To najnowszy projekt
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie. To
cykl warsztatów aktywizujących, poszerzających
wiedzę i zainteresowania
młodzieży.
eda
Projekt skierowany jest do
młodzieży powyżej 13. roku życia. Biblioteka oferuje 8 warsztatów. Mile widziane są osoby,
które lubią nowe wyzwania
i chętnie pomogą przy bibliotecznych działaniach i wydarzeniach.
Projekt
dofinansowano
ze środków ministra kultury
i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy do 30 sierpnia. Informacje: www.biblioteka.wolomin.
pl, tel. 22 776 29 53. Warto się
zapisać, warto przyjść do biblioteki.

FAKTY.felieton

Wybory do izb rolniczych za nami
28 lipca odbyły się wybory do izb rolniczych i zostali
wybrani przedstawiciele samorządu rolniczego na IV
kadencję.

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego
„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”, Dziennikarz:
Edyta Nowak–Kokosza, Redaktor
naczelny: Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
Adres redakcji: 05-200 Wołomin,
ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11,
www.fakty-wwl.pl;
e-mail: fakty@fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY:
Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
e-mail: reklama@fakty-wwl.pl
Nasze biura ogłoszeń:
Wołomin: ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11; „INTAX”,
ul. Piłsudskiego 5, tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa 28.
tel. 22 781 90 44
Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść płatnych reklam i anonsów.

Zgodnie z rozdz. 2 §14, ust.
3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej
Rady Izb Rolniczych z 25 lutego
2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych,
wybory do rad powiatowych
izb rolniczych nie były przeprowadzane poprzez głosowanie
w gminach, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów
była równa lub mniejsze liczbie
mandatów przypadających na
daną gminę.
Takie oto sytuacje miały
miejsce w gminach powiatu wołomińskiego i w żadnej
z nich nie odbyło się głosowanie. Na radnych powiatowych

Mazowieckiej Izby Rolniczej zgłosiło się 11 kandydatów, natomiast
na powiat wołomiński przypada 18
mandatów. W gminach, takich jak:
Radzymin, Wołomin czy Kobyłka nie zgłosił się żaden kandydat
i mandaty nie zostały obsadzone.
W pierwszym terminie nikt nie
zgłosił chęci kandydowania do
MIR w gminie Poświętne, dopiero
w drugim terminie zgłosił się jeden kandydat, a drugi mandat został nieobsadzony.

Wybory i pierwsze
posiedzenie
Już 31 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta w Tłuszczu odbyło się
pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej MIR Powiatu Wołomińskiego i zostały przeprowadzone
procedury wyboru przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata
na walne zgromadzenie MIR.
W skład Rady Powiatowej MIR
Powiatu Wołomińskiego wchodzą:
z gminy Strachówka: Magdalena Suchenek – przewodnicząca,
Krzysztof Gawor; z gminy Dąbrówka: Anna Matak – delegat na
WZ MIR, Krzysztof Kłębek; z gmi-

ny Klembów: Arkadiusz Kielak,
Waldemar Matejak; z gminy Jadów: Agata Rupert, Rafał Rozpara;
z gminy Tłuszcz: Edward Rojecki,
Adam Wojtyra; z gminy Poświętne:
Andrzej Pazio.
Wybrane podczas tego posiedzenia przewodnicząca i delegatka to jednocześnie przedstawicielki z powiatu wołomińskiego na
walne zgromadzenie MIR. Takie
wyborcze posiedzenia muszą do
18 sierpnia odbyć się w każdym
z 37 powiatów województwa mazowieckiego. 74 przedstawicieli
powiatów spotka się 4 września
2019 roku w Parzniewie, aby wybrać prezesa MIR, jego zastępcę
i trzech członków Zarządu MIR
oraz delegata do KRIR.

Historia, statut i zadania
Izby rolnicze działają na rzecz
rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą
w jej realizacji, a ich głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów rolników i inspirowanie
do rozwoju obszarów wiejskich.
Ważną rolą izb jest opiniowanie
projektowanych aktów prawnych,
dotyczących rolnictwa, rozwoju
obszarów wiejskich i rynków rolnych.
Zadaniem MIR jest opiniowanie
dla potrzeb marszałka wojewódz-

twa mazowieckiego zmian przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze i leśnych na cele
nieleśne, opiniowanie w sprawach
granic  obwodów łowieckich. Opiniowanie dla KOWR-u w sprawie
trybów przeprowadzania przetargów na sprzedaż gruntów czy
wydawanie opinii do projektów
uchwał gmin w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Więcej o zadaniach izby rolniczej, jej historii,
statucie i strukturze można poczytać na stronie ww.mir.pl

Bezpłatna praca
Obecnie przedstawiciele MIR
wspólnie z pracownikami urzędów gmin i pracownikami MODR-u uczestniczą w komisjach
gminnych do spraw oszacowania
szkód w rolnictwie spowodowanych suszą. Komisje pracują w 8
gminach powiatu wołomińskiego:
Dąbrówce, Jadowie, Klembowie,
Poświętnem, Radzyminie, Strachówce, Tłuszczu i Wołominie.
Serdecznie dziękuję przedstawicielom MIR za pracę w tych
komisjach, która jest czasochłonna i bezpłatna. Ta ich obecna
praca w komisjach skutkuje tym,
że w okresie żniw nie mają czasu
na pracę we własnym gospodarstwie.
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Święto Plonów
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W niedzielę, 11 sierpnia w Sulejowie (gmina Jadów) odbędą się dożynki, które rozpocznie Msza Święta o godz. 14.00
w kościele pw. św. Trójcy w Sulejowie. Następnie przez plac przy bibliotece w Sulejowie przejdzie korowód dożynkowy,
a rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec nastąpi o godzinie 17.00.
W planie imprezy jest też sporo muzyki: o godz.16.00 rozpocznie się przegląd muzyki ludowej, o godz. 17.15 zagrają
Dobryje Grajki, o godz. 18.15 wystąpi zespół Woow, a o godz. 19.00 usłyszymy zespół Hi-Fi. Tego dnia nie zabraknie
także wesołego miasteczka, konkursów i dobrej zabawy.
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Nowy teledysk Maczo
Niedawno odbyła się premiera nowej piosenki zespołu Maczo pt. „Ulubiony film”.
O kulisach jej powstania i planach na przyszłość rozmawiamy z Maciejem Kuśmierzem
– liderem zespołu Maczo (mieszkańcem Wołomina).   
fot. archiwum prywatne

Samorząd
ma ratować
„Czyste Powietrze”

FAKTY.pasja

Kiedy w drugiej połowie 2018 roku ogłaszano
z fanfarami program „Czyste powietrze”, było wśród
przedstawicieli samorządów wiele nadziei, że uda się
systemowo rozwiązać kwestie wymiany w domach
pieców na ekologiczne i nie będą już potrzebne na ten
cel specjalne, jednostkowe i – co gorsza – konkurujące
ze sobą o środki zewnętrzne programy gminne.

Grzegorz Dudzik
Odbyło się wiele konferencji
i spotkań poświęconych temu tematowi. Także teren naszego powiatu gościł przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a często – np. w Łochowie – program promował sam minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Ponieważ wszystko odbywało się w okresie zbliżającej się
kampanii wyborczej, to program
przedstawiano jako ten, który
błyskawicznie poprawi jakość powietrza w Polsce. Akcentowano,
że jest to program rządowy, niezależny od gmin, które jedynie
udostępniają salę na spotkania.
Zapowiadano wielki frekwencyjny
sukces programu.

Zmiany w przepisach
Z czasem jednak entuzjazm
słabł. Formuła okazała się skomplikowana, daleka od społecznych
potrzeb, wykluczająca wielu możliwych beneficjentów, korzystająca z niepotrzebnie zagmatwanych
procedur, a wyjaśnienia udzielały
z zasady odległe od mieszkańca
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Poziom odbioru
programu nie był zatem zbliżony
do oczekiwanego przez pomysłodawców. W skali kraju wykonanie
„Czystego powietrza” odbiegało od założeń, a media donosiły
o groźbie utraty unijnego dofinansowania (kwoty, które miał skonsumować program, są niebagatelne, bo miało to być w sumie 103
mld zł przez 10 lat).
Zakładano, że rocznie zostanie
podpisanych ok. 400 tys. umów,
ale do 28 czerwca bieżącego roku
udzielono tylko ok. 26 tys. dofinansowań. Ministerstwo zaprzeczało jakimkolwiek zatorom w realizacji programu i dementowało
pogłoski o utracie środków UE.
A jednak w lipcu pojawiło się
ważne ogłoszenie o zmianie przepisów programu. Jakie są najistotniejsze zmiany? Uproszczono kilka kwestii regulaminowych, ale
– przede wszystkim – „umożliwiono” gminom udział w procesie
wdrażania programu. Samorzą-

dowe czasopismo „Wspólnota”,
przeanalizowawszy
sytuację
z wielu regionów, wskazało,
że to „umożliwienie” przybiera często formę nacisku, np.
Wojewódzki Fundusz z Lublina „zapowiada rankingowanie
gmin pod kątem udziału w programie”. Czy więc nie chodzi
wprost o zwiększenie zainteresowania programem dzięki
sile przekonywania i zdolności
organizacyjnej samorządów?

Proste rozwiązania
Jeśli ktoś jest przygotowany
instytucjonalnie do wprowadzania takich działań, to oczywiście są to właśnie samorządy,
które udowodniły swoje zdolności organizacyjne, wdrażając
bez większych kłopotów wiele
projektów proekologicznych,
co widać także w naszym powiecie (jak chociażby programy
wymiany pieców w Wołominie,
Zielonce, Markach, Tłuszczu,
kończące się właśnie projekty instalacji OZE w Tłuszczu,
Zielonce, Strachówce, Jadowie
i wiele, wiele innych). Rząd to
wie i teraz potrzebuje pomocy
władz samorządowych, które
na początku od programu separował. Jest jednak drobny
problem: w przypadku zlecania współudziału samorządom
przy realizacji programu „Czyste Powietrze” nie przewidziano żadnych środków na jego
obsługę. Jest to więc klasyczne
przekazywanie zadań bez środków na ich wykonanie, uszczuplające budżety gminne, czego
samorządowcy wyjątkowo nie
lubią. Nie dziwi więc rezerwa
wielu samorządów do wchodzenia w program.
Wydaje się, że można byłoby
to wszystko skrajnie uprościć.
Przykładem prostych rozwiązań jest Program „Mój prąd”,
który jest, pierwszym chyba,
pozbawionym
niepotrzebnej
biurokracji programem proekologicznym: instalujesz, podpisujesz umowę z właścicielem
sieci, składasz wniosek, otrzymujesz dotację (bez wykluczających kryteriów, konieczności
brania niepotrzebnych kredytów, niezliczonej ilości dokumentów). Tylko w takim prostym podejściu jest szansa na
łatwo budowane powszechne
zainteresowanie programami
ekologicznymi, a przy tym na
oszczędzenie znacznych środków na administrację.

Aldona Maliszewska: Masz na
swoim koncie kilka znanych
utworów. Ludzie mogą kojarzyć
Cię z piosenek „Marilyn Monroe” czy „Fenomenalnie”. Kilka
dni temu miała miejsce kolejna
premiera. Jak pierwsze wrażenia?
Maciej Kuśmierz: – Zgadza się.

Premiera piosenki „Ulubiony film”
miała miejsce 2 sierpnia w telewizji Polo TV oraz na internetowym
portalu YouTube. Jestem mile zaskoczony dużą ilością wyświetleń
w tak krótkim czasie. W dwa dni
osiągnęliśmy ponad 100 000 wyświetleń teledysku. Odsłony klipu
rosną w rekordowym jak do tej
pory tempie.
W aranżacji możemy usłyszeć
brzmienia latino, opierające się na
bębnach i barwnym akordeonie.
Zaryzykowaliśmy, decydując się
na wybór nietypowego jak dla tej
branży stylu. Dlatego początkowy
sukces tak bardzo cieszy.

Jak zapowiedziałbyś tę piosenkę
osobom, które jeszcze jej nie
słyszały i nie widziały teledysku?

– To zdecydowanie lekki i przyjemny utwór. Od samego początku swoimi brzmieniami pozwoli
przenieść każdego w beztroski
i pełen koloru wakacyjny czas.
Właśnie ten, który wspominamy
zawsze najmilej.
Dlatego, opierając się na wakacyjnym klimacie tego utworu,
postanowiliśmy nagrać teledysk
w miejscach, w których najczęściej spędzamy swój wolny czas
podczas urlopu. Do takich obrazków zawsze chętnie wracamy.
Szczególnie jesienią czy mroźną
zimą, przy kubku gorącej herbaty.
Co powiedziałbym nowym słuchaczom? To muzyka disco polo
w latynoskiej, pełnej słońca odsłonie! Tego chyba jeszcze nie grali.

Kilka słów o samym teledysku...

–  W teledysku główną rolę odegrała Patrycja Widera, którą bez
wątpienia możecie kojarzyć z apli-

kacji Tik Tok (śledzi ją tam ponad
milion obserwatorów). Na planie
zdjęciowym pojawiła się ze swoją
koleżanką Izabelą Zabielską, która radzi sobie w internetowym
świecie równie dobrze. Wspólnie
doszliśmy do wniosku, że Izy nie
może zabraknąć w naszej nowej
produkcji.
Kolejny raz mogłem także liczyć na wsparcie mojej rodziny,
znajomych i ich przyjaciół oraz ludzi z mojej okolicy. Pomimo tego,
że wiele z tych osób nie miało doświadczenia na planie teledysku,
to muszę przyznać, że fenomenalnie odegrali swoje role. Byłem mile
zaskoczony. Ale o tym możecie
przekonać się sami. Teledysk jest
już dostępny na portalu YouTube.

Jak przebiegała praca na planie?

–   Do nagrania teledysku potrzebowaliśmy pomocy wielu
osób, dlatego też, aby uniknąć
niepotrzebnego zamieszania, wybraliśmy strategiczne miejsca na
plan zdjęciowy. Chcieliśmy, aby
wszystkie miejsca były położone
od siebie stosunkowo blisko.
Wybór padł na plażę miejską w Serocku. To zdecydowanie przyśpieszyło nam realizację
zdjęć. Wszystkie pozostałe lokalizacje znajdowały się nieopodal.
Podczas nagrania miałem kontakt z naprawdę sympatycznymi
i zgranymi ludźmi, dzięki czemu
praca na planie była świetnie spędzonym czasem!

Może jakaś anegdota z planu?

– Faktycznie, tego dnia działo się naprawdę bardzo dużo.
Przez przypadek zgarnęlibyśmy
na plan teledysku inną dziewczynę z Dworca Centralnego w Warszawie. Była bardzo podobna do
Patrycji (odtwórczyni głównej
roli). Ciekawe, czy przyznałaby się
w samochodzie, że to pomyłka.
Ale mało tego! Gitara, na której
gram w teledysku, uległa zniszczeniu w niewyjaśnionych okolicznościach. To jej ostatnie chwi-

le na planie. Jak to mówią… sztuka
wymaga poświęceń.

Z kim jeszcze współpracowałeś
podczas nagrania?

–   Podobnie jak przy teledysku do piosenki „Fenomenalnie”
współpracowałem z grupą taneczną Revolta. Dziewczyny za każdym
razem są świetnie przygotowane.
Układy taneczne są idealnie wykonane, kreacje dopasowane do
wytycznych teledysku, pojawiają
się na planie przed czasem. Tak
jak wspominałem już wcześniej,
na planie teledysku współpracowałem również z tiktokerkami,
zaprzyjaźnionymi osobami, a także ludźmi z Wołomina i okolic.
Jestem bardzo zadowolony z zaangażowania wszystkich osób –
pełen profesjonalizm.

Kto zajął się produkcją?

–   Produkcję teledysku powierzyliśmy chłopakom z firmy „Szfagier filmuje”. To była nasza pierwsza współpraca, jednak słyszeliśmy
o nich wiele pochlebnych opinii.
Zresztą oglądaliśmy ich produkcje,
które tworzyli wcześniej w branży
disco polo pod nazwą „After Image
Studio” czy nadal z wielkimi sukcesami w środowisku hip-hopowym jako „Powidok”.
Po realizacji klipu do piosenki
„Ulubiony film” jestem bardzo zadowolony. Z pewnością nie jest to
ostatni nasz wspólny projekt.

A co z planami na przyszłość?

–  Sugerując się wyświetleniami
teledysku po pierwszych dniach
od premiery, myślę, że jest to właściwy kierunek. Ludzie docenili
nietuzinkowość nowego utworu.
Nie jest to typowe jak dla branży
disco polo brzmienie.
Jednak ja całkowicie odnajduję
się w tych latynoskich rytmach.
Wierzę, że będę w stanie rozkochać w nich moją publiczność.
Dlatego z czystym sumieniem odsyłam Was do najnowszej produkcji Maczo pt. „Ulubiony film”.
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Ceny odbioru odpadów stale rosną
Od 1 września 2019 roku zgodnie z decyzją Rady Gminy
Jadów nastąpi podwyżka opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Sylwia Tryc
Od ubiegłego roku w całym kraju
ceny za wywóz odpadów komunalnych stale rosną. W podwarszawskich Markach wzrost wyniósł aż
400%, natomiast w Radzyminie
stawka skoczyła z 14 zł od osoby do
32 zł za odpady zbierane w sposób
selektywny. Mniej drastycznie, ale
zauważalnie dla mieszkańców podwyższane są opłaty w większości
gmin, również w Jadowie.

Ultimatum dla wójta
W lipcu komisja wspólna Rady Gminy Jadów zapoznała się z żądaniami
firmy odbierającej śmieci od mieszkańców gminy. Przedsiębiorstwo,

tłumacząc się wzrastającymi cenami odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, a także
nagłym znaczącym spadkiem cen
surowców, spowodowanym ustanowionym w 2017 r. przez Chiny zakazem importu surowców wtórnych,
wzrostem kosztów pracy, energii
i paliw, postawiło wójtowi gminy
ultimatum. Albo gmina zapłaci firmie więcej aniżeli wynika to z umowy, albo umowa zostanie zerwana,
mimo że przewiduje ona wysokie
kary za jej wypowiedzenie. Podczas
komisji radni długo zastanawiali się,
jakie wyjście z tej patowej sytuacji
będzie najkorzystniejsze dla mieszkańców. Bardzo niechętnie jednak
uznali, że nie można dopuścić do
sytuacji, w której przez dwa czy
trzy miesiące śmieci nie będą odbierane i należy zgodzić się na podwyższenie wynagrodzenia firmy.

Podwyżka to ostateczność
Niestety na mocy przepisów gmina zobowiązana jest do zorganizo-

99.

wania systemu odbioru odpadów
w sposób, który bilansuje koszty
i wpływy, tj. gmina na systemie gospodarowania odpadami ani nie zarabia, ani nie może do niego dopłacać. W związku z tym koszt wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy należy
ująć w opłatach ponoszonych przez
mieszkańców. I tak też się stało – na
lipcowej sesji, po burzliwej dyskusji,
dotyczącej nie tyle problemu, co
ustalenia, kto był pomysłodawcą takiego rozwiązania, podjęto uchwałę
zmieniającą obowiązujące stawki odbioru odpadów. Nowe kwoty
obowiązywać będą od 1 września
bieżącego roku.
Jak można domyślać się z wypowiedzi wójta, który wyraźnie zaznaczył,
że podwyższanie jakichkolwiek
opłat ponoszonych przez mieszkańców jest ostatecznością.
– Nikt nie chce, aby mieszkańcy
gminy Jadów płacili więcej, jednak
w tej sytuacji nie było innego wyjścia. Co gorsza, istnieje realna obawa, że ceny za śmieci znów wzrosną z nowym rokiem. Problemu
należy doszukiwać się nie w gminie
czy u firmy odbierającej odpady,
ale w nowym systemie gospodarowania odpadami, który okazał
się niewydolny. Ta sytuacja wymaga rozwiązań systemowych i tylko

ustawodawca jest w stanie zahamować wzrost cen – przekonywał
podczas sesji wójt.

Mało czasu
Jego opinia znajduje odzwierciedlenie w stanowisku Związku Gminy Wiejskich oraz Związku Miast
Polskich. Obydwie organizacje
zrzeszające większość polskich samorządów zajęły stanowiska w tej
sprawie, postulując aby rząd jak najszybciej podjął działania naprawcze

Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące w gminie Jadów
od 1 września 2019 r.
odpady segregowane

odpady niesegregowane

MIESZKAŃCY STALI

13,00 złotych

LETNICY
(stawka ryczałtowa)

224,00 złotych

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE,
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, CMENTARZE
Pojemnik 120 litrowy:

36,00 złotych

Pojemnik 240 litrowy:

65,00 złotych

Pojemnik 1100 litrowy:

260,00 złotych

FAKTY.samorząd
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Mamy szereg atrakcji
O planowanych zbliżających się uroczystościach
z okazji 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozmawiamy
z burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim.

ROCZNICA BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Radzymin, 15 sierpnia 2019 r.

Aldona Maliszewska: Jak
będą przebiegały uroczystości w Radzyminie w 99.
rocznicę Bitwy Warszawskiej?
Krzysztof Chaciński: – Ob-

Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PROGRAM OBCHODÓW, 15 SIERPNIA 2019 R.
08:00 XXIX ZAWODY GOŁĘBIARSKIE „CUD NAD WISŁĄ”
(PRZY CMENTARZU ŻOŁNIERZY POLSKICH 1920)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
4 sierpnia 2019 r.
08:00-17:00 XVII MAZOWIECKI KONKURS SYGNALISTÓW I MUZYKI MYŚLIWSKIEJ

09:00-14:00 BIEG 1920 – XXVIII PÓŁMARATON „CUD NAD WISŁĄ”

(HALA ROKIS)

(START I META: PL. T. KOŚCIUSZKI)

9 sierpnia 2019 r.

9:00-19:00 WYSTAWA SPRZĘTU WOJSKOWEGO (PL. T. KOŚCIUSZKI)
10:00-15:00 XXX TURNIEJ BRYDŻOWY IM. J. POŁULICHA (HALA ROKIS)

19:00 POKAZ FILMU DOKUMENTALNEGO „PRZYJADĘ, JEŚLI BÓG POZWOLI”

11:30 START XVIII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU MOTOCYKLOWEGO MOTOCUD

O WIZYCIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II W RADZYMINIE (MIEJSKA SALA KONCERTOWA)

I ZASADZENIE DĘBU KATYŃSKIEGO (PRZY CMENTARZU ŻOŁNIERZY POLSKICH 1920),

10 sierpnia 2019 r.

OKOŁO GODZ. 12:00 PARADA MOTOCYKLOWA W CENTRUM RADZYMINA
14:00-18:00 „STREFA RODZINNA” W PARKU CZARTORYSKIEJ – PRZEDSTAWIENIA, ANIMACJE,
KONKURSY I ATRAKCJE DLA RODZIN Z DZIEĆMI, STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE
15:00 UROCZYSTOŚCI PRZY POMNIKU PREMIERA WINCENTEGO WITOSA (PLAC WOLNOŚCI)
16:00 POKAZY MOTOCYKLOWE MOTOCUD: SHOW NA MOTOCYKLACH HARLEY DAVIDSON
(PL. T. KOŚCIUSZKI)

18:00 OTWARCIE WYSTAWY PT. „GENERAŁ HALLER I JEGO ŻOŁNIERZE” (DO 15.09.2019),
PODCZAS WERNISAŻU PRELEKCJA HISTORYCZNA I POKAZ FILMU „BŁĘKITNA ARMIA”
(MIEJSKA SALA KONCERTOWA)

11 sierpnia 2019 r.
16:00 GALA XVI FESTIWALU OPERETKOWO-OPEROWEGO NA MAZOWSZU
(HALA SPORTOWA ROKIS)

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

WYDARZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE
11 sierpnia 2019 r.

UROCZYSTOŚCI NA CMENTARZU ŻOŁNIERZY POLSKICH 1920
17:00-18:15 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
18:15-19:30 CZĘŚĆ OFICJALNA W ASYŚCIE BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA

07:00 XXIX ZAWODY WĘDKARSKIE „CUD NAD WISŁĄ” (ŁOWISKO „JEGIEL”, NOWA WIEŚ 93A,

POLSKIEGO, APEL POLEGŁYCH I ZŁOŻENIE WIEŃCÓW NA MOGIŁACH ŻOŁNIERZY Z 1920

GM. BRAŃSZCZYK), INFORMACJE I ZAPISY: PZW ODDZ. MAZ. KOŁO NR 19 W RADZYMINIE

ROKU.

16 sierpnia 2019 r.

KONCERTY NA SCENIE GŁÓWNEJ, PL. T. KOŚCIUSZKI

12:00 START WYŚCIGU KOLARSKIEGO „TOUR BITWA WARSZAWSKA 1920” W RAMACH
„MAZOWSZE TOUR” O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
(PL. T. KOŚCIUSZKI)

18:30 KONCERT ZESPOŁU „ALL THE SAME” Z RADZYMINA

17 sierpnia 2019 r.

19:45 SPEKTAKL MUZYCZNY „KOBIETY WEDŁUG MŁYNARSKIEGO”
21:00 GWIAZDA WIECZORU: „GOLEC UORKIESTRA”

09:00-15:00 TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI Z OKAZJI 99. ROCZNICY „CUDU NAD WISŁĄ”,

PO KONCERTACH POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

DRUŻYNY Z ROCZNIKÓW 2010-2011 (STADION RKS MAZUR)

1 września 2019 r.
08:00-16:00 XVIII WYŚCIG KOLARSKI CUDU NAD WISŁĄ IM. HENRYKA RÓŻYCKIEGO

Uczestnicy obchodów wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach i filmach,
relacjonujących przebieg uroczystości i wydarzeń, przedstawionych w niniejszym programie.

Komitet Honorowy

Organizatorzy

(PL. T. KOŚCIUSZKI)

Partnerzy

Patroni medialni

Wspierają nas

Polska
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zdzisław Sipiera

Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

w stosunku do nieprawidłowości,
jakie mają miejsce w systemie gospodarowania odpadami.
Niestety, w związku ze zbliżającymi
się wyborami parlamentarnymi oraz
towarzyszącą im kampanią czasu na
rozwiązanie problemu może zabraknąć. A jest go bardzo niewiele, bo już
w grudniu samorządy będą ogłaszać
kolejne przetargi. Jak będą się wtedy kształtowały stawki za odpady,
nie wiemy, ale obserwując sytuację
branży, niczego dobrego dla naszych
portfeli spodziewać się nie możemy.

Powiat
Wołomiński

chody 15 sierpnia przygotowujemy według sprawdzonych ram,
w których jest miejsce i na znane
wszystkim cykliczne wydarzenia,
i na nowości. Główne uroczystości patriotyczne w Radzyminie
rozpoczną się zgodnie z tradycją o godz. 17:00 na Cmentarzu
Żołnierzy Polskich 1920 od Mszy
Świętej, po której nastąpi część
oficjalna i Apel Poległych w asyście Batalionu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego. Z wojskowych
atrakcji zapraszamy na wystawę
sprzętu wojskowego, na której
będzie można dotknąć i wsiąść
m.in. do czołgu Leopard czy na
transporter Rosomak i samochód
wojskowy typu HMMWV.
Mamy też szereg atrakcji sportowo-rekreacyjnych,
przede
wszystkim 28. Półmaraton Bieg
1920, jubileuszowy 30. Turniej
Brydżowy czy widowiskowe Zawody Gołębiarskie.
Dzień po głównych obchodach, 16 sierpnia, z Radzymina
wystartuje wyścig kolarski „Tour
Bitwa Warszawska 1920” z cyklu „Mazowsze Tour” o Puchar
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kolarze pojadą aż
do Płocka i mam nadzieję, że od
Radzymina zacznie się wzrost
znaczenia tej imprezy kolarskiej
do jednej z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju. Kontynuujemy w ten sposób tradycje
kolarskie w Radzyminie – startował u nas trzy lata temu Tour

de Pologne, regularnie odbywa się
wyścig w ramach Lotto Poland Bike
Marathon, a także wyścigi szosowe,
organizowane przez AMP UKS Victoria Radzymin i rodzinne wydarzenia rowerowe, przygotowywane
przez Klub Kamyk Radzymin. Cieszę się z popularności tego sportu
w naszej gminie, bo oprócz imprez
sportowych mamy świetne tereny
do jazdy amatorskiej, turystyki rowerowej i coraz więcej ścieżek rowerowych.

Jakie koncerty?

– Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Golec uOrkiestra, start o 21.00. Przed
nimi wystąpi radzymiński zespół
All the Same, pokażemy też piękne widowisko muzyczne „Kobiety
według Młynarskiego”. W weekend
poprzedzający święto 15 sierpnia
zapraszamy też tradycyjnie na Galę
Festiwalu Operetkowo-Operowego
na Mazowszu.

Co z innymi nowościami w programie?

– W najbliższą sobotę, 10 sierpnia
otwieramy wystawę poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi i jego
żołnierzom. Odwiedził on Radzymin
w 1920 roku, tuż po bitwie, aby wręczyć jej bohaterom Ordery Virtuti
Militari. Podczas wernisażu będzie
można też obejrzeć film historyczny
„Błękitna Armia” o wojsku gen. Hallera w latach 1917-1919. Samą wystawę będzie można oglądać w foyer
Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie aż do Dni Radzymina w połowie września.

W jaki sposób Radzymin przygotowuje się do 100. rocznicy (czy
powstaje jakiś obiekt lub inna
forma upamiętnienia)?

– Przygotowujemy szereg przedsięwzięć, które będą odbiegały od
dotychczasowego ramowego programu obchodów, ale w tym momencie nie chcemy jeszcze „odkrywać kart”. Pierwszej konkretnej
zapowiedzi proszę spodziewać się
podczas tegorocznych obchodów 15
sierpnia, na które serdecznie zapraszam.
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Śladami wiary
w powiecie
wołomińskim
Rozmowa z Agatą Bochenek – autorką albumu „Święci
w niebie i na ziemi... Mała architektura sakralna
w gminach powiatu wołomińskiego”, wiceprezesem
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej
WOŁOMINIAK.

Kapliczka drewniana wisząca na drzewie
w Dębem Dużym w gm. Jadów. We wnęce
reprodukcja obrazów Jezusa w cierniowej
koronie oraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Proszę opisać wrażenia po wydaniu publikacji.

Murowana arkadowa kapliczka w podtłuszczańskich Borkach wybudowana
w 1879 r. na pamiątkę utonięcia dwóch sióstr.

Aldona Maliszewska: Jak narodził się pomysł wydania publikacji o kapliczkach w powiecie
wołomińskim?
Agata Bochenek: – Z mojego

ogromnego sentymentu do takich
obiektów, z wychowania, jakie
otrzymałam w rodzinnym domu,
z szacunku dla tradycji. Już wcześniej robiłam zdjęcia kapliczek
i krzyży i w pewnym momencie
zaczęłam się zastanawiać, ile ich
jest w powiecie wołomińskim,
gdzie się znajdują, w jakim są stanie. Pewnie wtedy powstał zamysł,
by przygotować ewidencję obiektów małej architektury sakralnej.
Podjęliśmy się tego zadania
wspólnie, tj. Fundacja Dziedzictwo

Nadbużańskie oraz Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej
WOŁOMINIAK, którego jestem
wiceprezesem. Publikacja jest
uwieńczeniem dwuletnich starań,
bo najpierw powstała ewidencja
krzyży, kapliczek i figur świętych
w dwunastu gminach powiatu,
obejmująca tysiąc dziewięć obiektów.   

Jak przebiegały prace nad projektem?

– Niezwykle pracochłonne, ale
też fascynujące było przygotowanie ewidencji. Nikt wcześniej
nie podjął się takiego wyzwania,
tak naprawdę było to szukanie po
lasach, polach, łąkach. Po gminie

Tłuszcz jeździłyśmy razem z Ulą
Platą-Paćkowską, zupełnie nie
znając terenu, zdarzało się, że nie
wiedziałyśmy, gdzie jesteśmy.
I znalazłyśmy 154 obiekty, najwięcej spośród gmin powiatu.
W gminie Jadów, gdzie ewidencją objęto 151 obiektów, dużą
pomoc otrzymałam od wójta,
Pana Dariusza Kokoszki i od Hani
Pobudkiewicz. Haniu, dzięki Tobie   mogłam zobaczyć przepiękną drewnianą kapliczkę słupową
w Nowinkach, urokliwe kapliczki
wiszące w Dębem Dużym i wiele,
wiele innych niezapomnianych
obiektów.
REKLAMA

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

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

Duże wrażenie wywarły na
mnie krzyże i kapliczki z XIX i początków XX wieku w gminie Strachówka. Tutaj nieocenioną pomoc
otrzymałam od Magdaleny Suchenek, najlepszego przewodnika śladami wiary. Dodam jeszcze,
że generalnie krzyże i kapliczki
w naszym powiecie są zadbane,
nawet te oddalone od ludzkich
siedzib, ukryte w lesie. Podczas
realizacji projektu spotkałam się
z dużą życzliwością i otwartością
mieszkańców, którzy wskazywali
drogę, słowo „kapliczka” otwierało
każde drzwi o każdej porze dnia.  

–   Ogromna satysfakcja i radość, że po ponad dwuletniej
pracy, na bazie wykonanej ewidencji, ukazała się ta publikacja.
Wyjątkowa podróż śladami wiary
po powiecie wołomińskim. Reakcje osób, ze zdaniem których bardzo się liczę, przerosły moje oczekiwania, odbiór jest bardzo ciepły
i pozytywny.
Jednocześnie jest wielki niedosyt, bo spośród 1009 obiektów
w albumie ukazane zostały nieliczne i naprawdę był to trudny
wybór: dlaczego ta kapliczka, ten
krzyż, a nie tamte, tak samo godne uwagi i pokazania. Mam około
pięciu tysięcy zdjęć, a w publikacji
jest ich niespełna dwieście. Chciałabym kiedyś pokazać te zdjęcia,
wszystkie krzyże i kapliczki, prawdziwe, ponadczasowe bogactwo
naszej ziemi.
Marzy mi się także uwiecznienie, np. w filmie, opiekunów krzyży i kapliczek na czele z panem
Anastazym z Piasek i panią Zofią
z Osęki, którzy mimo podeszłego
wieku dbają o te miejsca. Pani Zofia, opiekunka drewnianej karawaki w Osęce powiedziała: „dopóki
żyję, będę dbała o ten krzyż”. Bez
takich ludzi, bez ich wiary i poświęcenia nie byłoby ani tak okazałej ewidencji obejmującej ponad
tysiąc obiektów, ani tej publikacji.
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Arteria przy rezerwacie

eda
Inwestycja realizowana jest w całości
bez podziału na etapy. Przypomnijmy,
że 12.06.2019 r. została zawarta umowa z firmą FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. K.
na wykonie robót budowlanych polegających na:
1) zadanie nr 1 pn. „Budowa ul. Zielonej
w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do

skrzyżowania z ul. Legionów oraz
rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul.
Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania”,
2) zadanie nr 2 pn. „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Legionów do
skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do
skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”.
„Dofinansowanie tej inwestycji wyniosło 50% kosztów całkowitych na
roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Według aktualnego wniosku na dofinansowanie jest to kwota
6 281 127 zł” – czytamy w informacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego
w Wołominie.

fot. eda

Trwają prace przy budowie
ul. Zielonej, łączącej
Wołomin z Kobyłką,
sąsiadującej z rezerwatem
Grabicz. Planowany termin
zakończenia robót to 30
listopada 2019 r.

Z Radzymina
do Wołomina
1 sierpnia Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Wołominie Filia w Radzyminie zmieniło swą siedzibę.
opr. AM
Z początkiem sierpnia zmienił się
adres siedziby Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie. Do
tej pory biuro mieściło się w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2.
Teraz mieszkańcy powiatu muszą
udać się do nowej siedziby, która
znajduje się w Wołominie przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
Biuro czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30-15.30.

REKLAMA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Ocieplenia, Izolacje, Elewacje
j.mucka@firma-dom.pl

Ogłoszenie o zamiarze zakupu
nieruchomości na terenie
powiatu wołomińskiego
29.07.2019
Powiat Wołomiński informuje o zamiarze zakupu nieruchomości
z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. na prowadzenie
Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Nieruchomość winna spełniać następujące kryteria:
1. Położenie nieruchomości: teren powiatu wołomińskiego;
2. Powierzchnia nieruchomości zabudowanej min. 500 m²:
1) część mieszkalna min. 150 m² pow. użytkowej:
• minimum 4 pokoje lub możliwość adaptacji na 4 pokoje mieszkalne,
• wspólna przestrzeń mieszkalna, stanowiąca miejsce spotkań
i wypoczynku (salon),
• kuchnia + jadalnia
• min. 2 łazienki lub możliwość adaptacji pomieszczeń na min. 2
łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
• dodatkowe pomieszczenia gospodarcze,
• oddzielne wejście do części mieszkalnej,
2) część usługowa min. 250 m²:
• oddzielne wejście do części usługowej,
• min. 2 łazienki lub możliwość adaptacji pomieszczeń na min. 2
łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
• pomieszczenie do przygotowania posiłku + jadalnia,
• min. 5 pomieszczeń lub możliwość adaptacji na 5 pomieszczeń
na cele rehabilitacyjne,
3) część usługowo-biurowa min. 100 m²:
• min. 1 łazienka,
• min. 3 pomieszczenia biurowe lub możliwość adaptacji na 3
pomieszczenia biurowe,
• pomieszczenie socjalne,
4) budynek i jego otoczenie powinny być pozbawione barier architektonicznych, w tym możliwość zainstalowania dźwigu osobowego lub
innych urządzeń umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy
kondygnacjami, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych;
3. Wielkość działki: powyżej 600 m²;
4. Forma własności nieruchomości: własność;
5. Brak obciążeń w księdze wieczystej (służebność, hipoteka);
6. Dostępność do minimum jednej drogi publicznej;
7. Wyposażenie oraz dostępność mediów;
8. Co najmniej dobry stan techniczny.
Wstępne propozycje można składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta sprzedaży nieruchomości” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78 (pok. nr 13
– parter) do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.
Propozycje powinny zawierać:
− opis nieruchomości z uwzględnieniem ww. kryteriów,
− położenie, powierzchnię zabudowy, użytkową i kubaturę, plan nieruchomości,
− informacje o zagospodarowaniu terenu,
− opis techniczny i funkcjonalny budynku, parametry techniczne,
− informacje o mediach np. instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, grzewczej, instalacji sieci TV, telefonicznej, internetu oraz daty
ważniejszych remontów,
− informacje o warunkach zabudowy i zezwoleniu na użytkowanie,
− informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
− zdjęcia, rzuty nieruchomości,
− cenę nieruchomości.
Treść ogłoszenia oraz druk oferty dostępne są na tronach BIP:
www.powiatwolominski.pl
www.wolomin.naszepcpr.pl

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 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa
Wieteckiego z dnia 10 grudnia 2018 r., złożony w dniu 14 grudnia 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia
2019 r., złożonym w dniu 2 kwietnia 2019 r. oraz pismem z dnia 5 lipca 2019 r., złożonym w dniu 8 lipca 2019 r.,
postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.61.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Lisa-Kuli na odcinku od ul. Piłsudskiego
do ul. Ząbkowskiej w miejscowości Marki o nazwie zadania: „Rozbudowa ul. Lisa-Kuli w miejscowości Marki na odcinku od istniejącego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do istniejącego skrzyżowania
z ul. Ząbkowską wraz z rozbudową fragmentu ul. Sportowej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Jagiełły”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek
w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki,
w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 14/2 (14/3, 14/4), 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 57/2), 68 (68/1, 68/2), 72 (72/1, 72/2), 118 (118/1, 118/2),
124/4 (124/28, 124/29), 127 (127/4, 127/5), 128 (128/1, 128/2), 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 136
(136/1, 136/2), 142 (142/1, 142/2), 152/12 (152/22, 152/23), 152/19 (152/20, 152/21), 171 (171/7, 171/8), 173
(173/1, 173/2), 174 (174/1, 174/2), 181 (181/1, 181/2), 183 (183/1, 183/2), 184 (184/1, 184/2), 185 (185/1,
185/2), 186 (186/1, 186/2), 187/5 (187/9, 187/10), 187/6 (187/11, 187/12), 188/1 (188/4, 188/5), 188/3
(188/6, 188/7), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2), 191 (191/1, 191/2), 192/1 (192/3, 192/4), 193 (193/1,
193/2), 194 (194/1, 194/2), 196/1 (196/5, 196/6), 196/2 (196/7, 196/8), 197/1 (197/3, 197/4), 201/1 (201/3,
201/4), 201/2 (201/5, 201/6), 202/2 (202/3, 202/4), 204/1 (204/3, 204/4), 207 (207/1, 207/2), 208 (208/1,
208/2), 209 (209/1, 209/2), 211/1 (211/41, 211/42), 212/1 (212/11, 212/12), 212/2 (212/13, 212/14), 213/1
(213/6, 213/7), 213/3 (213/8, 213/9), 214/1 (214/4, 214/5), 215 (215/1, 215/2), 216 (216/1, 216/2), 217/1
(217/11, 217/12), 217/4 (217/13, 217/14), 218/1 (218/5, 218/6), 218/4 (218/7, 218/8), 219 (219/1, 219/2),
220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222/1 (222/5, 222/6), 222/3 (222/7, 222/8), 223 (223/1, 223/2), 225
(225/1, 225/2), 226/1 (226/3, 226/4), 226/2 (226/5, 226/6), 227 (227/1, 227/2), 235 (235/1, 235/2) w obrębie
0042-4-10, jednostka ew. 143402_1 - Marki,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki w całości:
− ew. nr: 71, 152/4, 152/5, 152/6, 152/13, 152/14, 152/15, 152/16, 152/17, 152/18, 197/2 w obrębie 0042-410, jednostka ew. 143402_1 - Marki,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Marki, niepodlegające przejęciu (tłustym
drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po podziale):
− ew. nr: 15 (15/1, 15/2), 17/4, 124/16, 214/3, 288 w obrębie 0042-4-10, jednostka ew. 143402_1 – Marki.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych niewchodzące w skład projektowanego
pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 14/2 (14/3, 14/4), 15 (15/1, 15/2), 17/1, 17/3, 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 57/2), 63/1, 66/1, 67/1, 67/4, 69,
70, 72 (72/1, 72/2), 75/1, 118 (118/1, 118/2), 119, 122, 123/3, 123/4, 124/3, 124/15, 125, 127 (127/4, 127/5),
128 (128/1, 128/2), 129/2, 131/3, 131/4, 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 136 (136/1, 136/2), 137, 138/4,
139/2, 140/1, 142 (142/1, 142/2), 144, 145/1, 146/2, 147/2, 149, 150/1, 151/1, 152/1, 152/8, 152/12 (152/22,
152/23), 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 165, 167, 169, 171 (171/7, 171/8), 173 (173/1, 173/2),
174 (174/1, 174/2), 175/1, 179, 181 (181/1, 181/2), 186 (186/1, 186/2), 187/5 (187/9, 187/10), 189 (189/1,
189/2), 190 (190/1, 190/2), 191 (191/1, 191/2), 192/1 (192/3, 192/4), 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2),
196/1 (196/5, 196/6), 196/2 (196/7, 196/8), 197/1 (197/3, 197/4), 201/1 (201/3, 201/4), 201/2 (201/5, 201/6),
202/2 (202/3, 202/4), 203/3, 204/1 (204/3, 204/4), 205, 206, 207 (207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 209 (209/1,
209/2), 210, 211/1 (211/41, 211/42), 213/1 (213/6, 213/7), 213/3 (213/8, 213/9), 213/4, 214/1 (214/4, 214/5),
215 (215/1, 215/2), 216 (216/1, 216/2), 217/1 (217/11, 217/12), 217/4 (217/13, 217/14), 218/1 (218/5, 218/6),
218/4 (218/7, 218/8), 219 (219/1, 219/2), 221 (221/1, 221/2), 222/1 (222/5, 222/6), 222/3 (222/7, 222/8), 223
(223/1, 223/2), 225 (225/1, 225/2), 226/1 (226/3, 226/4), 226/2 (226/5, 226/6), 227 (227/1, 227/2), 228, 235
(235/1, 235/2), 271, 277 w obrębie 0042-4-10, jednostka ew. 143402_1 – Marki.
Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
− ew. nr: 152/1 w obrębie 0042-4-10, jednostka ew. 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 2018 r.
poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Praca i pasja
O pracy połączonej z pasją rozmawiamy z Martą
Kalbarczyk – właścicielką Klubu Jeździeckiego Czubajka
(gmina Poświętne).
Aldona Maliszewska: Dlaczego
Czubajowizna?
Marta Kalbarczyk: – Gospodar-

stwo w Czubajowiźnie nabyli moi
rodzice ponad 25 lat temu. Jako
nastolatka spędzałam tu wakacje i weekendy – w otoczeniu
zwierząt i natury. Po ukończeniu
szkoły średniej przeniosłam się tu
z Kobyłki razem z kotem, psem,
dwoma końmi i kozą. Kocham to
miejsce, już inne niż kiedyś, bo
dogoniła nas troszkę cywilizacja,
ale nadal wiejskie i wypełnione
zwierzętami.

Czy po latach doświadczeń
z własnym przedsięwzięciem
gospodarczym uważa Pani,
że lepiej być „na swoim”, czy iść
na etat?

– Jedno i drugie ma swoich
zwolenników. Znam sporo osób
zadowolonych z pracy na etacie,
którzy dziwią się, widząc ogrom
zajęć w stajni. Przyjaciele, którzy
mnie dobrze znają, jednogłośnie
potwierdzą, że nie ma takiego etatu, który zastąpiłby mi Czubajkę.
Jestem wyjątkową szczęściarą. To, co robię, jest w każdym
najdrobniejszym szczególe moją
ogromną pasją. A pasja w moim
przypadku nie może konkurować
z nawet najlepszym etatem.

Jakie są największe wyzwania
przy prowadzeniu tego typu
przedsięwzięcia?

– Ta praca stawia mnóstwo
wyzwań, a ja dodatkowo szukam
kolejnych. Cieszę się z każdego,

które uda mi się pokonać. Dużym
i nieprzerwalnym jest dobrostan
zwierząt, zapewnienie im najlepszych warunków, otoczenie
opieką – ale to jedno z moich ulubionych wyzwań. Mam cudowną,
wspierającą rodzinę, wspaniałych
przyjaciół i współpracowników –
w takim zespole trudno o wyzwania nie do pokonania.

A jakie są Pani plany?

– Rozwój. Jestem osobą pełną
pomysłów, myślę o hipoterapii,
warsztatach, rozszerzam oferty
wycieczek dla szkół i przedszkoli. Dzieci uwielbiają przebywać
w Czubajce, dla nich chcę rozwijać stajnię, nadal tworząc wyjątkowe miejsce, do którego będą z radością wracać.

Czy dużym wyzwaniem jest
łączenie życia rodzinnego z prowadzeniem własnego przedsięwzięcia gospodarczego?

można się nimi opiekować, czesać
i czyścić. W sumie jest w tym sporo racji.

Czy w Polsce łatwo prowadzić
tego typu działalność? Co ułatwiłoby Pani działanie?

– Zdecydowanie. Bywają sytuacje, że moja praca trwa 24 godziny bądź dłużej. Zajmuję się bardzo
dużą ilością zwierząt, zdarzają się
choroby, porody, kontuzje. Zawsze
muszę być dyspozycyjna. Brakuje czasem możliwości urlopu czy
spontanicznych wypraw z dziećmi.

– Nie zastanawiałam się nigdy
nad tym. Bez względu na trudności czy ułatwienia robiłabym to, co
kocham.

Czy samorząd lokalny może
jakoś wspierać i umacniać
prowadzących stajnie, stadniny
i kluby jeździeckie?

Jest taka opinia, że konno jeździ
więcej dziewcząt niż chłopców.
Czy dziewczyny bardziej lubią
konie?

– Jeśli samorząd lokalny zauważa takie miejsca jak nasze, docenia
pracę oraz popiera inicjatywy organizowane przez stajnię, dla mnie
jest to już dużym umocnieniem.

– W stajniach rekreacyjnych
przewaga dziewcząt jest znaczna. Może wynika to z dziecięcego
przekonania, że koniki są urocze,

FAKTY.historia

Prof. Żaryn o Powstaniu Warszawskim
W przeddzień 75. rocznicy
wybuchu Powstania
Warszawskiego, 31 lipca
w Społecznym Muzeum
Ziemi Tłuszczańskiej
w Tłuszczu wykład wygłosił
prof. Jan Żaryn, senator RP.
Rafał Orych
Spotkanie prowadził Marcin Ołdak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. Prof. Jan
Żaryn przekazał na ręce prezesa
książkę „Powstanie Warszawskie
w sieci historii: antologia”.  

„Burza” w Tłuszczu
– Dziś mamy znaczącą rocznicę
w Tłuszczu. Obok makrohistorii
dzieje się też mikrohistoria. 75 lat
temu żołnierze pododdziału 32.
pułku piechoty Armii Krajowej,
nasi dziadkowie walczyli z niemieckim pociągiem pancernym.
Właśnie teraz od strony Wilczeńca, od strony dzisiejszego osiedla
Słoneczna walczyli w ramach akcji
„Burza”. Akcja rozpoczęła się na
naszym terenie 26 lipca. Do za-

jęcia były 2 ważne punkty w obwodzie radzymińskim AK. Tymi
punktami był Radzymin i Tłuszcz
– powiedział Marcin Ołdak.
– Tłuszcz został zajęty 30 lipca.
Armia Krajowa utrzymała miasto 4 dni. Walczono z pociągiem
pancernym, z którym skutecznie
sobie poradzono. Ale gdy przyszły
doborowe niemieckie jednostki
pancerne, Armia Krajowa wycofała
się i akcję „Burza” tutaj rozwiązano – dodał.
– Tutaj mamy książki poświęcone lokalnej Armii Krajowej, które
znajdują się w moich zbiorach.
Wielu już kupić nie można, ale zawsze chętnie się nimi dzielę. Zapraszam do lektury – podsumował
Marcin Ołdak.

Decyzja o wybuchu
powstania
– Jedna kwestia to jest zasięg informacji bieżących dostarczanych
dowództwu Armii Krajowej, które musi podjąć decyzję, w którym
momencie powinno wybuchnąć
powstanie. Druga kwestia, dużo
istotniejsza, to jest to, że wewnątrz
najbliższego otoczenia Bora-Ko-

Od lewej: Marcin Ołdak i Jan Żaryn.

morowskiego były diametralnie
różne stanowiska. Jeżeli chodzi
o widzenie tej decyzji – mówił prof.
Jan Żaryn.
– Tadeusz Pełczyński będzie
najbardziej pesymistyczny, jeżeli
można tak powiedzieć, co do sensu
wybuchu powstania w Warszawie.
A z kolei Leopold Okulicki, późniejszy następca Tadeusza Bora-Komorowskiego, będzie najbardziej

optymistycznie nastawiony do tej
decyzji. Będzie wręcz naciskał na
Bora-Komorowskiego – podkreślił.
– Z tej dwójki oficerów niewątpliwie Okulicki miał dużo większy
autorytet dla Bora-Komorowskiego z powodu oczywistego. Mianowicie, Okulicki przybył niedawno
do kraju, do podziemia. Został wysłany „Trzecim Mostem” z Londynu
(akcja miała miejsce z 25 na 26 lipca

REKLAMA

Urząd Miasta Zielonka
informuje o publikacji, od dnia 25.07.2019 r. na okres
21 dni, na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5,
ogłoszenia dotyczącego dzierżawy nieruchomości gminnej. Działka będąca przedmiotem dzierżawy położona
jest w strefie usług i rekreacji wodnej, w sąsiedztwie
Glinianek w Zielonce. Powierzchnia przeznaczona do
dzierżawy 300 m.kw. Więcej informacji pod numerem
tel. 22 761 39 25.

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

– przyp. red.). Jawił się w związku
z tym jako osoba, która była dużo
bliżej świata, z którym Bór-Komorowski nie miał żadnego bezpośredniego związku. Czyli z Rządem
Polskim na uchodźstwie – wyjaśnił
prof. Żaryn.
Jednym z wielu problemów, których Bór-Komorowski nie mógł
rozwiązać, była kwestia, czy Wielka Brytania była wówczas mocarstwem – będąc naszym najbliższym sojusznikiem. Dziś już wiemy,
że USA i Związek Sowiecki mieli
silną pozycję, a Wielka Brytania ją
utraciła.  
Prof. Żaryn przedstawił tło historyczne i okoliczności wybuchu
Powstania Warszawskiego. Zaznaczył, że nie miało szans na powodzenie, ale pozwoliło Polakom być
wolnym przez 63 dni jego trwania.
Po kilkuletniej okupacji niemieckiej znów na ulicach zawisły polskie flagi.
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USŁUGI KOMUNALNE

Dam pracę
Dam stałą pracę przy roznoszeniu
ulotek - 10 zł netto za 1 godzinę.
Tel: 504 188 762, 509 201 281
Przyjmę na elewację – domki
jednorodzinne, tel. 503 768 753
zz Zatrudnię do pracy w cukierni w
Dąbrówce, tel. 602 351 430
zzZatrudnimy kucharza oraz osobę do
lepienia pierogów. Tłuszcz, ul. Warszawska 9, tel. 500 125 000

Firma Thing4you

Zatrudni Serwisanta
Drobnego AGD
Radzymin. Tel. 22/ 560-67-27
e-mail: praca@thing4you.pl

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

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

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

zzCzyszczenie działek, koszenie zarośli
kosą spalinową, tel. 500 351 199

Projektowe usługi

Malowanie proszkowe elementów galanterii metalowej do
1 m, tel. 502 587 737

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

Zakład kamieniarski, ceny
nagrobków od 3 tys. zł, tel.
572 094 495, e-mail: kamieniarz@
cyberia.pl

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

Tartak

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

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

zzTuje szmaragd w doniczkach od
3 zł, tel. 604 291 654

Stacja Paliw

PAL l POL
hurt-detal

Tłuszcz – Miąse
tel. (29) 787 24 31
ul. Napoleońska 3
602 323 176
przy drodze 634 e-mail pal-pol@wp.pl

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

Studnie
Przemysław Wieczorek

tel. 510 388 204
zzMycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290

Studnie

Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl
tel. 604 211 417

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

22 787 07 11, 664 200 502

Usługi transportowe
zzPrzeprowadzki – Usługi transportowe,
tel. 500 349 713, wwwmcktrans.pl

Sprzedam
Pączek w Tłuszczu. Codziennie świeże wypieki. Tłuszcz,
ul. Warszawska 3, telefon
509 362 655

Grzegorz Lewandowski

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWOJE OGŁOSZENIE

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak

FAKTY.sport

Turniej piłkarski
w Poświętnem
W trzy lipcowe niedziele na boisku przy Szkole
Podstawowej w Poświętnem rozgrywano turniej piłki
nożnej o puchar wójta. Wzięło w nim udział 8 zespołów.  

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Fot. Katarzyna Śmigowska

Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Brukarstwo

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

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

Budowlane usługi

Kupię

Kamyk. Układanie kostki brukowej.
Kamień polny, łupany. Ogrodzenia,
grill, altany. Krzysztof Kozłowski Jadów, ul. Głowackiego 34,
tel. 25 675 42 52, 663 416 295

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

Usługi komputerowe
zzS e r w i s l a p t o p ó w , k o m p u t e rów stacjonarnych, usuwanie wirusów, strony internetowe, Wołomin,
ul. Kościelna 5/7 (II p.). Dojazd do klienta,
tel. 787 999 504

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

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

tel. 501 379 549

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

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Projekty

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

Ogrodzenia

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

Nieruchomości kupię
zzKupię działkę budowlaną w okolicach
Wołomina, tel. 514 333 290
zzKupię działkę (najchętniej w okolicy
Wołomina), tel. 503 099 875

Nieruchomości sprzedam
zzSprzedam działkę w Helenowie k.
Wołomina o pow. 1 ha – z możliwością zabudowy. Można podzielić na
mniejsze działki. Tel. 668 301 170,
735 665 463

Fauna i flora

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

SKLEP OGRODNICZY

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, tel. 508 017 870

Czynny: pn-pt 8-18, sob. 8-16

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

zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764

Usługi remontowo wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, hydraulika,
panele, tel. 606 826 224
zzO c i e p l a n i e p o d d a s z y p i a n k ą
PUR, tynki gipsowe agregatem, tel.
603 625 805

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

Zdrowie i uroda
zzLekarz Konrad Strzelczyk. Internista,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, kardiolog. Gabinet lekarski: Wołomin, ul. Chrobrego 10 m 29 oraz Majdan,
ul. Rzymska 12, EKG, L4, wizyty domowe.
Zapisy tel. 609 555 700

Rafał Orych
Organizatorami wydarzenia
byli: Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe
„AKTYWNI”
i Urząd Gminy w Poświętnem.
Drużyny zostały podzielone
na dwie grupy. 14 lipca swoje
mecze rozegrała grupa A) NJUS
Zabraniec, Boska Wola Cygowska, Orły Jadwiniew i Wólka
Dąbrowicka.
Zdecydowanie
najlepszym zespołem został
NJUS Zabraniec – 9 pkt, bramki: 19-5. Następnie, 21 lipca rywalizację podjęła grupa B) Choiny HANDYMAN, Krubki-Górki
Team, Poświętne i Cygów. Tutaj
najlepsze okazały się Choiny,
które zgromadziły 7 pkt, bramki
9:3. Ostatnim akcentem turnieju była faza pucharowa rozegrana 28 lipca. Zgodnie z oczekiwaniami w finale spotkały się
zespoły z Zabrańca i Choin. Po
zaciętym i wyrównanym meczu
zwyciężył NJUS Zabraniec. Zadecydowała jedna bramka, którą zdobył Oskar Powała. W meczu o 3. miejsce lepsze okazały
się Orły Jadwiniew, które pokonały 4:1 Boską Wolę Cygowską.

Emocjonująca
rywalizacja
– Jestem zaskoczony poziomem rozgrywek. Zarówno
wysokimi umiejętnościami zawodników, jak i organizacją. Na
pewno wezmę udział w turnie-

ju w przyszłym roku. Rozgrywki
zyskają na jakości, jeżeli weźmie
w nich udział większa liczba sołectw. Naprawdę warto spróbować
swoich sił – mówi Andrzej Kurek,
zawodnik Orłów Jadwiniew.
– Dziękuję wójtowi Sylwestrowi
Niźnikowi za wsparcie finansowe.
Dzięki niemu mogliśmy kupić nagrody dla uczestników. Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „AKTYWNI” odpowiadało za przebieg
i organizację rozgrywek. Dziękuję
również OSP Poświętne i Ręczaje
Polskie za zapewnienie opieki medycznej podczas dwóch ostatnich
niedziel turnieju. Mam nadzieję,
że spotkamy się w tym samym gronie organizatorów i minimum tym
samym gronie zawodników w przyszłym roku – podsumowuje Adam
Gontarek, organizator turnieju.
Wysoki poziom rozgrywek
Klasyfikacja końcowa:
1. NJUS Zabraniec
2. Choiny HANDYMAN
3. Orły Jadwiniew
4. Boska Wola Cygowska
Najlepszy strzelec: Mateusz Wróbel (NJUS Zabraniec) – 10 bramek,
Najlepszy bramkarz: Piotr Zacheja
(Orły Jadwiniew),
Najlepszy zawodnik: Michał Kur
(Choiny HANDYMEN),
Najstarszy zawodnik: Waldemar
Górski (Orły Jadwiniew),
Drużyna fair play: Cygów – bez
kar indywidualnych.
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Co parlamentarzyści zrobili dla powiatu?
dokończenie ze str. 1
fot.Bogdan Śladowski

– Debata w Ossowie „Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku przed
setną rocznicą zwycięskiej wojny
polsko-bolszewickiej. Przygotowania. Możliwości. Rozwiązania”
(17.03.2017);
– 97. rocznica Bitwy Warszawskiej
– Ząbki (13.08.2017);
– Ossów – 97. rocznica „Cudu nad
Wisłą” (15.08.2017);
– Konkurs organizowany przez
Senat – „List do taty” – gala finałowa (18.10.2017) – obejmował  również powiat wołomiński;
– Spotkanie opłatkowe PiS Wołomin Pałac w Chrzęsnem, otwarcie wystawy „Stan Wojenny”
(9.12.2017);
– Lekcja o Żołnierzach Wyklętych
w Zespole Szkół im. Mościckiego
w Zielonce (23.02.2018 r.);
– Wirtualne Zeszyty Historyczne,
Bitwa Warszawska 1920 spotkanie
w Ząbkach (26.04.2018);
– Debata Historyczna o Niepodległej, Zeszyty Historyczne w SP nr
2 w Ząbkach (25.10.2018);
– Patronat nad XV Powiatowym
Konkursem Recytatorskim poezji
K.K. Baczyńskiego 2019.

Interwencje mobilnym
biurem
Na terenie powiatu prowadzę
dwa biura poselskie w Wołominie
i w Ząbkach, tu najwięcej interwencji wykonuję również moim
mobilnym biurem, którym dojeżdżam do spraw typowo terenowych oraz do osób starszych,
schorowanych
czy
niepełnosprawnych. Przez tę kadencję to
mnóstwo rozmów, spotkań, wysyłanych pism, interpelacji itd. Ja
bardzo lubię spotykać się z mieszkańcami, lubię ich słuchać i pomagać im. W wielu przypadkach
interwencja posła u różnych organów władzy publicznej, wykonana
w oparciu o ustawowe uprawnienia parlamentarzysty, przyniosła
pozytywne rezultaty.

Argumenty i wyliczenia

Przyszłe muzeum
Od 2016 r. wspieram i jestem
opiekunem naukowym projektu edukacyjnego pt. „Wirtualne
Zeszyty” realizowanego przez
radnego Pawła Pobożego, głównie obejmującego szkoły z Ząbek
i Ossowa. Uczestniczyłem także
jako prelegent i juror w kolejnych edycjach tego konkursu z lat
2016-2019. Jako historyk i senator zaangażowałem się w budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie, a szczególnie w przygotowanie koncepcyjne wystawy
głównej. Wraz z innymi historykami (prof. prof. J. Odziemkowski,
W. Wysocki i S. Cenckiewicz) zostałem na wniosek min. Błaszczaka członkiem (przewodniczącym)
specjalnego Zespołu Programowego ds. wystawy głównej przyszłego muzeum. Stąd liczne wykłady i spotkania poświęcone tej
tematyce, także corocznie udział
w uroczystościach m.in. na cmentarzu w Radzyminie.
Nie zawsze mogłem być obecny podczas licznych uroczystości
upamiętniających ważne wydarzenia lub osoby, a odbywających
się w powiecie wołomińskim (jednym z czterech, do których byłem
zapraszany); stąd co najmniej kilkakrotnie przygotowałem specjalny list okolicznościowy z prośbą
o jego odczytanie (na ogół rolę
tę pełnił w moim imieniu mój bliski współpracownik podczas całej kadencji i współautor ustawy
o Krzyżu Zachodnim, której byłem
inicjatorem w senacie RP – Robert
Szydlik, obecnie wicestarosta wołomiński).
Robert Szydlik często odczytywał moje listy, m.in.:
– uroczystość w Parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy
(21.05.2018) odsłonięcia Pomnika
JP II i Prymasa Wyszyńskiego;
– coroczne listy na 11 listopada
odczytywane w powiecie wołomińskim;
– coroczne listy na 3 maja;
– Strachówka 154. rocznica Powstania Styczniowego;
– Konkurs Poezji K.K. Baczyńskiego 2017.

Sprawy powiatu
Funkcja senatora RP nakłada na
mnie obowiązki związane głównie
z pełnieniem tej funkcji w dwóch,
wybranych przeze mnie, komisjach senackich: Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Emigracji i Łączności z Polakami na Wschodzie.
Jestem, jak sądzę, czynnym sena-

Deregulacji, w której zajmuję się
zmniejszaniem obciążeń regulacyjnych (czyli ograniczaniem ilości
przepisów, zbędnych wymagań,
zmniejszaniem biurokracji).

torem tych komisji, inicjatorem
poprawek, uchwał i stanowisk
podejmowanych przez te komisje (m.in. o systemie oświatowym,
o nauce tzw. ustawa 2.0 itd.). Mają
one wpływ także na życie mieszkańców powiatu wołomińskiego.
Ponadto jako historyk wziąłem
na siebie obowiązek promowania
polskich dziejów w obecnej kadencji Senatu RP poprzez inicjowanie
uchwał historycznych, niektórych
ważnych szczególnie z punktu
widzenia powiatu wołomińskiego. Mam na myśli m.in. podjęcie
uchwały przez Senat, by rok 2017
został poświęcony gen. Józefowi
Hallerowi. Dzięki temu powstało
wiele publikacji, przygotowanych
m.in. przez IPN i CBW w Warszawie, poświęconych generałowi,
w których czytelnik znalazł także
informacje o jego udziale w Bitwie
Warszawskiej. Jestem także inicjatorem wystaw, które zostały zaprezentowane w czasie tej kadencji, m.in. w powiecie wołomińskim,
a poświęcone np. „Solidarności”
i oporowi antykomunistycznemu
w latach 1976-1989.

Posłanka Kinga Gajewska:
Przynależność partyjna: Platforma Obywatelska RP.
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji.
Przynależność do Komisji Stałych: Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Podkomisja Stała do Spraw Młodzieży;
Podkomisja Stała do Spraw Nauki
i Szkolnictwa Wyższego; wiceprzewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu ds. Motocyklistów i Quadowców.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych: Polsko-Fińska,
Polsko-Francuska,
Polsko-Nowozelandzka
Grupa
Parlamentarna.
– 68 złożonych projektów ustaw;
– 80 wystąpień na posiedzeniach
Sejmu;
– 200 interpelacji i zapytań;
– organizacja 50 Klubów Obywatelskich;
– przeprowadzenie 50 spotkań
lekcji demokracji w Sejmie RP (ponad 2000 uczestników);
– 150 dyżurów w Biurach Poselskich.

Poseł Piotr Uściński
Praca posła to z jednej strony praca parlamentarna, udział
w kreowaniu polityki państwa,
z drugiej zaś strony to praca w terenie, w okręgu wyborczym. Ja
oba zakresy działalności poselskiej
traktuję bardzo poważnie i staram
się pracować rzetelnie zarówno w parlamencie, jak i w okręgu
wyborczym. Patrzę na moją pracę
przez pryzmat dobra wspólnego,
jakim jest dla nas Polska, ale również nasze małe Ojczyzny jak powiat czy gmina. Zawsze uważałem,
że trzeba realizować obietnice,
a najlepszą kampanią wyborczą
jest wiarygodność.
W kampanii wyborczej zapowiadałem moje zaangażowanie
w politykę prorodzinną, w rozwój
gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, ograniczanie biurokracji i dbanie o stan finansów
Państwa. I wiem, że tego oczekują
ode mnie moi wyborcy, a wśród
nich głównie mieszkańcy powiatu
wołomińskiego. Stąd moje zaangażowanie w Sejmie jako przewodniczącego Parlamentarnego
Zespołu na rzecz Polityki i Kultury
Prorodzinnej (biorę czynny udział

w tworzenie polityki prorodzinnej w Polsce). Stąd również moje
zaangażowanie w prace Komisji Finansów Publicznych (dbam
o zapewnienie finansowania programów rządowych przy sukcesywnym zmniejszaniu podatków
oraz znacznym ograniczaniu tempa zadłużania), a także Komisji ds.

Wspieram również nasze lokalne samorządy oraz instytucje. Wielokrotnie podejmowałem
interwencje w ministerstwach
i innych organach centralnych
w sprawach, o które prosiły mnie
nasze miasta, gminy, szpitale,
szkoły, OSP, a nawet policjanci.
Najwięcej zabiegów poczyniłem
w sprawie naszych szpitali. Przypomnę chociażby, że wcześniej
przez lata brakowało pieniędzy na
zapłatę za procedury medyczne,
jakie wykonywał szpital w Wołominie. Na etapie reformy służby
zdrowia wielokrotnie spotykałem
się z ministrami i wiceministrami,
przedstawiałem wyliczenia i nasze
argumenty. Zadbaliśmy o to, aby
szpitale wołomiński i radzymiński
znalazły się w tzw. sieci szpitali.
I tak wpłynęliśmy na ostateczny
kształt reformy, że pieniądze są
dzielone na szpitale bardziej sprawiedliwie niż dotychczas, a szpital
w Wołominie dostał około 10 milionów rocznie więcej, z możliwością
zwiększania kontraktu w kolejnych
latach.
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Co powie minister?
fot. archiwum

Dofinansowanie
przedsięwzięć w powiecie
Do starostwa wysłaliśmy pytania dotyczące dofinansowania do inwestycji i projektów
realizowanych na terenie powiatu wołomińskiego. Prosiliśmy o podanie, jakie to były
inwestycje, skąd popłynie dofinansowanie i w jakiej wysokości.
RD
W odpowiedzi otrzymaliśmy opis
szeregu działań, który poniżej
przedstawiamy naszym Czytelnikom.  

Inwestycje drogowe
zaplanowane na rok 2019
ze wsparciem zewnętrznym
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na rozbudowę
dróg powiatowych: nr 4359W ul.
Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W
ul. Szkolnej w Słupnie (gmina Radzymin), nr 4352W ul. Mareckiej
w Kobyłce. Zaplanowaliśmy łączny koszt inwestycji na kwotę ok.
12,4 mln złotych. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru, nie
wstrzymuje nas to jednak w realizacji powyższego zadania. We
wskazanych lokalizacjach trwają
obecnie prace budowlane.

nie obejmie 80% kosztów realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu
przetargu wiemy już, że koszt
modernizacji wyniesie 5,5 mln
złotych, a wkład własny samorządu wyniesie tylko 1,1 mln złotych
(w tym 30% ze środków gmina Radzymin).

Projekty złożone w ramach
FDS na lata 2019-2021
Rozbudowa drogi powiatowej nr
4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul.
Boryny w Helenowie gm. Wołomin
– 16,6 mln złotych 2019-2021.
Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne – 26,5 mln złotych
2019-2021.
Czekamy na rozstrzygnięcie nafot. powiat wołomiński

Otrzymaliśmy
dofinansowanie
z subwencji ogólnej budżetu państwa na rozbudowę drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu
nad rzeką Cienką w miejscowości
Dzięcioły (gmina Tłuszcz). Koszt
inwestycji zaplanowany został na
kwotę 3,2 mln złotych (otrzymane dofinansowanie pokryje 50%
kosztów inwestycji).
Otrzymaliśmy
dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
na rozbudowę drogi powiatowej
nr 4307W na odcinku od węzła
Wola Rasztowska do skrzyżowania w Zwierzyńcu. Dofinansowa-

boru, nie wstrzymuje nas to jednak w przygotowaniu przetargów
na realizację powyższych inwestycji.

Pozostałe środki
zewnętrzne
1. W ramach II edycji rządowego
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA), Powiat Wołomiński otrzymał dofinansowanie (25 tys. złotych) na zagospodarowanie parku
na terenie Domu Pomocy Spo-

łecznej w Zielonce. W ramach
projektu powstanie siłownia
plenerowa oraz trasa nordic
walking wzdłuż stawu. W strefie relaksu zamontowane zostaną natomiast stoły do szachów/warcabów, 10 ławek oraz
8 koszy na śmieci. Wyłoniony
wykonawca zakończy prace do
30 sierpnia 2019 roku. Całkowity koszt zagospodarowania
parku wynosi ok. 100 tys. złotych. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców przez cały rok.

Wyrównywanie różnic
i pomoce dydaktyczne
Powiat otrzymał również dofinansowanie w wysokości 136
971 zł na realizację projektów
w ramach realizacji „Programu
wyrównywania różnic między
regionami III”. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na
likwidację barier w urzędach
oraz placówkach edukacyjnych
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
W ramach dotacji:
– zostanie wybudowana winda
przystosowana do ruchu osób
niepełnosprawnych w ZSS
w Wołominie, co pozwoli połączyć budynki szkoły i sali
gimnastycznej, eliminując konieczność korzystania z szatni
i opuszczania budynku przez
uczniów w celu udania się na
zajęcia w sali gimnastycznej;
– nastąpi przebudowa i wyposażenie w drzwi automatyczne
jednego z wejść do budynku
Starostwa przy ul. Legionów
(Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie);
– wykonane zostanie oznakowanie kontrastowe na schodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwiach
wejściowych w budynkach Starostwa przy ul. Prądzyńskiego,
Powstańców i Kobyłkowskiej,
zwiększającej bezpieczeństwo
osób niewidomych i niedowidzących.
Łączna wartość projektów wynosi 287 212,90 zł.
Powiat Wołomiński otrzymał dofinansowanie na zakup
pomocy dydaktycznych dla
dwóch szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, w ramach rządowego programu
„Aktywna tablica”.
Szkoła Podstawowa Specjalna
im. Marii Konopnickiej w Radzyminie oraz Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ks. Jana
Twardowskiego w Wołominie
zakwalifikowały się do objęcia wsparciem finansowym
zakupów: tablic interaktywnych, projektorów, głośników.
Placówki otrzymają po 17.500
zł, z czego 14.000 zł wyniesie
kwota dofinansowania z programu „Aktywna tablica”.

W środę, 14 sierpnia do Ossowa przyjeżdża minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czy powie coś
więcej o ostatecznych planach budowy Muzeum Bitwy
Warszawskiej?
RD
Rok temu zaprezentował koncepcję muzeum utworzoną przez pracownię Dom i Miasto. Informował
o działaniach na rzecz budowy.
W czerwcu tego roku pojawiły się in-

formacje o zmianie planów. W efekcie jednak z na razie nieoficjalnych
informacji wynika, że projekt prezentowany przez ministra rok temu
ma być podtrzymany, w lekko zmienionej formie. Czekamy więc na wypowiedź 14 sierpnia.
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ESTETYKA DOMU
Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane
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