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Trzeba mieć
ambitne plany

TO MIEJSCE
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O tym jakie wyzwania
i oczekiwania stoją przed kobietą
samorządowcem opowiedziała
burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.
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Rowerzysta
na chodniku
O tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach
rowerem, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych
uczestników ruchu rozmawiamy z oficerem prasowym
Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie asp. szt.
Tomaszem Sitkiem.

Aldona Maliszewska: W okresie
letnim obserwujemy wzmożony ruch rowerzystów. Często
jeżdżą oni po chodnikach. Czy
tego typu przejazd jest prawnie
dopuszczalny?
Tomasz Sitek: – Tak. W okresie
wiosennym, letnim i wczesnojesiennym zdecydowanie możemy
zaobserwować wzmożony ruch
rowerzystów. Niestety mimo coraz większej liczby ścieżek rowerowych nadal zauważalny jest
proceder poruszania się rowerzystów po chodnikach, jak również przejeżdżania rowerem po
oznakowanych przejściach przeznaczonych wyłącznie do ruchu
pieszego. Wszystkie te kwestie
regulują przepisy Prawo o Ruchu
Drogowym.

Czy rowerzysta jadący chodnikiem stanowi zagrożenie w ruchu drogowym?

– Jazda rowerzystów po chodnikach to największa bolączka.
Ludzie często zgłaszają to na spotkaniach, zebraniach, w których
uczestniczymy. Policja prowadzi
działania - sprawdza zachowania
rowerzystów pod kątem przestrzegania przepisów, zachowania wobec pieszych, ale także
kierowców samochodów wobec
rowerzystów. Niestety, niejednokrotnie brakuje wzajemnego porozumienia. Wszelkiego rodzaju
przepisy dotyczące ruchu rowerów ignorują najczęściej ludzie

młodzi, którzy traktują chodniki, jak pas ruchu i jeżdżą po nich
szybko, stwarzając zagrożenie dla
pieszych. Dopóki nie będzie ścieżek rowerowych tam, gdzie by ludzie chcieli, pewnie będzie z tym
problem. Chociaż zdarza się też
tak, że mamy drogi dla rowerów
– z jednej strony jezdni, a po drugiej – chodnik, a rowerzysta i tak
jedzie chodnikiem, a nie drogą dla
rowerów. To jest niedopuszczalne.
Po to są te drogi, by z nich korzystać i na pewno będziemy to egzekwować.

Jakie są konsekwencje przejazdu na rowerze po chodniku?

– Jazda wzdłuż po chodniku lub
przejściu dla pieszych – 100 zł.
Przejeżdżanie rowerem przez
przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek (także jeśli dopiero rozpoczęło się ich zamykanie) – 300 zł. Każdy dorosły
przewożący dziecko ma obowiązek przewozić je na dodatkowym
siodełku, nie na bagażniku. Jeżeli
go nie ma – 50 zł. Niekorzystanie przez rowerzystę z drogi dla
rowerów lub ciągu pieszo-rowerowego, jeśli one są – 50 zł.
Nieustąpienie miejsca pieszemu
na drodze dla pieszych i rowerów
– 50 zł. Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu
przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł.
Czytaj na str. 8
REKLAMA

Pomnik Kościuszki
zostaje na miejscu
- Przesunięcie pomnika Tadeusza Kościuszki nie wchodzi w grę. Pozostanie on
w swoim historycznym miejscu, czego chcą również mieszkańcy - jak wynika
z dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych. W pracach nad przyszłą
koncepcją rewitalizacji centrum Radzymina będziemy brać pod uwagę wnioski
z trwających konsultacji, w tym przeważające głosy mieszkańców o pozostawieniu
pomnika na swoim pierwotnym miejscu – stwierdza Krzysztof Chaciński, burmistrz
Radzymina.
MP

Jeszcze nieco ponad tydzień
temu mieszkańcy Radzymina mieli co do losów pomnika
wiele wątpliwości. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Radzymina podpisali list
otwarty wyrażając sprzeciw
wobec przeniesienia pomnika
Tadeusza Kościuszki.

Symbol niezłomności
- Organizacje pozarządowe
z Radzymina m.in. Ochotnicze
Straże Pożarne, Koło PZW nr
19, Koło Łowieckie „Przepiórka”
opracowały list otwarty do burmistrza Krzysztofa Chacińskiego i Rady Miejskiej, w którym
protestują przeciwko przesunięciu pomnika Tadeusza Kościuszki przed urząd miasta.
Taką zmianę zakłada projekt
rewitalizacji centrum Radzymina – informuje Jan Wnuk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina. - Pomnik Kościuszki
został odsłonięty na dwa miesiące przed Bitwą z bolszewikami w 1920 r. – urósł do symbolu niezłomności Polaków.
Tadeusz Kościuszko to nasz
bohater narodowy. Fragmenty
Powstania Kościuszkowskiego

docierały do Radzymina. Mieszkańcy ofiarowali fundusze, aby
pomóc powstańcom. Niedaleko
Radzymina była przeprawa przez
Bug korpusu, który zmierzał im na
pomoc – dodaje Jan Wnuk.
- Warto wyjaśnić, że dyskusja
o przeniesieniu pomnika wynikła
z tego, że w konkursie urbanistycznym taka propozycja znalazła się w dwóch najlepszych pracach i była związana z autorskim
podejściem do unowocześnienia
całego centrum miasta. Prace
konkursowe były jednak wyłącznie
autorskim spojrzeniem ich twórców i niekoniecznie uwzględniały
wszystkie uwarunkowania historyczne i społeczne. Cały konkurs
i zgłoszone do niego prace miały
wyłącznie ideowy, inspiracyjnych
charakter – komentuje burmistrz.
- Teraz robimy kolejny krok - weryfikujemy wyniki konkursu z opinią społeczną w formie konsultacji
społecznych. W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział wielu
mieszkańców, w tym przedstawiciele organizacji społecznych.
Zapewniam więc, że pomnik nie
będzie przenoszony, zaś pozostałe efekty konsultacji pt. „Jakie
centrum Radzymina?” przedstawimy wkrótce podczas spotkania

podsumowującego
burmistrz.

–

informuje

Droga Golgoty
Przedstawiciele
Towarzystwa
Przyjaciół Radzymina martwią się
także o losy Drogi Golgoty Narodu
Polskiego. W 1999 r. mieszkańcy
Radzymina w czynie społecznym
rozpoczęli budowę promenady od
kościoła – Kolegiaty Przemienienia
Pańskiego w Radzyminie do Cmentarza Żołnierzy Poległych w 1920 r.
- Spełniliśmy w ten sposób słowa prymasa Wyszyńskiego, który
podczas poświęcenia odbudowanych wież Kolegiaty (zniszczonych wcześniej przez Niemców)
powiedział, że te wieże patronują
Drodze Golgoty Narodu Polskiego. Jest to symboliczne określenie
wydarzeń z sierpnia 1920 r. Szczególnie z Towarzystwem Przyjaciół
Radzymina zbudowaliśmy tutaj
promenadę, przy której znajdują
się repliki krzyży Virtuti Militari
z wyrytymi nazwiskami bohaterów
walczących z bolszewikami i nazwami pułków, biorących udział
w tej batalii – informuje Jan Wnuk.
O losach Drogi Golgoty postaramy
się poinformować w kolejnym numerze „faktów.wwl”.

2

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 12 (394) 5 września 2019, www.facebook.com/faktywwl

Film
z wołomińskimi
korzeniami?
FAKTY.samorząd

44,6 mln zł
dla powiatu
wołomińskiego

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

W październiku do polskich kin wejdzie film Jana Komasy „Boże Ciało”. Inspiracją do jego powstania była autentyczna
historia - prawdopodobnie osiemnastoletniego mieszkańca Wołomina, który po wyjściu z poprawczaka przeszedł
duchową przemianę i udawał księdza.
Historia Daniela, bohatera filmu jest zbliżona do autentycznych wydarzeń sprzed ośmiu lat, które miały miejsce we
wsi pod Warszawą. Jak podały media mężczyzna, który przybył do wioski przekonał tamtejszego proboszcza, że jest
księdzem i chętnie pomoże podczas wakacji w posłudze kapłańskiej.

FAKTY.kultura

Jubileusz „Uśmiechu Jesieni”
W czwartek, 8 sierpnia 45-lecie istnienia obchodził Klub Seniora
„Uśmiech Jesieni” z Tłuszcza.

W piątek, 30 sierpnia
Prezes Rady Ministrów
zatwierdził listę wniosków
rekomendowanych do
dofinansowania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat wołomiński otrzymał wsparcie
w kwocie 44,6 mln zł.
opr. RO
– Pod koniec stycznia br. powołałem Zespół roboczy ds. infrastruktury drogowej w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych,
którego zadaniem było wytypowanie projektów, które mogą otrzymać wsparcie z budżetu państwa
w najbliższych latach. Członkowie
Zespołu wywiązali się z postawionego przed nimi zadania wzorowo.
Wszystkie wnioski złożone przez
Starostwo zostały rozpatrzone
pozytywnie i otrzymaliśmy ponad
44 mln złotych dofinansowania,
co stanowi 80% kosztów realizacji
inwestycji – mówi Adam Lubiak,
starosta wołomiński.

Pozyskane środki zostaną
wykorzystane na:
• Rozbudowę drogi powiatowej
nr 4312W na odcinku od ronda
w Zagościńcu na połączeniu ul.
100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie
(gmina Wołomin), długość 2,888
km, koszt 16,6 mln zł, realizacja
2019-21,
• Rozbudowę i przebudowę drogi
powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 634 w Wołomin do Ręczaj
Polskich (gmina Poświętne),
długość 7,618 km, koszt 26,6 mln
zł, realizacja 2019-21,
• Rozbudowę dróg powiatowych
nr 4359W ul. Wileńska w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolna
w Słupnie (gmina Radzymin),
nr 4352W ul. Marecka w Kobyłce, długość 1,79 km, koszt ok. 12,4
mln zł, realizacja do końca 2019 r.
Z powiatu wołomińskiego dofinansowanie otrzymały również:
Ząbki, Kobyłka, Marki, Dąbrówka,
Tłuszcz, Jadów, Klembów i Strachówka.
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Rafał Orych
Klub został założony w 1974 r., a inicjatorem jego powstania był Polski Komitet
Pomocy Społecznej.
Jubileusz rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez ks. Dariusza Skwarskiego
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego.
Następnie uczestnicy przenieśli się do sali
bankietowej „Andara”, gdzie miał miejsce
poczęstunek i występy kół gospodyń wiejskich.
– Witam serdecznie wszystkich uczestników, członków, sympatyków i gości na
spotkaniu w Tłuszczu z okazji jubileuszu
czterdziestopięciolecia powstania Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”. Serdecznie
dziękuję za przybycie i wszystkim nisko
się kłaniam. 45 lat minęło jak jeden dzień
– powiedziała przewodnicząca Jadwiga
Boguszewska.

Nie zabrakło ciepłych słów i prezentów
od samorządowców, kół gospodyń, przedsiębiorców i przyjaciół seniorów.
Członkowie Klubu otrzymali pamiątkowe dyplomy i medal „Pro Masovia”, które
w imieniu marszałka Adama Struzika wręczyła Bożena Żelazowska, przewodnicząca Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej
Na scenie wystąpiły Koła Gospodyń
Wiejskich: Kalinki z Miąsego, Sława z Zabrodzia, Sulejów, Jadwisin, Świtanki, Jagódki i Niezapominajki z gminy Łuków.
Występ Niezapominajek szczególnie zapadł w pamięci, bowiem oprócz żeńskich
głosów w śpiew włączyli się dwaj panowie,
w tym Henryk Wysocki, dyrektor GOK
w Łukowie.
Współorganizatorami wydarzenia byli
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu oraz Powiat Wołomiński.
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Dożynki
Gminne
w Tłuszczu
W niedzielę, 8 września na
Targowisku Miejskim w Tłuszczu,
ul. Jana Kielaka 1 odbędą się
Gminne Dożynki. Impreza
rozpocznie się o godzinie
13:30 przemarszem korowodu
dożynkowego w asyście
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tłuszcza i zakończy się wspólną
zabawą taneczną około godziny
22:00.
Opr. Aldona Maliszewska
W programie: o godz. 14:00 Msza Święta polowa w oprawie muzycznej Chóru Męskiego Cantate Deo. Następnie przewidziana
jest część oficjalna, po której nastąpią występy zespołów: KGW Kalinki z Miąsego, Chór
Miejski Lux Mea, „Jasieńki”, Klubu Seniora
„Uśmiech Jesieni” oraz występy dzieci z sekcji
tanecznych i wokalnych CKSIR. Przewidziane
są także konkursy dożynkowe, których rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi o godzinie 17:30.
W tym dniu nie zabraknie koncertów i dobrej zabawy. O godzinie 18:30 wystąpi zespół
Dejw, następnie o godzinie 19:30 Maczo,
a o godzinie 20:30 DJ Kacper zaprosi wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej, która potrwa do godz. 22:00.

FAKTY.felieton

Pozyskanie pieniędzy z programu Czyste
Powietrze to „droga przez mękę”?
W ubiegłym roku z ogromnym nagłośnieniem
medialnym ruszył Program Priorytetowy Czyste
Powietrze. Możliwość pozyskania dofinansowania
do wymiany czy zakupu źródła ogrzewania budynku
mieszkalnego zachęca do stania się beneficjentem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego

Dwa lata temu firma SIME Polska wybudowała gazociąg z Dobrego przez Strachówkę i Jadów
do Łochowa dając przyległym
nieruchomościom
możliwość
podłączenia się do sieci gazowej,
w celu ogrzania budynku.
Pani Jadwiga jest osobą na
emeryturze i mieszka sama,
dlatego postanowiła, że koniec
z kupowaniem
i noszeniem
drzewa i węgla! Zdecydowała,

że przyłączy się do sieci gazowej.
Dopełniła formalności w zakresie
dokumentacji projektowej, wybrała
firmę budowlaną oraz rodzaj pieca.
Gdy usłyszała, że można już składać
wnioski o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza, z pomocą znajomych zalogowała się
na portalu beneficjenta na stronie
WFOŚiGW w Warszawie i w grudniu 2018 roku, pełna nadziei złożyła
wniosek. Cierpliwie czekała i pod
koniec maja br. otrzymała maila
z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. Osobiście pojechała do Warszawy do siedziby WFOŚiGW przy
ul. Ogrodowej 5/7, aby dowiedzieć
się, co i jak należy uzupełnić. Należy
podkreślić, że złożone wnioski są
dokładnie weryfikowany przez pracowników. Sprawdzono księgę wieczystą nieruchomości, a z jej treści
wynikało, że Pani Jadwiga jest właścicielką 2 ha gruntów rolnych, któ-

re wydzierżawiła na ustną umowę.
Niemniej jednak statystyczny dochód należy doliczyć! Po jego doliczeniu okazało się, że o 2 zł przekroczyła poprzedni pułap i wysokość
dofinansowania zmalała z 50 do
40%. Jeszcze kilka razy jeździła do
Warszawy, aby dołączyć potrzebne
załączniki i faktury. Wreszcie nadeszła szczęśliwa chwila i w czerwcu
br. podpisała umowę z WFOŚiGW
w Warszawie oraz złożyła wniosek
o płatność, który wcześniej dokładnie sprawdzili trzej konsultanci
służący pomocą w siedzibie Funduszu. Jakież było jej zaskoczenie, gdy
w sierpniu otrzymała maila, że złożony wniosek zawiera błędy. Dodatkowo przy wniosku o płatność
złożyła oryginały dokumentów,
bo była pewna, że skoro tyle osób
sprawdzało - to musi być dobrze.
Musiała więc ponownie pojechać
i zwrócić się z prośbą o udostępnienie dokumentacji, aby poprawić
wniosek. Dodatkowo okazało się,
że kolejną fakturę należy uznać za
koszty niekwalifikowane. Faktura
wystawiona była za materiały do instalacji i montażu pieca gazowego.
Gdyby hydraulik wystawił fakturę
za montaż wraz z materiałami byłoby dobrze, a tak dofinansowanie
ponownie zostało zmniejszone. Jak
Pani Jadwiga podsumowuje swoją

dziewięciomiesięczną współpracę
z WFOŚiGW? Zdenerwowana mówi,
że miała dostać dofinansowania
5 000 zł, a dostanie może 2 000 zł,
o nerwach, stresie i kosztach dojazdu już nie wspomina. Ma żal do osób
obsługujących jej wniosek, że ciągle
coś jest nie tak. Uważa, że jedna
kompetentna osoba powinna zweryfikować jej wniosek, a nie na raty
i końca sprawy ciągle nie widać.
Tę historię przedstawiłam nie po
to, aby czytelników zniechęcić do
Programu, ale po to, aby osoby, które planują pozyskać środki z Czystego Powietrza dobrze przygotowały
się, dokładnie zapoznały z regulaminowymi zapisami oraz nie zniechęcały się, gdy pojawią się trudności.
Na zakończenie mam
dobrą
wiadomość. Obecnie WFOŚiGW
w Warszawie jest na etapie podpisywania z samorządami lokalnymi
porozumień w sprawie wspólnej
realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach
tych porozumień zostaną przeszkoleni pracownicy gmin, którzy
mają być zaangażowani w proces
obsługi mieszkańców, beneficjentów Programu. Myślę, że jest to
bardzo dobra wiadomość i może
nie trzeba
będzie przechodzić
tak jak Pani Jadwiga „drogi przez
mękę”.
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W poniedziałek 26 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej podpisana została umowa pomiędzy
Muzeum Wojska Polskiego a Stołecznym Zarządem Infrastruktury (to wojskowa stacjonarna jednostka wykonawczą
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych powołana m.in. do prowadzenia inwestycji, remontów i wyposażania
nieruchomości w mienie infrastruktury). Zgodnie z umową inwestorem zastępczym Budowy Oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie stał się stał się właśnie Stołeczny Zarząd Infrastruktury. Podczas podpisywania umowy Muzeum
Wojska Polskiego reprezentował dyrektor Adam Buława z kolei Stołeczny Zarząd Infrastruktury, czyli inwestora
zastępczego, reprezentował ppłk. Tomasz Janusz, zastępca szefa SZI.

Muzeum
w Ossowie
coraz bliżej
FAKTY.samorząd

FAKTY.samorząd

Izba pamięci w Radzyminie

Bezpieczniejsza kolej
w powiecie

15 sierpnia Krzysztof Chaciński burmistrz Radzymina podpisał z marszałkiem
Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem list intencyjny dotyczący rozbudowy
„Świetlicy Pielgrzyma” jako oddziału Muzeum Niepodległości, nawiązując tym samym
do wydarzeń z 1920 roku.

W środę, 28 sierpnia na stacji w Zielonce została
podpisana umowa na projekt i zabudowę systemu
ERTM/ETCS poziom 2 na odcinku Warszawa
Rembertów – Białystok.
fot. RO

Rafał Orych
Umowę podpisali: Krzysztof Pietras, dyrektor Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
i Sławomir Nalewajka, prezes Zarządu Bombardier Transportation
(ZWUS) Polska Sp. z.o.o. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele rządu i samorządu.

Europejskie standardy
– Jednym z ważniejszych elementów realizacji programu kolejowego
jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Ten kontrakt z całą pewnością przysłuży się do tego, aby podnieść poziom bezpieczeństwa poruszania
się pociągów. Zostaną zabudowane
najnowsze technologie związane
z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem – mówił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury.
– Dzięki temu systemowi maszynista będzie mógł znaleźć lokalizację
innych pociągów. Będzie wiedział,
co dzieje się przed nim. Będzie mógł
osiągać większe prędkości, dzięki
temu, że system powoduje, że on
jest bezpieczny – dodał Grzegorz
Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
– Powiat wołomiński należy do
jednego z najbardziej ludnych powiatów. Mamy blisko 250 tys. mieszkańców. Cały czas się rozwijamy
i przybywa nam mieszkańców. Cieszy mnie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości widzi kolejną szansę, aby
poprawić nasze bezpieczeństwo.
W imieniu mieszkańców, bardzo
serdecznie dziękuję za tę inwestycję
– podkreślił Adam Lubiak, starosta
wołomiński.

Komfort podróży
– Proces inwestycyjny jest rozłożony na wiele lat. Są to inwestycje, które realizujemy w zakresie
przebudowy torów, sieci trakcyjnej,
przebudowy systemów sterowania
ruchem kolejowym. Jesteśmy na
etapie, gdzie te prace zostały zakończone. Dziś uruchamiamy zabudowę
nakładki na system, który już funk-

cjonuje. Jednym systemem – europejskim i komplementarnym,
obejmiemy linię prowadzącą do
krajów bałtyckich i Morza Północnego – podkreślił Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
– Wprowadzamy kolejny etap
– będzie jeszcze bezpieczniej.
Możliwość zarządzania ruchem
pociągów z poziomu osób odpowiedzialnych za sterowanie
tym ruchem. Nie tylko maszynista będzie miał wpływ na to, co
dzieje się w pociągu. Chciałbym
uspokoić, że prace nie będą odczuwalne dla pasażerów. Będą
odbywały się przede wszystkim
w laboratoriach. Potem urządzenia będą zainstalowane w torach,
bez konieczności ich przebudowy – podsumował.

Jak to działa?
Zabudowa systemu ERTMS/
ETCS będzie kosztować ponad 98
mln zł. Wykonawcą projektu jest
firma Bombardier Transportation
(ZWUS) Polska Sp. z.o.o. Przewidywany czas realizacji wynosi 44
miesiące.
Projekt przewiduje wyposażenie 176 km linii na odcinku
Warszawa Rembertów – Białystok w nowoczesne urządzenia
sterowania ruchem kolejowym.
Obejmie 12 stacji, które będą
zarządzane z trzech lokalnych
centrów sterowania w Tłuszczu,
Małkini i Białymstoku.
ERTMS poziom 2 to dwa elementy: Europejski System Sterowania Pociągiem i system
łączności GSM-R (komunikacja
bezprzewodowa). Dzięki temu
drugiemu komunikacja pomiędzy dyżurnymi, dyspozytorami,
maszynistami i obsługą techniczną przebiega sprawnie. System
ETCS pozwala określić lokalizację i prędkość pociągów. Informacje są przekazywane na pulpit
maszynisty. W przypadku zignorowania sygnałów, automatycznie dostosuje prędkość pociągu.
Wprowadzenie tych urządzeń
zwiększy bezpieczeństwo, atrakcyjność i punktualność kolei.

Świetlica pielgrzyma lata 30te

RD
Jak się dowiedzieliśmy, nie zostały
jeszcze wyznaczone daty poszczególnych działań. Samorząd gminny
i samorząd województwa dopiero
przystępują do prac.

Nabycie nieruchomości
Budynek zwany „Świetlicą Pielgrzyma” powstał w latach 1930-1932
jako schronienie dla osób odwiedzających miejsce pamięci na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 – stąd
zwyczajowa nazwa „Świetlica Pielgrzyma”. Służył również administracji cmentarza. Budynek został wpisany w 1995 r. do Rejestru Zabytków,
figuruje również w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Budynek pozostawał do tej pory
w administracji kościelnej – zarządzała nim Parafia Przemienienia
Pańskiego w Radzyminie. Na początku sierpnia 2019 r. gmina Radzymin uzyskała zgodę Biskupa Diecezji
Warszawsko-Praskiej Romualda Ka-

mińskiego na zbycie tej nieruchomości na rzecz gminy. Rada Miejska
w Radzyminie w dn. 12 sierpnia 2019
r. wyraziła zgodę na nabycie tej nieruchomości.

Koncepcja rewitalizacji
W „Świetlicy Pielgrzyma” ma powstać izba pamięci, poświęcona
Bitwie Warszawskiej 1920. Gmina
Radzymin rozpoczęła pracę nad
koncepcją rewitalizacji budynku.
Prace koncepcyjne mają objąć m.in.
„wykonanie koncepcji architektonicznej obiektu oraz koncepcji zagospodarowania terenu działki, na
której stoi „Świetlica Pielgrzyma”.
W planach jest też opracowanie
koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku w zakresie niezbędnych robót budowlanych, aranżacji
pomieszczeń i instalacji technicznych. Wszystkie koncepcje muszą
być zgodne z warunkami ochrony
konserwatorskiej i uzyskać pozytywną opinię Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Efektem prac
REKLAMA

koncepcyjnych ma również być tzw.
program
funkcjonalno-użytkowy
– dokument będący podstawą do
stworzenia projektu architektonicznego, według którego będą następnie realizowane prace budowlane”.

Pamiątka i materialny
dowód
Wewnątrz budynku ma powstać przestrzeń wystawiennicza
wraz z pomieszczeniem pomocniczym. W planach jest też rozbudowa o dodatkowy pawilon o lekkiej
konstrukcji lub stworzenie ścieżki
edukacyjnej. Osobno ma powstać
węzeł sanitarny dla turystów i osób
odwiedzających cmentarz. Organizatorzy przedsięwzięcia zakładają,
że wystawa powstanie przy dużym
wkładzie Muzeum Niepodległości. Budynek nie jest duży. Dlatego
planowany jest dodatkowy obiekt
o lekkiej konstrukcji lub ścieżka
edukacyjna, co pozwoli rozwinąć
ofertę wystawienniczą.

4

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 12 (394) 5 września 2019, www.facebook.com/faktywwl

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

FAKTY.kultura

Dożynki Diecezjalne w Ostrówku
Rafał Orych

Biskup Romuald Kamiński dotarł na
miejsce bryczką. O godzinie 11.00 przewodził uroczystej Mszy Świętej.
– Brakuje nam coraz bardziej dziecięcej
uległości i ufności wobec Boga. Zapominamy, że wszystko jest łaską – mówił bp
Kamiński.
– Przeżywana klęska suszy, wcale nie
zrodziła w nas refleksji do bardziej wytężonej modlitwy i pokornej prośby. I jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty do praktykowania zawsze i wszędzie uwielbienia
Boga. Gdy spadł deszcz, nie zrodził zachęty do podziękowania. Wielu z nas nie myśli
w tych kategoriach. Szukamy rozwiązań
technicznych. Ciągle liczymy na pieniądze
– zauważył.

fot. RO

W sobotę, 31 sierpnia w Sanktuarium św. Faustyny w Ostrówku (gmina
Klembów) odbyły się Dożynki Diecezjalne.
– Wszystkie instytucje , począwszy od
parlamentu, rządu aż po najmniejszy urząd
w terenie niech tak pokierują swoimi działaniami, aby każde zarządzenie, dekret,
przeznaczony fundusz czy inne działanie
prędzej czy później zaowocowały umocnieniem gniazda rodzinnego – podkreślił
bp Kamiński.
Następnie biskup poświęcił 43 wieńce. W konkursie na wieniec zwyciężył
ten przygotowany przez rodzinę z Zalesia w parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie. W czasie dożynek można było
skosztować regionalnych wyrobów m.in.
serów, wędlin i miodów z gminy Klembów
i nie tylko. Na scenie wystąpiły zespoły
chrześcijańskie i koła gospodyń wiejskich.
Ostatnim akcentem, o godz. 15.00 było odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Wieniec z Zalesia (parafia Stanisławów).
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18 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
„Nadliwie” w Strachowie odbyły się uroczystości
upamiętniające 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

W związku
z zamieszczeniem
w poprzednim numerze
faktów.wwl (nr 11/2019)
niepełnej tabeli do tekstu
Sylwii Tryc „Ceny odbioru
odpadów stale rosną”
ponownie publikujemy
poprawną wersję tabeli
dotyczącej stawek opłat
za odpady komunalne
w gminie Jadów, które
obowiązują od 1.09.2019 r.

Uroczystości
w Strachowie
fot. GOK jadów

FAKTY.kultura

Narodowe
czytanie

opr. Sylwia Tryc
W obchodach rocznicy uczestniczyli: wicestarosta powiatu wołomińskiego Robert Szydlik, wójt
gminy Jadów Dariusz Kokoszka,
proboszcz parafii w Kamieńczyku
ks. Kazimierz Klepacki, przewodnicząca rady gminy Jadów Regina
Sadlik, radni powiatowi: Magdalena Suchenek i Piotr Borczyński,
skarbnik gminy Jadów Barbara
Wójcik, dyrektor GOK w Jadowie
Łukasz Wójcik, sekretarz gminy Jadów Sławomir Miąskiewicz,
dyrektorzy szkół z terenu gminy
Jadów: Aniela Dobosiewicz, Maria Łopuska, Jolanta Lewandowska, Katarzyna Popowska, Urszula Trzciałkowska, sołtysi, poczty
sztandarowe OSP Myszadła, OSP
Wólka Sulejowska, OSP Starowola,
LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Urlach, mieszkańcy Strachowa
i przybyli goście.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Św. sprawowaną przez ks.
Mariusza Morkę. Następnie głos zabrali: wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka, który podziękował gościom
za przybycie i przypomniał historię
kapliczki w Strachowie, a także wicestarosta Robert Szydlik.
Po przemówieniach zebrani goście mieli okazji zobaczyć krótki
program artystyczny w wykonaniu uczniów LO w Urlach: Zuzanny Ryszawy, Dominika Duszyńskiego i Natalii Podgórskiej.

Po części artystycznej zebrani goście przeszli uroczyście
pod kapliczkę upamiętniającą
„Cud nad Wisłą”, którą mieszkańcy Strachowa postawili
po zwycięstwie w 1920 r. Tam
kwiaty złożyli: delegacja władz
gminy Jadów z wójtem gminy
na czele, wicestarosta powiatu
wołomińskiego z radnymi powiatowymi, delegacje: SP nr 1
w Jadowie, SP nr 2 w Jadowie,
SP w Myszadłach, ZSP Urle,
SP w Szewnicy, LO w Urlach,
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, PiS koło Jadów
– Strachówka, mieszkańcy
Strachowa, a także delegacja
z Piotrem Borczyńskim na czele, która złożyła kwiaty w imieniu posła Piotra Uścińskiego. Po
wspólnym odśpiewaniu „Roty”
uczestnicy uroczystości udali
się na teren ośrodka Nadliwie
na poczęstunek.
Organizatorzy dziękują za
pomoc w organizacji imprezy:
właścicielce Ośrodka Nadliwie
p. Magdalenie Karpińskiej, fundatorowi ciast i napojów p. Maciejowi Wolińskiemu, komendantowi policji w Jadowie p.
Michałowi Krasnodębskiemu,
dyr. LO im. Bitwy Warszawskiej
1920 r. w Urlach Marii Łopuskiej, pocztom sztandarowym,
pracownikom Urzędu Gminy
i Weronice Przybysz.

Zbliża się VIII edycja
ogólnopolskiej akcji pt.
„Narodowe Czytanie”,
którą w 2012 r. zainicjował ówczesny prezydent Polski - Bronisław
Komorowski. 7 września
na placu 3 Maja w Wołominie w godzinach 12.00
– 15.00 odbędzie się
wspólne czytanie ośmiu
polskich nowel.
Opr. AM
Podczas tegorocznej odsłony
w całej Polsce rozbrzmiewać będą
Polskie nowele: „Dobra pani” –
Elizy Orzeszkowej, „Dym” – Marii
Konopnickiej, „Katarynka” – Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje
do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Brunona Schulza, „Orka” – Władysława
Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią
nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego, „Sachem” – Henryka
Sienkiewicza, oraz „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka
Rzewuskiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych do akcji wspólne „Narodowe Czytanie” włączyła się Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zaś partnerem tegorocznej edycji jest
Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Heleny i Stefana Nasfeterów.
W sobotę, 7 września na placu
3 Maja w Wołominie utworzone zostaną dwie strefy: obszar czytelniczy oraz strefa relaksu, w której będą
przygotowane quizy, puzzle oraz
warsztaty plastyczne. Wydarzenie
będzie miało charakter otwarty.

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

odpady
niesegregowane

MIESZKAŃCY STALI

13,00 złotych

26,00 złotych

LETNICY
(stawka ryczałtowa)

224,00 złotych

448,00 złotych

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

36,00 złotych

72,00 złotych

Pojemnik 240 litrowy:

65,00 złotych

130,00 złotych

Pojemnik 1100 litrowy:

260,00 złotych

520,00 złotych

REKLAMA

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

O tym jakie wyzwania i oczekiwania stoją przed kobietą
samorządowcem opowiedziała burmistrz Ząbek
Małgorzata Zyśk.
Aldona Maliszewska: Kobieta na
stanowisku – to wyzwanie czy
satysfakcja?
Małgorzata Zyśk: – Kobieta na

stanowisku nie jest czymś nowym.
Wiele kobiet sprawuje ważne funkcje społeczne i realizuje się zawodowo. Moje doświadczenie w zarządzaniu rozpoczęło się w 2002
roku, kiedy to będąc nauczycielem
w Gimnazjum nr 2 w Ząbkach, wystartowałam w konkursie na dyrektora i wygrałam. Szkołą kierowałam
przez 15 lat. Mam szczęście do ludzi. Wspólnie udało nam się stworzyć wspaniały zespół nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych.
Rodzice doceniali nasz zapał, chęć
współpracy, podejście do młodzieży oraz atmosferę jaka panowała
w placówce. Wyraźnie odczuwaliśmy, że mocno nas wspierają. Już po
pięciu latach szkoła zaczęła być postrzegana jako najlepsza w okolicy.
Kiedy zostałam w połowie 2018
roku powołana na stanowisko zastępcy burmistrza, a w listopadzie
mieszkańcy Ząbek wybrali mnie
na burmistrza, to faktem stało się,

którzy nam zaufali, a satysfakcja, bo
wiele można osiągnąć, wybudować,
ulepszyć, by móc poprawić komfort
życia mieszkańców. Możliwości są
ogromne. Trzeba mieć ambitne plany oraz być zaangażowanym, wręcz
zdeterminowanym włodarzem, by
założone cele osiągnąć.

Czy trudno łączyć sprawy rodzinne z misją burmistrza, która
wymaga zaangażowania w nienormatywnym trybie pracy?

że jestem pierwszą kobietą w historii naszego miasta, która sprawuje
ten zaszczytny i odpowiedzialny
urząd. Zaszczytny, bo reprezentuje
Ząbkowian, a odpowiedzialny, bo
dbałość o rozwój miasta i poprawę
życia mieszkańców to ważne zadanie, któremu trzeba sprostać.
Pyta Pani redaktor, czy stanowisko
to wyzwanie czy satysfakcja? Myślę,
że jedno i drugie. Wyzwanie, bo trzeba postawić sobie ambitne cele i do
nich dążyć, aby nie zawieść tych,

REKLAMA

– Nie, nie jest to dla mnie trudne. Mam w sobie żyłkę społecznika i praca w samorządzie daje mi
wiele satysfakcji. Tak, jak w szkole
cieszyłam się z osiągnięć uczniów
i nauczycieli, możliwości rozbudowy gimnazjum i pozyskiwania środków na rozwój i zajęcia dodatkowe,
tak w gminie dokładam starań, aby
miasto rozwijało się najlepiej, jak
to możliwe. Zanim zostałam zastępcą burmistrza a po wyborach
burmistrzem Ząbek, to w powiecie,
jako radna walczyłam o inwestycje
w Ząbkach. Ten wysiłek zakończył
się sukcesem i w końcu udało się
przekonać radę do budowy ulic Szpitalnej, Drewnickiej i Kochanowskiego oraz wyniesionego skrzyżowania
Sobieskiego/Wojska Polskiego. Nie
było niestety woli, żeby wybudować
w naszym mieście szkołę średnią.

Mam nadzieje, że będzie to możliwe
w obecnej kadencji, bo mamy w powiecie silną reprezentację. Z dróg
powiatowych natomiast pozostały
nam do modernizacji ulice Kolejowa
i Piłsudskiego. W lipcu 2018 r. wnioskowałam o przebudowę ul. Piłsudskiego jako drogi dwupasmowej,
z dwoma rondami dwupasmowymi,
istniejącym Piłsudskiego /Powstańców i projektowanym Piłsudskiego/
Skrajna. W bieżącym roku ponownie wnioskujemy o przebudowę tej
istotnej drogi powiatowej, zważywszy na fakt, że są plany budowy wiaduktu nad ul. Chełmżyńską i mam
nadzieję, że również w przyszłości
zostanie przebudowana ul. Chełmżyńska, na odcinku warszawskim,
na dwupasmową, o czym już wstępnie rozmawiałam z panią Agnieszką
Kądeją, burmistrzem Rembertowa.
A życie rodzinne, no cóż. Ja zawsze mam tak, że im więcej pracy,
nowych wyzwań, tym lepiej funkcjonuję. Staram się dawać z siebie
jak najwięcej. Zarówno wcześniej
w szkole, jak i obecnie w urzędzie
działałam i nadal działam na 100%.
Pracę, spotkania, uroczystości,
łączę ze wspólnymi zakupami, obowiązkami domowymi, spotkaniami
rodzinnymi, wyjściami do teatru,
do znajomych itp. Zawsze bez problemu godziłam życie prywatne

z zawodowym, a reprezentowanie
wcześniej szkoły, a obecnie miasta,
dawało i daje mi wiele satysfakcji.

Czym są dla Pani Ząbki?

– Ząbki to moje rodzinne miasto. Moja rodzina mieszka tu od
1932 roku, kiedy to sprowadzili się
do Ząbek z Warszawy moi dziadkowie. Mieszkam w naszym mieście od urodzenia i obserwuję jak
się zmienia, jak pięknieje. Może dla
osób, które teraz sprowadzają się
do miejscowości podwarszawskich
te zmiany nie są tak zauważalne. I to
jest rzecz oczywista. Trudno sobie
wyobrazić jak miasto funkcjonowało
15 czy 10 lat temu, że nie było basenu, trybuny, tunelu, nowych obiektów szkolnych i boisk sportowych,
które wtedy zaczęły powstawać.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat
powstały setki kilometrów nowych
dróg a jeszcze wciąż są duże potrzeby w tym zakresie. Starzy ząbkowianie, tak jak i ja, zauważają te
zmiany i doceniają je. Często o dynamicznym rozwoju miasta mówią
zarówno mieszkańcy Ząbek, którzy
są tu od lat, jak i samorządowcy oraz
społeczność powiatu i okolic, którzy
stawiają nasze miasto, jako przykład
zarówno w pozyskiwaniu, jak i wykorzystywaniu środków zewnętrznych dla rozwoju lokalnego.
FAKTY.kultura

FAKTY.historia

W hołdzie
lotnikom Września

Wołomiński
Festiwal
Teatralny

W niedzielę, 1 września w Duczkach (gmina Wołomin)
udało się zorganizować niecodzienną lekcję historii.
Dariusz Szymanowski Prezes Stowarzyszenia
„Wizna 1939” przyjął zaproszenie pomysłodawców
i opowiedział o swoich odkryciach związanych
z tragedią samolotu PZL 23B „Karaś”, który rozbił się
7 września 1939 roku w okolicach miejscowości Nowe
Grabie i Duczki.

Już w sobotę, 21 września odbędzie się II
Wołomiński Festiwal
Teatralny im. Józefa
Orwida. Organizatorami
wydarzenia są Stowarzyszenie Kastor oraz Zespół Teatralny „Zygzak”.
Projekt dofinansowany
jest ze środków Powiatu
Wołomińskiego.

RD
Wśród licznie zgromadzonej
publiczności, byli uczniowie
szkół z miejscowości Duczki
i Stare Grabie. To, co usłyszeli zostanie z nimi na zawsze.
Niech pamięć o naszej historii buduje naszą tożsamość.

Cieszymy się także z otwarcia na
inicjatywę ze strony księdza proboszcza Arkadiusza Rakoczego.
Trwają poszukiwania w celu odnalezienia elementów „Karasia” na
terenie Duczek. Mamy nadzieję,
że ziemia niedługo odda kryjącą
w sobie tajemnicę.

opr. red.
Oprócz konkursu dla lokalnych teatrów, wydarzenie ma
upamiętnić Józefa Orwida, aktora związanego z naszym powiatem, któremu poświęcona
jest jedna z ulic w Wołominie.
W Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości od godz.
11:00 do 20:00 wystąpią teatry
z Kobyłki, Wołomina, Łochowa, Wyszkowa i Skierniewic.
Podczas Festiwalu odbędzie się
także premiera spektaklu „Gdy
przestaniesz śnić” Zespołu Teatralnego „Zygzak”. W celu upamiętnienia Orwida – odbędzie
się koncert utworów międzywojennych z lat twórczości aktora.
Pełny program: www.teatrzygzak.pl oraz na: facebook.
com/teatrzygzak
FAKTY.kultura

Maluchy
w bibliotece
REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

- sól drogowa, workowana i luzem
- pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń, keramzyt
- cement, wapno, węgiel
- ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa
- sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.
- wynajem transportu od 1-30 ton

Leœniakowizna: ul. Kasprzykiewicza 92, Kobyłka: ul. Nadarzyńska 143
tel. 22 787 80 07, 696 066 033, www.budamrek.pl

Opr. AM
Miejska Biblioteka Publiczna,
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32, zaprasza
dzieci w wieku 2-3 lata na zajęcia
„Maluchy w bibliotece”.
Pierwsze zajęcia odbędą się 2
października, a następnie będą
realizowane w każdą środę,
w godz. 11.00-12.00. Z uwagi na
to, że liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze
zapisy.
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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
zzZatrudnię w gastronomi kobietę po
pięćdziesiątce. Tłuszcz, ul. Warszawska 9,
tel. 500 125 000

STAL-SERVICE Sp. z o.o. - jeden
z krajowych liderów w produkcji
zbrojeń budowlanych poszukuje
pracowników do Zakładu
Produkcyjnego w Nieporęcie
k/Warszawy do działów:

PRODUKCJI ZBROJEŃ:

pracownik linii produkcyjnej,
brygadzista

LOGISTYKI:

suwnicowy, hakowy, operator
wózka widłowego, operator
żurawia samojezdnego,
kierowca (kat. C)

PREFABRYKACJI:

zbrojarz, spawacz (elektryczny)

UTRZYMANIA RUCHU:

konserwator maszyn i urządzeń,
mechanik, elektryk
Prosimy o przesyłanie CV na adres:
Stal-Service Sp. z o.o.
ul. Strużańska 30, 05-126 Nieporęt,
Stanisławów Pierwszy
lub e-mail: biuro@stalservice.com.pl
Tel. (22) 772 48 25, (22) 772 50 25

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

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

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

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

Studnie
Przemysław Wieczorek

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

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

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

tel. 510 388 204

Studnie

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
zzTynki gipsowe agregatem, tel. 603
625 805

USŁUGI KOMUNALNE

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

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

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

zzKoszenie traw, zarośli, czyszczenie działek, tel. 500 351 199

Malowanie proszkowe elementów galanterii metalowej do
1 m, tel. 502 587 737
Zakład kamieniarski, ceny
nagrobków od 3 tys. zł, tel.
572 094 495, e-mail: kamieniarz@
cyberia.pl

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

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

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

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
zzSprzedam siano w belkach tel. 502
666 481

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

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

Brukarstwo

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

Ogrodzenia

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

SKLEP OGRODNICZY
www.witona.prv.pl
Radzymin, ul. Norwida 22
tel. 786 52 55, fax 786 54 31
Czynny: pn-pt 8-18, sob. 8-16

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

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

Usługi transportowe
REKLAMA

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

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

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

Cukiernia Banasiak

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.)

Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Starosta Wołomiński zawiadamia

Obsługa imprez

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

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

Projekty

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

Fauna i flora

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Tel. 602 724 738

zzDziałka budowlana do sprzedaży
w Kobyłce, niedaleko cmentarza, 810
m2, cena 400 tys. Do negocjacji, tel.
534 921 649. Po 19-tej

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

Usługi komputerowe

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

Sprzedam las 1,6 ha w Kamiance k.
Ostrołęki, media, tel. 692 623 397

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

Nieruchomości sprzedam

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

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

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

Sprzedam działki budowlane
w miejscowości Rżyska, 2 km
od węzła Radzymin atrakcyjne
miejsce tel 603 677 024

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, reprezentowanego
przez pełnomocnika P. Pawła Barana, z dnia 31.07.2019 r. (data
wpływu do Starostwa Powiatowego – 01.08.2019 r.) postępowania
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.40.2019 o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na: „Budowie drogi gminnej łącznika ul. Podleśnej z ul. Krzywą
w Zielonce”.
Działki usytuowania obiektu:
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Zielonka w części (tłustym drukiem - numery działek
w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia
pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
−
ew. nr: 49 (49/1, 49/2, 49/3, 49/4), 75/2 (75/3, 75/4, 75/5), 75/1
(75/6, 75/7) obręb 5-10-01, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−
ew. nr: 34/3 (34/5, 34/6), 34/4 (34/7, 34/8) obręb 5-10-03,
jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
•

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy
Zielonka, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery
działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery
działek po podziale):
−
ew. nr: 41/3 (41/4, 41/5) obręb 5-10-01, jedn. ewid. 143404_1,
Zielonka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia
terenu i urządzeń wodnych, niewchodzące w skład projektowanego
pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod
budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i urządzeń wodnych,
w nawiasach – numery działek po podziale):
−
ew. nr: 44, 41/3 (41/4, 41/5), 49 (49/1, 49/2, 49/3, 49/4) obręb
5-10-01, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka.
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.
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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zz Zielonka. Sprawca pokonując
zabezpieczenie (kłódkę) dostał się
do wnętrza piwnicy skąd skradł
elektronarzędzia: piłę spalinową,
wkrętarkę w opakowaniu Black&Decker,
wiertarkę, szlifierkę kątową. Sumę strat:
1000 zł.
zz Ząbki. W ramach organizowanych
przez Wydział d/w z Przestępczością
Samochodową Komendy Stołecznej
Policji działań ukierunkowanych
na zwalczanie przestępczości
samochodowej, funkcjonariusze WPS 
KSP zatrzymali Łukasza Sz. (lat 29)
jako osobę podejrzaną o kierowanie
pojazdem marki Rover w stanie
nietrzeźwości, wynik - 1,28 promila,
oraz Jarosława T. (lat 37), który
posiadał przy sobie środki odurzające
w postaci amfetaminy. Jednocześnie
Jarosław T. był osobą poszukiwaną
celem doprowadzenia do najbliższego
AŚ lub ZK.

20.08.2019

zz Ossów. Sprawca po wejściu do
otwartego domu skradł portfel
z zawartością pieniędzy w kwocie
80 złotych oraz telefon komórkowy
Huawey Y5 wraz z kartą SIM na
szkodę zgłaszającej.
zz Radzymin. Kradzież samochodu
marki Infiniti QX 70 koloru czarnego,
rok produkcji 2016. Pojazd
zabezpieczony był fabrycznie. Wartość
strat wynosi około 140 000 zł.
Postępowanie prowadzi KP Radzymin.
zz Zielonka. Policjanci KP Zielonka
zatrzymali na ulicy dwóch mężczyzn
Huberta G. oraz ob. Ukrainy (lat 22),
którzy na wezwanie policjantów
dobrowolnie wydali środki odurzające
w postaci suszu roślinnego barwy
szaro-zielonej (marihuana). Ponadto
podczas przeszukania w miejscu
zamieszkania Huberta G. ujawniono
kolejną torebkę z zapięciem
strunowym z zawartością suszu

roślinnego barwy szaro-zielonej
(marihuana).

21.08.2019

zz Sulejów. Sprawcy w nieustalony
sposób skradli z niezabezpieczonej
obory 3 sztuki bydła: roczną jałówkę
oraz dwa kilkumiesięczne byki. Wartość
strat: 6000 zł. Postępowanie prowadzi
KP Jadów.

22.08.2019

zz Wołomin. Kierownik sklepu
powiadomiła, że n/n sprawcy z namiotu
wyprzedażowego (znajdującego się
przy sklepie) skradli: dwie kuchenki
mikrofalowe marki Hoffen, robot
kuchenny marki Hoffen oraz dwa
krzesła biurowe. Suma strat: 1400 zł
na szkodę sklepu. Interweniujący na
miejscu funkcjonariusze zatrzymali
pracownika ochrony ob. Ukrainy lat
19, podejrzewanego o współudział
w dokonaniu w/w kradzieży.
zz Ząbki. Funkcjonariusze WRD KPP 
Wołomin zatrzymali do kontroli pojazd
marki Opel Astra. Kierujący nim Rafał
D. według świadków spowodował
uszkodzenie ogrodzenia. Kierowca
został przebadany na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu
– wynik: 3,32 promila. Ponadto po
sprawdzeniu okazało się że jest on
poszukiwany do ustalenia miejsca
pobytu - kara pozbawienia wolności na
okres 3-ch miesięcy i 29 dni.
zz Jasienica. Około godziny 12:20 na
ul. Słonecznej w Jasienicy kierujący
rowerem Jarosław J. (lat 58) wykonując
manewr skrętu nie zasygnalizował
tego ręką i doprowadził do zderzenia
z prawidłowo wyprzedzającym go
motocyklistą Radosławem G. (lat
18). W wyniku zderzenia kierujący
motocyklem marki Kawasaki uderzył
w znak drogowy i poniósł śmierć na
miejscu, a kierujący rowerem przewrócił
się na jezdnię i w wyniku uderzenia
nieprzytomny został zabrany przez

pogotowie do szpitala. Od rowerzysty
pobrano krew do badań. Postępowanie
prowadzi KPP Wołomin.

23.08.2019

zz Ząbki. Sprawcy po uprzednim
wyłamaniu zamków w drzwiach
kierowcy i tylnych drzwiach komory
ładunkowej samochodu dostawczego
dostali się do wnętrza pojazdu, skąd
skradli artykuły spożywcze, tj. batony
"Mars" "Prince Polo" "Knoppers ". Pojazd
zaparkowany był w garażu podziemnym
w bloku. Wartość skradzionego mienia
oceniona została na sumę ok. 500 zł.,
natomiast wartość uszkodzeń na sumę
ok. 1500 zł.

24.08.2019

zz Zielonka. Policjanci ZPI KP Zielonka
zatrzymali na ulicy Jakuba M.,
który na widok Policjantów odrzucił
zawiniątko papierowe z zawartością
suszu roślinnego barwy szaro-zielonej
(marihuana).

25.08.2019

zz Wołomin. Policjanci WP KPP 
Wołomin zatrzymali Włodzimierza R.,
który kierował po drodze publicznej
samochodem marki Peugeot będąc pod
wpływem alkoholu - 0,64 promila.

26.08.2019

zz Radzymin. Kradzież pojazdu marki
VW Passat, kombi, koloru białego, rok
produkcji 2017. Pojazd zaparkowany
był na ulicy - przed posesją. Suma strat:
140000 zł.

27.08.2019

zz Marki. Z terenu zamkniętej posesji
sprawca dokonał kradzieży przyczepy
lekkiej marki Neptun o wartości 2000
zł oraz towaru znajdującego się na
przyczepce w postaci kabla, włókna
szklanego o wartości 4900 zł. Łączna
suma strat 6900 zł. Postępowanie
prowadzi KP w Markach.

zz Marki. Sprawca po uprzednim
pokonaniu zabezpieczenia (linki
stalowej) dokonał kradzieży
pozostawionego przy wejściu do galerii
handlowej w Markach roweru marki
Cube, koloru szaro zielonego o wartości
1600 zł, na szkodę zgłaszającego.
Postępowanie prowadzi KP Marki.
zz Marki. Policjanci KP w Markach
zatrzymali Grzegorza I. oraz Elżbietę
K. Podczas wykonywania czynności
- w toku przeszukania mieszkania
ujawniono plastikowe pudełko,
w którym znajdowało się 11 torebek
foliowych z zapięciem strunowym
z zawartością suszu koloru brunatnozielonego (marihuana).

28.08.2019

zz Wołomin. Z terenu nieogrodzonej
działki nieznani sprawcy skradli 20
sztuk rur kanalizacyjnych wartości 2000
złotych.
zz Myszadła. Funkcjonariusze KP 
w Jadowie przybyli na miejsce
zdarzenia i ustalili podczas rozmowy
z mieszkańcem Węgrowa, że ok. godz.
23.00 przyjechał  on wraz ze swoim
szwagrem na terenie zamkniętej
posesji, gdzie w zamkniętej od
zewnątrz stajni znalazł ciało swojej
matki  (lat 71), która miała liczne
otarcia i zasinienia na całym ciele,
ranę kłutą oraz rany tłuczone na
głowie. W toku podjętej penetracji
terenu funkcjonariusze KP w Jadowie
ok. 50 m. poza terenem posesji
ujawnili zwłoki mężczyzny (lat
87). Jak ustalono córka 71-letniej
kobiety dzień wcześniej rozmawiała
telefonicznie z matką. Zmarli mieszkali
sami. Przybyły na miejsce lekarz
NPL wystawił kartę informacyjną
o treści: "zgon". Decyzją Prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Wołominie
na miejscu wykonano czynności
procesowe z udziałem technika
kryminalistyki KPP Wołomin. W toku
podjętych czynności funkcjonariusze KP 

w Jadowie zatrzymali osobę podejrzaną
o przedmiotowe przestępstwo,
mężczyznę (lat 56). Po wykonaniu
czynności procesowych w/w osadzono
w PDOZ. Postępowanie prowadzi KPP 
Wołomin.

30.08.2019

zz Urle - Stacja PKP. Przybyła na miejsce
zdarzenia załoga WRD KPP Wołomin
ustaliła, że o godzinie 07:13  pociąg
relacji Szklarska Poręba – Białystok (o nr
61191) potrącił ze skutkiem śmiertelnym
przechodzącą przez przejście na perony
kobietę (lat 19). Kobieta ze słuchawkami
w uszach, przechodziła przy zamkniętych
rogatkach. Według relacji świadków
przepuściła ona jeden pociąg i weszła
pod nadjeżdżający pociąg z przeciwnej
strony. Do potrącenia doszło na
53,200 km. Na miejsce skierowano
grupę dochodzeniową z KPP Wołomin
z technikiem kryminalistyki w celu
przeprowadzenia czynności z udziałem
dyżurującego Prokuratora Rejonowego
w Wołominie. Po wykonaniu czynności
procesowych ciało przewieziono
do Centrum Medycyny Sądowej
w Warszawie. Postępowanie prowadzi
KPP Wołomin.
zz Ząbki. Kierownik budowy  
powiadomił o wypadku w pracy. Na
terenie budowy podczas naprawy
koparki, pracownik naprawiający pojazd
w momencie wykonywania obrotu
koparki wszedł między samochód
ciężarowy a łyżkę kaparki gdzie został
przygnieciony. Poszkodowany został
przewieziony do szpitala z urazem
klatki piersiowej.

01.09.2019

zz Strachów. Kradzieży pojazdu marki
Mazda 6, rok produkcji 2016, koloru
czarnego.  Suma strat ok.100000 zł  
Informacje uzyskane od Tomasza Sitka,
rzecznika prasowego KPP Wołomin,
opr. AM
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Daniel Żochowski
ponownie najlepszy
w Małej Mili!
Pierwszy linię metę 10. Małej Mili Mareckiej przekroczył Daniel
Żochowski z Warszawy (z czasem 4:37), tym samym powtórzył
osiągnięcie sprzed roku. Wśród Pań pierwsza na mecie zameldowała się
Ewa Jagielska z czasem 4:59. Pobiła tym samym własny rekord imprezy
z 2014 roku. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli Markowi Biegacze.
RD
Jubileuszowa edycja biegu przyciągnęła
ponad 300 biegaczy, którzy nie przestraszyli się nawet upalnej pogody. Ulicami
Środkową i Małą przebiegły wszystkie pokolenia, najstarszy uczestnik urodził się
w 1939 roku, a przecież wśród zawodników
nie brakowało kilkuletnich dzieci. Każdy kto ukończył
Małą Milę Marecką otrzymał okazjonalny
medal
z jednym z najważniejszych
mareckich zabytków – Pałacykiem
Briggsów.
D a n i e l
Żochowski i Ewa
Jagielska to tryumfatorzy
kategorii
OPEN.
Wśród młodzieży
do lat 18 najlepsi byli Wiktoria
Pruszyńska (5:58)
oraz Zawadzki Mateusz (5:43). W najmłodszej kategorii do lat 13 zwyciężyli Anna
Gojło (6:53) oraz Jakub Łuczyk (5:47). W kategorii drużynowej pierwsi byli Markowi
Biegacze. Za klubem z Marek znalazł się
Żurawski Team, a na najniższym stopniu

podium stanęły Tygryski.
Biegacze w tym roku otrzymali od organizatorów nietypowy gadżet – ekologiczną
torbę zakupową. Upominek miał zwrócić uwagę na problem rosnącego zużycia
plastiku – w tym jednorazowych torebek.
Dzięki torbie z logo Małej Mili biegacze
będą mogli pokazać, że nie tylko są fit, ale
też eko.
Na zakończenie biegu zagrał
zespół Na Pełnej. Duet znany
z portalu YouTube
występował
już na Mili w 2017
roku. Także teraz udało im się
nawiązać świetny kontakt z publicznością, która
nie wypuściła ich
bez kilku bisów!
– Dziękuję
wszystkim, którzy od 2010 roku
budowali z nami
Małą Milę Marecką. Przez te wszystkie lata
było to prawdziwe święto ul. Małej. Mam
nadzieję, że nie tylko ja, ale też zawodnicy i kibice będą mili wspominać ten czas
– mówi Mikołaj Szczepanowski, jeden z organizatorów biegu.

15 WRZEŚNIA 2019 R.

DOŻYNKI POWIATOWOGMINNE W WOLI CYGOWSKIEJ
11:30 Korowód wieńców

16:00 Pokazy lotnicze

12:00 Msza Święta

17:00 Koncerty
(Roberto Zucaro z zespołem,
show Mario Carota,
koncert Parkway,
zabawa taneczna
z DJ Marcel – Disco Polo)

13:00 Obrzędy dożynkowe i ceremonia
dzielenia chlebem
14:00 Przegląd artystyczny,
zawody lotnicze na celność
lądowania o Puchar Organizatorów
15:00 Rozstrzygnięcie konkursu
na najpiękniejszy wieniec

PIKNIK LOTNICZY
impreza towarzysząca

Ponadto: atrakcje dla dzieci, stoiska z regionalnymi produktami,
degustacja lokalnych potraw, wieczorna potańcówka!
ORGANIZATORZY:
GMINA POŚWIĘTNE

PATRONI MEDIALNI:

GMINNE
CENTRUM
KULTURY
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Rowerzysta na chodniku
Dokończenie ze str. 1

Czy osoba jadąca rowerem,
ze względu na wzmożony ruch
i trudności na drodze może
podjąć decyzję o jeździe po
chodniku, aby zwiększyć swoje
poczucie bezpieczeństwa?

– Tam, gdzie jest dopuszczony
ruch powyżej 50 km na godzinę,
czyli przy drogach krajowych, wojewódzkich, gdzie nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów, można
jechać chodnikiem, ale musi on
mieć 2 metry. Zawsze jednak rowerzysta musi pamiętać, że to
pieszy jest tam na prawie i należy
mu ustąpić.

Jak interpretowane jest zderzenie roweru z samochodem
jeśli rowerzysta poruszał się po
chodniku, a kierowca zgodnie
z przepisami podjechał do skrzyżowania?

– W tym przypadku lub podobnych sytuacjach policjanci zawsze
dokładnie zapoznają się w opisem
zdarzenia oraz relacjami stron
uczestniczących w takim zdarzeniu. Niejednokrotnie są to sytuacje
nietypowe, które policjanci muszą
rozpatrzyć indywidualnie, zdarza
się nawet, że kierują sprawy do rozpatrzenia przez sądy oraz powoływani są biegli w zakresie zdarzeń
drogowych. Tak więc interpretacja
zdarzenia, o które Pani pyta zależy od okoliczności jego powstania
oraz obrażeń ciała jakich mogli doznać jej uczestnicy, jak również powstałych strat.

Czy rowerzysta może przejeżdżać na rowerze przez pasy
przeznaczone dla pieszych?

– Nie. Jest to ewidentne wykroczenie drogowe za które grozi mandat karny w kwocie 100 złotych.
Przede wszystkim należy pamiętać o własnym bezpieczeń-

stwie
oraz
bezpieczeństwie
innych uczestników ruchu drogowego. Piesi czy rowerzyści są tzw.
niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego ponieważ w trakcie „zderzenia” z pojazdem nie
mają ochrony. Kierowca w trakcie
zdarzenia może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Natomiast pieszy czy
rowerzysta jest narażony na najpoważniejsze konsekwencje już
przy prędkościach pojazdu rzędu
20-30 km/h. Przy prędkości 50
km/h, szanse na przeżycie pieszego maleją o połowę, natomiast
przy prędkości około 80 km/h
jego szanse na przeżycie są bliskie
zeru.
Bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu zależy od
wielu czynników. Wszędzie gdzie
jest możliwe oddziela się ruch
pieszych i ruch pojazdów. Niestety w wielu przypadkach ruch
pieszych odbywa się wspólnie
z ruchem pojazdów np. podczas
przechodzenia przez jezdnię i tam
bezpieczeństwo pieszych zależy
w dużej mierze od nich samych.
Około połowa wypadków drogowych z udziałem niechronionych
uczestników ruchu drogowego,
to wynik nieprawidłowego zachowania się ich na drodze. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest
nieostrożne wejście na jezdnię,
nieprawidłowe jej przekraczanie, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, jak również
wjeżdżanie na przejścia dla pieszych przez rowerzystów.
Niestety w dniu 27 sierpnia br
w miejscowości Guzowatka gm. Radzymin, w okolicy szkoły podstawowej została potrącona przez samochód osobowy Hyundai, kierowany
przez 23-latkę (stan trzeźwości –
0,00 mg/l) małoletnia: lat 13.

Z obrażeniami ciała 13-latka
została przewieziona do Szpitala Dziecięcego w Warszawie,
gdzie zmarła. Według wstępnych ustaleń dziewczynka, która poruszyła się rowerem wtargnęła na przejście dla pieszych
tuż przed nadjeżdżającym pojazdem. Postępowanie prowadzi KPP Wołomin. To bardzo
tragiczne zdarzenie drogowe
z udziałem dziecka, które miało
miejsce tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego i na progu
kończących się wakacji.

FAKTY.bezpieczeństwo

Ruszyła akcja „ Bezpieczna
droga do szkoły”.
Od 2 września br. droga do
szkoły i z powrotem będzie stałym
elementem w życiu dziecka, aż do
wakacji. Zatem droga ta powinna
być bezpieczna. O to zadbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierujący pojazdami w rejonach szkół
powinni zachować ostrożność,
unikać wszelkiego działania, które
mogłoby spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Wszyscy powinni
mieć na uwadze, że po wakacjach,
dzieci mają często rozproszoną
uwagę i nie zawsze przestrzegają
zasad ruchu drogowego.
Stałym
elementem
działań
„Bezpieczna droga do szkoły” jest
zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje
wychowania
komunikacyjnego
z dziećmi. Zajęcia z policjantem są
dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co
zachęca je do poznawania zasad

fakty.wwl

					

ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy
z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom
porad praktycznych oraz wskazać
najbardziej niebezpieczne miejsca
w rejonie szkoły. Kształtowanie
u dzieci właściwych nawyków to
żmudna praca, ale opłaca się ją
wykonać, bo nawyki te zostają na
całe życie.
Przypominamy rodzicom, że nie
każdy pierwszoklasista może być
samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może
korzystać z drogi tylko pod opieką
osoby co najmniej 10-letniej (nie
dotyczy to strefy zamieszkania
i drogi przeznaczonej wyłącznie
dla pieszych). Bardzo ważnym
czynnikiem zwiększającym bez-

REKLAMA

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zielonka
i o wyznaczeniu ponownego
terminu składania wniosków.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.2 i 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), informuję o podjęciu przez
Radę Miasta Zielonka uchwały Nr XLVIII/474/18 Rady Miasta
Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zielonka uchwalonego Uchwałą
Nr XVII/145/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 07.02.2008r. oraz
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko do ww. opracowania.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany
studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 września 2019 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:
1) pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5,
05-220 Zielonka,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia
nieruchomości, której wniosek dotyczy,
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
http://www.bip.zielonka.pl/index.php?dz=4&id=55

Burmistrz Miasta Zielonka
Kamil Michał Iwandowski

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

pieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów
odblaskowych. Rodzice, którzy
zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych
w fotelikach ochronnych lub
specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać
z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od
strony jezdni.
Akcja „Bezpieczna droga do
szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do
wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

asp. szt. Tomasz Sitek
- rzecznik KPP Wołomin

REKLAMA

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

