tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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To biblioteka
z klimatem
Rozmowa z Izabelą Bochińską,
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wołominie.
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Już w niedzielę wybory!
Do wyborów parlamentarnych zostało kilka dni. To ważne wydarzenie, gdyż wskutek głosowania wybieramy osoby,
które podejmują decyzje dotyczące wielu dziedzin naszego życia. Tak więc – warto zagłosować!

•
•

RD

Koalicja Obywatelska PO .N IPL
Zieloni - 23,49%.
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 13,08%.
Komitet
Wyborczy
Polskie
Stronnictwo Ludowe - 7,86%.
Komitet Wyborczy Konfederacja
Wolność i Niepodległość - 7,02%.
Komitet
Wyborczy
Koalicja
Bezpartyjni i Samorządowcy 2,05%.

Organizacje zajmujące się edukacją obywatelską zachęcają do
głosowania. Publikowane są sondaże, komentarze, prezentacje,
programy i wyniki prawyborów.

•

Jak było 4 lata temu?

„Młodzi głosują”

Warto przyjrzeć się, jak mieszkańcy powiatu wołomińskiego głosowali 4 lata wcześniej w wyborach
2015 roku. Wtedy w powiecie wołomińskim liczba uprawnionych do
głosowania to 176 461 osób. Liczba
wydanych ważnych kart do głosowania 101 694. Liczba ważnych
głosów 99 721. Liczba nieważnych
głosów 1973. Frekwencja w powiecie wołomińskim wyniosła 57,63%.

W Wołominie, w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Wacława
Nałkowskiego
przeprowadzono
8 października prawybory w ramach programu „Młodzi głosują”
realizowanego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej.

•

Wyniki głosowania z I LO z Wołomina:

Wyniki głosowania w 2015 roku
w powiecie wołomińskim

• Komitet
Wyborczy
Prawo
i Sprawiedliwość - 46,80%.
• Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP – 19,85%.
• Komitet Wyborczy Nowoczesna
Ryszarda Petru – 7,77%.
• Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15” - 7,61%.
• Komitet Wyborczy KORWiN –
5,25%.
• Koalicyjny Komitet Wyborczy

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – 4,61%.
• Komitet Wyborczy Partia Razem – 3,67%.
• Komitet
Wyborczy
Polskie
Stronnictwo Ludowe – 3,66%.
• Komitet Wyborczy Wyborców
Zbigniewa Stonogi – 0,79%.

Przed nami wybory 2019
roku

ry zorganizowano w Wieruszowie
(łódzkie).

Przed wyborami publikowane są
różnorodne sondaże i organizowane przedsięwzięcia, mające na
celu przybliżyć ideę wyborów. Na
tydzień przed wyborami prawybo-

Wyniki głosowania w formie
tradycyjnej z Wieruszowa:

• Komitet
Wyborczy
Prawo
i Sprawiedliwość - 46,50%.
• Koalicyjny Komitet Wyborczy

• Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 30,39%.
• Komitet
Wyborczy
Prawo
i Sprawiedliwość - 27,45%.
• Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 18,62%.
• Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO .N IPL
ZIELONI - 16,67%.
• Komitet
Wyborczy
Polskie
Stronnictwo Ludowe - 5,89%.
• Komitet Wyborczy Wyborców
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy - 0,98%.

REKLAMA

FAKTY.samorząd

Tropem Hubala
W niedzielę, 29 września odbyły się obchody 80.
rocznicy pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal
w Krubkach-Górkach (gmina Poświętne).
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Miejsce

Rafał Orych

na liście nr

Rafał

Pazio

Kandydat do Sejmu RP

Materiał wyborczy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

REKLAMA

tel. 22 787 55 52

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

Od 27 do 29 września 1939 r.
mjr Dobrzański ze swoim oddziałem liczącym 180 żołnierzy
stacjonował w majątku sióstr
Zofii Arkuszewskiej i Wandy
Chełmickiej w Krubkach.
Tutaj dowiedział się o kapitulacji Warszawy. Postanowił,
że nie złoży broni i uda się na
południe Polski. Przedarł się
na Kielecczyznę, gdzie stoczył liczne potyczki z Niemcami. Poległ 30 kwietnia 1940 r.
pod Anielinem k. Opoczna. Był
ostatnim żołnierzem II Rzeczypospolitej, który munduru nie
zdjął i broni nie złożył.

Rajd konny
Tegoroczne obchody miały
wyjątkową oprawę. Pierwszymi
akcentami były IV Bieg Hubala
i Rajd Konny.
Komandorem rajdu był Adam

Sulewski. Wzięły w nim udział:
Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1. Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki, 201 Pułk
Szwoleżerów z Radzymina, stajnia
TAXUS z Niegowa oraz prywatne
konie.
Następnie miało miejsce wręczenie nagród. Otrzymali je również uczestnicy konkursu literackiego „Tropem Hubala”, który
zorganizowało Gminne Centrum
Kultury w Poświętnem.
W tym roku uroczystości okrasiła rekonstrukcja przyjazdu „Hubala” do Krubek. W rolę mjr. Dobrzańskiego wcielił się Andrzej
Michalik, a w Zofię Arkuszewską
– prawnuczka majora Ksenia Sobierajska.
O 14.00 odbyła się Msza Święta polowa w intencji Ojczyzny,
szczególnie tych, którzy oddali za
nią życie, jak mjr Dobrzański.

Czytaj na str. 6
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Mariusz, 12-letni mieszkaniec gminy Strachówka cierpi na nieuleczalną chorobę. Jest nadzieja na leczenie w USA.
Każdy, kto chce pomóc chłopcu, niech wyśle SMS o treści „Mariusz” na numer 72052. Zwracamy się również do firm
budowlanych, które mogłyby przekazać materiały niezbędne do budowy nowego domu.
Kontakt za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce pod telefonem (25) 676 06 73.

Pomoc
dla Mariusza
FAKTY.felieton

fakty.news

Mały książę

opr. eda

W sobotę, 12 października
o godz. 16.30 w kinie Kultura w Wołominie, ul. Mickiewicza 9 wystawiony zostanie spektakl „Mały książę” –
niezwykłe widowisko, opowiedziane
piaskiem, wodą i światłem w wykonaniu Tetiany Galitsyny – gwiazdy
programu „Mam Talent”. Bilety do
nabycia: w kasie kina Kultura, tel.
22 776 27 51. Zamówienia grupowe
i informacje: tel. 515 400 723. Bilety/linki/do zakupu biletów na portalu biletowym: http://bit.ly/2QcBjQQ.
Bilety przez Internet: kupbilecik.pl,
panbilet.pl, biletyna.pl.

Trzy litry w skórach, w automacie – część II
W maju tego roku na łamach „faktów.wwl”
o zakresie napraw, jakie zostały
przeprowadzone. Oberwały tylne
opublikowany został mój felieton pod nazwą „Trzy
prawe drzwi i nadkole. Po jakimś
litry w skórach, w automacie” o tym, jak bardzo
marzę
Starosta Wołomiński
Adam
Lubiak też przedni zdeczasie
pryśnięto
o samochodzie… w skórach i automacie.
Z trzema
rzak, bo był
już porysowany. Na
i Dyrektor
Powiatowej Biblioteki
Publicznej
naprawianym nadkolu wychodzi
litrami pod maską. We wrześniu udało
mi
się
spełnić
to
im. Heleny i Stefana Nasfeterów
w Wołominie
delikatnie
ruda, ale biorąc pod
przyziemne marzenie. Tym samym wracam do pisania!
uwagę resztę samochodu, jest to
Joanna Hołubicka
pikuś. Podobno u Niemców bra-

zapraszają
na:dobrych lakierników i blakuje

Chaplin w Markach
Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2 zaprasza w niedzielę,
13 października o godz. 18.00 na
spotkanie z historią kina i projekcje
filmowe z muzyką na żywo pt. „W kinie z Chaplinem”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotosów
i plakatów „W niemym kinie” oraz
występ Antoniny Van Dessel, która
wcieli się w rolę Poli Negri. Bilety:
10 zł, sprzedaż w sekretariacie MOK
oraz na stronie www.ewejsciowki.pl.
Informacje: www.mokmarki.pl, tel.
22 781 14 06.

11 października (piątek)
16:00 – Był sobie pies 2 – 17 zł
18:00 – (Nie)znajomi – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł
12 października (sobota)
16:30 – Teatr Piasku – Mały Książę
– 75 zł
13 października (niedziela)
14:00 – Był sobie pies 2 – 17 zł
16:00 – (Nie)znajomi – 18 zł
18:00 – Boże Ciało – 18 zł
14 października (poniedziałek)
16:00 – Był sobie pies 2 – 17 zł
18:00 – (Nie)znajomi – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł
15 października (wtorek)
16:00 – Był sobie pies 2 – 17 zł
18:00 – (Nie)znajomi – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł
16 października (środa)
19:00 – Kobieta Idealna – 85 zł
www .kino.robi.to
17 października
(czwartek)
16:00 – Był sobie pies 2 – 17 zł
18:00 – (Nie)znajomi – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł

www.kino.robi.to
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Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

Kilka miesięcy poszukiwań
i oto jest on – wymarzony reprezentant koreańskiej myśli

technologicznej został odnaleziony w okolicach Stuttgartu. Pod
maską 3.3 v6 o mocy 235 KM i 308
Nm. Koniec końców na samochód
wydałem więcej, niż planowałem,
ale trafiła się niezła sztuka. Kupiłem go od drugiego właściciela
(pierwszym właścicielem był ojciec drugiego), a „na szafie” ma
nieco ponad 1/8 miliona kilometrów przebiegu.
I wiem, gdzie był bity! Mam papiery ze wszystkich przeglądów,
w tym dokument informujący

charzy.

Ale to musi żłopać
W przyszłym roku pewnie go
zagazuję, bo teraz mam trochę
wydatków. Niemniej, spalaniem
jestem zaskoczony pozytywnie
i z ręką na sercu muszę przyznać,
że raporty podane przez użytkowników portalu Autocentrum
są prawdziwe. W mieście pali mi
12,5 litra, w trasie 10, co przy tej
pojemności, masie i gabarycie

jest wynikiem bardzo dobrym. Jak
wdepnę gaz, to potrafi wcisnąć
w fotel, jak zahamuję, to hamuje,
a jak skręcam, to skręca. Tylko
trochę buja na łukach, ale to wielki
sedan, więc nie można oczekiwać
przyczepności rodem z niskiego
coupé.
Poza tym automat zmienia biegi bardzo gładko i nie czuć, żeby
stanowił kaganiec dla samochodu.
Jestem zachwycony tym, jak przyjemnie nim się jeździ.

Poznaj pieśń mojego ludu
W tym samochodzie musi oczywiście grać „Sonata księżycowa”,
doskonale oddająca jego miękko
zestrojone, maślano wręcz pokonujące doły zawieszenie. Chyba
trochę zdziadziałem, bo nigdzie
mi się nie spieszy. A gdy mi się
spieszy, to lecę jak dzik.

FAKTY.historia

Kadry niepodległości. Nasfeterowie
W historii większości naszych miast są takie rodziny, których działalność szczególnie wpłynęła na rozwój miejscowości. Ale rzadko możemy mówić o znaczeniu tak wieloaspektowym, szerokim i długotrwałym jak w przypadku
rodziny Nasfeterów i Wołomina.
Grzegorz Dudzik
Ślady Nasfeterów odnajdziemy w sferze kultury, historii organizacji społeczności, kościoła
lokalnego oraz lokalnych wydarzeń patriotycznych. Wystawa
„Kadry niepodległości. Nasfeterowie”, którą oglądać możemy
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, opowiada
o tych ważnych historycznych
epizodach i zależnościach.

Wystawę

„Kadry niepodległości. Nasfeterowie”

dy wołomińskiego getta i tragedii do prawdopodobnych źródeł jego
wojny. Nie mogło zabraknąć wątku filmowego zainteresowania, czyli
związanego z dziedzictwem kul- do działalności filmowej stryja SteOtwarcie:
Stefan Nasfeter i jego żona cieturowym, czyli historii jednego fana Nasfetera. Opowiedział o jego
szyli się w przedwojennym Wołoz przedwojennych wołomińskich dwubiegunowej działalności w tym
W programie: opowieść Pawła Jaskulskiego kin,
o filmach
w przedwojennym
Wołominie
minie poważaniem i szacunkiem.
które mieściło
się właśnie w buzakresie: działalności kinowej i podynku przy Ogrodowej 1a (dziś sie- lityce repertuarowej oraz działalnoStefan – znany z późniejszych
dziba Powiatowej Biblioteki Publicz- ści producenckiej, która skończyła
produkcji filmowych angażował
nej im. Heleny i Stefana Nasfeterów). się dwoma pełnometrażowymi, posię w swoim mieście w wiele inicjatyw społecznych. Byli m.in.
Do realizacji projektu ekspozycji pularnymi przedwojennymi filmami
Rodzinną
grę
miejską archiwalne dokumenty, „Ty co w Ostrej świecisz bramie”
– wraz z żoną – chrzestnymi go przez Stefana Nasfetera) wypeł- posłużyły
sztandaru Cechu, wspomaga- niała foyer parteru budynku.
opowieści, fotografie i inne pamiąt- oraz „Kobiety na sprzedaż”.
li finansowo proboszcza Jana
Wystawę otworzyli: Agniesz- ki, które latami zbierali lokalni reDopełnieniem wspomnień o rodzinie Nasfeterów była rozegrana
Golędzinowskiego w budowie ka Czarnecka – gość specjalny, gionaliści.
Autorami wystawy są: Anna Ła- 5 października gra terenowa „Przyjkościoła pod wezwaniem Matki wnuczka Janusza Nasfetera, staroBożej Częstochowskiej; Stefan sta Adam Lubiak oraz Joanna Hołu- zar, która stworzyła koncepcję me- dę... poznam... odkryję... wołomińpełnił funkcję prezesa komite- bicka – dyrektor Powiatowej Biblio- rytoryczną i scenariusz oraz Rene ski szlak Nasfeterów”. Jej uczestnicy
tu budowy pomnika „Obrońcom teki Publicznej w Wołominie.
Wawrzkiewicz – autor projektu podążali śladem miejsc związanych
Ojczyzny”. Te zasługi rodziny
graficznego. Ekspozycja będzie z działalnością patronów biblioteki,
Nasfeterów dla Wołominach zo- Plansze-wspomnienia
prezentowana do lutego 2020 roku. mając do rozwiązania szereg speOdkryj Wołomin lat 20. i 30. Wygraj atrakcyjne nagrody!
stały w czasach powojennych
cjalnych zadań, takich jak np. twoEkspozycja składa się z plansz Wołomiński szlak
rzenie kokard narodowych, warszzawoalowane, ale krążyły od lat
taty kaligrafii, wypełnianie kadrami
w krwioobiegu miasta, wymaga- -wspomnień, opisujących historię Nasfeterów
jąc stosownej prezentacji.
taśmy filmowej. Całość kończyła się
związków Nasfeterów
Start:z Wołominem
Nie zmieściła wszystkich gości i okolicami. Wyodrębniono wątElementem niezwykle wzboga- w bibliotece, która pełniła tego dnia
(2 października) sala wystawowa ki dotyczące przyjazdu tej rodzi- cającym wernisaż była historycz- funkcję artystycznej kawiarni.
Rejestracja
16.00
losy12.00-13.00.
ich majątku Zakończenie
na opowieśćgry:
Pawła
Jaskulskiego
w odnowionej PBP, którzy chcie- ny do Wołomina,
Projekt „Kadry niepodległoli zwiedzić ekspozycję podczas Zgłoszenia
ziemskiegodrużyn
oraz historię
pomnika (w
o tym
filmach
w przedwojennym
Wo- ści. Nasfeterowie” dofinansowano
3-6 osobowych
jedna
osoba pełnoletnia)
wernisażu. I tak historia zato- „Obrońcom Ojczyzny Wołomin” łominie pt. „Kino Oaza – historia ze środków Programu Wieloletniepod nr tel. (22) 776 22 09 lub mailowo: biblioteka@pbp.wolomin.pl
czyła koło – długa kolejka do sali zbudowanego ku czci Bitwy War- i konteksty”. Dr Jaskulski – specja- go NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
– „oazy wspomnień” jak przed szawskiej. Są też zasygnalizowane lista od twórczości filmowej i lite- w ramach Programu Dotacyjnego
laty do kina Oaza (prowadzone- kwestie wielokulturowości, zagła- rackiej Janusza Nasfetera sięgnął „Niepodległa”.

Otwarcie wystawy

2 października 2019 r. godz. 15.00 Biblioteka Powiatowa ul. Ogrodowa 1a

„Przyjdę... poznam... odkryję...
wołomiński szlak Nasfeterów”

5 października 2019

Dofinansowano ze środków

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach

Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Biblioteka Powiatowa ul. Ogrodowa 1a

Organizator:

Patronat
honorowy:

Partnerstwo:

Patroni

medialni:

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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W Kobyłce ruszyła pierwsza edycja programu szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia –
„Szczepionka dla Seniora”. Program promocji zdrowia jest realizowany przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, który otrzymał dotację z Urzędu Miasta na ten cel w kwocie 19 tys. zł.
Do bezpłatnego szczepienia są kwalifikowane osoby, mieszkające w Kobyłce, spełniające kryterium wiekowe i będące
pacjentami kobyłkowskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Szczepienia będą wykonywane do wyczerpania
zapasów. Należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do rejestracji w Przychodni przy ul. Żymirskiego w Kobyłce.
Informacje i zapisy: 22 786 39 38.

Szczepienia
w Kobyłce
FAKTY.kultura

FAKTY.samorząd

To biblioteka z klimatem

Nowy dziedziniec przy
szkole w Duczkach

Rozmowa z Izabelą Bochińską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
fot. eda

fot. archiwum prywatne

Przy szkole w Duczkach (gmina Wołomin) powstał
nowoczesny dziedziniec. Pomysłodawcą inwestycji
jest Katarzyna Pazio, przewodnicząca Rady Rodziców
SP w Duczkach, która napisała projekt i złożyła go do
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
fot. archiwum

Edyta Nowak-Kokosza: Biblioteka skończyła 70 lat. Co przez ten
czas najbardziej się zmieniło?
Izabela Bochińska: – 70 lat woło-

mińskiej biblioteki, wołomińskiego
bibliotekarstwa to karta zapisana
minionymi latami życia biblioteki
i teraźniejszością. To chwila zadumy, refleksji i wspomnień, dająca okazję powrotu do początku
historii i ludzi, którzy ją tworzyli.
Współczesna biblioteka z dawnej
książnicy, gromadzącej i udostępniającej zbiory przekształciła się
w instytucję kulturalno-wychowawczą, aktywnie uczestniczącą
w życiu społecznym. Dziś to miejsce spotkań i integracji mieszkańców, przestrzeń do twórczej, kreatywnej edukacji i rozwoju pasji.
Zmieniła się rola bibliotekarza
– ze strażnika zbiorów stał się on
pośrednikiem między piśmiennictwem a czytelnikiem, wręcz
organizatorem czytelnictwa. Aby
sprostać postawionym zadaniom,
odpowiadać na potrzeby użytkowników wołomińscy bibliotekarze – oprócz doskonałej znajomości literatury współczesnej
i klasycznej – muszą posługiwać
się nowymi metodami i formami
upowszechniania książki. Podejmowane przez nas różnorodne
wydarzenia, realizacja kolejnych
projektów inicjują kontakt z literaturą, uczą rozumienia języka
przekazu różnych rodzajów twórczości, rozbudzają zainteresowania, rozwijają wrażliwość, estetykę
oraz wyobraźnię.
Niewątpliwie, przyznanie wołomińskiej bibliotece okazałego,
nowoczesnego obiektu, mieszczącego się przy ulicy Wileńskiej 32 –
w miejscu ważnym dla historii Wołomina postawiło przed nią nowe
możliwości i wyzwania. Funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń,
przyjazne i kolorowe otoczenie,
sprawiły, że biblioteka stała się
miejscem spotkań ludzi z różnych
pokoleń, centrum informacji, komunikacji społecznej i kultury.
Należy podkreślić, iż największą
wartością byli i są czytelnicy i pracownicy, którzy zawsze stanowią
duszę biblioteki oraz kształtują jej
kierunek rozwoju…

Poprzedni budynek biblioteki.

Aktualny budynek biblioteki.

Główne uroczystości odbędą
się 11 i 12 października. Jednak
obchody jubileuszowe trwają
już od kilku miesięcy…

by spędzić to sobotnie popołudnie
w bibliotece.
O godz. 13.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Zostań Superczytelnikiem”. A o godz. 17.00
wyjątkowa chwila – spotkanie
autorskie z Urszulą Zajączkowską – poetką, botaniczką, artystką
wizualną, mieszkanką Wołomina,
dzięki której Wołomin opisany jest
w sposób poetycki.

– Uroczyste obchody siedemdziesięciolecia biblioteki zostały
zaplanowane podczas dwudniowej sesji. Jednak kierując swą
ofertę do mieszkańców gminy
Wołomin, przez cały rok zachęcamy naszych czytelników, byśmy
wspólnie świętowali tak zacny jubileusz. Dlatego też z pewnością
zauważyliście Państwo, iż każdy
plakat promujący nasze wydarzenie posiada spójny graficzny znak
logo 70-lecia biblioteki.
Pobudzaliśmy mieszkańców do
kreatywności konkursem „Czytam w Wołominie” czy też nocą
w bibliotece pod hasłem „Wołomin moje miasto”. Chcąc docenić
za systematyczność, wytrwałość
oraz zamiłowanie do książek, zaprosiliśmy czytelników do konkursu „Zostań Superczytelnikiem”,
którego I edycja cieszyła się dużą
popularnością i przyczyniła się do
wzrostu czytelnictwa.
Warto podkreślić, że siedemdziesięciolecie biblioteki doskonale wpisuje się w ważny dla naszego miasta jubileusz 100-lecia
praw miejskich Wołomina.

Jakie niespodzianki czekają na
czytelników?

– Świętowanie rozpoczynamy
11 października o godz. 15.00 uroczystościami oficjalnymi. O godz.
18.00 zapraszamy na spotkanie
autorskie z Mariuszem Szczygłem – dziennikarzem, reportażystą, pisarzem, prezesem Fundacji
Wrzenie Świata, autorem cotygodniowej rubryki „Szczygieł poluje
na prawdę” w tygodniku „Duży
Format”.
12 października o godz. 12.00
– to czas magicznego przedstawienia. Fintikluszki – folkowe
okruszki Wędrowny Teatr Lalek
MAŁE MI – spektakl dla każdego widza. Fintikluszki to w języku mieszkańców krainy Dawno
Dawno Temu po prostu drobiazgi,
zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki,
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami.
Wskrzeszają świat Wielkoludów,
Domowych Skrzatów, zdradzają
tajemnice powstania Skowronka.
Bogactwo uniwersalnej mądrości
ludowej ukazane przy pomocy
różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek i instrumentów
muzycznych to doskonała okazja,

Wołomińska biblioteka to…

– Miejsce z klimatem na mapie Wołomina, to biblioteka mych
marzeń… Dokładamy wszelkich
starań, aby była nowoczesnym
ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury, otwartym
na ludzi i wiedzę. Instytucją wykorzystującą innowacyjne rozwiązania i kreującą przyszłość.

Doceniono Pani wieloletnią
pracę w bibliotece. Została Pani
tegoroczną laureatką tytułu
„Wołomińskie Magnolie”.

– Jestem ogromnie zaszczycona,
że dostrzeżono i doceniono moją
pracę na rzecz środowiska lokalnego. Budowa pozytywnego wizerunku biblioteki oraz zapewnienie
profesjonalnego poziomu usług
dla mieszkańców gminy Wołomin
jest moim zawodowym priorytetem, ale też pasją. Nagrody są
ważne, już sama nominacja jest
wyróżnieniem, stanowi to bowiem
niebagatelny bodziec do jeszcze
bardziej wzmożonej aktywności
w codziennej pracy w bibliotece
i jest wsparciem w sięganiu po
marzenia.
Pracując ponad 18 lat w wołomińskiej bibliotece, 7 lat na stanowisku dyrektora mam odwagę
i determinację do realizacji swoich
pomysłów, pomysłów pracowników i użytkowników.
Wszelkie nagrody, przyznawane
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski czy też Filar Kultury,
który otrzymałam, są nie tylko
moją nagrodą, ale przede wszystkim wyróżnieniem dla mojego
zespołu. To efekt wytężonej pracy całego zespołu biblioteki, koncepcji funkcjonowania biblioteki
opartej na zespołowości.
Życzymy sobie i naszym czytelnikom, aby wołomińska biblioteka cieszyła się dobrą opinią
w społeczeństwie lokalnym i była
powodem do dumy zarówno dla
mieszkańców, jak i władz samorządowych. Łączę wyrazy szacunku i podziękowania za każdy
wspólny dzień, każdy czytelniczy
rok!

RD
Pomysł
zyskał
ogromną
aprobatę społeczności lokalnej, która wzięła udział w głosowaniu na projekty złożone
do WBO 2019 i która oddała
bardzo dużą ilość głosów na to
właśnie zadanie.
W ramach inwestycji, której
koszt wyniósł ok. 140.000 zł,
stworzono atrakcyjne miejsce
do odpoczynku i spotkań nie
tylko dla uczniów, ale również
dla mieszkańców. Teren został
utwardzony i wypełniony zie-

Katarzyna Pazio

lenią. W donicach gabionowych,
które pełnią również rolę ławek,
posadzono rośliny. Na dziedzińcu pobudowano także małą scenę, która będzie wykorzystywana
podczas uroczystości szkolnych
i wydarzeń plenerowych. Dzięki inwestycji uczniowie szkoły
w Duczkach zyskali estetyczną
przestrzeń, która umożliwi im,
w czasie dobrej pogody, spędzanie przerw lekcyjnych na świeżym
powietrzu.
Uroczyste otwarcie dziedzińca
przy szkole w Duczkach odbędzie
się 14 października o godz. 11.00.

– Cieszę się ogromnie, że potrafimy się pięknie jednoczyć. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy
rokrocznie aktywnie uczestniczą
w głosowaniu na projekty złożone
do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi Katarzyna Pazio. – Od kilku lat piszę i pomagam
w redagowaniu wniosków składanych do WBO, które to właśnie
dzięki jedności społeczności lokalnej, są realizowane na terenie Duczek. Dzięki wygranym projektom
(za ok. 700.000 zł) udało się nam
zmienić przestrzeń wokół szkoły i przedszkola: pobudowano
nowoczesny plac zabaw przy szkole, powstała „Strefa Malucha
u Pszczółki Mai w Duczkach”, a w tym roku zyskaliśmy nowy
dziedziniec szkolny. Wygrane projekty WBO pozwoliły nam również stworzyć nowoczesną pracownię komputerową w szkole
oraz poprowadzić ciekawe warsztaty dla dzieci i dorosłych.
Cieszę się również, że w tym roku, wspólnie z mieszkańcami
miejscowości Stare Grabie, zaangażowaliśmy się w głosowanie
na społeczne wnioski złożone do budżetu gminy Wołomin na
rok 2020 i w przyszłym roku, dzięki wygranemu głosowaniu,
powstanie nowoczesny plac zabaw przy tamtejszej szkole oraz
zorganizujemy Muzyczne Pożegnanie Lata na terenie skweru
im. Zofii i Jana Mucharskich przy ul. Miłej w Duczkach. Przykłady zrealizowanych dotychczas projektów WBO pokazują,
że warto się jednoczyć wokół ważnych dla danej społeczności
spraw. Wzajemna życzliwość, zrozumienie oraz jednoczesna
konsekwencja i upór w działaniu przynoszą oczekiwane efekty.
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Uniwersytet dla każdego
Stowarzyszenie Powiatowy Uniwersytet Otwarty działa
od 2011 r. Dzięki bogatej ofercie słuchaczy przybywa.
We wtorek, 15 października o godz. 14.00 w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a
rozpocznie się inauguracja kolejnego semestru.

Mieszkańcy sygnalizują nam
potrzeby wprowadzenia zmian
O przetwarzaniu odpadów i transporcie lokalnym rozmawiamy z Kamilem Michałem
Iwandowskim, burmistrzem Zielonki.
fot. UM zielonka

eda
Głównym statutowym celem
PUO jest ustawiczne kształcenie
w formie wykładów edukacyjnych
z różnych dziedzin nauki. Uniwersytet działa aktywnie w ramach integracji pokoleniowej i regionalnej.
Patronują mu starosta wołomiński
oraz burmistrz miasta Ząbki Małgorzata Zyśk. Spotkania będą się
odbywały w każdy wtorek o godz.
13.45, również w PBP w Wołominie.
Słuchaczem PUO może być każdy mieszkaniec powiatu wołomińskiego, bez względu na wiek czy
wykształcenie. Informacje i zapisy: prezes PUO Jadwiga Suk – tel.
510 236 436.
Warto przyjść, warto skorzystać.
FAKTY.kultura

Ważni – niewidzialni
Piosenkarka i autorka tekstów, znana przede wszystkim
jako wokalistka zespołu Brathanki w latach 1998-2003.
Halina Mlynkova, bo o niej mowa, wystąpi w sobotę,
12 października w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Koncert odbędzie się w ramach Światowego Dnia
Hospicjów. Poprzedzą go przemówienia i prelekcje.
plakat 50_70_hospicjum_2019_k.pdf 1 11.09.2019 16:22:09

Edyta Nowak-Kokosza: W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia medialne o długotrwałej
awarii warszawskiej oczyszczalni „Czajka” i wywożeniu
z niej odpadów m.in. na teren
położony w granicach Zielonki.
Zlokalizowany jest on na byłym
poligonie w Rembertowie,
w miejscu po dawnym wyrobisku piasku. Proszę o komentarz
w tej sprawie. Co udało się zrobić do tej pory, na jakim etapie
jest ten temat?
Kamil Michał Iwandowski: – Zga-
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Edyta Nowak-Kokosza
To już 16. edycja Ogólnopolskiej
Kampanii Społeczno-Edukacyjnej
Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum
to też życie”. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: „Ważni – niewidzialni. Zauważ, zrozum,
wesprzyj”.
Wołomińskie
hospicjum
to
miejsce szczególne. To miejsce,
gdzie łagodzi się dolegliwości
i zaspokaja potrzeby nieuleczalnie
chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, bez względu
na wyznanie i system wartości.
Przyjmowani są tu chorzy z objawami choroby niemożliwymi do
złagodzenia w warunkach domowych. Pomocy udziela się chorym,
którzy nie mogą dłużej przebywać
w oddziałach szpitalnych, w domach rodzinnych lub domach
opieki ze względu na towarzyszące chorobie objawy. Hospicjum

w Wołominie opiekuje się nie
tylko chorymi osobami, wspiera również ich bliskich.
W niedzielę, 13 października
będzie okazja, by bliżej poznać
to szczególne miejsce – odbędzie się tzw. dzień otwartych
drzwi. Tradycyjnie poprzedzi go
Msza św. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Józefa Robotnika.
Warto przyjść, warto zobaczyć to szczególne miejsce.

Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7.
Koncert Haliny Mlynkovej
odbędzie się w sobotę,
12 października o godz. 18.00.
Informacje i rezerwacje wejściówek: www.mdkwolomin.
pl, tel. 22 787 45 13.
„fakty.wwl” objęły Światowy
Dzień Hospicjów patronatem
medialnym.

dza się. Obszar Zielonki, na którym
prowadzona jest działalność w zakresie przetwarzania odpadów,
znajduje się na poligonie, w miejscu po dawnym wyrobisku piasku
i jest on w dzierżawie prywatnej firmy. Powoduje to, że teren ten jest
wyłączony z jurysdykcji Burmistrza
Miasta Zielonka.
Jednak w związku z doniesieniami medialnymi o awarii oczyszczalni „Czajka” i niepokojącymi
informacjami o wywożeniu z niej
odpadów, między innymi do Zielonki, wystosowałem pismo do Starosty Wołomińskiego z wnioskiem
o przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania
warunków określonych w decyzji
nr 582/14. Starosta poinformował
mnie pisemnie, że zlecił pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Wołominie oraz Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przeprowadzenie kontroli na
terenie prowadzenia działalności
w zakresie przetwarzania odpadów.
Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przed podmiot
prowadzący działalność warunków
udzielonego zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zgodności
sposobu prowadzenia robót budowlanych z warunkami pozwolenia na budowę. Obecnie czekamy
na informacje o ustaleniach zespołu
kontrolnego.
Starosta wystąpił również do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie
kontroli w zakresie przestrzegania

przepisów o ochronie środowiska
oraz warunków udzielonego zezwolenia.
Ponadto, skierowałem pisma
do organów i urzędów na szczeblu wojewódzkim, kompetentnych
w zakresie ochrony środowiska,
z wnioskiem o podjęcie działań
o charakterze interwencyjno-kontrolnym.

Mieszkańcy są zaniepokojeni.
Pytają przede wszystkim, czy
jest to niebezpieczne dla ich
zdrowia.

– Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona
jest na tym terenie od wielu lat.
Pierwsza decyzja, dotycząca tego
terenu została wydana już w 1999
roku. Zgodnie z moją wiedzą, jaką
posiadam w temacie przetwarzania
odpadów w granicach administracyjnych Zielonki, kontrole podmiotu prowadzącego działalność na
terenie poligonu, na przestrzeni
kilkunastu lat były wielokrotnie
przeprowadzane i nie stwierdzono
nieprawidłowości. Zgodnie z tym,
co powiedziałem wcześniej, teren
ten jest wyłączony z jurysdykcji
Burmistrza Miasta Zielonka i nie
mam prawnych możliwości w zakresie podejmowania bezpośrednich działań interwencyjno-kontrolnych. Czekamy na odpowiedzi
urzędów i instytucji, do których
zwróciliśmy się z wnioskami
o sprawdzenie doniesień medialnych i kontrole prowadzonej działalności.

Drugim aktualnie ważnym
tematem w Zielonce jest transport lokalny. 30 września odbyło
się spotkanie organizacyjne,
poprzedzające ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie
kształtu komunikacji autobusowej i rowerowej w Zielonce.
Powstaje zespół ds. transportu
publicznego. Czy ma on usprawnić i przyspieszyć działania? Na
jakie zmiany komunikacyjne
mogą liczyć mieszkańcy?

– Tak, rozpoczęliśmy działania
w zakresie reorganizacji transportu

zbiorowego. Dotychczas obowiązujące rozwiązania częściowo się
zdezaktualizowały, zmierzamy do
usprawnienia miejskiej komunikacji
autobusowej w Zielonce. Mieszkańcy sygnalizują nam potrzeby wprowadzenia zmian, przede wszystkim
w zakresie zwiększenia częstotliwości kursów autobusów. W nowej
organizacji transportu zapewne
weźmiemy też pod uwagę rozwiązania komunikacyjne wprowadzone
przez sąsiednie samorządy. Będziemy analizować różne warianty komunikacyjne, na miarę możliwości
finansowych miasta. Ponadto planujemy wprowadzić udogodnienia
dla rowerzystów. Myślimy o rozbudowie sieci ścieżek rowerowych,
wprowadzeniu nowej jakości oferty
wypożyczalni rowerów, tworzeniu nowych miejsc parkingowych
i montażu samoobsługowych stacji
napraw rowerów w nowych lokalizacjach.
Chcemy włączyć w maksymalnym stopniu mieszkańców w proces ewolucji miejskiego transportu.
Będziemy konsultować z nimi już
na wstępnych etapach planowane
inwestycje i rozwiązania komunikacyjne. Za nami pierwsze spotkanie.
30 września rozmawiałem z mieszkańcami Zielonki o ich oczekiwaniach i potrzebach w zakresie komunikacji publicznej w Zielonce.
Informacja o możliwościach finansowych gminy stała się punktem
wyjścia w dyskusji. Mieszkańcy
przedstawili wiele uwag, padło też
wiele bardzo konkretnych rozwiązań, wartych analizy możliwości ich
wdrożenia.
W ostatnich dniach powołałem
zespół ds. transportu publicznego
w Zielonce, o charakterze doradczym w procesie konsultacyjnym.
Będzie on mieć za zadanie wybór
metod i technik konsultacyjnych,
uwzględniających specyfikę Zielonki i jej społeczności. W dalszym
etapie prac zespół przeprowadzi
analizę wyników konsultacji oraz
możliwości prawno-finansowych
wdrożenia rozwiązań zaproponowanych i oczekiwanych przez
mieszkańców.
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Kinga GAJEWSKA, Poseł na
Sejm RP o prawach Polek

Fotografie w Ząbkach
Z wykształcenia ekonomista i elektronik, pasją fotograf, czasem także
komercyjny. Robert Ołdakowski, bo o nim mowa, zaprezentuje swoje
fotografie w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach (filia na trybunie
sportowej), ul. Słowackiego 21. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 19
października o godz. 17.00. Okrasi go koncert Justyny Kieszek Onofrio.
eda

Rok 2018 wypełniony był tysiącami wydarzeń i uroczystości,
upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rok 2019 natomiast to 100-lecie wyborów do Sejmu Ustawodawczego.
Poza faktem, że były to pierwsze wybory na ziemiach polskich,
to po raz pierwszy mogły wziąć w nich udział Polki! Było to jedno
z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

świadczenia na warsztatach fotograficznych
w MOK w Ząbkach. Jest także laureatem kilku konkursów fotograficznych.
– Przygodę z fotografią rozpocząłem jeszcze w szkole podstawowej pod koniec lat
70. Nieustannie poszukuję w niej różnych
środków wyrazu – fotomontaż, fotografia
3D, fotografia plenoptyczna (lytro illum) czy
wreszcie surrealistyczna fotografia w tzw.
bliskiej podczerwieni. Od początku jednym
z moich głównych zainteresowań jest fotografia krajobrazowa – tak o sobie mówi artysta.
Warto przyjść, warto zobaczyć.

fot. archiwum prywatne

Robert Ołdakowski wiedzę i doświadczenie fotograficzne zdobywał bez specjalistycznych kursów, chociaż niedawno kilka
miesięcy spędził w Warszawskiej Akademii
Fotografii na szeregu tematycznych zajęć.
Jako pasjonat fotografii wymienia też do-
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fot. archiwum prywatne

Po 100 latach od tych pamiętnych wyborów kwestia praw kobiet pozostaje aktualna. Zakotwiczone w Konstytucji gwarancje
nadal zderzają się z rzeczywistością. Zróżnicowanie wynagrodzeń, nierówne zasady
awansów czy opór w powierzaniu kobietom funkcji kierowniczych i zarządczych
nadal są zmorą polskiej gospodarki i administracji publicznej. Skuteczna egzekucja
alimentów, realizacji polityki antyprzemocowej, przywrócenie finansowania in vitro
i wprowadzenie refundacji szczepień HPV,
przywrócenie wysokiego standardu opieki

okołoporodowej czy wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach wraz z refundacją
antykoncepcji powinny być bezwzględnie
zagwarantowane Polkom. Trzeba także powrócić do inwestycji w żłobki, przedszkola
i w osoby opiekujące się najmłodszymi.
Europejskość państwa nie mierzy się ilością wywieszonych flag czy skalą absorpcji
środków unijnych. Jednym z kluczowych
kryteriów jest poszanowanie podstawowych
praw i wolności człowieka. A równość szans
i brak dyskryminacji z uwagi na płeć jest fundamentem. I na nim budujmy nową jakość!
FAKTY.historia

REKLAMA

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

Niedziela
z Historią
w Chrzęsnem

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wołomina
W związku z zakończeniem wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminu obowiązywania obecnej taryfy dla ciepła
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o. zobowiązany był
do sporządzenia i przedstawienia Prezesowi URE kolejnego wniosku
taryfowego. Wniosek taki jest opracowywany według zasad określonych ustawą Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniem taryfowym.
Zawiera ceny i stawki opłat skalkulowane w oparciu o koszty uzasadnione. Są to wyłącznie koszty niezbędne do wykonywania działalności
koncesjonowanej. W przypadku ZEC działalność ta polega na wytwarzaniu i zaopatrzeniu odbiorców w ciepło.

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

W niedzielę, 6 października
w Pałacu w Chrzęsnem
(gmina Tłuszcz), odbył się
piknik historyczny „Niedziela z Historią – Pamięci
Walczącym o Niepodległość”.

Złożony wniosek podlega weryfikacji przez Urząd Regulacji Energetyki
pod kątem wysokości kosztów uzasadnionych, a jednocześnie chroni odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
Po zakończeniu weryfikacji wniosku Prezes URE zatwierdził w dniu
9 września 2019 r. kolejną XV Taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywać od dnia 1 października 2019 r.
Taryfa jest skomplikowanym algorytmem obliczeń, zatem trudno jednoznacznie obliczyć jej wzrost. Wg szacunków wzrost wynosi 8,97%.
Na wysokość cen i stawek opłat w nowej taryfie największy
wpływ w chwili opracowywania wniosku taryfowego mają opłaty
ponoszone przez przedsiębiorstwo na rzecz ochrony środowiska
tzw. EUA w systemie ETS. Przedsiębiorstwo musi nabywać uprawnienia na rynku giełdowym, gdzie ceny w ostatnich dwóch latach
wzrosły ponad 500%. W naszym przypadku skutkuje to obciążeniem
budżetu spółki o 3,5 mln wyższym niż w 2017 r.
ZEC Wołomin

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. red.
Uczestnicy wydarzenia mogli
posłuchać muzyki w wykonaniu Michała Steciaka, Macieja
Wróblewskiego, Anny Przybysz
z Zespołem, Norberta „Smoła”
Smolińskiego z zespołu Contra Mundum, Bartas Szymoniak
BeatRock i młodzieży pięknie
wykonującej pieśni i piosenki
patriotyczne. Koncertom towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, wystawa o tematyce
niepodległościowej,
stanowiska zręcznościowe.
Wydarzenie
zostało
zorganizowane przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy
AK, współorganizowane przez
Powiat
Wołomiński,
Pałac
w Chrzęsnem, Fundację Pomocy
i Więzi Polskiej „Kresy RP”. Piknik
został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Kultura
– Interwencje 2019”.
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Dam pracę
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

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

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

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
zzPoszukuję osoby do wyszukiwania informacji w Internecie. Stawka do ustalenia,
tel. 578 720 559

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.

Studnie

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

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- obsługa toy toy
- 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

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

Aroniowy zakątek Hanna Sawicka.
Syropy, naturalne soki, Wola
Cygowska 30, tel. 512 627 837

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

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, tel. 508 017 870
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764
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

Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K,
tel. 22 786 55 75, 602 516 890
Kamyk. Układanie kostki brukowej.
Kamień polny, łupany. Ogrodzenia,
grill, altany. Krzysztof Kozłowski Jadów, ul. Głowackiego 34,
tel. 25 675 42 52, 663 416 295

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

Obsługa imprez
Cukiernia Banasiak
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

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

Projekty

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

Ogrodzenia

Wierny aż do końca
Następnie miały miejsca przemówienia okolicznościowe.
– W tym właśnie miejscu, 80
lat temu żołnierzy majora Dobrzańskiego zaskoczyła wiadomość o kapitulacji Warszawy.
To tutaj major podjął decyzję
o sformowaniu oddziału Wydzielonego Kawalerii Wojsk Polskich. Stąd wysłał list do córki,
mając pełną świadomość jaka
będzie cena za dalszą walkę
o Polskę i honor – powiedział
wójt Sylwester Niźnik.
– Nasza obecność to hołd dla
bohatera. To obowiązek i zaszczyt. Skromny, ale ważny gest,
który czynimy z potrzeby serca. Składam hołd hubalczykom.

Dzięki takim ludziom jak major Dobrzański i jego żołnierze chodzimy
dziś z wysoko podniesioną głową.
Dumni z faktu, że jesteśmy Polakami – podsumował.
Kolejnym punktem uroczystości
była ceremonia wręczenia prywatnego odznaczenia – krzyża USQUE
AD FINEM im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Z rąk prof. Witolda Modzelewskiego odznaczenie otrzymali poeta
Ernest Bryll i kolarz Czesław Lang.
Krzyż przyznawany jest osobom,
które stoją na straży interesu i dobrego imienia Polski. W wolnym
tłumaczeniu dewiza usque ad finem
oznacza „wierny aż do końca”.
Część oficjalną zakończyły apel
poległych i złożenie wieńców pod
pomnikiem „Hubala”.

FAKTY.sport

Gliniankowa Pętla
Zielonkowskie akweny, kojarzące się głównie z letnim
odpoczynkiem, mają też sympatyków w gronie miłośników
biegania. Kilka lat temu wytyczono tam niewielką trasę do
joggingu.

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

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

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

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

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

SKLEP OGRODNICZY

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

dokończenie ze str. 1

Projektowe usługi

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

Tel. 602 724 738

Tropem Hubala

Grzegorz Lewandowski

Nieruchomości kupię

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.

FAKTY.sport

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

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

22 787 07 11
664 200 502

Brukarstwo

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

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

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

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

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

Zdrowie i uroda

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJE
OGŁOSZENIE

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

Grzegorz Dudzik
Od 9 lat na tej trasie, raz
w roku, w październiku rozgrywane są zawody: „Gliniankowa
Pętla”. Trasa biegu ma ok. 1600 m.
Prowadzi nieutwardzoną ścieżką
wokół stawów. Inicjatorem tego
jesiennego spotkania biegaczy
amatorów był blisko 10 lat temu
wieloletni radny, jeden z animatorów zielonkowskiego klubu
Lechici – Bogdan Krysiński.

W sobotę, 5 października pod
jego kierownictwem biegliśmy po
raz dziewiąty. Tym razem blisko 50
zawodników w kilku kategoriach
wiekowych od dzieci po seniorów.
W kategorii open zwyciężyli: Damian Piwko, Maciej Makarow i Dariusz Król. Współorganizatorami
zawodów byli Urząd Miasta Zielonka oraz Ośrodek Kultury i Sportu
w Zielonce. Organizatorów wsparła
młodzież z MOS Zielonka oraz strażacy z OSP.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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Jestem po prostu Ulą
12 października o godz. 17.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie odbędzie się
spotkanie autorskie.

Rozmowa z mieszkanką Wołomina Urszulą Zajączkowską
– botaniczką, poetką.

ta jest przyznawana przez Festiwal
Nauki, Instytut Książki i miesięcznik „Nowe Książki”. Dotyczy ona
jednej książki, wydanej w ostatnim
roku, która czerpie z nauki, można
powiedzieć – ją tłumaczy, popularyzuje i wyróżnia się „wybitną formą literacką” – jak pisze regulamin.
Strasznie się wzruszam, że tak niesamowicie wysoko moją twórczość
oceniono. Jak zobaczyłam książki
zakwalifikowane do finału, to mnie
poraziło, że na tym tle „Patyki” wygrały. A ja nawet nie wiedziałam
o tym konkursie i o tym, że książka
została zakwalifikowana do finału.
Taka heca.
Wręczenie nagrody odbyło się
na Uniwersytecie Warszawskim, po
laudacji Pani Profesor Magdaleny
Fikus – w której czytane były moje
wiersze. Nagrodą jest też zaproszenie do wygłoszenia wykładu plenarnego za rok na festiwalu. Proszę
sobie wyobrazić, co to oznacza dla
takiego nadwrażliwego, zdziczałego dość botanika, jakim na pewno
jestem ja.

„Patyki, badyle” to…

– Książka eseistyczna, poetycka
o roślinach, o relacji ich z człowiekiem. Człowiek jest w tej książce
bardzo ważny. Piszę też o powie-

fot. archiwum prywatne

Edyta Nowak-Kokosza: W czerwcu została wydana Pani książka
„Patyki, badyle”. Już zdążyła
osiągnąć spory sukces. Kilka
dni temu otrzymała tytuł Złotej
Róży. Proszę przybliżyć tę nagrodę.
Urszula Zajączkowska: – Nagroda

– Bardzo się cieszę na to spotkanie, będzie ono dla mnie wyjątkowe,
bo jest w Wołominie. Że zobaczę
ludzi, których znam albo tylko widuję na mieście. I że nie będę musiała nigdzie dojeżdżać, a przyjdę
na piechotę, że pogadam z ludźmi
po przyjacielsku i będzie mi bardzo dobrze, bo właśnie jestem stąd.
Jestem wzruszona, że spotkanie to
wpisano do obchodów 70-lecia naszej biblioteki. Potężne wyróżnienie! Dziękuję!

Ile już spotkań autorskich przed
i za Panią?

– Było ich już trochę, ale to naprawdę czysta przyjemność. Napracowałam się z książką, teraz już nie
muszę. Czytałam na Festiwalu Olgi
Tokarczuk „Góry Literatury” (fantastyczne miejsce!), kilka razy w Warszawie, na debacie „Tygodnika
Powszechnego”, na Festiwalu Literacka Gdynia, zaraz będę w Olsztynie i na Conrad Festival w Krakowie,
potem na Kongresie Polonistyki
w Poznaniu i blisko tu – w Pałacu
w Chrzęsnem też, potem w lutym
znowu Gdynia, Warszawa… piękny
czas. Lubię spotykać się z ludźmi,
słuchać ich, wzruszać się, że przeczytali książkę, lubię słuchać ich
refleksji, potem chodzić z nimi na
winko i chichrać się do bólu brzucha albo dyskutować na poważnie,
zaprzyjaźniać się.

trzu i świetle. To opowieści o umieraniu, o czasie. O czytaniu historii
rośliny – z jej ciała, z jej kształtu
korony, z jej słojów drewna. Opisuję
też chwasty na ruinach Warszawy,
ale i chwasty w Wołominie, podczas
mojego nocnego szwendania się po
mieście, co wciąż uskuteczniam.
To nie jest książka popularnonaukowa, bo ja w niej nie chcę nikogo uczyć, a bardziej dzielić się patrzeniem, pewną specyficzną moją
wrażliwością, zdziwieniem, w pełnej świadomości własnej niemocy pełnego opisu. To świadomość
niedoskonałości języka, a nie ma tu
znaczenia czy jest to poezja, nauka,
sztuka czy film.

To nie jedyna w ostatnim czasie
publikacja. Niedawno odbyła się
premiera książki „Każdemu jego
śmietnik”, do której napisała
Pani rozdział.

– Napisałam tam o dźwięku jak
o śmieciu, czyli o tym niechcianym
i o bezradności człowieka do zatrzymania go. Bo dźwięk bije w ucho,
a tam kosteczki nasze poruszają się
jak błona bębenkowa zadrży. My nie
możemy tego zablokować, tak jak
obraz możemy skończyć, zamykając
oczy. Zatykanie uszu palcami średnio się udaje. I tak zaśmiecamy przestrzeń hałasem, całkiem bez szacunku wobec innych: ptaków, ludzi, jeży,
motyli, kotów… Pamiętam rozmowę
z pomysłodawcami książki – Moniką
Sznajderman i Andrzejem Stasiukiem – mówili mi, że z tych nieoczywistości jeszcze zaśmiecanie atmosfery światłem jest równie straszne
i że ich, na tej dziczy, w której żyją –
doprowadza to do szału. Potem zjedliśmy chleb z dżemem i poszliśmy
na ich cichą łąkę, gdzie rozpoznawałam im gatunki roślin. Ta łąka dała mi
potem dużo do myślenia.

Nieustannie pisze pani felietony
i wiersze…

– Wciąż jeszcze mam wiele energii,
mimo systemu w nauce, który opiera się na przemocy, na wymuszaniu
ze mnie tytanicznej pracy i publikowaniu wyników z regularnością pracy na taśmie. Po prostu wstrzymuję
się w stanie marzycielstwa.
Piszę prace naukowe, które publikuję, udostępniając je światu.
Ostatnio o powietrzu, jak działa na
łodygi skrzypu. To praca wspólna
z kolegami z Instytutu Lotnictwa.
Pokazaliśmy kolorami wiry powietrza. Jak to pięknie wygląda! Takie
supły wichrów szarpiące roślinę!
Więc marzę sobie i jako żywo pieprzę przymus i kontrolę. Tak żyję.
Doznaję radości, patrząc na rośliny, badam je i opisuję. Ciężka to czasem praca, ale daje moc wdzięczno-

ści, a to bardzo ważne dla tych pod
opieką kardiologiczną. Że jest dobro
i że jest też ono dla mnie.

Największe dotychczasowe
wyróżnienie?

– Moim największym wyróżnieniem jest moja córka. Bo jest. Patrzę,
jak rośnie. Towarzyszę jej w tym
poznawaniu świata jak umiem. Staram się być blisko. Jak jest smutna,
to niech będzie. Przytulę. Nie będę
wciskać jej bzdur, że to nieważne.
Przecież nie może być to nieważne,
kiedy ona płacze. Jak jest radosna,
cieszę się z nią i wariuję, np. tańczymy i wygłupiamy się. Chodzimy
do lasu, uczę ją roślin, a wieczorami
rżniemy na PlayStation.
Jest to człowiek dobry i piękny.
I wcale nie dlatego, że to ja jestem
jej matką. Taka ta Hanka jest.

Jest Pani bardziej botaniczką czy
poetką? A może jeszcze bardziej
muzykiem i artystką?

– Jestem po prostu Ulą. Mam
wrażenie, że jestem dokładnie taka
sama, jaka byłam, mając 5 lat. Porywa mnie nauka, znikam, grając na
flecie. Lubię pisać i uczyć się pisania. Teraz kocham się w fotografii
analogowej.
I wiem, że niczego nie mam za
darmo. Mam ogromną wdzięczność
dla tych ludzi, których spotkałam
na swojej drodze, którzy mi wiele
pomogli, zaufali, otworzyli swoje drzwi pełni wiary, że akurat ja
naprawdę coś mogę, a są to: prof.
Leokadia Witkowska-Żuk, prof.
Peter Barlow, prof. Sherwin Carlquist, prof. Sven Olof-Lunquist,
prof. Adam Poprawa, Anna Laskowska, Zosia Król, Dawid Jung, Adam
Pluszka. I oczywiście moi staruszkowie – Mama i Tatko! Najlepsi!

fakty.samorząd

Sołtys tyle może, ile mu wieś pomoże
O swoich doświadczeniach w sołtysowaniu opowiedziała nam Anna Elsner z Woli
Cygowskiej (gmina Poświętne).

pierwsze kroki w tej roli, mam sporo
pomysłów, aby poprawić wizerunek
sołectwa. Na początku kadencji, na
spotkaniu z radą sołecką omówiliśmy najpilniejsze potrzeby Woli Cygowskiej. Zgodnie stwierdziliśmy,
że jest wiele do zrobienia. Nakreśliliśmy plan działań na najbliższe
lata m.in. uzupełnienie oświetlenia
ulicznego, integrowanie mieszkańców przez wspólne działania na
rzecz wsi, kultywowanie pamięci
o Procie Lelewelu, postaci historycznej związanej z Wolą Cygowską
i zagospodarowanie centralnej części sołectwa, nazywanej potocznie
przez mieszkańców rondem.

Czy udało się już coś zrealizować?

– Oczywiście. Efekty widać gołym okiem – utworzyliśmy skwerek
obok Gminnego Centrum Kultury.
Firma zewnętrzna położyła kostkę,
krawężniki i nasypała ziemię. W kolejnym kroku zorganizowaliśmy
akcję „Bierzcie łopatki będziemy
sadzić kwiatki”. Włączyło się w nią
ponad 10 osób. Posadziliśmy m.in.
ponad 70 sadzonek i 200 cebulek
krokusów.
Tego samego dnia – w ramach
Światowego Dnia Jabłka – zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą
szarlotkę. Wygrały drożdżówki,
oczywiście z jabłkiem, pani Aliny. Zaangażowanie mieszkańców
zostało docenione przez Urząd
Marszałkowski. Otrzymaliśmy wyróżnienie i 1000 zł nagrody w konkursie „Najlepsza inicjatywa zreali-

fot. RO

Rafał Orych: Funkcję sołtysa pełnisz od lutego 2019 r. Jakie masz
refleksje?
Anna Elsner: – Pomimo że stawiam

zowana w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectwa
MAZWOSZE 2019” (tzw. MIAS).
Korzystając ze sposobności,
dziękuję mieszkańcom za wspólną
pracę. Sołtys tyle może, ile mu wieś
pomoże.

Kontakt z mieszkańcami to
chleb powszedni dla sołtysa. Jak
się w tym odnajdujesz?

– Powiem szczerze, że obawiałam się jednej rzeczy – pogryzienia
przez psa. Jak się okazało, nie jest
z tym tak źle. Szlachetna paczka ma
takie hasło „Lubię ludzi”. Nie da się
pełnić funkcji sołtysa, jeśli się ich
nie lubi. Z każdym staram się znaleźć wspólne tematy i szukać tego,
co nas łączy, a nie dzieli, a wiąże nas
przecież nie tylko wspólne miejsce
zamieszkania. Cenię sobie, kiedy
mieszkańcy mówią mi o swoich bolączkach. Zdaję sobie sprawę, że potrzebują czasu, aby mnie poznać
i zobaczyć efekty moich działań.
Do tej pory wspólnie z mieszkańcami m.in. przygotowaliśmy trzy-

metrową palmę Wielkanocną,
posprzątaliśmy Wolę Cygowską
– zebraliśmy ponad 40 worków,
a męska część sołectwa wzięła
udział w turnieju w piłkę nożną.
Wrzesień był dla nas szczególnie
intensywny ze względu na organizowane dożynki. Mieszkańcy
zaangażowali się w przygotowanie wieńca, stoiska i witacza
dożynkowego w postaci świnek,
które „kwiczały”, że są dożynki.
Witacz wzbudzał dużo pozytywnych emocji nie tylko wśród
mieszkańców.

Setne urodziny
W niedzielę, 22 września Wójt Radosław Korzeniewski w imieniu władz
samorządowych na czele z przewodniczącą Rady Gminy Agnieszką
Gryglas oraz wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrówka złożył życzenia zdrowia i pogody ducha na dalsze szczęśliwe lata, z okazji
100. urodzin Panu Czesławowi Kłębek z miejscowości Zaścienie.
W liście gratulacyjnym przekazanym przez Wójta Jubilatowi, czytamy
m.in. „Jest Pan świadkiem całego wieku historii, a długie lata życia zapewne są skarbnicą wielu cennych i niezapomnianych doświadczeń,
które przekazane przyszłym pokoleniom, przechowywane w ich pamięci będą wskazówką do życia w obecnych czasach”.
Jeszcze raz gratulujemy tak pięknego
Jubileuszu, składamy serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce
minionych lat oraz życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.

Budżet gminy to nie jedyne
źródło finansowania inwestycji w sołectwie. Gdzie warto
szukać pieniędzy?

– Z własnego doświadczenia
mogę polecić MIAS. Zdziwiło
mnie, że o środki z tego programu ubiegały się tylko dwa
sołectwa z naszej gminy (Wola
Cygowska i Czubajowizna), choć
mogło pięć. Zachęcam do składania wniosków w przyszłym roku.
Nabór ruszy na wiosnę. Warto
śledzić również inne konkursy
Urzędu Marszałkowskiego, np.
Koła gospodyń wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie.
Polecam również program
Działaj Lokalnie (prowadzony przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej)
lub Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W naszym
sołectwie są już zaplanowane kolejne inwestycje na 2020,
które
będą
sfinansowane
z funduszu sołeckiego. Trzymajcie kciuki za nasze dalsze działania.

Poprzednie wydania faktów
dostępne na www.fakty-wwl.pl
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Podszedłem
do tematu kreatywnie

Teatralnie w Wołominie
21 września w Powiatowym Centrum Dziedzictwa
i Twórczości odbył się Wołomiński Festiwal Teatralny im.
Józefa Orwida. To już jego druga edycja. Pomysłodawcą
i współorganizatorem festiwalu był Zespół Teatralny
„Zygzak”, działający przy tłuszczańskim Stowarzyszeniu
Kastor.

O kobyłkowskiej kobyle, ulubionych motywach i technice rozmawiamy z Pawłem
Lipny, muralistą, malarzem, cyfrowym artystą i mieszkańcem Kobyłki.

fot. organizatorzy

fot. eda

fot. archiwum prywatne

opr. red.

Edyta Nowak-Kokosza: Skąd
pomysł na nowy wizerunek
kobyłkowskiej kobyły?
Paweł Lipny: – Agnieszka Kac-

przak, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Kobyłce chciała w jakiś
sposób ją odmienić. Kadra MOK-u
poleciła moją osobę. Z racji, iż prowadzę na co dzień „Rysunek kreatywny” w MOK-u i na dodatek
na początku roku pomalowałem
(w większości sam, ale i częściowo
z uczniami) salę, w której owe zajęcia prowadzę, uznali, że chyba nadaję się do tego zadania.

Teraz jest bardzo kolorowa i nowoczesna. Co Pan namalował?

– Kobyła, która niestety wielu
mieszkańcom raczej kojarzyła się
z karykaturą konia niż z prawdziwą
kobyłą, ma dość zaburzone kształty.
Uznałem, że aby ją odmienić, muszę
w jakiś sposób odwrócić uwagę od
jej nieforemnych kształtów. Aby to
zrobić, należało wyjść poza standardowe ramy…
Podszedłem do tematu kreatywnie tak samo jak do projektu malowania wspomnianej sali. Ośrodek
kultury powinien przyciągać, pomyślałem, także i kobyła powinna być
w pewnym sensie atrakcją, na której można oko zawiesić. Zrobiłem
projekt na programie graficznym,
wysłałem Pani dyrektor, a projekt
został zaakceptowany. W kobyłę
wmalowałem pejzaże, faunę i florę,
ale i cywilizację, zaś skały, które na
niej widnieją, optycznie miały uformować kształt bardziej smukłego
konia.

Jest Pan artystą. Czy to pierwsze
tego rodzaju zlecenie?

– Oczywiście realizuję różnego
rodzaju zlecenia na murale, zdarzało mi się malować przedszkola,
lodziarnie, knajpy, a także temat,
który wielbię, czyli naturę. Co do
tej ostatniej to mój flagowy projekt znajduje się również w Kobyłce
na ul. Czarna Kawka. Wszystko to
jednak były płaskie ściany… z taką
rzeźbą zetknąłem się po raz pierwszy.

fakty.wwl

Czy malował Pan kobyłę bardziej jako artysta czy bardziej
jako mieszkaniec Kobyłki?

– Zazwyczaj zlecenia są z góry
ustalane, w przypadku kobyły mogłem popisać się swoim pomysłem
i podejść do tematu jako artysta
właśnie, a nie malarz na zlecenie.
Domyślałem się, że mogą znaleźć się osoby, którym mój pomysł
się nie spodoba… zresztą podczas
pracy, szczególnie na początku,
kilkakrotnie ktoś mnie zaczepiał,
mówiąc, że co to ma być, że tak
nie wygląda koń, że koń ma być
brązowy i koniec… Ale w takich
momentach
myślałem
sobie,
że gdyby artyści i wynalazcy zawsze słuchali ludzi wokół, to pewnie na wspomnianych koniach
jeździlibyśmy do tej pory. :)
Z biegiem prac opinie zaczęły
się diametralnie zmieniać. Ludzie
przechodząc, uśmiechali się szczerze, zaczepiali głównie z pochwałami, zatrzymywali się, by podziwiać,
robić zdjęcia, a nawet trąbili i machali mi z samochodów. :) Taka praca zaczęła napawać mnie optymizmem i wtedy już widziałem, że idę
w dobrym kierunku.
Kobyła nie jest smutna i brązowa,
jest teraz kolorowa i przykuwająca
oko. Ma to również jeszcze inny cel.
Bardzo możliwe, że kobyła kiedyś
zmieni miejsce pobytu, bodajże na
jakiś plac zabaw. Dlatego fajnie, aby
dzieci miały coś ciekawego na tymże placu.

Jak długo trwały prace?

– Malowanie trwało trzy tygodnie
i zakończyło się w trzecim tygodniu
sierpnia. Praca była o tyle ciężka,
że sierpień był bardzo gorący, farba czasem wysychała już na pędzlu,
a także nie dało się malować w pełREKLAMA

nym słońcu. Dlatego zazwyczaj
malowałem popołudniami.
Na dodatek był to dla mnie
dość spory wysiłek fizyczny. Stalowe rusztowania i wiadra z farbami każdego dnia sam wynosiłem, przygotowywałem do pracy
i na koniec chowałem do MOK-u.
No czasami wieczorem pomagała mi narzeczona. :)

„Zygzak” jest grupą niezależną,
nie działa przy ośrodku kultury. Do
tej pory ma na swoim koncie blisko
40 spektakli, nie tylko na terenie
powiatu wołomińskiego.
W festiwalu wzięły udział grupy teatralne z Kobyłki, Wołomina,
Łochowa, Wyszkowa i Skierniewic.
Tym razem został również zorganizowany koncert piosenek międzywojennych w wykonaniu Marka
Ravskiego. Można było usłyszeć
utwory z repertuaru Eugeniusza
Bodo, z którym współpracował patron festiwalu, a także utwór śpiewany w oryginale przez samego Józefa Orwida. Wydarzenie miało na
celu także upamiętnić postać Józefa
Orwida – aktora, któremu poświęcona jest jedna z ulic w Wołominie.
Aktorów oceniało jury złożone
z osób związanych również z po-

wiatem wołomińskim. Przewodniczącym jury był prof. dr hab.
Stanisław Górka, któremu towarzyszyli Jacek Stachowicz i Mateusz
Stefankowski. Zostały przyznane
3 miejsca, nagroda publiczności
oraz wyróżnienia. I miejsce zdobyło
Skierniewickie Studio Teatralne za
spektakl „Szach mat”. II miejsce powędrowało do kobyłkowskiego Teatru Paszcza, które zaprezentowało
przedstawienie pt. „Łysa śpiewaczka”. III miejsce na podium dostała
Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, wystawiająca sztukę „Lalki Heleny Paderewskiej”, w której wzięły
udział dzieci i młodzież z Łochowa.
Nagrodę publiczności otrzymał Teatr przy Fabryczce z Wołomina.
Projekt
był
dofinansowany
ze środków Powiatu Wołomińskiego, został objęty patronatem burmistrzów: Wołomina, Marek, Zielonki, Tłuszcza i Ząbek.
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Ulubiona technika.

– Moja technika to farby. Swoje murale maluję farbami, nie
jak to zazwyczaj bywa sprayami,
czyli nie robię graffiti, tylko jestem muralistą, jeśli w ogóle jest
takie słowo; jeśli nie ma, to właśnie powstało. Ale ostatnio zacząłem malować i obrazy.
Artysta, którym się inspirowałem to Antonio Segura, Hiszpan
o pseudonimie „Dulk”. Jego projekty są bardzo charakterystyczne i według mnie niesamowite.

Ulubione motywy.

– Jak dla mnie tematy, w których malowaniu czuję się najlepiej to fauna i flora. Wraz
z narzeczoną sporo podróżujemy przez nasz piękny kraj na
rowerach. Jak to było w jakiejś
piosence „Od morza aż do Tatr”.
Bardzo dużo obcujemy z naturą,
tak że ten klimat jest mi bardzo
bliski.
Ale na tym nie koniec. Już od
dziecka jestem wielkim fanem
fantastyki. Obrazy, które ostatnio maluję, przeważają w tym
właśnie klimacie i nawiązują także do świata gier. Można mnie
znaleźć i śledzić moje malownicze działania na moim fanpage’u na Facebooku: Cyfrowy
Artysta.
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OLEKSIAK
ESTETYKA DOMU
Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane
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