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Razem
budujemy
przyszłość
Roszczepu

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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Halina Adamska jest liderką Roszczepu (gmina Klembów). Spełnia
się jako radna, sołtys, prezes Stowarzyszenia „Przyszłość Roszczepu” i członkini Koła Gospodyń. A na
co dzień jest żoną, matką i babcią.
W rozmowie przybliża swoją osobę. Czytaj na str. 7
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fot. w. brzeźiński

Zapomniane
cmentarze
wokół nas
Za nami Dzień Wszystkich Świętych. Czas zadumy
i kontemplacji. Dbamy o groby przodków. Tymczasem
w naszym powiecie są cmentarze, które są zupełnie
zapomniane. Pochowani są tam obywatele innych
narodowości.

REKLAMA

Marcin Ołdak
Jadowski las w pobliżu polnej
drogi na Wyglądały i Dzierżanów skrywa niezwykłą tajemnicę. W gęstych zaroślach, pełnych
kłujących akacji i dzikich róż odnaleźć można oszałamiającą pamiątkę z przeszłości… cmentarz
szkocki z XIX stulecia.

Szkoci w Jadowie

NAJWIĘKSZA

PROMOCJA
W ROKU*

DOBIERAJ PRODUKTY.
OBNIŻAJ CENY.
* Promocja obowiązuje 4.11.2019–15.12.2019 r.
Regulamin promocji dostępny na
www.oknoplast.com.pl

ART BUD

Partner Handlowy OKNOPLAST

Wołomin, ul. 1 Maja 36a
tel. 22 787 29 13
Marki, al. Piłsudskiego 174
tel. 22 761 91 12
www.oknoplast.com.pl

Jeszcze kilkanaście lat temu
było tu więcej nagrobków m.in.
Waltera Govenlocka. Dziś nawet trudno to miejsce odnaleźć. Na przestrzeni kilkunastu
metrów widać pozostałości po
reszcie grobów i grotę, w której
wedle relacji miejscowych znajdowały się niegdyś miedziane
podobizny trumienne pochowanych Szkotów. Zachował się
także jedyny, ostatni pomnik.
Inskrypcja na nim jest w dwóch
językach:
„Sacred to the memory
of Catherine J. Hay.
Born at Żyrardów the 24
of may 1833
Died at Strachówka the 22
of december 1877 (...)”
„Tu spoczywa ś.p. Katarzyna
z Carviów Hay (...)”
Szkotów sprowadził na ten teren w XIX wieku właściciel licznych majątków na terenie dzi-

siejszego powiatu wołomińskiego
Andrzej Zamoyski.

Ręczaje Niemieckie
Również za Zamoyskich przybywali w nasze okolice osadnicy
niemieccy. Dzisiejsze Nowe Ręczaje (gmina Poświętne) przed wojną
funkcjonowały jako Ręczaje Niemieckie, podczas gdy po sąsiedzku
istniały Ręczaje Polskie zamieszkane już przez naszych rodaków.
Niemcy urządzili tu pierwszą szkołę i… cmentarz, który przetrwał do
dziś… a raczej to, co po nim zostało.
Dokładnie na pograniczu dwóch

wiosek znajdziemy lasek pełen akacji i krzewów. Tu właśnie natkniemy się na kilka grobów osadników,
którzy byli naszymi sąsiadami przez
ponad sto lat.
Niemcy mieszkali także w innych wioskach dzisiejszej gminy
Poświętne, Strachówka i Wołomin.
Pojedyncze nagrobki i pozostałości
po cmentarzach znajdziemy także w Mostówce i na leśnej górce
w niewielkim Józefinie.

Żydowskie mogiły
Główną mniejszością w naszych
okolicach do wybuchu wojny byli

Żydzi. Od XIX stulecia mieli swój
kirkut w Jadowie przy rozwidleniu dróg do Sulejowa i Mokrej Wsi.
Piękne macewy zostały zniszczone
przez Niemców w latach 1942-1944.
Po wojnie ogrodzono część
cmentarza i zorganizowano mogiłę zbiorową. Ta też niszczeje już
dziesięciolecia. Na terenie kirkutu
można dziś znaleźć kilkanaście/
kilkadziesiąt rozrzuconych macew.
Najnowsza, symboliczna stoi od kilku lat i upamiętnia zmarłą w Chicago Sarę Litwak z domu Chrynowicką. Jak informuje inskrypcja, ocalała
z Holocaustu i całe życie tęskniła za
Polską i Jadowem.

2

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 16 (398) 7 listopada 2019, www.facebook.com/faktywwl

11 listopada
w Dąbrówce

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

W ramach uroczystości przewidziano m.in. 12.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele w Dąbrówce, 1
3.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki, na grobie żołnierzy z 1939 r. oraz pod Dębem Pamięci,
13.45 – spektakl „Z wolnością za pan brat”, 14.30 – koncert Klubu Seniora Dąbrówka.

FAKTY.felieton

fakty.news

Urodziny Zofii

opr. eda

To tytuł wydarzenia, które odbędzie się 10 listopada w Wołominie.
O  godz. 14.00 odsłonięta zostanie
ławka Zofii Nałkowskiej (róg ul. Kościelnej i Legionów). W programie:
słodka niespodzianka oraz ciekawostki z życia pisarki.

Jarmark w Wołominie
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, ul.
Orwida 20 zaprasza do udziału
w Powiatowym Jarmarku Świątecznym. Zaproszenie skierowane jest
do wytwórców produktów regionalnych i ekologicznych, lokalnych artystów i rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, fundacji. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 30 listopada:
fabryczka@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 787 41 13, 501 981 346.
Jarmark odbędzie się w sobotę, 14
grudnia w godz. 9.00-18.00.

Samochody stanieją, ale zdrożeją
węgla niż benzyna. Ogólna redukcja zanieczyszczeń może wynosić
odpowiednio 10%-15% mniej CO2,
20% mniej CO, 60% mniej węglowodorów.
Ale po co stosować rozwiązania
skuteczne i znane? Lepiej przepychać na siłę samochody elektryczne, które póki co nie powalają
swoim zasięgiem, a ładowarek do
tychże można ze świecą szukać. Są
też hybrydy, nad którymi pochylił
się nasz rząd. Jak oni się za coś biorą, to robi się ciekawie.

Szanowni czytelnicy, to nie ja zwariowałem. To świat
zwariował. Czytając wiadomości motoryzacyjne,
trafiłem na dwa fajne newsy. Jeden mówi o tym, że
nowe samochody od przyszłego roku prawdopodobnie
zdrożeją. Niektóre zaś stanieją, ale tylko dla wybranych.
Jak zawsze zresztą.
wzrostem cen nowych samochodów. Koniec historii.

Skuteczne i znane

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

Drożeją komponenty i unia
wprowadza kolejne normy emisji spalin, co może poskutkować

Ekoklekot

Od lat powtarzam, że najlepszym
sposobem na obniżenie emisji szkodliwych związków jest popularyzacja LPG, ale nikt mnie nie słucha.
Powołam się na raport opublikowany przez Centrum Badań i Rozwoju
AC SA, Instytut Inżynierii Laserowej w Bielsku-Białej: samochód na
gazie emituje 20% mniej związków

Jak podaje portal wysokienapiecie.pl, nowa obniżka akcyzy dla hybryd, która ma popularyzować samochody zasilane w ten sposób, to
taki trochę bubel. Bubel, bo najbardziej zyskają na nim (przyszli) właściciele topowych, hybrydowych

FAKTY.samorząd

FAKTY.samorząd

Dron nad
Wołominem

Wizyta radnych
i mieszkańców pod
linią 400 kV

W czwartek, 30 października w Wołominie odbyły
się pierwsze pomiary składu dymu, przeprowadzone
przez wyspecjalizowanego drona.

22 października na życzenie mieszkańców i władz
gminy Jadów odbyła się wizyta pod czynną linią 400 kV
Mościska – Miłosna.
fot. organizatorzy

fot. UM Wołomin

8 listopada (piątek)
16:00 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
17:50 – Nieplanowane – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł
9 listopada (sobota)
13:50 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
15:40 – Nieplanowane – 18 zł
17:50 – Boże Ciało – 18 zł
20:00 – Obywatel Jones – 18 zł
10 listopada (niedziela)
12:50 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
14:40 – Nieplanowane – 18 zł
16:50 – Boże Ciało – 18 zł
19:00 – Obywatel Jones – 18 zł
11 listopada (poniedziałek)
16:00 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
17:50 – Nieplanowane – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł
12 listopada (wtorek)
16:00 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
17:50 – Nieplanowane – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł
13 listopada (środa)
16:00 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
17:50 – Nieplanowane – 18 zł
20:00 – www
Boże Ciało
– 18 zł
.kino.robi.to
14 listopada (czwartek)
16:00 – Mój przyjaciel Ufik – 17 zł
17:50 – Nieplanowane – 18 zł
20:00 – Boże Ciało – 18 zł

diesli. Tak, tych trujących, stwarzających największe problemy eksploatacyjne diesli. Właściciel Yarisa
zaoszczędzi najwyżej 1000 złotych,
a właściciel topowego Audi S7 zaoszczędzi już 60 tysięcy. Wiadomo,
nowy Yaris kosztuje 70 tysięcy, natomiast Audi 700.
Kuriozalne jest jednak to, że napisana na kolanie ustawa wspierać będzie diesle, których mamy
się stopniowo pozbywać. Wspiera
elektryczne diesle, które na prądzie
ujadą 40 sekund, a oszczędność
w paliwie wynosi niecałe pół litra na
100 kilometrów.
Dobra, te samochody spełniają jakieś tam normy Euro 6, ale zysk z takiego rozwiązania będzie marginalny. Niewielu stać na taki samochód.
Niewielu stać w ogóle na nowy samochód, a hybrydy zwykle są droższe od benzynowych bliźniaków. No
przecież to się kupy nie trzyma.

Kino Kultura w Wołominie serdecznie
zaprasza na występ Kabaretu Jurki,
który odbędzie się 28 listopada
(czwartek) o godz. 19.00. Bilety: 65 zł.

www.kino.robi.to

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

opr. RO
Obsługą urządzenia zajmują
się przeszkoleni funkcjonariusze
Straży Miejskiej w Wołominie.
Dron monitoruje jakość powietrza, szczególnie zanieczyszczonego w sezonie grzewczym. Pomiarom poddawane są m.in.:
• pyły PM1, PM10, PM2,5;
• związki organiczne VOC (zakres wykrywania od 0 ppm do
6000 ppm);
• chlorowodór HCL zakres 0 do
100ppm;

• cyjanowodór HCN zakres 0 do
100ppm;
• temperatura -40C do +85C;
• wilgotność 0 do 100%Rh;
• ciśnienie od 300 hPa do 1100hPa.
Zadanie pn: „Zakup mobilnego
zestawu badającego skład dymu
z palenisk domowych (Zakup Drona
badającego skład dymu z palenisk/
kominów domowych)” zrealizowane
w 2019 r., współfinansowano przy
pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

opr. red.
Jej celem było przeprowadzenie badań oddziaływania pola
elektromagnetycznego. Pomiary
wykonywał kierownik akredytowanego laboratorium Elfeko
SA przy użyciu legalizowanego
sprzętu pomiarowego. Spotkanie
radnych i mieszkańców gminy
z ekspertem było okazją do rozmowy o oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na środowisko i zdrowie ludzi. Praktyczne
badania potwierdziły, że linia
spełnia normy bezpieczeństwa

obowiązujące w Polsce.
Dzięki przeprowadzonym pomiarom można było również zaobserwować, jak oddalanie się
od linii wpływa na zmniejszenie
wartości pola zarówno magnetycznego, jak i elektrycznego oraz
jak zwykłe przedmioty (tj. dach,
drzewo) umieszczone pomiędzy
źródłem pola a miernikiem wpływają na zmniejszenie jego wartości. Wykonano także pomiary pola
elektromagnetycznego emitowanego przez przedmioty codziennego użytku, jak zabawka elektryczna, golarka i wiatrak.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 11 listopada o 19.00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej
w Wołominie. Uczestniczyć w nim będą: okolicznościowy chór bielanek, ministrantów i ich rodziców oraz
Orkiestra Powiatu Wołomińskiego pod batutą Łukasza Wojakowskiego.

FAKTY.historia

Jasnogórskie dzwony
z ludwisarni w Markach
Na początku XX wieku przy ul. Lipowej w mareckim Pustelniku funkcjonowała
ludwisarnia A. Zwolińskiego i S. Czerniewicza. W 1912 r. zostały w niej odlane jedne
z największych dzwonów w Polsce – „Maryja” (waga ponad 8 ton) i „Paweł Pustelnik”
(waga ponad 5 ton). Dzwony te zawieszone są do dziś na stalowej konstrukcji dzwonnicy
na Jasnej Górze.

Tomasz Paciorek
W 2016 r. w Częstochowie została odsłonięta tablica upamiętniająca odlanie tych dzwonów
w fabryce w Pustelniku. Tablica
została ufundowana przez mieszkańców Marek, staraniem Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga.
Historię odlewni dzwonów
szeroko opisano w drugim tomie

3

„Rocznika Mareckiego”. Publikacja
dostępna jest w mareckich księgarniach.
Od kilku miesięcy staram się
o powstanie podobnej tablicy
w Pustelniku, która przypominałaby o historii tego miejsca. Dzięki
artykułowi z „Rocznika Mareckiego” skontaktowaliśmy się z rodziną właścicieli ludwisarni – panią
Teresą Orłoś oraz jej synem, znanym dziennikarzem telewizyjnym
Maciejem Orłosiem. Pani Teresa
Orłoś po przeczytaniu „Rocznika”
była wzruszona. Nie spodziewała
się, że w opracowaniu znajdzie tak
wiele informacji o dawnej, rodzinnej ludwisarni.
Dziś niewiele osób ma świadomość, że w naszym mieście funk-

cjonowała ceniona pracownia,
która wyprodukowała dzwony dla
wielu historycznych miejsc w naszym kraju, w tym dla jednego
z najważniejszych ośrodków katolickich w Polsce – klasztoru na
Jasnej Górze. Od kilku miesięcy
staram się zainteresować władze miasta zamontowaniem historycznej tablicy na ul. Lipowej,
niedawno złożyłem w tej sprawie
wniosek do mareckiego ratusza.
To prosty sposób na przypomnienie lokalnej społeczności o dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie długo
czekać na montaż tablicy, szczególnie że byłaby to okazja do zaproszenia do naszego miasta Pani
Teresy, wnuczki właściciela.

FAKTY.felieton

Prawdy
o samorządowej
oświacie
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport
o stanie oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Jest to
kompleksowy i wyczerpujący dokument. Szczególnie
dają w nim do myślenia dane historyczne, porównujące
wydatki na edukację od 2003 roku oraz te dotyczące
kadry szkół.

Grzegorz Dudzik
Zacznijmy od finansów. Kwota, jaka została wydana w roku
2018 jako wydatki publiczne na
oświatę i wychowanie w skali kraju to 77,9 miliarda zł. To
suma środków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Część
oświatowa subwencji ogólnej
wyniosła tylko 43,1 mld zł, czyli było to tylko 55% środków
potrzebnych do utrzymania
placówek. To mniej więcej odzwierciedla problemy gmin
„z naszego podwórka” – często około połowę muszą one
dopłacać, aby utrzymać szkoły
w oczekiwanym przez siebie
standardzie.
Jednak dopiero pokazanie
tendencji wydatków od roku
2003 uzmysławia, jak lawinowo wzrosły koszty i jak równie lawinowo malało dla gmin
wsparcie ze strony administracji centralnej. W 2003 roku
utrzymanie całej samorządowej edukacji w Polsce kosztowało około 33 miliardów, czyli
ponad dwukrotnie mniej niż
obecnie. W 2003 roku rządowej
subwencji oświatowej starczało
jednak na 72% tych wydatków,
w 2012 tylko na 65%, a w ostatnim badanym 2018 już tylko na
55%. Jeżeli taka tendencja zostanie utrzymana, to za 10-15
lat całość finansowania polskiej
oświaty ma szanse („po angielsku”) przejść na barki samorządów.

Zawód nieatrakcyjny
Z wielu danych zawartych
w raporcie moją uwagę zwróciły także informacje o awansie

zawodowym nauczycieli, który
jak wiadomo, odbywa się zgodnie
z Kartą Nauczyciela, według czterostopniowej skali. Ścieżka kariery
w zawodzie nauczycielki/nauczyciela rozpoczyna się od stopnia
stażysty; po roku pracy można uzyskać stopień nauczyciela
kontraktowego, a po kolejnych
trzech latach uzyskać mianowanie. Najwyższym jest stopień nauczyciela dyplomowanego. Raport
wskazuje, że w roku szkolnym
2018/19 większość kadry pedagogicznej stanowili doświadczeni
nauczyciele dyplomowani (56 %)
i nauczyciele mianowani (20,3%).
Nauczyciele kontraktowi to 16,3%
kadry, stażyści tylko 4,1%. To pokazuje, że środowisko nauczycielskie „starzeje się” i nikt dotąd
nie znalazł sposobu na to, aby tę
niepokojącą tendencję zmienić
i uczynić zawody nauczycielskie
atrakcyjnymi dla młodych.
Portal money.pl podał przykład
łódzkiego Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych, w którym od 17 lat nie zdarzyło się zatrudnienie żadnego nauczyciela
wprost po studiach. Czy jesteśmy
sobie w stanie wyobrazić taką sytuację w jakiejkolwiek firmie z innej branży, zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników? Kadra,
we wspomnianej szkole, liczy 64
osoby i nie ma wśród nich żadnego nauczyciela poniżej 40. roku
życia!

Niewielkie nadzieje
Podobnie jest, nie mam co do
tego najmniejszych wątpliwości,
w wielu szkołach w Polsce. Przeczytałem ostatnio, że niektóre
szkoły z powodu braku nauczycieli, musiałyby zostać zamknięte,
gdyby nie… emerytowani nauczyciele. Ale byłoby jeszcze lepiej,
gdyby zawód nauczyciela przyciągał nowych absolwentów, których
nauczyciele z doświadczeniem
w pracy pedagogicznej i wychowawczej wprowadzaliby do zawodu. Czy to perspektywa realna?
Niestety prognozy temu przeczą
i dają niewielkie nadzieje.
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Wychowawca roku 2019
fot. organizatorzy

To tytuł I edycji
Konkursu dla
najlepszego nauczyciela
w Wołominie. Gala
odbyła się w środę,
30 października
w wołomińskim Miejskim
Domu Kultury.
opr. RO
Pomysłodawcą inicjatywy jest
Monika Stachyra. Do konkursu
przystąpiło 9 szkół, z których
w czerwcu uczniowie wybrali
po jednym nauczycielu.
W kolejnym etapie nauczycieli oceniła komisja, składająca
się z uczniów, reprezentujących

samorządy szkolne. Wychowawcę roku powinny cechować m.in.
lojalność, dotrzymywanie słowa,
wiedza, poczucie humoru, jasne
zasady i sprawiedliwość. To ktoś,
kto z pasją oddaje się swojej dzie-

dzinie. Można o nim powiedzieć,
że jest pedagogiem z powołania.
Laureatką konkursu została
Paulina Sikorska – nauczycielka
wychowania fizycznego Szkoły
Podstawowej w Duczkach.
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Ortografia na wesoło
To tytuł zajęć prowadzonych w formie zabawy z użyciem m.in. rebusów, skojarzeń,
rymowanek, puzzli i gier ortograficznych. Odbywają się one w kilku ośrodkach
kultury na terenie powiatu wołomińskiego. Jeszcze można się zapisać.
red.

Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Instruktorem jest
Edyta Nowak-Kokosza – absolwentka filologii polskiej na
Uniwersytecie Warszawskim.
Dziennikarz, redaktor, korektor, copywriter. Mama 13-letniej Zuzi i 11-letniego Tymka.
To dzieci są dla niej największą
inspiracją w tworzeniu zajęć
„Ortografia na wesoło”.

Szukaj nas pod adresem
www.fakty-wwl.pl

Gminny
Ośrodek
Kultury
w Klembowie, ul. Strażacka 8. Informacje i zapisy: www.gok.klembow.pl, tel. 29 741 03 50. Zajęcia
w środy o godz. 14.00.
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10. Informacje i zapisy: www.mokzabki.koti.pl,
tel. 22 781 64 30. Zajęcia w środy
o godz. 17.30.
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Informacje
i zapisy: www.mdkwolomin.pl, tel.
22 787 45 13. Zajęcia w czwartki

o godz. 17.00.
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22. Informacje i zapisy: www.mok-kobylka.pl,
tel. 22 763 81 60. Zajęcia w czwartki o godz. 19.00.
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3. Informacje i zapisy: www.okis.zielonka.
pl, tel. 22 771 90 70. Zajęcia w piątki
o godz. 18.00.
Warto przyjść, warto się przekonać, że nie taka ortografia straszna, jak ją malują.

To były pierwsze moje wystawy
i próby zmierzenia się z tzw. krytyką. Na szczęście były pochwały.
Dzięki tym pracom mogłem liczyć
na przychylność nauczycieli, np. z
przedmiotów ścisłych, ceniących
mój talent: „Bardzo dobry z plastyki, ale z matematyki dostateczny”.

nie i upadek. Warto więc znaleźć
ten złoty środek, aby nie zatracić
się w mamonie. Typ chorowitego malarza nędzarza nie pasuje
do mojego biograficznego filmu.
Gdybym mógł wybierać, to najchętniej zostałbym nadwornym
malarzem jakiegoś króla hiszpańskiego tak jak np. Velázquez.
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Staram się tworzyć prawdę
W sobotę, 16 listopada o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach (filia na
trybunie sportowej), ul. Słowackiego 21 odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa
Sławomira Piotra Stolarskiego pt. „To, co mi pozostało”. Wernisaż okrasi koncert
zespołu NO TAK pt. „Muzyczna podróż” w składzie: Katarzyna Górska (wokal, skrzypce),
Paweł Wutkowski (instrumenty klawiszowe), Andrzej Oleksiak (gitara), Wiesław Lappe
(perkusja).
fot. archiwum prywatne

Edyta Nowak-Kokosza: Tytuł
wystawy chyba nie jest przypadkowy…
Sławomir Piotr Stolarski: – Tak,

to nie przypadek. To podsumowanie mojej 20-letniej działalności malarskiej. Nie ukrywam,
że w ostatniej chwili pojawią się
nowe prace i tytuł może się zmienić, np. na „Malarstwo”.

Co zobaczymy na wystawie?

– Chciałbym pokazać prace,
które należą do cyklu ostatnich
wystaw „Konstrukcja – Dekonstrukcja”. Mam zamiar wystawić
kilka starszych prac, dotychczas
niewystawianych,
malowanych
mimochodem, dla przyjemności. Będą też prace poplenerowe
z Wołomina, Opatowa, Grodziska,
Kamieńczyka. Niestety, ale nie
udało się porozumieć z prywatnymi kolekcjonerami moich prac
i wypożyczyć je na okres wystawy.

To nie pierwsza Twoja wystawa indywidualna, ale pierwsza w Ząbkach – w mieście,
w którym mieszkasz. Dlaczego
dopiero teraz?

– Może nie było takiej okazji.
Miałem przeszło kilkadziesiąt
wystaw, przeważnie w Polsce, ale
w Ząbkach tylko raz się pojawiłem na wystawie – w 2013 r., kiedy

wygrałem ząbkowski konkurs na
komiks o Tytusie i wojnie polsko
-bolszewickiej.
Nagrodę wręczał sam Papcio
Chmiel. Była to wyjątkowa chwila,
ponieważ od dziecka pasjonowałem się przygodami Tytusa. Pamiętam, jak Papcio Chmiel opowiadał
o technikach rysunku, o trudnych
warunkach, w jakich powstawały pierwsze jego komiksy. Były to
czasy przełomu lat 70.,80., kiedy
w sklepach papierniczych bra-

kowało zwykłych flamastrów, nie
wspominając o specjalistycznych
narzędziach kreślarskich.

Ulubiona technika i motywy.

– Każdy przedmiot przemawia
do nas, a sztuka powinna czynić
człowieka lepszym. Staram się
urzeczywistnić ten ideał i tworzyć
prawdę. Jeśli uprawiam abstrakcję
figuratywną, to motywem mogą
stać się blokowiska Ursynowa,
auta albo polne maki.
Staram się być malarzem, którego świat dotyka, zadziwia, inspiruje. Sztuka abstrakcyjna jest
dla mnie odbiciem rzeczywistości, choć po skończonym obrazie
stwierdzam, że w moich pracach
motywem przewodnim zostaje figuracja. Niekiedy poprawiam
prace i w ten sposób manipuluję
rzeczywistością.
Ulubioną techniką pozostaje
olej, ale maluję akrylami, niekiedy
wykorzystuję spraye. Od czasu do
czasu bawię się akwarelą.

Jak zaczęła się Twoja przygoda
z malarstwem?

– Przygoda zaczęła się w szkole
podstawowej, gdzie moje prace malarskie temperą i plakatówkami były
wybierane i wieszane w gablocie na
korytarzu obok pokoju nauczycielskiego. Każdy mógł je obejrzeć.

Czy malarstwo to Twoja pasja
czy sposób na życie?

– Pod tym względem bliżej mi
do Rembrandta niż do Van Gogha.
Ten ostatni nigdy nie miał pieniędzy.
Malarstwo dla mnie jest zarazem pasją i sposobem na życie.
Człowiek ma potrzebę tworzenia.
Zawsze chciałem widzieć efekty swojej pracy. Nie potrafiłbym
siedzieć na stołku i przybijać cały
dzień pieczątki, wypełniać formularze albo obracać wirtualnymi
cyferkami, licząc na magicznie
spływające procenty.
Z drugiej strony trzeba płacić
rachunki i włożyć mięso do garnka. Bieda oznacza rozgorycze-

Inne pasje to…

– Fotografia, czytanie interesujących książek oraz sport,
np. piłka nożna, którą uprawiam
od wielu lat, przeważnie grając
na ząbkowskich „Orlikach”. Inne
dyscypliny to pétanque de bulle
– sport w Polsce mało popularny,
ale można w to grać, np. w parku
czy na żwirze.
Bulle to także gra towarzyska
– takie ścieranie się dwóch światów: sportowego i towarzyskiego. Zasady sportowe są jasne, ale
wymiar towarzyski w tej grze jest
nie do końca dla mnie zrozumiały.
Mój ostatni olejny obraz „Dublety”
nawiązuje do tego tematu.
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Mistrzyni Świata z Marek
opr. red.
Marta Bańkowska, zawodniczka UKS Struga zdobyła tytuł
Mistrzyni Świata Juniorek. Od
początku turnieju plasowała się
w czołówce. Zakończyła turniej
z przewagą punktową i wartościowaniem nad rywalkami.
W swoim dorobku zawod-

fot. uks struga

W dniach 28 października – 4 listopada w Izmirze
(Turcja) odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
w warcabach stupolowych.

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

niczka ma już wiele sukcesów
m.in. brązowe medale Mistrzostw
Europy i Świata. Polska czekała 20
lat na złoto w tej kategorii.
– Nareszcie udało mi się zdobyć
złoto na międzynarodowych zawodach. To dla mnie szczególne
osiągniecie ponieważ był to mój
ostatni turniej w tej kategorii wiekowej – mówi Marta Bańkowska.
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Ocieplenia, Izolacje, Elewacje
j.mucka@firma-dom.pl

Dofinansowanie w Poświętnem
Gmina Poświętne złożyła wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego
o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej. W efekcie zajęła 4. miejsce na ponad
200 beneficjentów i otrzymała całą wnioskowaną kwotę – 1 mln 999 tys. 587 zł.
opr. RO

Operacja: Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Poświętne obejmie zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej Cygów, Nowy
Cygów, Poświętne, Choiny
i Laskowizna,
2. Budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej Wola Cygowska,
3. Budowa zdroju ulicznego ul.
Jana Pawła II w Poświętnem,
4. Budowa przydomowej
oczyszczali ścieków przy
Gminnym Centrum Kultury
w Woli Cygowskiej,
5. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Urzędzie
Gminy w Poświętnem,
6. Budowa przydomowej
oczyszczali ścieków przy
REKLAMA

Gminnej Bibliotece Publicznej
w Poświętnem,
7. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Szkole Podstawowej w Poświętnem,
8. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu,
9. Wyposażenie indywidualnych
punktów odbioru wody w urządzenia pomiarowe ICT oraz
Stacji Uzdatniania Wody w urządzenia odczytowe i kontrolne
ICT (zakup nakładek radiowych
na wodomierze 397 szt., zakup
wodomierzy 397 szt., zakup systemu ITC do radiowego odczytu
wodomierzy, zakup systemu ITC
do zdalnej kontroli SUW),
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Cygów, Nowy Cygów,

Poświętne, Choiny i Laskowizna,
11. Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej sieci
wodociągowej rozdzielczej dla
miejscowości Wola Cygowska,
12. Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej sieci
wodociągowej rozdzielczej dla
miejscowości Trzcinka, Krubki-Górki, Małków, Zabraniec
i Ostrowik.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” jest objęta Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
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100-lecie szkoły
w Myszadłach
25 października w Szkole Podstawowej w Myszadłach (gmina Jadów)
odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia szkoły.
fot. organizatorzy

SP Myszadła
Na uroczystość zaproszono wielu znakomitych gości. Wydarzenie rozpoczęła Msza
Święta, podczas której dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez
pracowników szkoły, upamiętniającej tych,
którzy sercem, talentem i pracą przyczynili
się do rozwoju placówki.
Po nabożeństwie zebrani udali się do
sali gimnastycznej, gdzie Emilia Oleksiak,
w imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, wręczyła na ręce
dyrektora zaszczytne wyróżnienie dla Szkoły
Podstawowej w Myszadłach: Medal Pamiątkowy Pro Masovia za wybitne zasługi oraz
całokształt działalności.
Uhonorowani przez marszałka Adama
Struzika Dyplomami Uznania zostali też

wyróżnieni zasłużeni członkowie Komitetu
Rozbudowy Szkoły, którzy przyczynili się
do powstania obecnego szkolnego budynku,
byli dyrektorzy szkoły oraz emerytowani nauczyciele.
Następnie życzenia i listy gratulacyjne
składali: wizytator Kuratorium Mazowieckiego Grażyna Muszyńska, radni powiatowi
– Magdalena Suchenek i Piotr Borczyński,
wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka, wójt
gminy Poświętne Sylwester Niźnik, prezes
oddziału ZNP w Węgrowie Mariola Jarmulińska, dyrektorzy szkół z terenu gminy Jadów.
Głos zabierali także: Józefa Jóźwik – była
nauczycielka naszej szkoły oraz Eugeniusz
Szcześnik – członek Komitetu Rozbudowy
Szkoły.
Uroczystość zakończyły występy dzieci,
tort oraz poczęstunek.
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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

Przyjmę do pracy osobę na
stanowisko handlowca
(mile widziana praktyka)
do produkcji ciast
z praktyką i do przyuczenia
tel. 502 617 823

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

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

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- 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

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

Kupię

zzKopię topole, tel. 502 82 70 89

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

Nowo otwarty sklep
Odzież nowa i używana

Poprawki krawieckie
Pralnia, Pasmanteria
Kobyłka, ul. Warszawska 3
tel. 573 068 466

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

Studnie
Przemysław Wieczorek

tel. 510 388 204
zzMycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290
zzKoszenie traw, zarośli, czyszczenie działek, tel. 500 351 199

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

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

Obsługa imprez

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

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Projekty

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

Ogrodzenia

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

To tytuł koncertu, który odbędzie się w niedzielę,
10 listopada w Powiatowym Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie. Wystąpi Grażyna
Łobaszewska.

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

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

Słowem silna

Cukiernia Banasiak

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

Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013
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Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl

eda
To jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek. Nie
bez powodu porównywana do
Arethy Franklin czy Billie Holiday. Artystka, która przywiązuje ogromną wagę do jakości
i treści wyśpiewywanych przez
siebie tekstów. – Słowo ma moc,
bo ciałem się staje – tak mówi
o swojej twórczości.
Podczas koncertu w wołomińskiej Fabryczce usłyszymy
utwory do słów: Cypriana Kamila Norwida, Adama Asnyka,

Jarosława Iwaszkiewicza, Marka
Grechuty, Czesława Niemena, Jana
Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego,
Jacka Cygana, Piotra Bukartyka czy
Grzegorza Ciechowskiego.
Warto przyjść, warto posłuchać.
Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida
20. Koncert Grażyny Łobaszewskiej
odbędzie się w niedzielę, 10 listopada o godz. 16.00. Rezerwacja miejsc
ze słodkim poczęstunkiem: 35 zł.
Informacje: www.fabryczka.com.pl,
tel. 22 787 41 13.
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Nieruchomości kupię
zzKupię działkę budowlaną w okolicach
Wołomina, tel. 514 333 290

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
zzSprzedam w Kamiance koło
Ostrołęki, 2 hektary ziemi w tym
działka budowlana z mediami przy
lesie, tel. 692 623 3974

Miasto się zmienia
Zakończyły się prace budowlane przy rewitalizacji
zabytkowego Domku Ogrodnika w Parku Czartoryskiej
w Radzyminie. XVIII-wieczny budynek został starannie
odrestaurowany w ścisłej współpracy z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pod koniec
października zaprezentowany mieszkańcom.

Fauna i flora

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

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

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

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

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

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

Brukarstwo

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

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A

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

RD
Domek Ogrodnika wraz z otaczającym go parkiem stanowi
fragment dawnego kompleksu
pałacowo parkowego w stylu angielskim, założonego ok. 1770 r.
przez ks. Eleonorę Czartoryską,
wujenkę króla Stanisława Augusta. Za jej czasów w 2. połowie
XVIII w., Radzymin przeżywał
rozkwit – księżna ufundowała m.in. kościół klasycystyczny z dzwonnicą i plebanią oraz
szkołę elementarną, zaś w jej
pałacu bywali goście obiadów
czwartkowych. W kolejnych
dziesięcioleciach pałac niszczał,
a miasto stopniowo zajmowało
dawne parkowe tereny. Pałac
został rozebrany pod koniec
XIX w., a jedyną pozostałością
jest Domek Ogrodnika wraz
z obecnym Parkiem Czartoryskiej. Dziś gmina Radzymin

oddaje do użytku zrewitalizowany
Domek Ogrodnika, który przypomina historią, a współczesnym ma
służyć jako obiekt kulturalny, edukacyjny i gastronomiczny. Budynek
został odrestaurowany, z dbałością
o pierwotną konstrukcję i detale,
a także z nowoczesną przestrzenią ekspozycyjną i internetowymi
info-kioskami z prezentacją historyczną. W części podziemnej
znalazła się przestrzeń muzealno
-wystawiennicza, natomiast część
parterowa z antresolą i tarasami
przeznaczona będzie na usługi gastronomiczne i kulturalne. Nowym
elementem są tarasy okalające
domek, które będą służyły wypoczynkowi i organizacji wydarzeń
kulturalnych – koncertów i przedstawień, czemu sprzyja amfiteatralny układ tarasów. W najbliższym otoczeniu Domku powstały
nowe ścieżki i ławeczki, na nowo
zagospodarowano zieleń.

fakty.wwl
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zz Marki. Sprawcy, po uprzednim
rozcięciu siatki ogrodzeniowej,
a następnie wyważeniu drzwi
tarasowych, włamali się do domu
i skradli pieniądze w kwocie 1.500 zł.
Suma strat: 1.500 zł.
zz Ruda. Sprawca wszedł na teren
ogrodzonej posesji, a następnie
(po uprzednim wyważeniu okna)
dostał się do środka garażu i skradł
pilarkę spalinową marki Stihl i pilarkę
elektryczną marki Stihl. Suma strat:
1.860 zł.
zz Wołomin. Sprawca skradł rower
z charakterystycznie pomalowaną,
złoto-czarną kierownicą, przypięty
linką przy stacji PKP Wołomin. Suma
strat: 600 zł.
zz Ząbki, ul. Jana Pawła II.
Maszynista pociągu podmiejskiego
KM Sp. z o.o relacji Warszawa
Wileńska – Małkinia powiadomił,
iż pod nadjeżdżający pociąg
niespodziewanie wtargnął nn.
mężczyzna, który w wyniku
odniesionych obrażeń poniósł śmierć
na miejscu. Przybyła na miejsce grupa
dochodzeniowa wraz z prokuratorem
rejonowym z Wołomina ustaliła, iż
śmierć poniósł Marcin K. (lat 36).
Obsługa pociągu – kierownik oraz
maszynista zostali przebadani na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu (z wynikiem 0,00 mg/l).

22.10.2019

zz Zielonka. Kradzież pojazdu marki
Toyota Avensis typu kombi koloru
granatowego, rok produkcji 2016,

zz Ząbki. Sprawca, po uprzednim
wyłamaniu drzwi balkonowych domu
jednorodzinnego, dostał się do jego
wnętrza i skradł złotą oraz srebrną
biżuterię o łącznej wartości 14.500 zł.
zz Radzymin. Pracownik firmy
telekomunikacyjnej powiadomił,
że w nocy nn. sprawcy, po uprzednim
zerwaniu zabezpieczeń dwóch
studzienek telekomunikacyjnych, skradli
około 100 metrów kabla, wycinając
go nn. narzędziem z linii podziemnej,
biegnącej pomiędzy studzienkami.

zaparkowanego na ulicy przed
posesją. Suma strat: 50.000 zł.

23.10.2019

zz Tłuszcz. Sprawca, za pomocą
nieznanego narzędzia, wyłamał okno
balkonowe w domu jednorodzinnym
i skradł: zegarek męski marki Roamer
o wartości 1.000 zł oraz kosmetyki
damskie o wartości 500 zł. Suma
strat: 3.500 zł.
zz Duczki. Sprawca, po podważeniu
drzwi balkonowych domu
jednorodzinnego, skradł: laptop marki
Apple MacBook Air, zegarek damski
marki Vostok, zegarek męski marki
Vostok, pasek ze skóry płaszczki oraz
złotą biżuterię. Suma strat: 13.100 zł.

29.10.2019

zz Stare Załubice. CPR powiadomił,
że na jednej z działek letniskowych
doszło do pożaru domku letniskowego.
Na miejscu, po czynnościach
gaśniczych nadzorowanych przez PSP
Wołomin, dokonano wstępnej lustracji
pomieszczeń, gdzie strażacy ujawnili
częściowo zwęglone ciało, które zostało
wyniesione na zewnątrz. W wyniku
rozpytania miejscowych mieszkańców
ustalono, że ww. to mężczyzna (lat 70),
mieszkaniec Warszawy.
zz Marki. Sprawca, po uprzednim
podważeniu okna balkonowego,
włamał się do domu, a następnie
z pudełka schowanego w szafie
w sypialni skradł pieniądze w kwocie
52.000 zł oraz złotą biżuterię
o wartości 50.000 zł. Suma strat:
102.000 zł.
zz Stary Dybów. Sprawcy skradli
materiały budowlane z otwartej
części ładunkowej pojazdu marki Fiat
Ducato, zaparkowanego na terenie
działki budowlanej. Suma strat:

24.10.2019

zz Wołomin. Sprawca, nieustalonym
narzędziem, wyrwał korki i kraty
zamontowane w zbiornikach
pojazdów ciężarowych marki Volvo
i Mercedes, zaparkowanych na terenie
firmy i skradł olej napędowy w ilości
1000 l. Suma strat: 5.000 zł.

25.10.2019

zz Marki. Policjanci KP Radzymin na
terenie CH M1 zatrzymali Paulinę W.
jako osobę podejrzewaną o kradzież
biżuterii o wartości 976, 30 zł.

26.10.2019

zz Ząbki. Sprawca, po uprzednim
wyłamaniu ramy okiennej domu
jednorodzinnego, dostał się do jego
wnętrza i skradł złotą biżuterię
o łącznej wartości 45.600 zł.

15.000 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Lexus CT koloru czarnego, rok
produkcji 2012. Suma strat: 51.500 zł.

30.10.2019

zz Kobyłka. Sprawca, po uprzednim
wyłamaniu okna garażowego, dostał się
do wnętrza budynku jednorodzinnego
i skradł: laptop marki Asus, dwa złote
łańcuszki (jeden z medalikiem), dwie
butelki wina oraz trzy butelki alkoholu.
Suma strat: 3.000 zł.
zz Kobyłka. Sprawca, po uprzednim
wyłamaniu drzwi balkonowych,
dostał się do wnętrza budynku
jednorodzinnego i skradł złotą
biżuterię: bransoletkę, pierścionek
i kolczyki. Suma strat: 3.000 zł.
zz Postoliska. Kierownik sklepu
Dino powiadomiła, że nn. sprawca,
po uprzednim wycięciu fragmentu
ściany budynku sklepu i dostaniu się
do pomieszczenia socjalnego oraz
pokonaniu kolejnej ściany, dostał
się do pomieszczenia biurowego.
Po wycięciu nn. narzędziem otworu
sejfu skradł gotówkę w kwocie około
16.000 zł. Suma strat: 22.000 zł.

31.10.2019

zz Wołomin. Sprawcy wybili szybę
w oknie, a następnie dostali się do
wnętrza mieszkania i skradli złotą
biżuterię oraz około 300 sztuk
srebrnych monet. Suma strat: 50.000 zł.
zz Kobyłka. Kradzież hulajnogi
elektrycznej marki Oxelo,
pozostawionej przy sklepie przez
małoletniego. Suma strat: 699 zł.

zz Tłuszcz. Kradzież pojazdu marki
Lexus IS F koloru białego, rok
produkcji 2009, zaparkowanego na
ulicy przed posesją. Suma strat: około
80.000 zł.
zz Słupno. Kradzież samochodu marki
BMW 520 koloru białego, rok produkcji
2016. Suma strat: 120.000 zł.
zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki
Mazda 6 koloru czerwonego, rok
produkcji 2015, zaparkowanego na
ulicy. Suma strat: 92.800 zł.
zz Zielonka. Kradzież pojazdu marki
Lexus RX 200t koloru granatowy
metalik, rok produkcji 2016. Suma
strat: 200.000 zł.

1.11.2019

zz Dąbrówka. Kradzież
zaparkowanego na poboczu drogi
pojazdu marki Mazda 6 koloru
białego, rok produkcji 2016. Suma
strat: 60.000 zł.

3.11.2019

zz Ząbki, ul. ks. Skorupki. Paweł P. (lat
36), kierując pojazdem marki Toyota
Yaris, na skrzyżowaniu ulic nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i uderzył
w motocykl marki Yamaha, kierowany
przez Leonarda F. (lat 25). W wyniku
zdarzenia motocyklista doznał
urazu głowy i złamania ręki, został
hospitalizowany, pobrano mu krew do
badania. Kierujący samochodem był
trzeźwy.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej Policji
Tomasza Sitka. opr. eda

FAKTY.samorząd

Razem budujemy przyszłość Roszczepu
fot. ro

Halina Adamska jest liderką Roszczepu (gmina Klembów).
Spełnia się jako radna, sołtys, prezes Stowarzyszenia
„Przyszłość Roszczepu” i członkini Koła Gospodyń. A na
co dzień jest żoną, matką i babcią. W rozmowie przybliża
swoją osobę.
fot. archiwum prywatne

Rafał Orych: Jak zaczęła się Pani
przygoda z samorządem?
Halina Adamska: – Jestem sołty-

Jakie kroki Pani podjęła?

– Ukończyłam szkolenie „ABC
ekonomii społecznej”, na którym
poznałam ciekawych ludzi i zdobyłam bezcenne doświadczenie.
Wówczas przyszła myśl, aby stworzyć stowarzyszenie, dzięki któremu będziemy pozyskiwać środki finansowe na działalność. I tak
w 2011 r. powstało Stowarzyszenie
„Przyszłość Roszczepu”, którego
zostałam prezesem. Poszerzyłam
swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Zaczęłam pisać
wnioski o dofinansowanie do LGD
Równiny Wołomińskiej.
W rezultacie otrzymaliśmy potrzebne fundusze. Znaleźliśmy
miejsce na plac zabaw. Ludzie
ofiarowali drzewo na ławki, stoły,
ogrodzenie i altankę. Nie żałowali

sprzętu. Wspólnymi siłami wyposażyliśmy plac w zabawki i posadziliśmy rośliny. Następnie z LGD
otrzymaliśmy siłownię zewnętrzną
i zjazd linowy. Zagospodarowanie
terenu kosztowało nas wiele ciężkiej pracy, ale było warto. Zbudowaliśmy nasze miejsce na ziemi.

Jak układa się dialog międzypokoleniowy?

– O dziwo, otaczają mnie przeważnie młodsze pokolenia. Słucham
ich uważnie i wspólnie planujemy,
co by jeszcze zrobić. Nawiązała
się między nami więź. Łączy nas
wspólna praca na rzecz sołectwa.
Od 8 lat kultywujemy tradycję wicia
palm wielkanocnych. Integrujemy
się podczas spotkań. Organizujemy
turnieje sportowe, rajdy rowerowe,
zawody wędkarskie, wycieczki krajoznawcze, np. do Niepokalanowa
i Wilanowa.
Trudno zliczyć, gdzie już byliśmy
i co robiliśmy. Zawsze można liczyć

fot. archiwum prywatne

sem już od 1998 r. i z małą przerwą
radną gminy Klembów. Roszczep to
jedna z mniejszych miejscowości
w gminie Klembów. Obecnie liczy
około 365 mieszkańców. Kiedy zaczynałam pełnić funkcję sołtysa,
działały już OSP Roszczep i KGW
Roszczep, które było znane z wicia
wieńca dożynkowego. Pomaga nam
w tym dziele pan Stanisław Wydryszek, który ma wielką cierpliwość
i szeroką gamę pomysłów.
Chciałam być blisko ludzi. Roznoszenie nakazów i pobór podatków sprawiały mi wielką radość, bo
mogłam porozmawiać z mieszkańcami i wysłuchać ich bolączek. Nie
wystarczało mi to jednak. Zaczęłam
szukać rozwiązania, aby zorganizować dzieciom, młodzieży i dorosłym miejsce spotkań.

na wsparcie mieszkańców, sponsorów i niezastąpionych druhów
z OSP Roszczep. Dla nas nie ma
rzeczy niemożliwych!

Roszczep jest znany z wyrobów
mlecznych – takich jak sery
smakowe pani Katarzyny Stankiewicz.

– W naszej miejscowości jeszcze jest dużo gospodarstw rolnych,
przeważnie o profilu hodowli bydła
mlecznego i opasowego. Rolnicy
przekazują mleko do spółdzielni
mleczarskiej. Nadal jednak wytwarzają wyroby mleczne na własne
potrzeby. Szczególnie znane są
wspomniane sery smakowe.

Rolnicy uprawiają przeważnie
żyto, owies, kukurydzę lub ziemniaki. Niestety, słaba klasa ziemi
zwiększa koszty. Ciężka praca na
roli nie wystarcza na utrzymanie rodziny, więc młodzi pracują
poza gospodarstwem. Podziwiam,
że znajdują jeszcze czas na aktywność społeczną.

Jakie inwestycje udało się zrealizować w 2019 roku?

– W tym roku, po 20 latach starań, zbudowano drogę gminną. Ponadto powstał chodnik przy drodze
wojewódzkiej. Czeka nas remont
świetlicy wiejskiej, która ma już
uregulowany akt własności. Póki co,
szukamy środków na ten cel.

Mamy wiele pomysłów na zajęcia m.in. kurs gotowania. Dziękujemy wójtowi Rafałowi Mathiakowi
za pomoc w rozwoju wsi. Roszczep
pięknieje.

Skąd czerpie Pani energię do
działania?

– Pomimo że jestem na emeryturze, nie narzekam na brak zajęć.
Ciągle ktoś dzwoni lub coś trzeba
załatwić. Nadal jestem też żoną,
matką i babcią. Dziękuję rodzinie za
wsparcie, cierpliwość i zrozumienie. Wiedzą, ile dla mnie to znaczy.
Mogę robić to, co kocham – być
blisko ludzi i pracować z nimi. Jestem szczęśliwa, gdy widzę dzieci
z rodzinami na naszych piknikach
i wyjazdach.
Dziękuję wszystkim, którzy znajdują czas na prace społeczne. Właśnie Wy dajecie mi energię do działania. Razem budujemy przyszłość
Roszczepu.
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Niepodległa Polska lokalnie
Polska odzyskiwała niepodległość kilka lat. 11 listopada, jako data symboliczna, to efekt
pewnego wyboru, uzasadnionego skumulowaniem wydarzeń w Polsce z końcem
I wojny światowej na świecie.

Na plan pierwszy wysuwa się postać Józefa Piłsudskiego. Jego popiersie, przy którym odbywają się
uroczystości, znajduje się w Wołominie. Oprócz pomnika marszałka,
w Ossowie można oglądać pomnik
generała Józefa Hallera, pierwszego
dowódcy Polskiej Armii w 1918 roku.
Z kolei w Jadowie znajdziemy mogiłę związaną z osobą Władysława
Bałobrzeskiego, który uczestniczył
w rozbrajaniu Niemców i zginął 12
listopada 1918 roku. W Ossowie także zobaczymy pomnik ks. Ignacego
Skorupki, który stał się symbolem
walki o odzyskaną w 1918 roku wolność.

Jak do tego doszło?
Kiedy myślimy o niepodległości,
warto przypomnieć sobie, jak doszło do tego, co stało się 11 listopada 1918 roku. Już 5 listopada 1916
wydany został akt, który zagwarantował powstanie Królestwa Polskiego w bliżej nieokreślonych jeszcze
granicach. 14 stycznia 1917 – rozpoczyna działalność Tymczasowa
Rada Stanu, to formalne zaistnienie
Królestwa Polskiego. Jej powstanie
zapowiadało powołanie instytucji wolnego państwa polskiego. 12
września 1917 – Rada Regencyjna
przejmuje obowiązki głowy państwa. 7 października 1918 – Rada
Regencyjna ogłasza niepodległość.
23 października 1918 – powstaje
rząd Józefa Świeżyńskiego. 30 października 1918 – Zakopane ogłasza
niepodległość, następuje rozbrojenie wojsk austro-węgierskich
w Zakopanem. 31 października 1918
- kolejne rozbrojenie wojsk austro
-węgierskich tym razem w Tarnowie i Krakowie. 6 - 7 listopada 1918
– w Lublinie powstaje Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej
z Ignacym Daszyńskim na czele.
10 listopada 1918 – Józef Piłsudski
przyjeżdża do Warszawy. To wydarzenie na zawsze skojarzyło postać
Piłsudskiego z odzyskaniem niepodległości.

Popiersie Józefa Piłsudskiego w Wołominie.

Generał Józef Haller (pomnik w Ossowie) otrzymał w 1918 roku od Komitetu Narodowego Polskiego dowództwo
nad formującą się Armią Polską.
W 1920 roku dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Władysław Białobrzeski – poległ
podczas rozbrajania Niemców
w Jadowie 12 listopada 1918 roku.
Pochowany na lokalnym
cmentarzu.

Dzień Niepodległości
11 listopada 1918 - Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową
Józefowi Piłsudskiemu. Zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.
Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.
Nastąpiło rozbrojenie niemieckiego
garnizonu stacjonującego w Warszawie. Polak Jarogniew Drwęski obejmuje nadburmistrzostwo
w Poznaniu. 12 listopada 1918 - Rada

Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu
narodowego. 14 listopada 1918 –
rozwiązanie się Rady Regencyjnej
i przekazanie zwierzchniej władzy
państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. 15 listopada 1918 - zmiana
nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na „Republikę
Polską”. 17 listopada 1918 - Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów
Tymczasowego Rządu Ludowego
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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

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

Ksiądz Ignacy Skorupka (pomnik w Ossowie). Już w 1920 roku trzeba było bronić niepodległej Polski. Śmierć w walkach poniósł kapelan ochotników idących na front.

Republiki Polskiej. 19 listopada 1918
– wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki Polskiej.
22 listopada 1918 – powstaje dekret
o podstawach ustrojowych państwa
polskiego. Józef Piłsudski obejmuje
urząd Tymczasowego Naczelnika
Państwa. 27 grudnia 1918 – wybucha
powstanie w Poznaniu w celu uwolnienia Wielkopolski, co nastąpiło
formalnie w 1919 roku.
opr. red.
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