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

Edyta „Cayra” Przytulska
z Wołomina wygrała kulinarny
show TVP2 „Najgorszy kucharz”.
Na co dzień wokalistka, autorka
tekstów i kompozytor zmierzyła się
z nowym wyzwaniem
– fartuchem i gotowaniem
– i wyszła z rywalizacji zwycięsko.
Czytaj na str. 3

nr 17 (399), 21 listopada 2019, dwutygodnik, ISSN 1644-1826

FAKTY.samorząd

Samorządy stają przed wyzwaniem
Listopad to czas, kiedy miasta i gminy projektują swoje budżety na rok 2020. Związek
Miast Polskich, który zrzesza ponad 300 samorządów, bije na alarm. Ze względu na
utratę części dochodów samorządy muszą ograniczać przyszłoroczne wydatki, głównie
te inwestycyjne, a także szukać pieniędzy w kieszeniach obywateli.
WYSOKOŚC PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
WOŁOMIN

(propozycja
stawek na 2020
rok)

KOBYŁKA

MARKI

ZĄBKI

ZIELONKA

RADZYMIN

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

0.85 zł

0.81 zł

0.90 zł

0.87 zł

0.93 zł

0.95 zł

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (za ha)

4.28 zł

4.54 zł

4.70 zł

4.44 zł

4.77 zł

4.80 zł

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

0.31 zł

0.42 zł

0.45 zł

0.42 zł

0.49 zł

0.40 zł

budynki mieszkalne

0.64 zł

0.68 zł

0.75 zł

0.73 zł

0.75 zł

0.75 zł

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej

19.21 zł

19.67 zł

22.70 zł

22.66 zł

22.99 zł

23.50 zł

budynki związane z udzielaniem świdczeń
zdrowotnych

3.85 zł

4.23 zł

4.50 zł

4.52 zł

4.86 zł

4.80 zł

budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej dziłalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

4.28 zł

6.85 zł

7.70 zł

7.70 zł

7.93 zł

8.00 zł

budynki pozostałe

2%

2%

2%

2%

2%

2%

REKLAMA

Mariusz Pazio
Mniejsze wpływy do budżetów gmin spowodowane są m.in.
wprowadzonymi przez rząd ulgami
i zmianami podatkowymi (PIT i CIT),
programami socjalnymi oraz niewystarczającą subwencją oświatową.
Aby zbilansować budżety na rok
2020, samorządy zdecydowały się
na podwyżkę podatków lokalnych.

Przyczyny podwyżek
– Budżet gminy Radzymin na rok
2020 to – tak jak we wszystkich samorządach – trudny budżet, stojący
pod znakiem rosnących wydatków
na oświatę oraz malejących dochodów w związku z obniżką PIT
– tłumaczy burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński na portalu
społecznościowym. – Tylko z tytułu
tego ostatniego gmina zarobi mniej
o ok. 5 mln zł w stosunku do tego, co
było wcześniej zaplanowane. Nawet
bez wspomnianej obniżki wydatki na
oświatę rosły dużo szybciej niż dochody z tytułu PIT i CIT. W 2012 roku
wydatki na oświatę w gminie Radzymin wynosiły 22,7 mln zł, zaś dochody z PIT/CIT – 17,7 mln zł. W 2020
roku wydatki na oświatę wyniosą
59,3 mln zł, zaś dochody z PIT/CIT
– 42,1 mln zł. O ile 8 lat temu do pokrycia kosztów oświaty PIT-em brakowało „jedynie” 5 mln zł, to w 2020
będzie to aż 17,2 mln zł. W tej sytuacji wiele samorządów zdecydowało
się podnieść stawki podatku od nieruchomości na rok 2020. Tak samo

jest i w gminie Radzymin – dodaje.
W roku 2020 podatki od większości nieruchomości w gminie Radzymin wzrosną o 20%. O 10% wzrośnie kwota podatku od budynków
mieszkalnych.

Bezpieczny budżet
Decyzję o podniesieniu podatków
od nieruchomości podjęła również
gmina Wołomin, gdzie przygotowano
uchwałę ze wzrostem stawek o 7%.
– W 2020 roku nie planujemy deficytu. Jest to budżet bezpieczny
i oszczędnościowy, sprowadzający
wydatki do niezbędnego minimum
– pisze na portalu społecznościowym burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan. – Przygotowanie budżetu w tym trudnym dla samorządu
okresie i bardzo niepewnej sytuacji
związanej z finansowaniem oświaty
– do której Wołomin dołożył z własnych środków w 2019 roku ponad
24 mln zł – wiąże się z dokładną
analizą wpływów do budżetu i podjęciem niezbędnych aktualizacji.
W tym roku proponujemy drobną
korektę stawek podatkowych, które
nie były zmieniane od 2012 roku i są
jednymi z najniższych na Mazowszu. Proponowane kwoty na 2020 r.
nadal pozostawią gminę Wołomin
wśród gmin o najniższych stawkach
podatkowych, jednocześnie zapewniając fundusze na podjęcie, np. dodatkowych inwestycji – dodaje.
Nowe stawki podatkowe zaczną
obowiązywać od 1 stycznia 2020
roku.

Podatek od nieruchomości – budynki mieszkalne

Podatek od nieruchomości – budynki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości – grunty związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości – grunty pozostałe, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

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
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Najpiękniejsza
kartka bożonarodzeniowa

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

To tytuł konkursu plastycznego skierowanego do mieszkańców gminy Jadów. Prace należy dostarczyć
do 3 grudnia. Więcej informacji u Justyny Winnickiej-Bayram pod numerem: 25 785 44 09.
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Spektakl w Ząbkach
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach (filia na trybunie sportowej),
ul. Słowackiego 21 zaprasza w sobotę, 23 listopada o godz. 17.00 na
komedię Teatru Zapis Fonetyczny pt.
„Wielka płyta”. Spektakl jest inspirowany filmem pt. „Śmierć człowieka
na Bałkanach”. Wstęp wolny. Informacje: www.mokzabki.koti.pl, tel. 22
781 64 30.

Elektryczny konik
Spece z Forda przegięli. Słuchajcie, ja wszystko
zrozumiem. Zrozumiem Porsche wielkości krowy.
Zrozumiem też Lamborghini wielkości krowy, Maserati
przeolbrzymie nawet zrozumiem. I BMW z przednim
napędem. Ale Ford Mustang jako SUV?! Elektryczny?!

Opowieść o
skamandrytach
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17 zaprasza w sobotę, 23
listopada o godz. 17.00 na opowieść
pt. „Pięciu wspaniałych”. O skamandrytach opowie Maria Balicka. Wiersze poetów zinterpretuje Krzysztof
Krupiński. Wstęp wolny. Informacje:
www.muzeumnalkowskich.pl.

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

Ja nie lubię wycierania gęby
historią, a dokładnie to robią
teraz koncerny motoryzacyjne.
Nie oznacza to, że w przeszło-

ści nie dochodziło do takich sytuacji, absolutnie – mieliśmy wszak
produkowanego w latach 1982-1987
Dodge’a Chargera z silnikiem 1.6
(tak, potomek legendarnego Muscle
Cara ucierpiał w kryzysie paliwowym). Mieliśmy też, np. wskrzeszoną Lancię Deltę, która wyglądała jak
potraktowana paralizatorem głowa
kota, któremu ktoś naciągnął do
tyłu uszy.
W tym roku zadebiutował nowy
Ford Puma, który już nie jest usportowionym kompaktem, a crossoverem. No i teraz Ford strzela mi

w gębę Mustangiem w wydaniu
„samochód dla mamuśki i z elektrykiem pod maską”. Nowy ulubiony
samochód w leasing. Tylko raczej
nie u nas, bo mamy mało stacji prądowych.

Postęp jest dobry, ale
tylko ten rozsądny
„Czego się czepiasz panie Kamilu, postęp jest postęp, a takie auta
powstawać będą ciągle” – rzeknie
pewnie ktoś rozsądny. I ma rację.
Tylko niech ten nowy model nie nazywa się „mustang”.
Już wystarczająco żenujący krok
zrobiło Mitsubishi, wydając ostatni model Eclipse. Dodali mu trochę
nadwagi, podnieśli ze 20 centymetrów względem poprzedniego modelu i dopisali Cross do nazwy. Z coupé zrobili bezpłciowego SUV-a.
Teraz Ford robi pogrom Mustangiem Mach-E. I jeszcze na do-
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22 listopada (piątek)
16:00 – #Jestem M. Misfit – 17 zł
17:45 – 1800 gramów – 18 zł
19:40 – Proceder – 18 zł
23 listopada (sobota)
16:00 – #Jestem M. Misfit – 17 zł
17:45 – 1800 gramów – 18 zł
19:40 – Proceder – 18 zł
24 listopada (niedziela)
14:10 – #Jestem M. Misfit – 17 zł
16:00 – 1800 gramów – 18 zł
18:00 – Proceder – 18 zł

Dolegliwości finansowe LGD
„RW”, a może to już choroba?
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” w skrócie LGD
„RW” istnieje od 17 lutego 2009 roku, a jego głównym zadaniem jest działalność
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W skład LGD „RW”
wchodzi 12 gmin: Zielonka, Wołomin, Poświętne, Klembów, Tłuszcz, Strachówka,
Jadów, Zabrodzie, Wyszków, Brańszczyk, Rząśnik i Długosiodło oraz dwa powiaty:
wołomiński i wyszkowski.

26 listopada (wtorek)
16:00 – #Jestem M. Misfit – 17 zł
17:45 – 1800 gramów – 18 zł
19:40 – Proceder – 18 zł
www .kino.robi.to

27 listopada (środa)
16:00 – #Jestem M. Misfit – 17 zł
17:45 – 1800 gramów – 18 zł
19:40 – Proceder – 18 zł
28 listopada (czwartek)
19:00 – Kabaret Jurki – 65 zł

www.kino.robi.to
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Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego

Organami LGD „RW” są: Walne Zgromadzenia Członków,
Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, których kompetencje określa Statut Stowarzyszenia LGD
„RW” z dnia 31 sierpnia 2015
roku. Siedzibą LGD „RW” jest
Tłuszcz, gdzie pod adresem ul.
Warszawska 4 mieści się biuro.
Nadzór
nad
działalnością
sprawuje marszałek województwa mazowieckiego, a pomiędzy
stronami została zawarta w dniu
17 maja 2017 roku umowa tzw.
ramowa na wsparcie finansowe
operacji realizowanych w ramach
LEADER na terenach 12 gmin
i na funkcjonowanie stowarzyszenia w kwocie 13 mln zł. A jak
to z umowami bywa, LGD „RW”
zobowiązała się do osiągnięcia
w określonym czasie określonych
wielkości wskaźników.

Co się stało?
Od pewnego czasu krążyły
informacje, że LGD „RW” jest
w złej kondycji i ma trudności z dotrzymaniem warunków
umowy ramowej, ale jakież było

ogromne zaskoczenie, gdy 23 września br. podczas XIII Mazowieckiego
Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich publicznie poinformowano
uczestników, że trzy mazowieckie
LGD nie wywiązały się z umów i zostają ukarane obniżeniem budżetu
o 10%, a wśród nich LGD „Równiny
Wołomińskiej”.
Ogłoszono, że 10 sprawnie działających grup działania otrzyma
dodatkowy bonus po 0,99 mln zł.
Zamieniając informacje w liczby –
LGD „RW” ma korektę finansową
w kwocie 1,3 mln zł i nie może dodatkowo otrzymać prawie 1 mln zł.
Zaczęły się pytania. Co się stało?
Dlaczego nasze LGD spotkała taka
kara? Jako przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej LGD „RW” zwróciłam się
do prezesa Rafała Rozpary z propozycją ustalenia terminu posiedzenia komisji i wyjaśnienia obecnych działań jego i zarządu. Prezes
powiadomił mnie, że oczekuje na
odpowiedź z ministerstwa i prosił
o 2-3 tygodnie zwłoki, aż otrzyma
odpowiedź z MRiRW.

Patowa sytuacja
Zgodnie z ustaleniami z prezesem, w październiku i listopadzie
starałam się zwołać posiedzenie
Komisji Rewizyjnej LGD „RW”, ale
problemem okazało się notoryczne
brak kworum. Niemniej jednak spotkałam się 12 listopada br. z trzema
członkami zarządu, w tym z prezesem i poprosiłam o wyjaśnienie.
Prezes Rozpara tłumaczył, że trudno współpracuje mu się z Urzędem Marszałkowskim i zwrócił się
z prośbą o zmianę osoby odpo-

wiedzialnej za kontakty i rozliczenia z UM WM. Zapewnił, że złożył
wniosek o anektowanie umowy ramowej oraz że wystąpił do MRiRW
o zaproponowanie rozwiązania tej
patowej sytuacji, ale swoich słów
nie poparł żadnymi dokumentami.
Postanowiłam po raz kolejny zwołać Komisję Rewizyjną LGD „RW”
na 21 listopada 2019 roku na godz.
8.00, z nadzieją, że komisji będzie
udostępniona korespondencja z UM
WM i MRiRW oraz że będziemy mogli zapoznać się z umową pożyczki,
którą zarząd zaciągnął na bieżącą
działalność, gdyż środki finansowe
z Urzędu Marszałkowskiego są zablokowane i nie wpływają.

Waleriana albo ignorancja
Mam dwa wyjścia – albo zacznę
jeść uspokajające tabletki z walerianą, albo zacznę ignorować rynek
motoryzacyjny. Serio, nowe premiery powodują u mnie opad rąk
z zażenowania.
Chociaż moment, wróć. Na jedną
premierę czekam. Temat nowych
wynalazków odpuszczę na dobre,
kiedy powstanie polski samochód
elektryczny. Ha ha.
FAKTY.samorząd

Dwa
kilometry
nowej
drogi
W ubiegłym tygodniu
dokonano częściowego
odbioru prac na ul.
Długiej w Duczkach.
fot. Red

25 listopada (poniedziałek)
16:00 – #Jestem M. Misfit – 17 zł
17:45 – 1800 gramów – 18 zł
19:40 – Proceder – 18 zł

kładkę Mach, który nawiązuje do
sportowego pakietu sprzed kilkudziesięciu lat. Ten nowy Mustang,
owszem, jest szybki, ale nie ma
totalnie nic wspólnego ze swoimi
korzeniami. Mogli go nazwać Ponytail, E-Horse czy Tuptuś Prądojadek. Już niech ma sobie konika
na masce i poszatkowane pionowe
lampy tylne. Ale nazywać to Mustangiem?

Rozwiązania naprawcze
Przedstawiłam prezesowi LGD
„RW” moje intencje, że w interesie całego stowarzyszenia i jego
własnym jest wyjaśnienie powstałego problemu oraz zaproponowanie rozwiązań naprawczych. Rafał
Rozpara zapewnił, że LGD „RW” to
owoc jego wieloletniej pracy i zaangażowania, dlatego zwrócił się do
MRiRW w poszukiwaniu dobrego
do wszystkich stron rozwiązania
sprawy dalszego istnienia i funkcjonowania stowarzyszenia.
Czy otrzymamy „receptę” na skuteczne „lekarstwo”, które zahamuje
rozwój choroby, na którą zapadło
LGD „RW”? W leczeniu długoterminowym mamy nadzieję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego
jest daleki od podjęcia ostatecznego kroku i rozwiązania umowy ramowej z LGD „RW”, co stanowiłoby
„akt zgonu” naszej grupy działania.

RD
Mimo że całkowite rozliczenie inwestycji, którą rozpoczęto
w 2018 roku, zaplanowano na
przyszły rok, już dziś mieszkańcy
mają powody do radości. Nowa
nawierzchnia, pobocze i chodniki prawie dwukilometrowej drogi
znacznie poprawiły bezpieczeństwo i wygodę komunikacji.
Koszt realizacji zadania, której
inwestorem jest gmina Wołomin,
wyniósł blisko 7 mln zł. Dodatkowe 3,5 miliona zł kosztowała budowa kanalizacji.
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DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl

Koncert Umarłych Poetów
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Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 1 grudnia o 18.30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu
w Zielonce w ramach „Sceny pod dębami”. Wystąpią: Justyna Barcz, Marek Bartkowicz i Andrzej Ozga.
Przy fortepianie zasiądzie Robert Obcowski. Artyści wykonają utwory m.in. Wojciecha Młynarskiego,
Georgesa Brassensa i Jacka Kaczmarskiego. Bilety w cenie 15 zł do kupienia w sekretariacie OKiS.
Więcej informacji na www.okis.zielonka.pl.
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Nie-najgorszy
kucharz z Wołomina

Transport i mobilność
w miastach

Edyta „Cayra” Przytulska z Wołomina wygrała kulinarny show TVP2 „Najgorszy
kucharz”. Na co dzień wokalistka, autorka tekstów i kompozytor zmierzyła się z nowym
wyzwaniem – fartuchem i gotowaniem – i wyszła z rywalizacji zwycięsko.
Rafał Orych: Jakie to uczucie
wygrać program „Najgorszy
kucharz”?
Edyta Przytulska: – Chciałam

sprostować, że zostałam nie-najgorszym kucharzem, czyli najlepszym z tych, którzy byli w programie. Założeniem show było, że biorą
w nim udział osoby, które kompletnie nie umieją gotować. Wszyscy
mieliśmy totalnie dwie lewe ręce. Ja
nawet nie rozróżniałam, który palnik jest, do którego kurka (śmiech).
Pod okiem szefów – Dariusza
Kuźniaka i Marcina Kuca podawano
nam przepisy i musieliśmy z nich
przygotować potrawy. Z najtrudniejszych rzeczy pamiętam tort.
Kto poczynił największe postępy
w trakcie programu, kto nauczył się
najlepiej gotować, przechodził dalej.
Ja byłam weteranem, bo pięć
razy zostałam nominowana do odpadnięcia. Za każdym razem jakoś
mi się udawało. Był to niekiedy łut
szczęścia. Czasami ocalono uczestników, bo gość specjalny chciał, aby
jeszcze wszyscy byli.
Jednak przede wszystkim włożyłam w to dużo pracy. Naprawdę,
nie miałam pojęcia, jak przyrządzić coś, co byłoby zjadliwe. Udział
w programie był dla mnie skokiem
na głęboką wodę. Jestem bardzo
dumna, że udało mi się wygrać. No
i co najważniejsze – nauczyłam się
gotować!

Co skłoniło Panią do uczestnictwa w programie?

fot. Waldemar Kompała program „Najgorszy Kucharz” TVP

– To prawda. Zabawa zabawą, ale
to był ciężki czas dla mnie – stres,
rywalizacja, ograniczony czas na
gotowanie.
Dostaliśmy pół godziny na przygotowanie pizzy. Nie wiedziałam,
od czego zacząć, co z czym dodać.
A potem wyszło mi surowe ciasto...
Na szczęście nie tylko ja miałam
takie problemy. Spędziliśmy 10 tygodni na planie. Dzień w dzień, po
kilkanaście godzin. Spaliśmy krótko. Nawet nie wiedziałam, że mam
w sobie takie pokłady energii.

– Na planie było mnóstwo sytuacji – komicznych i nieprzewidzianych. Nie zostały pokazane
ze względu na ograniczony czas.
Sceny, które zobaczyli widzowie, to
chyba 1/10 tego, co się wydarzyło.
Non stop coś się komuś przypalało. Zapaliły się patelnie, wybuchały
produkty w powietrzu. Dużo działo
się na moim stanowisku. Panował
u mnie artystyczny nieład – rozsypana mąka, rozlany olej.
Z tych hardcorowych sytuacji
utkwiło mi w pamięci, jak Darek
Kuźniak dostał szklaną miską od
Marcina Kuca. Z naszego punktu
widzenia wyglądało to bardzo groźnie. Na szczęście nic poważnego się
nie stało.
Z tych wesołych wspomnę odcinek, jak gotowaliśmy w food truckach. Na podłodze był rozlany olej,
który wyciekał z frytkownicy. Nie
mogliśmy normalnie się przemieszczać, tylko ślizgaliśmy się jak na lodowisku. Mogę śmiało powiedzieć,

że walczyliśmy o życie, aby nie
wpaść twarzą w frytkownicę. Bardzo komiczna sytuacja.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR), który
wspiera samorządy w procesie zarządzania gminami,
opublikował i poddał dyskusji interesujący raport
o komunikacyjnej sferze polskich miast pt. „Transport
i mobilność miejska”.

W środę, 20 listopada swoją
premierę na YouTube miała
piosenka „Ostatnie odliczanie”,
która jest dziełem Pani i Alchemist Project. Proszę przybliżyć
swoją karierę muzyczną. Jak to
się zaczęło?

– Moja kariera była długa i kręta. Jestem rodowitą wołominianką.
Już jako dwu-, trzylatka nuciłam
piosenki. Stawałam przed lustrem,
przebierałam się w ubrania mamy
i śpiewałam do kabla od żelazka.
Później w szkole mój talent odkryła nauczycielka od muzyki. I tak
swoje pierwsze kroki na scenie
postawiłam, mając 6 lat. Wówczas
wygrałam „Szklanego Misia” na deskach wołomińskiego MDK-u.
Swoją przygodę muzyczną rozpoczęłam w 2012 r. jako wokalistka
rockowa. Później pracowałam przy
licznych produkcjach i nagraniach
m.in. z Borixonem, Nowatorem,
klubową formacją Alchemist Project czy East Clubbers.
Oprócz tego, że nadal tworzymy i wypuszczamy nowe produkcje z zespołem Groovebusterz, to
skupiam się na karierze solowej
CAYRA, tworząc muzykę dance.
Zapraszam do słuchania piosenki „Ostatnie odliczanie”, która powstała przy współpracy z Alchemist
Project. Piosenka jest pełna energii.
Idealna do tańczenia i nucenia na
sylwestrowej zabawie!
fot. Bartosz Kuśmierski

– Zmobilizował mnie mój chłopak. Widział, że kuleję kulinarnie
i musiał dojadać na mieście. Zgłosiłam się więc do programu, żeby mi
się chłopaczyna nie tułał (śmiech).
A tak poważnie mówiąc, lubię wyzwania, lubię, jak coś dzieje się
w moim życiu.
Pojawiło się światełko w tunelu, że nauczę się gotować i spotka
mnie niesamowita przygoda, pełna humoru i pozytywnej energii.
Tak było! Poznałam niesamowitych
ludzi. Nadal jestem w euforii. Nie
wiem, jak udało mi się wygrać. Nikt
z nas nie myślał o tym na planie.
Ciężko było cokolwiek przewidzieć.

Na ekranie było widać tę pozytywną energię. Mimo wszystko
praca na planie kosztowała Was
wiele wyrzeczeń.

Proszę zdradzić coś z życia zakulisowego. Co szczególnie zapadło
w pamięci?
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Grzegorz Dudzik
Kwestie polityki transportowej,
koncepcji
zarządzania komunikacją publiczną itp.
w znaczący sposób wpływają
na zadowolenie mieszkańców
z życia w małej ojczyźnie. Widać
to doskonale także w strefach
podwarszawskich, w gminach
okolicznych stolicy, szczególnie
wtedy, gdy kwestie „Wspólnego
Biletu” pojawiają się jako jedne z istotniejszych elementów
w debacie publicznej. Ale widać to też w zakresie budowanej i planowanej infrastruktury
transportowej, która próbuje
trzymać się nowoczesnych trendów – budowane są ścieżki rowerowe i parkingi przy centrach
przesiadkowych miast.

Efektywne rozwiązania
Kwestia transportu i mobilności jest szczególnie ważna
dla miast dużych i tych małych,
z których główny codzienny ruch
odbywa się do centrów metropolii. Jeśli ten ruch realizowany
jest głównie z wykorzystaniem
samochodów osobowych, powoduje to wiele negatywnych konsekwencji, np. wydłużenie czasu
podróży, straty ekonomiczne,
obniżenie jakości powietrza.
Audytorzy IRMiR stawiają
mocną tezę, że nie istnieją takie
rozwiązania, które umożliwiłyby
efektywny rozwój miast w oparciu tylko o komunikację indywidualną. W związku z tym instytut
rekomenduje samorządom m.in.:
– poprawę dostępności transportu publicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem
„słabszych” grup społecznych
(osób starszych, niepełnosprawnych, ale także np. opiekunów z dziećmi);
– ustalanie (jeśli to możliwe)
transportu kolejowego kręgosłupem aglomeracyjnego systemu transportowego;
– pamiętanie, że każdy jest pieszym („niską jakość infrastruktury ruchu pieszego można
wręcz uznać za jeden z czynników, które doprowadziły do
spadku jakości życia na centralnych obszarach miast”);
– nacisk na rozwój ruchu rowerowego (znakomity środek
przemieszczania się na dystansach do 5 km, promocje
rowerów towarowych, parkingów i boksów rowerowych);
– nacisk na integrację różnych

środków transportu (węzły przesiadkowe, parkingi Parkuj i Jedź).

Reforma komunikacyjna
w Jaworznie
Raport instytutu jako przykład
wzorcowych rozwiązań realizujących takie rekomendacje w Polsce
podaje reformę komunikacyjną
wprowadzaną w kilkunastu ostatnich latach w Jaworznie. W tym śląskim mieście m.in. ograniczano dostępność samochodów do centrum
miasta, wprowadzano rozwiązania
fizyczne uspokajające ruch (np.
ronda, całościowe lub odcinkowe
zwężanie jezdni itp.) oraz (uwaga!)
zmniejszano liczbę miejsc parkingowych na gruncie, jednocześnie
uatrakcyjniając przestrzeń publiczną poprzez urządzanie zieleni
ulicznej, małą architekturę, ławki…
Parkowanie samochodów natomiast zadecydowano się przenieść
pod ziemię. Samorząd obecnie buduje parking podziemny w centrum
miasta, co ma na celu „ograniczenie
liczby samochodów widocznych
w przestrzeni publicznej”. Wraz
z przebudową układu drogowego
zrealizowano wiele odcinków dróg
rowerowych.
Jaki był efekt tych wieloletnich
działań? Liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych spadła z 35 w 2008 roku do 9 w 2017
i w żadnym z nich nie zginął pieszy.

Ciekawa inspiracja
W wielu naszych, podwarszawskich miejscowościach wprowadza
się podobne rozwiązania, brakuje jednak często kompleksowości
w działaniach, a tylko one mogą
przynieść poważną zmianę jakościową w zakresie transportu
i mobilności. Dlatego warto się zapoznać z podanym w raporcie jako
wzór i omawianym także w mediach przykładem Jaworzna. Może
on być naprawdę ciekawą inspiracją
do planowania, działania, ale też
zmiany myślenia o lokalnym transporcie i mobilności.
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Przejdziemy suchą nogą

Radzymin
w niebieskim
kolorze

W Duczkach trwa budowa ulicy Przytorowej – od ul. Willowej do ul. Kolorowej. Wykonawca
zakończył układanie chodnika, a w tym tygodniu rozpoczęto wylewanie pierwszej warstwy
asfaltu. – Badania wilgotności podłoża wypadły pozytywnie i można było rozpocząć asfaltowanie – wyjaśnia radna z Duczek Katarzyna Pazio.
RD
Jedynie 150-metrowy odcinek
ul. Przytorowej, od ul. Willowej,
będzie musiał chwilę poczekać, bo
wilgotność kruszywa jest jeszcze
zbyt wysoka. W najbliższych dniach
będą robione kolejne pomiary tego
kawałka drogi, aby móc dokończyć
prace przed zimą.
Mieszkańcy
cieszą
się,
że w pierwszej kolejności przy ul.
Przytorowej pobudowano chodnik.
– Czekamy jeszcze na zgodę na
przesunięcie starych słupów telekomunikacyjnych.
Dokumentacja została już złożona – mówi
Katarzyna Pazio. – Udało mi się,

przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w Wołominie, uprosić wykonawcę, aby ze względu na porę roku
i zmienne warunki pogodowe nie
czekać na zgodę przesunięcia słupów i ułożyć chodnik przy ulicy
Przytorowej jak najszybciej. Dzięki temu mieszkańcy mogą suchą
nogą dojść do domu, stacji, szkoły,
sklepu, kościoła. Jak będzie zgoda
na przesunięcie słupów, wówczas
zajdzie konieczność poprawienia
chodnika. I dopiero wtedy będziemy mieli pełne powody do radości
– dodaje.
Zakończenie prac na ul. Przytorowej w Duczkach zaplanowano na
koniec kwietnia 2020 roku.

20 listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka.
Dzieci z Publicznego Przedszkola Małego Kopernika
oraz Publicznego Przedszkola Małego Kopernika nr 2
w Radzyminie wraz z wychowawcami, dyrekcją
i rodzicami uczciły święto oficjalnym marszem ulicami
miasta.
opr. red.
Radzymin przybrał niebieski
kolor – oficjalny znak organizacji
UNICEF – za sprawą niebieskich
balonów, które dzieci trzymały
w dłoniach. Pochód przedszkolaków dotarł do budynku Urzę-

Władze miasta Marki przymierzają się do
przeprowadzenia w najbliższych latach kilku inwestycji
drogowych w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Podczas listopadowej sesji radni
zdecydowali o przeznaczeniu środków na ekspertyzę
w zakresie efektywności takiego przedsięwzięcia przy
budowie mareckich dróg.
Mikołaj Szczepanowski
Budżet Marek dotykają problemy
znane z innych samorządów. Niewystarczająca subwencja oświatowa, wzrost kosztów gospodarki odpadami komunalnymi czy obniżenie
podatku od osób fizycznych o 1%.
Oznacza to jednoczesny wzrost
wydatków i spadek dochodów.

Partnerstwo publicznoprywatne
Miasto w znacznym stopniu wykorzystało też swój potencjał kredytowy (na wysoki poziom zadłużenia zwróciła uwagę Regionalna Izba
Obrachunkowa w opinii do tegorocznego budżetu). Stąd poszukiwania innych możliwości inwestycyjnych. Ekspertyza ma za zadanie
przedstawić istniejące możliwości
i opłacalność formuły partnerstwa
publiczno-prywatnego przy budowie mareckich dróg, m.in. ciągu ulic
Karłowicza – Sobieskiego – Modrzewiowa, Granicznej czy Lisa Kuli.
Jak oszacowano, łączny koszt budowy tych ulic to nawet 70 mln zł.

Formuła partnerstwa publiczno
-prywatnego zakłada, że – w pewnym uproszczeniu – samorząd zleci prywatnej firmie sfinansowanie
i wybudowanie dróg. Miasto przez
kolejne lata będzie spłacać te inwestycje przedsiębiorstwu w formie
(i tu znów uproszczenie) opłaty za
dostępność drogi. Z dyskusji radnych z burmistrzem można było
wywnioskować dwie podstawowe
zalety pomysłu.
Po pierwsze – marecki samorząd
nie byłby już w stanie pożyczyć
środków w takiej wysokości w bankach, po drugie – zobowiązanie
można byłoby rozłożyć na dłuższy
okres – nawet przez 20 czy 30 lat.
W konwencjonalnej formie samorządy nie mogą zaciągać zobowiązań na dłużej niż 15 lat.

Pytania o przyszłość
Dla mieszkańców sprawa jest
zerojedynkowa. Jest droga lub jej
nie ma. Sam wielokrotnie podkreślałem wagę budowy ciągu Karłowicza – Sobieskiego – Modrzewiowa.
W zasadzie mając przed oczami tę

drogę, poparłem przeprowadzenie
potrzebnych analiz.
Nie przestaję jednak zadawać
pytań o dłuższą perspektywę. Już
podczas obrad wyraziłem obawę,
że hipotetyczny burmistrz Marek
w 2030 roku może być ograniczony
nie do zarządzania miastem a do zarządzania długiem, który w różnych
formach jest obecnie zaciągany: poprzez miejski budżet, spółki komunalne czy właśnie PPP.
Dyskusja o tym spotkała się z konkluzją, że nie tylko samorząd jest odpowiedzialny za swoją sytuację, bo
rząd delegując kolejne zadania, nie
pomaga w ich realizacji. Nadal jednak pozostaje wiele spraw, na które
mamy wpływ, a burmistrz „2030” nie
musi mieć związanych rąk dzisiejszymi decyzjami. Ciekawe też czy
miasto zdążyłoby spłacić w pełni
drogę w 2050 roku, zanim wymagałaby ona ponownego remontu?

FAKTY.biznes

Porozmawiajmy
o przedsiębiorczości i pracy
Doktor ekonomii Sławomir Mentzen odwiedzi Wołomin. Spotkanie,
któremu patronuje Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Wołominie, odbędzie się 4 grudnia o godz. 18.00 w budynku Cechu.
RD
Dr Sławomir Mentzen jest doradcą podatkowym, członkiem
Izby Przemysłowo Handlowej
w Toruniu. Przyjedzie do Wołomina na zaproszenie wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
w Wołominie Katarzyny Pazio.
– Spotkanie ma charakter otwarty. Do wzięcia w nim
udziału zachęcam przedsiębiorców, samorządowców i wszystkich mieszkańców powiatu

wołomińskiego – zaprasza Katarzyna Pazio. – Dr Sławomir
Mentzen pokaże rozwiązania,
które mogą wzmocnić przedsiębiorczość i poszerzyć rynek
pracy. Wytłumaczy, dlaczego
opieka socjalna państwa nie jest
właściwym kierunkiem do zapewnienia „bogactwa obywateli”,
a także zwróci uwagę na problemy, z jakimi borykają się obecnie
samorządy.
Zapraszamy serdecznie!

fot. archiwum

Drogi publiczno-prywatne
w Markach

fot. organizatorzy

FAKTY.samorząd

du Miasta i Gminy Radzymin, gdzie
dzieci mogły liczyć na kilka słów na
temat praw dziecka ze strony burmistrza Krzysztofa Chacińskiego.
Zwieńczeniem wydarzenia było
wspólne odśpiewanie piosenki na
temat praw dziecka przed budynkiem radzymińskiego UMiG .
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Deo Optimo Maximo
W niedzielę, 17 listopada obchodziliśmy stulecie
konsekracji kościoła w Postoliskach (gmina Tłuszcz). Mszę
Świętą odprawił biskup Romuald Kamiński w asyście
licznego duchowieństwa. Oprawę muzyczną zapewnił
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Marcin Ołdak
Po Mszy burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Gajcy ogłosili nadanie Honorowego Obywatelstwa Tłuszcza proboszczowi Waldemarowi Sierpińskiemu. Poseł Bożena Żelazowska
wręczyła księdzu medal pamiątkowy Pro Masovia. Przemówienie
wygłosił także Mariusz Błaszczak,
minister obrony narodowej. Zgromadzeni wierni nagrodzili decyzję
samorządowców gromkimi brawami.

Prace renowacyjne
Ksiądz dr Waldemar Sierpiński
objął parafię pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa Męczennika

we wrześniu 2012 roku. Z miejsca
przystąpił do energicznego remontu neogotyckiej świątyni.
W ciągu siedmiu lat wymienił
posadzkę kościoła, założył ogrzewanie, ocieplił i odmalował ściany, odnowił zabytkowe żyrandole
oraz arcydzieło polskiej sztuki
– obraz „Anioł na cmentarzu” Wilhelma Kotarbińskiego z 1909 roku.
To także czas, gdy zbudowana została nowa droga procesyjna wokół świątyni, a na jej wieży pojawił
się zegar.
Parafianie skupili się przy swoim proboszczu w dziele odnowy
postoliskiego kościoła. Wszystkie
prace opiewały łącznie na ponad
dwa miliony złotych. Część z tej
kwoty to środki zewnętrzne pozyskane przez księdza Sierpińskiego.

Świątynia Pokoju
Neogotycki kościół w Postoliskach został wybudowany w latach
1913-1919 wedle projektu architekta
Hugona Kudery. Budowa przebiegła
w trudnych latach pierwszej wojny
światowej, w jednej z biedniejszych
parafii ówczesnego dekanatu radzymińskiego. To dlatego w kilka
miesięcy po odzyskaniu niepodległości i zakończeniu wojny konsekrowany kościół nazwano „Świątynią Pokoju”. Poświęcenia dokonali
w maju 1919 roku arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski i biskup wojsk polskich Stanisław Gall.
Pomysłodawca śmiałego planu
budowy świątyni ksiądz kanonik
Wacław Koskowski zmarł nagle,

w grudniu 1925 roku. Kolejni proboszczowie kierowali pracami wykończeniowymi i wyposażali świątynię. Wieńczącą budynek więżę
udało się dobudować dopiero w latach osiemdziesiątych.
17 listopada tego roku odbyły się
planowane od dawna uroczystości
stulecia kościoła.

„Mazowsze” śpiewa
Wielkie dzieło parafian i ich
przodków wymagało równie wielkiej
oprawy. Zaproszono solistów, chór
i orkiestrę zespołu „Mazowsze”.
Podczas Mszy Świętej celebrowanej
przez pasterza diecezji biskupa Romualda Kamińskiego artyści pod dyrekcją Jacka Bonieckiego zaprezen-

towali dzieła Wolfganga Amadeusza
Mozarta oraz polskie i zagraniczne
pieśni religijne. Po nabożeństwie
artyści zaprezentowali godzinny koncert „Pieśni Patriotyczne”.
Zebrani usłyszeli zarówno pieśni:
legionowe, ułańskie: „O mój rozmarynie”, ,,Legiony”, ,,Bywaj dziewczę zdrowe”, jak i pieśni wojskowe,
zwane też pieśniami żołnierskimi:
,,Czerwone maki na Monte Cassino”,
,,Serce w plecaku” i wiele innych.
Występ zespołu był wielkim
przedsięwzięciem
logistycznym,
trwającym kilka dni. Artystom towarzyszyła iluminacja świetlna,
a przed kościołem ustawiono telebim, aby wierni, którzy nie zmieścili się do świątyni, mogli obejrzeć
koncert.

REKLAMA

Ocieplenia, Izolacje, Elewacje
WÓJT GMINY STRACHÓWKA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strachówka i na stronach internetowych
http://www.strachowka.com.pl/;
http://www.strachowka.4bip.pl/
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem dotyczący lokalu nr 2 w budynku położonym w Strachówce
przy ul. C.K. Norwida 6.

j.mucka@firma-dom.pl

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

Wójt Gminy Strachówka
Piotr Orzechowski

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

Szukaj nas pod adresem
www.fakty-wwl.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

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

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. 692 623 397

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

Ogrodzenia

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
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

Projektowe usługi

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

WOLNE
BILLBOARDY
tel. 664 200 502

WOŁOMIN

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
zzSprzedam Opla Zafirę 2.0 DTI 2002 r.,
uszkodzony, tel. 664 200 502

W niedzielę, 17 listopada w strażnicy w Kałuszynie
(powiat legionowski) zakończył się kurs Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy. Organizatorem była Grupa Firemed.

Nieruchomości kupię

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

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

Strażacy ratownicy
z gminy Poświętne

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

Rafał Orych
Kurs ukończyło m.in. siedmiu
druhów z OSP Nowe Ręczaje
i trzech z OSP Poświętne. Wszyscy uzyskali tytuł ratownika.
Kurs obejmował 65 godzin
zajęć teoretycznych i praktycznych. Na zakończenie strażacy zdali egzamin przed komisją
składającą się z dwóch lekarzy
i ratownika medycznego.

– Ten kurs przyda się nam nie
tylko przy akcjach ratowniczych,
ale też w życiu codziennym. Nigdy
nie wiadomo, co przyniesie nam los.
Kurs przygotował nas również do
tego, aby w razie potrzeby w pełni wykorzystać zestaw ratowniczy
PSP R1, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku z Funduszu Sprawiedliwości – mówią druhowie z OSP
Nowe Ręczaje.

fakty.kryminalne
11.11.2019

zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Skoda Kodiaq typu SUV koloru
białego, rok produkcji 2018. Suma
strat: 115.000 zł.  

12.11.2019

zz Kobyłka. Sprawcy, po uprzednim
wyważeniu okna, dostali się do
środka, a następnie skradli: złotą
biżuterię, dwie pary kolczyków
z cyrkoniami, trzy łańcuszki,
dwa pierścionki, obrączkę, dwie
bransoletki o łącznej wartości
4.000 zł, zegarek damski marki
Elixa o wartości 490 zł, pieniądze
w kwocie 300 euro. Suma strat:
5.774 zł.
zz Kobyłka. Kradzież pojazd marki
Lexus RC300 koloru czerwonego,
rok produkcji 2018. W pojeździe
znajdował się ponadto laptop
marki HP. Suma strat: 256.500 zł.   
zz Kobyłka. Kradzież pojazdu
marki Suzuki Grand Vitara
koloru grafitowego, rok produkcji
2008, zaparkowanego na
terenie ogrodzonego osiedla
mieszkaniowego. Suma strat:
36.000 zł.
zz Ząbki, ul. Powstańców.
Mieszkaniec Warszawy (lat 31),
kierujący samochodem osobowym
marki BMW, wykonując manewr
skrętu w prawo, stracił panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego
uderzył w zaparkowany w zatoczce
parkingowej samochód osobowy
marki Ford oraz potrącił pieszego
(lat 18), znajdującego się
przy ww. pojeździe. Następnie
sprawca oddalił się z miejsca
zdarzenia. Całą sytuację
zauważyli policjanci WPS KRP
Warszawa VII wykonujący
czynności służbowe przy użyciu
radiowozu nieoznakowanego
w Ząbkach, którzy podjęli
bezpośredni pościg za sprawcą.
Pomimo nadawanych sygnałów
świetlnych i dźwiękowych
z radiowozu nieoznakowanego
kierowca BMW nie zatrzymywał

pojazdu i kontynuował ucieczkę
po terenie Ząbek. Policjanci,
blokując drogę ucieczki przy użyciu
radiowozu, dokonali dynamicznego
zatrzymania sprawcy. Wskutek
zdarzenia pieszy doznał obrażeń nóg
i został przewieziony do szpitala.
Po sprawdzeniu 31-latek okazał
się poszukiwanym, nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdami.

13.11.2019

zz Radzymin. Sprawcy dokonali
kradzieży z włamaniem do budynku
mieszkalnego, który jest w trakcie
budowy, poprzez wybicie szyby
w oknie kamieniem. W środku było
widać ślady plądrowania, jednak
pokrzywdzony na chwilę obecną nie
stwierdził, aby ze środka coś zginęło.
Suma strat: około 1.500 zł.
zz Wołomin. Kradzież samochodu
osobowego marki Toyota Avensis
koloru czarny metalik, rok produkcji
2016. Suma strat: około 80.000 zł.  

14.11.2019

zz Marki. Sprawcy, po uprzednim
wyłamaniu okna, włamali się do nowo
budowanego budynku mieszkalnego
w zabudowie segmentowej, z którego
nic nie skradli. Następnie weszli do
drugiego budynku, z którego skradli
różnego rodzaju elektronarzędzia.
Suma strat: 8.000 zł.  
zz Wołomin. Sprawca włamał się do
mieszkania i z jego wnętrza skradł:
zegarek męski marki Timex, dwa złote
pierścionki i numizmatyczną sztabkę
złota. Suma strat: 1.050 zł.
zz Jasienica. W sieci bankowej nn.
osoba prawdopodobnie zeskanowała
kartę płatniczą i dokonała
nieautoryzowanej wypłaty pieniędzy
w kwocie 3.920 zł na terenie Irlandii
na szkodę zgłaszającej.  
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej Policji
Tomasza Sitka. opr. eda
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W Strachówce
dbają
o zdrowie
30 sierpnia została zawarta
umowa sponsoringowa
pomiędzy Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi
a gminą Strachówka na
projekt „100 lat w dobrej
kondycji – wzmocnij
zdrowie w swoim
otoczeniu”.
opr. red.
Umowa była owocem udziału
gminy w ogłoszonym przez PSE
konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”. W ramach porozumienia
zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 20 tys. zł.
18 grudnia 2018 roku gmina
Strachówka zakupiła należący
do Poczty Polskiej SA lokal o powierzchni 197,34 m², który obecnie
jest remontowany ze środków firmy Centrum Medyczno-Diagnostycznego. W wyremontowanych
pomieszczeniach zostaną zamontowane urządzenia do rehabilitacji: aparat do elektroterapii, aparat
do terapii ultradźwiękowej, aparat
do laseroterapii, stół rehabilitacyjny, stolik pod aparat i parawan
dwuczęściowy.
Sprzęt zostanie oddany do
użytkowania mieszkańcom do
końca 2019 r. W ramach projektu
gmina Strachówka przeprowadzi
również kampanię informacyjno
-promocyjną.
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Obchody Dnia Niepodległości w powiecie
W tym roku przeżywamy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W każdej z dwunastu gmin powiatu
wołomińskiego odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Zobaczmy, jak to wyglądało w pięciu z nich.
była Msza Św. i część artystyczna
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Rafał Orych
W Klembowie obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele
w Woli Rasztowskiej. Następnie
zebrani odśpiewali hymn i obejrzeli montaż słowno-muzyczny
w wykonaniu uczniów z miejscowej szkoły podstawowej.

Poświętne
W Poświętnem obchody odbyły się
10 listopada. W tym roku miały wyjątkowo bogatą oprawę. Na początku
delegacja samorządowców złożyła
wieńce przy pomniku Pawła Kurka,
wójta gminy Ręczaje, zamordowanego w 1917 r., następnie w Rojkowie
– przy tablicy pamiątkowej Franciszka Kominka, działacza niepodległościowego i przy mogile lotników na
miejscowym cmentarzu. Po Mszy
Św. uczestnicy udali się w marszu
niepodległościowym w kierunku
Szkoły Podstawowej w Poświętnem.
Uczniowie reprezentujący sześć
szkół nieśli 20-metrową flagę Polski,
a pozostali białe i czerwone balony wypełnione helem, które zostały
wypuszczone na placu szkolnym.

Jadów
W Jadowie obchody rozpoczęły się pod pomnikiem gen. Gustawa Dreszera, gdzie złożono
wieńce. Następnie, przy dźwiękach muzyki, uczestnicy przemaszerowali na cmentarz, gdzie
przy grobie Władysława Białobrzeskiego – żołnierza Polskiej
Organizacji Wojskowej, odmówili
modlitwę za poległych w walce
o niepodległość Polski. Kolejnymi elementami uroczystości

Następnie odbyły się występy artystyczne – uczennice i zespół „beznazwy.pl” wykonali pieśni patriotyczne.
Ostatnim akcentem była lekcja historii o gminie Poświętne wygłoszona przez Marcina Ołdaka.

Radzymin
W Radzyminie obchody rozpoczęły się już 8 listopada od wizyty
Mateusza Morawieckiego, Prezesa
Rady Ministrów w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie. 11 listopada mieszkańcy tłumnie przybyli
na plac T. Kościuszki, gdzie odśpiewali hymn w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. Następnie była
możliwość uczestnictwa w pikniku. Burmistrz Krzysztof Chaciński
wręczył medal „Primus Inter Pares”
(honorowe wyróżnienie im. Juliana
Ochorowicza) Zbigniewowi Pachulskiemu, społecznikowi i fotografo-

wi radzymińskiej historii, pracownikowi ROKiS.

Dąbrówka
W Dąbrówce obchody rozpoczęły
się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz Mszą Świętą w intencji
Ojczyzny. Następnie przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty pod
pomnikiem Tadeusza Kościuszki, na
grobie żołnierzy z 1939 r. oraz pod
Dębem Pamięci upamiętniającym
ofiarę zbrodni katyńskiej 1940 r.
Dodatkową atrakcją był Tort dla
Niepodległej – w kształcie Polski
i w barwach narodowych. Następnie uczestnicy obejrzeli spektakl
pt. „Z wolnością za pan brat”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
Potańcówka Wolności. Mieszkańcy
mogli poczuć się jak w 1918 roku, bo
szczudlarze i gazeciarze rozdawali
okolicznościową gazetkę.

FAKTY.religia

Śmierć jest częścią życia
Rozmowa z księdzem Dariuszem Czupryńskim,
dyrektorem Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie.
fot. hospicjum opatrzności bożej

Edyta Nowak-Kokosza: Listopad
to miesiąc kojarzony ze śmiercią, z przemijaniem, ale też
z pamięcią i wspomnieniami…
Dariusz Czupryński: – Tak. To

czas refleksji, zadumy i pamięci
o tych, którzy już odeszli. Listopad
sprzyja zadumie, nostalgii oraz
przemyśleniom ze względu na
dwa ważne dni. To Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Oba dni mają charakter bardzo
refleksyjny. Od dawna pierwszy dzień listopada jest radosnym i pogodnym wspomnieniem
wszystkich ludzi świętych, którzy

żyli cicho, skromnie, ale z pożytkiem dla nas wszystkich.
A Dzień Zaduszny kojarzy się
z modlitwą za zmarłych, którzy tej
modlitwy potrzebują, z zadumą,
wspomnieniami, odwiedzaniem
cmentarzy i paleniem zniczy. Palenie ognia to zwyczaj, który wywodzi się z czasów pogańskich,
chrześcijanie kojarzą go ze światłością wiekuistą.
Pamięć o ludziach i życiu należy
pielęgnować nie tylko na cmentarzach i w otoczeniu marmurowych
nagrobków, pięknych wazonów czy
okazałych zniczy. Pamięć o zmar-

łych powinna być okazją do modlitwy za nich i zadumy nad własnym
życiem. Nad tym, co nas teraz otacza, nad tym, co dzieje się wokół
nas. Nie zawsze jest to światłość…

Czym jest śmierć?

– Wielu filozofów rozmyślało
nad sensem życia, zajmowało się
tematyką śmierci i umierania. Jeden z nich M. Heidegger powiedział, że śmierć jest częścią życia.
Nie oznajmił, iż śmierć jest częścią
umierania, ale że należy do elementu życia, stanowi jego nierozerwalną
część. Dlaczego więc myśl o śmierci
budzi w człowieku tyle negatywnych emocji, niekiedy wręcz lęk?
Może dlatego, że nie umiemy
o niej rozmawiać, nie akceptujemy
śmierci. Może dlatego, że utrata
bliskiej osoby wywołuje cierpienie, które nie sposób opisać słowami. Dlatego warto pomyśleć
nad swoją postawą wobec niej.
Pogodzenie się, akceptacja wymaga wiele trudu, samozaparcia i odwagi, ale przynosi ulgę i wolność.

Jak reagują pacjenci hospicjum
na świadomość, że odchodzą?

– Zazwyczaj kojarzymy odchodzenie z tym ostatnim momentem, ostatnim tchnieniem.
Tymczasem ono rozpoczyna się
w dniu przekazania pacjentowi
diagnozy, że dalsze leczenie przyczynowe jest niemożliwe i pozostaje już tylko leczenie objawowe.
Pacjenci mogą być potem w dobrej formie nawet przez lata, ale
to już jest odchodzenie.

Każda sytuacja jest inna. Nie
wszystkie osoby reagują szokiem, strachem. Pacjenci, którzy przez lata jeździli do szpitala
i mimo terapii z miesiąca na miesiąc czują się coraz gorzej, mogą
wręcz poczuć ulgę. Niektórzy
mówią, że byli już tak zmęczeni
długim leczeniem, bólem, niesamodzielnością, że ta ostateczna
diagnoza przyniosła im ukojenie –
że wszystko się rozstrzygnęło.
Człowiek, który wie, że umiera,
potrzebuje nie tylko obecności
innych, ale także szczerej rozmowy – zarówno z najbliższymi, jak
i z psychologiem lub lekarzem.

Z hospicjum raczej już się nie
wraca do domu. Czy zdarzyły
się jednak przypadki, że pacjent
wyzdrowiał?

– Zdarza się, że pacjent wraca
do domu na skutek poprawy stanu zdrowia. Ale nie zdarzyło się,
żeby wyzdrowiał. Raczej mówimy
o przypadkach remisji choroby.

Wołomińskie hospicjum funkcjonuje już 24 lata. Ilu pacjentów
przez ten czas tu przebywało?
– Około 12 tysięcy.

Ile lat miał najstarszy pacjent,
a ile najmłodszy?

– Najmłodszy 9 lat, a najstarszy
104 lata.

Hospicjum często określane jest
jako dom gościny…

– Tak. Nazwa hospicjum wywodzi się od łacińskiego słowa

„hospes”, które posiada wiele znaczeń. Wśród nich jest m.in. gościna, dom gościny, zajazd. Widzimy,
że są to pozytywne znaczenia i nie
mają związku z umieraniem.
Hospicjum to miejsce, gdzie tętni życie. Niekiedy człowiek dopiero w obliczu cierpienia i śmierci
zdaje sobie sprawę, że naprawdę
żyje i kiedy zostaje mu niewiele czasu, stara się maksymalnie
w pełni go wykorzystać.
Hospicjum jest przeznaczone
dla osób w terminalnym okresie choroby. W tym szczególnym
okresie swojego życia pragną miłości, zrozumienia, bliskości drugiego człowieka, nadziei, otwartości, rozmowy, przyjaznego gestu,
wsparcia. Są osłabieni, wyniszczeni chorobą, zmęczeni dokuczającymi objawami. Dlatego potrzebują naszej gościny.

Niestety, często nazywane
jest również w sposób okrutny
i niesprawiedliwy „umieralnią”.
Zazwyczaj takiego określenia
używają osoby, które w hospicjum nigdy nie były. Czy wynika
to tylko z niewiedzy?

– Słowo hospicjum może kojarzyć się różnie. Na szczęście
z biegiem lat zanika stereotyp,
że hospicjum to miejsce śmierci.
Ze względu na wysoki standard
opieki, jaki oferują hospicja, coraz
częściej są to miejsca polecane
i rekomendowane osobom, które
potrzebują profesjonalnej opieki,
będąc u kresu życia.
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Budżety gmin na rok 2020

„Bug. Obrazy rzeki”

Gminy zaplanowały swoje budżety na rok 2020. Poniżej przedstawiamy wysokość dochodów
i wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, zaplanowaną przez miasta i gminy miejsko
-wiejskie z terenu powiatu wołomińskiego.
DOCHODY I WYDATKI W PROJEKTACH BUDŻETÓW GMIN NA ROK 2020
WOŁOMIN

KOBYŁKA

ZIELONKA

ZĄBKI

MARKI

RADZYMIN

TŁUSZCZ

Dochody ogółem

279,767,928 zł

148,137,472 zł

95,218,590 zł

239,435,321 zł

219,256,832 zł

188,672,653 zł

99,945,541 zł

Wydatki ogółem

279,420,122 zł

143,850,576 zł

102,614,858 zł

243,458,321 zł

242,456,132 zł

194,450,627 zł

106,618,551 zł

Wydatki majatkowe
(inwestycyjne)

26,419,139 zł

23,579,329 zł

10,449,563 zł

31,514,322 zł

32,654,464 zł

33,189,190 zł

19,101,826 zł

To tytuł wystawy zdjęć Dagmary Jaworskiej-Bednarek,
której otwarcie odbyło się w niedzielę, 17 listopada
w Domku Ogrodnika w Radzyminie. Prace można
oglądać do 5 grudnia.

Rafał Orych
Tego dnia otwarto również
kawiarenkę. Będzie czynna codziennie (oprócz poniedziałków) od 11:00 do 20:00 w dni
powszednie i do 22:00 w weekendy lub do ostatniego gościa.

Galeria Piwniczka

DOCHODY I WYDATKI W PROJEKTACH BUDŻETÓW GMIN NA ROK 2020
WOŁOMIN

KOBYŁKA

ZIELONKA

ZĄBKI

MARKI

RADZYMIN

TŁUSZCZ

Dochody ogółem

279,767,928 zł

148,137,472 zł

95,218,590 zł

239,435,321 zł

219,256,832 zł

188,672,653 zł

99,945,541 zł

Wydatki ogółem

279,420,122 zł

143,850,576 zł

102,614,858 zł

243,458,321 zł

242,456,132 zł

194,450,627 zł

106,618,551 zł

Wydatki majatkowe
(inwestycyjne)

26,419,139 zł

23,579,329 zł

10,449,563 zł

31,514,322 zł

32,654,464 zł

33,189,190 zł

19,101,826 zł

WYSOKOŚC PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
WOŁOMIN

KOBYŁKA

ZIELONKA

ZĄBKI

MARKI

RADZYMIN

TŁUSZCZ

dochody ogółem

279,767,928 zł

148,137,472 zł

95,218,590 zł

239,435,321 zł

219,256,832 zł

188,672,653 zł

99,945,541 zł

wydatki ogółem

279,420,122 zł

143,850,576 zł

102,614,858 zł

243,458,321 zł

242,456,132 zł

194,450,627 zł

106,618,551 zł

wydatki majatkowe
(inwestycyjne)

26,419,139 zł

23,579,329 zł

10,449,563 zł

31,514,322 zł

32,654,464 zł

33,189,190 zł

19,101,826 zł

deficyt

347,806 zł

4286896

-7396268

-4023000

-23199300

-5777974

-6673010.160

%

9%

16%

10%

13%

13%

17%

18%

deficyt

347,806 zł

4,286,896 zł

-7,396,268 zł

-4,023,000 zł

-23,199,300 zł

-5,777,974 zł

-6,673,010 zł

REKLAMA

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

Szukaj nas pod adresem
www.fakty-wwl.pl

– Doczekaliśmy się w Radzyminie galerii w szczególnym
miejscu. Nazwaliśmy ją Piwniczką. Mieści się w piwnicach
budynku, który jest jedyną pozostałością po zabudowaniach
dworskich księżnej Eleonory
Czartoryskiej i wspaniałych
czasach oświecenia w Radzyminie – powiedział Artur Laskowski, dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.
– Budynek udało się uratować i odrestaurować. Dziś możemy się cieszyć, otwierając
pierwszą wystawę fotografii
pani Dagmary Jaworskiej-Bednarek. Kustoszem tego miejsca
będzie artysta, plastyk, specjalizujący się w rzeźbie – pani
Magdalena Karłowicz – dodał.
Obie panie otrzymały kwiaty
i gromkie brawa publiczności.
– Wystawa – temat rzeka.
Dosłownie i w przenośni. Bug
jest zjawiskiem w skali europejskiej. To ostatnia tak duża
rzeka, która jest dzika i nieuregulowana. Stanowi ostoję
dla ptaków, roślin i ludzi. Łączy
i dzieli, daje i odbiera. Ludzie
mówią o niej szczególnie. Albo
ktoś się w niej zakocha, albo jej
nie zrozumie. Nikomu nie pozostaje ona obojętna – podkreśliła Magdalena Karłowicz.

Zakochana w Kuligowie
– Na moim profilu Z Panem
Bugiem są setki historii, tęsknot
o których piszą mi mieszkańcy
Podlasia i Mazowsza, którzy kilkadziesiąt lat nie widzieli Bugu.
W tym tygodniu, przed wystawą
napisała do mnie uczestniczka
Powstania Warszawskiego, która
raz w życiu była nad Bugiem i śledzi profil – wspomniała pani Dagmara.
– Księżna Eleonora Czartoryska
ukochała Radzymin, a ja ukochałam Kuligów, w którym zamieszkałam 9 lat temu. Tak naprawdę
95 procent tych fotografii wykonałam wokół domu. Fotografuję
albo w drodze z pracy, albo z pracy. Po prostu fotografuję sercem
– dodała.
Dagmara
Jaworska-Bednarek
dostała aparat w prezencie od
mamy 8 lat temu. Jej nadbużańskie
zdjęcia ozdobiły okładkę i wnętrze magazynu „Kraina Bugu”. To
prawdziwy zaszczyt dla fotografa.
Wystawa zgromadziła wielu mieszkańców powiatu. Można śmiało powiedzieć, że Galeria Piwniczka miała inaugurację
z klasą.
REKLAMA

