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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
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Wydatki na oświatę rujnują budżety samorządów
Wydatki ponoszone przez gminy na oświatę rosną z roku
na rok w coraz szybszym tempie. Subwencja oświatowa,
która jest przekazywana samorządom z budżetu państwa
na finansowanie właśnie tych zadań, w wielu samorządach
nie pokrywa obecnie nawet połowy rzeczywistych
wydatków bieżących przeznaczanych na oświatę.
Samorządy od kilku lat do nauczania dzieci i młodzieży
muszą dokładać coraz więcej. Z własnych środków
finansują również inwestycje w szkołach i przedszkolach.
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Mariusz Pazio
Według danych zebranych przez
Związek Miast Polskich tzw. luka
oświatowa rośnie z roku na rok,
a szczególnie w ostatnich latach.
Dla porównania w roku 2006 wynosiła 36 proc., w 2018 roku było
to już 54 proc., a w najbliższych
latach JST spodziewają się kolejnego wzrostu. Samorządy alarmują, że system podziału subwencji
oświatowej nie odzwierciedla faktycznych kosztów ponoszonych
przez gminy na realizację zadań
oświatowych.
Niepokojącym zjawiskiem jest
tempo, w jakim rosną wydatki
oświatowe samorządów. Jest ono
dużo większe niż tempo wzrostu
kwoty subwencji przekazywanej
przez państwo. W gminach powiatu wołomińskiego problem
niedofinansowania oświaty jest
również coraz częściej zauważalny. Szczególnie dotyczy on miast,
gdzie na podstawie analiz widać,
że na przestrzeni kilku ostatnich lat pieniądze przekazywane
przez państwo finansują bieżące wydatki oświatowe w mniej
niż w 50 procentach. Subwencja
oświatowa z roku na rok pokrywa
także w coraz mniejszym stopniu
wydatki ponoszone przez gminy.
Przykładem może być gmina Dąbrówka, gdzie w 2010 roku subwencja oświatowa starczała gminie na
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pokrycie 78% oświatowych wydatków bieżących, a obecnie pokrywa
ona zaledwie 49% tych wydatków.
W gminie Radzymin sytuacja jest
podobna. Kilka lat temu subwencja oświatowa pokrywała wydatki bieżące w oświacie w 67%,
a w roku 2019 zaledwie wystarcza
na ich pokrycie w 48%. Gmin powiatu wołomińskiego, w których
subwencja pokryje w 2020 roku
ponad 50% wydatków bieżących
w szkołach (wg planu) jest niewiele: Jadów, Poświętne, Klembów,
Tłuszcz i Wołomin. Jednak w każdym tym przypadku daleko do
zapewnienia 100 procentowego
finansowania. Najmniejszy udział
subwencji w finansowaniu oświaty mają Marki i Zielonka (w przyszłym roku będzie to 40%).
Związek Miast Polskich coraz
mocniej podkreśla trudną sytuację
samorządów związaną z rosnącym niedofinansowaniem przez
państwo oświaty. Coraz większe
kwoty dokładane przez gminy do
edukacji dzieci i młodzieży powodują problemy finansowe. Samorządy muszą ograniczać wydatki
przeznaczane na inwestycje. Niektóre z nich biorą kredyty na wynagrodzenia dla nauczycieli, gdyż
subwencja nie zawsze wystarcza
nawet na płace.
Wzrost
wydatków
bieżących w gminnych placówkach
oświatowych związanych m.in.
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ze wzrostem cen towarów i usług,
wzrostem płacy minimalnej, podwyżkami dla nauczycieli, wzrostem cen za odbiór i przetwarzanie odpadów nie wpłynął na
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właściwe tempo wzrostu subwencji oświatowej przekazywanej
z budżetu państwa.
Czy kolejny rok budżetowy będzie dla samorządów bardziej

optymistyczny? Patrząc na plany
budżetów samorządowych i wydatków oświatowych na rok 2020
nic na to nie wskazuje.
Czytaj na str. 4
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Dr Mentzen o problemach samorządów
Dr ekonomii Sławomir Mentzen spotkał się w Wołominie z przedsiębiorcami, mieszkańcami i samorządowcami
z terenu powiatu wołomińskiego. Swoje wystąpienie poświęcił wyzwaniom stojącym przed właścicielami firm
wobec zawiłego prawa podatkowego, nieustannym zmianom przepisów oraz nowym regulacjom prawnym. Zwrócił
też uwagę na trudną sytuację samorządów związaną z nakładanymi przez państwo obowiązkami bez braku
odpowiedniego finansowania powierzonych zadań.
RD
Podkreślił, że poszczególne rządy RP mają tendencję do
przerzucania kosztów na miasta i gminy, ale nie przekazują
wystarczających funduszy. Jako
przykład podał podwyżki dla nauczycieli, które musi wypłacić
samorząd, ale na które państwo
nie daje odpowiedniej subwencji oświatowej. Mówił również,
że rząd ma tendencję do obniżania podatków, ale tylko tych,

które stanowią główne dochody
samorządów a nie tych, które są
dochodami państwa. Prelegent pytał retorycznie: Dlaczego rząd nie
obniży np. podatku VAT? Z badań
sondażowych wynika, że Polacy
chcieliby znaczącej obniżki podatków pośrednich.
Organizatorem spotkania z dr
Sławomirem Mentzenem była wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie Katarzyna Pazio oraz
Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie.

- Cieszę się, że prelekcja dr
Mentzena w Wołominie spotkała
się z tak dużym zainteresowaniem
– mówi Katarzyna Pazio. - Frekwencja znakomita, a pytań do
gościa było tak dużo, że rozmowa
przeniosła się w kuluary. Widać
potrzebę rozmawiania na ważne
tematy
społeczno-ekonomiczne.
Mnie jako radnej bardzo zależy, aby
przedstawiciele środowisk gospodarczych w naszej gminie i powiecie mieli swój znaczący głos i udział
w rozwoju regionu.
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Wieczór w bibliotece

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

W sobotę, 14 grudnia o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32
odbędzie się wieczór promocyjny XV „Rocznika Wołomińskiego”. W najnowszej publikacji znalazły
się teksty zarówno znanych autorów, jak i debiutantów. Wstęp wolny. Informacje: www.biblioteka.
wolomin.pl, tel. 22 776 29 53.
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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.

Przespałem moment…
…w którym prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą
każdy kierowca będzie musiał jeździć „na suwak”
i współtworzyć „korytarz życia” dla służb ratunkowych.
Przespałem też moment, w którym zmieniono przepisy
dotyczące kontroli drogowych. Łapki na kierownicy,
kochani.

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

Nie cierpię blokowania lewego pasa i tzw. szeryfów, dzięki
którym ruch jest jeszcze bardziej zdławiony. Zdarzyło mi się
jechać za takim koleżką – zablokował drogę na kilka kilometrów
przed zwężeniem. Dlaczego? Bo

tak, pewnie w imię zasad, tylko takich zasad, które ciężko mi pojąć.
Cieszy również fakt, że ludzie (być
może po kilku latach lub mandatach) nauczą się, czym jest korytarz
życia. Pozostaje jeszcze przemówić
do rozsądku tym, którzy zawracają
na autostradzie z powodu zatoru.
Nie jestem zwolennikiem karania,
jednak są momenty, w których, jeśli
nie prośbą, to groźbą. Więcej cywilizacji na drogach, a wszystkim nam
się będzie żyło lepiej.

JANKESI TO JEDNAK POTRAFIĄ
Jazda na suwak w sposób nieformalny istniała od lat, a (niektórzy)

kierowcy stosowali ją z pobudek
czysto etycznych lub zdroworozsądkowych. Z podobnego założenia
wyszli Amerykanie, tworząc skrzyżowania All-Way STOP.
Dla europejskiego kierowcy jest
to rozwiązanie dość kuriozalne, ale
działa! Chodzi o to, że każdy samochód dojeżdżający do skrzyżowania
musi się zatrzymać, a pierwszeństwo ma ten, który jako pierwszy
podjechał do linii. Koniec historii.
A jak jednocześnie podjedzie kilka samochodów? Pierwszeństwo
zawsze ma samochód z prawej,
więc trzech kierowców, po dżentelmeńsku, musi spasować. Trochę
jak nasze równorzędne, ale skuteczniejsze, bo wymaga obserwacji
całego skrzyżowania, a nie tylko
szybkiego spojrzenia w prawo, czy
coś nie jedzie. Podobno śmieszna
wariacja tego prawa obowiązuje
w RPA, gdzie pierwszeństwo kierowcy określają samodzielnie poprzez spojrzenie na siebie i wykonanie gestu. Raz jeszcze podkreślę
– po dżentelmeńsku.

RĘCE NA KIEROWNICĘ
U tych samych Jankesów obowiązuje prawo nakazujące kierowcy
trzymać ręce na kierownicy podczas
kontroli drogowej. Powód jest prosty
– wielu kierowców wprost nie może
się rozstać ze swoim pistoletem,
a wartość działki towaru jest dla nich
wyższa niż życie funkcjonariusza.
Nie za bardzo rozumiem, w jakim
celu zbliżone prawo wprowadzono
w kraju. Wiem, że spora część kierowców lubi się wykłócać i nagrywa
funkcjonariuszy podczas kontroli
drogowej – w ich mniemaniu – przeprowadzonej nieprawidłowo.
Tylko co w przypadku, gdy policjant ewidentnie nie ma racji
i działa na naszą niekorzyść? Słowo
przeciwko słowu. Sami rozważcie,
czyje zeznania będą bardziej wiarygodne podczas ewentualnej rozprawy. Trzeba teraz montować dwa
rejestratory jazdy – jeden do nagrywania drogi, drugi skierowany
na wnętrze samochodu. Bo wiecie,
nigdy nie wiadomo!
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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

Czas trudnych decyzji
W ostatniej dekadzie komunizmu w Polsce, czyli w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, na terenie gminy Strachówka funkcjonowało 7 szkół podstawowych:
w Strachówce, w Rozalinie, w Równem, w Kątach-Wielgich, w Krawcowiźnie,
w Kątach Czernickich i w Osęce. Obecnie uczniowie uczą się w dwóch szkołach:
w Strachówce i w Rozalinie. W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 w SP
w Strachówce planowanych jest 11 oddziałów klasowych, w których uczyć się będzie
171 dzieci, natomiast w SP w Rozalinie 5 oddziałów z przewidywaną liczbą 28 uczniów.

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

Subwencja oświatowa, którą
otrzymuje gmina jako organ prowadzący, wyliczana jest według
algorytmu na jednego ucznia.
W średnich placówkach pokrywa ona około połowy kosztów
utrzymania szkoły. Pozostałe
koszty samorządy muszą dotować z własnych środków, dlatego małe szkoły mają szansę
funkcjonować tylko wtedy, gdy
gmina ma duże dochody, czyli
wpływy z podatków.

tętniło w niej uczniowskie życie.
W 2012 roku zrealizowano projekt: „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Rozalinie
poprzez wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz docieplenie  stropu”, do którego WFOŚiGW w Warszawie dofinansował 30 577 zł. W ramach projektu „Przedszkolaki babci
Rozalki” powstało przedszkole samorządowe z bogatą ofertą, a część
sal i łazienka została wyremontowana i dostosowana do potrzeb maluchów. W okresie 2011-2013 zostało
na ten cel pozyskane 686 026 zł.
Pięć lat temu z projektu „Przedszkola sukcesu” powstał przy SP
w Rozalinie plac zabaw, na który
pozyskano dofinansowanie w kwocie 171 958 zł. Gmina Strachówka
była również beneficjentem dwóch
projektów pt. „Współpraca i wiedza
kluczem do sukcesu”, obejmujących
zajęcia dodatkowe dla uczniów
z obu szkół z dofinansowaniem
w kwocie 741 854 zł.

ROSNĄCE WYDATKI NA
SZKOŁY

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE
W ROZALINIE?

W 2019 roku dochody własne
gminie Strachówka wyniosły
3,2 mln zł, subwencja oświatowa, którą uzyskała gmina na
obie szkoły, to 2,240 mln. Natomiast wydatki na obie szkoły to
3,976 mln. W 2020 roku subwencja oświatowa będzie mniejsza,
bo tylko 2,072 mln, a wydatki na
oświatę znacznie wzrosną do
ponad 4,210 mln.
Przez ostatnie lata organ prowadzący SP w Rozalinie uważam,
że dołożył wszelkich starań, aby

W bieżącym roku gmina Strachówka złożyła dwa wnioski. Jeden
w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020
z planowaną kwotą dofinansowania
562 000 zł i drugi „Nasze perełki
utworzenie pierwszego żłobka na
terenie gminy Strachówka”, gdzie
środki zewnętrzne mogą wynieść
681 474 zł. Przed złożeniem tych
wniosków przeprowadzono rozeznanie wśród młodych rodziców
z terenu gminy i ustalono, że jest
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Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego

zapotrzebowanie na utworzenie
żłobka, ale aby on powstał, trzeba
będzie dostosować do potrzeb maluszków dwie duże sale lekcyjne.  
W związku z niewielką subwencją
oświatową i dużymi kosztami utrzymania szkoły oraz z myślą o miejscu
na żłobek na ostatniej sesji Rady
Gminy Strachówka w porządku obrad znalazła się uchwała o zamiarze
likwidacji SP w Rozalinie, a pozostawieniu przedszkola i żłobka.

28 UCZNIÓW W SZKOLE
W obronie szkoły i uczniów stanęli rodzice i nauczyciele. Odbyło
się kilka spotkań, do przewodniczącej rady wpływały pisma od obrońców szkoły, a czterech sołtysów
zadeklarowało przeznaczenie funduszy sołeckich na potrzeby szkoły. Rodzice z myślą o dobru swoich
dzieci nie chcą likwidacji szkoły
i niestrudzenie walczą o utrzymanie sześcioklasowej SP w Rozalinie.
– Władze gminy jako wnioskodawcy projektu uchwały oparły się
na liczbach. Utrzymanie SP w Rozalinie klas I-VI dla 28 uczniów jest
nieekonomiczne i budżet gminy
tego nie udźwignie – apelował wójt
Piotr Orzechowski.
– Od kiedy objąłem to stanowisko, starałem się, aby ta placówka
funkcjonowała, ale dziś w świetle
znacznie większych wydatków na
oświatę i małej subwencji szukamy
oszczędności, aby gmina mogła dalej istnieć – wyjaśnił.
– Póki co sytuacja jest dobra, bo
mamy zadłużenie gminy na poziomie
10% i składamy wnioski na kolejne
fundusze krajowe i unijne. Ale by zbi-

lansować budżet na 2020 rok, musimy
zaciągnąć kredyt, by starczyło na zaplanowane inwestycje w infrastrukturę, na które już mamy pozyskane
dofinansowanie. Jeśli nie ograniczymy
wydatków bieżących, to co rok trzeba
będzie tworzyć budżet na kredyt, by
przetrwać – podkreślił wójt.

RADNI PRZECIW LIKWIDACJI
Zaproponowano dwa warianty.
Pierwszy to likwidacja SP w Rozalinie, a w budynku funkcjonowałyby tylko oddziały przedszkolne,
a w przyszłości żłobek. Drugi wariant, mniej drastyczny, to pozostawienie SP w Rozalinie, ale tylko klas
I-III oraz oddziałów przedszkolnych
i w przyszłości funkcjonowanie
żłobka. Przy pierwszym wariancie
– całkowitej likwidacji oszczędności dla gminy wyniosłyby ponad
0,5 mln zł w skali roku, natomiast
przy drugim wariancie – oszczędności w ciągu roku to 0,3 mln zł.
Przytoczono wyniki z 2016 roku,
w którym po raz ostatni odbył się
egzamin szóstoklasisty. Wyniki
okazały się korzystniejsze dla SP
w Strachówce, jak i ranking szkół
podstawowych na Mazowszu z 2016
roku, gdzie na 1531 szkół w województwie mazowieckim SP w Strachówce uplasowała się na 1336.
miejscu, a SP w Rozalinie na 1517.  
Burzliwa dyskusja trwała na sesji
zarówno w poniedziałek, 25 listopada, jak i w piątek, 29 listopada. Radni
pytali, czy likwidacja SP w Rozalinie
i oszczędności związane ze zwolnieniem sześciu nauczycieli uratują
budżet gminy. Ostatecznie tę niepopularną społecznie decyzję musieli
podjąć radni w głosowaniu. Przeciw
likwidacji SP w Rozalinie opowiedziało się 8 radnych, 2 było „za”, a 3
wstrzymało się od głosu. Drugi wariant edukacji wczesnoszkolnej nie
był poddany pod głosowanie.
Czy w związku z wynikiem głosowania możliwe jest utworzenie
żłobka? Czy gmina Strachówka dalej będzie inwestować w infrastrukturę i rozwijać się?
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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.

Koncert Umarłych Poetów
FAKTY.KULTURA

FAKTY.FELIETON

Było inaczej, ale fantastycznie
FOT. CEZARY KULESZA

Rozmowa z Jolantą Boguszewską, dyrektor artystyczną
VII Mazowieckiego Festiwalu Harmonistów.
Edyta Nowak-Kokosza: 24
listopada odbył się Mazowiecki
Festiwal Harmonistów. To już
siódma edycja, więc kawałek
historii. Proszę opowiedzieć
o początkach festiwalu.
Jolanta Boguszewska: – Festiwal

wało mi kontynuację wydarzenia. Na
Kobyłkę namówił mnie Adam Strug
i była to bardzo dobra decyzja.
Festiwal ma swoich stałych entuzjastów, są to w przeważającej mierze mieszkańcy regionu. Pomimo
przeniesienia wydarzenia do innej
instytucji – w dużej liczbie pojawili
się również w Kobyłce.

narodził się jako następstwo badań etnomuzykologicznych, które
na moje zlecenie zostały przeprowadzone na terenie powiatu wołomińskiego. Wyniki badań wskazały,
że spośród ludowego instrumentarium najlepiej funkcjonuje harmonia i akordeon. Wciąż są muzykanci,
którzy grają na tych instrumentach
i w pewnym stopniu pamiętają dawny repertuar.
Dlatego, kiedy tylko Fabryczka
została wyremontowana, postanowiłam zorganizować wydarzenie,
podczas którego mogliśmy pokazać harmonistów z bliższych i dalszych stron Mazowsza. Przy zachęcie i pomocy Adama Struga udało
się stworzyć wydarzenie, które od
siedmiu lat gromadzi pasjonatów
takiej muzyki.

Po raz pierwszy organizowała
Pani festiwal, nie pełniąc już
funkcji dyrektor Powiatowego
Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. Czy było
inaczej?

– Nie da się ukryć, że było inaczej.
Agnieszka Kacprzak – dyrektor MOK
w Kobyłce przejęła wszystkie obowiązki organizacyjne. Ja pełniłam
funkcję dyrektora artystycznego festiwalu – moim zadaniem był dobór
muzykantów i repertuaru, ustalenia
związane z artystami oraz prowadzenie festiwalu.
Dzięki zrozumieniu Pani burmistrz
Kobyłki oraz świetnej współpracy
z Panią dyrektor MOK było to fantastyczne doświadczenie.

Festiwal po raz pierwszy został
zorganizowany poza wołomińską Fabryczką. Dlaczego akurat
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Kobyłce? Czy były brane pod
uwagę inne miejsca?

Kto tym razem wystąpił? Jakie
instrumenty mogliśmy usłyszeć?

– Rozpoczęliśmy od muzyki
kurpiowskiej – zaśpiewał i zagrał
Jan Karczewski, młody muzykant
z Ostrołęki. Następnie na scenie po-

– Kilka instytucji, głównie spoza
powiatu wołomińskiego, zapropono-

jawiła się Katarzyna Zedel, etnomuzykolożka i twórczyni instrumentów
ludowych, grająca muzykę radomską. Kolejnym artystą był Mateusz
Kowalski, uczeń słynnego muzykanta
Jana Gacy, skrzypek, bębnista i harmonista, założyciel i członek wielu
kapel i zespołów grających muzykę
tradycyjną.
Bezapelacyjnie gwiazdą festiwalu była Wiesława Gromadzka, muzykantka z Radomszczyzny, jedyna
kobieta harmonistka starszego pokolenia. Wszyscy muzykanci grali
oczywiście na harmoniach, ale pojawiły się również skrzypce czy bębenek.  

Czy w przyszłym roku Mazowiecki Festiwal Harmonistów
również odbędzie się w Kobyłce?

– Zostały już poczynione pewne
kroki w tym kierunku, więc myślę,
że w przyszłym roku również w Kobyłce usłyszymy najlepszych mazowieckich harmonistów.

Chciał, aby
pamiętano
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Pana
Bronisława Włodarczaka, kombatanta i społecznika,
niestrudzonego propagatora historii miasta. To
dzięki Jego staraniom rozpoczęła się wieloletnia
praca odkrywania dla świadomości publicznej historii
wypędzenia mieszkańców Zielonki 5 września 1944.
5 WRZEŚNIA 1944

Grzegorz Dudzik
Poznałem Pana Bronisława w 1994 roku, w sierpniu. Do
mnie, ówczesnego redaktora „Gazety Zielonki”, przyszedł
starszy pan, osoba, którą kojarzyłem z aktywności na terenie
miasta. W miesięczniku regularnie umieszczaliśmy wtedy
amatorsko
przygotowywane
artykuły historyczne o Zielonce. Cieszyły się one popularnością i wzbudzały zaciekawienie
wśród czytelników. Były to absolutne początki prac historycznych na temat Zielonki.
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Doczekamy się zjazdu
do węzła „WOŁOMIN”
wiatu wołomińskiego samorząd
mazowiecki nadzoruje utrzymanie  
czterech dróg wojewódzkich o numerach: 631 (Warszawa Rembertów
– Marki – Nowy Dwór Mazowiecki),
634 (Warszawa, Lotnisko Chopina
– Wólka Kozłowska), 635 (Wołomin
– Radzymin) i 636 (Wola Rasztowska – Wójty) oraz Szpital Drewnica
w Ząbkach.
Główną inwestycją na naszym
terenie w najbliższym czasie będzie budowa nowego odcinka drogi
do węzła „WOŁOMIN” na trasie S8.
Środki na ten cel są zarezerwowane
w budżecie Województwa na 2020
rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Koszt inwestycji to 30 mln
zł, z czego na przyszły rok zaplanowano 14 mln zł, w 2021 roku – 13,9
mln zł, a w 2022 roku – 1,5 mln zł.  

Przypomnę, że w 2013 roku zostało zawarte porozumienie między Gminą Wołomin, Powiatem
Wołomińskim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w którym samorządy zadeklarowały, że wspólnie zrealizują tę
inwestycję. Jako radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pochodzący z gminy Wołomin mogę teraz
dopilnować tych spraw. Wszystkie
procedury zostały zakończone.
Obecnie Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich ogłosił przetarg na
wybór wykonawcy. Do wykonania
jest ponad 2 km drogi. Jeżeli nie
będzie żadnych przeszkód, droga
zostanie oddana do użytku najpóźniej w 2022 r. Dzięki tej inwestycji
mieszkańcy uzyskają dogodny zjazd
z trasy S8 do Wołomina.
W przyszłym roku Wojewódz-

… kilkutysięczna wówczas osada Zielonka opustoszała. Wśród
tysięcy wypędzonych przez hitlerowców mieszkańców miasta była rodzina Pana Bronisława
Włodarczaka. On miał 17 lat, jego
najmłodszy brat 7 miesięcy. Tragiczne wydarzenia najstarsi bracia spisywali ołówkiem na bieżąco
w podręcznym zeszycie. Z domu
rodzice wzięli wózek dla najmłodszego dziecka, worek suchego
chleba połamanego na kawałki,
koc i coś pod głowę na noc. Dużo
więcej nie dali rady unieść.
Tak rozpoczęła się wielomiesięczna tułaczka tej rodziny i wielu, wielu innych rodzin z Zielonki.
Bronisław Włodarczak przeszedł
przez obóz przejściowy w Pruszkowie i Wrocławiu. W Berlinie
przymusowo został zatrudniony
w kolejnictwie.  
Mówił później, że największym
szczęściem jego rodziny w tych
okropnych czasach było to, że nie
została nigdy rozdzielona.

SKRZYPCE I MANDOLINA

O plany inwestycyjne Województwa Mazowieckiego na terenie powiatu wołomińskiego
w roku 2020 i latach następnych zapytaliśmy Konrada Rytla, wieloletniego starostę
i wicestarostę wołomińskiego, obecnie radnego sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Konrad Rytel: – Na terenie po-
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two Mazowieckie rozpocznie również inwestycję na drodze nr 634  
na trasie od wiaduktu drogowego
nad torami w Zielonce przez Kobyłkę do ulicy Majdańskiej w gminie Wołomin. Zgodnie z wykonanym już projektem będzie to droga
jednojezdniowa,
dwukierunkowa
z wydzielonymi pasami do skrętów. Przygotowana dokumentacja zakłada przebudowę zjazdów,
skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych, budowę zatok autobusowych,
chodników i ścieżek rowerowych.
Na realizację zadania na przyszły
rok zaplanowano w budżecie Województwa Mazowieckiego 4 mln zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego
zapisano ponad 170 mln do 2024
roku na wykonanie tej ważnej inwestycji.

Jednostka realizaująca

Okres
realizacji

Łączne nakłady finansowe

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

2019-2022

30,000,000 zł

600,000 zł

14,000,000 zł

13,900,000 zł

1,500,000 zł

0

0

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

2005-2024

177,513,141
zł

0

4,000,000 zł

48,300,000 zł

45,000,000 zł

35,000,000 zł

31,000,000 zł

Urząd Marszałkowski

2013-2022

1,425,000 zł

150,000 zł

150,000 zł

150,000 zł

150,000 zł

0

0

Bronisław Włodarczyk.

Pan
Bronisław
przyniósł
swoje notatki z czasów wojny,
a dokładniej z roku 1944. To był
wstrząsający dokument, pierwsze takie osobiste źródło (jak
się później okazało nie ostatnie),
które mogłem zobaczyć. Czytając ten pisany na bieżąco od
pierwszych dni września 1944
roku pamiętnik, czuło się atmosferę wydarzeń z ówczesnej
Zielonki tak bardzo, że aż brały
dreszcze.
Zapis tych kilku pierwszych
dni ujrzał światło dzienne we
wrześniowym numerze „GZ”
i była to pierwsza publiczna prezentacja niezwykle bolesnego
dla społeczności Zielonki wydarzenia – wypędzenia z 1944 roku.
Ukazała się w pięćdziesięciolecie tych wydarzeń.

Osiem miesięcy później Bronisław z ojcem wrócił do Zielonki,
by sprawdzić, czy ich dom przetrwał wojnę. Z ukrytych pospiesznie przed wypędzeniem rzeczy
znaleźli tylko skrzypce, mandolinę
i album z rodzinnymi fotografiami.
Resztę zabrali szabrownicy. Z rodzinnego domu przy ul. Krasińskiego zostały tylko mury.
Choć Wypędzenie 1944 to nie
jedyne pole zaangażowania Pana
Bronisława w życie Zielonki, to
trzeba przyznać, że stało się ono
jego znakiem rozpoznawczym.
Wiele razy opowiadał o tych wydarzeniach mediom, jego zapiski
znane są też w Muzeum Dulag 121
w Pruszkowie. Działał też w zielonkowskim Kole Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów, angażował się w inne działania, upamiętniające historię i życie społeczne
swojego miasta.
– Tych, którzy pamiętają, jest
coraz mniej. Z mojej rodziny pozostałem tylko ja. Chciałbym, aby
w Zielonce pamiętano o tamtym
zdarzeniu – mówił w prasowej
rozmowie w 2004 roku, gdy Zielonka szykowała się do odsłonięcia
pamiątkowej tablicy w sześćdziesięciolecie wypędzenia. Tablica
mieści się na skwerze Matki Teresy, w okolicach ośrodka zdrowia.
Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Bronisława wydano dwie
książki na temat tego tragicznego
wydarzenia w historii miasta. Bronisław Włodarczak na trwałe wpisał się do dziejów Zielonki. A ślady jego działalności pozostaną na
długo.
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Wydatki na oświatę rujnują budżety samorządów
dokończenie ze str 1

Poniżej, w tabelach, przedstawiamy wydatki na edukację i wysokość subwencji  oświatowej we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego w latach 2010-2020. Redakcja nie otrzymała
żadnych danych jedynie ze Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Wydatki na oświatę i wysokość subwencji w gminach wiejskich powiatu wołomińskiego w zł

JADÓW

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020
(wg planu)

Wydatki na oświatę - bieżące

7,265,051

7,658,060

8,236,046

8,494,906

8,427,974

8,300,968

8,391,518

8,692,427

9,034,854

10,971,764

10,508,015

Wysokość subwencji oświatowej

6,227,555

6,117,728

6,184,348

6,300,500

5,971,345

6,174,657

6,231,078

6,195,280

6,266,079

6,674,641

6,792,811

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

1,037,496

1,540,332

2,051,698

2,194,406

2,456,629

2,126,311

2,160,440

2,497,147

2,768,775

4,297,123

3,715,204

86%

80%

75%

74%

71%

74%

74%

71%

69%

61%

65%

Wydatki na oświatę - bieżące

5,247,508

6,001,883

6,941,795

8,008,795

7,978,670

8,282,106

8,287,839

8,697,858

9,360,374

10,684,175

11,518,445

Wysokość subwencji oświatowej

3,914,144

4,256,838

4,863,183

4,778,814

4,747,720

5,032,790

5,106,865

5,302,082

5,250,752

6,090,167

6,468,329

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

1,333,364

1,745,045

2,078,612

3,229,981

3,230,950

3,249,316

3,180,974

3,395,776

4,109,622

4,594,008

5,050,116

75%

71%

70%

60%

60%

61%

62%

61%

56%

57%

56%

Wydatki na oświatę - bieżące

9,334,215

10,223,802

11,024,659

11,424,321

11,569,930

12,072,376

12,381,331

13,120,824

13,891,532

16,449,349

17,320,146

Wysokość subwencji oświatowej

6,408,816

6,985,151

7,885,582

7,935,575

8,208,464

8,689,494

9,045,628

9,424,211

10,102,824

10,869,600

11,215,078

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

2,925,399

3,238,651

3,139,077

3,488,746

3,361,466

3,382,882

3,335,703

3,696,613

3,788,708

5,579,749

6,105,068

69%

68%

72%

69%

71%

72%

73%

72%

73%

66%

65%

Wydatki na oświatę - bieżące

3,861,421

3,013,537

4,726,342

2,993,131

3,110,272

3,141,292

3,267,109

3,351,371

3,612,163

4,025,256

4,210,020

Wysokość subwencji oświatowej

1,891,141

2,184,479

2,214,567

2,185,189

2,171,044

1,924,710

2,018,193

2,077,667

2,076,233

2,240,033

2,072,772

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

2,442,008

2,639,924

3,333,096

2,993,131

3,110,272

3,141,292

3,177,442

3,228,371

3,535,959

3,999,256

4,210,020

49%

72%

47%

73%

70%

61%

62%

62%

57%

56%

49%

Wydatki na oświatę - bieżące

7,874,608

8,707,274

9,535,048

10,124,758

10,517,448

11,237,385

12,305,579

12,885,703

13,745,737

16,444,354

17,797,092

Wysokość subwencji oświatowej

6,105,142

6,500,971

7,001,858

7,616,191

7,134,592

7,562,942

8,007,311

8,341,690

8,627,237

8,998,956

8,834,332

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

1,769,466

2,206,303

2,533,190

2,508,567

3,382,856

3,674,443

4,298,268

4,544,013

5,118,500

7,445,398

8,962,760

78%

75%

73%

75%

68%

67%

65%

65%

63%

55%

49%

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące
w oświacie

POŚWIĘTNE

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące
w oświacie

KLEMBÓW

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące
w oświacie

STRACHÓWKA

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące
w oświacie

DĄBRÓWKA

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące
w oświacie

Wydatki na oświatę i wysokość subwencji w gminach miejsko-wiejskich powiatu wołomińskiego w zł

w zł

RADZYMIN

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Wydatki na oświatę - bieżące

19,256,733

19,555,478

22,709,290

24,323,508

25,808,588

29,748,515

34,086,297

39,031,199

43,923,550

54,192,380

rok 2020
)wg planu(
58,009,500

Wysokość subwencji oświatowej

11,591,910

13,133,036

14,630,523

15,225,950

16,385,350

17,715,715

18,690,336

20,922,491

23,834,913

26,287,170

27,678,135

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

7,664,823

6,422,442

8,078,767

9,097,558

9,423,238

12,032,800

15,395,961

18,108,708

20,088,637

27,905,210

30,331,365

60%

67%

64%

63%

63%

60%

55%

54%

54%

49%

48%

Wydatki na oświatę - bieżące

18,749,073

20,516,432

22,643,183

21,916,022

22,723,049

24,019,085

24,451,113

26,012,174

28,526,485

31,301,387

33,490,564

Wysokość subwencji oświatowej

13,319,360

14,249,830

15,309,775

15,192,399

15,822,963

16,621,051

17,061,060

17,327,436

17,838,006

19,122,302

19,215,873

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

5,429,713

6,266,602

7,333,408

6,723,623

6,900,086

7,398,034

7,390,053

8,684,738

10,688,479

12,179,085

14,274,691

71%

69%

68%

69%

70%

69%

70%

67%

63%

61%

57%

Wydatki na oświatę - bieżące

43,355,790

48,500,144

53,507,030

54,299,473

55,509,918

58,340,510

65,467,829

70,691,430

76,376,802

85,621,184

82,645,442

Wysokość subwencji oświatowej

30,499,515

33,139,616

36,069,633

36,762,833

38,116,049

40,619,949

44,130,476

47,193,290

49,912,649

52,831,193

54,480,266

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

12,856,275

15,360,528

17,437,397

17,536,640

17,393,869

17,720,561

21,337,353

23,498,140

26,464,153

32,789,991

28,165,176

70%

68%

67%

68%

69%

70%

67%

67%

65%

62%

66%

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

TŁUSZCZ

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

WOŁOMIN

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

Wydatki na oświatę i wysokość subwencji w miastach powiatu wołomińskiego w zł

MARKI

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020
(wg planu)

Wydatki na oświatę - bieżące

26,420,158

30,477,905

33,187,070

35,022,812

40,048,962

44,822,467

47,389,618

53,284,029

61,617,743

67,046,734

81,124,931

Wysokość subwencji oświatowej

11,639,223

13,492,691

15,135,104

16,008,195

16,687,341

18,932,067

21,114,515

23,854,736

27,166,235

538 000 30

32,328,366

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

14,780,935

16,985,214

18,051,966

19,014,617

23,361,621

25,890,400

26,275,103

29,429,293

34,451,508

37,046,196

48,796,565

44%

44%

46%

46%

42%

42%

45%

45%

44%

45%

40%

Wydatki na oświatę - bieżące

19,851,415

19,595,983

21,787,687

21,499,553

21,923,584

23,175,840

24,040,221

25,928,576

28,752,032

31,495,436

32,849,073

Wysokość subwencji oświatowej

8,723,065

9,095,158

10,321,697

10,363,007

10,503,694

11,418,050

11,721,509

12,108,255

12,654,774

11,078,099

13,242,548

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

11,128,350

10,500,825

11,465,990

11,136,546

11,419,890

11,757,790

12,318,712

13,820,321

16,097,258

20,417,337

19,606,525

44%

46%

47%

48%

48%

49%

49%

47%

44%

35%

40%

Wydatki na oświatę - bieżące

31,319,639

33,471,972

36,757,274

40,468,850

43,677,040

49,849,908

54,155,495

64,264,030

71,467,902

82,633,479

86,818,905

Wysokość subwencji oświatowej

13,432,082

15,002,717

17,096,055

18,059,387

20,103,496

22,936,928

26,572,859

29,627,073

32,298,023

35,251,288

36,282,703

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

17,887,557

18,469,255

19,661,219

22,409,463

23,573,544

26,912,980

27,582,636

34,636,957

39,169,879

47,382,191

50,536,202

43%

45%

47%

45%

46%

46%

49%

46%

45%

43%

42%

Wydatki na oświatę - bieżące

17,734,531

19,094,944

21,348,430

22,857,687

24,843,067

28,267,924

30,749,251

33,482,657

39,545,415

46,081,891

44,355,359

Wysokość subwencji oświatowej

9,488,896

10,512,362

11,674,309

12,419,450

13,094,207

14,566,859

15,561,894

17,033,596

18,173,094

19,246,396

19,865,723

Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków
oświatowych BIEŻĄCYCH

8,245,635

8,582,582

9,674,121

10,438,237

11,748,860

13,701,065

15,187,357

16,449,061

21,372,321

26,835,495

24,489,636

54%

55%

55%

54%

53%

52%

51%

51%

46%

42%

45%

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

ZIELONKA

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

ZĄBKI

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

KOBYŁKA

% w jaki subwencja pokrywa wydatki bieżące w
oświacie

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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Co dalej z Muzeum w Ossowie?
Przyszły rok 2020 to jubileusz 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Czy jest szansa, że na
terenie Ossowa rozpocznie się budowa obiecanego przez Ministra Obrony Narodowej
Muzeum Bitwy Warszawskiej?
Rafał Orych
W niemalże wszystkich gminach
powiatu wołomińskiego pamięć
o wydarzeniach z 1920 roku jest
czczona od wielu, wielu lat w sposób szczególny. To na naszych terenach zatrzymano nawałę bolszewicką, która chciała odebrać
wolność nie tylko Polsce, ale również zająć Europę i świat.
Od 2017 roku, od kiedy ówczesny
Minister Obrony Narodowej Antoni
Macierewicz podpisał list intencyjny o budowie do 2020 roku Muzeum
Bitwy Warszawskiej w Ossowie,
mieszkańcy powiatu wołomińskiego czekają na wbicie przysłowiowej
łopaty i rozpoczęcie budowy. Wielu myślało, że po wydaniu środków
finansowych z budżetu państwa
na stworzenie koncepcji obiektu
przez architekta Czesława Bieleckiego i przygotowaniu wszelkiej
niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji uda się w 100-lecie
Bitwy Warszawskiej otworzyć muzeum w Ossowie. Niestety do dzisiaj sprawy nie posunęły się zbytnio
naprzód, mimo, iż obecny Minister

Obrony Narodowej kilkakrotnie na
konferencjach prasowych w Ossowie zapewniał, że MON zrealizuje
tę ważną dla Polaków inwestycję.

Inżynier Czesław Bielecki, autor
gotowego projektu budowlanego Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie nie kryje zdziwienia
wobec ostatnich działań Ministerstwa.

– Ku mojemu zdziwieniu 25 października Stołeczny Zarząd Infrastruktury MON ogłosił przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej dla Muzeum w Ossowie według
mojej koncepcji. Terminem składania ofert był 2 grudnia. W specyfikacji zawarto zadziwiający warunek: oferenci nie mogą opracować
dokumentacji wcześniej niż w 180
dni. Proszę zapytać organizatorów:
„dlaczego?”. Nam nie odpowiedzieli
– mówi z niepokojem inż. Czesław
Bielecki. - Ofertę złożyliśmy już 29
listopada. A wtedy dowiedzieliśmy
się – drogą elektroniczną – że termin przedłużono do 6 grudnia.
W związku z tym, że przedstawiciele MON, w tym Minister Błasz-

czak, widzieli wykonany już przeze
mnie projekt budowlany gotowy do
złożenia o pozwolenie na budowę,
trudno nie traktować tej procedury jako kolejnej próby sił. Czy przy
okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej
będzie wreszcie normalnie, czy tak
jak zwykle? Premier zapewnił finansowanie projektu. Już w tym roku są
na ten cel przeznaczone pieniądze,
których Muzeum Wojska Polskiego
nie umiało wykorzystać.

Swojego oburzenia na brak
konkretnych działań ze strony
państwa dot. budowy Muzeum
w Ossowie nie kryje Konrad Rytel - wieloletni starosta wołomiński, obecnie radny sejmiku Woj.
Mazowieckiego, od lat mocno
zaangażowany w upamiętnianie
wydarzeń 1920 roku w Ossowie.

– To olbrzymi wstyd dla władz
państwowych, że muzeum jeszcze
nie powstało – mówi Konrad Rytel. - Minister Obrony Narodowej
osobiście zaangażował się w proces jego budowy. W 2017 roku MON
ogłosiło konkurs na wykonanie projektu, który wygrała pracownia inż.

Czesława Bieleckiego. Opracowanie jest fantastyczne. Muzeum, wg
tej koncepcji, byłoby chlubą Polski.
Wówczas Minister zadeklarował
publicznie, że rusza jego budowa. Przez kolejne lata nie zrobiono w zasadzie nic. Jedynie pan inż.
Czesław Bielecki dopełnił wszelkich
starań, aby uzyskać niezbędną dokumentację i pozwolenia umożliwiające Muzeum Wojska Polskiego
(inwestorowi wyznaczonemu przez
MON) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do wojewody mazowieckiego. W tym roku pojawiła się
zupełnie nowa koncepcja dot. Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, która jest tylko udawaniem,
że Muzeum Wojska Polskiego coś
w tej sprawie chce zrobić. Obecnie sprawa budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie przez
MON jest nadal nierozstrzygnięta

i w zasadzie pozostaje mieć jedynie nadzieję, że w przyszłym roku,
w 100-lecie Bitwy, Minister Obrony Narodowej rozpocznie w końcu
budowę. Nie ma co owijać w bawełnę, ten brak dotychczasowego
konkretnego działania to skandal
i oszustwo publiczne – podkreśla
radny sejmiku Konrad Rytel.
Obecnie Stołeczny Zarząd Infrastruktury, który pełni rolę inwestora zastępczego dla Muzeum
Wojska Polskiego otworzył oferty
na aktualizację programu inwestycji i wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono 4 oferty, w tym 2
z nich mieszczą się w planowanych
środkach przeznaczonych na ten
cel. Czy MON rozpocznie budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie w 2020 roku? Pozostaje
mieć jeszcze nadzieję.

ny; - pracownikom szkoły na czele
z p. Krzysztofą Małuj i uczniom ZSP
w Duczkach; - paniom, które społecznie uszyły obrusy: Agacie Tymińskiej, Małgorzacie Dąbrowskiej,
Agnieszce Matusiak, Annie Berkiecie
i Urszuli Szymczyk; - rodzicom z ZSP

w Duczkach – p. Marioli Czyżewskiej
i Monice Krzyżanowskiej; - p. Piotrowi Wyszyńskiemu i Rafałowi Pazio za
pomoc w promocji wydarzenia i obsługę medialną; - wolontariuszom:
Miłce Radzkiej, Julii Pióro i Julii Kosińskiej.

FAKTY.

Niezwykły Koncert dla Beaty
Przepiękne wydarzenie muzyczne zorganizowano 29
listopada w szkole w Duczkach. Podczas koncertu
piosenek okresu dwudziestolecia międzywojennego
„Powróćmy jak za dawnych lat” wspierano zbiórkę
pieniędzy na leczenie w Szwajcarii chorej na raka piersi
wołominianki Beaty Połukard.
opr. red
W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 osób. Na scenie wystąpili
znani artyści scen warszawskich:
Wojciech Bardowski i Arleta Lemańska, a także uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach: Oliwia Czyżewska, Jakub
Krzyżanowski oraz maluchy z klas
1-3. Niezwykłą podróż muzyczną
uświetnił pokaz baristów Jakuba
Sasina i Michała Bardyguły z firmy
The Big Beans Production.
Organizatorzy koncertu, którymi byli: Ks. Arkadiusz Rakoczy – proboszcz parafii pw. MBNP
w Duczkach, Katarzyna Pazio – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie oraz Małgorzata Wyszyńska – dyrektor ZSP w Duczkach składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli
udział w wydarzeniu oraz tym, którzy społecznie włączyli się w pomoc

i w organizację przedsięwzięcia: artystom: Arlecie Lemańskiej, Wojciechowi Bardowskiemu; - burmistrz
Elżbiecie Radwan; - prezes Fundacji
Daj mi Skrzydła p. Annie Jadackiej;
- dyrektorowi firmy The Big Beans Production Jakubowi Sasinowi;

- reżyserowi dźwięku Adamowi
Bardowskiem; - nauczycielom: p.
Paulinie Sikorskiej, p. Grażynie
Mierzejewskiej, p. Małgorzacie
Marchewce, p. Magdalenie Domańskiej, p. Ewie Jaworowskiej,
które zadbały o wystrój sali i sceREKLAMA

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

Ocieplenia, Izolacje, Elewacje
j.mucka@firma-dom.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
 Zatrudnię do pracy w cukierni w
Dąbrówce, tel. 602 351 430
 Zatrudnię w gastronomi kobietę po
pięćdziesiątce. Tłuszcz, ul. Warszawska
9, tel. 500 125 000

Zatrudnię ekspedientkę do
sklepu, system dwuzmianowy,
atrakcyjne zarobki w Zagościńcu
sklep Maximus, tel. 692 405 733

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

Sprzedam

 Usługi 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

 Usługi 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
tynki akrylowe itp.
parapety zewnętrzne
podbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

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

TEL. 602 724 738

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

STUDNIE
Przemysław Wieczorek

tel. 510 388 204
 Mycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290
 Wycinka drzew, koszenie 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

 Sprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, telefon
22 787 10 92
 Sprzedam Opla Zafirę 2.0 DTI 2002 r.,
uszkodzony, tel. 664 200 502

Motoryzacja usługi

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

TARTAK

Motoryzacja sprzedam

HYDRAULIK
PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.
PROJEKTY

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

Ogrodzenia

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

Nieruchomości kupię
 Kupię działkę budowlaną w okolicach
Wołomina, tel. 514 333 290

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

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
 Remonty – 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
 Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764

Zdrowie i uroda
 Lekarz 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

Projektowe usługi

Obsługa imprez
CUKIERNIA BANASIAK
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

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

PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE
do 40 osób

tel. 605-105-545
Usługi komputerowe
Serwis laptopów, komputerów stacjonarnych, usuwanie wirusów, strony internetowe, Wołomin,
ul. Kościelna 5/7 (II p.). Dojazd do klienta,
tel. 787 999 504

Policjanci z komendy w Wołominie w czasie patrolu
zauważyli za kierownicą mijanego auta mężczyznę,
który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia
wolności. Chcieli go zatrzymać i wylegitymować,
jednak 31-latek za wszelką cenę próbował uniknąć
kontroli. Mężczyzna omal nie rozjechał autem jednego
z policjantów. Mundurowi musieli użyć broni, aby
uniemożliwić mu ucieczkę i zatrzymać.
asp. szt. Tomasz Sitek
W sobotę (30 listopada) kilka
minut po 14.00 funkcjonariusze
prewencji wołomińskiej Komendy w miejscowości Stare Grabie
zwrócili uwagę na osobowego
citroena, którym kierował poszukiwany mężczyzna. Policjanci szybko skojarzyli, że jest on
poszukiwany do odbycia kary 16
miesięcy pozbawienia wolności.
Mundurowi natychmiast udali
się za tym pojazdem. Używając
sygnałów świetlnych i dźwiękowych dawali kierującemu sygnały do zatrzymania.
Mężczyzna nie reagował i cały
czas kontynuował jazdę. W miejscowości Krzywica citroen zatrzymał się na poboczu. Jednak,
gdy policjanci podeszli do pojazdu, kierowca nie chciał otworzyć
drzwi. W pewnym momencie
ponownie ruszył potrącając przy
tym przodem pojazdu jednego z mundurowych. Policjant,
w ostatniej chwili odpychając się
od maski auta, odskoczył w bok
unikając poważniejszych obrażeń, po czym on i jego partner
oddali kilka strzałów z broni
służbowej w koła citroena. Na
skutek przestrzelenia trzech
opon, kierowca nie był w stanie
kontynuować długo dalszej jazdy.
Samochód po przejechaniu
kilkuset metrów zatrzymał się,

a prowadzący go mężczyzna wysiadł z auta i kontynuował ucieczkę
pieszo. Policjanci pobiegli za nim,
jeden z nich oddał dodatkowo strzał
ostrzegawczy w powietrze, po czym
mężczyzna został zatrzymany. Mundurowi doprowadzili go do radiowozu. Sprawdzenie danych osobowych
w policyjnym systemie potwierdziło,
że mężczyzna był poszukiwany do
odbycia kary 16 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za przestępstwa
oszustwa i kradzieży z włamaniem.
31-latek usłyszał zarzuty czynnej
napaści na funkcjonariusza Policji
podczas i w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych oraz nie zatrzymania pojazdu
i kontynuowania nim jazdy mimo
wydanego przez funkcjonariusza
Policji polecenia do zatrzymania się
do kontroli, za które może mu grozić
kara od roku do 10 lat pozbawienia
wolności. Został też przewieziony do
zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone wyroki. Jego pobyt za kratami może się znacznie wydłużyć.

FAKTY.KRYMINALNE

 Ocieplanie poddaszy pianką
PUR, tynki gipsowe agregatem, tel.
603 625 805
 Tynki gipsowe agregatem, tel.
603 625 805

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

Pościg Policji i strzały ostrzegawcze

ZDJ. KPP W WOŁOMINIE

PRZYJMĘ DO PRACY OSOBĘ NA
STANOWISKO HANDLOWCA
(mile widziana praktyka)
DO PRODUKCJI CIAST
z praktyką i do przyuczenia
TEL. 502 617 823

Budowlane usługi

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

Kobieta z zarzutem usiłowania
zabójstwa traﬁła do aresztu, jej
dzieci do ośrodka opieku�czego
Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszała 31-latka. Kobieta
zadała cios nożem swojemu partnerowi, z którym
kilka minut wcześniej pokłóciła się w mieszkaniu.
Poszkodowany z obrażeniami klatki piersiowej trafił
do szpitala. Sąd rejonowy w Wołominie zastosował
wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo
może jej grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia
wolności. Troje dzieci, które w chwili zdarzenia były
w mieszkaniu, trafiły do ośrodka opiekuńczego. O ich
dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.
asp. szt. Tomasz Sitek
Wszystko wydarzyło się 23
listopada w godzinach wieczornych. Policjanci wołomińskiej
komendy zostali powiadomieni
o zdarzeniu, w którym mężczyzna miał zostać „dźgnięty” nożem. Na miejscu funkcjonariusze
ustalili, że będący w mieszkaniu 27-latek faktycznie posiadał
ranę kłutą klatki piersiowej. Poszkodowanemu została szybko udzielona pomoc medyczna
i został przewieziony do szpitala.
Oprócz rannego mężczyzny
w mieszkaniu znajdowała się
również 31-latka, jej troje dzieci w wieku 4, 6 i 7 lat oraz drugi
mężczyzna – 37-latek. Dorośli
byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. W mieszkaniu panował
ogólny nieład, widoczne były też
ślady kilkudniowej libacji alkoholowej. Kobieta nie była w stanie racjonalnie wytłumaczyć,
co wydarzyło się w mieszkaniu,
37-latek poinformował tylko,
że to ona, po kłótni miała zadać

cios nożem swojemu partnerowi,
gdy ten leżał w łóżku.
Mundurowi zatrzymali 31-latkę
i 37-latka. Badanie stanu trzeźwości
wykazało w organizmie kobiety blisko 2,9 promila, mężczyzny ponad
0,7 promila alkoholu. Oboje trafili do wytrzeźwienia do policyjnej
celi. Dzieci zostały przekazane pod
opiekę osobom prowadzącym ośrodek opiekuńczy.
Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony, kobieta usłyszała
w prokuraturze zarzut usiłowania
zabójstwa 27-latka. Sąd przychylił się też do wniosku prokuratora
i policjantów, stosując wobec podejrzanej najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesięcy.
Teraz może jej grozić kara nawet
dożywotniego pobawienia wolności.
Funkcjonariusze
ogniwa
do
spraw nieletnich wołomińskiej komendy przesłali również do sądu
dla nieletnich wniosek o podjęcie
decyzji w zakresie ustalenia dalszej
opieki nad trojgiem dzieci tymczasowo aresztowanej kobiety.

fakty.wwl
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19 mln zł na inwestycje w Klembowie
2019 rok był rekordowy dla budżetu gminy Klembów. O kulisach opowiedział nam wójt Rafał Mathiak.
Rafał Orych: Od końca listopada
mieszkańcy Roszczepu i Woli
Rasztowskiej mogą korzystać
z nowego chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 636.
Rafał Mathiak: – Wykonano pra-

wie 700 metrów chodnika z kostki
brukowej. Powstały również zjazdy do posesji, przepusty drogowe
pod zjazdami oraz odwodnienie.
Inwestorem był Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma „Tar-Pol” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz
Jaworski z Targówka (gmina Mińsk
Mazowiecki). Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem kosztowała 669
461,88 zł. Ponadto gmina Klembów
na wykonanie projektu przeznaczyła 46 678,50 zł, a przed nami jeszcze
wypłata odszkodowania za przejęte
grunty pod chodnik.
Tego typu inwestycje powstają
przy dobrej współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Warszawie. Współpraca polega
na tym, że Gmina Klembów bierze
na siebie projektowanie oraz koszt
wykupu gruntów, natomiast Zarząd
Dróg Wojewódzkich pokrywa koszt
budowy danego chodnika czy przebudowy skrzyżowania.
FAKTY.EDUKACJA

Pracownia
językowa
w Urlach
Od października
społeczność Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Urlach (gmina
Jadów) może korzystać
z nowej pracowni
językowej, wyposażonej
w sprzęt i odpowiednie
oprogramowanie.
opr. red.
Salę językową można było wyposażyć dzięki środkom pozyskanym
przez szkołę z dotacji PSE w ramach
konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanego w roku 2019.
Uczniowie mogą już w nowoczesny
sposób uczyć się języków obcych.
W sali odbywają się również zajęcia
z języka angielskiego dla uczestników projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Jadów.
REKLAMA

WOLNE
BILLBOARDY
tel. 664 200 502

WOŁOMIN

Dlaczego Klembów finansuje
inwestycje przy drogach wojewódzkich?

potrzebnych układów drogowych
– m.in. droga Krusze – Tłuszcz, ul.
Długa w Michałowie, ul. Przytorowa
w Ostrówku, ul. Ogrodowa w Klembowie, droga Roszczep – Wola Rasztowska. Warto dodać, że w tym roku
pozyskaliśmy z różnych źródeł aż
5 mln zł na budowę dróg m.in. z rządowego programu Fundusz Dróg
Samorządowych. Zadbaliśmy również o poprawę estetyki miejsc publicznych. Został oddany do użytku
zrewitalizowany park przy Pałacu
w Woli Rasztowskiej.

– Wychodzę z założenia, że tego
typu inwestycje poprawiają bezpieczeństwo przede wszystkim naszych
mieszkańców. Dzięki takiemu podejściu możemy się cieszyć już z kilku
ważnych przedsięwzięć wartych ponad 3 mln zł (skrzyżowanie w Lipce,
chodnik w Tule i Karolewie).
Pracujemy obecnie nad dwoma
kolejnymi: przebudowa skrzyżowania w Krzywicy i w Roszczepie. Zabiegam również o podjęcie
współpracy między Powiatem Wołomińskim a Zarządem Dróg Wojewódzkich w temacie przebudowy
skrzyżowania ul. Kościelnej (droga
powiatowa) i ul. Warszawskiej w Woli
Rasztowskiej (droga wojewódzka).

Jak ocenia Pan miniony rok dla
budżetu gminy?

– Rok 2019 to kolejny rok, w którym możemy pochwalić się rekordowymi dochodami, inwestycjami i pozyskanymi dotacjami zewnętrznymi.
W tym roku na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczyliśmy prawie
19 mln zł, czyli blisko 30% naszego
budżetu. Do najważniejszych zadań
należy budowa sali gimnastycznej

Zauważyłem trwające prace
w centrum Klembowa, przy
Urzędzie Gminy.

oraz rozbudowa szkoły w Dobczynie, która pochłonie 10 mln zł w ciągu 2 lat. Tę inwestycję finansujemy
w dużej mierze z emisji obligacji
komunalnych, wspierając się dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu
w kwocie ponad 1 mln zł.
Zauważalnie poprawiliśmy infrastrukturę drogową w naszej gminie.
Kosztem kolejnych 10 mln złotych
zrealizowaliśmy wiele, niezwykle

– Kończymy właśnie zagospodarowanie terenu, gdzie zyskamy dodatkowe miejsca parkingowe oraz stworzymy jednolitą, spójną i estetyczną
całość. Nową funkcją terenu będzie
również możliwość odpoczynku na
alejce z ławkami w otoczeniu parkowej zieleni.
Ponadto rozpoczęliśmy wspólnie
z jednostkami OSP termomodernizację dwóch remiz strażackich –
w Roszczepie i Dobczynie. Aktualnie
przygotowujemy się do termomodernizacji szkół w Klembowie i Starym Kraszewie.

Dbamy również o edukację. Pozyskaliśmy 1,5 mln zł z funduszy europejskich na realizację zajęć dodatkowych w szkołach m.in. językowych,
matematycznych, przyrodniczych;
warsztatach teatralnych, muzycznych i plastycznych; w nauce programowania i robotyce. Szkoły zostaną
doposażone w sprzęt niezbędny do
realizacji zajęć, a nauczyciele będą
mogli wziąć udział w szkoleniach
i kursach doskonalących. Ten rok
to też mnóstwo drobnych, ale niezwykle potrzebnych działań w sołectwach (oświetlenia, wyposażenie
placów zabaw, naprawy dróg, wiaty
przystankowe, tablice informacyjne).

FAKTY.SAMORZĄD

Na Wspólnej w Markach
Tomasz Paciorek
O konieczności wybudowania
w Markach nowej i nowoczesnej szkoły wraz z niezbędnym
do tego zapleczem mówiono
już od dekady. W końcu udało
się zrealizować projekt na miarę
XXI wieku. Budowa trwała 2 lata.
Podjęła się jej firma Budimex.

29 listopada przy ul. Wspólnej w Markach otwarto długo wyczekiwany kompleks
edukacyjno-rekreacyjno-sportowo-rozrywkowy (MCER). Na uroczystość licznie
przybyli mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele samorządu lokalnego, powiatowego
i mazowieckiego. Specjalny list wystosował premier Mateusz Morawiecki.

ZERO-ENERGETYCZNY
MCER to pierwszy w Polsce budynek użyteczności publicznej zaprojektowany w tzw.
energooszczędnym standardzie
BREEM. Zastosowane tu rozwiązania technologiczne efektywnie
przyczyniają się do ochrony środowiska, komfortu użytkowania
i wydajności budynku. Kompleks z założenia będzie „zero-energetyczny”. Oznacza to,
że w rocznym bilansie zużyje
tyle energii, ile sam wyprodukuje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu odnawialnych
źródeł energii, takich jak: panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła,
zaawansowane systemy odzysku
energii cieplnej i urządzenia do
produkcji energii elektrycznej
z gazu.
Dodatkowo budynek posiada
właściwości
termoizolacyjne.
Obiekt wyposażony jest w urządzenia oszczędzające wodę,
dachy bagienne i zbiorniki retencyjne. Zielony dach ma właściwości oczyszczające powietrze, tłumi hałas, magazynuje
wodę opadową, odciąża sieć
kanalizacyjną, jest doskonałym
siedliskiem dla wielu gatunków
fauny i flory, a odpowiednio zagospodarowany pełni funkcje
rekreacyjne.

WIELOFUNKCYJNY OBIEKT
Budynek został wyposażony
w elementy sprzyjające zdrowiu
i dobremu samopoczuciu użytkowników: automatyczna regulacja natężenia światła dziennego w pomieszczeniach, stała
temperatura, rekuperacja, certyfikowane i bezpieczne materiały
budowlano-wykończeniowe to

tylko niektóre z elementów pomieszczeń
stanowiących
łączną
powierzchnię
blisko
15 tys. m2. Na terenie
obiektu, oprócz szkoły
podstawowej, znajdują
się także: basen ze strefami SPA, sala widowiskowa na 350 osób, sala
do sportów walki, sala
fitness, a nawet ścianki wspinaczkowe. Na
zewnątrz nowoczesne
boisko i teren z bieżnią
do uprawiania lekkiej
atletyki.
Obiekt
kosztował
miasto ponad 100 mln
zł. Inwestycja została
sfinansowana ze środków własnych oraz zaciągniętych kredytów
i emisji obligacji skarbowych.
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Wspomnienia „faktysiaków”
głębiej i zwrócić uwagę na sprawy,
które umykają w codziennym ferworze.

To już 400 numer „faktów.wwl”. Gazeta jest na rynku prasy lokalnej 17 lat. Z tej okazji
poprosiliśmy o wspomnienia kilku byłych i aktualnych współpracowników.
Kamil
Gumienny,
felietonista

Mirosław
Oleksiak,
były
sekretarz
redakcji

–
Przyznam, że nie
pamiętam,
w którym numerze „faktów.wwl”
znalazł się mój pierwszy tekst.
Z pewnością było to… kilka lat
temu! Od tamtej pory przybyło mi brzucha i urosły zakola. Do
redakcji trafiłem zupełnie przypadkiem. Przypadkiem okazało się
też, że coś tam potrafię napisać,
a swój warsztat mogłem doszlifować dzięki realizowaniu kolejnych
artykułów. Bardzo dobrze wspominam okres, gdy codziennie
przyjeżdżałem do redakcji – przemili, serdeczni ludzie, rodzinna
atmosfera i sporo śmiechu.
Dziś moja współpraca ogranicza
się do przygotowywania felietonów związanych z motoryzacją,
ale chyba nadal mogę nazwać się
członkiem załogi. Prawda, Panie
kapitanie? Czytelnikom i całej ekipie wkładającej mnóstwo serca
w „fakty.wwl” życzę kolejnych 400
numerów, a najlepiej to 400 podniesionych do potęgi drugiej! :)

Rafał S.
Lewandowski,
były
dziennikarz

–
„fakty.
wwl” od samego początku pozytywnie
wyróżniały się
na rynku prasy lokalnej w powiecie wołomińskim. Szybko zdobyły
sobie sympatię Czytelników jako
gazeta z charakterem. Ludzi przyciągała nowoczesna konwencja
gazety, pomysłowość w dobieraniu tematów, a także… cykliczny
komiks! Poza tym była to jedna
z pierwszych w naszym regionie
gazet bezpłatnych.
Mieszkańcy Radzymina cenili sobie „fakty.wwl” za ciekawe

i liczne informacje z terenu naszej
gminy. Ja najbardziej doceniałem
wiarygodność tych przekazów,
świadczących o dużej trosce zespołu redakcyjnego o rzetelność.
Sympatycznie wspominam czas,
w którym pisywałem dla „faktów.
wwl”. Miałem przyjemność pracować w dobrym towarzystwie
– zespół redakcyjny tworzyli pro-

fesjonaliści o otwartych umysłach,
a przy tym życzliwi ludzie.
Do dziś chętnie sięgam po „fakty.wwl”. Cieszę się, że gazeta wciąż
ma charakter i potrafi pozytywnie
zaskoczyć poruszanymi w niej tematami, udowadniając, że interesująca dla mieszkańców może być
nie tylko bieżąca sprawozdawczość, że czasem warto zajrzeć
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–
Swoją przygodę
z
„faktami.
wwl”
rozpocząłem dość dawno, bo 16 lat
temu i zawodowo z gazetą związany byłem przez 5 lat. Z dużym
sentymentem wracam do tamtych
czasów, zarówno ze względów
osobistych, jak i zawodowych.
Kontakt z gazetą miał dla mnie
przełomowe znaczenie. Z perspektywy czasu śmiało można
powiedzieć, że największą zaletą
pracy dziennikarza jest możliwość
poznawania nowych ludzi, śledzenia ich historii, które nierzadko
były bardzo inspirujące.
Przez wiele lat pełniłem funkcję sekretarza redakcji. Przez ten
czas „przewinęło się” mnóstwo
osób współpracujących w miarę
stale i sporadycznie. Doskonale
pamiętam odpowiedzialnego za
dystrybucję gazety pana Edwarda
Prajznera i jego córkę Martę, która zajmowała się relacjonowaniem
wydarzeń kulturalnych.
W każdej gazecie ważny jest
dział reklamy. Tu miałem przyjemność poznać szefową działu
Aldonę Maliszewską, Jadwigę Powała, Beatę Wojno. Cenię sobie
relację ze wszystkimi, bo po prostu byli to i są fajni ludzie.
Pamiętam, że zawsze największym wydarzeniem redakcyjnym
były wspólne spotkania wigilijne,
które zawsze przebiegały w rodzinnej atmosferze, bo jak zawsze
mówiła pani Jadzia „… my jesteśmy jak ta jedna wielka rodzina”.
Okres, w którym miałem przyjemność
współpracować,
był
bardzo owocny. Gazeta z miesięcznika szybko stała się dwutygodnikiem. Aż trudno dziś w to
uwierzyć: byliśmy pierwszą i jedyną wówczas bezpłatną lokalną
gazetą w powiecie wołomińskim.
Rozpoczynaliśmy w małej redak-

cji w Kobyłce przy ul. Ręczajskiej,
by po kilku latach przenieść się
do 4-krotnie większego obiektu
w Wołominie przy ul. Moniuszki.
Gratuluję wspaniałego jubileuszu, życząc dalszych sukcesów.

Marcin
Ołdak, współpracownik
„faktów.wwl”
od 2010 r.

– Fakty są
takie. Moim
najmilszym
wspomnieniem związanym z naszym szacownym wołomińskim tytułem
jest, oczywiście, publikacja pierwszego mojego tekstu w dwutygodniku. W marcu 2010 roku, będąc
uczniem ostatniej, maturalnej klasy I LO w Wołominie rozpocząłem
współpracę z „faktami.wwl” i ta
przygoda z lokalną prasą trwa do
dziś.
Muszę jeszcze wyznać, że jako
ośmiolatek natknąłem się w tygodniku „Niedziela” na artykuł poświęcony mojej rodzinnej parafii
w Postoliskach. Tekst przeczytałem z wielkim zainteresowaniem.
A potem długo rozmyślałem nad
tym, na czym polega praca dziennikarza, pomyślałem, że kimś takim mógłbym być w przyszłości.
Zapamiętałem też nazwisko autora. Ten egzemplarz „Niedzieli
Warszawskiej” z 1999 roku i artykułem Rafała Pazio mam do dziś.
Serdecznie pozdrawiam i życzę
kolejnych czterystu wydań.

Wysłuchali Edyta Nowak-Kokosza i Rafał Orych
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FOT. ARCHIWUMPRYWATNE

Mieszkaniec
Kobyłki
w „The Voice
Senior”
eda
Mieczysław Pernach wystąpił
w pierwszym odcinku programu
„The Voice Senior” w TVP2. Zaśpiewał piosenkę Zbigniewa Wodeckiego pt. „Lubię wracać tam, gdzie byłem”. Występy będzie kontynuował
w drużynie Andrzeja Piasecznego.

Rozmowa z Mieczysławem Pernachem – w następnym wydaniu „faktów.wwl”.
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ESTETYKA DOMU
PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

SZUKAJ NAS POD ADRESEM
WWW.FAKTY-WWL.PL

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

