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Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie
najbliższych oraz wielu
dobrych informacji
i pasma sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy redakcja lfaktów.wwl
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Świąteczne spotkania
fot. um wołomin

W okresie przedświątecznym samorządy, organizacje
pozarządowe, firmy, zakłady pracy, kluby senioralne
organizują spotkania wigilijne. W Wołominie, od trzech
lat, burmistrz Wołomina i parafia pw. Matki Bożej
Królowej Polski organizują otwartą wigilię miejską dla
wszystkich mieszkańców gminy. Tegoroczne spotkanie,
które odbyło się 15 grudnia, zgromadziło na placu 3
Maja liczną grupę osób. Wydarzenie zaszczycił swoją
obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald
Kamiński oraz marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik, który był współorganizatorem
przedsięwzięcia.
REKLAMA

NAJWIĘKSZA

PROMOCJA
W ROKU*

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

ART BUD

Partner Handlowy OKNOPLAST

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

RD
Wigilia miejska w Wołominie to
ukłon w stronę tradycji. Podzielono się opłatkiem, składając sobie
życzenia. Śpiewano tradycyjne
kolędy. Nie zabrakło również zwyczaju, który chyba najbardziej kojarzy się z wigilijnym wieczorem –
wspólnej wieczerzy. Zgromadzeni
goście mieli szansę spróbować tra-

dycyjnych potraw: barszczu, pierogów, kapusty z grzybami i ryby.
Podczas wigilii miejskiej był jeszcze jeden, bardzo ważny symbol
– Betlejemskie Światło Pokoju, które dostarczyła reprezentacja 2 DH,
13 DH i 78 DH. Wołomińscy harcerze, już po raz trzeci, przynosząc
ten znak jedności i pokoju, pielęgnują przepiękną tradycję, zwracając naszą uwagę, jak Światło, które

wyszło z Betlejem, połączyło ludzi.
Wydarzenie zakończyła wspólnie
odśpiewana kolęda „Dzisiaj w Betlejem”.
Wigilia miejska była czasem
wspólnego spotkania i rozmów.
Wydarzenie połączyło ludzi dobrej
woli, stowarzyszenia i przedsiębiorców, którzy dzięki swojej hojności uczynili ten wieczór niezapomnianym.
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Inwestycje
w nowym 2020 roku
Co przyniesie rok 2020 w samorządach powiatu wołomińskiego? Która z gmin zaplanowała najwięcej pieniędzy na
inwestycje?
Mariusz Pazio
Z uwagi na trudną sytuację
samorządów, o której pisaliśmy w ostatnich wydaniach
„faktów.wwl”, wiele jednostek
samorządu terytorialnego postanowiło ograniczyć wydatki inwestycyjne w przyszłym
roku. Wołomin zaplanował budżet zrównoważony (wydatki
są prawie równe z dochoda-

mi), a w budżecie miasta Kobyłka
i gminy Poświętne zaplanowano
nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.
Największą kwotę na inwestycje przeznaczy w 2020 roku gmina Radzymin. Ona również jest
liderem wydatków majątkowych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca –
1.249 zł. Na drugim miejscu, biorąc
pod uwagę zaplanowane inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca,

jest Klembów – 1.211 zł, a trzecie
miejsce zajmuje gmina Strachówka – 1.178 zł. Miasto Kobyłka wyda
na inwestycje – 1020 zł na mieszkańca. Powyżej 900 zł na swojego „obywatela” wydadzą Marki
(999 zł) i Tłuszcz (956 zł), a Ząbki
i Jadów zainwestują ponad 800 zł
(odpowiednio: 881 zł i 871 zł).
W mieście Zielonka kwota inwestycji przypadająca na 1 mieszkańca wyniesie w 2020 roku 596 zł,

a w gminie Wołomin – 510 zł. Dąbrówka przeznaczy na mieszkańca
kwotę 420 zł. Najmniej na inwestycje wyda gmina Poświętne – 23 zł
na mieszkańca.
W budżecie Powiatu Wołomińskiego zaplanowano na rok 2020
inwestycje na poziomie ok. 57 mln
zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje 236 zł.

Czytaj na str. 4
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Wigilia w Kobyłce

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

W piątek, 20 grudnia o godz. 18.00 na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce, al. Jana
Pawła II 22 rozpocznie się wigilia miejska. W programie m.in. podzielenie się opłatkiem, przekazanie
Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy ze Szczepu 4 DH i GZ, minikiermasz świąteczny
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce. Nie zabraknie pierogów, barszczu
i innych przysmaków. Informacje: www.kobylka.pl.
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Halina Mlynkova
w Kobyłce

Zakopower
w Wołominie
W  poniedziałek, 6 stycznia
o godz. 19.00 w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54 odbędzie się
koncert akustyczny zespołu Zakopower. Informacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Wołomin, ul. Mickiewicza 9, tel. 776 27 51

repertuar
1 lutego (Sobota)
17:00 - Spektakl teatralny
Przychodzi baba do lekarza - 90zł

W sobotę, 14 grudnia, zorganizowana została promocja XV tomu „Rocznika Wołomińskiego”.
fot. UM Wołomin

W  poniedziałek, 6 stycznia
o godz. 19.00 w kościele pw. Kazimierza Królewicza w Kobyłce,
ul. Królewska 15 odbędzie się koncert akustyczny Haliny Mlynkovej
z zespołem. Informacje: www.mok
-kobylka.pl, tel. 22 763 81 60.

Promocja „Rocznika Wołomińskiego”
MP
Po kartach „Rocznika”, w trakcie programu artystycznego,
przeprowadziła
zebranych
Aurelia Sobczak. Wyjątkowa
była także oprawa muzyczna.
Poetyckie teksty pod szyldem
Wołomin With Love (WWL) zaprezentowali: Waleria Patejuk,
Jadwiga Skotnicka, Ryszard Matusiewicz i Leszek Patejuk.
Rafał Pazio, redaktor naczelny „Rocznika” podał, że tegoroczne wydanie zawiera około 122 300 wyrazów i 869 000
znaków. - Za każdym znakiem,
literą, przecinkiem, kropką,
wyrazem, za każdą spacją stoi
człowiek, autor, twórca – mówił. Grono autorów w tym roku
to 30 osób, a pośród nich: Maria
Balicka, Agata Bochenek, Izabela Bochińska, Łukasz Boruc,
Gabriela Czarnecka, ks. Michał
Dmitruk, Krystyna Jachacy-Sakowicz, Andrzej Kaczorowski,
Jerzy Kielak, Bogdan Leśniew-

ski, Lech Leśniewski, Danuta Michalik, Zofia Michalik, Ryszard
Musiałowicz, Zygmunt Nieznański,
Małgorzata Prawdzic-Szczawińska, ks. Arkadiusz Rakoczy, Jan
Rozbicki, Magdalena Rozbicka,
Mariola Roztocka, Irena Rybak,
Teresa Sadowska, Andrzej Saulewicz, Czesław Sitarz, Agata Sob-

czak, Halina Wojakowska, Anna
Wojtkowska, Maria Wytrykowska,
Beata Żurawska.
Podziękowania
powędrowały
także do Ewy Kuby sekretarza redakcji, Arkadiusza Kupca – redaktora technicznego, Mileny Bochenek – korektorki i wszystkich osób
wspierających przedsięwzięcie.

Wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie kierowana przez dyrektor Izabelę
Bochińską. Wspólnota twórców
przedsięwzięcia trwa także dzięki nieustannemu zaangażowaniu
lokalnego samorządu z Burmistrz
Wołomina Elżbietą Radwan i całą
Radą Miejską.
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Pamiątki turystyczne z Kobyłki
W powiecie wołomińskim mieszkają nietuzinkowi ludzie. Czasem nie mamy świadomości, kto jest za rogiem.
Do takich osób należy Bogdan Dyjak z Kobyłki, który od 1990 r. prowadzi firmę „Bady” zajmującą się produkcją
pamiątek turystycznych.

28 lutego (Piątek)
20:00 - Kabaret Hrabi - 100zł

www.kino.robi.to

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

fot. ro

15 lutego (Sobota)
17:00 - Kabaret na żywo
Andrzej Poniedzielski - 75zł

Rafał Orych: Bady jest wiodącym producentem pamiątek turystycznych w Polsce.
W przyszłym roku obchodzi
30-lecie istnienia. Jakie były
początki?
Bogdan Dyjak: – Założyłem

firmę w ramach zmian ustrojowych i gospodarczych. Zajmowaliśmy się wówczas handlem,
głównie artykułami spożywczymi. Mieszkaliśmy wtenczas
w Warszawie. W międzyczasie
mój młodszy syn Jakub miał
hobby – od podstawówki zbierał breloczki z różnych miejsc,
które odwiedzał. Miał też takie
z zagranicy, które były lepszej
jakości.
Jednego dnia syn przyszedł
do mnie i powiedział: „Może
byśmy sprzedawali takie breloczki? Takich tutaj nie ma.
Może by się ludziom spodobały?”. Pomysł nie został entuzjastycznie przyjęty przez znajomych producentów w kraju
i zawiesił się na kilka lat.
Około 2003 r. powróciliśmy
do tematu. Po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej w 2004 r.
rynek zaczął się radykalnie
zmieniać. Polskie firmy zostały
zmuszone do rywalizacji z zagraniczną konkurencją, co było
rzeczą niemożliwą. Zaczęły
powstawać masowo markety
i firma handlowa zaczęła podupadać. Podjęliśmy decyzję,
aby zainwestować w breloki. Syn interesował się grafiką komputerową, więc mógł
zaprojektować wzory. Zaprezentowaliśmy w sklepie na ul.
Świętojańskiej w Warszawie
trzy wyroby, w tym brelok z kolumną Zygmunta. Właściciel

wyraził aprobatę. Tak wyglądał
początek naszej działalności.

Jak rozwijała się firma na przestrzeni lat?

– Na początku działalności mieliśmy kilka produktów. W firmie
pracowało ok. 5 osób. Ruszyliśmy
w Polskę z ofertą. Szybko zaczęły
spływać zamówienia. Zaczęliśmy
poszerzać swój asortyment.
W 2010 r. przenieśliśmy siedzibę do Kobyłki. Z początku puste
pomieszczenia w niedługim czasie stały się magazynami. Większość produkcji odbywała się
w Chinach. Wiązało się to jednak
z długim czasem oczekiwania na
pamiątki, nawet do roku. W miarę rozwoju firmy inwestowaliśmy
w sprzęt – maszyny do laserowej
obróbki, drukarki UV czy piec,
w którym wypalamy kubki.
Z każdym rokiem coraz więcej
wyrobów robimy na miejscu. Sukcesywnie wzrasta liczba pracow-

ników i obecnie wynosi ponad 20.
Zespół grafików projektuje wzory
pod okiem Jakuba. Inni zajmują się
wytwarzaniem i pakowaniem pamiątek.
Obecnie mamy ponad 1500
różnych wyrobów – maskotek,
magnesów, przypinek, kubków,
długopisów, naklejek, koszulek
i wiele innych. Mamy bardzo dużo
odbiorców w Polsce (m.in. duże
miasta, muzea i samorządy), a także docieramy do Polonii w USA.
W powiecie wołomińskim zaopatrujemy kilka instytucji.

Jakie są zalety produkcji w Kobyłce?

– Praca na miejscu pozwala na
szybszą realizację spersonalizowanych zamówień. I co najważniejsze
– produkt jest Made in Poland.
Mamy w planach zakup kolejnych urządzeń. W związku z czym
potrzebujemy więcej przestrzeni.
Rozglądamy się za nowym lokum.

Cały czas się rozwijamy. Jesteśmy
za duzi, aby być mali i za mali,
aby być duzi. To trudny moment,
przed którym w tej chwili stoimy.
Firma nie może stać w miejscu,
dlatego chcemy wejść na rynki
krajów zachodnich, w pierwszej
kolejności niemieckich, w ciągu
najbliższych dwóch lat.

W czym tkwi siła pamiątek?

– Obserwuję, że polskie społeczeństwo staje się bogatsze.
Nie kupuje wyłącznie produktów pierwszej potrzeby, ale sięga
również po pamiątki. Nasze wyroby mają charakter nostalgiczny. Można powiedzieć, że turyści
kupują wspomnienia, dumę z własnego miasta albo jakąś przyjemność związaną z pobytem w danym miejscu.
W pewnym sensie handlujemy
uczuciami. Ludzie nie muszą, ale
chcą kupować pamiątki. To jest
najbardziej przyjemne w tej branży.

fakty.wwl
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Markowe planszówki

Nr 19 (401) 19 grudnia 2019, www.facebook.com/faktywwl

W sobotę, 21 grudnia o godz. 16.00 w Mareckim Ośrodku Kultury, ul. Fabryczna 2 odbędzie się spotkanie
klubu miłośników gier planszowych. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia własnych gier, ale będzie
można też skorzystać z zasobów MOK-u. Spotkanie otwarte, wstęp wolny.

FAKTY.samorząd

Gmina Wołomin
dopłaci do biletów
komunikacji miejskiej

BILET METROPOLITALNY
Wysokość dopłaty Gminy

Jak wyrobić kartę?

RD
Bilet Metropolitalny przeznaczony jest dla osób korzystających
z
komunikacji
Warszawskiego
Transportu Publicznego. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne „L”, pociągi SKM oraz
Kolei Mazowieckich w granicach
1. i/lub 2. strefy biletowej. Dzięki
maksymalnemu poziomowi dopłaty
mieszkańcy gminy Wołomin mogą
oszczędzić nawet 60 zł miesięcznie
na dojazdach!
Od 1 kwietnia 2019 roku Bilet
Metropolitalny (Warszawa+) pełni
jednocześnie funkcję Wołomińskiej
Karty Mieszkańca, która daje dostęp do wielu atrakcyjnych zniżek
od partnerów na terenie gminy.
Posiadacze Biletu Metropolitalnego (Warszawa+) oraz Wołomińskiej
Karty Seniora nie muszą występować z dodatkowym wnioskiem,
ani wymieniać tych dokumentów.
Wołomińska Karta Seniora automatycznie staje się Wołomińską Kartą
Mieszkańca Senior.

Mieszkańcy gminy Wołomin karty otrzymają za darmo. Ich wyrabianie jest możliwe w Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu
Miejskiego w Wołominie. Punkt
wydawania kart przy wejściu głównym jest czynny w godzinach pracy
urzędu:
– poniedziałek 9.00-19.00,
– czwartek 8.00-16.00,
– piątek 8.00-14.00.
Karty są wydawane w ciągu kilku
minut od złożenia i pozytywnej weryfikacji wniosku. Złożenia wniosku
i odbioru karty należy dokonać osobiście. Rodzice występują o karty
dla dzieci w ich obecności.

Jakie dokumenty są
potrzebne?
Do wydania spersonalizowanej
karty potrzebny jest wypełniony
wniosek oraz jeden z dokumentów:
1. Pierwsza strona złożonego PIT-u

Do biletu
normalnego
(N)

Do biletu
ulgowego
(U)
– ze zniżką
50%

(N)

(U)

Bilet 30-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2

60,00 zł

30,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2

130,00 zł

65,00 zł

330,00 zł

165,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 2

40,00 zł

20,00 zł

72,00 zł

36,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 2.

70,00 zł

35,00 zł

212,00 zł

106,00 zł

Rodzaj biletu

17 grudnia wołomińscy radni uchwalili budżet Gminy Wołomin na 2020 rok
uwzględniający dopłatę do dalszego funkcjonowania oferty Bilet Metropolitalny
(Warszawa+). Przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wołomińskiemu na współfinansowanie Wspólnego Biletu do końca roku
2024. Gmina Wołomin będzie dopłacać mieszkańcom do dojazdów do Warszawy
4.609.607 zł rocznie.
za rok ubiegły ze stemplem
Urzędu Skarbowego w Wołominie poświadczającym złożenie
rozliczenia podatku – oryginał
do wglądu, kopia po poświadczeniu za zgodność z oryginałem pozostaje jako załącznik do
wniosku.
2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej (UPO)
wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za ubiegły rok
składanego drogą elektroniczną
i wygenerowanym numerem
dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) w poprzednim roku.
Zdjęcie do karty będzie wykonywane na miejscu.

REKLAMA

W Święta Bożego Narodzenia
– odpoczynku od codziennego zgiełku,
spotkań z bliskimi i cudownych prezentów,
w całym Nowym 2020 Roku
– życzliwych ludzi dookoła
i wyłącznie pozytywnych wydarzeń
Przewodniczący Rady Miasta Marki

Burmistrz Miasta Marki

Paweł Pniewski

Jacek Orych

Koszt pasażera

Bilet metropolitalny to rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy gmin podwarszawskich
będą mogli obniżyć koszt codziennych dojazdów do stolicy, ale nie tylko.
Nie likwiduje I i II strefy, ale stwarza możliwość zakupu tańszego biletu.
Bilety metropolitalne będą kodowane na specjalnej,
spersonalizowanej karcie miejskiej.
Jest ona przeznaczona dla osób, które są zameldowane na terenie jednej z gmin,
które podpisały porozumienie i płacą tam podatki.
Podróżni, którzy nie spełnią tego warunku, będą nadal mogli
kupować bilety obowiązujące w I i/lub II strefie
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Inwestycje w nowym 2020 roku roku
dokończenie ze str 1
Wysokość wydatków w samorządach powiatu wołomińskiego w 2020 roku
Powiat
Wołomiński
(starostwo)

WOŁOMIN

KOBYŁKA

ZIELONKA

ZĄBKI

MARKI

RADZYMIN

TŁUSZCZ

DĄBRÓWKA

POŚWIĘTNE

JADÓW

STRACHÓWKA

KLEMBÓW

Dochody

228 940 074 zł

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

49 304 488 zł

30 666 765 zł

34 828 333 zł

14 864 836 zł

54 063 347 zł

Wydatki ogółem

249 637 089 zł

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

51 643 050 zł

29 335 084 zł

36 981 870 zł

16 442 336 zł

60 788 677 zł

Wydatki majątkowe
)inwestycyjne(

56 986 409 zł

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

3 374 000 zł

140 760 zł

6 594 824 zł

3 239 530 zł

11 911 596 zł

236 zł

510 zł

1 020 zł

596 zł

881 zł

999 zł

1 249 zł

956 zł

420 zł

23 zł

871 zł

1 178 zł

1 211 zł

Kwota inwestycji
w przeliczeniu na
jednego mieszkańca

O najważniejsze inwestycje,
które zaplanowano w roku
2020 w gminach powiatu wołomińskiego, zapytaliśmy burmistrzów i wójtów gmin powiatu
wołomińskiego.

jest w realizacji, koszt 44 mln zł.
Ze środków zewnętrznych udało
się pozyskać 7,5 mln zł. Dodatkowo realizowany będzie układ drogowy w rejonie budowanej szkoły.

burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk

burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan

– Pośród wielu ważnych inwestycji, które będą realizowane
w 2020 r., szczególnie bliską mojemu sercu jest budowa Przedszkola przy SP nr 7 w Wołominie.
Przedszkole to miejsce pierwszego kontaktu naszych najmłodszych z edukacją, stąd szczególnie
ważne jest to, by był to kontakt
wspominany jak najlepiej. To
przestrzeń nauki, rozwoju, zabawy, miejsce wchodzenia w pierwsze relacje społeczne, czas, który pozostaje w pamięci każdego
dziecka.
Przedszkole przy SP nr 7 w Wołominie będzie nowoczesnym,
trzykondygnacyjnym
obiektem
o powierzchni użytkowej ponad
1000 m2. Komfort przemieszczania się w budynku zapewni
klatka schodowa z windą. 8 oddziałów przedszkolnych z pełnym
wyposażeniem, sala gimnastyki
korekcyjnej i sala gimnastyczna,
kuchnia z zapleczem, przyjazny
dzieciom i ich rodzicom teren
wokół placówki – w tym tak potrzebny w przedszkolu plac zabaw – wszystko to składa się na
taką inwestycję edukacyjną, jakiej
w gminie Wołomin zdecydowanie
potrzeba. Mam nadzieję, że już
pod koniec czerwca 2020 r. będziemy cieszyć się z zakończonych prac i z dumą powiemy „Nasze piękne przedszkole”.

– Gmina Tłuszcz wzorem lat
poprzednich stawia na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Z rozmów z mieszkańcami
(szczególnie miejscowości wiejskich) oraz ilości wpływających
wniosków wynika, że dla nich te
zadania również są priorytetowe.
Choć od pierwszych dni objęcia stanowiska burmistrza, a jest
to już trzecia kadencja, robię
wszystko, aby każdego roku kolejni mieszkańcy mogli cieszyć się
z dobrej jakości wody, zaległości
do nadrobienia jest wciąż wiele.
Tuż po nowym roku zostaną
ogłoszone przetargi na budowę
sieci wodociągowej m.in. w miejscowościach Rysie, Wólka Kozłowska, Mokra Wieś i Chrzęsne oraz
przygotowanie projektów. Został
złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 10 milionów złotych
z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
która jest umarzalna w 50%. Oznacza to, że po realizacji projektu
i terminowych spłatach rat będziemy mogli ubiegać się o zwolnienie ze spłaty tej pożyczki. Mam
nadzieję, że dzięki pozyskaniu tych
środków uda się znacznie przybliżyć do realizacji mojego marzenia,
jakim jest zwodociągowanie gminy
Tłuszcz w 100%.

– całość stanowi więc ciąg komunikacyjny i będzie mieć duże
znaczenie dla organizacji miasta
w przyszłości.
Realizacja ulicy Kordeckiego
zależy jednak od dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych, które mamy nadzieję uzyskać. W tej chwili jest pozytywna
rekomendacja wojewody, ale na
ostateczną decyzję jeszcze czekamy. To wielkie przedsięwzięcie,
koszt budowy to około 15 mln.
A mówiąc szczerze – będziemy
w stanie podjąć się tej inwestycji
tylko w sytuacji, gdy uzyskamy
maksymalne 80% dofinansowanie.

kiego, otrzyma dofinansowania.
Nasze wnioski znajdują się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
w Ministerstwie Sportu.
2020 r. z kolei upłynie na przygotowaniach do kolejnego pionierskiego projektu w naszym powiecie – budowy dróg w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych. Na stole leży kilka gotowych
projektów kluczowych dla miasta
ulic. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku
załatwimy kwestie formalne – tak,
by w 2021 r rozpocząć prace m.in.
na Karłowicza – Sowińskiego –
Modrzewiowej czy Lisa-Kuli.

wójt gminy Strachówka
Piotr Orzechowski

– W 2020 roku największa pod
względem finansowym będzie
budowa drogi w Księżykach wraz
z oświetlaniem ulicznym za prawie 0,5 mln zł z 70% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Natomiast najbardziej oczekiwaną inwestycją jest utworzenie
żłobka w budynku szkoły w Rozalinie. Na ten cel gmina złożyła dwa
wnioski do rządowego programu
„Maluch +” na kwotę 562000 zł
i drugi wniosek z funduszy unijny
„Nasze Perełki” na kwotę 681474
zł. Niestety, w związku z brakiem
zgody na likwidację Szkoły Podstawowej w Rozalinie z obu wniosków na żłobek trzeba będzie zrezygnować.

wójt gminy Klembów
Rafał Mathiak

– Po bardzo dobrym 2019 roku
przychodzi, niestety, słabszy rok,
jeśli chodzi o budżet inwestycyjny. Wynika to z przyczyn niezależnych od gminy. Gwałtownie rosną
wydatki na oświatę oraz wynagrodzenia (w związku ze wzrostem
płacy minimalnej i zmianą przepisów w tzw. budżetówce). Zmniejszą się natomiast dochody gminy
z udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Mimo wszystko dzięki racjonalnej polityce finansowej wygospodarowaliśmy prawie 12 mln zł na
inwestycje, z tego około 7 mln zł
będzie pochodziło z emisji obligacji. Do najważniejszych działań
inwestycyjnych będzie należało: rozbudowa szkoły w Dobczynie, budowa sieci kanalizacyjnej
w Lipce, remont świetlicy wiejskiej
w Roszczepie, budowa ul. Leśnej
w Ostrówku. Przy czym ta ostatnia inwestycja będzie uzależniona
od otrzymanego dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych.

burmistrz miasta Marki
Jacek Orych:

burmistrz miasta Kobyłka
Edyta Zbieć
burmistrz miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

– W 2020 roku zaplanowano budowę szkoły z przedszkolem przy
ul. Dzikiej w Ząbkach. Inwestycja

– Myśląc strategicznie, przymierzamy się do realizacji ulicy
Kordeckiego. Ta ulica łączy się
z ulicą Ejtnera, świeżo wybudowaną, która z kolei będzie jedną z dróg dojazdowych do węzła
Kobyłka drogi ekspresowej S8

– W przyszłym roku szczególnie
będziemy przyglądać się rozwojowi Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, by maksymalnie wykorzystać jego możliwości.
Będzie to też początek spłaty
obligacji, które zaciągnęliśmy na
tę inwestycję. Mamy nadzieję,
że obiekt, tak pięknie doceniony
za rozwiązania ekologiczne przez
premiera Mateusza Morawiec-

wójt gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

– W 2020 roku planujemy rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody

w Dąbrówce oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków
obsługującej Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Guzowatce. W 2021 roku
chcemy ruszyć z budową sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Trojany
– Wszebory (etap II), Małopole,
Ostrówek (etap II) oraz w miejscowości Stanisławów.
Realizacja tak dużego zadania bez pozyskania środków zewnętrznych jest dla gminy praktycznie niemożliwa. W uchwale
z 14 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji
informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu
„Gospodarka
wodno-ściekowa”,
w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 jesteśmy na 20.
pozycji z dotacją 2 mln zł. Obecnie finalizujemy formalności przed
podpisaniem umowy na dofinansowanie tego zadania w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Mazowieckiego.

burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

– Gmina Radzymin ma najbardziej ambitny budżet inwestycyjny spośród gmin powiatu wołomińskiego. Zachowujemy przy
tym zdrowe podstawy gospodarki
finansowej, szczególnie nadwyżkę operacyjną – czyli dbamy, aby
nasze koszty bieżące pozostawały na jak najniższym poziomie
względem dochodów, co pozwala przeznaczyć nadwyżkę na inwestycje. Trudno wskazać jedno
przedsięwzięcie, więc podkreślę
trzy najważniejsze inwestycje, na
których skupimy się w przyszłym
roku: są to drogi, parki i sieć wodno-kanalizacyjna. Z największych
wartościowo inwestycji drogowych rozpoczniemy przebudowę
al. Jana Pawła II w Radzyminie –
powstanie tam ścieżka rowerowa
w kierunku Marek, wraz z odwodnieniem i infrastrukturą, wyremontowana zostanie również
jezdnia.
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Burzliwe obrady w Poświętnem
We wtorek, 17 grudnia odbyła się XI sesja budżetowa Rady Gminy Poświętne.
opr. red.
W związku z projektami
uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych
w Turzu i Wólce Dąbrowickiej
stawiło się wielu mieszkańców
związanych z placówkami. Jako
że nie zmieścili się na sali, stali
na korytarzu i schodach.

„Nie” dla reorganizacji
szkół
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Na początku sesji radny Tomasz Brogowski zgłosił wnioski
o zdjęcie wspomnianych projektów uchwał z porządku obrad.
– Problem oświaty nie dotyczy tylko tych dwóch szkół. Do
tematu musimy podejść rozważnie, aby nie wylać dziecka
z kąpielą. Tak naprawdę reorganizacja dwóch szkół za bardzo nic nie zmieni. Mowa tutaj
o oszczędnościach ok. 1 mln 200
tys. zł. Ja uważam, że nie byłyby
to takie kwoty. Te dwie szkoły
nie wniosłyby nic znaczącego –
stwierdził radny Brogowski.

– Już od roku przygotowujemy
się do reorganizacji szkół. Urząd
organizował debaty z mieszkańcami w Turzu i Wólce. Każdy z państwa radnych wie, jaka jest sytuacja
w oświacie. Czas nagli – odparł wójt
Sylwester Niźnik.
Ta wypowiedź wywołała emocje
u protestujących. Przewodniczący
rady ogłosił przerwę, aby uspokoić
sytuację. Po dłuższej chwili obrady
zostały wznowione. W obu głosowaniach 9 radnych było za, 5 przeciw i 1 wstrzymał się. Uchwały dotyczące reorganizacji szkół zostały
zdjęte z porządku obrad.
Z kolei w głosowaniu nad budżetem 8 radnych było za, 1 przeciw
i 6 wstrzymało się. Budżet został

REKLAMA

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

uchwalony. Środki na inwestycje na
tę chwilę wynoszą 140 760 zł.

Przyszłość mieszkańców
– Podjęcie tematu reorganizacji
szkół prowadzonych przez gminę
Poświętne jest najtrudniejszym wyzwaniem, z którym przyszło mi się
zmierzyć od dnia kiedy zostałem
zaprzysiężony na wójta gminy – 23
listopada 2018 r. – mówi „faktom.
wwl” wójt Sylwester Niźnik.
– Doskonale zdaję sobie sprawę
z ryzyka, jakie w tej chwili podejmuję, a także z emocji, które przeżywają nauczyciele i rodzice uczniów.
Zdaję sobie również sprawę, z jak
dużym stresem wiąże się podjęcie
tej dyskusji, a w konsekwencji także
i decyzji przez radę gminy.
Mając pełną świadomość faktu,
że z punktu widzenia politycznej
kalkulacji działanie takie jest dla
mnie całkowicie nieopłacalne, podejmuję je z pełnym przekonaniem,
o jego potrzebie, o korzyściach,
które może przynieść w przyszłości
zarówno uczniom, jak i pozostałym
mieszkańcom gminy. Ufam, że w tej
sprawie również i radni będą kierowali się troską o dalsze losy gminy,
a nie swoim osobistym interesem –
podsumowuje.
REKLAMA
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Dam pracę
Przyjmę na elewację – domki
jednorodzinne, tel. 503 768 753
zz Zatrudnię do pracy w cukierni w
Dąbrówce, tel. 602 351 430
zzZatrudnię w gastronomi kobietę po
pięćdziesiątce. Tłuszcz, ul. Warszawska
9, tel. 500 125 000

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

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

Sprzedam

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

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.

Tartak

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
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
zzWycinka 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

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

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

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

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

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

Motoryzacja sprzedam

Projekty

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

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
zzRemonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 698 653 445

AUTO MECHANIKA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
ZAWIESZENIA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
ROZRZĄDY-HAMULCESPRZĘGŁA

IMPERF WOŁOMIN
UL. ŁUKASIEWICZA 70
TEL: 601 574 274

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

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

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
zzRemonty, malowanie, glazura, terakota, itp. Tel. 664-168-693.

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

Projektowe usługi
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

Przyjęcia
okolicznościowe
do 40 osób

tel. 605-105-545
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

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

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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Kocham śpiewać i grać na gitarze
Rozmowa z Mieczysławem Pernachem, uczestnikiem programu „The Voice Senior” w TVP2, emerytowanym
górnikiem z Lubina, aktualnie mieszkańcem Kobyłki.

chodzi o programy muzyczne,
to występuję drugi raz. Trzy
lata temu brałem udział, wraz
z kolegą Adamem Fitasem w 11.
edycji programu „Must Be the
Music” jako duet Fiper. Zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Idzie
Stefan” napisaną przez Adama.
Dostaliśmy od jury 4 x TAK. Ta
historia, niestety, zakończyła się
na tym etapie, mimo bardzo pozytywnych opinii jurorów.
Ponadto od 2010 roku jestem
w czterech agencjach aktorskich, grałem pierwszo- i drugoplanowe role oraz epizody
w różnych produkcjach filmowych i reklamach.

Dlaczego zdecydował się
Pan na udział właśnie w tym
programie?

– Muzyka jest moją największą pasją. Kocham śpiewać
i grać na gitarze od młodzieńczych lat. Brałem udział w wielu

fot. archiwum prywatne

Edyta Nowak-Kokosza: Bierze
Pan udział w pierwszej edycji
„The Voice Senior”. To nie jest
Pana debiut w telewizji…
Mieczysław Pernach: – Jeżeli

festiwalach oraz konkursach muzycznych i wokalnych.
Uwielbiam nowe wyzwania, więc
kiedy znalazłem informację w Internecie, że będą precastingi do pierwszej w Polsce edycji „The Voice Senior”, podjąłem decyzję, że wezmę
w nich udział, żeby sprawdzić siebie
w kolejnym programie. Chciałem
również pokazać ludziom w moim
wieku, że warto spełniać marzenia
i dzielić się swoją pasją.

REKLAMA

Postawił Pan wysoko poprzeczkę. Zaśpiewać piosenkę Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać
tam, gdzie byłem” to nie lada
wyzwanie.

– Wybrałem tę piosenkę, choć
wiedziałem, że jest bardzo trudna do zaśpiewania, ale ten tekst
autorstwa Wojciecha Młynarskiego przywołuje miłe wspomnienia.
Zacząłem mój udział w „The Voice
Senior” z górnego „C”, ale zawsze
wymagam od siebie dużo i nie lubię
iść na łatwiznę. Wiem z komentarzy po moim występie, że nie jednej
osobie zakręciła się łezka w oku,
a to dla mnie największa nagroda.

Występuje Pan w grupie Andrzeja Piasecznego. Czy wybór był
trudny?

– Tak, bo odwróciły się wszystkie cztery fotele. Choć miałem
ogromny dylemat, wybrałem Andrzeja, bo znam jego piosenki i lubię je słuchać. Poza tym duchowo
chyba jest zbliżony do mnie.

Jest Pan samoukiem. Jak zaczęła
się przygoda z muzyką?

– Śpiewam praktycznie od dziecka, debiutowałem w piątej klasie
w chórze szkolnym. W szóstej klasie dostałem od rodziców pierwszą
gitarę i zacząłem się uczyć na niej
grać z pomocą starszego brata.

Przez 27 lat pracował Pan jako
górnik. Wbrew pozorom ta praca pomogła w rozwijaniu pasji
śpiewania.

– Tak, zdecydowanie. W technikum górniczym, do którego po-

szedłem po podstawówce, założyłem zespół. Graliśmy na różnych
imprezach przez 5 lat.
Później grałem w wojsku i w tym
czasie również startowałem w eliminacjach do festiwali piosenki żołnierskiej i radzieckiej, bo
w tamtych latach innej możliwości
nie było.
Po wojsku w 1979 roku po eliminacjach do festiwalu w Zielonej
Górze śpiewałem z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliona.
Później dostałem od niego list polecający do Estrady Poznańskiej,
co nie do końca się spełniło.
W Poznaniu poznałem swoją przyszłą żonę i wróciliśmy do
Lubina. Pracowałem w kopalni
miedzi jako mechanik, a jednocześnie grałem i śpiewałem w zespole. Przeszedłem na emeryturę
1 stycznia 2007 r. Sześciokrotnie
brałem udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Francuskiej
w Lubinie, zdobywałem czołowe
nagrody.
Nadal jestem wierny swojej pasji
i nie przestaję cieszyć się z muzykowania, czego dowodem jest mój
udział w „The Voice Senior”. Tą
drogą chcę bardzo podziękować
wszystkim za wsparcie i miłe słowa w komentarzach.

Czy muzyka to Pana jedyna
pasja?

– Nie. Dużo jeździmy rowerami
z żoną, lubimy spacery, często bywamy na koncertach. Nie lubimy
z żoną bezczynności, szkoda na to
życia.

REKLAMA

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki, działając na podstawie art. 35 ust.
1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do
publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach
na okres 21 dni, tj. od dnia 13 grudnia 2019 roku do dnia
2 stycznia 2020 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Miasta Marki.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług
Komunalnych w Markach, pok. nr 1, tel. 22 781 33 73.
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Jesteśmy znani z bożonarodzeniowego wystroju
Rozmowa z Zofią Fornalczyk, właścicielką sklepu Anielskie Atelier w Wołominie.
fot. myfotos.pl

Edyta Nowak-Kokosza: Nazwa
nie jest przypadkowa. Rzeczywiście sklep jest anielski… Czy były
jednak inne pomysły na nazwę?
Zofia Fornalczyk: – Nie, od początku nazwa sklepu, który istnieje
już od 7 lat, była związana z pasją,
jaką są anioły. Przez wiele lat kolekcjonowałam figurki czy inne podobizny aniołów. Często podróżując,
jako pamiątkę z danego miejsca
przywoziłam sobie figurki w postaci aniołów.

To nie tylko sklep w Wołominie,
to również sprzedaż internetowa.

– Tak. Od pewnego czasu prowadzimy sprzedaż internetową
za pośrednictwem naszej strony
anielskieatelier.pl. Staramy się za jej
pośrednictwem dotrzeć do jak największej ilości klientów zamieszkujących nie tylko gminę Wołomin.
Chcemy zaprezentować na niej
asortyment, który umknął odwiedzającym nas klientom.

Co można kupić w Anielskim
Atelier? Wybór jest duży…

– Staramy się sprostać wymaganiom najbardziej wybrednych klientów (co nie zawsze się nam udaje).
W naszym atelier można znaleźć
meble w różnych stylach, dodatki
do wnętrz, oświetlenie i inne akcesoria dekoracyjne. Najbardziej jednak jesteśmy znani z naszego bożonarodzeniowego wystroju.

Dlaczego te produkty są niepowtarzalne? Na czym polega ich
oryginalność?

– Spędzamy bardzo dużo czasu,
wybierając firmy, z którymi chcemy podjąć współpracę. Jeździmy na

targi (często też zagraniczne), żeby
w erze masowo produkowanych:
ozdób, dekoracji, mebli wyszukać
firmy, które z pasją oddają się projektowaniu i procesowi produkcji,
uciekając od tego, co znajdziemy
w sieciówkach.

nacieszenia oka stylizacjami, które
rokrocznie tworzymy z myślą o naszych klientach.

Zbliża się Boże Narodzenie.
Co świątecznego znajdziemy
w Anielskim Atelier?

– Co roku niczym w modowych
trendach pojawiają się różne kolekcje świąteczne. W tym roku największą popularnością wśród klientów cieszą się biel, błękit, pudrowy
róż i srebro.
Nie ma jednak jednego, uniwersalnego sposobu przedstawienia
przez nas świąt, każdy powinien
dostosować dekoracje do swojego
wnętrza.

– Można kupić choinki, przepiękne bombki, światełka, zamówić
dekoracje domu, wybrać dodatki
dopełniające świąteczne wnętrza.
Klient najczęściej jednak kupuje
oczami, dlatego każdego, kto ma
możliwość, zawsze zachęcamy do
odwiedzenia naszego sklepu w celu

Jak udekorować dom w środku i na zewnątrz, żeby poczuć
klimat świąt? Czy są jakieś
sprawdzone sposoby?

My jesteśmy od tego, aby podpowiedzieć klientom, które z dekoracji
będą najbardziej pasowały do jego
wnętrza. Najważniejsze jest jednak
to, by w całym tym świątecznym

pędzie odnaleźć siebie, czas dla
rodziny i spędzić je w spokojnej
atmosferze, czego Pani i Państwu
życzę.

REKLAMA

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

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

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

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

Spokojnych, pełnych wiary
i miłości Świąt Bożego Narodzenia
życzy Wspólnota Samorządowa
Powiatu Wołomińskiego

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

