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W czerwcu 2011 roku do parafii
w Budziskach koło Łochowa przybył
młody człowiek, który przedstawił
się jako ksiądz, który ukończył
studia seminaryjne, przebywa na
urlopie i może pomóc w posłudze.
Był to Patryk Błędowski,
mieszkaniec Wołomina. Ta historia
stała się inspiracją do filmu „Boże
Ciało” Jana Komasy.
Czytaj na str. 7

nr 1 (402), 30 stycznia 2020, dwutygodnik, ISSN 1644-1826

FAKTY.SAMORZĄD

Śmieci w górę – dlaczego?

Mariusz Pazio
Przyczyn tej sytuacji samorządy upatrują m.in. w zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z września 2019 roku.

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nałożyła na mieszkańców i samorządy kilka istotnych obowiązków. Po
pierwsze – każdy musi segregować
śmieci. Ustawodawca zobowiązuje ponadto gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się
z obowiązkowej selektywnej zbiórki.
Jeżeli ten obowiązek nie jest
realizowany, gmina musi naliczyć
opłatę podwyższoną, która wyniesie
minimalnie
podwojoną
stawkę
podstawową (jak wskazuje ustawa).
Ustawodawca wprowadził również
odpowiedzialność zbiorową. Segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej (bloki mieszkalne) zyska
wymiar odpowiedzialności zbioro-

wej. To założenie ustawodawcy, stawiające wyzwanie przed przedstawicielami zarządów osiedli, wspólnot
mieszkaniowych i przed samymi
mieszkańcami. W tego typu zabudowie pojemniki są wspólne, a wystarczy, że chociaż jeden z sąsiadów
wyłamie się z obowiązku selektywnej zbiórki – wtedy wszyscy mogą
zapłacić więcej. Nowelizacja ustawy
zmieniła również sposób obliczania
wskaźnika odzysku i recyklingu, do
osiągnięcia którego zobowiązane są
gminy. Niespełnienie tego warunku
wiąże się z możliwością nałożenia na
gminę dużych kar finansowych, co
w konsekwencji przełoży się na wysokość opłat. Wprowadzane zmiany
nakładają nowe obowiązki szczególnie na wspólnoty mieszkaniowe
i zarządy osiedli. Na właścicielach
nieruchomości spoczywa obowiązek
wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych,
utrzymanie ich w odpowiednim stanie oraz utrzymanie w odpowiednim
stanie miejsc gromadzenia odpadów.

PRZYCZYNY PODWYŻEK CEN ŚMIECI
Na wzrost kosztów gospodarki odpadami składa się wiele czynników, z których większość jest niezależna od samorządu lokalnego.
Główne przyczyny podwyżek to:
1. Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach
komunalnych, które przyjmują odpady zmieszane.
2. Niewystarczająca liczba instalacji komunalnych.
3. Trudności ze zbyciem surowców wtórnych przeznaczonych do
recyklingu i spadkiem cen ich sprzedaży.
4. Problemy z zagospodarowaniem odpadów, których nie można
przekazywać na składowiska odpadów.
5. Niska konkurencyjność wśród firm zajmujących się odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów związana z wyeliminowaniem na
przestrzeni ostatnich lat szeregu małych przedsiębiorstw branży
odpadowej. Ich miejsce zajęli potężni gracze, przez co zmniejszyła
się konkurencyjność na rynku.
6. Wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” za przyjmowanie odpadów na składowiska – w 2002 roku opłata ta wynosiła 14,42 zł za
tonę, w 2019 roku wzrosła do 170 zł za tonę śmieci, a na początku
2020 roku wynosi już 270 zł za tonę.
7. Niskie zaangażowanie producentów opakowań w ograniczanie
ilości odpadów.
8. Niestabilność prawa, która zostaje wkalkulowana w koszty
przedsiębiorstw.
9. Wzrost cen energii i paliwa oraz wzrost płacy minimalnej.
10. Kosztowne inwestycje narzucone firmom przetwarzającym
odpady przez ustawodawcę – np. budowa hal i zadaszeń do składowania odpadów, krótszy termin składowania/przetrzymywania
odpadów, budowa systemów monitoringu wizyjnego itp.
11. Zmniejszenie możliwości eksportu niektórych odpadów. Jeszcze niedawno odbiorcą odpadów z papieru i plastiku były Chiny.
Państwo Środka wprowadziło jednak zakaz i był to impuls do wzrostu cen zagospodarowania odpadów w całej Europie.

FOT. RO

Opłaty za odbiór śmieci rosną w szybkim tempie.
W zeszłym roku ceny za wywóz odpadów wzrosły
w Polsce średnio o 31 procent. W roku 2020 pierwsze
podwyżki wprowadzane w samorządach pokazują, że za
zagospodarowanie odpadów będziemy płacić od 100 do
nawet 400 procent więcej.

CENY ŚMIECI W GMINACH
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
System odbioru odpadów powinien się bilansować. Oznacza to,
że gmina nie może zarabiać na odbiorze odpadów, jak również nie
może do niego dopłacać. Całość
opłat zbieranych przez gminę od
mieszkańców ma finansować całkowite koszty funkcjonowania systemu. Wiąże się to z obowiązkiem
dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich
wywozu i przetwarzania.
Według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku, w gminach powiatu wołomińskiego najniższe opłaty za śmieci
były w Wołominie, Jadowie, Klembowie, Strachówce i Poświętnem. W samorządach tych mieszkańcy płacili
miesięcznie od 10 zł do 13 zł od osoby (w przypadku segregacji śmieci).
Najdroższe śmieci były w Ząbkach
(tu najwięcej płacili mieszkańcy gospodarstw jednoosobowych – 45 zł),
w Markach (32 zł/osoba) i w Radzyminie - 32 zł od osoby w przypadku
domów jednorodzinnych i 8,95 zł za
1 m3 zużytej wody – w przypadku domów wielorodzinnych (przy segregacji odpadów).
W 2020 roku, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy muszą dostosować swoje
lokalne przepisy do nowych przepisów prawnych. Część miast i gmin
z terenu powiatu wołomińskiego
przeprowadziła już postępowania
przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów i niektórzy podnieśli już ceny.

Od 1 stycznia mieszkaniec gminy
Dąbrówka musi płacić za śmieci 33 zł
od osoby miesięcznie (dotychczas stawka wynosiła 18 zł w przypadku segregacji). W nowym roku
utrzymano zniżkę 20% dla osób,
których dochód nie przekracza
kwoty uprawniającej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej oraz dla rodzin wielodzietnych,
a także wprowadzono zniżkę za
kompostowanie bioodpadów.
W gminie Wołomin, w oparciu
o ofertę przetargową, jaką złożył
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, cena za odbiór odpadów
wzrośnie od 1 kwietnia 2020 r. do
26,50 zł/za osobę. Radzymin, po
rozstrzygnięciu przetargu, utrzymał
stawki za odpady na poziomie z końca roku 2019. Możliwe to było m.in.
dlatego, że z systemu wyłączono
nieruchomości rekreacyjne i instytucje, wprowadzono też modyfikacje w częstotliwości odbioru odpadów (np. rzadszy odbiór odpadów
zmieszanych w okresie zimowym,
rzadszy odbiór szkła itp.).
Nową uchwałę dot. opłat za odpady przyjęto również w Strachówce.
Tam ceny wzrosły do 20 zł (z ulgą 2 zł
dla kompostujących odpady). Trzeba
jednak zaznaczyć, że gmina ta liczy
niespełna 3000 mieszkańców i odbiór
śmieci odbywa się raz w miesiącu.
Po raz drugi ogłoszono przetarg
na odbiór odpadów w Kobyłce. Po
otwarciu ofert w pierwszym postepowaniu okazało się, że firma chce
za śmieci kwotę czterokrotnie wyższą niż ta, którą zarezerwowano
w budżecie miasta. „Gdyby urząd
rozstrzygnął ten przetarg i podpisał

umowę, stawka śmieciowa wyniosłaby około 48 zł za osobę. Biorąc
pod uwagę przepisy prawa i fakt,
że maksymalna stawka, jaka może
być płacona przez mieszkańca wynosi 33,86 zł, różnica musiałaby być
dopłacona przez miasto – wynosiłaby
4,3 mln zł i musiałaby być zaczerpnięta z kwoty przeznaczonej na
inwestycje w Kobyłce” – tłumaczą
urzędnicy. Miasto zabezpieczyło ciągłość odbioru śmieci na terenie Kobyłki w ten sposób, że została podpisana umowa z wykonawcą, który
dotąd wykonywał tę usługę. Jest to
jednak rozwiązanie tymczasowe, na
dwa miesiące (styczeń i luty 2020 r.).
29 stycznia br. miasto Kobyłka
otworzyło 2 oferty złożone w drugim przetargu. Ceny przedstawione
przez firmy ponownie kilkakrotnie
przekroczyły kwotę zarezerwowaną
w budżecie miasta na odbiór odpadów. Wszystko wskazuje na to,
że mieszkańcy Kobyłki będą musieli
płacić maksymalną stawkę za śmieci regulowaną ustawowo: 33,86 zł
a miasto i tak dodatkowo będzie musiało jeszcze dopłacić różnicę z budżetu, aby firma odbierała odpady.
W Markach trwają przygotowania
do zmiany sposoby rozliczania opłat
– od zużycia wody. Zdaniem urzędu „z rozwiązań zaproponowanych
w ustawie to jest najbardziej sprawiedliwe. Dzięki temu osoby, które
do tej pory unikały opłat, znajdą się
w systemie. Innymi słowy – uczciwi
nie będą utrzymywać nieuczciwych”.
Wprowadzenie podobnego rozwiązania w niedalekiej przyszłości będzie rozważał również Wołomin.
Czytaj na str. 4
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Od 20 stycznia linia L40 wróciła do Kobyłki. Linia L40 jest projektem czterech sąsiadujących ze sobą
samorządów, łącząc m.in. stacje PKP w Wołominie, Galerię Handlową Wołomin, urzędy gminne
i powiatowe znajdujące się na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin, Marki i Radzymin.
Trasa po Kobylce będzie przebiegała ulicami: Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego,
Radzymińska, Kościelna, Napoleona, Żymirskiego, Pieniążka, Jana Pawła II, Wołomińska.

L40 w Kobyłce
FAKTY.FELIETON
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Wernisaż i koncert

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, ul.
Orwida 20 zaprasza w sobotę, 8
lutego o godz. 17.00 na otwarcie
wystawy Marzeny Nalepy pt. „Myśli
zastygłe”. Po wernisażu odbędzie
się koncert zespołu Plateau. Wstęp
wolny. Informacje: www.fabryczka.
com.pl, tel. 22 787 41 13.

Tiki tiki elektryki
Kończy się raj w postaci bezpłatnego/taniego ładowania samochodów elektrycznych. Czytam sobie
o wprowadzeniu opłat na jednych stacjach ładowania, podniesionych stawkach na drugich. Po drodze trafiła się
wypowiedź prezesa Hondy, który nie wierzy w elektryki. Już kiedyś mówiłem i powtórzę raz jeszcze – jest za
wcześnie na taką technologię. Hybryda? Tak. Wodór? Pewnie! Elektryk? Nie.

Spektakl w Ząbkach
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach (filia na trybunie sportowej),
ul. Słowackiego 21 zaprasza w niedzielę, 2 lutego o godz. 17.00 na
spektakl pt. „Kantata na cztery
skrzydła” na podstawie sztuki Roberta Bruttera w reż. Tomasza
Mitrowskiego. Występują: Ewelina
Napora, Piotr Wawer i Marcin Turek. Wstęp wolny. Informacje: www.
mokzabki.koti.pl, tel. 22 781 64 30.

Andrzej
Poniedzielski
w Wołominie
Kino Kultura w Wołominie, ul. Mickiewicza 9
zaprasza w sobotę,
15 lutego o godz. 17.00 na
kabaretowy występ Andrzeja Poniedzielskiego.

www.kino.robi.to
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Pewna prywatna sieć stacji
szybkiego ładowania na literkę „i” podnosi stawkę za 1 kWh.
Wychodzi na to, że przejechanie
100 kilometrów dużym autem
będzie kosztowało około 100 złotych. To więcej niż w przypadku
pierwszego lepszego diesla, któ-

szym ładowaniu. Nie jest jednak
powiedziane, że ładowania się doczekamy.
W okresie świątecznym wiele ze
wspomnianych wyżej stacji było zapchanych Teslami, Nissanami i innymi elektrykami, co znacząco wydłużało proces ładowania. Dochodziło
też ponoć do niezbyt przyjemnych
sytuacji, w których inni kierowcy
odpinali „tankowany” samochód,
aby podładować swój. O ile na
zwykłej stacji benzynowej będziemy stali w kolejce kilkanaście (no,
może kilkadziesiąt) minut, o tyle na
elektrycznej podpina się samochód
i idzie załatwić jakieś sprawy. Ciężko
przewidzieć, kiedy podpięty samochód się naładuje. Są jakieś aplikacje mobilne służące do komunikacji

NAŁADUJ SOBIE POD DOMEM
OK, jeśli samochodu używamy
rzadko, to można go w kilkanaście
godzin naładować pod domem.
W trasie zależy nam jednak na szyb-
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LGD stawia na jawność
i przejrzystość
W piątek, 10 stycznia odbyło się walne zgromadzenie członków Lokalnej
Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, podczas którego dokonano zmiany
dotychczasowego zarządu.
FOT. ARCHIWUM

Artysta
zaprezentuje
nowy program z nowymi
piosenkami. Nie zabraknie
inteligentnego
humoru
i satyry. Głównymi tematami wieczoru będą kobieta,
mężczyzna i relacja pomiędzy nimi – nazywana szczęściem.
Bilety: 75 zł. Informacje
i rezerwacje
biletów: tel. 22
www .kino.robi.to
776 27 51.

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

ry, przypomnijmy, jest uważany za
jeden z czynników psujących powietrze.
Gdzie więc ta proekologiczność,
szczególnie w kontekście rosnących
cen prądu, elektrowni węglowych,
utylizacji zużytych akumulatorów
oraz wyższej ceny zakupu takiego
autka. Zaczyna rodzić się pytanie,
jaki jest ekonomiczny i ekologiczny
sens posiadania elektryka. Jeśli są
jakieś dopłaty, to jest sens. Dopłaty
jednak kiedyś się skończą.

Rafał Orych
Skład nowego zarządu LGD
„Równiny Wołomińskiej”: prezes:
Artur Dzięcioł, wiceprezes: Paweł Bednarczyk, sekretarz: Rafał
Mathiak, członkowie zarządu:
Piotr Orzechowski, Stanisław
Jastrzębski, Paweł Kołodziejski,
Krzysztof Jezierski, Dariusz Kokoszka i Łukasz Marek.
– W skład nowego zarządu
weszli w większości włodarze
gmin należących do LGD. Komisja rewizyjna, przed walnym
zgromadzeniem,
przedstawiła protokół z przeprowadzonej
kontroli, który wykazał pewne
nieprawidłowości – mówi prezes Artur Dzięcioł.
– Do wszystkich zastrzeżeń
komisji rewizyjnej odniesiemy
się po przeprowadzeniu profesjonalnego audytu. Na tę chwilę dopiero zapoznajemy się
z dokumentami. Szczególnie
zależy nam na pełnej jawno-

SZUKAJMY REALNYCH
ALTERNATYW
Moje wróżenie z fusów? Jeśli
samochody elektryczne nie zostaną przeforsowane siłą, to skończą
w worku „może-kiedyś-się-to-uda”.
Na ten moment powinniśmy, jako
cywilizacja, skupić się na rozwiązaniach hybrydowych, a docelowo szukać alternatywnych źródeł zasilania.
Warto przy tej okazji wspomnieć,
że silnik zasilany etanolem po raz
pierwszy zaprezentowano ponad
150 lat temu. Może czas wrócić do
korzeni?
FAKTY.KULTURA

Walentynki
w Wołominie
Miejski Dom Kultury
w Wołominie, ul.
Mariańska 7 zaprasza
na wydarzenia z okazji
Walentynek. Będzie
i spektakl, i koncert.
eda

Dariusz Kokoszka, wójt
gminy Jadów, członek
Zarządu LGD

ści i przejrzystości LGD, dlatego
też wprowadzony zostanie rejestr
umów oraz regulamin zamówień.
Wszystkie informacje będą przez
nas udostępniane systematycznie na stronie internetowej www.
lgdrw.pl. Priorytetem nowo wybranego zarządu jest poprawa współpracy z instytucją pośredniczącą,
czyli Urzędem Marszałkowskim
oraz wszelkimi innymi instytucjami, z którymi współpracuje LGD –
podsumowuje.

pomiędzy właścicielami elektryków,
ale nie każdy takową posiada na
swoim telefonie. I jest klops.

– LGD Równiny Mazowieckiej z jednego z najlepszych na
Mazowszu stało się najgorsze.
Jest to bardzo przykre, ponieważ można było tego uniknąć.
Prezes Rafał Rozpara przez cały
czas twierdził, że wszystko jest
pod kontrolą i nic się nie dzieje. Mieliśmy do niego zaufanie,
dlatego czekaliśmy, ale coraz
więcej było niepokojących informacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pan Prezes nie odpowiadał
na nasze pytania, ignorował nas
i zwlekał ze zwołaniem zebrania
walnego. Kontrola komisji rewizyjnej niestety potwierdziła
nasze obawy i wykazała masę
nieprawidłowości. Szkoda, że
Pan Rozpara nie przedstawił
członkom LGD problemów, bo
razem na pewno znaleźlibyśmy
jakieś rozwiązanie. Aby ratować
nasze LGD, wybraliśmy nowego
prezesa i nowy zarząd, w skład
którego weszli wszyscy wójtowie i burmistrzowie obecni na
zebraniu walnym. Wierzę, że
nowy prezes przy naszej pomocy wyprowadzi LGD z tej tragicznej sytuacji. Zapraszamy do
współpracy wszystkich, którzy
chcą działać w LGD.

W sobotę, 8 lutego o godz.
19.00 odbędzie się koncert akustyczny Marka Piekarczyka. Na
scenie wystąpią: Marek Piekarczyk – wokalista, producent,
scenarzysta; Tadeusz Apryjas –
gitarzysta, wokalista; Jacek Borowiecki – instrumentalista; Jacek
Bielecki – wiolonczela;
Aleksandra Kryńska – skrzypce, chórki; Karolina Drwięga
– skrzypce, chórki. Bilety: 50 zł
dostępne w kasie MDK lub na
serwisie biletyna.pl.
A w piątek, 14 lutego o godz.
19.00 odbędzie się spektakl pt.
„Sklep z facetami” w reż. Patrycji Szczepanowskiej. Wystąpią:
Patrycja Szczepanowska, Kaja
Paschalska, Piotr Wątroba. Bilety:
55/60 zł dostępne w kasie MDK
lub na serwisie biletyna.pl.
Warto przyjść, warto zobaczyć.
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Anita Lipnicka w Markach
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W czwartek, 13 lutego o godz. 20.00 w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, ul. Wspólna
40-42 wystąpi Anita Lipnicka. Koncert odbędzie się z okazji 25-lecia jej pracy artystycznej. Informacje
i rezerwacje biletów: www.bilety24.pl, www.mcer.pl, tel. 22 100 23 41.
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Przywróćmy LGD dawny blask
O zmianach w Lokalnej Grupie Działania Równiny Wołomińskiej opowiedział nam Piotr Orzechowski, wójt gminy Strachówka i członek zarządu.

na stanowisku prezesa LGD były
koniecznością. Jestem od samego
początku istnienia tej organizacji i
uczestniczyłem przy jej zakładaniu
jako przedstawiciel gminy, wtedy
jeszcze w roli przewodniczącego
rady gminy.
Na początku działało wszystko jak należy, współpraca prezesa
Rafała Rozpary z Zarządem i Radą
LGD była bardzo dobra, co zaowocowało wieloma sukcesami, wręcz
stawiano nas za wzór w całym województwie mazowieckim. Niestety, ostatnie lata funkcjonowania
LGD to marazm. Brak rzeczowej
informacji, a nawet walnych zgromadzeń, co jest pogwałceniem statutu, spowodowało, że straciliśmy
całkowicie zaufanie do prezesa.
Informacje, które otrzymywaliśmy
od Urzędu Marszałkowskiego oraz
protokół komisji rewizyjnej, a także
odwołanie przez prezesa nadzwyczajnego walnego dzień przed zaplanowanym terminem, które zostało prawidłowo zwołane uchwałą
zarządu, przelało czarę goryczy.

Jak przebiegło walne zgromadzenie?

– Kadencja starego zarządu wygasła wraz z końcem roku, dlatego
większość obecnych przybyłych

na walne zagłosowała za przeprowadzeniem wyboru nowego prezesa i zarządu. Nowo wybranym
prezesem został Artur Dzięcioł,
znany z pracy w stowarzyszeniach
i udzielający kiedyś porad prawnych mieszkańcom gmin, społecznik, z zamiłowania sportowiec.
W związku z trudną sytuacją
LGD nowy prezes zaproponował,
by do zarządu weszli wójtowie
i burmistrzowie lub przedstawiciele gmin. Tak też się stało. Obecnie
czekamy na sprawozdanie nowego
prezesa z zastanej sytuacji w LGD.
Musimy wprowadzić działania naprawcze związane z uratowaniem
środków z Urzędu Marszałkowskiego związanego z realizacją tak
zwanego „Kamienia milowego”.

FOT. ARCHIWUM

Rafał Orych: Co było przyczyną
zmian w LGD?
Piotr Orzechowski: – Zmiany

Widzę naszą LGD silną dzięki
wszelkiego rodzaju stowarzyszeniom, KGW, OSP, organizacjom
sportowym oraz prywatnym inicjatywom, takim jak działalności
agroturystyczne, kulturalne, historyczne oraz wszelkiego typu
ciekawe inicjatywy prywatnych
przedsiębiorców.

Jest Pan członkiem Zarządu
LGD. Jaki jest plan działania?

– Swoją rolę w nowym zarządzie widzę tylko do czasu pełnego wdrożenia planu naprawczego
i rozliczenia pierwszego „Kamienia
milowego”. Gdy sytuacja będzie
już opanowana, złożę rezygnację z członka zarządu i sądzę, że
większość wójtów i burmistrzów
zrobi to samo. Wtedy wybierzemy
nowy zarząd, który będzie wdrażał
i realizował kolejną perspektywę
finansową. Dlatego teraz bacznie
będziemy przyglądali się poczynaniom nowego prezesa, by jak
najszybciej nasze stowarzyszenie mogło rozpocząć prawidłowe
funkcjonowanie.
Już dziś zapraszam pasjonatów,
przedsiębiorców,
regionalistów,
artystów, rolników oraz wszystkie
osoby chętne do działania i związane obszarem LGD Równiny Wołomińskiej, do składania deklaracji
członkowskich. Przywróćmy naszemu LGD dawny blask.

Jakich zmian oczekuje Pan
w LGD?

– Chciałbym, aby nasza LGD,
która łączy ze sobą gminy dwóch
powiatów wyszkowskiego i wołomińskiego, działała jak dawniej.
LGD jest stowarzyszeniem, które
ma na celu wspieranie nie tylko
gmin w realizacji, takich celów jak
budowa i remont świetlic wiejskich, domów kultury, bibliotek
gminnych, izb pamięci, ale przede
wszystkim ma na celu wspieranie
kapitału społecznego znajdującego
się w tych gminach.

FAKTY.SAMORZĄD

Potrzebna jest kompleksowa reforma systemu
O kosztach odpadów komunalnych i niestabilnym rynku gospodarki odpadami rozmawiamy z Jarosławem Kubałą, prezesem Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie.
Rafał Orych: Jakie są obecne
stawki za odpady? Co wpływa
na ich wysokość?
Jarosław Kubała: – Obecna staw-

ka to 13 zł od mieszkańca za odpady
segregowane oraz 26 zł od mieszkańców, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki. Rada Miejska zdecydowała w ostatnich dniach, że od
1 kwietnia br. stawka za odpady segregowane wzrośnie do 26,5 zł. Ponieważ w całej Polsce wprowadzono
obowiązek selektywnej zbiórki, nie
będzie już można wybrać opcji „nie
segreguję”, a kara za brak segregacji
wynosić będzie 53 zł, czyli dwukrotność stawki podstawowej.
Główne koszty gospodarki odpadami w gminach to odbiór, transport
i przede wszystkim zagospodarowanie, czyli odzysk i unieszkodliwianie
odpadów. Do tego dochodzą koszty
administracyjne, edukacyjne, a także utrzymanie i obsługa PSZOK-ów,
brak opłaty opakowaniowej w systemie, która rekompensowałaby koszty sortowania odpadów zbieranych
selektywnie.
W całej Polsce mamy do czynienia z lawinowym wzrostem opłat za
śmieci, Wołomin nie jest wyjątkiem
od tej smutnej reguły. Co ważne,
dzieje się tak z przyczyn, na które
samorządy nie mają wpływu. Wymienię najważniejsze z nich: zbyt
mała liczba instalacji przetwarza-

jących frakcje energetyczne, same
cementownie i kilka spalarni nie są
w stanie zagospodarować takiej ilości odpadów. Jeśli energetyka nie
zacznie palić odpadów, nie rozwiążemy tego problemu!
Ustawiczny spadek cen surowców
wtórnych oraz brak opłaty opakowaniowej, problemy z zagospodarowaniem odpadów, których nie wolno
składować, drastyczny wzrost tzw.
opłaty marszałkowskiej, znikome
zaangażowanie producentów opakowań w ograniczenie ilości odpadów i wreszcie niestabilność prawa,
która zostaje wkalkulowana w koszty przedsiębiorców. Do tego drożeje
energia, rosną ceny paliw, wzrosła też
płaca minimalna – to wszystko winduje koszty gospodarki odpadami.

Czy jest możliwość, aby uniknąć
tak wysokich opłat? Czy są inne
rozwiązania – tańsze i przyjazne
naturze?

– Należy się mocno zastanowić
nad zmianą sposobu naliczenia opłaty za odpady, np. w zależności od
zużytej wody. Jest to metoda obarczona moim zdaniem najmniejszym
błędem, jeżeli chodzi o rozliczenie
mieszkańców. Pozwala na wyeliminowanie nieuczciwych mieszkańców i tych, którzy zamieszkują czasowo i nie płacą za odpady. Do tego
dochodzi też bardzo ważny element

środowiskowy, jakim w obecnym
czasie jest oszczędzanie wody. Spowoduje to pojawienie się większej
ilości pieniędzy w systemie, a tym
samym spowoduje obniżenie kosztów jednostkowych.
Aby ulżyć kieszeniom mieszkańców, gmina Wołomin zabiega o to,
żeby rząd dopłacił 50 proc. do opłat
ponoszonych przez nich za odbiór
i zagospodarowanie odpadów. Do
akcji „Segregujesz? Zapłać o połowę
mniej!” dołączają gminy w całej Polsce, liczą na szybką reakcję ze strony
rządu.
System gospodarki odpadami jest
obecnie w głębokim kryzysie. Aby go
uzdrowić, niezbędne są rozwiązania
systemowe. Samorządy od dawna przekonują m.in., że za zbiórkę
i recykling wprowadzanych na rynek
opakowań powinni płacić ich producenci. Chodzi o tzw. rozszerzoną
odpowiedzialność producentów –
dzisiaj ich udział w kosztach zbiórki,
odzysku i recyklingu odpadów jest
dużo niższy niż w innych krajach
europejskich.
Dlaczego sprowadzamy w każdym
roku ok. 20 mln ton węgla do elektrowni i ciągle rosną ceny energii,
a nie robimy nic w tym kierunku,
aby energetyka mogła palić odpady,
za które by płacono elektrowniom,
co pozwoliłoby jeszcze na obniżenie
kosztów produkcji energii.

Jednocześnie spowodowałoby to
zmniejszenie ceny za zagospodarowanie jednej tony tzw. preRDF-u, za
którego obecnie trzeba już płacić ok
600-700 zł za tonę, a to bezpośrednio przekłada się na cenę „na bramie” za odpady zmieszane.
Ale przede wszystkim – musimy
wszyscy wytwarzać mniej odpadów. W Wołominie ich ilość wzrosła
w ciągu ostatnich kilku lat aż dwukrotnie. Statystyczny Polak wytwarza rocznie ponad 300 kilogramów
odpadów komunalnych. Marnujemy
miliony ton żywności rocznie. Równolegle na szczęście coraz więcej
mówi się o pięciu zasadach filozofii
„zero waste”, czyli REFUSE (odmawiaj, nie kupuj niepotrzebnych rzeczy), REDUCE (ograniczaj), REUSE
(użyj ponownie), RECYCLE i ROT
(kompostuj). Bo sama segregacja
śmieci to za mało, a i ona w Polsce
kuleje.

Jak rysuje się dalsza perspektywa? Czy mieszkańców czekają
kolejne podwyżki za odpady
komunalne?

– Rynek gospodarki odpadami jest
dzisiaj bardzo niestabilny. Ciągle
zmieniają się przepisy, co w połączeniu z czynnikami, które wymieniałem wcześniej, powoduje, że
trudno jest planować na dłużej niż
kilka miesięcy do przodu. Potrzebna

jest kompleksowa reforma systemu,
w tym opanowanie chaosu na rynku surowców wtórnych oraz wprowadzenie wreszcie rozszerzonej
odpowiedzialności producenckiej.
Dzisiejsze zamieszanie w sferze odpadowej to efekt wieloletnich zaniedbań kolejnych rządów i gwałtowne
przyspieszenie zmian w obliczu kar,
jakie mogą grozić Polsce za nieosiągnięcie określonych przepisami poziomów odzysku i recyklingu.
W związku z tym od ponad roku co
chwila zmieniane są przepisy, a robią
to urzędnicy, którzy niekoniecznie
wiedzą, jak ten system funkcjonuje
w rzeczywistości. Nie da się czegoś
zmienić na lepsze w taki chaotyczny
i histeryczny sposób. Potrzebny jest
dialog wszystkich uczestników tego
procesu. Samorządy coraz częściej
mówią o konieczności napisania
tych przepisów na nowo.
Cała Skandynawia produkuje
energię z odpadów, my też musimy
zacząć to robić. A do tego skuteczniejsza edukacja, bo z badań wynika, że aż jedna trzecia Polaków nie
segreguje odpadów, a tylko połowa
uważa, że segregowanie ma sens.
Dopóki strumień odpadów będzie
rósł, segregacja będzie nieefektywna, a cały system niewydolny – trzeba liczyć się z tym, że opłaty śmieciowe w skali kraju mogą jeszcze
wzrosnąć.
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Kocham kolory
18 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach (filia na trybunie sportowej) odbyło
się otwarcie wystawy malarstwa pt. „Garderoba” Doroty Koch, dawniej mieszkanki
Kobyłki, aktualnie warszawskiego Zacisza. Wernisaż okrasił koncert formacji Andrzej
Kański Jazz Trio. Wystawa czynna do 26 lutego.
FOT. BOGDAN ŚLADOWSKI

szenie MOK-u w Ząbkach, postanowiłam zaprezentować najnowsze dzieła i stworzyć wystawę,
którą sama chciałabym zobaczyć.
Znajdują się tutaj obrazy olejne,
tkane inspirowane folklorem i yukaty – kimona, które tworzę już od
wielu lat.

Tytuł wystawy chyba nie jest
przypadkowy…

– Garderoba to miejsce bardzo
osobiste, a jednocześnie słowo
„garderoba” jest wieloznaczne.
Podobnie moje prace – są osobiste, a jednocześnie wieloznaczne.
Yukaty to kimona, które można nosić, a jednocześnie mogą być
dekoracją na ścianie. Uznałam, że
to może być ciekawe doświadcze-

nie, wymagające odwagi – zarówno ode mnie, jak i od uczestniczek
wernisażu. Panie wcieliły się w rolę
modelek i mogły zaprezentować na
sobie kimona.
Potraktowałam ten wieczór jak
wspomnienie spotkania z przyjaciółmi, łączyła nas fascynacja do
kultury i sztuki Japonii, a poznaliśmy się na koncercie jazzowym.
Stąd też nie mogło zabraknąć na
wernisażu muzyki jazzowej.

Ulubiona forma sztuki.

– Zdecydowanie malarstwo.
Kocham kolory i fakturę, kocham
moment, kiedy zwykłe płótno
przestaje być płótnem, a zaczyna
być światem, zaczyna żyć.

Z wykształcenia jest Pani geodetką. Miłość do sztuki zaczęła się
po studiach czy wcześniej?

– Pierwsze prace powstały, kiedy
miałam 3 lata. Dodam, że nie rozstawałam się z czerwoną gitarą.
Rysowałam, malowałam i tkałam,
marząc, że zostanę piosenkarką. Od
najmłodszych lat szyłam stroje dla
lalek, potem dla siebie i znajomych.

Inne pasje to…

– Ogrody i muzyka.
FOT. BOGDAN ŚLADOWSKI

Edyta Nowak-Kokosza: W swoim
dorobku ma Pani dużo wystaw
w Polsce i za granicą. W ząbkowskim MOK-u prace prezentuje
Pani po raz drugi. Co zobaczymy
tym razem?
Dorota Koch: – Przyjmując zapro-

całość. To raczej otwarta droga
i radość doświadczenia różnych
środków artystycznego wyrażania
siebie oraz radość dzielenia się
moimi umiejętnościami z innymi.

Jest Pani kobietą o wielu talentach – maluje obrazy, tka,
projektuje wnętrza, ogrody
i stroje, szyje patchworki, makaty i narzuty, tworzy kompozycje
z traw, prowadzi zajęcia dla
dzieci i młodzieży. To bardzo szerokie spektrum. Czy udaje się to
wszystko pogodzić, czy tworzy
to – wbrew pozorom – całość?

– Staram się tworzyć zgodnie ze
swoją naturą. Nie patrzę na swoje
działania w kontekście struktury, która musi tworzyć zamkniętą

FAKTY.SAMORZĄD

Śmieci w górę – dlaczego?
dokończenie ze str. 1

W gminie Tłuszcz obowiązują
jeszcze stawki z 2019 roku. Ci, którzy
segregują odpady, płacą miesięcznie 17 zł za pierwszą osobę i 14 zł za
każdą następną osobę. Obowiązuje
również zniżka 25% dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny. Gmina ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów do 30 czerwca
2021 r. Jednak zdaniem urzędników,
mając na uwadze sytuację na rynku
odpadów, istnieje prawdopodobieństwo, że cena w 2020 roku ulegnie
zmianie. W chwili obecnej nie ma
jednak możliwości ustalenia, kiedy
i jaki wzrost cen za odbiór odpadów
czeka mieszkańców Tłuszcza.
Miasto Zielonka, gdzie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów płaci się na razie 22 zł miesięcznie - ma umowę z firmą odbierającą odpady do końca marca 2020 r.
Rozpoczęto już w urzędzie procedurę przetargową na wybór wykonawcy usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów z terenu
Zielonki. Dopiero po rozstrzygnięciu

postępowania mieszkańcy poznają
koszty za wywóz śmieci od kwietnia
2020 roku.
W pozostałych samorządach powiatu wołomińskiego również trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargów i dostosowywane są
uchwały rad miast i gmin do znowelizowanych przepisów prawnych.
Już wkrótce zobaczymy, „gdzie
jeszcze” i „o ile” wzrosną opłaty
za śmieci.

ROZWIĄZANIA PROBLEMU
ŚMIECIOWEGO
Najbardziej odczuwalny wzrost
opłat za śmieci dotyczy mieszkańców województwa mazowieckiego,
gdzie ceny odbioru śmieci w instalacjach komunalnych są najwyższe.
Jakie rozwiązania na szczeblu
centralnym i samorządowym należało by wprowadzić, aby obniżyć
koszty funkcjonowania systemu
i nie dopuścić do kolejnych podwyżek cen?

– Na szczeblu centralnym niezbędne są regulacje porządkujące gospodarkę odpadami, które
będą bardziej przyjazne dla samorządów, jak również rozwiązania, ograniczające ilości produkowanych odpadów, takie jak projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów – twierdzi burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – W skali makroekonomicznej należy dążyć do
usprawniania łańcucha wartości przetwarzania surowców wtórnych. Niezbędne są też długofalowe działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów i ograniczania ich ilości, zarówno na
poziomie centralnym, jak i lokalnym. Będąc zobowiązanym do wykonywania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd nie ma dużego „pola manewru”. Może
dążyć do ulepszania własnego systemu gospodarki odpadami i uszczelniania poboru opłat, tak
aby mieszkańcy adekwatnie uczestniczyli w kosztach systemu. Może też podejmować inicjatywy na szczeblu współpracy międzygminnej, aby tworzyć lokalne instalacje gromadzenia i przetwarzania odpadów – dodaje burmistrz.

Pod koniec roku 2019 przedstawiciele miast i gmin z powiatu wołomińskiego rozmawiali na temat
rozwiązania, o którym wspomniał
burmistrz Radzymina. Czy pomysł
zostanie zrealizowany? Czas pokaże. Obecnie pozostaje samorządom
apelować do władz wojewódzkich
i centralnych o pomoc w rozwiązy-

waniu problemu rosnących kosztów
gospodarki odpadami na odpowiednich szczeblach. Właśnie dlatego
radni miejscy w Wołominie przyjęli
na styczniowej sesji stanowisko Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
w sprawie drastycznego wzrostu
opłat za odpady komunalne. Wśród
postulatów radnych znalazły się ta-

kie propozycje jak: pięcioletni okres
przejściowy na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki
odpadami do postawionych obecnie
wymogów oraz program ochronny
dla mieszkańców, zakładający dofinansowanie w wysokości 50% z budżetu państwa do opłat ponoszonych
przez mieszkańców za odpady.

OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W WOŁOMINIE I OKOLICZNYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2020 ROKU
(PO ZMIANACH ZWIĄZANYCH M.IN. Z NOWELIZACJĄ USTAWY)
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Zaufałem podświadomej wenie

SEGREGACJA ODPADÓW TO OBOWIĄZEK,
ALE I POMOC NASZEJ PLANECIE

SZKŁO

BIO

ODPADY
ZMIESZANE

Nasza oferta:
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I PŁYNNYCH
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
WYNAJEM I SPRZEDAŻ POJEMNIKÓW I KONTENERÓW

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
W WOŁOMINIE SP. Z O.O.

Rafał Orych: Jak opisałby Pan
wystawę „Więzy”?
Piotr Maciejuk: – Tytuł wysta-

wy ma wprost nawiązywać do
moich relacji ze światem natury.
Widać to bezpośrednio w stylu,
formie wykonywanych przeze
mnie prac.
Tajemnica tkwi w kompozycji linii, które powinny tworzyć
harmonijną całość. W przyrodzie
nie istnieje bowiem dysharmonia formy. Stąd moja inspiracja,
by łączyć ze sobą kształty w taki
sposób, aby efekt był płynny czy
wręcz dynamiczny. Wszystko, co
nas otacza, jest w ruchu, zatem
każdy artysta poddaje się temu
prądowi w sposób intuicyjny.

Proszę opisać, jak powstał
stojak na wino.

– Myślę, że już sporą zdobyczą w tym, co robię, jest zaufanie podświadomej wenie,

Z rzeźbiarzem Piotrem Maciejukiem, mieszkańcem wsi
Łysobyki (gmina Tłuszcz) rozmawiamy o inspiracjach
i wystawie „Więzy”, której wernisaż odbył się 13 stycznia
w Pałacu w Chrzęsnem (gmina Tłuszcz).
która pozwala mi na ciągłe odkrywanie nieznanego. Tak chociażby
jak w przypadku stojaka na wino.
Pomysł nie jest mój, został mi podrzucony przez przyjaciółkę. Natychmiast „połknąłem” ideę, tym
bardziej że od lat wykonuję, np. pojedyncze deski do serów czy krojenia. I tak stworzyło się ciekawe pole
do szerszego serwowania.
W małych przedmiotach często
jest bardzo duży potencjał twórczy.
Zapewne niebawem wykonam kilka
takich kompletów. Najważniejsze
i najciekawsze przecież jest to,
co przed nami... Obok tego co, się
dzieje, odkrywa w danej chwili.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Razem segregujmy na piątkę:
PAPIER
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+48 22 318 14 92
mzo@mzo.wolomin.pl

ul. Łukasiewicza 4,
05-200 Wołomin

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 7:00-15:00
PSZOK-i
ul. Łukasiewicza 4

Al. Niepodległości 253

Czynne:
pon. - pt. w godz. 7:00-15:00
sob. w godz. 10:00-16:00
www.mzo.wolomin.pl

@mzowolomin

RAZEM DBAMY O ŚRODOWISKO!
REKLAMA

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Co będzie z linią 738 Radzymin – Warszawa?
Do redakcji „faktów.wwl” dotarły głosy mieszkańców
Radzymina, którzy proszą o wsparcie inicjatywy dążącej
do przyspieszenia linii 738, kosztem likwidacji kilku
przystanków w Markach.

Rafał Orych
Z początkiem stycznia linie autobusowe 140, 340 i 738 jeżdżące przez Marki i Radzymin uległy
skróceniu. Zamiast do Dworca
Wschodniego dojeżdżają jedynie
do przystanku Metro Trocka. Nie
wszystkim mieszkańcom nowe
trasy odpowiadają.

PRZYSTANKI W MARKACH DO
LIKWIDACJI?
W Internecie na stronie https://
secure.avaaz.org/ dostępna jest
petycja mieszkańców Radzymina
skierowana do ZTM Warszawa,
w której proszą o przyspieszenie
linii 738 do Metra Trocka. Na tę
chwilę podpisało się ponad 2100
osób (stan na 30 stycznia 2020 r.).
Mieszkańcy Radzymina podkre-

Dam pracę
Przyjmę na elewację – domki
jednorodzinne, tel. 503 768 753
z Zatrudnię do pracy w cukierni w
Dąbrówce, tel. 602 351 430
z Zatrudnię w gastronomii 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
z Naprawa pralek, zmywarek automatycznych. Ireneusz Jakóbowski,
Wołomin, ul. Nowa 2, tel. 787 77 50,
603 116 778

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

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
z 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
z Mycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290

ślają, że autobus jest zatłoczony,
a duża liczba przystanków w Markach wydłuża czas podróży. Jak
rozwiązać ten problem? Mieszkańcy proponują zlikwidować część
przystanków w Markach i zostawić
tylko te najważniejsze. Ponadto
argumentują, że gmina Radzymin
płaci 90% kosztu utrzymania linii,
natomiast Marki tylko 10%. Ponadto w Markach kursują jeszcze 3 linie: 140, 240 i 340.
– Będę wspierał petycję mieszkańców Radzymina dotyczącą
przyspieszenia linii 738 i likwidacji
części przystanków w Markach.
Zależy mi na skracaniu czasu dojazdu do stolicy dla naszych mieszkańców i na dogodności tej komunikacji, i o tym będę rozmawiał
z przedstawicielami ZTM Warszawa – mówi Krzysztof Chaciński,
burmistrz Radzymina.

Chopina odjeżdża osiem pociągów,
a w przeciwnym – sześć. Podróż
trwa nieco ponad godzinę.

Jacek Orych,
burmistrz miasta Marki

2 stycznia uruchomiono w Radzyminie połączenie kolejowe linią SKM S3. Trasa przebiega przez
Nieporęt, Legionowo, Warszawę
Gdańską, Zachodnią, Służewiec
i kończy się na Lotnisku Chopina
na Okęciu. W kierunku Lotniska

– Likwidacja mareckich przystanków dla linii 738 będzie niekorzystna zarówno dla mieszkańców Marek, jak i… Radzymina.
Obserwując dyskusję na forum
internetowym naszych sąsiadów,
zauważyłem, że wiele przystanków w naszym mieście jest jednak
potrzebnych. Mieszkańcy Radzymina korzystają z naszych placówek usługowych, kulturalnych,
edukacyjnych i ochrony zdrowia.
Są to również osoby, które pracują
w dużych i małych zakładach działających na terenie naszego miasta.
Nie mamy z tym problemu,
że mieszkańcy Radzymina przesiadają się w naszym mieście do

z Wycinka drzew, czyszczenie działek z
zarośli, usługi rębakiem, tel. 500 351 199

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

SKM-KĄ DO WARSZAWY

STUDNIE

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

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- obsługa toy toy
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów, parkingów
- sprzątanie placów, targowisk, terenów pod budowę
- obsługa imprez okolicznościowych
Sprzątanie,
wiosenne porządki
Sprzedaż pojemników
120, 240, 1100 m3 i inne typy

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D
tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65
e-mail: imperf@imperf.com.pl

Budowlane usługi
z 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
z 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

Ogrodzenia

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

z 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
z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764
z Ocieplanie poddaszy pianką
PUR, tynki gipsowe agregatem, tel.
603 625 805
z Tynki gipsowe agregatem, tel.
603 625 805
z Remonty, malowanie, glazura, terakota itp. Tel. 664 168 693

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

tel. 501 379 549

tel. 605-105-545

ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

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

HYDRAULIK
PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.
PROJEKTY

TEL. 602 724 738

linii (w I. strefie biletowej), za które tylko my płacimy lub korzystają
z naszych parkingów P&R, by następnie korzystać z dobrodziejstwa autobusów, za które nie płaci
Radzymin (140, 340, 240). Tak więc
jest wiele powodów, by w sprawie
mareckich przystanków pozostawić status quo.

do 40 osób

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

Mikołaj Szczepanowski,
radny miasta Marki

– Z punktu widzenia mieszkańców Marek skrócenie linii autobusowych do przystanku Metro Trocka to prawdziwa rewolucja. I to
przyjmowana z mieszanymi uczuciami. Trzeba docenić zwiększoną
częstotliwość autobusów, jednak
dla wielu markowian problemem
jest brak połączenia z Dworcem
Wileńskim czy Wschodnim. Stąd
nasze apele do Zarządu Transportu Miejskiego o utrzymanie

Motoryzacja sprzedam
z Sprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, telefon
22 787 10 92
z Sprzedam 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

chociaż jednej linii na poprzedniej
trasie. Niestety nie uwzględniono
ani stanowiska Rady Miasta, ani
głosów mieszkańców wyrażonych
podczas konsultacji. Jeżdżąc komunikacją miejską, zauważyłem,
że wiele osób wracając z pracy,
dojeżdża z centrum Warszawy do
ulicy Bieżuńskiej i przesiada się
w 140 lub 340. Ewentualnie jadą
190 do CH M1, gdzie prawdopodobnie parkują swój samochód.
To pokazuje, że dla nich korzystanie z Metra przy Trockiej nie jest
optymalnym rozwiązaniem. Wiem,
że kłopotliwa jest też dodatkowa przesiadka z mareckiej linii do
metra i później do autobusu, który podwiezie pod samą szkołę lub
pracę. Dworzec Wileński oferował
więcej możliwości komunikacyjnych i wielu osobom odpadała ta
dodatkowa przesiadka.
Osobnym wątkiem jest petycja
mieszkańców Radzymina w sprawie likwidacji znacznej części przystanków 738 na terenie Marek.
Mieszkańcy Radzymina upatrują
w tym sposobu na skrócenie drogi
do Warszawy. W mojej ocenie zyski
z pominięcia kilku przystanków nie
będą duże. Zgodnie z rozkładem
autobus obecnie przejeżdża nasze
miasto w 13 minut. Dużo z tego się
nie wyciśnie. Takie przyspieszenie
miałoby sens, jeśli autobus pomijałby też mniejsze przystanki na
Targówku. Wtedy i markowianie
mogliby na tym skorzystać.

Nieruchomości sprzedam
z 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

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

Haki – Tłumiki. Sprzedaż-montaż.
Zielonka, ul. Poniatowskiego 49,
tel. 600 706 809

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

IMPERF WOŁOMIN
UL. ŁUKASIEWICZA 70
TEL: 601 574 274

Zdrowie i uroda
z 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

Nauka
Korepetycje z matematyki i
przygotowanie do egzaminu
ósmoklasisty. Miejsce zajęć:
Wołomin. Tel. 796-618-107
REKLAMA

WOLNE
BILLBOARDY
tel. 664 200 502

WOŁOMIN

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

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Bardzo lubię moje życie
Rozmowa z Patrycją Bończewską, założycielką Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalne w Radzyminie, właścicielką firmy Ambitna Marka.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Edyta Nowak-Kokosza: Kiedy
powstało Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne?
Patrycja Bończewska: – Oficjalnie

i prawnie powstało w listopadzie
2019 roku, wcześniej przez około
5 lat działało nieformalnie, organizując różne aktywności w mieście
m.in. Potańcówki w 2018 roku czy
Ambitne Śniadania, czyli comiesięczne spotkania networkingowe.

Nazwa stowarzyszenia zapewne
nie jest przypadkowa. Zobowiązuje do inicjatyw, działania…

Jest Pani właścicielką firmy Ambitna Marka. Proszę przybliżyć
jej profil.

– Zgadza się! Wychodzimy z założenia, że zmiany należy zacząć od
siebie, tak samo wszelkie inicjatywy, dlatego zapraszamy do działania każdego, bo razem można wiele
i nie trzeba oglądać się na innych.

– Ambitna Marka to spełnienie
moich marzeń o posiadaniu firmy
oraz pracy zdalnej. Wiele lat o tym
myślałam, aż w końcu poskładało
się i powstała Ambitna Marka. Na
ten moment tworzę ją przy współpracy z kilkoma osobami, które
z pasją realizują się m.in. w wideo, foto, grafice, reklamie. Sama
wszystkiego nie potrafię, a model
partnerskiej współpracy wyszedł
w trakcie pomysłu na firmę.
Moim ogromnym wsparciem jest
mój partner, który wspiera kilka
działań w firmie. Bez niego rozwój
nie byłby możliwy tak szybko.
Zajmujemy się marketingiem dla
małych i średnich firm, budowaniem stron www, sklepów, szkoleniami na żywo, a także wymienioną
już grafiką, wideo i fotoreklamą.
Pod koniec 2019 roku wydaliśmy
również pierwsze kursy online,
w tym roku przewidujemy jeszcze
kilka. W dużej mierze model pracy
przenieśliśmy do Internetu.

Czy stowarzyszenie jest tylko
dla mieszkańców miasta i gminy
Radzymin? W jaki sposób można
się zaangażować?

– Oczywiście, że nie! Nasze hasło brzmi działaj lokalnie – myśl
globalnie! Można zaangażować się
w każdy sposób, na naszej stronie
www.lokalneinicjatywy.pl
opisaliśmy dotychczasową działalność oraz
plany i pomysły na najbliższy rok.
Skupiamy się głównie na lokalnych
mieszkańcach oraz firmach, chcemy
promować idee budowania lokalnej
społeczności, kupowania od „sąsiada” oraz integrowania się wzajemnie.
W tym roku przewidziane są
szkolenia dla osób, które prowadzą
działalność oraz noszą się z takim
zamiarem. W lutym rusza pierwszy
cykl, na który pozyskaliśmy sponsorów. We wrześniu – kolejny, jeśli
nasz wniosek dotacyjny przejdzie.
W międzyczasie mamy sporo innych pomysłów na działania, ale
chętnie bierzemy udział w innych,
czy wspieramy pomysły osób, które
do nas z nimi przychodzą.

innych lokalnych działaczy i przedsiębiorców, aby podzielić się swoim problemem, poszukać wspólnie
rozwiązania, a czasem, aby poznać
kogoś, zrobić z nim biznes, czy zainspirować i zmotywować się.
Te 4 godziny raz w miesiącu nakręcają do działania. Mamy wiele przykładów, ciekawych historii
powstania nowych idei dzięki poznaniu się 2 czy 3 osób właśnie na
śniadaniu. Otwiera się głowa i serce
na nowe!

Na naszej stronie w niedługim
czasie pojawią się również wpisy
z poradami branżowymi, napisanymi przez lokalnych przedsiębiorców, kalendarz wydarzeń, a także
miejsce na reklamę i bezpłatną wizytówkę przedsiębiorców.

Główne działanie stowarzyszenia to Ambitne Śniadania.

– Tak, zgadza się. To nasza perełka, jeśli chodzi o inicjatywy i wydarzenia. W lutym spotkamy się po

raz 12. Ambitne Śniadania pochodzą od nazwy mojej firmy, lubię ten
zwrot, ludzi zawsze ciekawi, co kryje się pod tą nazwą. Pytają, czy oni
też mogą być ambitni (śmiech), a ja
odpowiadam, że każdy może być.
Wystarczy chcieć!
Głównym założeniem naszych
śniadań było spotkanie się przy
jednym stole, ze statystyk wyszło,
że poranne godziny są najlepsze,
stąd drugi człon nazwy. Dlaczego
warto na nie przyjść? Aby poznać

dużo się wokół mnie dzieje. Nie
wiedziałam, czy to dobrze, czy źle.
Z czasem przestałam przejmować
się opinią innych.
Myślę, że każdy z nas wytwarza
inną energię, moje trudne dzieciństwo nauczyło mnie korzystać
z chwili, nie tracić czasu na smutki
i dostrzegać pozytywne strony. To
wszystko sumuje się teraz na fakt,
że bardzo lubię moje życie. Wiem, ile
i czego potrzebuję, mam wspaniałych ludzi wokół, poznaję kolejnych,
dzielę się tym, co mam i potrafię.
Pracuję nad sobą i rozwijam się.

Jaka jest Pani recepta na sukces?

– Mam swoje powiedzenie na
sukces: „Wszystko, co proste, kiedyś było trudne”. Tak to w życiu jest,
że aby osiągać wspomniany sukces,
należy wciąż rozwijać się i lubić
to, co się robi, aby wyszło. Ważne
w tym wszystkim jest, aby wiedzieć,
czego się właściwie chce, w jakim
kierunku się idzie, mieć odwagę, by
iść, ale potrafić czasem zatrzymać
się, by wziąć rozbieg.
Na koniec dodam, że sukces dla
każdego jest czymś innym. Ja cieszę się, że spełniam swoje marzenia
i dopisuję wciąż nowe, bo życie nie
nudzi mi się po spełnieniu jednego!

Jest Pani uśmiechniętą, pogodną osobą. Skąd czerpie Pani tyle
optymizmu i pokładów energii?

– Bardzo miło mi to słyszeć. Kiedyś byłam odbierana mniej pozytywnie, ale zawsze mówiono, że

Chciałem być bliżej Boga
W czerwcu 2011 roku do parafii w Budziskach koło Łochowa przybył młody człowiek, który przedstawił się jako ksiądz, który ukończył studia
seminaryjne, przebywa na urlopie i może pomóc w posłudze. Był to Patryk Błędowski, mieszkaniec Wołomina. Ta historia stała się inspiracją do
filmu „Boże Ciało” Jana Komasy.
FOT. RO

Rafał Orych: Czy widział Pan
film? Jak zareagował Pan na
nominację „Bożego Ciała” do
Oskara?
Patryk Błędowski: – Filmu jeszcze
nie widziałem. Widziałem zwiastuny i słyszałem relacje znajomych.
Mam obawę przed oglądaniem
„siebie” na ekranie. Historia jest
częściowo oparta na moich przeżyciach. Niektóre wątki, tak jak pobyt w poprawczaku, zostały dodane
przez scenarzystę. Film fabularny
musi zawierać pewną dramaturgię.
Co do nominacji do Oskara... Byłem w szoku, gdy się dowiedziałem.
Nie spodziewałem się, że na bazie
moich przeżyć powstanie film i odniesie taki sukces.

Dlaczego Pan tak postąpił?

Jak zapamiętał Pan te wakacje
w 2011 roku w parafii w Budziskach?

– Pochodzę z Jadowa, który jest
niedaleko. Jechałem samochodem
i spodobała mi się ta parafia.
Od dziecka chciałem być księdzem. Wszystko miałem ułożone,
jak to zrobić, aby świętej pamięci
ksiądz proboszcz Marek Wróbel
mnie nie sprawdził. Kiedy zajechałem pod plebanię, akurat kosił
trawę. Przedstawiłem się i zgodziłem pomóc, bo ksiądz był słabego
zdrowia. Spowiadałem wiernych,
udzielałem komunii, sprawowa-

łem takiej władzy. Nie chciałem,
aby sakrament był nieważny. Napisałem list do proboszcza, przyznając się do oszustwa i przepraszając
za to, czego się dopuściłem. Wybaczył mi.
Ks. Marek zmarł 11 listopada 2017 r.
Niech mu ziemia lekką będzie. Był
prawdziwym duszpasterzem z powołania. Pamiętam, jak mówił, że takiego wikariusza jeszcze nie widział.

łem Msze Święte w koncelebrze
– a później już samodzielnie. Również tytułowe „Boże Ciało”.
Nie chciałem przyjmować pieniędzy od proboszcza. Nawiązałem

więź z parafianami. Przyciągnąłem
do kościoła młodzież. Po kilku tygodniach posługi miałem udzielić
ślubu młodej parze. Wtedy poczułem, że nie powinienem. Nie mia-

– Kiedy miałem 12 lat, dowiedziałem się, że moja mama zachorowała na raka mózgu. Bardzo cierpiała. Prosiła, abym się za nią modlił.
To też uczyniłem. Wychowywała
sama mnie i moich czterech braci.
Zmarła w hospicjum, gdy miałem
14 lat.
Często odwiedzałem ją wieczorami na cmentarzu. Znikałem na
długie godziny. Modliłem się przy
jej grobie. I tak odnalazłem Boga –
w ciszy. On wyrwał mnie z kryzysu
– używki, koledzy z osiedla. Ta droga doprowadziłaby mnie donikąd.
W czasie tych modlitw na cmentarzu jakbym usłyszał głos: Ja jestem i kocham Ciebie. I wtedy
zrozumiałem. Chciałem być bliżej
Boga i zostać księdzem jak najszybciej. Znajomy mi kiedyś powiedział: „Jesteś niespełnionym
zakonnikiem. Nie przeszedłeś po

etapach, chciałeś wyprzedzić fakty”. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Mam nadzieję, że nikt nie ma
mi tego za złe.

Jak Pan się odnajduje w życiu po
latach?

– Niektórzy wytykają mnie palcami, nawet są kapłani, którzy
powiedzieli, że jak mnie zobaczą
w kościele, to nie odprawią Mszy.
Ale nie przejmuję się tym. Dziś
mam oparcie w rodzinie. Żona, syn
i dwie córeczki ukajają moją tęsknotę za mamą. Nie wyobrażam sobie życia bez nich.
Jestem trochę zawiedziony podejściem scenarzysty „Bożego
Ciała”, który swego czasu przez
ok. 2 tygodnie rozmawiał ze mną
na temat wydarzeń w Budziskach.
Twierdził, że potrzebuje tego na
studia. Niedawno dowiedziałem
się, że oprócz wykorzystania materiału w filmie wydał również
książkę „Kazanie na dole”.
Będę dochodził swoich praw. Nie
chodzi mi o sławę czy pieniądze,
ale o honor. Chciałbym opowiedzieć swoją historię własnymi słowami. Dlatego ma powstać film dokumentalny, który przedstawi moją
wiarę w Boga. I na koniec chciałbym podkreślić, że cokolwiek się
dzieje, siłę odnajduję w modlitwie.
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Integracja w Poświętnem
FOT. UG POŚWIĘTNE

Styczeń należał do aktywnych miesięcy dla mieszkańców gminy Poświętne. Pomimo
niesprzyjającej pogody nie brakuje im chęci, aby wspólnie spędzać czas.
Rafał Orych
W styczniu wójt Sylwester Niźnik przekazał laptopy z projektu „Ja
w Internecie” dla sześciu szkół podstawowych w gminie. Komputery
będą używane przez nauczycieli do
prowadzenia dzienników elektronicznych Uonet+ oraz prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych.

Odbyło się w czwartek, 23 stycznia w budynku „starej szkoły” w Poświętnem.
Wśród gości znalazła się m.in. zasłużona dla gminy seniorka – Maria
Ludwiniak. Pełen energii i humoru
występ zaprezentował Eko Kabaret
z Urli. Następnie wokalne umiejętności zaprezentowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Laskowianki”.
Do śpiewów przyłączyli się wszyscy
seniorzy. Na koniec otrzymali wiele upominków od gości, które będą
pomocne przy wspólnej integracji.

1. URODZINY KGW
DĄBROWICA...
Miały miejsce w sobotę, 25 stycznia, w budynku dawnej mleczarni. Gospodynie wykonały ludowe
przyśpiewki i przedstawiły prezentację multimedialną podsumowującą ich działalność w 2019 roku.
Sołtys Mateusz Rozbicki wręczył
paniom róże. Skoro urodziny, to
nie mogło zabraknąć tortu, świeczkę zdmuchnęła przewodnicząca
Krystyna Kurek. Oby życzenie się
spełniło i 2020 był jeszcze lepszym
rokiem dla Koła. Następnie gospodynie dały się poznać ze staropolskiej gościnności. Głodny nikt nie
wyszedł.

VII TURNIEJ SIATKÓWKI...
Drużyn Mieszanych o Puchar
Wójta Gminy Poświętne rozegrano
25 i 26 stycznia na hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Poświętnem. Organizatorami wydarzenia byli radni Zbigniew Żołek
i Marcin Skonieczny. Tym razem
odbyły się dwa turnieje – 25 stycznia dla zespołów mniej zaawansowanych i 26 stycznia dla tych
doświadczonych. W sumie wzięło
udział 15 drużyn. W sobotnich rozgrywkach wygrał Unity Tłuszcz,
pokonując w finale Browar Team
Rojków 2:0. W niedzielnym turnieju
po raz trzeci do finału dotarli MDK
Sulejówek i Tak Wołomin/Kobyłka.
Mówi się, że do trzech razy sztuka.
I tak było tym razem! Tak Wołomin
pokonał w końcu Sulejówek 2:1.
A mogli zapewnić sobie zwycięstwo już w drugim secie, bowiem
prowadzili kilkoma punktami. Zabrakło szczęścia. W trzecim secie
nie pozostawili już złudzeń.

FOT. RO

OTWARCIE KLUBU SENIORA...

Pomieszczenia zostały wyremontowane i zaadaptowane w przytulny lokal.
Ich remont był możliwy dzięki
wsparciu z programu „SENIOR+”
edycja 2019. Kwota dofinansowania to 100 976 zł, całkowita wartość
126 220 zł.
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TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

Czy koalicja w sejmiku
straci większość?

- 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

W Radzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, którego marszałkiem jest Adam
Struzik, funkcjonuje koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
FOT. ARCHIWUM

RD

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

Koalicję tworzy 26 radnych na
51 zasiadających w radzie. To minimalna większość. 24 radnych
opozycji reprezentuje klub Prawa
i Sprawiedliwości.
Konrad Rytel, 1 radny reprezentujący komitet Bezpartyjnych, nie
przystąpił ani do koalicji, ani do
opozycji. Podczas obrad sam jeden
zasiada przy oddzielnym stoliku.
Kilka tygodni temu do Konrada
Rytla dołączył jeszcze jeden radny
z PSL-u.

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

KLUB NIEZALEŻNYCH
– Wewnętrzne spory toczą się
w klubie PSL, bo cała sprawa dotyczy radnego z klubu PSL-u, który
jest już trzecią kadencję w sejmiku.
Nie znam tych sporów, bo nie jestem w tym klubie – stwierdza Konrad Rytel. – Radny postanowił stać
się niezależny i dołączył do mojego
jednoosobowego klubu. Jak się ten
nasz klub zwiększy o kolejne 100
proc., stanie się poważnym klubem
i będzie brał udział we wszystkich
poważnych rozmowach i decyzjach
– dodaje Konrad Rytel.

CZY KOALICJA SIĘ ZACHWIEJE?
– Jeżeli sytuacja z panem radnym
z PSL-u się utrzyma, to można powiedzieć, że koalicja straci wymaganą

większość w poważnych decyzjach.
Do tej pory koalicja liczyła 26 osób.
To było minimum, które decydowało
o podejmowaniu decyzji. W sejmiku
jest 51 osób. Wymagana bezwzględna większość, aby poważne decyzje
można było podejmować, wynosi 26
osób. Jeżeli radny PSL odejdzie i nie
będzie głosował razem z koalicją, to
może powodować, że koalicja się zachwieje i to w perspektywie najbliższych głosowań – czy to absolutoryjnych, czy zaufania dla zarządu.

Nie można wykluczyć, że jest
jeszcze
ktoś
niezadowolony
w Platformie Obywatelskiej. Tak
więc klub, który zakładam, ma
tendencje rozwojowe. Może się
tak zdarzyć, że tzw. rząd mniejszościowy nie będzie mieć szans
na dłuższe rządzenie. Nie wiem,
jak się zachowa aktywna opozycja.
Prowadzi obserwacje. Nie ma na
razie żadnych poważnych decyzji.
To wszystko będzie się rozwijało
w najbliższych dwóch miesiącach
– podsumowuje Konrad Rytel.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU
PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

