REKLAMA

G

A

Z

E

T

A

P

O

W

I

A

T

U

W

O

Ł

O

M

I

Ń

S

K

I

E

G

O

GRZEGORZ
BRAUN
W WOŁOMINIE

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

Spotkanie z posłem Grzegorzem
Braunem w środę, 4 marca, godz.
18.00, sala Powiatowego Cechu
Rzemiosł i Przedsiębiorczości
– Wołomin, ul. Moniuszki 11.
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Minister Błaszczak w Wołominie
W środę, 26 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie obchodów 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 roku.
FOT. RO

Rafał Orych
W spotkaniu uczestniczyli Mariusz Błaszczak, Minister Obrony
Narodowej, Konstanty Radziwiłł,
Wojewoda Mazowiecki, Adam Lubiak, Starosta Wołomiński i samorządowcy z powiatu wołomińskiego. Minister Błaszczak podkreślił,
że postępują prace związane z budową Muzeum Bitwy Warszawskiej.
Została już wyłoniona firma, która wykonana pełną dokumentację
projektową z nadzorem autorskim.
Z dostępnych informacji wynika,
że to pracownia DiM’84 Dom i Miasto, której właścicielem jest inżynier
Czesław Bielecki. Umowa została
podpisana 11 lutego.

OBCHODY 100. ROCZNICY
BITWY WARSZAWSKIEJ
– W tym roku będziemy obchodzić ważną uroczystość. Pamięć
o naszych przodkach, którzy sto lat
temu stawili czoła nawale sowieckiej. Bitwa Warszawska powinna być
określana w ten sposób, że było to
polskie zwycięstwo dla wolności Europy – powiedział minister Mariusz
Błaszczak.
– Historycy są zgodni, że to była
18. decydująca o losach świata bitwa,

stoczona właśnie tu, na przedpolach
Warszawy. Bitwa, która gwarantowała
wolność Polsce, odrodzonej przecież
tak niedawno po 123 latach rozbiorów, ale także była gwarancją wolności dla całej Europy. Pamięć o naszych przodkach, którzy skutecznie
stawili czoła nawale bolszewickiej jest
naszym obowiązkiem, ale także jest
powodem do dumy – dodał.
– To jest ważny rok, to jest ważna data. W związku z tym, obchody tego święta będą trwały 3 dni.
Rozpoczniemy 14 sierpnia zarówno
spotkaniem na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie są groby żołnierzy
poległych w Bitwie 20 roku i jak
zwykle przy krzyżu, gdzie poległ
ksiądz major Skorupka. 15 sierpnia
zaczniemy jak zwykle Mszą Świętą
o godzinie 8.30 w Ossowie. Później
zapraszam wszystkich na Plac Marszałka Piłsudskiego o 12.00 odbędzie
się uroczysty apel, złożenie wieńców przy grobie nieznanego żołnierza. O 14.00 Wielka Defilada na Wisłostradzie. Następnie o 16.00 piknik
przy Stadionie Narodowym. Przy
czym, będzie to jeden ze stu pikników wojskowych upamiętniających
zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej.
16 sierpnia uroczystości w Radzyminie, a następnie jak co roku rekonstrukcja w Ossowie. Tym razem

rekonstrukcja będzie wzbogacona
o repliki samolotów z okresu wojny
polsko-bolszewickiej – podsumował
minister Błaszczak.

ROZCZAROWANIE
W RADZYMINIE
– Jestem rozczarowany tym,
że w oficjalnym programie Ministerstwa Obrony Narodowej nie
uwzględniono Radzymina, biorąc
pod uwagę rozmowy, w których
przedstawiciele gminy uczestniczyli
na poziomie Starostwa i władz kościelnych. Społeczność gminy Radzymin również podziela to rozczarowanie, a czasem nawet oburzenie
– mówi Krzysztof Dobrzyniecki, wiceburmistrz Radzymina.
– Dla nas Radzyminian nie do
pomyślenia jest, aby obchody tak
ważnej rocznicy w Mieście Cudu
nad Wisłą nie znalazły odzwierciedlenia w ogólnopolskim programie
na 100-lecie Bitwy Warszawskiej.
Radzymin w swej historii był już skazany na zapomnienie i wymazanie
z pamięci za swoją ofiarną postawę.
Rehabilitacją dla naszego miasta za
tamte lata stagnacji i wykluczenia
była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, który w czerwcu 1999 r. przybył właśnie do Radzymina, spłacając

dług wobec tych wszystkich, którzy
w 1920 r. podjęli walkę z najeźdźcą.
Dlatego i dziś nie pozwolimy aby pamięć o Radzyminie została wymazana – dodaje.
– Zgodnie z radzymińską tradycją godnie uczcimy 100. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami
i wyzwolenia miasta z ich rąk. Głównym punktem programu będzie
jak zawsze uroczysta Msza Święta

w dniu 15 sierpnia o godz. 17:00 na
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920.
Ponadto przygotowujemy bogatszy niż zazwyczaj program na cały
świąteczny weekend 15-16.08.2020,
a także wiele wydarzeń towarzyszących. Zapraszam i liczę na udział
w tych uroczystościach wszystkich
przedstawicieli władz centralnych,
samorządowych oraz mieszkańców
– podsumowuje wiceburmistrz.
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Róża Burmistrza Tłuszcza

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

W sobotę, 7 marca o 17.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
odbędzie się finał X edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”. Wydarzeniu będzie towarzyszył
koncert z okazji Dnia Kobiet, na którym wystąpią Plateau i Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
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Muzycznie
w Ząbkach

Koncert
w Kobyłce
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22 zaprasza w niedzielę, 8 marca o godz.
17.00 na koncert z okazji Dnia
Kobiet. Wystąpią: Mieczysław
Pernach i Patryk Krajewski. Akompaniament i prowadzenie: Artur
Maciejewski. Wstęp wolny. Informacje: www.mok-kobylka.pl, tel.
22 763 81 60.

W niedzielę, 8 marca, o godzinie 9.30 w sali Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odbędzie się spotkanie
z panią Ewą Storożyńską, współautorką wraz z księdzem doktorem Józefem Bartnikiem książek „Matka Boża
Zwycięska – Cuda Maryi w historii Polski i świata”, a także „Matka Boża Łaskawa a Cuda nad Wisłą”.
FOT. ARCHIWUM

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach (filia na trybunie sportowej,
ul. Słowackiego 21) zaprasza
w sobotę, 7 marca o godz. 17.00
na muzyczny wieczór pt. „Wszystko o kobietach…” z cyklu „Ząbkowskie spotkania przy mikrofonie”.
Wystąpią: Beata Kurda (wokal),
Magda Pękalska (wokal, gitara),
Patrycja Poterała (wokal, gitara),
Tomasz Poterała (bas). Wstęp
wolny. Informacje: www.mokzabki.
koti.pl, tel. 22 781 64 30.

Zjawienia Matki Bożej podczas
Bitwy Warszawskiej
RD
Poniżej prezentujemy dwa
fragmenty książki „Matka Boża
Zwycięska – Cuda Maryi w historii Polski i świata”. Jeden dotyczy Ossowa, drugi Radzymina.

NAD OSSOWEM
„J.E. Kard. Aleksander Kakowski pisze w swoich wspomnieniach: „Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że
widzieli księdza w komży
i z krzyżem w ręku, a nad nim...
Matkę Boską!”.
Jak to się stało, że przegrana
potyczka pod Ossowem stała
się pierwszym polskim zwycięstwem na przedpolu Warszawy?
Jak to się stało, że niezauważony moment śmierci księdza
stał się puktem zwrotnym starcia pod Ossowem?
Jak to się stało, że ochotnicy,
gimnazjaliści i studenci, rozgromili doświadczonych sołdatów 79. brygady Grigorija Chachaniana?
Jak to się stało, że dla bolszewików, pewnych zwycięstwa,
nagle nastąpił... początek końca? Jak to się stało, że nic nie
znaczące starcie, nawet nie
bitwa, zaważyło na losach wojny polsko – bolszewickiej? Odpowiedzi na te pytania udzielili bolszewicy, zgrupowani
w obozach jenieckich. Mówili,
że w Ossowie, na tle porannego
nieba mieniącego się dziwną ni
to łuną, ni to poświatą, ujrzeli

Postać Bogurodzicy!
Ludzie Chachaniana na ten widok
nie cofali się, nie ustępowali, lecz...
z impetem rzucili się do ucieczki!
Umykali przerażeni, opuszczając
tereny, przez które jako pierwsi
mieli wejść do Warszawy”.

NAD RADZYMINEM
Historycy zgodni są co do tego,
że Pogonowski swoim szaleńczym

czynem zapoczątkował zwycięstwo polskiej 10 Dywizji i 1 Armii
na przyczółku warszawskim. Bo
tak rzeczywiście było. Jednak jest
to tylko część prawdy! Bo oto do
walki z żołnierzami spod znaku
lucyferycznej czerwonej gwiazdy
włączyła się w dniu swego święta Strażniczka Polski, Najświętsza
Maryja Łaskawa! Bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli opowiadali,
że podczas nocnego ataku Pola-

ków (batalionu porucznika Stefana
Pogonowskiego), nagle zjawiła się,
unosząc się wysoko ponad ziemią,
Matier’ Bożja!
Mówili, że niespodziewanie ujrzeli na ciemnym niebie ogromną
kobiecą postać, jakby promieniującą światłem, potężną i pełną
mocy. Nie był to ani duch, ani zjawa! Bolszewicy wyraźnie widzieli
Świętą Postać jako żywą osobę!”.
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O ciężkiej sytuacji budżetowej gmin i wyzwaniach wynikających z potrzeby reorganizacji placówek oświatowych
w wypowiedzi Sylwestra Niźnika, wójta gminy Poświętne.

Sylwester Niźnik
W gminie Poświętne jedna
szkoła podstawowa przypada na ok 1000 mieszkańców.
To jedna z najgęstszych sieci
szkół podstawowych na terenie powiatu wołomińskiego.
W gminach ościennych wskaźniki dostępności terytorialnej
dla szkół podstawowych są
znacznie niższe. Przykładowo
– w gminie Stanisławów funkcjonują 3 szkoły – 1 szkoła na
2300 mieszkańców, w gminie
Jadów 4 szkoły - 1 szkoła na
1900 mieszkańców, w gminie

Halinów 5 szkół – 1 szkoła na 3000
mieszkańców, w gminie Dąbrówka 4 szkoły – 1 szkoła na 2000
mieszkańców. Na pierwszy rzut
oka wydaje się, że dla rodziców
i uczniów funkcjonowanie dużej
liczby szkół w gminie jest sytuacją
korzystną. Tak byłoby niewątpliwie, gdyby szkoły te otrzymywały
z budżetu państwa adekwatne do
kosztów ich utrzymania środki finansowe.
Niestety część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa w przypadku gminy Poświętne tylko 56%
ponoszonych kosztów. Kwota,
którą należy dokładać do systemu
oświaty z każdym rokiem wzrasta
ze względu na niekorzystną sytuację demograficzną oraz obciążanie samorządów kosztami wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz
pensji minimalnej. W roku 2020
gmina Poświętne będzie zmuszona dołożyć do oświaty kwotę
5 mln zł. Konsekwencją takiego

stanu rzeczy jest fakt, że gmina
finansuje we wszystkich swoich
szkołach tylko minimalny zakres
wymaganych prawem zajęć.
W szkołach gminnych organizowane jest nauczanie w klasach łączonych. Sytuacja ta ma z pewnością negatywny wpływ na jakość
i efektywność procesu nauczania
i opieki we wszystkich placówkach. Ponadto większość budynków szkół prowadzonych przez
gminę Poświętne wymaga pilnych
i kosztownych działań inwestycyjnych. Brak „budżetu inwestycyjnego” (140 tys. zł w 2020 r.)
spowodowany koniecznością dofinansowywania oświaty sprawia, że podejmowanie jakichkolwiek działań rozwojowych gminy
w tym działań w zakresie rozbudowy i remontów szkół jest niemożliwe.
W trosce o dostępność wysokiej jakości edukacji, a także
możliwość realizacji innych niż

oświatowe zadań własnych gminy, zwróciłem się do osób i instytucji decydujących o sprawach
oświatowych w Polsce z prośbą
o pomoc w znalezieniu środków
lub rozwiązań pozwalających na
utrzymanie obecnej liczby placówek edukacyjnych w Gminie Poświętne bez konieczności ich reorganizacji. Niestety, jak dotąd od
żadnej z nich nie otrzymałem niezbędnych wskazówek i wsparcia.
W tej sytuacji podjąłem trudną decyzje o przedłożeniu Radzie Gminy Poświętne projektów uchwał
o przekształceniu najmniejszych
szkół w Turzu oraz Wólce Dąbrowickiej w szkoły o strukturze klas
od 1 do 3 z odziałem przedszkolnym. Projekt nie uzyskał poparcia Rady choć większość radnych
uważa, że zmiany systemu są konieczne. Gminę Poświętne czeka
więc kolejna debata o przyszłości
oświaty, a także kolejny trudny
rok budżetowy.
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Mogiła bolszewicka
w otoczeniu muzeum
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Trwają prace projektowe związane z budową Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Pojawiło się
pytanie o mogiłę żołnierzy bolszewickich w otoczeniu muzeum.
– Mogiła poległych bolszewików znajduje się w sporej odległości od projektowanego wzgórza i w niczym
nie koliduje z Memoriałem, który zaprojektowaliśmy. W Polsce szanujemy cmentarze, także naszych
nieprzyjaciół. Nigdy i nikt nie sugerował przeniesienia tej mogiły – powiedział Czesław Bielecki z pracowni
Dom i Miasto.
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Utrzymać szkołę

Wiele przykładów w Polsce pokazuje, że czasami jedynym i skutecznym ratunkiem do utrzymania
małej szkoły publicznej jest przekazanie jej stowarzyszeniu (w tym
stowarzyszeniu rodziców) lub osobie fizycznej.

WARUNKI DZIAŁANIA
Przepisy ustawy o systemie
oświaty – oprócz likwidacji czy
przekształceniu szkoły – dają
taki wariant postępowania. Gmina może podjąć działania w celu
przekazania szkoły, jeśli w danej
placówce uczy się nie więcej niż
70 uczniów i uzyska pozytywną
opinię kuratora oświaty. Następnie rada gminy podejmuje uchwałę o przekazaniu szkoły osobie
prawnej nie będącej jednostką
samorządu terytorialnego i podpisuje z nią umowę. W dokumencie tym określa się w szczególności obwód szkoły lub warunki
przyjmowania uczniów, warunki
korzystania z mienia przejętej
placówki, tryb kontroli przestrzegania umowy oraz warunki i tryb
jej rozwiązania za wypowiedzeniem.
Przekazanie szkoły może nastąpić w dowolnym okresie. Oznacza to, że nie musi ono nastąpić
z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, ale o podjęciu takiej decyzji
gmina jest obowiązana przynajmniej pół roku wcześniej powiadomić pracowników szkoły oraz
związki zawodowe. Warto podkreślić, że przekazane szkoły nadal są publiczne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich uczniów.

FAKTY.SAMORZĄD

Telewizja w Jadowie. Mieszkańcy opracowali
swój projekt przebiegu linii 400 kV
14 lutego do Jadowa przyjechała ekipa telewizyjna TVP3. Nagrany materiał został
wyemitowany trzy dni później w Kurierze Mazowieckim. Filmowcy kręcili materiał
o budowie linii elektroenergetycznej 400 kV przez teren gminy.
FOT. MARCIN OŁDAK

Trudności finansowe związane z rosnącymi wydatkami
na oświatę dotykają coraz większą ilość samorządów
w całej Polsce. Najwięcej gminy muszą dokładać do
szkół, w których uczy się mała liczba dzieci. Czasami,
ze względu na rosnące koszty bieżące oraz malejącą
subwencję oświatową pochodzącą z budżetu państwa,
jednostki samorządowe muszą rozważać likwidację lub
przekształcenia placówki oświatowej.
RD
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MAŁE SZKOŁY W POWIECIE
WOŁOMIŃSKIM
W powiecie wołomińskim jest
również kilka szkół, które borykają się ze zbyt małą liczbą
uczniów i związaną z tym malejącą subwencją oświatową. Gminy mają dylematy, co zrobić, aby
utrzymać daną szkołę publiczną
nie dokładając coraz większych
środków finansowych na jej funkcjonowanie. Może warto rozważyć przekazanie szkoły do prowadzenia przez stowarzyszenie?
W Polsce działa obecnie wiele
tego typu podmiotów prawnych,
które mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu małych szkół.
Jednym z nich jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,
które obecnie ma około 100 szkół
i przedszkoli na terenie całej Polski. Stowarzyszenie istnieje już
30 lat i ma liczne sukcesy w działalności edukacyjnej.

CZY SZKOŁA PRZETRWA?
Czy przejęcie małych szkół
przez stowarzyszenie uchroni
daną szkołę przed likwidacją lub
przekształceniem? Nie ma takiej
pewności. Ale zapewne warto,
przed podjęciem ostatecznej
decyzji, np. o likwidacji, spróbować nawiązać współpracę z podmiotem, który podjąłby się jej
prowadzenia. Utrzymanie małej
szkoły nie jest łatwe, ale istnienie
tego typu placówek jest ważne ze
względów społecznych. Są one
bowiem nie tylko miejscem edukacji i wychowania, ale także animacji kulturalnej oraz ośrodkiem
rozwoju i aktywności lokalnej dla
wsi i gminy.

Marcin Ołdak
Pojawili się niezadowoleni mieszkańcy i władze gminy. Kontrowersje
wzbudza przebieg linii po gruntach
chłopskich do tego w bliskości domów. Mieszkańcy zorganizowali
się w grupę społeczną, która wytyczyła propozycję nowego przebiegu linii. Rada Gminy Jadów podjęła
też stosowne uchwały protestując
przeciwko dotychczasowym propozycjom Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Mieszkańcy i samorządowcy czują się oszukani przez
wykonawców i projektantów linii.

NIERZETELNE KONSULTACJE
Spotkaliśmy się, aby omówić pomysł budowy linii 400 kV przez teren
naszej gminy – rozpoczął spotkanie
z mieszkańcami i ekipą telewizyjną
wójt Dariusz Kokoszka.
– Spotkanie odbywa się z inicjatywy radnej Bożen Krasnodębskiej,
witam mieszkańców, zaprosiliśmy
także telewizję publiczną. Linia bu-

dzi wiele kontrowersji. Mamy odczucie, że dotychczasowe konsultacje nie były rzetelne. Mieszkańcy
kilku miejscowości podnoszą wiele
aspektów, zdrowotne, finansowe
i wizualne. Wiemy, że to linia strategiczna i nie negujemy jej. Jednak
chcemy aby mieszkańcy tez byli
usatysfakcjonowani, żeby linia nie
przebiegała w bliskości domów.
Firma, która projektuję linię przedstawiła trzy warianty jej przebiegu. Rada Gminy Jadów za głosem
mieszkańców odrzuciła te warianty.
Powstała koncepcja społeczna, która
przechodzi przez tereny leśne i bagienne – stwierdził wójt.

PROJEKT MIESZKAŃCÓW
– Nasz wariant, w przeciwieństwie do wariantów zaproponowanych przez firmę Elfeko nie dzieli
miejscowości na pół – mówił jeden
z autorów społecznej koncepcji
przebiegu linii elektroenergetycznej.

Stanowisko Rady Gminy Jadów
przedstawiła przewodnicząca Regina Sadlik. Rada stanowczo zaprotestowała przeciwko dotychczasowym propozycjom. Radna Bożena
Krasnodębska z Szewnicy stwierdziła, że mimo początkowego optymizmu poczuła się oszukana przez
firmę realizującą projekt.
– Namawiałam mieszkańców, aby
spokojnie podchodzili do propozycji
przedstawionych przez projektanta
i wykonawcę linii. Teraz zauważyłam, że nasze propozycje nie mają
znaczenia. Dla nas najważniejsi są
ludzie, dlatego chcemy linię odsunąć od zabudowań w stronę lasów
państwowych – stwierdziła radna
Krasnodębska.
– Mamy dzieci, wnuki, dlatego nie
chcemy tej linii 30 metrów od domu
– mówił pan Suchenek, gospodarz
ze wsi Sulejów.
– My nie protestujemy przeciwko
tej linii ale niech jej budowa odejdzie
od nas 500 metrów, kilometr. Wtedy
wejdzie w tereny leśne i zalewowe –
tłumaczył mieszkaniec wioski.

FAKTY.SAMORZĄD

Starostwo chce kupić budynek po SKOK-u Wołomin

RD
Jest to reprezentacyjny obiekt na
skrzyżowaniu ul. Legionów i Wileńskiej. Nigdy nie został zagospodarowany. SKOK przeprowadził remont,
ale nie zdążył zorganizować tam
swoich biur. Syndyk będzie otwierał
oferty, m.in. ofertę starostwa, pod
koniec marca.
W części parterowej starostwo
planuje salę obsługi klienta, po-

przez wyodrębnienie stanowisk
paszportowych oraz stanowisk
dotyczących działania wydziału
zdrowia. W piwnicach powstałoby
archiwum. Górne piętra miałyby
zająć inne wydziały. Pojawiła się
propozycja o przeniesieniu całego wydział budownictwa. Obecne
budynki starostwa nie mieszczą
wszystkich podmiotów ze względu na obowiązki narzucane przez
państwo, ale także zwiększającą się

ilość mieszkańców powiatu i spraw
do załatwienia.
Na sesji Rady Powiatu rozmawiano
także o przeniesieniu biur starostów
do reprezentacyjnego budynku. Nie
padło jednoznaczne zaprzeczenie.
Jest takie prawdopodobieństwo, że
do nowego obiektu może przenieść
się wydział obsługi zarządu, starostowie i księgowość. Ostateczne decyzje mają zapaść w momencie, gdy
budynek będzie dostępny.

FOT. RD

Zarząd powiatu zaplanował, a Rada Powiatu Wołomińskiego zgodziła się na
zabezpieczenie środków pozwalających na wystąpienie do syndyka zajmującego się
sprawami upadłościowymi SKOK-u Wołomin z ofertą zakupu budynku w centrum
Wołomina.
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Samorządowcy na Jasnej Górze
MP
Tegoroczna pielgrzymka samorządowców na Jasną Górę nawiązywała do trzech wydarzeń, ważnych

w 2020 roku - beatyfikacji kardynała
Stefana Wyszyńskiego, 100 rocznicy
urodzin świętego Jana Pawła II i 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej. Podczas homilii pochodzący z Duczek

Bezpieczna podróż

(gmina Wołomin) ksiądz biskup
Marek Solarczyk zwrócił m.in.
uwagę na insygnia Królowej Polski, jako wotum kobiet polskich
za zwycięstwo w 1920 roku.

8 lutego rozpoczęło swoją działalność radio Bezpieczna
Podróż. Jego zasięg dociera także do mieszkańców
powiatu wołomińskiego.
FOT. RADIO BEZPIECZNA PODRÓŻ

FOT. RD

red.
- Jako Fundacja Emanio Arcus otrzymaliśmy siedem koncesji radiowych
na nadawanie jako pierwsze Radio
dla Niepełnosprawnych – Radio
Bezpieczna Podróż. Wkrótce Radio
Bezpieczna Podróż zagości w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Częstochowie
oraz Tarnowie. Prowadząc od 10 lat
Fundację Emanio Arcus wyspecjalizowaliśmy się w pomocy niepełnosprawnym - to liczne środowisko
wciąż niestety ignorowane przez
społeczeństwo i kolejne rządy. Ale
teraz to się zmienia i dowodem są
właśnie wspomniane koncesje radiowe – informują przedstawiciele
FAKTY.KULTURA

Wycinanki Gabrysi
To tytuł wystawy, której otwarcie odbędzie się w sobotę, 29 lutego
o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach (filia na trybunie
sportowej, ul. Słowackiego 21). Swoje prace zaprezentuje mieszkanka
Wołomina Gabriela Czarnecka. Po wernisażu odbędzie się spektakl pt.
„Sceny rodem z PRL-u” w wykonaniu Studia Teatralnego MOK.
Edyta Nowak-Kokosza
Gabriela Czarnecka jest absolwentką Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na
Uniwersytecie Warszawskim. Od dziecka interesuje się wycinanką ludową, która stała się
jej pasją. Stworzyła autorską koronkową wycinankę z uwzględnieniem motywów ludowych, szczególnie łowickich, kurpiowskich,
kołbielskich. Prowadzi warsztaty z wycinanki
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – seniorów
i osób niepełnosprawnych.

Swoje prace z papieru i kartonu tworzy, nie
używając podczas wycinania żadnych szablonów czy rysunków.
– Tworzę w toku cięcia. Wyrzucam to, co jest
mi niepotrzebne – tak mówi o swojej metodzie.
Pani Gabriela interesuje się również malarstwem. Uczestniczy w plenerach malarskich
(również międzynarodowych). Maluje suchą pastelą i techniką olejną pejzaże, kwiaty
i martwą naturę.

rozgłośni. - Istnieje potrzeba integracji środowiska, którego członkowie – niejako „z natury” – mają
ogromne trudności we wszystkich
sferach życia. Są to osoby najbardziej potrzebujące wsparcia a najtrudniej im jest po nie sięgnąć. Ale
oprócz wsparcia potrzebują przede
wszystkim zrozumienia jak wielkim
wyzwaniem dla każdego niepełnosprawnego jest funkcjonowanie
w społeczeństwie, w którym kalectwo, upośledzenie, bezsilność i ciężka choroba są spychane na margines
– dodają.
Radio codziennie nadaje m.in. 4 godziny audycji lokalnych. Projekt powstał we współpracy ze szwedzkim
ośrodkiem w Karlskronie.

REKLAMA

Gmina Jadów informuje, że
zrealizowała projekt:
„Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”
W ramach projektu odbyły się szkolenia prowadzone w ramach 7 modułów
tematycznych (do wyboru):
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”
W szkoleniach mogły wziąć udział osoby, które jednocześnie spełniają wszystkie
poniższe kryteria:
• mają ukończone 25 lat
• zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego
• nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe
• nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych
(z naboru POPC.03.01.00-00-00-0080/18) na terenie województwa
mazowieckiego.
Łącznie zrealizowano 24 szkolenia i przeszkolono 288 osób.
Zapewniono uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny,
materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.
Projekt współfinansowany jest przez unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”
Dofinansowanie projektu z UE: 148.320,00 zł.
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Najkorzystniejsze warunki
nauczania dla dzieci
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina opowiedział nam o zmianie obwodów szkolnych w gminie Radzymin.
Rafał Orych: Czym spowodowana jest zmiana obwodów? Czy
wiąże się z rosnącymi kosztami
oświaty?
Krzysztof Chaciński: – Zmia-

Czy były przeprowadzone konsultacje społeczne?

– Zmiany zostały poprzedzone
rzetelnymi analizami ilościowymi
na podstawie liczby zameldowanych
mieszkańców i dzieci, które osiągną
w najbliższych latach wiek szkolny.
Analizowaliśmy też sposób dotarcia
dzieci do szkół i obszary, które będą
coraz gęściej zamieszkane. Choć
nie odbyły się formalne konsultacje
społeczne, to na poziomie władz
gminy oraz radnych rozmawialiśmy
z dyrektorami placówek i rodzicami.

FAKTY.KULTURA

Robocamp Night
Pod takim hasłem w piątek, 21 lutego przebiegła „Noc
w bibliotece”. Wydarzenie zorganizowała Miejska
Biblioteka Publiczna w Wołominie.

opr. RO
Warsztaty z legorobotyki i kodowania poprowadzili animatorzy
z Centrum Kreatywności i Zabawy
Kółko i Krzyżyk. Młodzi uczestnicy
wykazali się duchem kreatywności

– samodzielnie budowali, układali
i przestawiali. A do stworzenia niezwykłych robotów wystarczyły: karton, taśma klejąca, plastikowe butelki i kubki. Jak zawsze można było
liczyć na pomoc Ligi Niezwykłych
Wolontariuszy.
FOT. ORGANIZATORZY

na obwodów szkolnych w gminie
Radzymin ma na celu wyrównanie potencjałów i obłożenia szkół,
tak aby warunki nauczania były jak
najkorzystniejsze dla dzieci i rodziców. Chcemy też jak najlepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę
edukacyjną. Radzymin rozwijał się
nierównomiernie pod względem
zamieszkania – w niektórych częściach miasta w ostatnich latach powstały duże osiedla wielorodzinne
- tak stało się np. w dawnym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie. Ta placówka, nawet pomimo przeprowadzonej niedawno
rozbudowy, jest obecnie najbardziej
przeciążona pod względem przelicznika liczby uczniów na liczbę
sal lekcyjnych. Obecne zmiany obwodów nie wprowadzą jeszcze we
wszystkich szkołach jednozmianowości, ale spowodują, że plany lekcji
będą dogodniejsze. Nowe obwody
szkolne mają też ułatwić rodzicom
i uczniom sytuację w zakresie odległości i sposobu dotarcia do szkoły.
Równolegle gmina pracuje nad
nowymi inwestycjami, które pozwolą zwiększyć liczbę miejsc w szkołach – nad rozbudową placówki
w Nadmie i przygotowaniami do budowy trzeciej szkoły w samym Radzyminie – w rejonie ulic Słowackiego, Wołomińskiej i Korczaka, gdzie
dziś powstają kolejne osiedla.
Zmiany obwodów nie są bezpośrednio związane z rosnącymi kosztami oświaty. Te w gminie Radzymin
i tak będą rosły, gdyż z roku na rok
zwiększa się liczba uczniów, głównie
ze względu na osiedlanie się nowych
osób, najczęściej rodzin z dziećmi.
Zmieniając obwody szkolne, chcemy zapewnić dzieciom i rodzicom
dogodniejszy dostęp do szkół, zanim
gmina zrealizuje nowe inwestycje.
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Kogo obejmą zmiany w obwodach?

– Największą zmianą jest zmiana
granicy pomiędzy obwodami Szkół
Podstawowych numer 1 i 2 w Radzyminie. Są to najliczniejsze szkoły w gminie, uczy się w nich około
tysiąca dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 i około dziewięćset dzieci
w Szkole nr 2, przy czym „jedynka”
dysponuje 40 salami lekcyjnymi,
a „dwójka” – tylko 24 salami. Co roku
do obu szkół przybywało po 5-6 klas
pierwszych, pomimo różnicy w pojemności. Wynikało to z historycznego podziału miasta przez al. Jana
Pawła II, jedną z bardziej ruchliwych
ulic. W ostatnich latach po zachodniej stronie al. Jana Pawła II powstały
nowe osiedla, w sumie około 2 tys.
tysięcy mieszkań. Obecnie część
z tych osiedli – bloki przy ul. Armii
Krajowej, ul. Falandysza oraz zabudowa wielorodzinna po południowej części ul. Reymonta – zostały
przeniesione do obwodu Szkoły
nr 1 w Radzyminie. Dzięki temu do
Szkoły Podstawowej nr 2 od nowego
roku przyjdą 3-4 klasy. Odpowiednio
więcej przyjmie Szkoła Podstawowa
nr 1, lecz ta placówka dysponuje lepszą bazą lokalową. Obie szkoły będą
równomiernie obciążone.
Trzeba w tym momencie zaznaczyć, że zmiany będą dotyczyły tylko
nowych uczniów, którzy rozpoczną
naukę w roku szkolnym 2020/2021.
W żaden sposób nie wpłyną na dzieci, które już uczą się w gminnych
szkołach. W przypadku rodzeństwa
rodzice będą mieli też prawo wysłania dzieci do tych szkół, do których
uczęszcza już rodzeństwo, nawet jeśli jest to szkoła z poza ich obwodu.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa dzieci?

– Zadbamy też o bezpieczeństwo – na dwóch najbardziej
ruchliwych skrzyżowaniach: al.
Jana Pawła II z ul. Armii Krajowej
oraz ul. Konstytucji 3 Maja z ul.
Narutowicza staną pracownicy,
przeprowadzający dzieci przez
ulicę.
Bezpieczeństwo dotarcia do
szkoły chodnikami i mniej ruchliwymi ulicami było też brane pod uwagę przy pozostałych
zmianach obwodów szkolnych,
które mają w większości porządkujący charakter. Do obwodu
Szkoły nr 1 w Radzyminie została dołączona niewielka część
miejscowości Ciemne, którą
od szkoły w Ciemnem oddziela
dwupasmówka. Na pograniczu
Radzymina i Cegielni uporządkowano granicę pomiędzy obwodami Szkoły nr 2 w Radzyminie i Szkoły nr 2 w Słupnie – do
obwodu Szkoły nr 2 w Słupnie
włączono ul. Hallera, Świerkową i Polną. Ponadto przesunięto granicę obwodów pomiędzy
Szkołą w Nadmie i Szkołą nr 1
w Słupnie – do obwodu Szkoły
nr 1 w Słupnie dołączono ulice
Koziej Góry, Madery, Platanową,
część ul. Rzecznej do ul. Bazyliowej, ul. Bazyliową i Malinową.
Możliwość zwiększenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1
w Słupnie zawdzięczamy temu,
że w ostatnich latach gmina
rozbudowała i unowocześniła
słupecką Szkołę nr 2, do której
uczęszcza obecnie około 330
uczniów. Dzięki temu Szkoła nr 1
w Słupnie „odetchnęła” i może od
nowego roku szkolnego przyjąć
do pierwszych klas nieco więcej
dzieci, zachowując przy tym jednozmianowość.

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

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

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

REKLAMA
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GRZEGORZ BRAUN W WOŁOMINIE
Spotkanie z posłem Grzegorzem Braunem

w środę, 4 marca, godz. 18.00,

sala Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
– Wołomin, ul. Moniuszki 11.

Dam pracę
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
Zatrudnię kucharza, pomoc
kuchenną, kelnera w restauracji
koło Radzymina - przy trasie S 8,
tel. 530 623 598
z Zatrudnię osoby z doświadczeniem
do pracy w cukierni - okolice Radzymina, tel. 606 880 373
z Zatrudnię ekspedientkę na umowę
pracę – Trojany, tel. 506 550 556

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

WYNAJEM
KABIN WC
TEL. 22 787 88 65
509 277 813

Kupię
z Kupię topole, tel. 502 82 70 89

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

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

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

STUDNIE HYDRAULIK
Przemysław Wieczorek

PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.
PROJEKTY

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

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

tel. 510 388 204

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

STUDNIE

TEL. 602 724 738

Ogrodzenia

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

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

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

USŁUGI KOMUNALNE

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

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

z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764
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

PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE
do 40 osób

tel. 605-105-545

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

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

AUTO PRIMO

MECHANIKA POJAZDOWA
Wołomin, ul. Powstańców 29A

Piękną działkę budowlaną o
pow. 2200 m2 w kształcie kwadratu z domkiem o pow. 60
m2, składającym się z 3 pokoi,
kuchni i łazienki, położoną w
miejscowości Ruda k/Radzymina
sprzedam bezpośrednio.
Cena 240.000 PLN. Kontakt
605 115 511.
z Sprzedam w Kamiance k. Ostrołęki
2 ha ziemi - w tym działka budowlana
z mediami, przy lesie, tel. 692 623 397

Nieruchomości kupię
z Kupię działkę budowlaną w okolicach Wołomina, tel. 514 333 290
z Kupię (bezpośrednio) mieszkanie
typ M-3 o powierzchni ok. 45-50
m2, położone na parterze lub na
pierwszym piętrze. Wiadomość tel.
516 838 745

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

– wjazd od ul. Lipińskiej

tel. 509 039 028

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

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
z Sprzedam działkę w Emilianowie
koło Radzymina – 7200 m2, usługowo-budowlaną. Tel 606 880 373

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

fakty.wwl
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z Ząbki. Nieznany sprawca dokonał
włamania do domu jednorodzinnego
poprzez okno balkonowe na drugim
piętrze, a następnie skradł: biżuterię
oraz pieniądze w kwocie 27.000 zł.
z Urle. Nieznany sprawca wyważył
furtkę, wszedł na teren działki
i wyważył okno. Wszedł do ganku
domku letniskowego i skradł: 6
akumulatorów oraz elektronarzędzia.
Suma strat: 640 zł.
z Ząbki. Kierownik firmy budowlanej,
wykonującej prace drogowe
poinformował, że nieznani sprawcy
skradli ze sprzętu budowlanego paliwo
na kwotę 800 zł.
z Stary Dybów. Obywatel Litwy
powiadomił, że trzech nieznanych
sprawców odkręciło korek wlewu
paliwa i skradło około 500 litrów
oleju napędowego z pojazdu, który
zaparkowany był w zatoczce. Suma
strat: 2.400 zł.

11.02.2020

z Słupno. Nieznani sprawcy,
wykorzystując sen domowników,
dokonali kradzieży z włamaniem
do budynku mieszkalnego poprzez
wyłamanie drzwi tarasowych. Sprawcy
skradli: telewizor, prostownik, pompę
do brudnej wody oraz drabinę
aluminiową. Suma strat: około 6.600 zł.
W godzinach rannych całe skradzione
mienie zostało odnalezione przez
właściciela w pobliskim lasku. Wartość
zniszczeń: 400 zł.

12.02.2020

z Ząbki. Policjanci KP Ząbki
zatrzymali w sklepie Iwa F. (lat 40),
zam. Warszawa, który skradł wyroby
tytoniowe na kwotę 3319,93 zł.

17.02.2020

z Ząbki. Sprawcy, po uprzednim
uszkodzeniu drzwi wejściowych nowo
budowanego budynku, skradli: 19
sztuk grzejników, przewód elektryczny
siłowy o długości 50 m, przewód
elektryczny siłowy płaski o długości
12 m. Suma strat: 1.100 zł.

18.02.2020

z Łąki. Kradzież samochodu marki
Toyota Yaris koloru brązowy metalik,
rok produkcji 2017. Suma strat:
45.000 zł.

19.02.2020

z Ząbki, ul. Skorupki. Policjanci
z KP w Ząbkach zatrzymali
obywatela Ukrainy, kierującego
samochodem marki Opel Vivaro,
który na skrzyżowaniu ulic
spowodował wypadek, zderzając się
z pojazdem marki Mercedes. Osoby
poszkodowane, w tym troje dzieci,
zostały przewiezione do szpitala
w Warszawie. Kierujący był trzeźwy,
został zatrzymany i osadzony
w PDOZ.
z Zielonka. Na terenie warsztatu
samochodowego sprawca
(prawdopodobnie kurier, który
przywiózł przesyłkę), skradł telefon
komórkowy marki Samsung S9
o wartości 2.500 zł.
z Marki. Kradzież pojazdu marki
BMW serii 5 koloru białego, rok
produkcji 2015. Suma strat:
110.000 zł.

Gmina Poświętne na swoim oficjalnym profilu zamieściła informację o próbie
porwania uczennicy jednej ze Szkół Podstawowych. Aktualnie sprawą zajmują się
funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji KPP Wołomin.
Treść komunikatu poniżej.
opr. RO
Uwaga rodzice
Otrzymaliśmy
zgłoszenie
o niepokojącym zdarzeniu, do
którego doszło w środę, 26 lutego 2020 r. około godz. 10.00 na
terenie Gminy Poświętne. Jedna
z uczennic szkoły podstawowej
była zaczepiana przez nieznajomego mężczyznę. Mężczyzna

prawdopodobnie próbował nakłonić
dziecko, aby wsiadło do samochodu.
Według relacji dziewczynki mężczyzna jest w średnim wieku, krępej budowy, porusza się srebrnym
samochodem z przyciemnianymi
szybami. Sprawa została zgłoszona
na policję.
Wójt Gminy Poświętne zwraca się
z apelem do rodziców i nauczycieli
o uświadomienie dzieci jak reago-

wać w podobnych sytuacjach.
W szczególności należy uczulić dzieci aby nigdy nie oddalały
się z osobami nieznajomymi, stanowczo odmawiały przyjmowania
prezentów, odmawiały wejścia do
obcego samochodu, nie wchodziły
w interakcję z nieznajomymi, gdy
nie ma w pobliżu osób, które mogą
zareagować w razie zagrożenia.

FAKTY.HISTORIA

Klembów pamięta o Żymirskim
W sobotę, 22 lutego i niedzielę, 23 lutego w Klembowie odbyły się obchody 189.
rocznicy śmierci generała Franciszka Żymirskiego – zgodnie z jego ostatnią wolą.
opr. RO
W sobotę mieszkańcy Klembowa – na czele z wójtem Rafałem
Mathiakiem pobiegli spod Urzędu Gminy Klembów do Olszynki
Grochowskiej. Trasa liczyła blisko 30 km. Właśnie tam zginął
gen. Żymirski w czasie Powstania
Listopadowego. Biegacze złożyli

wiązankę pod tablicą pamięci.
Pierwszym punktem uroczystości było złożenie kwiatów, w asyście
wojskowej, pod tablicą epitafijną generała. Wieńce złożyli m.in. członkowie rodziny Franciszka Żymirskiego. Następnie odbyła się Msza
Święta. Oprawą muzyczną zapewnił
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego. Po Mszy zespół

wykonał koncert pieśni patriotycznych.
Zgodnie z tradycją na mieszkańców czekał Jarmark Produktów
Lokalnych „Smaki Ziemi Klembowskiej”. Do spróbowania były różne
przysmaki – sery, miody, wędliny,
ciasta, pierogi i darmowa grochówka przygotowana przez Huberta Kamińskiego, sołtysa wsi Pieńki.
FOT. UG KLEMBÓW

13.02.2020

z Radzymin. Nieznani sprawcy skradli
z pojazdu paliwo w ilości 1000 litrów
za kwotę 6.000 zł, po uprzednim
pokonaniu zabezpieczeń wlewów
zbiorników. Pojazd w chwili kradzieży
zaparkowany był na stacji paliw.
z Wołomin. Nieznani sprawcy,
po uprzednim uszkodzeniu płotu
z metalowych kątowników oraz
uszkodzeniu drzwi od zaplecza, dostali
się do budynku hurtowni elektrycznej.
Splądrowali wnętrze sklepu. Suma strat
spowodowanych zniszczeniami wynosi
około 10.000 zł.
z Kobyłka. Mieszkanka Kobyłki
powiadomiła o włamaniu do domu
jednorodzinnego. Nieznany sprawca, po
wyważeniu nieustalonym narzędziem
okna na parterze budynku, dostał się
do jego wnętrza i skradł złoty wisiorek
oraz pieniądze w kwocie 700 zł. Suma
strat: 900 zł.
z Marki. Z wnętrza kabiny samochodu
ciężarowego nieznany sprawca skradł:
telefon komórkowy o wartości 600 zł
oraz gotówkę w kwocie 500 zł.
z Wołomin. Do KPP w Wołominie
zgłosił się mężczyzna, który
zawiadomił, że nieznani sprawcy
uszkodzili łańcuch z kłódką
zabezpieczającą bramę wjazdową
i dostali się na teren budowy. Następnie
skradli przyczepę samochodową oraz
urządzenia i akcesoria budowlane:
betoniarkę, łopaty, wózek do palet,
90 stempli metalowych,10 rusztowań
warszawskich, 80 żabek szalunkowych,
halogeny, przedłużacze. Suma strat:
12.000 zł.
z Marki. Mieszkaniec Marek
zawiadomił, iż nieznany sprawca skradł:

łyżkę tylną do koparko-ładowarki
o szerokości 30 cm, o wartości
1.300 zł; łyżkę tylną do koparkoładowarki o szerokości 45 cm,
o wartości 1.500 zł; łyżkę tylną do
koparko- ładowarki o szerokości 60
cm, o wartości 1.800 zł. Suma strat:
4.600 zł.

Próba porwania dziewczynki
w Poświętnem

20.02.2020

z Zielonka. Policjanci KP Zielonka
ujawnili, że nieznana osoba,
po uprzednim wybiciu szyby
w drzwiach tarasowych, skradła
dwa zegarki.

21.02.2020

z Ząbki. Sprawca skradł pieniądze
w kwocie 2.500 zł z pozostawionej
na miejscu pasażera torebki
w zaparkowanym pojeździe na
terenie Praskiej Giełdy Spożywczej.
z Marki. Kradzież pojazdu marki Kia
Sportage koloru białego, rok produkcji
2014. Suma strat: 50.000 zł.

22.02.2020

z Chruściele. Sprawcy, po
uprzednim podważeniu drzwi
tarasowych, dostali się do budynku
jednorodzinnego i skradli złotą
biżuterię. Suma strat: 1.500 zł.
z Nowe Ręczaje. Sprawca wszedł
na teren nieogrodzonej działki,
a następnie przy użyciu nn.
narzędzia wyciął i skradł 16 sztuk
drzew (olchy o średnicy około 20-30
cm). Suma strat: 1.500 zł.
z Jasienica. Kradzież pojazdu
marki Mitsubishi ASX koloru
brązowego, rok produkcji 2011,
o wartości 35.000 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej
Policji Tomasza Sitka. opr. eda

FAKTY.SAMORZĄD

Przebudowa drogi w Ossowie
Jak informują organizatorzy, 29 Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” będzie
przebiegał jednak „starą” trasą. Start i meta będą w Radzyminie. Jako przyczynę
zmiany podają remont drogi w Ossowie.
Rafał Orych

POPRZEDNIE WYDANIA FAKTÓW
dostępne na www.fakty-wwl.pl

– Realizowana przez Powiat
Wołomiński inwestycja pt. „Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
634 w Wołominie do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne”, nie koliduje w żadnym
wypadku z planowanym XXIX

Półmaratonem Ulicznym „Cud nad
Wisłą” – informuje Karol Szyszko
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.
– Obecnie trwa przebudowa drogi
w Ossowie na odcinku od budynku
OSP do Leśniakowizny. Prace na tym
docinku zostaną zakończone przed
planowanymi obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po zakończeniu obchodów wykonawca przy-

stąpi do prac na odcinku od OSP do
drogi wojewódzkiej nr 634 – dodaje.
– Koszt realizacji przedmiotowej
inwestycji wynosi 21,3 mln złotych.
Długość realizowanego odcinka
wynosi 7,618 km. Najkorzystniejszą
ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła
firma Czystość sp.j. Szpański J.J.D. –
podsumowuje rzecznik.
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Droga ekspresowa podzieli powiat?
Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej (A50 i S50). Każdy z wariantów przewiduje, że trasa będzie przebiegać przez wschodnią część powiatu wołomińskiego.
Rafał Orych
3 z 5 wariantów zakładają, że trasa
będzie przebiegać przez gminy m.in.
Radzymin, Klembów i Poświętne.
Przewidywana linia drogi jest w bliskim sąsiedztwie z sołectwami m.in.:
Arciechów – Nowe Załubice – Zawady – Wola Rasztowska – Sitki – Karolew – Dąbrowica – Cygów – Rojków
– Ciopan.
Pozostałe dwa warianty uwzględniają gminy m.in. Tłuszcz, Jadów
i Strachówka. Przewidywany linia
drogi: Dręszew – Zabrodzie – Waganka – Mokra Wieś – Sulejów –
Krawcowizna – Kąty Miąski – Torfowiska Czernik – Wólka Piecząca
– Stanisławów.
„Droga S10 została zaproponowana jako istotnie usprawniające funkcjonowanie sieci drogowej
powiązanie CPK z rejonem Płocka
i województwem kujawsko-pomorskim oraz przebiegającym przez nie
północnym odcinkiem autostrady
A1” – czytamy na stronie CPK.
Konsultacje społeczne rozpoczęły
się 10 lutego i potrwają do 10 marca
2020 r. Mieszkańcy mogą zgłaszać
swoje uwagi na stronie https://cpk.pl.

Rafał
Mathiak,
wójt gminy
Klembów

– Przedstawione 29 stycznia 2020 roku
Strategiczne
Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego zostało
przygotowane bez konsultacji z lokalnym samorządem. Urząd Gminy
w Klembowie nie był informowany i nie uczestniczył w żadnych
pracach nad dokumentem, który
w istotny sposób dotyczy naszej
gminy. Co istotne, dotychczas nie
przedstawiono nam żadnych argumentów uzasadniających lokalizację
trasy S10 na terenie naszej gminy.
Rodzi to szereg uzasadnionych protestów społecznych i negatywnych
konsekwencji dla Gminy Klembów.
Planowany korytarz drogi S10 biegnie przez istniejące osiedla i tereny
przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej, a jego realizacja spowoduje konieczność przesiedlenia się
lokalnej społeczności. Przyczyni się
również do utraty wartości przyległych działek. Jednocześnie wymusi konieczność zmiany aktualnego
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
oraz wszystkich właściwych planów
miejscowych
zagospodarowania
przestrzennego gminy, co wiąże się
z ogromnymi nakładami finansowymi
dla samorządu gminnego i koniecznością zmiany polityki przestrzennej.
Przedstawiony wariant przebiegu drogi S10 w sposób bezpośredni
zmieni układ lokalnych dróg, rozdzieli bezpowrotnie sąsiadujące do
tej pory miejscowości, ograniczając
swobodny przepływ ludzi i pojazdów do miejsc użyteczności publicznej (szkoły, kościoły, sklepy)
Pojawi się natomiast konieczność
realizacji bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami powiatowymi

i gminnymi, których dotychczas
nie przedstawiono. Przewidywane
działania CPK pozostają również
w konflikcie z tworzonymi przez
Gminę Klembów rozwiązaniami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
energetycznej i drogowej. Ponadto korytarz wyznaczono przez teren otuliny Rezerwatu „Dębina”, co
w perspektywie doprowadzi do degradacji chronionego drzewostanu.

Sylwester
Niźnik, wójt
gminy Poświętne

– Przeprowadzenie badań oczekiwań
i obaw społeczeństwa
w odniesieniu do planów inwestycji
infrastrukturalnych na wstępnym
etapie planowania uważam za dobry pomysł. Każda duża inwestycja
infrastrukturalna ma swoich zwolenników i przeciwników. Każda
napotyka na większy czy mniejszy
opór, który może doprowadzić do
jej wstrzymania lub zablokowania.
Kwestie problemowe niewątpliwie
lepiej wychwycić przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych i właściwych – wymaganych
prawem – konsultacji.
Sam pomysł jest więc dobry. Trochę gorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o jego realizację. Informację mailową o rozpoczętych 10 lutego 2020 r.
konsultacjach społecznych dokumentu pn.: Strategiczne Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego, otrzymaliśmy jako gmina w dniu 17 lutego,
a więc tydzień po ich rozpoczęciu.
Zgodnie z uzyskaną w CPK informacją, przedstawiciele spółki nie
mogą uczestniczyć w organizowanych przez gminy spotkaniach ze
względu na ilość jednostek, których
dotyczą plany inwestycyjne. Termin
zakończenia konsultacji upływa 10
marca. CPK postawił więc jednostki
samorządu w dosyć kłopotliwej sytuacji. Czas jaki dostaliśmy na przeanalizowanie SSL CPK, uzyskanie
opinii merytorycznych, prawnych,
przygotowanie własnych uwag do
dokumentu, a także udzielenie informacji i wsparcia zainteresowanym mieszkańcom, był zbyt krótki.
Ponadto kluczową dla ewentualnej
oceny inwestycji sprawą są kwestie,
które w SSL nie są wcale uwzględnione jak np. miejsca zjazdów z dróg.
Dlatego w moim przekonaniu
przeprowadzone konsultacje mogą
nie dać dobrego obrazu oczekiwań
i obaw społeczeństwa. „Nieobecni
nie mają racji” więc jako JST złożymy uwagi do dokumentu, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć interes
mieszkańców i gminy. Zachęcamy
również mieszkańców do wzięcia
udziału w konsultacjach.

Arkadiusz Śliwiński, mieszkaniec Woli
Rasztowskiej,
organizator
Zlotu Starych
Traktorów na
Mazowszu
–

Z

jednej

strony patrzę, jak rozwijają się gminy położone tuż przy trasie – Dąbrówka czy Radzymin. I zdaję sobie
sprawę, że choćby wójt Klembowa
wytężał się, to nie ściągnie firm płacących podatki, które zasilą kasę
gminy. Nie ściągnie tych firm, bo nie
mamy terenów przy samej trasie,
a na tym zależy firmom. Oczekujemy, że gmina nam zrobi drogi pod
domem, odbierze tanio ścieki, dopłaci do obiadów w szkole… Pytanie
z czego? I to właśnie przemawia do
mnie za budową drogi.
Z drugiej strony zaś, mieszkam
200-300 m od S8 i tuż przy DW636.
TIR-y i generalnie duży ruch mam na
co dzień. I też chcę mieć trochę więcej spokoju, ciszy, ale wiem też, gdzie
budowałem dom i co może mnie
czekać. Jednak jedna trasa szybkiego
ruchu mi starczy. Mieszkanie przy
samym skrzyżowaniu dwóch takich
tras to jednak ciut za dużo. Owszem
zakładałem i zakładam rozwój. Zdaję
sobie sprawę, że dzisiejsza spokojna,
wiejska okolica pod koniec mojego
życia będzie już w większości zabudowana, zamieszkała. O lasach,
łąkach i dzikiej zwierzynie żyjącej
tuż za moim parkanem można będzie zapomnieć. Czy jednak muszę
się godzić na mieszkanie przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Alejami
Jerozolimskimi? Dziwię się, że ktoś
mógł wpaść na pomysł budowania
tak dużego skrzyżowania dróg tuż
w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
Jeśli mój głos cokolwiek znaczy, to
jednak wolę wolniejszy rozwój gminy w zamian za tę odrobinę spokoju,
którą jeszcze mam.
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PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
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- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
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