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Serdeczne życzenia,
zdrowych, bezpiecznych, rodzinnych,
pełnych nadziei
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Wielkanoc w bliskiej obecności krzyża
Fragment Krzyża Chrystusa znajduje się w sanktuarium „Świętego Krzyża” w Jadowie. Relikwie trafiły tam w 1893 roku. Zostały ofiarowane przez
ks. kardynała Mieczysława Ledóchowskiego – metropolitę poznańskiego i gnieźnieńskiego, prymasa Polski i prefekta watykańskiej Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary.
FOT. ARCHIWUM

Rafał Pazio
Sanktuarium w Jadowie jest jedynym miejscem pośród parafii znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego i jednym z nielicznych
w Polsce, z relikwiami krzyża, na
którym umierał Chrystus.

RELIKWIE W CZASIE EPIDEMII
W najbliższą Wielką Sobotę
we Włoszech ma zostać wystawiony Całun Turyński, czyli tkanina,
w którą według tradycji, po śmierci
zostało owinięte ciało Chrystusa.
Wyniesienie całunu to przedsięwzięcie związane z epidemią. Będzie
transmitowane w wielu miejscach
na świecie. Ta inicjatywa zestawia
relikwie związane z Pasją Chrystusa ze szczególną w tym roku formą
przeżywania Wielkanocy. W powiecie wołomińskim tegoroczne święta
możemy przeżywać w symbolicznej, szczególnej bliskości związanej
z obecnością relikwii Krzyża Świętego, które znajdują się w Jadowie.
W wydanych w 2009 roku „Studiach i materiałach do dziejów powiatu wołomińskiego” pani Anna
Roguszewska w artykule „Historia
i współczesność parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Jadowie”
informuje, że w schowku ołtarza ko-

ścioła w Jadowie znaleziono relikwie
Krzyża Świętego. Ich pochodzenie
jest potwierdzone dokumentem
następującej treści (tłumaczenie):
„Kardynał Mieczysław Ledóchowski
Prefekt Św. Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Tym pismem przedstawiamy: My dla większej wszechmocy Chwały Bożej, stwierdzamy, że
drzewo Najświętszego Krzyża Pana
Naszego Jezusa Chrystusa pochodzi
z autentycznego miejsca. Rzym, 21
maja 1893 r. M. Kar. Ledóchowski”.
Parafia w Jadowie została erygowana w 1481 roku. To dowód na
znaczny rozwój życia religijnego
i gospodarczego w miejscowości
w tamtym czasie. Po kilku wiekach
w 1818 roku dobra jadowskie zostały
przyznane hrabiemu Stanisławowi
Zamoyskiemu. W 1882 roku zaczęto
budować nowy kościół. Świątynia
została zaprojektowana przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego.
W okolicach bardzo mocno rozwijał
się kult Męki Pańskiej. W 1893 roku
do nowej świątyni wprowadzono
relikwie Krzyża Świętego. Ofiarodawcą był wspomniany już kardynał Mieczysław Ledóchowski. Kult
relikwii zaczął się nasilać. Prawdopodobnie podczas wojny fragment
krzyża został ukryty w mensie bocznego ołtarza. Odnaleziony w 1994
roku. Oprawiony w relikwiarz w for-

mie krzyża, gdzie zamknięto także cytowany powyżej, oryginalny
dokument. – Takich cząstek krzyży
jest w Polsce i na świecie naprawdę
wiele. Cząstka w Jadowie pochodzi
od kardynała Ledóchowskiego, prymasa. Myślę, że wiedział, co daje.
Wierzymy w autentyczność relikwii.
W kościołach z terenu powiatu wołomińskiego, w Klembowie, w Postoliskach są relikwie świętych i to
nie kilku, tylko kilkunastu – informuje historyk regionalista Marcin
Ołdak. – W Postoliskach na przykład
były relikwie świętej Felicissimy.
Jednak, kiedy poszukiwałem w ołtarzach, znajdowałem puste miejsca. W Klembowie trwał kult Matki
Boskiej Klembowskiej. Kilkanaście
tysięcy ludzi przybywało do tego
miejsca 15 sierpnia. W Postoliskach
przy relikwiach Świętego Rocha
i Stanisława też gromadziło się kilka
dekad temu kilkanaście tysięcy ludzi. Dzisiaj takie liczby wiernych są
zupełnie nieosiągalne – dodaje.

INNA WIELKANOC
W ostatnim wywiadzie, który
przeprowadziłem z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim,
teologiem i biblistą, pytałem, czym
jest dla osoby wierzącej doświadczenie zakazu gromadzenia się w świą-

tyniach, także podczas świąt. - Doświadczenie, jakie stało się naszym
udziałem, nie niesie zagrożenia dla
wiary pod warunkiem, że ostoją dla
niej stanie się własne sumienie i rodzina. W najtrudniejszych okresach,
np. podczas zaborów i wojen, kiedy
dostęp do kościołów bywał z rozmaitych powodów utrudniony, życie religijne i moralne rozwijało się głównie w rodzinach. Także dzisiaj nic
nie stoi na przeszkodzie, przeciwnie,
bardzo potrzeba tego, aby rodzice,
dzieci, dziadkowie zintegrowali się
oraz odnowili życie rodzinne i wspólne życie modlitewne. Z własnego
dzieciństwa pamiętam, że w moim
domu rodzinnym podczas Wielkiego
Postu śpiewane były „Gorzkie Żale”.
Rodzice klękali i wspólnie z bratem
śpiewaliśmy rozważania Męki Pańskiej, wspólnie też był odmawiany
pacierz. W domach współczesnych
katolików te pobożne praktyki niemal zupełnie zanikły. Do niedawna
nabożeństwa odbywały się w kościołach, ale to właśnie rodzina i rodzinny dom stanowią uprzywilejowane
miejsce umacniania i krzewienia
wiary chrześcijańskiej – stwierdził
ks. profesor. - Mamy okres Wielkiego Postu. Trzeba na wszystko spojrzeć w perspektywie Chrystusowego
Krzyża. Tam, gdzie jest trudno, trzeba oczami wyobraźni i wiary widzieć

Krzyż i nawiązywać do tego, co wydarzyło się na Golgocie. Od strony
geograficznej i topograficznej nie
jest ona najwyższą górą na świecie, ale na pewno jest najważniejszą
górą na świecie od strony religijnej
i teologicznej. W tym trudnym czasie, w którym istnieje pilna potrzeba
ożywiania nadziei, trzeba z nadzieją
patrzeć na Krzyż. Problem w tym,
że nadzieja ma wielu wrogów. Przykładowo, wciąż rozlega się i upowszechnia mowa nienawiści, hejtu.
Padają rozmaite oskarżenia, nawet
pod adresem osób, które niosą heroiczną pomoc i organizują życie
publiczne i społeczne. Nie brakuje
przejawów zła, które powinny być
surowo napiętnowane i wyplenione. To, co się wokół dzieje, powinno
nas skłonić do rzetelnego rachunku sumienia i wejścia na drogę nawrócenia. Zanim przygotujemy się
do obchodów Zmartwychwstania
Pańskiego, trzeba przeżyć tajemnicę Chrystusowego Krzyża, współcierpieć z tymi, którzy już są zarażeni koronawirusem, modlić się za
zmarłych i współczuć tym, którzy
utracili swoich bliskich. W mocy
Krzyża wszystko nabiera właściwego
znaczenia i odkrywa najgłębszy sens
– podsumował ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
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Triduum Paschalne
i Rezurekcja online
w Poświętnem
fakty.news

opr. eda

Zostań w domu
Od 7 kwietnia codziennie
o godz. 12.15 emitowany jest komunikat głosowy dla mieszkańców
powiatu wołomińskiego. Do emisji
wykorzystano System Wczesnego
Ostrzegania SWO, zainstalowany
w dziesięciu gminach powiatu.
Tekst komunikatu w ramach
akcji „Zostań w domu” to element
zapobiegania rozprzestrzeniania
się pandemii COVID-19. Dostępny
pod linkiem: https://remiza.com.
pl/pobierz-komunikaty-dla-mieszkancow/

Umowy w Kobyłce
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. informuje, iż w związku z obowiązującym
stanem epidemii, związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów,
została wdrożona specjalna procedura podpisywania umów wodno-kanalizacyjnych na terenie Kobyłki.
Umowę należy podpisać do 29
maja 2020 r. Szczegółowe informacje: www.kobylka.pl.

Zamknięty cmentarz
Od dnia 5 kwietnia do odwołania cmentarz wołomiński został zamknięty dla osób odwiedzających
groby. Pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem
obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych.

Wsparcie psychologa
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować
się telefonicznie z psychologami:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie, tel. 22 776 27
85, 22 546 81 84 (od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-14.00);
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu, tel. 29 757 38
97, 503 457 805 (od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00-14.00);
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce, tel. 514 107 602
(w poniedziałki w godz. 8.00-16.00,
we wtorki w godz. 12.00-16.00,
w środy w godz. 12.00-16.00,
w czwartki w godz. 12.00-16.00,
w piątki w godz. 8.00-12.00).

Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść płatnych reklam i anonsów.

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego i Rezurekcji za pośrednictwem kanału
YouTube parafii Poświętne. Plan transmisji: Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej – 18.00,
Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej – 18.00, Wielka Sobota, Liturgia Wigilii Paschalnej – 19.00,
Niedziela Wielkanocna, Msza Rezurekcyjna – 6.00.

FAKTY.FELIETON

FAKTY.SAMORZĄD

Sami wiecie, jak jest. Sami wiecie, z jakiego powodu. Mam też nadzieję, że wiecie,
jak o siebie zadbać. Tym razem nie będzie ściśle o motoryzacji, bo dlaczego
miałoby być?

Po wprowadzeniu ograniczeń
przez rząd poprosiliśmy w Powiatowym Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Wołominie o komentarz w sprawie
wpływu pandemii na sytuację
firm w powiecie wołomińskim.

Ale się porobiło
potwierdzają też inne bliskie osoby,
co nic a nic nie nastraja pozytywnie.
Raczej nieprędko wrócimy do stanu
sprzed pandemii pod kątem ekonomicznym. Oby zdrowie dopisało,
czego wszystkim czytelnikom życzę!

JAK BYŁO, TAK JEST

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

Siedzę w domu na czterech
literach, a swoje wyjazdy ograniczam do paczkomatów i sklepów. W sklepach obowiązkowo
maseczka i rękawiczki. Raz na
podwórku spotkałem się z dwójką znajomych, żeby w bezpiecznej odległości dowiedzieć się, jak
wygląda sytuacja u nich w firmach. Jest kiepsko. „Kiepskość”

Na ulicach mały ruch, drogi
opustoszały, a smog jak był, tak
nadal utrzymuje się w powietrzu.
Czyli to nie samochody generują
tak ogromne ilości smogu? Podobno za kiepską jakość powietrza odpowiadają pożary panujące
w Obwodzie Kaliningradzkim, ale
wydaje mi się, że lekko siarczysta
woń powietrza jest spowodowana
innym czynnikiem – lokalnym. Już
kilka miesięcy temu bito na alarm,
że głównym winowajcą są piecyki, a nie stare diesle, które swoją
drogą też nieraz pozostawiają za

Zmagania
z pandemią

sobą chmurę ciemnych spalin.
Nie wiem, kto jest winny, ale się
dowiem.

WYSOKOOKTANOWY
BARSZCZ
W niektórych regionach kraju paliwo jest tanie, jak barszcz.
Wróć, jest nawet tańsze, bo
litr pb95 miejscami kosztuje 3,50 zł, a barszcz od 4 do 7 zł
za litr. Tylko u nas benzyna nadal
po cztery pięćdziesiąt i nie bardzo chce spaść. Nie przyzwyczajałbym się jednak do takich cen,
bo wystarczy tupnięcie nogą jednego lub drugiego władcy połowy
świata, żeby baryłka ropy znów
poleciała w górę. Na szczęście
mnie wahania na rynkach paliw
nie dotyczą, bo zawsze tankuję za
dwie stówy!
Trzymajcie się i myjcie rączki.
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Szanujmy wołomińskie „wieloryby”
Wołomin leży na mezoregionie nazwanym na jego część Równiną Wołomińską.
Jak sama nazwa wskazuje, równina to teren o niskim nachyleniu, w naszym
przypadku około 5%. Rzeźba terenu jest przepięknym reliefem przyozdobionym
bardzo ciekawymi formami geomorfologicznymi. Są to między innymi cenne bagna
i torfowiska, doliny rzeczne, niewielkie cieki, a także oczka wodne i stawy. To
wszystko wchodzi w skład rozbudowanej sieci hydrograficznej.

Michał Paweł Bijata
Ale przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, będą inne
formy. Jakie? Wydmy. Ktoś mógłby powiedzieć: „Wydmy? Tutaj
w Wołominie? Ja wydmy to w Łebie oglądałem, albo na pustyni!”.

UTWORZONE PRZEZ WIATR
„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”, Dziennikarz:
Edyta Nowak–Kokosza, Redaktor
naczelny: Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
Adres redakcji: 05-200 Wołomin,
ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11,
www.fakty-wwl.pl;
e-mail: fakty@fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY:
Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
e-mail: reklama@fakty-wwl.pl
Nasze biura ogłoszeń:
Wołomin: ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11; „INTAX”,
ul. Piłsudskiego 5, tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa 28.
tel. 22 781 90 44
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Oczywiście pustynie i tereny
pobrzeża faktycznie słyną z pięknych i wielkich wydm przeróżnego rodzaju. Ale w Wołominie również znajdziemy takie powstałe
w wyniku działalności rzeźbotwórczej wiatru formy, nazywane
naukowo eolicznymi. Na terenie
powiatu zazwyczaj ograniczane
przez bujne w naszym regionie
zalesienie. Niektóre z nich, potrafią ciągnąć się na wiele kilometrów, z Wołomina, po Kobyłkę,
czy Zielonkę, a niektóre są pojedynczymi pagórkami.
Ale co z tymi wydmami? Niestety, unikalne formy zwane
przez okolicznych mieszkańców „wielorybami” ulegają permanentnej dewastacji (obecnie
czasowo przerwanej w powodu
epidemii). Często są rozjeżdżane

przez quadowców, czy kierowców
motocrossowych, różne paramilitarne organizacje, robiące w nich
okopy, czy przez zwykłych nieświadomych ich cenności ludzi, którzy
wybierają z nich piasek do celów
budowlanych.

OSZCZĘDŹMY „WIELORYBY”
Oczywiście ja nie chcę nikomu
odbierać satysfakcji z uprawiania
sportów, zabaw, a ćwiczenia grup
paramilitarnych
czy
ćwiczenia
w szkołach wojskowych bardzo pochwalam, ale w naszej gminie jest
wiele terenów leśnych, które nie są
ani tak piękne, ani tak intrygujące jak
swojskie „wieloryby”. W okolicach
ulic Granicznej i Marszałkowskiej
znajdują się zdecydowanie mniej
interesujące równe tereny, na których rosną sztuczne drzewostany
sosny. Oczywiście tego terenu też

nie należy całkowicie zniszczyć,
bo w wielu miejscach występują
krzewinki borówek, grzyby lub
połacie wrzosów, niemniej nie są
one tak kruche i podatne na degradacje, jak łukowe i paraboliczne wydmy.
Dlatego chciałbym wystąpić
z apelem, przede wszystkim do
osób aktywnie korzystających
z tych dobrodziejstw, jakimi obdarowała nas chojnie natura, ale
także do nauczycieli, księży, samorzadowców, rodziców i dziadków. Szanujcie nie tylko zieleń
i zwierzęta, ale przyrodę nieożywioną także, wpajajcie te wartości dzieciom, to też jest forma
lokalnego patriotyzmu. Być może
przez zwykłą lekkomyślność
Twoje dzieci lub wnuki, nigdy nie
będą miały okazji obejrzeć takich
niesamowitych form morfologicznych.

MP
Najbardziej poszkodowana jest
branża gastronomiczna. Restauracje i bary, hotele są pozamykane,
imprezy odwoływane. W drugiej kolejności w poważnych tarapatach są
mikroprzedsiębiorcy, głównie fryzjerzy, kosmetyczki. Klienci odwołali
wizyty. Większa część właścicieli zamknęła lokale.
Głównym celem firm jest przetrwanie. Większe firmy na razie dają
sobie radę. Mikrofirmy mają kłopoty. Przewidywane są liczne wnioski
o odraczanie opłat.
FAKTY.SAMORZĄD

Pomoc ZUS dla
przedsiębiorców
Od początku kwietnia przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy udzielanej
przez Zakład Ubezpieczeń
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.
W ramach pomocy ZUS przewidziano:
• Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za
marzec, kwiecień i maj 2020 r.
• Świadczenie postojowe (finansowe) dla osób, które wykonują
umowy cywilnoprawne (umowy
zlecenia, agencyjne, o dzieło)
– świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
• Świadczenie postojowe (finansowe) dla samozatrudnionych
– świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
Samozatrudnieni
rozliczający
się w formie karty podatkowej,
którzy korzystają ze zwolnienia
z podatku VAT, mogą otrzymać
świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
• Ulga w opłacaniu składek bez
opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty należności z
tytułu składek (dotyczy każdej
firmy).
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS, trzeba złożyć
odpowiedni wniosek, który jest dostępny online – na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na
stronie www.zus.pl.
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W czwartek, 9 kwietnia o godz. 8.00 zostanie otwarty Oddział Położniczo-Ginekologiczny wraz z traktem
porodowym oraz Oddział Neonatologiczny Szpitala Powiatowego w Wołominie.
W ww. oddziałach obecnie nie ma żadnego zagrożenia epidemiologicznego do udzielania pełnych
świadczeń medycznych w zakresie porodów, patologii ciąży oraz noworodków.
– Zwróciłem się z wnioskiem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie o cofnięcie
decyzji o kwarantannie wszystkim pracownikom oddziałów, u których nie stwierdzono COVID-19,
wszystkie wyniki są negatywne – informuje dyrektor szpitala Grzegorz Krycki.

FAKTY.FELIETON

Lektury na 60-lecie Zielonki
W niesprzyjających okolicznościach epidemii Zielonka przeżywa swój miejski jubileusz.
Gdy wszystkie masowe imprezy są odwołane, a zamiast spacerów praktykuje się izolację
domową, wrócić można do ważnych historycznych publikacji o Zielonce.

Grzegorz Dudzik
Do tego zbioru ostatnio dodano
dwie pozycje – z Serii Zielonkowskich Zeszytów Historycznych prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki.

FOLWARK ARKUSZEWO
I ZOSINEK
Zeszyt ósmy serii to publikacja pt.
„Folwarki Arkuszewo oraz Zosinek
i ich dzieje”. Podczas spotkania autorskiego zorganizowanego jeszcze
przed ogłoszeniem epidemii w Oficynie Muzealnej przy ul. Kolejowej
w Zielonce pojawiło się tak dużo gości, że część z nich opowiadaniom
twórców przysłuchiwała się, stojąc
w korytarzu. Autorami tej ważnej – bo
dotykającej początku XX-wiecznej historii miejscowości – książki są: wieloletni były burmistrz Adam Łossan
oraz Dorota Słomińska-Penconek.
Jako spadkobiercy dziejów rodzinnych tytułowych folwarków czytali
zebranym fragmenty swojej rodzinnej
mini-sagi malowniczo odnosząc się
do miejsc, które współcześni Zielonkowianie doskonale znają. Bez wątpienia prawdziwe są słowa zapisane
we wstępie, a mówiące o ważnej grupie adresatów publikacji: „wielu spo-
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śród mieszkańców Zielonki – szczególnie tych, którzy sprowadzili się
tu stosunkowo niedawno – odczuwa
potrzebę poznania przeszłości miejscowości, z którą świadomie związali swój byt”. Wielopokoleniowym,
miejscowym rodzinom publikacja ta
też sprawi wiele przyjemności w ubogacaniu wiedzy o przeszłości swojej
„małej ojczyzny”. Bogato ilustrowana
fotografiami, z licznymi skanami archiwalnych map, książka ta staje się
ważną publikacją w biblioteczce regionalnej Zielonki.

OŚRODEK KULTURY
WE WSPOMNIENIACH
Zeszyt dziewiąty to zupełnie inna
publikacja, pełna emocji i dobrych
wspomnień. Książka pt. „…I tak to
się kręci…” to zbiór czterech autorskich tekstów: esejów-kronik-reminiscencji obejmujących 33 lata działalności Ośrodka Kultury w Zielonce
(1986-2019, obecnie Ośrodek Kultury i Sportu). Na zaproszenie pierwszej dyrektorki Grażyny Krzyżak-Krzyżanowskiej do grona autorów
dołączyli Jej następcy (niżej podpisany Grzegorz Dudzik oraz Robert
Smoderek), a także Agnieszka Sokołowska z obecnej załogi OKiS-u.
Czas, ludzie, wydarzenia – wszystko to, co w naturalny sposób z każdego ośrodka kultury robi centrum lokalnej aktywności, dobrze widać w tej
publikacji. Jest w tej książce przede
wszystkim pokazana wyjątkowa moc
społecznej energii – kumulująca się
w postaciach wielu mieszkańców
miasta, którzy – najczęściej w czasie swojej młodości – oddawali całą

swoją inwencję, budując raczkującą
i rozwijająca się instytucję.
Grażyna Krzyżanowska w prologu napisała: „1986-2019 – czas, kiedy
w mieście coś się zaczynało, by powoli, ale skutecznie przeistoczyć się
w wielki ruch WOKÓŁ KULTURY, czyli tej części życia społecznego, która
zwykle przynosi chwile wytchnienia,
radości, zabawy, satysfakcji.”
Zaczynało się kameralnie – w pomieszczeniu wielofunkcyjnym przy
sklepie w centrum osiedla Wolności, od grupy młodych entuzjastów,
których z otwartością przygarniała
pierwsza dyrektorka, potem rozwijało się w dającej znacznie więcej
przestrzeni siedzibie przy ulicy Literackiej, aż do czasów współczesnych, które kojarzą się z kolejnym
adresem instytucji poszerzonej
o nowe strefy, czyli siedzibą współczesnego OKiS-u. Ale to nie są
wspomnienia o miejscach – tylko
o ich bohaterach, którzy odcisnęli
swój znak na kulturalnej, współczesnej historii miasta. Jest dla nich podziękowaniem oraz gwarancją, że po
latach ani oni, ani ich działania nie
pozostaną anonimowe.
W 1998 roku w jednej z regionalnych gazet ukazał się artykuł,
w którym pojawiło się zdanie będące dobrą puentą do opisu tej wspomnieniowej publikacji. Redaktor zanotował: „Kiedy jadę samochodem
z Warszawy do Wołomina, zawsze
w Zielonce na światłach spoglądam na przykręconą do jakiegoś
ogrodzenia tablicę informacyjną:
ŚRODEK KULTURY. Kiedyś napis
głosił OŚRODEK KULTURY, ale ktoś
stwierdził, że lepiej brzmi ŚRODEK”.
REKLAMA

FAKTY.SAMORZĄD

Firma zmodernizuje
ulicę w Markach
Hillwood, jeden z wiodących deweloperów
nieruchomości komercyjnych, zmodernizuje ul. Okólną
w Markach w pobliżu centrum magazynowego Hillwood
Marki. Kilkusetmetrowy odcinek ulicy zyska m.in. nowy
chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie.

RD
Przebudowa
obejmie
ok.
800-metrowy odcinek ulicy Okólnej, od ulicy Słonecznej do skrzyżowania z ulicą Bielówek. Zakres
prac jest znacznie szerszy niż tylko położenie nowej nawierzchni
jezdni. Powstaną chodniki, ścieżka
rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy
oraz zjazdy. Droga zostanie wy-

posażona w nową kanalizację deszczową. Modernizacja uwzględnia
także przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia. Oprócz
tego deweloper przygotuje parking
dla samochodów osobowych, a także wybuduje pętlę autobusową wraz
z chodnikami i peronem dla autobusów. Koszt inwestycji to ponad 8 mln
złotych.
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Czy przetrwamy ten trudny czas?
Z Anną Kaczorowską, prowadzącą m.in. wołomińską restaurację „Pobite talerze”
rozmawia Rafał Pazio.
Rafał Pazio: Co w obecnej
sytuacji staje się największym
wyzwaniem?
Anna Kaczorowska: – Co mogę na

ten moment napisać? Jest bardzo
ciężko. Największym problemem
jest w tym momencie utrata płynności finansowej, a niestety w gastronomii utrata utargu z jednego
weekendu wpędza w duże długi.
Kolejnym problemem są pracownicy, którzy w tym momencie nie zarabiają (niektórzy są u nas na umowę
zlecenie). Reszta siedzi na zwolnieniu z rodzinami lub urlopie. W tym
momencie pracują współwłaściciele,
a w weekendy staramy się, by kucharze pojedynczo przychodzili do
pracy, by mogli zarobić dodatkowe
pieniądze. Nikt nie był przygotowany na coś takiego (nie mamy otwartych lokali, jedynie dostawy do domów).

Jakie cele można w takiej sytuacji przed sobą postawić?

– Naszym celem jest teraz utrzymanie firmy. Wynosy to jedyna nadzieja, by nie zamknąć restauracji.

Wspaniałe wspomnienie - fotografia sprzed kilku lat z otwarcia restauracji.

Branża ma się bardzo źle. Setki ludzi już straciło pracę, a pomoc
od państwa jest niewystarczająca.
W kolejnych tygodniach zamknie się
dużo lokali, z pewnością tych, które
jakiś czas temu dopiero się otworzyły lub miały już wcześniej problemy
finansowe.

Jakiej pomocy oczekujecie?

– Najważniejszą pomocą, którą
mógłby zapewnić rząd, jest zwolnienie z ZUS-u na okres zamknię-

cia. Nic nie da odroczenie czy
pożyczki, bo niestety do płynnego prosperowania firmy trzeba
czasu. Nie będzie tak, że za trzy
miesiące nagle ludzie rzucą się
na restauracje i będą chodzić tak,
jak przed epidemią, to potrwa.
Dlatego nie wiem, czy przetrwamy ten trudny czas. To próba dla
Polski i wielu innych państw. Musimy się jednoczyć.
(rozmowa przeprowadzona na
początku epidemii)

REKLAMA
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Zdrowych i spokojnych

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
Państwu wszystkiego co najlepsze, nieustającej pogody ducha,
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.
Niech te wyjątkowe święta, spędzone w tym roku w zaciszu naszych
domów będą przepełnione wiarą,
a Zmartwychwstały Chrystus doda Nam wszystkim nadziei i otuchy.
Wszystkim Państwu życzę, abyśmy po świętach mogli w zdrowiu
wrócić do wykonywania swoich obowiązków.

Dariusz Kokoszka
Wójt Gminy Jadów
wraz z pracownikami
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TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

Uzupełniliśmy „białe plamy”
w historii Anny Walentynowicz

- 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

Z Dorotą Karaś i Markiem Sterlingowem, autorami jednej
z najważniejszych książek tego roku w Polsce, której akcja
toczy się również w Tłuszczu, rozmawia Marcin Ołdak.
Marcin Ołdak: „Walentynowicz. Anna szuka raju” to
książka, nad którą pracowaliście kilka lat. Czym ta
biografia słynnej działaczki
Solidarności różni się od
poprzednich?
Dorota Karaś: – Różnic jest

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

sporo. Dotychczasowe publikacje były autobiografiami bądź
opierały się prawie wyłącznie na
jej wspomnieniach. Siłą rzeczy
omijały całe fragmenty jej życiorysu, o których nie chciała czy
nie umiała mówić. Takich „białych plam” było dużo. Uzupełniliśmy je.
Marek Sterlingow: – Pierwszą
tajemnicą, z którą musieliśmy się
zmierzyć, było jej pochodzenie.
Wbrew temu, co o sobie mówiła,
nie pochodziła z polskiej rodziny z Wołynia, która ją osierociła
w 1939 roku. Była Ukrainką, miała kilkoro rodzeństwa, jej matka
umarła dwa lata przed wojną,
ale ojciec przeżył, wziął kolejny
ślub. W 1941 roku, gdy Anna miała
12 lat, oddał ją na służbę do polskiej rodziny Teleśnickich. Trzy
lata później razem z nimi uciekła
z Ukrainy. Trwała rzeź wołyńska.
Anna była wtedy przekonana,
że cała jej ukraińska rodzina nie
żyje. Jak się później okazało, myliła się. Pojechaliśmy na Ukrainę,
udało nam się ich odnaleźć.

W trakcie tej kilkuletniej
pracy pojawiliście się także
w Tłuszczu i okolicach. Moglibyście o tym opowiedzieć?
Dorota Karaś: – Rodzina, która

przygarnęła Annę Walentynowicz,
miała tu krewnego, Leona Teleśnickiego. Po ucieczce z Wołynia
w 1944 roku zamieszkali w jego
leśniczówce w Malcowiznie pod
Tłuszczem. Było im trudno, mieli
kłopoty z żywnością, mieszkańców prześladowali Niemcy. Anna
wspominała ten czas bardzo źle,
ale pominęła wiele szczegółów.

Losy tej leśniczówki to ciekawa
wojenna historia. Leon był związany
z Armią Krajową, była tu radiostacja,
przez chwilę w czasie akcji „Burza”
znajdował się się nawet sztab podziemnej organizacji. Leon Teleśnicki został aresztowany i zesłany na
Syberię. Anna zaraz po wyzwoleniu
wyjechała do Gdańska ze swoimi
opiekunami.
Marek Sterlingow: – W Gdańsku
mieszkała z rodziną Teleśnickiech
jeszcze pięć lat. Potem od nich odeszła, znalazła pracę w stoczni. Gdy
jako przodowniczka pracy została ikoną nowego socjalistycznego
państwa, mówiła o nich już tylko
źle. Ile w tym było prawdy, a ile komunistycznej propagandy? My tego
nie przesądzamy. Ale dotarliśmy do
potomków rodziny Teleśnickiech
i przedstawiliśmy też ich wersję. Ich
zdaniem Anna w tej rodzinie traktowana była jak córka.
Dorota Karaś: – W stoczni Anna robiła karierę jako działaczka związkowa oraz wyróżniająca się spawaczka.
To był dla niej ogromny awans społeczny i materialny. Po szesnastu latach ciężkiej pracy zachorowała na
raka. Jakoś z tego wyszła, przekwalifikowała się na suwnicową, ale zabolało ją, że straciła na tym finansowo.
Znów zaczęła się buntować. W 1978
roku poznała Bogdana Borusewicza
z KOR i związała się z nielegalną
opozycją.

Przeprowadziliście rozmowy
z wieloma ludźmi opozycji antykomunistycznej. Jak to się stało,
że przywódcy Wolnych Związków Zawodowych i pierwszej
„Solidarności” tak bardzo się ze
sobą skłócili?
Marek Sterlingow: – To też jest

wielowątkowa
niejednoznaczna
opowieść. Po sukcesie, jakim były
strajki w 1980 roku, ta garstka opozycjonistów wyszła z cienia, stali się
celebrytami. Jeździli po Polsce, na
spotkania z nimi przychodziło tysiące ludzi. Jednym do głowy uderzyła

woda sodowa, inni odczuwali zawiść. Te w gruncie rzeczy naturalne
konflikty od samego początku podsycała Służba Bezpieczeństwa.
Dorota Karaś: – Głównym celem
SB było podtrzymywanie konfliktu
miedzy Lechem Wałęsą a środowiskiem Anny Walentynowicz. W tym
celu organizowali tajne operacje, zatrudniali specjalnych agentów. Odnaleźliśmy jedną taka agentkę, która
działała pod pseudonimem „Krzysztof 2”. Jej opowieść o kulisach tej
operacji jest niezwykle ciekawa.

Księgarnie, póki co, zamknięte,
ale gdyby mieszkańcy Tłuszcza
zechcieli kupić książkę, to czy
istnieje możliwość jej nabycia
w inny sposób?
Marek Sterlingow: – Książkę moż-

na zamówić z dostawą do domu
w księgarni internetowej Wydawnictwa Znak (znak.com.pl) oraz na
stronie empik.com. Jest również dostępna w formie e-booka, na stronie
woblink.com.

REKLAMA

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

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy najlepsze życzenia,
by ten cudowny czas upłynął pod znakiem odpoczynku
w rodzinnym gronie i gromadzenia pozytywnej energii
do dalszego działania.
Paweł Pniewski

Jacek Orych

Przewodniczący Rady Miasta

Burmistrz Miasta Marki

6

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 3 (404) 8 kwietnia 2020, www.facebook.com/faktywwl

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

FAKTY.SAMORZĄD

Plan zagospodarowania centrum Duczek
Do 30 kwietnia burmistrz Wołomina przedłużyła możliwość składania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego centrum Duczek,
gmina Wołomin (obszar pomiędzy rzeką, ul. Kolorową, Szosą Jadowską i linią kolejową). Spotkanie, które zostało zorganizowane z mieszkańcami
w Szkole w Duczkach (jeszcze przed zamknięciem), na wniosek miejscowej radnej Katarzyny Pazio, pokazało, jak ważna jest rozmowa i zmiany
w projektowanym planie.
RD
Mieszkańcy zgłaszali przede
wszystkim uwagi do koncepcji przeznaczenia „pod park” terenu pomiędzy ul. Szkolną a placem kościelnym
oraz nie podobał im się pomysł
przeznaczenia terenów – biegnących od ul. Willowej do ul. Nowej,
położonych wzdłuż ul. Szosa Jadowska – na usługi, w tym dopuszczenie usług uciążliwych. Sprzeciw
mieszkańców wzbudził również ślad
planowanej drogi wojewódzkiej biegnącej wzdłuż rzeki Czarna. Obecne
na spotkaniu osoby zapewniały, że
mimo iż gmina przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania
centrum Duczek w 2014 roku, to
przez tyle lat nikt ich o tym fakcie
nie informował, nikt z nimi nie rozmawiał. Ich zdaniem niewiele osób
czyta stronę www urzędu oraz śledzi wszystkie ogłoszenia urzędowe
w prasie.

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

Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Wołomina Dariusz Szymanowski zapewnił, że cieszy się, że
spotkanie w sprawie projektu planu
zagospodarowania przestrzennego
zostało zorganizowane i wszystkie
uwagi, które wpłyną do przygotowanego dokumentu, będą skrupulatnie rozpatrzone. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie,
a zarazem radna z Duczek, Katarzyna Pazio podkreśliła, że nie wyobraża sobie, aby tak strategiczny dokument był uchwalony wbrew woli
mieszkańców i zachęciła, aby w wyznaczonym terminie zgłosić pisemnie do Urzędu Miejskiego wszelkie
uwagi, sugestie i propozycje rozwiązań do przygotowanego dokumentu.
Ze względu na epidemię koronawirusa burmistrz Wołomina wydłużyła termin składania uwag do
projektu planu zagospodarowania
przestrzennego centrum Duczek do
30 kwietnia br.

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

tel. 510 388 204
z Mycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290
z Wycinka drzew, czyszczenie działek z
zarośli, usługi rębakiem, tel. 500 351 199

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

PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.
PROJEKTY

TEL. 602 724 738

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

Ogrodzenia

PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

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

tel. 605-105-545

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.

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

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

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

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

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

MECHANIKA POJAZDOWA

Usługi remontowo wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, hydraulika,
panele, tel. 606 826 224
z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764
z Wykonam tynki wewnętrzne , zewnętrzne tradycyjnie, docieplenia oraz
podbitki. Tel. 607 728 270
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

AUTO PRIMO

Wołomin, ul. Powstańców 29A
– wjazd od ul. Lipińskiej

tel. 509 039 028

z Sprzedam w Kamiance k. Ostrołęki
2 ha ziemi - w tym działka budowlana
z mediami, przy lesie, tel. 692 623 397
z Mam do wynajęcia kawalerkę w
Ossowie – pokój, kuchnia, łazienka,
tel. 501 659 199
z Sprzedam działki w Ossowie o szerokości 28 m i 42 m tel. 501 659 199

Nieruchomości wynajmę
z Do wynajęcia pawilon handlowy o
powierzchni 105 m2 w Wołominie, ul.
Kościelna 13, tel. 600 902 003

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
Nauka

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

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

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWOJE OGŁOSZENIE

22 787 07 11
664 200 502

fakty.wwl
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Organizujemy się na nowo
Z Jackiem Cyganem prowadzącym firmę Toyota Marki rozmawia Rafał Pazio.
W związku z tym, iż bezpieczeństwo
jest naszym głównym priorytetem,
zdecydowaliśmy się wyposażyć naszych pracowników w środki ochrony
osobistej najwyższej jakości. Stosujemy się do wszystkich aktualnych
wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Wprowadziliśmy jednozmianowy tryb
pracy na wszystkich stacjach, całe
obsady zmianowe rotują raz w tygodniu, maksymalnie korzystamy z pracy zdalnej. Inspektor BHP przeprowadził wśród załogi szkolenia z zakresu
zapewnienia bezpieczeństwa.

Jakie cele stawia sobie zespół?

Rafał Pazio: Co w obecnej
sytuacji staje się największym
wyzwaniem?
Jacek Cygan: – Obecna niespotyka-

na i trudna sytuacja wymaga od nas
podejmowania decyzji, które nie tylko organizują życie firmy na nowo,
ale również mają wpływ na zdrowie
naszych Klientów i Pracowników.

– Głównym celem naszego zespołu
jest niezmiennie zadowolenie Klienta. Staramy się dostosować sposób
świadczonych przez nas usług do
panującej sytuacji. Wprowadziliśmy
szereg udogodnień i rozwiązań mających na celu zmniejszenie kontaktu osobistego. Oferujemy możliwości zakupu nowego lub używanego
samochodu w Wirtualnym Salonie,
gdzie podczas rozmowy video Klient
może obejrzeć wybrane przez siebie
auto oraz skonsultować się z naszym
Doradcą bez wychodzenia z domu.
Dodatkowo zapewniamy możliwość

FAKTY.SAMORZĄD

Samorządowcy
na dobre i złe czasy
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wołominie,
zaplanowana na dzień 23 marca, nie odbyła się
z powodu braku wymaganego prawem kworum. Na
sesję przybyło jedynie 7 z 21 radnych.
RD
Obecni byli: Katarzyna Pazio,
Aneta Adamus, Magdalena Zych,
Edyta Babicka, Agata Bochenek,
Marek Górski i Wojciech Plichta.
Ze względu na brak kworum (wystarczającej liczby obecnych) nie
podjęto kilku ważnych uchwał,
m.in. dotyczącej przekazania dotacji z budżetu gminy Wołomin
na rzecz Szpitala w Wołominie
oraz nie przekazano środków finansowych na budowę oświetlenia przy remontowanym odcinku
ul. 100-lecia w Zagościńcu.

PROŚBA O WSPARCIE
– Mieszkańcy wybrali mnie na
radną nie tylko na dobre czasy –
mówi Katarzyna Pazio, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie, która przyjechała na sesję.
– Każdy z nas boi się dziś o swoje zdrowie i życie. Jednak praca
na rzecz społeczności lokalnej
to obowiązek każdego samorządowca. Co by było, gdyby lekarze,
pracownicy służby zdrowia albo
pracownicy sklepów nie przyszli
do pracy? Dlaczego oni muszą narażać swoje życie, a radni mogą nie
pracować nawet pół roku, bo będą,
np. mieli obawy, czy są wystarczająco bezpieczni? – pyta retorycznie wiceprzewodnicząca.
Radni, którzy pojawili się na sesji, złożyli w imieniu wszystkich
radnych Klubu Pozytywny Wołomin wniosek do Burmistrz Wołomina o udzielenie przez gminę
wsparcia przedsiębiorcom na czas
występowania epidemii koronawirusa. W piśmie poprosili o zwolnienie z czynszu właścicieli firm
wynajmujących lokalne od gminy
Wołomin oraz o zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z podatku od
nieruchomości.

OBNIŻENIE CZYNSZU
Na decyzję władz Wołomina nie trzeba było długo czekać. Burmistrz Elżbieta Radwan
wydała zarządzenie, zgodnie
z którym, przedsiębiorcy wynajmujący lokal od gminy Wołomin, którym epidemia utrudniła
bądź uniemożliwiła prowadzenie
działalności, mogą wnioskować o
obniżenie czynszu w miesiącach
kwiecień – czerwiec, nawet do
100%. Urząd zaapelował również
do prywatnych właścicieli nieruchomości, w tym do największej
wołomińskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, o udzielenie takiego wsparcia dla przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej
odczuli skutki epidemii. Gmina
Wołomin rozważa dodatkowo
odroczenie lub rozłożenie na raty
podatku od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w granicach wyznaczonych
przepisami Ordynacji Podatkowej. - Staramy się pomóc naszym
przedsiębiorcom w tym trudnym
dla nas wszystkich czasie na tyle,
na ile możemy. Oprócz pomocy związanej z obniżką czynszu,
promujemy wołomińskich przedsiębiorców, którzy dowożą jedzenie na wynos, a także pamiętamy
o lokalnych sklepach, które prowadzą sprzedaż online i dostarczają towary do domów. Ich lista
jest na bieżąco aktualizowana
na naszej stronie internetowej mówi burmistrz Elżbieta Radwan.
- Jesteśmy otwarci na wszelkie
inicjatywy, które pomogą naszym
lokalnym przedsiębiorcom nie
tylko przetrwać ten trudny czas,
ale i rozruszać firmę na nowo po
zażegnaniu kryzysu związanego
z epidemią. Osoby zainteresowane współpracą zachęcane są do
kontaktu mailowego.

ubezpieczenia i sfinansowania zakupu w formule on-line. Na życzenie
klienta pojazd może być bezpiecznie
dostarczony pod wskazany adres.
W Serwisie świadczymy również
usługi door to door, czyli odbieramy
samochód spod domu klienta, przywozimy na stację, dokonujemy niezbędnych napraw, dezynfekujemy

z użyciem profesjonalnych preparatów i odwozimy.

Jak sytuacja pandemii wpływa
na branżę?

– Najbardziej zauważalnym objawem pandemii jest zdecydowanie mniejszy ruch w salonach, co
w oczywisty sposób odbije się na

wynikach finansowych. Kolejnym
problemem jest konieczność monitorowania ciągłości dostaw zarówno samochodów, jak i części.
Niekorzystnym z punktu widzenia
zarówno dealera, jak i klienta są
utrudnienia w wydziałach komunikacji związane z rejestracją nowo
nabytych pojazdów.

FAKTY.BIZNES

Targ.info – recepta
na zamknięte targowiska
Wraz z zapanowaniem pandemii koronawirusa znaleźliśmy się w nieprzewidzianej
przez nikogo sytuacji. Handel spotkał się z ograniczeniami, których nikt jeszcze kilka
miesięcy temu nie brał pod uwagę. Szczególnie bolesne dla lokalnego handlu jest
zamknięcie targowisk.
Michał Janik
Sens tego kroku bywa przez
wielu podważany, zaś w Jadowie po wysłuchaniu argumentów
kupców i mieszkańców wójt Dariusz Kokoszka ostatecznie targowisko otworzył. Istotnie trudno
zrozumieć, czemu targowiska na
świeżym powietrzu mają być zamknięte, podczas gdy sklepy w zamkniętych pomieszczaniach, gdzie
wirus ma o wiele lepsze warunki
zarażania, pozostały otwarte.
Tak czy inaczej znaleźliśmy się
w sytuacji, kiedy dotychczasowe
relacje między kupcami i rolnikami, a konsumentami zostały przerwane. W tej sytuacji na ratunek
może przyjść Internet, pozwalający
na bezpośrednią komunikację po-

między sprzedającym i kupującym.
Jednym z serwisów, które powstały
dokładnie w tym celu, jest https://
targ.info. Pomysłodawcą portalu jest Marcin Dancewicz, który
częściowo przy pomocy zaprzyjaźnionych ochotników, częściowo
w ramach firmy ExpandingWeb,
rozwinął usługę.
Pomysł serwisu jest bardzo prosty: producent lub rzemieślnik
może napisać bezpłatne ogłoszenie reklamujące jego towar. Ogłoszeniodawca może podać adres, co
spowoduje, że jego usługa zostanie
naniesiona na mapę. Dzięki temu
ewentualni klienci będą mogli łatwo odnaleźć go w sąsiedztwie.
Grupa sympatyków Konfederacji z Wołomina, wśród których
jest autor niniejszego artykułu, poREKLAMA

stanowiła wykorzystać ten portal,
jako mechanizm promocji lokalnego handlu, by dać szansę kupcom
na utrzymanie kontaktów z ich
klientami. Serdecznie zapraszamy
do rejestrowania się! W razie problemów zapraszamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną
(michaljanjanik@gmail.com),
lub
poprzez numer telefoniczny 607230-268. Dla Konfederacji jednym
z warunków niepodległości Polski
jest polski handel i polska produkcja. Miejmy nadzieję, że targ.info
pomoże w tym trudnym czasie
utrzymać drobną przedsiębiorczość, która jest fundamentem
gospodarczego rozwoju. Portal
można wesprzeć przez serwis Patronite pod adresem: https://patronite.pl/targinfo.
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Elitarne technikum w Jadowie
O kulisach powołania Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego i Szkoły Branżowej
w Jadowie opowiedział nam wójt Dariusz Kokoszka.

Ciemno wszędzie,
głucho wszędzie!
Rozmowa Rafała Pazio z Markiem Pietrzakiem,
właścicielem firmy „U Pietrzaków” w Zielonce.

Rafał Pazio: Co w obecnej sytuacji staje się największym
wyzwaniem?
Marek Pietrzak: – Branża ga-

Rafał Orych: Jak zrodził się pomysł na utworzenie Technikum?
Dariusz Kokoszka: – Inicjatorem

utworzenia w Jadowie szkoły ponadpodstawowej był dyrektor SP nr
2 w Jadowie pan Adam Bala, który
nie musiał długo przekonywać mnie
i radę gminy do słuszności swojego
pomysłu. W obliczu reformy oświaty, kiedy musieliśmy zdecydować,
w jaki sposób wykorzystamy budynek po likwidowanym właśnie
gimnazjum, alternatywa utworzenia nowoczesnej i dostosowanej
do potrzeb nie tylko uczniów, ale
także rynku pracy placówki była
kusząca. Owszem, mieliśmy obawy.
Głównym problemem jak zwykle są
finanse. Będzie to szkoła, dla której organem prowadzącym będzie
nie jak w przypadku większości
szkół ponadpodstawowych powiat,
a właśnie gmina Jadów. Musieliśmy
zastanowić się, czy gminę stać na
taki wydatek. Przed podjęciem decyzji odwiedziliśmy podobną szkołę pod Toruniem, której organem
prowadzącym jest gmina i szkoła
ta nie jest obciążeniem dla budżetu. Kolejnym problemem był czas,
który w przypadku skomplikowanej procedury prawnej, jaką jest
utworzenie szkoły, działał na naszą
niekorzyść. Na szczęście dzięki zrozumieniu Mazowieckiego Kuratora
Oświaty udało się pokonać problemy natury formalnej. Również Rada
Gminy podjęła pozytywną decyzję
w tej sprawie. Cieszę się, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że
wspieranie edukacji i inwestowanie
w młodzież są najlepszą inwestycją
jaką możemy wykonać dla rozwoju
naszej gminy. Jestem przekonany,
że ta decyzja zaprocentuje w przyszłości. Do dyspozycji młodzieży
oddamy nie tylko budynek szkoły
z nowoczesnymi pracowniami, ale
również doskonałą bazą infrastruktury sportowej. Zgodnie z nowoczesnym modelem kształcenia umiejętności zawodowe uczniowie powinni
nabywać w miejscu wykonywania
pracy. W szkole będą odbywały się
zajęcia dydaktyczne niewymagające
specjalistycznych pracowni.

stronomiczna ma w obecnej
sytuacji „związane ręce” . Oczywiście nie neguję zasadności
wprowadzonych przepisów i tak
jak wielu innych przedsiębiorców zastosowałem się do rozporządzenia, zawieszając działalność restauracji. Nasz główny
zysk pochodzi z rodzinnych imprez okolicznościowych, które
w tym wypadku zostały odwołane. Największym wyzwaniem dla
nas będzie obecnie wywiązanie
się z obowiązków finansowych
wobec Państwa (podatki, składki pracownicze etc.) przy braku
bieżących zysków.

Piekarnia-Cukiernia „Jadowska”,
Hotel Batory, Zakłady Mięsne
Jadów – to niektórzy z partnerów, u których młodzież będzie
mogła pobierać praktyki.

– Kierunki kształcenia, jakie proponujemy młodzieży, są wynikiem
dogłębnej analizy lokalnego rynku
pracy. Właściciele dużych przedsiębiorstw znajdujących się w naszej najbliższej okolicy od lat skarżą się na brak wykwalifikowanego
personelu. Młodzież, która rozpoczyna swoją pracę po nauce w liceum, nie tylko nie ma kwalifikacji
związanych z konkretnym zawodem, ale niestety często nie potrafi
odnaleźć się w zespole, ma problemy w komunikacji z klientami, ma
za to często błędne wyobrażenie
o funkcjonowaniu firmy. Wspólnie
z naszymi partnerami chcielibyśmy
wykształcić w młodych ludziach
potrzebę rozwoju osobistego, aktywną postawę zorientowaną na
osiągnięcie sukcesu. Dopiero połączenie takiej postawy w połączeniu
ze specjalistyczną wiedzą oraz nabytymi podczas praktyk umiejętnościami praktycznymi daje nam
pracownika, o jakiego dziś walczą
przedsiębiorcy. Odpowiadając na
Pańskie pytanie, firmy dostaną
pracownika, o jakim marzą, a nasi
uczniowie będą atrakcyjni pod
względem kwalifikacji i kompetencji.

Jakie jest zainteresowanie nową
ofertą?

– Rekrutacja rozpoczęła się
15 marca, niestety zbiegła się
w czasie z epidemią koronawirusa
i zamknięciem szkół, dlatego na
chwilę obecną jesteśmy bardzo
ostrożni w szacunkach. Codziennie odbieramy jednak telefony od
rodziców, dla których możliwość
posłania młodzieży do szkoły tu
na miejscu, bez konieczności dojazdów jest atrakcyjna. Młodzież
natomiast najbardziej interesuje
możliwość odbycia praktyk i staży poza granicami kraju, co w dobie globalizacji wydaje się zupełnie zrozumiałe.

Jakie cele stawia sobie zespół?

Czy Jadów jest atrakcyjnym
miejscem dla młodzieży?

– Naturalnym jest, że młodzi ludzie chcą spróbować czegoś zupełnie nowego, w innym miejscu.
Szczególnie, że miejsca odległe
od domu wydają się im atrakcyjne.
Tam o wiele łatwiej zachować anonimowość, nikt nikogo aż tak bardzo nie pilnuje. Nasz szkoła ma być
zaprzeczeniem tych ogromnych
molochów, w których nauczyciele
nie wiedzą o uczniach zupełnie nic.
Naszej oferty absolutnie nie kierujemy do osób, które naukę w technikum czy szkole branżowej traktują jako okazję do łatwiejszego życia.
Szkoła w Jadowie ma być szkołą
niewielką, ale elitarną ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z jednej
strony stawiamy na rozwój samodzielności młodzieży, ale z drugiej
planujemy
ścisłą
współpracę
z rodzicami. W dzisiejszych czasach miejsce, w którym znajduje się
budynek szkoły, nie ma znaczenia,
nasi uczniowie wraz z opiekunami
będą brać udział w najważniejszych
wydarzeniach, targach, konferencjach i tym podobnych, związanych
z wybranym zawodem. Jak wspomniałem wcześniej planujemy też
organizację staży i praktyk zagranicznych. A i w samym Jadowie jest
co robić. Młodzież czas po szkole
może spędzić na boisku, w bibliotece czy GOK-u, który specjalnie dla
nich przygotuje ofertę zajęć dodatkowych.

– Chcemy pozostać w niezmienionym składzie. Wszyscy
znaleźliśmy się w nowej dla nas,
nieznanej dotąd sytuacji. Zarówno właściciele, jak i pracownicy
muszą przetrwać tę przymusową przerwę. To czas dla naszych
rodzin; część załogi ma małe
dzieci, którymi na czas zamknięcia przedszkoli i szkół musi się
zająć. Liczymy, że gdy sytuacja
się unormuje i zagrożenie minie,
będziemy mogli wrócić do pracy pełni motywacji i sił. Każdy
restaurator zrozumie, co mam

na myśli: zbliża się maj, sezon przyjęć komunijnych, a my już oczami
wyobraźni widzimy naszych eleganckich Gości i stoły zastawione
pysznościami. Widząc, jak sytuacja
przestoju powoduje strach i niepewność jutra, wrócimy do ciężkiej
pracy po prostu szczęśliwi, bogatsi
o nowe doświadczenie.

Jak sytuacja pandemii wpływa
na branżę?

– Jak już powiedziałem, branża gastronomiczna będzie musiała
zmierzyć się z wieloma problemami: finansowymi, kadrowymi.
Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko
nasza branża ucierpi, jednak przyłączamy się do apelu innych przedsiębiorców i prosimy naszych Gości:
„Zmień termin, nie odwołuj!”.

Jakie jest oczekiwanie dotyczące
wsparcia od władz państwowych i samorządowych?

– Jak wiele firm mamy nadzieję
na skorzystanie z tarczy antykryzysowej. Liczymy, że rząd obniży obowiązkowe składki na ZUS, podatki
i we współpracy z bankami zmodyfikuje plany spłat dla kredytobiorców. Życzymy wszystkim zdrowia,
wierzymy, że cała sytuacja zostanie
opanowana w najbliższym czasie
i już niedługo będzie można spotkać się w restauracji „U Pietrzaków”,
również w grupach powyżej 50 osób.
(rozmowa przeprowadzona na
początku epidemii)
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ESTETYKA DOMU
PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów
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