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Wołomin.
Nowa władza policyjna
I znów zmiany w Komendzie Powiatowej Policji. Całkiem niedawno,
bo w 2006 roku funkcję komendanta
objął inspektor Jerzy Piątkowski.
W piątek, 23 października jego obowiązki przejął podinspektor Robert
Makowski.

Czytaj na str. 2

Czerwone autobusy, białe busy
i przystanki donikąd...
Od dwóch tygodni mieszkańcy Radzymina przyzwyczajają się do autobusów podmiejskich. Linia 738 zdobywa sobie rosnące grono zwolenników, zaś przedstawiciele samorządu coraz odważniej mówią o skutecznym rozwiązaniu problemu komunikacji w gminie. Czy słusznie?

Marki.
Apel do premiera
O akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”
pisaliśmy na łamach „faktów.wwl”
wielokrotnie. Kilka dni temu nastąpił
kolejny punkt zwrotny w tym temacie. Przedstawiciele Grupy Marki
2020 zwrócili się do Donalda Tuska
z prośbą o wsparcie w sprawie budowy kluczowej dla miasta arterii.
Stosowne pismo zostało złożone
w ubiegłym tygodniu w Centrum
Obsługi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Krzysztof Dobrzyniecki
wiceprezes Stowarzyszenia
„Radzymińskie Forum”

Czytaj na str. 4

Wywiad.
By stare zdjęcia
nie wylądowały
w śmietniku...
Kilka miesięcy temu powstał portal
„Dawny Wołomin. Wspomnienia
o mieście i ludziach”. O jego idei
rozmawiamy z Łukaszem Rygało,
pomysłodawcą i administratorem.

Czytaj na str. 11

Naukowcy w Ząbkach
Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN od kilku lat
organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą „Warsaw Regional Forum”. Ich integralną częścią
są dwudniowe studia terenowe.
Tematem tegorocznego spotkania
naukowców było znaczenie powiązań sieciowych (gospodarczych,
społecznych, infrastrukturalnych,
przyrodniczych, administracyjnych)
w rozwoju regionalnym. Aby pokazać uczestnikom z zagranicy przykład funkcjonowania jednej gminy
w Polsce, wybrano miasto z naszego
powiatu – Ząbki.

Czytaj na str. 14

REKLAMA

fot. JH

– Zanim sukces na dobre uderzy do głowy włodarzom naszego miasta, przyjrzyjmy się faktom – proponuje jeden z lokalnych przewoźników. Czerwone autobusy
stołecznego ZTM-u obsługują w tej chwili
trzy połączenia w gminie: do Radzymina,
Nadmy i Załubic. Jak wiadomo, te trzy
linie w żaden sposób nie uzupełniają się.
Odciętych od świata pozostaje kilkanaście
pozostałych sołectw w gminie Radzymin,
do których nie dociera ani „czerwoniak”,
ani gminny busik. Wkrótce z krajobrazu
tych miejscowości znikną także ostatnie
autobusy lokalnych przewoźników.
– Trzech zbankrutowało w dniu,
w którym „czerwoniaki” ruszyły do Załubic.
W chwili uruchomienia linii 738 ja również stałem się bankrutem – stwierdza Sylwester Wilczyński, który od kilkunastu lat
woził mieszkańców gminy do Warszawy.
– Wraz z moją rezygnacją odcięci od
świata pozostaną mieszkańcy ul. Weteranów oraz Łąk Radzymińskich. Bezpośrednie połączenie z Radzyminem stracą też
mieszkańcy Białobrzegów i Beniaminowa
w sąsiedniej gminie Nieporęt – wylicza
Pan Wilczyński.

Zachodnia rubież odcięta
Kursujący z Opola przez Borki do
Radzymina i Sierakowa busik przejeżdża
tylko przez część wsi Łąki Radzymińskie.
Tymczasem, gdyby trasę jego przejazdu
wydłużyć o dwa, trzy kilometry, mógłby
z powodzeniem obsłużyć nie tylko mieszkańców tej wsi, ale i sąsiedniego Beniami-

nowa. Co prawda, ta druga miejscowość
położona jest w gminie Nieporęt, jednakże
należy do parafii Radzymin.
Poza tym wielu mieszkańców dojeżdża
do Radzymina na zakupy, do szkół i do
pracy. Można więc uznać, że stworzenie
stałego połączenia z miastem jest na tym
terenie w pełni uzasadnione.
– Rozważamy, żeby busik z Borek
dojeżdżał do granicy gminy w Łąkach
Radzymińskich. Problem w tym, że nie ma
tam miejsca na „nawrotkę” – wyjaśnia wiceburmistrz Radzymina Andrzej Siarna.
– Ciekawe, że problemu „nawrotki” nie
dostrzega kierowca szkolnego gimbusa,
który codziennie zawraca na najbliższym
skrzyżowaniu – mówią mieszkańcy.

„Czerwoniakiem”
z Radzymina nad Zalew?
Być może korzystniejsze byłoby inne
rozwiązanie, nad którym zastanawiają się
władze Radzymina.
– Byłoby z pożytkiem dla obydwu gmin,
gdyby uruchomić linię „czerwoniaków”:
Białobrzegi – Beniaminów – Łąki – Radzymin. Skorzystaliby na tym zarówno
mieszkańcy, jak i pracownicy licznych
zakładów produkcyjnych skupionych
przy ul. Weteranów. Jesteśmy otwarci na współpracę z wójtem Nieporętu
w tym temacie – utrzymuje wiceburmistrz
Radzymina.
Przedłużenie linii „czerwoniaków”
z Nieporętu do Radzymina wymagałoby,
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oczywiście, współfinansowania z budżetu
obu gmin. Niestety, już przykład linii do
Załubic uzmysłowił, że samorządowcy
nie potrafią w tym względzie wypracować
porozumienia.

Dyskusje są,
decyzji nie ma
Podobna sytuacja ma miejsce na przeciwległym krańcu gminy Radzymin, na
pograniczu z gminą Wołomin. Utworzenie
komunikacji busowej na linii Radzymin
– Wołomin byłoby korzystne nie tylko
dla mieszkańców obydwu miast, ale również rozwiązałoby problem komunikacji
w Ciemnem, Jankowie, Rżyskach albo
Czarnej. Niestety i w tym przypadku
burmistrzowie nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii współfinansowania
zaproponowanych połączeń.

Czytaj na str. 10
REKLAMA

Na niwie społecznej działam już od
wielu lat, ale dopiero w 2006 roku
współzakładając Stowarzyszenie
„Radzymińskie Forum”, podejmując
wiele inicjatyw lokalnych, doceniłem
rolę prasy lokalnej.
Działalność organizacji pozarządowych (NGO) nie byłaby możliwa
bez udziału prasy. To dzięki relacjom w mediach lokalnych możemy
docierać ze swoimi inicjatywami,
pomysłami do olbrzymiej części
mieszkańców naszej gminy i powiatu. Na łamach „faktów.wwl” niejednokrotnie mogliśmy przedstawiać
efekty naszych działań.
Dzięki prasie lokalnej jesteśmy
na bieżąco informowani o tym,
co dzieje się w naszej najbliższej
okolicy. Prasa lokalna dostarcza
wiedzy, motywuje oraz inspiruje do
działania, pozwala reagować na
lokalne problemy.
Dla mieszkańców prasa jest źródłem informacji na tematy kulturalne,
sportowe, samorządowe i wiele
innych. Buduje świadomość obywatelską, aktywność i zaangażowanie
czytelników.
Warto czytać „fakty.wwl”, gdyż
w sposób obiektywny relacjonują
wydarzenia lokalne, dostarczają
ciekawych informacji, a przede
wszystkim ustrzegają się „tanich
sensacji”, od których w dzisiejszych
czasach aż gęsto w prasie ogólnopolskiej.
„ f a k t y. w w l ” n i e p r z e m y c a j ą
w tekstach i nie narzucają swoich
poglądów, opinii, ale relacjonują
fakty, takimi jakie są.

OKNA
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Marki. Apel do premiera

This Is It
Materiał filmowy został nakręcony
w okresie od kwietnia do czerwca 2009
roku w Staples Center w Los Angeles
oraz w Forum w Inglewood podczas
przygotowań Jacksona do „This Is It”
– serii pięćdziesięciu koncertów, jakie
Jackson planował zagrać w O2 Arena
w Londynie.
„This Is It” oferuje fanom Jacksona
i wielbicielom muzyki na całym świecie
rzadkie zakulisowe spojrzenie na wykonawcę, jego karierę i przygotowania
do spektakularnego widowiska. Film
zapewni kinomanom niezapomniane
przeżycie zestawione z obszernym
materiałem pokazującym szczegółowe
przygotowania Jacksona do londyńskich
koncertów.

O akcji „Tak dla Obwodnicy Marek” pisaliśmy na łamach „faktów.wwl” wielokrotnie.
Kilka dni temu nastąpił kolejny punkt zwrotny w tym temacie. Przedstawiciele Grupy Marki 2020 zwrócili się do Donalda Tuska z prośbą o wsparcie w sprawie budowy
kluczowej dla miasta arterii. Stosowne pismo zostało złożone w ubiegłym tygodniu
w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Już wkrótce w kinie Kultura, Wołomin, ul. Mickiewicza 9
tel. (0-22) 776 27 51.
fakty kulturalne

Marki.
Pokaż swój talent !
Marecki Ośrodek Kultury przy ul. Fabrycznej 2 zaprasza
do udziału w IX Prezentacjach Plastyki Mareckiej 2009
pod patronatem burmistrza Marek. Celem wystawy jest
udostępnienie licznym bywalcom MOK-u twórczości
mareckich artystów, zacieśnienie więzi między twórcami mareckimi, także międzypokoleniowych, tworzenie
i umacnianie elity kulturalnej w naszym mieście.
Prezentacja będzie się składać z czterech dziedzin sztuki: malarstwo, tkanina, grafika
i rysunek. Uczestnikami mogą być: plastycy profesjonalni i amatorzy, studenci i uczniowie
szkół plastycznych związani z Markami jako miejscem zamieszkania, urodzenia lub pracy.
Jeden uczestnik wystawy może pokazać od jednej do sześciu prac, w zależności od
ich formatu.
Prace powinny być oprawione w ramy własne lub odpowiednie passe-partou (galeria
dysponuje ramami aluminiowymi) a na odwrocie opatrzone metryczką z: imieniem
i nazwiskiem twórcy, tytułem i rodzajem techniki oraz wymiarami.
Organizatorzy wystawy nie ograniczają technik plastycznych, ale w Galerii MOK-u ze
względu na organizację różnych imprez i zajęć edukacyjnych nie ma możliwości prezentacji form przestrzennych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac na wystawę.
Prace, wypełnione karty zgłoszeń i zdjęcia należy dostarczyć do galerii do 20 listopada.
Uroczysty wernisaż nastąpi 12 grudnia a zakończenie wystawy – 30 stycznia 2010 roku.
16 stycznia odbędzie się spotkanie autorskie z udziałem krytyka sztuki Marii Teresy
Krawczyk. Początek wszystkich imprez – o godz. 17.00.
Marecki Ośrodek Kultury prosi o jak najszybsze zgłoszenie udziału w wystawie ze
względów organizacyjnych. Informacje: www.mokmarki.pl, tel. (0-22) 781 14 06.
opr. eda

fot. www.obwodnicamarek.pl

Panie Premierze! Prosimy o działania
na rzecz tej inwestycji – piszą przedstawiciele Grupy Marki 2020. – Nie
chcielibyśmy bowiem, żeby doszło do
sytuacji, w której kilka tysięcy zniecierpliwionych obywateli Marek wyjdzie na ulicę
i – wzorem obywateli Strykowa – zablokuje kluczową dla krajowego układu
komunikacyjnego drogę, upominając się
o inwestycję, do której od wielu lat mają
pełne prawo. Chcielibyśmy pokazać,
że problemy komunikacyjne w Polsce można rozwiązywać w pokojowy i obywatelski
sposób. Bez pomocy Pana Premiera nie
będziemy mogli udowodnić tej tezy – głosi
dokument.
Wiemy, że w sprawie tak dużej inwestycji, wartej kilkaset milionów złotych,
potrzebna jest polityczna decyzja. Dlatego
zdecydowaliśmy się zwrócić w tej sprawie także do Donalda Tuska – tłumaczą
Jacek Orych, Szczepan Ostasz i Tadeusz
Markiewicz.

Wołomin, ul. Kościelna 20, I-sze piętro

BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Marki ogłasza co następuje:
§1
Z gminnego zasobu w trybie bezprzetargowym do dzierżawy zostały przeznaczone n/w nieruchomości:
Oznaczenie tytułu
własności

Opis nieruchomości, cel
umowy, okres trwania

Stawka
czynszu plus
22% VAT

Terminy
wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji
opłat

ul. Słoneczna

Grunty scalone wsi
Marki -dz.114-cz.

Nieruchomość niezabudowana
przeznaczenie miejsca prakingowe, okres umowy 1 rok

1,50 zł/m2
miesięcznie

do dnia 20 każdego
m-ca

Raz w roku, wg wskaźnika inflacji ogłoszonego
przez GUS

3-06

ul. Parkowa

Samaistny posiadacz Gmina Miasto
Marki

Nieruchomość niezabudowana
przeznaczenie miejsca prakingowe, okres umowy 1 rok

1,50 zł/m2
miesięcznie

do dnia 20 każdego
m-ca

Raz w roku, wg wskaźnika inflacji ogłoszonego
przez GUS

22

4-03

ul. Wspólna

Dec. Nr 65437

Nieruchomość zabudowana
budynkiem typu garaż, okres
umowy 3 lata

6,00 zł/m2
rocznie

raz w roku w terminie
do 15 marca

Raz w roku, wg wskaźnika inflacji ogłoszonego
przez GUS

14

4-03

ul. Wspólna

Dec. Nr 65437

Nieruchomość zabudowana
budynkiem typu garaż, okres
umowy 3 lata

6,00 zł/m2
rocznie

raz w roku w terminie
do 15 marca

Raz w roku, wg wskaźnika inflacji ogłoszonego
przez GUS

Obręb

1.

cz. dz.
52

1176

3-06

2.

cz. dz.
19/4

249

3.

cz. dz.
74/20

4.

cz. dz.
74/20

Lp.

Położenie

opr. eda

Radzymin.
Było sobie letnie kino

OBWIESZCZENIE

Pow. działki
w m2

rek” to trzy różne inwestycje. Prace nad
pierwszą z nich ruszyły tuż po wakacjach.
To dostosowanie Trasy Toruńskiej do
parametrów drogi ekspresowej. Kolejnym
etapem jest budowa części Wschodniej
Obwodnicy Warszawy. W Markach połączy ona węzeł Piłsudskiego (przy centrum
handlowym M1) z Węzłem Drewnica. Co
ważne, decyzja środowiskowa istotna dla
rozpoczęcia prac na tym odcinku jest prawomocna i ostateczna. Trzecią inwestycją
jest budowa tzw. właściwej Obwodnicy
Marek. Połączy ona Węzeł Drewnica
z Obwodnicą Radzymina. Decyzja środowiskowa została już wydana, ale w tej
sprawie pojawiły się protesty. Piłeczka
jest w tej chwili po stronie Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, która musi
je rozpatrzyć.

fakty kulturalne

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Nr ewid.
działki

Liderzy Grupy Marki 2020 zwracają
uwagę, że niedawno rząd podejmował
decyzję w sprawie przebiegu trasy Via
Baltica, prowadzącej z Warszawy do
krajów nadbałtyckich.
– Ten projekt będzie mieć bardzo słaby
punkt. Będzie nim właśnie brak Obwodnicy Marek – mówią członkowie Grupy
Marki 2020.
Jak obliczają, z finansowaniem mareckiej inwestycji nie powinno być
problemu, bo Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zaoszczędziła
na dotychczasowych przetargach drogowych, według wstępnych szacunków,
ponad 10 mld zł.
W dzisiejszych czasach prawdopodobnie dwudziesta część tej kwoty wystarczyłaby na budowę obwodnicy naszego
miasta – podpowiadają Jacek Orych,
Szczepan Ostasz i Tadeusz Markiewicz.
Projekt pod nazwą „Obwodnica Ma-

§2
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Markach, a ponadto informacje o jego
wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (gazeta ,,fakty.wwl”), a także na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Markach.
BURMISTRZ
JANUSZ WERCZYŃSKI

– Ciekawy repertuar, duży ekran, dobrej jakości dźwięk
skazały ten projekt na sukces. Przez 2 miesiące w projekcjach uczestniczyło ponad 700 mieszkańców – skomentował Mariusz Wilkowski, członek SRF i jeden
z organizatorów akcji „Kino pod gwiazdami”. Po raz
pierwszy w naszym powiecie mieszkańcy mogli za darmo oglądać projekcje filmowe pod gołym niebem.
Przez 8 kolejnych letnich weekendów
organizatorzy: Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” oraz Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu pozwolili mieszkańcom na obejrzenie 8 filmów. Wśród nich
były m.in. takie produkcje jak: „Ciekawy
przypadek Benjamina Buttona”, „Prestiż”,
„Trainspotting”. Repertuar tworzyli sami
mieszkańcy, wybierając tytuły filmowe za
pomocą ankiet i internetowej sondy.

Pozazdrościli
warszawiakom
– Już od kilku lat możemy obserwować
letnie projekcje w warszawskich parkach.
Niestety, ze względu na brak komunikacji
nocnej ze stolicą radzyminiacy nie mogli
z nich korzystać. Komunikacji stworzyć
nie mogliśmy, ale projekcje owszem
– powiedział Krzysztof Chaciński ze
Stowarzyszenia „Radzymińskie Forum”
stojącego za tym projektem. – Chcieliśmy,
żeby radzyminiacy także mieli możliwość
spędzania wolnego czasu przy dobrym
filmie.

Skąd pieniądze?
Koszt całego projektu to niemal 17.000
zł. Część kwoty organizatorzy pozyskali
z Fundacji Batorego, o resztę ubiegali
się w ramach gminnych konkursów
grantowych, niestety, bez powodzenia. Wsparcie pojawiło się natomiast

w konkursie dotacyjnym Działaj Lokalnie
VI, którego lokalnym koordynatorem jest
Zielonkowskie Forum Samorządowe oraz
od Radzymińskiego Ośrodka Kultury
i Sportu.
Pozostałą kwotę SRF pokrył ze środków własnych. Projekt nie odbyłby się
bez pomocy Klubu Sportowego „Mazur”,
który nieodpłatnie użyczył teren pod
projekcje oraz pracy wolontariuszy projektujących plakaty, drukujących banery
oraz rozstawiających sprzęt.

Co za rok?
Projekt został przyjęty przez radzyminiaków bardzo entuzjastycznie. Z ankiet
przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” wynika,
że 87% uczestników było zadowolonych
z projektu a aż 93% zadeklarowało chęć
uczestnictwa w projekcjach w przyszłym
roku.
Co ciekawe, z przeprowadzonych badań wyłania się też drugie dno projektu
– niemal połowa uczestników poznała
podczas projekcji swoich sąsiadów a nieco
ponad 1/4 odświeżyła stare kontakty.
Realizacja drugiej edycji projektu
w przyszłym roku uzależniona będzie od
środków uzyskanych na ten cel przez SRF,
o które, jak zdradza nam Krzysztof Chaciński, stowarzyszenie będzie zabiegać
równie wytrwale jak w tym roku.
opr. eda
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