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ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w WARSZAWIE 

ODDZIAŁ w RADZYMINE                      
ul. Komunalna 6

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW Z TERENÓW 
WIEJSKICH GMINY RADZYMIN A TAKŻE 

POZOSTAŁE GMINY Z OBSZARU 
OBJĘTYM DZIAŁANIEM LGD PZZ NA 

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Angielski dla regionu 
w stopniu podstawowym
Szkolenie obejmuje 120 godzin

Szczególnie zapraszamy kobiety 
i mężczyzn w wieku 50 +,

Szczegółowe informacje dostępne są 
w siedzibie Oddziału

w Radzyminie przy ul. Komunalnej 6; 
telefon: (22) 786 63 10

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.”  Szkolenie  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 – LEADER z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju osi 4 - LEADER”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotrzymane obietnice
Rozmowa z wołomińskim radnym 
Leszkiem Czarzastym 
o wybudowaniu 12 dróg 
i o dotrzymywaniu danego słowa.
Czytaj na str. 6

Moja Gazeta Regionalna: Podczas 
ostatniej sesji rady powiatu rozdał 
Pan pismo od Marszałka Struzika ko-
mentując, że kpi on z powiatu. Co to 
za pismo?
Starosta Piotr Uściński: Jest to kolejne 
pismo w sprawie projektowania drogi 
634. Korespondencję w tym zakresie 
powiat prowadzi z województwem od 
lat, ale pierwszy raz spotykam się z tak 
lekceważącym podejściem do naszego 
powiatu i mieszkańców.
W piśmie tym marszałek Struzik osta-
tecznie odmawia przekazania powiatowi 
zadania projektowania 634 twierdząc, że 

nie znajduje podstaw formalno-praw-
nych do przekazania nam dotacji na to 
zadanie. Przypomnę, że występowałem 
o przejęcie projektowania uważając, że 
zrobimy to szybciej i lepiej, proponowa-
liśmy podział kosztów projektu po poło-
wie pomiędzy powiat a województwo.
Oczywiście marszałek mija się z prawdą 
pisząc, że nie ma podstaw do przeka-
zania zadania z dotacją. Taka praktyka 
stosowana jest często przez samorządy, a 
zasady przekazywania zadań i ich fi nan-
sowania są wprost opisane w ustawach 
samorządowych. 

UŚCIŃSKI kontra STRUZIK

Zakochany w Ząbkach
(dokończenie na str. 6)

Jesteśmy na
Facebooku

O tym, co udało się zrobić w mijającej kadencji, ambitnych planach na następne lata i dynamicznym nastawieniu do życia – roz-
mowa z Robertem Perkowskim, ubiegającym się o ponownym wybór na stanowisko burmistrza Ząbek.

Moja Gazeta Regionalna: Nawet przeciw-
nicy przyznają, że o Ząbkach można usły-
szeć głównie w superlatywach. Jak Panu się 
to udaje?
Robert Perkowski, burmistrz Ząbek: Oczy-
wiście było pasmo sukcesów, ale i małych 
porażek. Ambicje mieliśmy bardzo duże, 
jednak nie wszystko udało nam się zrobić. 
Jedną z takich rzeczy jest stacja uzdatniania 
wody, na którą czekają wszyscy mieszkańcy. 
Jest jednak dobra wiadomość, w lutym br. 
wreszcie zakupiliśmy działkę (1,3 ha) pod 
SUW i w przyszłym roku rozpoczynamy 
budowę. 

Pomimo iż zostało wybudowanych ok. 70 
ulic, to jeszcze 40 jest nieutwardzonych. Am-
bicje mieliśmy na wybudowanie w tym cza-
sie wszystkich ulic, co wówczas wydawało 
się możliwe. Jednak w międzyczasie nastąpił 
kryzys gospodarczy, pojawiły się też nowe 
wyzwania dla samorządów, m.in. reformy 
oświatowe i wiele innych nieoczekiwanych 
wydatków.
Jest jednak duża szansa, że utrzymując do-
tychczasowe tempo, w ciągu najbliższych 
czterech lat dokończymy budowę wszystkich 
ząbkowskich ulic. Taki jest plan.

Wskazuje Pan, co się jeszcze nie udało. Ale 
gołym okiem widać, że miasto się zmienia, 
pięknieje. Powstają nowe obiekty, których 
inne gminy mogą tylko pozazdrościć. Nie-
wątpliwie jest to Pana sukces.
Na pewno jest w tym sporo racji. W Ząb-
kach zmieniło się bardzo dużo. Policzyliśmy 
ostatnio wartość wszystkich zrealizowanych 
od 2007 inwestycji. Okazało się, że jest to już 
ćwierć miliarda złotych, z czego ok. 60 mln 
złotych to środki unijne.
Ktoś mógłby powiedzieć, że gdyby nie Unia, 
to niewiele byśmy zrobili. Na pewno bez tych 
środków nie powstałoby wiele inwestycji, ale 
to tylko część wydanych środków. Również 

nasze zadłużenie jest zdecydowanie naj-
mniejsze spośród okolicznych samorządów.

Sztuką jest jednak te pieniądze z Unii wy-
ciągnąć. W Ząbkach się udaje…
Przy pozyskiwaniu środków unijnych nie 
ma jednego elementu, który decyduje o 
sukcesie. Wszystko ma znaczenie: trafnie 
dobrane inwestycje, dobrze przygotowane 
i opisane wnioski. 
Musieliśmy wykazać się dużą determina-
cją i odwagą. Złożyliśmy tych wniosków 
bardzo dużo, paradoksalnie dużo więcej 
niż byliśmy w stanie zrealizować - z peł-
ną świadomością, że i tak na wszystko nie 
dostaniemy dofi nansowania. Jednak każdy 
wnioskowany pomysł był dla Ząbek po-
trzebny. 
Aplikowaliśmy głównie o rzeczy, które bez 
wsparcia unijnego by nie powstały np. pły-
walnia, tunel, modernizację urzędu itp., bo 
zawsze znalazłyby się bardziej niezbędne i 
podstawowe potrzeby miasta. Ku naszemu 
zaskoczeniu okazało się, że dostaliśmy pie-
niądze na większość złożonych wniosków.
Nasza odwaga polegała również na tym, że 
aplikowaliśmy o tak potężne inwestycje jak 
tunel pod torami kolejowymi. 

(dokończenie na str. 3)

Korespondencji pomiędzy marszałkiem a starostą w sprawie drogi wojewódzkiej 
634 ciąg dalszy. Wywiad z Piotrem Uścińskim, starostą wołomińskim.

Piotr Uściński 
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O potrzebnych w systemie edukacji i pracy samo-
rządu województwa rozmawiamy z kandydatką 
do Sejmiku Mazowieckiego z listy PSL, Aliną 
Skłodowską.

Moja Gazeta Regionalna: Jest Pani spełnioną 
żoną, matką i babcią. Dlaczego zdecydowała się 
Pani kandydować do Sejmiku Mazowieckiego?
Alina Skłodowska: Moją rodzinę od zawsze ce-
chuje aktywność skupiona głównie na tematach 
społecznych, oświatowych, pomocy potrzebują-
cym oraz związanych z rekreacją i kulturą fizycz-
ną. Przez dotychczasowe życie wspierałam w tym 
mojego męża i synów, a teraz postanowiłam zaan-
gażować się bezpośrednio.
Propozycję startu w wyborach do Sejmiku uzy-
skałam ze środowiska związanego  z „Jednym Po-
wiatem”. Kandyduję z Komitetu Wyborczego PSL. 
Do startu w wyborach przekonał mnie osobiście 
także marszałek Adam Struzik.

Jak Pani ocenia pracę radnych wchodzących w 
skład obecnego Mazowieckiego Sejmiku Woje-
wódzkiego z marszałkiem Struzikiem na czele?
PSL jest liczącą się siłą polityczną w kraju, a na 
Mazowszu rządzi od wielu lat pod kierownic-
twem Adama Struzika. Sukcesów związanych 
z rozwojem Mazowsze jest bardzo dużo. Cenię 
Marszałka za wygraną ostatnio sprawę dotyczącą 
„janosikowego”. Moim zdaniem, poprawić trzeba 
politykę informacyjną o pracy Sejmiku.

Jeśli zdobędzie Pani mandat, czym chciałaby się 
Pani zająć w Sejmiku?
Najlepiej znam się na oświacie, w końcu prze-
pracowałam w niej 30 lat. Także po przejściu na 
emeryturę codziennie widzę dobre i słabe strony 
systemu  nauczania i wychowania. Obecnie szko-
łę bardzo dobrze postrzegam od strony rodziny. 
Problemem są przeludnione świetlice szkolne. 
Dzieci potrzebują pomocy i dopilnowania ze stro-
ny rodziców w wypełnianiu obowiązków szkol-
nych, szczególnie w odrabianiu lekcji. 
Nauczyciele i rodzice powinni znaleźć przyczyny, 
dlaczego nauka w szkole jest niewystarczająca i 
trzeba wspomagać się korepetycjami. Zdrowe, 
sprawne dzieci, to zdrowe społeczeństwo. Oczy-
wiście jestem za zdrową żywnością w polskich 
szkołach.

 Należy stawiać na aktywność seniorów (tworzyć 
centra senioralne), w tym zadbać o ich udział w 
rozwoju lokalnych samorządności (rady senio-
rów). To oni widzą wokół siebie najlepiej, kto po-
trzebuje pomocy i jeżeli będą zorganizowani, to z 
tą pomocą podążą.

Dobra oświata i aktywni seniorzy

Alina Skłodowska - emerytowany nauczy-
ciel matematyki. Ukończyła studia wyższe 
magisterskie na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Drugi stopień specjalizacji zawodowej.
Pełniła m.in. funkcję wicedyrektora szkoły, 
pedagoga miejskiego, doradcy metodyczne-
go oraz przewodniczącego Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. 
W zawodzie nauczyciela przepracowała 30 
lat. Komendant Hufca ZHP w Markach. 
Organizator obozów harcerskich i współor-
ganizator kolonii i obozów sportowych. 
Chętnie pomaga osobom starszym, chorym 
czy potrzebującym pomocy. Posiada dobry 
zmysł organizacyjny. Podejmuje inicjatywy 
społeczne szczególnie w zakresie oświaty, 
ochrony przyrody i porządku publicznego. 
Jest mężatką, matką dwóch synów i babcią 
ośmiorga wnucząt.

ZmieniajMY Ząbki na lepsze
Zaczęło się ostatnie odli-

czanie do wyborów samorzą-
dowych. Już 16 listopada br. 
będziemy decydować o najbliż-
szej przyszłości naszych Ząbek 
głosując na burmistrza oraz 
swoich przedstawicieli w Ra-
dzie Miasta, Powiatu i Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego.

W tym kontekście oddaję 
się do Waszej dyspozycji jako 
kandydat do Rady Powiatu Wo-
łomińskiego z ramienia „Prawa 
i Sprawiedliwości”.

Wiem, jak zadbać o Ząbki 
w zadaniach ponadgminnych 
realizowanych przez Starostwo 

Powiatu Wołomińskiego, aby 
skutecznie uzupełniały Strategię 
Rozwoju Miasta.

Moje doświadczenie za-
wodowe nauczyło mnie, jak 
ważna w życiu jest otwartość 
na innych, determinacja i kon-
sekwencja w działaniu, aby 
ZMIENIAĆ ZĄBKI NA LEP-
SZE.

Jestem szczęśliwie żonatym 
tatą Klaudii, Mai i Amelii. Skoń-
czyłem Uniwersytet Warszaw-
skiego na Wydziale Zarządza-

nia. Doświadczenie zawodowe 
zdobywałem na stanowisku 
Naczelnika Wydziału Komu-
nikacji Społecznej, a obecnie 
pełnię funkcję rzecznika praso-
wego starosty wołomińskiego, 
Piotra Uścińskiego.

Jest mi szczególnie bliskie 
prowadzenie polityki proro-
dzinnej na poziomie gmin 
wchodzących w skład powiatu.

Od lat zaangażowany je-
stem w sprawy społeczne ro-
dzinnych Ząbek. Za cel dzia-
łania stawiam rozwój miasta 
służący poprawie jakości życia 
jego mieszkańców.

Bezpośrednio angażuję się 
w promocję przedsiębiorczo-
ści i promocję projektów dofi-
nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, zrealizowanych w 
naszym mieście.

Cieszę się, że Ząbki na prze-
strzeni ostatnich lat zmieniły się 
nie do poznania. 

Największe w rejonie gmin-
ne inwestycje drogowe, oświa-
towe i sportowe realizowane są 
właśnie tutaj.

To wszystko jest możliwe 
dzięki pracowitości, ale i pasji 
ubiegającego się już trzeci raz 
z powodzeniem o urząd bur-
mistrza, pana Roberta Perkow-
skiego.

Dzięki skuteczności zarzą-
dzania i umiejętnej współpracy 
z władzami powiatu, kiero-
wanego przez starostę Piotra 
Uścińskiego (kandydata do 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego) udało się chociażby 
przeprowadzić wiele wspólnych 
inwestycji drogowych.

Nadążamy i nadal nadążaj-
my za tempem zmian. Wspól-
nie podejmujmy wyzwania i 
wykorzystajmy potencjał, jakim 
dysponujemy. 

Głos oddany zarówno na 
burmistrza, jak i radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, zarówno na 
szczeblu gminnym, powiato-
wym, jak i wojewódzkim, nie 
będzie głosem straconym. 

Dlatego też pójdźmy na 
wybory 16 listopada, aby Ząbki 
nadal zmieniały się na lepsze.

Adam Jaczewski
kandydat z Ząbek do Rady 

Powiatu Wołomińskiego

Adam Jaczewski

Z rodziną na meczu polskich siatkarzy
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KREDYT JESIENNY

Kwota kredytu do

Okres kredytowania
nawet do 5 lat

RRSO na dzień 30.09.2014 r. wynosi 15,64% 
przy założeniach: całkowita kwota kredytu 7.500 zł 
Wnioskodawca posiada konto osobiste, okres 
spłaty 24 miesiące, oprocentowanie nominalne 
w skali roku 13,00% (stałe), całkowity koszt 
kredytu wynosi: 1 177,53 zł (prowizja za udzie-
lenie kredytu 1,60% tj. 120,00 zł oraz odsetki 
za cały okres kredytowania 1 057,53 zł), wysokość 
miesięcznej raty równej: 356,56 zł, całkowita 
kwota do zapłaty 8.557,53 zł.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku 
badania zdolności i wiarygodności kredytowej. 
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter rekla-
mowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Oprocentowanie już od

10,50%
30.000 zł

NOWOCZESNA
BANKOWOŚĆ
SPÓŁDZIELCZA

Zakochany w Ząbkach
(dokończenie ze str. 1)

Byliśmy wówczas jedynym samorządem w wo-
jewództwie mazowieckim, który realizował tego 
typu obiekt inżynieryjny (poza samą Warszawą). 
Podjęliśmy się jednak zadania i pięknie wyszło. 
Budowa nie rozłożyła nas na łopatki, pomimo 
iż budowa tunelu dla naszego budżetu to mniej 
więcej to samo, co budowa drugiej linii metra w 
stolicy. 

W dodatku tunel oddano do użytku pół roku 
przed terminem. Miejmy nadzieję, że nie będzie 
tak jak w Warszawie, gdzie otwierano tunel, by 
za chwilę go zamknąć powodu zalania.
Gwarantuję, że jest to najbezpieczniejszy tunel 
drogowy tego typu ze wszystkich, które znam w 
Warszawie i w całej okolicy. Innowacyjnie zapro-
jektowano zbiornik retencyjny pod tunelem, co 
daje gwarancję, że woda nawet bez użycia pomp 
spłynie z tunelu i jezdni. Zbiornik jest opróżniany 
przez dwie pompy zasilane z dwóch różnych stacji 
transformatorowych. Musielibyśmy być pozba-
wieni prądu w całym mieście i części Warszawy, 
by unieruchomić system odwodnienia. Tunel jest 
bezpieczny. 

Czy planujecie Państwo jeszcze przejście dla 
pieszych w miejscu dawnego przejazdu kolejo-
wego?
Póki co, jeszcze przed listopadem powstanie tzw. 
labirynt. Natomiast docelowo chcemy, by po-
wstało tam estetyczne przejście podziemne dla 
pieszych, które również poprawi estetykę tamtej 
części miasta.

Czy w Pana planach aktualna jest budowa wia-
duktu na skrzyżowaniu ul. Powstańców z Pił-
sudskiego czyli drogą wojewódzką 631? 
Faktycznie, projektujemy wiadukt na skrzyżo-
waniu ulicy Powstańców z drogą 631. Razem z 
koncepcją jest przygotowywana dokumentacja 
na przebudowę ulicy Powstańców w docelowym 
kształcie, z lewoskrętami, poszerzonej i  rozbudo-
wanej o miejsca parkingowe. Poprawi to nie tylko 
przepustowość, ale i bezpieczeństwo tej ulicy. Za-
danie to będzie powiązane z nowoprojektowaną 
ulicą Andersena.

Sam projekt to nie wszystko. Jak Pan chce zmu-
sić właściciela drogi 631, by zechciał wziąć pod 
uwagę proponowane przez Ząbki rozwiązanie?
Zadbaliśmy o to, by to zadanie było ujęte w strate-
gii w ramach ZITów (Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych), w ramach Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego, co prawdopodobnie zapewni 
nam możliwość finansowania tej inwestycji ze 
środków unijnych.
Jednocześnie liczymy na duże zrozumienie ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ reali-
zowana obecnie przez Marszałka inwestycja woje-
wódzka, w pewnym sensie odcina ulicę Powstań-
ców. A skoro pogarszają nam warunki, to mam 
nadzieję, że pomogą nam przywrócić pierwotną 
funkcjonalność skrzyżowania wylotu z Ząbek. 
Takie miałem zapewnienia jeszcze ówczesnego 
wicemarszałka Strzałkowskiego oraz marszałka 
Struzika.

Mieszkańcy borykają się codziennie z uciąż-
liwościami związanymi z budową drogi 631. 
Planowane światła na skrzyżowaniu drogi 631 z 
ulicą Szwoleżerów raczej nie poprawią sytuacji.
Skrzyżowanie nie byłoby złym rozwiązaniem, 
gdyby do Ząbek podróżowało mniej pojazdów. 
Jednak w tym momencie skrzyżowanie z ul. 
Szwoleżerów będzie musiało przejąć dwa potoki 
pasażerów: tych, którzy do tej pory skręcali w ul. 
Szwoleżerów oraz tych, którzy skręcali w ul. Po-
wstańców.

Nie wszyscy wyrobią się na zielonym światłe, co 
spowoduje, że sznur aut skręcających do Ząbek 
będzie rósł i zablokuje całą trasę, uniemożliwiając 
szybkie podróżowanie także innym kierowcom.
Uważam to za błąd projektowy. Od samego po-
czątku podnosiliśmy te kwestie, ale nigdy nie zna-
leźliśmy zrozumienia. Na początku tłumaczono, 
że przyjęte rozwiązania były efektem przeprowa-
dzonych badań ruchu. 
Dotarliśmy do tych badań. I co się okazało? Że 
były przeprowadzane w wakacje, a na dodatek w 
badaniach pominięto ulicę Powstańców. Zmie-
rzono ruch tylko na skrzyżowaniu ze Szwoleże-
rów. Dziś, osiem lat później, kiedy Ząbki są dużo 
większe, te rozwiązania są zdecydowanie niewy-
starczające.

Rozumiem, że obecny stan nawierzchni ulicy 
Powstańców zawdzięczamy temu, że jest tam 
obecnie wielki plac budowy?
Ulica Powstańców została wybudowana ok. 9 
lat temu, ale faktycznie trwają tam jeszcze inten-
sywne i ciężkie prace budowlane, które nie są bez 
wpływu na stan tej drogi.
Po pierwsze, czekamy na nowe środki, które były-
by wsparciem dla tak potężnego przedsięwzięcia, 
a szacujemy że dokończenie budowy ulicy Po-
wstańców, razem z wiaduktem, to koszt ok. 12 mln 
złotych. Po drugie, czekamy też, aż zakończą się w 
tym rejonie najcięższe, ziemne prace budowlane, 
aby nie zniszczyły nowej infrastruktury.

Ludzie narzekają, że na ulicy Powstańców woda 
stoi pomiędzy jezdnią a chodnikiem…
Niestety, gdy ta ulica była utwardzana, nikt nie wy-
budował tam odwodnienia. Z tej strony, po której 
nie ma chodnika, woda deszczowa wsiąkała w po-
bocze. Po drugiej wybudowano chodnik, pozosta-
wiając bardzo wąski fragment nieutwardzonego 
pobocza, który wygląda jak jakaś niedoróbka. Ale 
ta niedoróbka była wykonana wówczas umyślnie, 
jeszcze przez mojego poprzednika, po to, aby za-
pewnić wodzie jakąkolwiek możliwość wchłonię-
cia w grunt. Gdyby ulica była wyasfaltowana aż do 
krawędzi, to woda nie miałaby odpływu. Wiec ta 
niedoróbka jest celowym działaniem. Przyznaję, 
że wygląda to fatalnie.

Wspomniał Pan wcześniej o niezrealizowanym 
zadaniu  - budowie stacji uzdatniania wody. Czy 
to będzie priorytet na najbliższe lata?
To będzie zadanie bardzo ważne, ale numerem 
jeden będzie jednak infrastruktura oświatowa. 
Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zabrakło 
miejsc w naszych szkołach dla dzieci z Ząbek. 
Dziś jesteśmy wyposażeni w pozwolenie na budo-
wę, w pełną dokumentację, rozpoczynamy pro-
cedurę przetargową, chcemy jeszcze w tym roku 
wybrać wykonawcę i wpuścić na teren rozbudowy 
SP 3. Ale jednocześnie - tymczasowo - chcemy 
powiększyć o elementy modułowe (kontenerowe) 
SP nr 1. 
Po rozbudowie „Trójki” przystąpimy do kolejnych 
planowanych rozwiązań. Zaczniemy budowę SP 4, 
pod którą mamy już kupiony grunt w okolicach ul. 
Różanej i Andersena.

Ząbki, prawie 60-tysieczne miasto, nie ma szko-
ły średniej. Jak Pan to skomentuje?
Mamy świadomość, że szkoła średnia przydała-
by się w Ząbkach. Ale musimy do tego dążyć bez 
zbędnego pośpiechu. Zależy nam na dobrym li-
ceum, w którym poziom nauczania byłby wysoki. 
Abyśmy nie musieli się wstydzić, że zapiszą się do 
niej tylko najsłabsi uczniowie, bo ci lepsi wybiorą 
naukę w stolicy.
Muszę jednak zaznaczyć, że szkoły średnie to za-
danie powiatowe, a nie gminne.  W związku z tym, 
w pierwszej kolejności musimy rozwiązać proble-

my związane ze szkołami podstawowymi i gim-
nazjami, a dopiero później brać się za zadania, 
które nie są nasze.
Najbliższa kadencja będzie dobrym pretekstem, 
aby o to w Starostwie skutecznie zabiegać. Skoro 
zapadła decyzja o budowie drugiej szkoły śred-
niej w Markach, które są mniejsze od Ząbek, 
to dlaczego Starostwo miałoby nie wybudować 
szkoły średniej w Ząbkach?
My natomiast mieliśmy już pomysł zbudowa-
nia ośrodka naukowo-badawczego w Ząbkach 
pod auspicjami Państwowej Agencji Nauk, przy 
którym byłaby wybudowana szkoła średnia. Ka-
dra dydaktyczna z takiego ośrodka zapewniłaby 
odpowiedni poziom nauczania. Niestety, na ra-
zie nie mamy na to miejsca, ani środków. Tego 
ośrodka nikt nam nie wybuduje za własne pie-
niądze. Dla PAN-u czy Politechniki nie jest nie-
stety żadnym prestiżem wyjść poza miasto. A my 
chcemy wyznaczać przecież kierunki dla innych 
gmin.

No właśnie - Ząbki w ostatnich miesiącach 
otrzymały deszcz nagród za innowacyjność.
To prawda. Ale to nie są wyróżnienia dla Ro-
berta Perkowskiego, ale przyznane całemu mia-
stu. Między innymi jesteśmy np. na 9 miejscu 
w rankingu gmin przemysłowo-usługowych o 
największych zmianach w poziomie rozwoju w 
latach 2010-2013 spośród gmin nie będących 

wiejskimi. W rankingu gmin, dotyczącym naj-
większych zmian pod względem jakości życia, 
zajęliśmy natomiast 2 miejsce w kraju!
Okazało się, że zostaliśmy liderem, który inspiru-
je inne miasta. Na przykład bezpłatny transport 
publiczny to pomysł chętnie kopiowany w innych 
samorządach. Nawet tak nowoczesne miasto jak 
Tallin, wprowadziło podobne rozwiązania 2 lata 
po nas.

Na terenie miasta widać banery, na których wy-
stępuje Pan w pozie bokserskiej…
Wiem, że jestem odbierany przez innych i sam się 
czuję  jako osoba dynamiczna. Nie potrafię usiąść 
w miejscu i nic nie robić. Czasami można odnieść 
wrażenie, że próbuję robić kilka rzeczy na raz, 
wręcz tworzę wokół siebie jakiś gwar, ale to chyba 
odzwierciedla mój dynamiczny i nieposkromio-
ny charakter. Taki właśnie w środku jestem.

Pana koledzy z samorządu postanowili starto-
wać wyżej, a Pan ma za sobą 2 kadencję i znów 
ubiega się o ten sam urząd.
Bo ja jestem zwyczajnym człowiekiem, kocham 
to miasto i nie bardzo się znam na tej dużej poli-
tyce. Po prostu, ten mały samorząd, gdzie gospo-
darza można łatwo ocenić i rozliczyć, zdecydo-
wanie bardziej  mi odpowiada.

Rozmawiała: Urszula Szaliłow
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”

Od urodzenia mieszka w Ząbkach. Z wy-
kształcenia ekonomistka, w jednym zakładzie 
pracy (branża hotelarska) przepracowała 40 
lat, ostatnio na stanowisku kierowniczym. 

Wolny czas spędza na Mazurach, uwielbia 
pływać i jazdę na rowerze. Jest matką dwóch 
dorosłych córek - bliźniaczek. Jej mężem jest 
znany i ceniony ząbkowski złotnik. Od rozpo-
częcia szkolnej edukacji córek przez 8 lat ak-
tywnie działała w trójkach klasowych i Komi-
tecie Rodzicielskim. 

Jest kobietą silną i zdecydowaną. Lata pra-
cy wykształciły w niej poczucie odpowiedzial-
ności i uczciwość. Zadania, które przed nią 
postawią wyborcy, zamierza konsekwentnie 
doprowadzić do końca.

Zamierza aktywnie zabiegać w Radzie 
Powiatu o otwarcie w jej rodzinnym mieście 
(Ząbki) szkoły średniej, aby dzieci miały ła-
twiejszy dostęp do edukacji na tym poziomie. 
Chce, aby intensywniej promowana była poli-
tyka prorodzinna w Ząbkach.

W Radzie Powiatu będzie zabiegała o to, 
aby poszczególne inwestycje były realizowane 
zgodnie z harmonogramem i w terminie. Uwa-
ża, że poszczególne gminy powinny dogady-
wać się w sprawie realizacji inwestycji leżących 
na terenie kilku samorządów.

Jej zdaniem, należy zainwestować w budo-
wę większej ilości ścieżek rowerowych, które 
byłyby ze sobą połączone na terenie całego po-
wiatu, a także w innych  rejonach Mazowsza.

Większą uwagę należy zwracać na czystość 
i porządek w miastach i okolicach. Odpowied-
nie służby, w tym Straż Miejska, powinny z 
całą bezwzględnością ścigać osoby zanieczysz-
czające środowisko.

Jest osobą bezpartyjną. Uważa, że war-
to byłoby „odświeżyć” Radę Powiatu o osoby 
niezrzeszone, za to dobrze znające problemy 
mieszkańców.

Urszula Sapuła

Odświeżyć Radę Powiatu
Urszula Sapuła (z d. Breda) - kandydatka do Rady Powiatu 

z listy KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Od 20 października uru-
chomiony jest kurs busowy z 
Radzymina (wyjazd o godz. 
22:30) po terenie Gminy Dą-
brówka.

Bus kursuje w dniach: po-
niedziałek - piątek i dociera 
kolejno do miejscowości: Ra-
dzymin - wyjazd o godzinie 
22:30, Guzowatka, Chajęty, 
Małopole, Dąbrówka, Drę-
szew, Marianów, Kowalicha, 
Ślężany, Ludwinów, Józefów, 
Cisie, Kuligów, Sokołówek, 
Kołaków, Radzymin - przy-
jazd o godz. 23:30. 
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-35%

pomidory 
polska

399
zł/kg

5,49 -27%

jabłka 
polska

129
zł/kg

1,99

-25%179
zł/szt.

2,39

Wszystkie ceny zawierają VAT i wyrażone są w PLN. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu znajdującego się w sprzedaży. 
Oferta ważna w dniach 31.10-06.11.2014 lub do wyczerpania asortymentu. API Market zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz nie 

odpowiada za błędy w druku. Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży hurtowej

serdecznie zapraszamy 
do naszych sKlepów: 
KobyŁKa, ul. Załuskiego 17 Bl

Konstancin - jeziorna, ul. Warszawska 63 Bl

nieporęt, róg Jana kazimierza, ul. Butryma 3 l

warszawa - Gocław, ul. poligonowa 1B

warszawa - mokotów, ul. Modzelewskiego 58
warszawa - bemowo, ul.kazubów 12 Blp

warszawa, al. Jerozolimskie123a 
                               (Budynek Millenium plaza)
warszawa - ursus, ul.Wojciechowskiego 44
warszawa - wola, ul.siedmiogrodzka 11
woŁomin, ul. Fieldorfa 24 pl

woŁomin, ul. kościelna 3 B

woŁomin, ul. kobyłkowska 15 B

woŁomin, ul. Wileńska 69
ząbKi, ul. powstańców 29B Bl

ząbKi, ul. szwoleżerów 79al

zielonKa, ul. kolejowa 24 Bp

zielonKa, ul. ks. kard. Wyszyńskiego 62
B - bankomat, l - lottomat, p - paczkomat  inpost

oferta handlowa ważna 
od 31.10 do 06.11.2014

-32%
piątnica
mleko 
wiejskie 2%
1l/sZt., 2,29Zł/l

229
zł/szt.

3,39

-23%

17 99
zł/kg

23,45

extra          jakość    100%

-16%-1619 99
zł/kg

23,69

ja
kość      Premium

    100%piątnica
twój smak 
wybrane smaki
135g/szt., 13,26 zł/kg

ryki
rycki 
edam* 
na Wagę

filet z indyka* 
na Wagę
* Nie dotyczy sklepu Api Zielonka, ul. ks. kard. Wyszyńskiego 62. 



6  ← 21(213)  30 października 2014  →  

Moja Gazeta Regionalna: Pana hasło w wyborach do Rady 
Miejskiej brzmi; „Dotrzymane obietnice”. Powiedzmy sobie 
szczerze, w czasie kampanii wyborczej zawsze pada dużo 
obietnic, które rzadko są dotrzymywane. A Pan z podniesio-
ną głową mówi: dotrzymałem danego mieszkańcom słowa. 
Leszek Czarzasty: W moim poprzednim programie wybor-
czym w wyborach w 2010 roku podnosiłem jeden główny pro-
blem do rozwiązania na Osiedlu Sławek-Nowa Wieś. Obiecy-
wałem, że będę zabiegał, aby nasze osiedle w większym stopniu 
zaczęło przypominać miasto. Wszyscy pamiętamy, że miesz-
kańcy oczekiwali szybkiej realizacji infrastruktury drogowej. 
Wielu mieszkańców nadal oczekiwało na wodę i kanalizację. 
Wierzyłem, że uda się wiele zrealizować i cały czas zabiegałem 
o inwestycje na Osiedlu Sławek. Jako przewodniczący Komisji 
Finansów Gminnych miałem pełną wiedzę o finansach Gminy 
i mogłem skuteczniej zabiegać o finansowanie wiedząc, jakie 
są oszczędności poprzetargowe. 
Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dotrzymałem da-
nego słowa, a efekty można zobaczyć na własne oczy. Powstał 
długo wyczekiwany plac zabaw, doprowadzono wodę i kanali-
zację w miejsca od lat oczekiwane przez mieszkańców (np. w 
ul. Kleeberga).  Dzięki mojemu wsparciu i zabiegom PWiK w 
pozyskanie środków zewnętrznych będzie możliwe wybudo-
wanie infrastruktury kanalizacyjnej w ul. Nowa Wieś. 

Wspomniał Pan, że efekty można zobaczyć na własne oczy. 
Rzeczywiście, prawie wszystkie ulice na osiedlu Sławek 

mają nowe, asfaltowe nawierzchnie, przy większości z nich 
są chodniki. To po prostu widać! Ile ulic udało się wybudo-
wać przez cztery lata?
Już na samym początku kadencji doprowadziłem do dokoń-
czenia budowy ul. Tęczowej na odcinku pomiędzy ul. Waryń-
skiego i Kleeberga, co pozwoliło na odblokowanie najważniej-
szej ul. na Sławku i udrożnienie ruchu. Od początku mojej 
kadencji skupiłem się na drogach i w efekcie powstało 9 ulic 
z pełną infrastrukturą, w tym - co najważniejsze - z kanali-
zacją deszczową (Batorego, Wołyńska, Pomorska, Karpacka, 
Mazurska, Sudecka, Ujazdowa, Przejazdowa, Skłodowskiej). 
Dzięki dofinansowaniu Gminy została zbudowana przez Po-

wiat nowa al. Armii Krajowej z kanalizacją deszczową, co 
pozwoliło zakończyć koszmar ogromnych kałuży po każdym 
większym deszczu. Długo mieszkańcy czekali na asfalt na uli-
cy Kleeberga, jednej z najstarszych ulic na Sławku. Na części 
ulicy położono nakładkę, pozostała część ulicy została wy-
budowana wraz z kanalizacją deszczową. Również ulica Żół-
kiewskiego i część ulicy Złotej otrzymały porządną nakładkę 
asfaltową. 

Czy Pana zdaniem, osiedle Sławek wygląda już jak miasto, 
a nie jak ubogi krewny Wołomina?
Teraz mieszkańcy Sławka nie toną już w błocie i nie musimy 
na wiosnę, jak to jeszcze cztery lata temu bywało, wychodzić 
w gumowcach, by pomagać samochodom wydostać się z bło-
ta. Teraz nasze osiedle przypomina miasto w pełni tego słowa 
znaczeniu.
Jednak nie było łatwo, bo inwestycji nie wspierali nawet radni 
z tego terenu. Jedni głosowali przeciw dofinansowaniu ulicy 
Armii Krajowej, inni przeciw budżetowi zaproponowanemu 
przez burmistrza Ryszarda Madziara, który jako przewodni-
czący Komisji Finansów Gminnych w pełni popierałem. Teraz 
nagle okazuje się, że te 12 ulic to ich zasługa, chociaż nie przy-
czynili się do ich powstania w najmniejszym stopniu, bo byli 
cały czas w opozycji i z zasady głosowali na nie.

Co Pan będzie robił jako radny w następnej kadencji, skoro 
już spełnił wszystkie złożone mieszkańcom obietnice? 
Nie powiedziałem, że spełniłem wszystkie obietnice. Mówię 
że dotrzymuję obietnic bo realizuję to co obiecywałem, czyli 
infrastrukturę drogową. Nie udało się zbudować wszystkich 
ulic, ale te 12 zbudowanych (a w sumie prawie 14, bo część 
ulicy Złotej oraz ulica Zgoda) i wartość inwestycji na ponad 7 
mln może zaświadczyć, że ja dotrzymuję obietnic i pozostałe 
ulice (chociażby dokończenie  Złotej i Głowackiego, Bohate-
rów Westerplatte, Bajeczna, Kolorowa, Jesienna, Zimowa oraz 
Nowa Wieś)  na pewno zostaną zbudowane w następnej ka-
dencji - jeśli mieszkańcy Sławka ponownie mi zaufają.

Rozmawiała: Agata Bochenek

Dotrzymane 
obietnice
Rozmowa z wołomińskim radnym, przewodniczącym Komisji 
Finansów Gminnych, Leszkiem Czarzastym o wybudowaniu 
12 dróg i o dotrzymywaniu danego słowa. 

Jestem bardzo zadowolony z wyborów w 
okręgach jednomandatowych. Każdy z ma-
łej liczby kandydatów może i powinien wy-
kazać społeczności lokalnej, jakie posiada 
przygotowanie do pełnienia funkcji radnego 
Rady Miasta Wołomina. Uważam, że takie 
przygotowanie posiadam. 

Z wykształcenia jestem mgr inż. bu-
downictwa, mam 31 lat. Dotychczas dzia-
łałem w organizacjach społeczno–poli-

tycznych, między innymi w Radzie Go-
spodarczej przy burmistrzu Wołomina i 
w Stowarzyszeniu „Nasze Jutro”. Zdobyte 
doświadczenia, zwłaszcza w dziedzinie 
gospodarczej, mogą być przydatne w dzia-
łalności samorządowej. Uważam, że swój 
okręg wyborczy Nr 3 w Duczkach znam 
doskonale, gdyż mieszkam tu od uro-
dzenia, uczęszczałem tu do przedszkola  
i szkoły, a potrzebami naszej społeczności 
interesuję się od wielu lat.

Przy tej okazji warto wspomnieć o pla-
nie odnowy wsi Duczki, liczącej ponad 3000 
mieszkańców. Plan ten powinien być zak-
tualizowany z perspektywą na dalsze lata, a 
zawarte w nim potrzeby społeczności mogą 
i powinny być przedmiotem obrad nowo 
wybranej Rady Miasta. Warto przypomnieć 
choć kilka z nich:
- potrzeba budowy ulic i chodników, gdzie 

występują zaniedbania od wielu lat;
- konieczna regulacja stosunków wodnych 

(melioracje i odwodnienia);
- widoczne braki w zakresie sportu i kultu-

ry, zwłaszcza dla młodzieży (brak boiska  
i ośrodka kultury);

- brak planów przestrzennego zagospodaro-
wania, co wiąże się z rozwojem Duczek.

Jestem do dyspozycji mieszkańców, to 
Oni zdecydują, czy swoje doświadczenie 
będę mógł wykorzystać.

Mniej populizmu, więcej 
myślenia o rozwoju

Paweł Oleksiak, 31-letni mieszkaniec Duczek w gminie Wołomin, 
kandydat na radnego w okręgu 3, w Duczkach

To „mijanie się z prawdą” nazywa Pan „kpiną”?
Nie tylko. Bardziej bulwersujące są stwierdzenia 
marszałka, dotyczące naszego społeczeństwa. Po 
pierwsze odnosząc się do naszego argumentu, że 
modernizacja 634 jest ważna ze względu na dużą 
ilość mieszkańców powiatu, którzy korzystają co-
dziennie z tej drogi, Struzik stwierdza, że „wska-
zana liczba mieszkańców niewiele wnosi do spra-
wy”. Po drugie określa powiat wołomiński jako 
„trudny społecznie”, co w mniemaniu marszałka 
powoduje, że „realizacja zadań inwestycyjnych 
województwa przebiega długotrwale i z wieloma 
trudnościami”. 

Pana zdaniem, problemy tysięcy mieszkańców 
podróżujących drogą 634 nie są dla marszałka 
istotne?
No właśnie. A nieudolność i opieszałość w pro-
cesie projektowania, które trwa od wielu lat, chce 
zasłonić rzekomymi problemami społecznymi.

Ale przecież były protesty.
Były, ale przecież nikt nie protestuje przeciwko 
modernizacji drogi. Ludzie chcą mieć wpływ na 
poszczególne elementy projektu. Podpowiem 
marszałkowi, że warto słuchać ludzi na etapie 
wstępnych przygotowań. Forsowanie oderwa-
nych od rzeczywistych potrzeb rozwiązań powo-
duje oburzenie społeczne. 

A co było powodem protestów?
Protesty dotyczyły w ogólności projektowania 
wielojezdniowej drogi z pasami serwisowy-
mi i ekranami przez miasta naszego powiatu. 

Mieszkańcy i właściciele nieruchomości zdają 
sobie sprawę, że taka autostrada nigdy tu nie 
powstanie, a taki projekt blokuje im możliwość 
zagospodarowania terenu, rozwijania działal-
ności firm.

No dobrze, ale kiedy w końcu możemy liczyć 
na modernizację 634?
Marszałek niestety po wielu latach prac projek-
towych zaczyna wszystko od początku. Obie-
cuje on, że w 2015 roku zleci projektowanie, a 
w 2017 roku będzie szukał pieniędzy na budo-
wę, która zakończyć się może w 2020. Te ter-
miny pokazują, jak traktuje nas marszałek. Ale 
nawet te odległe terminy są niewiarygodne, ja 
po prostu już Struzikowi nie wierzę. Nie może-
my ryzykować, że znowu będziemy oszukani.

Czy Pana słowa nie wynikają tylko z faktu 
trwającej kampanii wyborczej?
Faktycznie za chwilę wybory, w których kan-
dyduję do mazowieckiego sejmiku.  Uważam, 
że bardzo ważne jest odebranie władzy koali-
cji PO-PSL, która doprowadziła Mazowsze do 
bankructwa, która zaniedbała wiele inwestycji. 
Trzeba podziękować już tym Panom. Wtedy 
będzie szansa na większy wpływ naszego po-
wiatu na losy wojewódzkich inwestycji.
Jedyną szansą na to, aby droga 634 nie była 
tematem każdej kolejnej kampanii wyborczej, 
jest po prostu jej modernizacja. Tego sobie i 
mieszkańcom powiatu życzę, a jeśli w sejmiku 
będę miał wpływ na podejmowane decyzje, to 
obiecuję, że modernizacja drogi 634 będzie dla 
mnie priorytetem.

UŚCIŃSKI kontra STRUZIK
(dokończenie ze str. 1)

Leszek Czarzasty
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Marek Zgliński

Od 1991 roku mieszkaniec 
Zielonki. Żonaty, troje dzieci. 
Prowadzi własną działalność 
gospodarczą od 1991r., a na 
terenie Zielonki od 2005r. Wie-
loletni działacz społeczny w 
Radzie Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz Zespołu 
Szkół im. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego w Zielonce (wi-
ceprzewodniczący w latach 
2000-2012). Chce angażować 
się w pracę nad rozwojem i 
wspieraniem przez władze 
miasta lokalnej przedsiębior-
czości oraz rozwoju życia kul-
turalnego i promocji Miasta 
Zielonka.

Sławomir Winiarek

Żonaty, ma dwie córki. Od 
wielu lat mieszkaniec Zielon-
ki.
Przez wiele lat pracował w 
Kolejowych Zakładach Auto-
matyki w Zielonce.
Od  roku 2004 pracuje w  
Urzędzie  Miasta w Zielonce. 
Jest strażakiem w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zielonce, 
a także członkiem zarządu 
OSP w Zielonce pełniąc  funk-
cję  Skarbnika. W roku 2011 
został  wybrany na członka  
Zarządu Powiatowego OSP 
RP w Wołominie. Za pracę 
zawodową i społeczną został 
odznaczony.

Jadwiga Wójcik

W Zielonce od czterdziestu lat, 
mężatka, dwójka dzieci. Odda-
na pracy z dziećmi i dla dzieci. 
Mieszkańcom miasta znana jest 
z wieloletniej pracy w Przedszko-
lu Nr 5 (osiedle Poligon).  Ma na 
co dzień kontakt z mieszkańca-
mi w każdym wieku, widzi ich 
potrzeby i problemy.  Zna realia 
samorządu,  z  którym  od  wie-
lu  lat  współpracuje. Aktywnie  
włącza  się  w  życie  społecz-
ne naszego miasta. Doskonale  
orientuje się w problematyce  
oświaty,  opieki społecznej i fi -
nansów publicznych. Bardzo 
wrażliwa i  życzliwa ludziom.

Jadwiga Bartczak

Rehabilitantka w Miejskim 
Ośrodku Zdrowia, osoba o wiel-
kim sercu i życzliwości. Swoją  
pracę zawodową i społeczną za-
wsze traktuje jako służbę i misję 
na rzecz drugiego człowieka. 
Doświadczony samorządowiec. 
Jest bardzo konkretna, zdecy-
dowana, skuteczna i wymaga-
jąca. Doskonale przygotowana 
merytorycznie w sferze działań 
samorządu lokalnego, mająca 
zawsze swoje zdanie. Zaangażo-
wana w niesienie pomocy. Zna 
dobrze problemy mieszkańców  
dużych  osiedli mieszkaniowych.
Dla samorządu: opieka zdro-
wotna, gospodarka komunalna, 
bezpieczeństwo.

Krzysztofa Kadłubowska

Od kilku pokoleń wraz z liczną 
rodziną związana z Zielonką. 
Absolwentka Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej na wydziale Ad-
ministracja Państwowa. Pracu-
je jako manager w cenionej na 
rynku fi rmie medialnej.
Pasjonatka sportu, aktywnie 
uczestnicząca w różnych wyda-
rzeniach sportowych. Ceni ludzi 
z pasją, odpowiedzialnie trak-
tujących wyzwania zawodowe i 
społeczne. 
Jako mieszkanka wie, że Nasze 
miasto ma wiele potrzeb, więc 
chciałaby mieć wpływ wraz ze 
społecznością na jego rozwój.  
Mężatka, mama dwóch synów.

Tomasz Opaliński

Młody przedsiębiorca, lokalny 
patriota od zawsze oddany spra-
wom Zielonki. Zdeterminowany 
do działań na rzecz poprawy 
poziomu życia jej mieszkańców. 
Jego osiemnastoletnie doświad-
czenie zawodowe w działach 
inwestycji w infrastrukturę klu-
czowych operatorów telekomu-
nikacyjnych (TPSA, Netia, Tel-
-Energo, Exatel) gwarantuje eks-
perckie wsparcie w planowaniu 
i realizacji projektów w naszym 
mieście. Ma również sukcesy w 
roli przedsiębiorcy. Założył i roz-
winął własną fi rmę. Doskonale 
rozumie problemy małych i śred-
nich przedsiębiorców. Decyzja 
o kandydowaniu zrodziła się z 

Urodził się w rodzinie o 
dużych tradycjach muzycznych. 
Będąc solistą zespołu ,,Vitro-
-Band”, Krośnieńskich Hut 
Szkła, koncertował wspólnie ze 
znaną wokalistką jazzową Lorą 
Szafran. Pierwsze szlify, jako ba-
ryton zdobywał w Centralnym 
Zespole Artystycznym Wojska 
Polskiego, z którym wielokrot-
nie koncertował w kraju i za-

Komitet Wyborczy Wybor-
ców Nowa Zielonka
zaprasza mieszkańców mia-
sta Zielonka do kontaktu w 
formie składania próśb i py-
tań, jakie Państwo mają do 
przyszłych władz, składając 
je na piśmie do skrzynek 
umieszczonych w punktach 
dostępnych w całym mie-
ście.
Skrzynki umieszczone są w 
następujących punktach:
1. Sklep „Piotr i Paweł”, 

ul. Paderewskiego 1
2. Sklep „Sukurs”, ul. Armii 

Krajowej 30

3. Sklep mięsny „Vis a Pis”, 
ul. Wyszyńskiego 7 (przy 
Biedronce)

4. Sklep papierniczy „Abis 
- Gp”, ul. Wyszyńskiego 7

5. Kwiaciarnia „Agnes”, 
ul. Lipowa 1b

6. Market spożywczy, 
ul. Powstańców 33

7. Sklep „PLUS” ul. Długa 
18 bl. 13

8. Sklep „U Wiśniewskich”, 
ul. Marecka 81

9. stoisko na BAZARKU 
MIEJSKIM

potrzeby służenia miastu i chęci 
dzielenia się swoimi kompeten-
cjami.
Nasze miasto potrzebuje ludzi z 
inicjatywą, kreatywnych, przed-
siębiorczych, otwartych i wrażli-
wych na potrzeby mieszkańców,   
którzy skutecznie wesprą projekty 
związane z infrastrukturą miej-
ską: w tereny zielone, komuni-
kację ze stolicą,  bezpieczeństwo, 
miejsca relaksu, rekreację, a tak-
że przedsięwzięcia kulturalne.

Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Zielonka

Wojciech Bardowski – wokalista, 
bard, baryton

granicą. W latach 1986 -1990 
przebywał w Paryżu, gdzie do-
skonalił swój kunszt wokalny. 
Zauroczył się wówczas piosen-
ką francuską, co zaowocowało 
między innymi zdobyciem wy-
różnień na Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki Francuskiej 
,,Grand Prix - Edith Piaf” w 
Krakowie w 2009 i 2010 roku. 
Laureat III Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Francuskiej 
Brzeg 2010. Zdobył ,,Grand 
Prix” – IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Francuskiej 
Brzeg 2011. W swoim repertu-
arze posiada pieśni i piosenki 
w języku francuskim, pol-
skim, ukraińskim i rosyjskim. 
Uczestnik i fi nalista telewizyj-
nych programów muzycznych 
,,Droga do gwiazd” i ,,Szansa 
na sukces”. W 2013 roku znalazł 
się wśród 40 najlepszych woka-
listów w Polsce IV edycji tele-
wizyjnego programu X Factor. 
Wyróżniony Złotym Liściem 

Retro – 2013, za upowszech-
nianie w swojej działalności 
artystycznej dorobku dwudzie-
stolecia międzywojennego. W 
2014 z rąk Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bog-
dana Zdrojewskiego odebrał 
honorową odznakę „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Od 2013 
roku jest członkiem Związku 
Artystów Scen Polskich ZASP. 
Swoje umiejętności wokalne 
doskonalił u Elżbiety Ryl-Gór-
skiej – Primadonny Operetki 
Warszawskiej. Specjalizuje się 
w piosence francuskiej. Współ-
pracuje z wieloma artystami 
polskiej sceny muzycznej. W 
swoim dorobku posiada płytę 
z kolędami pt. ,,W żłobie leży..”, 
którą nagrał wraz Małgorzatą 
Kubala – sopran w aranżacji Eu-
geniusza Majchrzaka. W 2012 
roku nawiązał współpracę ze 
znakomitymi artystami: piani-
stą, kompozytorem  i aranżerem 
Mariuszem Dubrawskim oraz 
Magdaleną Tunkiewicz – so-
pran, tworząc trio specjalizujące 
się w szerokim repertuarze mu-
zyki klasycznej, operetkowej, 
musicalowej, pieśni patriotycz-
nej oraz piosenek 20-lecia mię-
dzywojennego. W 2013 roku 
wydał płytę pt. ,,Niepokonanej 
– pieśni i ballady” w aranża-
cjach Mariusza Dubrawskiego 
orz płytę pt. ,,Ulicami paryskich 
wspomnień” z piosenkami fran-
cuskimi.
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Kandydować każdy może

Dlaczego kandyduję?
Urodziłem się i wychowałem w Wołominie. 

Nie jestem jedną z tych osób, które znalazły się w 
moim mieście przez przypadek, a teraz poprzez 
zgłoszenie swojej kandydatury szukają łatwego 
zarobku. Dobrze znam problemy mieszkańców 
Wołomina – to przecież moi sąsiedzi, znajomi, 
dobrzy przyjaciele, z którymi wielokrotnie roz-
mawiałem, a którzy już wcześniej obdarzyli mnie 
zaufaniem. Mam doświadczenie w pracy na rzecz 
ogółu społeczeństwa. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że nie jest to praca łatwa, za to przynosząca wiele 
korzyści innym oraz satysfakcji osobom, które się 
tego podejmują, jeśli tylko wypełniają swoje obo-
wiązki uczciwie i z dużym zaangażowaniem.

Z partią Prawo i Sprawiedliwość jestem 
związany od 1990 roku. Wówczas nazywała się 
jeszcze „Porozumienie Centrum”, a jej przewod-
niczącym był Jarosław Kaczyński. W 2001 roku 
„Partia Centrum” przekształciła się w „Prawo i 
Sprawiedliwość”. W ciągu tych dwudziestu czte-
rech lat pełniłem wiele odpowiedzialnych funk-
cji. Należałem do Zarządu Okręgowego, byłem 
członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, wresz-
cie – delegatem na Zjazd Partii, którym jestem 
do chwili obecnej. Przez wiele lat miałem rów-
nież zaszczyt zasiadać na stanowisku Przewod-
niczącego Powiatu Wołomińskiego Prawa i Spra-
wiedliwości. Kandydowałem też do Parlamentu. 
Po wygranych wyborach samorządowych w 
2006 roku i w 2010 roku byłem członkiem Za-
rządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Wo-
łominie. 

Obecnie moja kadencja dobiega końca. 
Startuję jednak w najbliższych wyborach, po-
nieważ uważam, że mam jeszcze wiele pomy-
słów na zwiększenie komfortu życia mieszkań-
ców Wołomina. Gdy ktoś pyta mnie o powody 
zgłoszenia swojej kandydatury po raz kolejny, 
odpowiadam, że kandyduję dlatego, że zawsze 
realizuję cele, które sobie zakładam. Nie lubię 
obiecywać, ponieważ nie przynosi to dobrych 
rezultatów, jeśli w ślad za obietnicami nie pójdą 
czyny. Ja chcę działać, doprowadzać do końca 
kolejne plany. Chcę, żeby mieszkańcy Woło-
mina wiedzieli, że ich głos oddany na mnie 
nie był, nie jest i nie będzie nigdy głosem 
zmarnowanym. Nigdy nie zawiodłem ich za-
ufania i nie zrobię tego również w najbliższej 
kadencji. 

LISTA NR 3, MIEJSCE NA LIŚCIE NR 2MAREK SZAFRAŃSKI
WIERNY JEDNEJ PARTII I ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ

Dlaczego warto na mnie głosować?
Tegoroczne wybory samorządowe nie są 

pierwszymi, w których startuję. Jestem człowie-
kiem doświadczonym, potrafię dbać o sprawy 
ważne dla wszystkich mieszkańców Wołomina, 
ponadto uważam, że wiele moich dotychcza-
sowych osiągnięć to sprawy, które nie ulegają 
przedawnieniu.

Pełniąc swoją funkcję w zarządzie, zajmo-
wałem się między innymi Szpitalem Powia-
towym w Wołominie, w którym w tym czasie 
przeprowadzono kompleksową modernizację 
pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego. Od-
dział Noworodkowy został doposażony w spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny. Dzięki tym waż-
nym inwestycjom Neonatologia i Położnictwo 
uzyskały II stopień referencyjny jako oddziały, 
które spełniają wysokie kryteria jakościowe. W 
2010 roku wykonano remont pomieszczeń na 
Oddziale Pediatrycznym. Rok później został 
oddany do użytku nowy budynek Bakteriologii 
i Diagnostyki Laboratoryjnej. Zakład ten należy 
do ścisłej czołówki tego typu placówek w Polsce. 
Z kolei w 2013 został zmodernizowany Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy, który został wy-
posażony w nowe stanowiska noworodkowe. 
Również w 2013 roku wykonano dokumentację 
projektową lądowiska dla helikopterów. Ten rok 
również przyniósł zmiany w Szpitalu Powiato-
wym w Wołominie, wyremontowano bowiem 
Oddział Okulistyki. W kadencji 2010-2014 
Rada Powiatu Wołomińskiego przyznała szpita-
lowi środki w łącznej kwocie 11,9 mln zł. 

Cieszy mnie znaczny spadek zobowiązań 
(zadłużenia) krótko- i długoterminowych. 
Obecnie zadłużenie wynosi 28,71 mln zł, co 
oznacza, że dług szpitala przestał rosnąć. Liczę 
na to, że w najbliższym czasie uda się zmienić 
system finansowania służby zdrowia przez 
NFZ, co przyczyni się do zmniejszenia kolejek i 
poprawy jakości świadczonych usług zdrowot-
nych. 

Jeśli zaś chodzi o inne ważne inwestycje – 
w czasie ostatnich dwóch kadencji utworzono 
dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w 
Tłuszczu i w Ząbkach. Domy Pomocy Społecz-
nej w Zielonce i Radzyminie zostały zmoder-
nizowane. Obecnie mamy też cztery rodzinne 
Domy Dziecka jako placówki i dwa, które pla-
cówkami nie są. Istnieją także Socjalizacyjny 
Dom Dziecka w Równem oraz cztery Zawo-
dowe Domy Dziecka. Imponująca jest również 
liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu 
– obecnie jest ich dwieście, mają pod opieką 
trzysta dzieci. 

Są to dziedziny, którymi się zajmowałem. 
Jeśli po raz kolejny zostanę radnym, posta-
ram się doprowadzić do remontu starego Od-
działu Nefrologicznego, a w miejscu nowej 
Stacji Dializ, która zostanie oddana do użyt-
kowania w listopadzie tego roku, nadbudo-
wać dwa piętra, na których powstałyby Od-
dział Wewnętrzny zajmujący się nefrologią i 
Oddział Geriatryczny. Doprowadzę również 
do końca sprawę lądowiska. 

Wydarzeniem posiedzenia, które naj-
bardziej interesowało mieszkańców było 
przyjęcie (podobnie jak w Radzie Powiatu) 
programu współpracy z organizacjami poza-
rządowymi na 2015 rok. Akurat w tej dziedzi-
nie Zielonka regularnie zwiększa wysokość 
nakładów – w 2015 roku na dotacje przezna-
czone zostanie 814 tys. złotych.

Każdego roku Urząd Miasta podpisuje 
ok. 50 umów o współpracy z organizacjami 
samorządowymi. Działem wspieranym naj-
mocniej tradycyjnie jest sport, czyli „wspie-
ranie i upowszechnienie kultury fizycznej”, 
na które w uchwale zapisano 360 tys. złotych. 
Wywołało to pewne kontrowersje w trakcie 
sesji, tradycyjnie artykułowane przez radną 
Danutę Kuczyńską. 

Na argumenty w stylu „Jak można prze-
znaczać tyle na sport lub opiekę nad zwierzę-
tami, skoro tak niewiele jest zapisane dla osób 
starszych czy niepełnosprawnych” odpowiadał 
burmistrz Grzegorz Dudzik, informując, że 
główne wydatki na opiekę społeczną zapisane 
są w innych działach budżetu miasta i innych 
organów samorządu (np. powiatu), a zatem 
takie uproszczenia są nieprawdziwe.

W odpowiedzi na zastrzeżenia radnych, 
tuż przed sesją do projektu uchwały wprowa-
dzono niebanalną autopoprawkę. Zmieniono 
samą nazwę (pozostawiając środki – 64 tys. 
zł) jednej z rubryk z „Prowadzenie klubu 
wolontariusza działającego na rzecz bezdom-
nych psów” na „Opieka nad punktem czaso-

wego przetrzymywania zwierząt w Zielonce”. 
Powód? Część radnych już wielokrotnie zgła-
szała, że skoro to ma być wolontariat, to nie 
powinien tyle kosztować. Kontrowersyjne 
słówko zniknęło i już wszyscy są zadowoleni 
– operacja godna filmów Stanisława Barei.

Samorząd niczym magnes
W trakcie sesji nie było zbytnio widać 

trwającej już kampanii wyborczej. Jedynie w 
trakcie interpelacji i zapytań wielu radnych 
przypomniało sobie o kiepskim stanie chod-
ników na terenie ich okręgów, co w trakcie 
kadencji nie zdarzało się zbyt często.

W wyborach do Rady Miasta na terenie 
Zielonki zarejestrowało się aż 119 kandyda-
tów, zrzeszonych w 17 komitetach wybor-
czych – daje to ok. 8 kandydatów na jedno 
miejsce. Skład rady na pewno ulegnie zmia-
nie, ponieważ w wielu okręgach jednoman-
datowych naprzeciwko siebie staną aktualni 
radni.

Na stanowisko burmistrza Zielonki kan-
dyduje (to także rekord w skali miasta) 7 osób. 
Są to w kolejności alfabetycznej: Dorota Bie-
nias (Dla Zielonki), Grzegorz Dudzik (Ma-
zowiecka Wspólnota Samorządowa – obecny 
burmistrz), Bożenna Gruszczyńska (Nowa 
Zielonka), Kamil Iwandowski (Mieszkańcy), 
Paweł Szymański (Wspólnota Zielonkowska), 
Michał Wujek (Prawo i Sprawiedliwość), 
Piotr Wyszyński (Jeden Powiat). 

TS

W jedynie 15-tysięcznej Zielonce w wyborach do Rady Miasta zarejestrowało się aż 119 
kandydatów, zrzeszonych w 17 komitetach wyborczych. Podczas październikowej sesji kampa-
nii wyborczej nie było jednak widać.
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Sprzedam bezpośrednio nowy dom wolnostojący 
143 m kw., Stary Dybów, gmina Radzymin  

www.stropbud.pl         Tel. 602 353 644

Przedsiębiorstwo, 22 lip-
ca 2014 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, 
podpisało umowę o dofinan-
sowanie projektu pt. „Bu-
dowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na te-
renach wiejskich gminy Wo-
łomin”. Przyznana kwota do-
finansowania to 3 860 000,00 
złotych kosztów kwalifikowa-
nych.

Projekt realizowany jest 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ra-
mach działania 321 „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” na lata 
2007-2013.

22.10.2014 Przedsiębior-
stwo podpisało umowy na 
realizację inwestycji z Wyko-
nawcami wybranymi w  ra-
mach przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego. 
Firma Królik Włodzimierz 
KROL Zakład Robót Dro-

gowych i Inżynieryjno-In-
stalacyjnych wykona sieć 
kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wyszyńskiego, Watykańskiej, 
ul. Rzymskiej i ul. Rubino-
wej w Majdanie, ul. Poranek 
w Starych Lipinach, ul. Mo-
krej w Zagościńcu oraz w 
drogach dojazdowych do ul. 
Duczkowskiej i do ul Rolnej 
w Nowych Lipinach. Zakres 
kontraktu firmy F.U.H. IN-
STAL-BUD – Szczepan Jan 

Mielczarczyk obejmuje budo-
wę sieci wodociągowej w  ul. 
Owocowej, ul. Piastowskiej 
wraz z drogą dojazdową w 
Zagościńcu, ul. 100-lecia 
w ul. Zagościńcu i Helenowie, 
ul. Przedwiośnie, ul. Krańco-
wej i ul. Uroczej w Lipinkach.

Ostateczny termin wy-
konania sieci zgodnie z za-
pisami umownymi oraz 
aneksem przypada na dzień 
02.02.2015 r.  

Rozpoczęcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich

Prawie 4 miliony dotacjiBlisko ludzkich spraw

Aranżacje
Zakładanie

Przebudowa
Pielęgnacja ogrodów

www. atut-ogrody.pl, kontakt@atut-ogrody.pl
tel. 696 206 543, tel./fax 222 540 148

Szanowni Mieszkańcy gminy Dąbrówka, moja decyzja dotycząca kandydowania na stanowisko wójta 
gminy Dąbrówka jest świadoma i przemyślana, podjęłam ją z pełna odpowiedzialnością. Z lokalnym sa-
morządem jestem związana od 2006 roku. 

Do najważniejszych działań, które stawiam sobie do zrealizowania to: budowa infrastruktury wo-
dociągowej i kanalizacyjnej, budowa dróg i chodników, rozwój przedsiębiorczości, działania związane z 
melioracją, rozwój kulturalno - oświatowo - sportowy, współpraca z instytucjami pozarządowymi, funda-
cjami i stowarzyszeniami. Natomiast to mieszkańcy gminy będą modyfikować ostateczny obszar działań 
który będzie realizowany podczas sprawowania przeze mnie zaszczytnej funkcji wójta gminy. - Inicjatywy 
wychodzą od mieszkańców, a samorząd lokalny jest od tego, by je wdrożyć. 

Agnieszka Gryglas

Kandydaci zarejestrowani w ramach Komitetu 
Wyborczego Wyborców Jeden Powiat Centrum 
Samorządowe do rady Gminy Dąbrówka w po-
szczególnych okręgach:
Okręg nr 1 (Chajęty) Bogdan Kujawski
Okręg nr 2 (Dąbrówka) Edyta Bielecka
Okręg nr 3 (Karpin) Grzegorz Wójcik 
Okręg nr 4 (Lasków) Helena Kuśkowska
Okręg nr 6 (Dręszew, Marianów) Patryk Pszczół-
kowski
Okręg nr 7 (Guzowatka, Działy Czarnowski) Ma-
ria, Wanda Wilkowska
Okręg nr 8 (Kołaków, Teodorów) Mariusz Żmi-
jewski
Okręg nr 9 (Sokołówek, Ludwinów, Ostrówek) 
Agnieszka Gryglas
Okręg nr 10 (Józefów, Czarnów, Stasiopole, Cisie) 
Wiesław Pawlak

Okręg nr 11 (Kowalicha, Ślężany) Grażyna Mę-
drzycka
Okręg nr 12 (Kuligów) Grażyna Frączek
Okręg nr 13 (Trojany) Marcin Augustyniak
Okręg nr 15 (Chruściele, Zaścienie) Sylwester 
Kosicki
Przedstawieni kandydaci TO LUDZIE:
DIALOGU i PIERWSZEGO KROKU - to słowa 
klucz w wielu przedsięwzięciach. Na aspekt braku 
dialogu samorządu z mieszkańcami, warto odpo-
wiedzieć dobrą wolą i nawiązaniem tego dialogu. 
CIERPLIWI i KONSEKWENTNI - nic nie przy-
chodzi od razu, na realizację zadań potrzeba cza-
su -1, 2, 3, 4 lata - pamiętajmy o tym.
RÓŻNORODNI W DOŚWIADCZENIU o róż-
nych poglądach, profilach i działaniach, to wszyst-
ko jednak wpływa na otwartość i na nową jakość 
w samorządzie. 

Do Kauflandu w Wołominie
ul. Wileńska 49
do naszego nowego sklepu
Godziny otwarcia:
pon.-sob. 7:00-21:00, nd. 9:00-19:00

Prezes PWiK Wołomin Paweł Solis na placu budowy

Przedwyborcze wydanie 
Mojej Gazety Regionalnej 
13 listopada. Zapraszamy 

komitety wyborcze do pro-
mowania swoich kandyda-

tów na łamach MGR!

Tel. 793 10 36 35
redakcja@regionalna.waw.plKandydaci KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe do Rady Gminy Dąbrówka
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Wieczór po sarmacku w Galopie

Urząd Miasta Ząbki 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

robotnik gospodarczy 
oraz 
kierowca 
w Urzędzie Miasta Ząbki.

1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• wykształcenie min. zawodowe;
• prawo jazdy kat. B oraz C lub T;
• brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicz-

nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy     
(mile widziane orzeczenie psychotechniczne);

• dyspozycyjność.

2. Wymagane dokumenty:
• CV oraz list motywacyjny
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształ-

cenie i posiadane kwalifi kacje;

3. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta Ząbki lub przesłać pocztą w termi-
nie do dnia 04 listopada 2014 roku na adres:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10

05-091 Ząbki
4. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, wybrane 

osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifi kacyjną, o czym 
zostaną powiadomione telefonicznie.

Amatorzy dobrego je-
dzenia  nie zawiedli się i tym 
razem. W ostatnią sobotę (25 
października), w Sali Rycerskiej 

klubu Galop w Zielonce odby-
ło się kolejne spotkanie z cyklu 
kulinarnych podróży po świe-

cie. Mistrzowie kuchni,  Ro-
bert Sowa i Artur Świerżewski, 
zaprosili swoich gości do XVI-
-wiecznej Polski, kiedy to na 

stołach szlacheckich królowały 
mięsne potrawy suto zakrapia-
ne alkoholem.

Obok wspaniałych wędlin 
wiejskich pojawił się zatem 
rosół z kapłona oraz pieczona 
perliczka podana z kaszą jagla-

ną z rodzynkami, szafranem i 
anyżem.

Żeby lepiej się trawiło, bie-

W ofercie:
• grota solna,
• sauna fińska,
• jacuzzi,
• gabinety 

rehabilitacyjne,
• pokoje 2-, 3-, 

i 4-osobowe
• wysoki standard 

pokoi,
• całodzienne 

wyżywienie.
Obiekt jest 
klimatyzowany. 
Na terenie ośrodka 
znajduje się piękny 
ogród z altanką 
oraz kaplica.
Ośrodek usytuowany 
jest w malowniczo 
położonej 
części powiatu 
wyszkowskiego, 
w otoczeniu 
Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego.

Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy „Leśna Góra”
Skutecznie zadbamy o Twoją regenerację i wypoczynek!

Kamieńczyk, ul. Warszawska 18
Tel. (29) 742 09 73, kom. 660 697 365
e-mail: kamienczyk.lesnagora@wp.pl

Całodobowa 
opieka!

siadowanie rozpoczęto od toa-
stu wzniesionego wódką.

Pomiędzy degustacją po-
siłków znany szermierz, trener, 
aktor i konsultant fi lmowy, 
Janusz Sieniawski przybliżył 
widowni historię szpady pol-
skiej, a jego synowie Bartosz i 
Krzysztof wystąpili w krótkim 
pokazie sztuki szermierczej.

Było również coś dla du-
cha: wystąpił Zespół Pieśni i 
Tańca „Polski Łan” z wiązanką 
znanych i lubianych piosenek 
ludowych.

A potem były tańce i za-
bawa do późnych godzin noc-
nych.

Następne kulinarne spo-
tkanie w Galopie już nieba-

wem. Tym razem organiza-
torzy zapraszają na wieczór 
kubański, który odbędzie się 
29 listopada br.

 Red.

Członkowie elitarnego Klubu Szefów Kuchni Robert Sowa i Artur Świerżewski

Zespół Pieśni i Tańca „Polski Łan”

Janusz Sieniawski z synami Bartoszem i Krzysztofem
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20 października b.r. w Krakowie spotkali 
się „Przyjaciele Karty Dużej Rodziny” - eksper-
ci, decydenci i rodziny, aby rozmawiać o wy-
zwaniach związanych z polityką prorodzinną 
w Polsce i perspektywach, jakie daje program 
Karty Dużej Rodziny. Wśród zgromadzonych 
był także Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski, który w swoim wystąpieniu podziękował 
wszystkim, którzy chcą działać dla dobra ro-
dziny i działania te przekuwać w dobry klimat 
dla rodziny. – „Dziękuję za konsekwentne prace 
nad wdrożeniem kart, cieszę się że wspólnymi 
siłami nadganiamy wieloletnie opóźnienia” – 
mówił Prezydent.

Podczas Kongresu przyznano po raz pierw-
szy, ustanowione przez Związek Dużych Ro-
dzin „Trzy Plus” pod patronatem honorowym 
Ministra Pracy  i Polityki Społecznej, nagrody 
dla samorządów, firm i instytucji oraz mediów 
przyjaznych rodzinie. Powiat Wołomiński zna-
lazł się wśród siedmiu nagrodzonych samorzą-
dów (jako jedyny spośród powiatów w Polsce) i 
otrzymał tytuł honorowy: Powiatu Przyjazne-
go Dużym Rodzinom. Wręczając wyróżnienie 
Staroście Piotrowi Uścińskiemu, Pani Joanna 
Krupska Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy 
Plus” odczytała jego fragment: „za pionierskie 
wprowadzenie powiatowej Karty Dużej Ro-
dziny. Za wspieranie gmin powiatu mających 
Karty Dużej Rodziny 40 procentową dopłatą do 
kosztów Kart. Za aktywny udział w propagowa-
niu Kart Dużej Rodziny oraz pracę w Forum 
Samorządowym na rzecz Dużych Rodzin”. 

„Cieszę się, że nasz Powiat znalazł się w 
tym zacnym gronie, że nasza praca na rzecz 
rodzin została dostrzeżona i doceniona. 
Wprowadzony przez nas Program polityki 
prorodzinnej TAKrodzina.pl, udowadnia, że 
można wspierać rodziny na każdym szczeblu 
i mam nadzieję, że idąc naszym przykładem, 
także inne powiaty zaczną aktywnie realizo-
wać politykę prorodzinną” – mówił Starosta.

Przypomnijmy, że Program Polityki pro-
rodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKro-
dzina.pl uchwalony został 27 września 2012 
roku, a jego głównym celem jest tworzenie wa-

runków do dbania o dobro, trwałość i wszech-
stronny rozwój rodziny, a także promowanie 
modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie po-
zytywnego jej wizerunku. Założenia Programu 
są konsekwentnie realizowane, a niektóre jego 
elementy zostały uznane za nowatorskie w ska-
li całego kraju. Na program ten składa się rów-
nież wprowadzona jako pierwsza w Polsce, Po-
wiatowa Karty Rodziny, która cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem - wydanych zostało 
już ponad 2600 kart, które przekładają się na 
konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych 
wychowujących troje i więcej dzieci. 

  Powiat Wołomiński jako członek Forum 
Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin, 
współorganizował wraz z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 marca 
2013  r. II Ogólnopolską Konferencję „Polska 
dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny w miastach 

i gminach”. Braliśmy także udział w spotka-
niach poświęconych wymianie doświadczeń i 
planów działań podejmowanych w odniesie-
niu do rodzin wielodzietnych oraz w spotka-
niach roboczych poświęconych Ogólnopol-
skiej Karcie Dużej Rodziny. Włożyliśmy swój 
wkład w pracę nad ogólnopolskim poradni-
kiem „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”, 
w którym znalazły się informacje o programie 
Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, 
jako wzorze dla innych powiatów. 

Statuetka dla Powiatu Wołomińskiego
Starosta Wołomiński Piotr Uściński otrzymał 20 października w Krakowie nagrodę dla samorządu przyjaznego rodzinie – Powiat Przyjazny 

Dużym Rodzinom. Wyróżnienia te przyznano po raz pierwszy  samorządom, które wspierają duże rodziny w swoim lokalnym środowisku. 

Projekt budowlany opra-
cowała firma BMZ Pracownia 
Architektoniczno-Budowlana z 
Kobyłki. Wykonawcą jest firma 
REMBUD Sp. z o.o. z Przasny-
sza. Koszt budowy określono 
na 6.283.615 zł. Inwestycja ma 
być zrealizowana w połowie 
2016 roku.

Projekt zakłada wykona-
nie sali gimnastycznej wraz z 
łącznikiem. Budynek sali gim-
nastycznej składać się będzie 
z hali głównej oraz zaplecza 

socjalnego. W łączniku zapro-
jektowano 3 sale dydaktyczne, 
klasę „0”, gabinet lekarski, szat-
nie oraz toalety.

Ponadto planuje się wyko-
nanie ciągu jezdnego, pełniące-
go jednocześnie funkcję drogi 

pożarowej, zakończonego pla-
cem manewrowym. Przewi-
dziano również budowę miejsc 
postojowych.

Parametry techniczne 
(hala + łącznik): kubatura: 
14.576,91  m3; powierzch-
nia zabudowy: 1655,31 m3; 
powierzchnia użytkowa: 
1468,85 m3, w tym sali gimna-
stycznej - 674,30 m3; wymiary 
wewnętrzne hali sportowej: 
35,84 m x 18,84 m.

Przez ostatnie 3 lata w gmi-
nie powstały nowoczesne bo-
iska na terenie OSiR, szkoły w 
Duczkach, ZS nr 2, dwa Orliki, 
a także sala gimnastyczna przy 
Zespole Szkół nr 4. W ostatnich 
tygodniach oddano do użytku 
również dwa przedszkola oraz 
szkołę podstawową w Leśnia-
kowiźnie. Red.

Akt erekcyjny podpisuje starosta Piotr Uściński

Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnej 
W czwartek, 23 października w Zespole Szkół w Czarnej odbyła się uroczystość związana z wmurowaniem kamienia wę-

gielnego pod budowę sali gimnastycznej. Wraz ze społecznością szkolną w wydarzeniu tym uczestniczyli zaproszeni goście z 
przewodniczącym Rady Powiatu Pawłem Solisem na czele, starostą Piotrem Uścińskim, burmistrzem Wołomina Ryszardem 
Madziarem i jego zastępcą Grzegorzem Mickiewiczem. Zaproszenie przyjęli również:  radny Wołomina Michał Milewski - wy-
chowanek tej szkoły, pracownicy gminnej oświaty, sołtysi, przedstawiciele duchowieństwa i rady rodziców.

Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu i duchowieństwa

Program artystyczny w wykonaniu uczniów nawiązywał do bu-
dowy sali gimnastycznej

Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis wyraził zadowolenie, 
że szkoła przyjmie więcej uczniów

Burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar podczas wmurowa-
nia aktu erekcyjnego
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Nowa Graniczna ułatwi dojazd do cmentarza

Wyremontowana ulica Graniczna w Wołominie

Dodatkowe parkingi, 
częściej kursujące autobusy, 
lepsza droga dojazdowa do 
cmentarza w Wołominie – na 
te udogodnienia mogą liczyć 
mieszkańcy w dniu Wszyst-
kich Świętych.

1 listopada w okolicach 
cmentarza zostanie zmienio-
na organizacja ruchu (mapka 
poniżej). Przy wołomińskiej 
nekropolii powstaną też dwa 
dodatkowe parkingi, tak, aby 
miejsca postojowe znalazło 
jak najwięcej kierowców. Przy 
drogach dojazdowych do 

cmentarza zostaną umieszczo-
ne duże tablice informacyjne. 
Apelujemy do kierowców, 
by zwracali uwagę na znaki i 
dostosowywali się do zaleceń 
policjantów. O bezpieczeń-
stwo mieszkańców dbać bę-
dzie straż miejska, jak i policja, 
które sukcesywnie zwiększa-
ją liczbę patroli w okolicach 
cmentarza. Dla osób, które 
zdecydują się dojechać na 
cmentarz własną komunika-
cją, mamy dobrą wiadomość. 
Po wielu latach w końcu wy-
remontowana została droga 

prowadząca do wołomińskie-
go cmentarza. Dziurawa na-
wierzchnia ul. Granicznej po-
kryta została asfaltem na dłu-
gości od ul. Marszałkowskiej 
aż do al. Niepodległości. 

- Poprawi to znacznie kom-
fort dojazdu, a co najważniej-
sze, odciąży ruchliwe ulice 1 
Maja i Niepodległości, gdzie w 
dniu Wszystkich Świętych przy 
dojeździe do nekropolii często 
tworzyły się korki. Z tego roz-
wiązania skorzysta na pewno 
wielu mieszkańców południo-
wej części Wołomina, osiedla 
Partyzantów, okolic Lipin B i 
Lipin Kątów – mówi burmistrz 
Wołomina, Ryszard Madziar.

1 listopada zachęcamy 
również do skorzystania z 
miejskiej komunikacji zbio-
rowej. Częściej będą kurso-
wały autobusy z okolic stacji 

PKP Wołomin dojeżdżające 
pod sam cmentarz. Specjalne 
oznakowane busy będą odjeż-
dżały w momencie zapełnienia 
pojazdu, ale nie rzadziej niż 
co pół godziny. Ponadto kur-
sować będą autobusy relacji 
Wołomin - Mińsk Mazowiec-

ki według rozkładu obowią-
zującego w dni świąteczne.  
Przy cmentarzu jak co roku 
odbywała się będzie sprzedaż 
zniczy i kwiatów. O porządek 
zadba Przedsiębiorstwo Ko-
munalne, które zapewni po-
jemniki na śmieci. 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
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Porady Księgowo-Prawne

Staż  absolwencki formą 
aktywizacji zawodowej

Ustawa 
o promocji 
zatrudnie-
nia i in-
stytucjach 
rynku pra-

cy, staż absolwencki definiuje 
jako „nabywanie przez bezro-
botnego umiejętności prak-
tycznych do wykonywania 
pracy przez wykonywanie 
zadań w miejscu pracy bez 
nawiązania stosunku pracy 
z pracodawcą”.

Stażystą może być osoba, 
która:
•	 nie ma jeszcze 27 lat i zdobyła 

dyplom magistra, inżyniera 
czy licencjata,

•	 musi być zarejestrowana w 
urzędzie pracy jako osoba 
bezrobotna a data ukończenia 
uczelni nie może przekraczać 
jednego roku wstecz (decy-
duje data ukończenia uczelni 
zawarta na dyplomie),

•	 jest absolwentem innej szko-
ły, np. liceum, technikum, 
szkoły zawodowej albo szkoły 
pomaturalnej lub policeal-
nej, wówczas nie może mieć 
ukończonych 25 lat.

Jak zdobyć staż
•	 można wybrać jedną z ofert 

spośród proponowanych 
przez urząd pracy,

•	 można samodzielnie znaleźć 
firmę, w której chce się odbyć 
staż.

Na czym polega staż absol-
wencki 

Jeżeli bezrobotny absolwent 
sam znajdzie firmę w której 
będzie odbywać staż, to składa 
wypełniony przez pracodaw-
cę wniosek o zorganizowanie 
stażu, do urzędu pracy (ważne 

jest by pracodawca wymienił 
we wniosku stażystę z imie-
nia i nazwiska). Staż można 
odbywać u dowolnego praco-
dawcy – miejsce zamieszkania 
i zameldowania ani miasto,  
w którym się studiowało, nie 
mają znaczenia. 

Jeżeli to pracodawca chce 
pozyskać stażystę zgłasza się 
do właściwego powiatowego 
urzędu pracy i składa wniosek 
o przyjęcie takiej osoby na staż 
(we wniosku również może 
wskazać danego bezrobotnego). 
Czas rozpatrywania wniosku 
trawa 30 dni.

Staż odbywa się na podsta-
wie umowy zawartej między 
pracodawcą a starostą, według 
programu określonego w umo-
wie zgodnie z którym, stażysta 
nabędzie określone umiejęt-
ności zawodowe. Okres stażu  
może trwać od 3 do 12 miesięcy.  
W rozumieniu Kodeksu pracy 
nie jest to forma zatrudnienia, a 
stażysta w w/w okresie posiada 
status osoby bezrobotnej.

Wynagrodzenie, składki ZUS 
i koszty a staż absolwencki
•	 Stażysta otrzymuje od urzędu 

pracy stypendium stażowe w 
wysokości zasiłku podstawo-
wego,

•	 stypendium przysługuje 
także za dni wolne oraz dni 
nieobecności z powodu cho-
roby; warunkiem otrzymania 
świadczenia jest przedłożenie 
zwolnienia lekarskiego lub za-
akceptowanego przez praco-
dawcę wniosku o dni wolne,

•	 od wypłaconego stypendium 
urząd pracy opłaca składkę 
na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe, wypadkowe i zdro-
wotne,

•	 urząd pracy pokrywa koszt 
badań lekarskich wymaga-
nych  przed odbyciem stażu, a 
pracodawca zapewnia odzież 
ochronną jeśli jest wymagana 
na danym stanowisku oraz 
szkolenie w zakresie bhp.

Inne niezbędne informacje 
dotyczące stażu
•	 aby absolwent mógł otrzymać 

stypendium pracodawca na 
początku miesiąca (w ciągu 
pierwszych 4 dni roboczych 
miesiąca) przekazuje do urzę-
du pracy tzw. listę obecności 
na stażu ( za miesiąc poprzed-
ni); jeżeli stażysta był nieobec-
ny, dołącza wniosek urlopowy 
lub zwolnienie lekarskie,

•	 po zakończeniu stażu praco-
dawca nie ma obowiązku za-
trudnienia stażysty, chyba że 
było to wcześniej zapisane w 
umowie o staż,

•	 stażystę można zwolnić tylko 
w przypadku nieusprawiedli-
wionej nieobecności lub rażą-
cego naruszenia regulaminu 
pracy,

•	 stażyście po upływie 30 dni 
odbywania stażu przysługują 
2 dni wolne za każdy miesiąc,

•	 okres odbywania stażu wli-
czany jest do okresu, od które-
go zależy późniejszy wymiar 
urlopu wypoczynkowego,

•	 pracodawca na zakończenia 
stażu wydaje pisemną opinię 
o zadaniach realizowanych 
przez bezrobotnego i zdoby-
tych praktycznych umiejętno-
ściach,

  
Co daje bezrobotnemu ab-

solwentowi odbycie stażu
Absolwent zdobywa do-

świadczenie zawodowe i pewne 
umiejętności przydatne w dal-
szej pracy zawodowej oraz szan-
sę na zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę.

Stan prawny na dzień 
29.09.2014

Opracowała: 
Halina Raszka vel Rzepa 

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

Obrady Rady Powiatu 
Wołomińskiego (16.10) roz-
poczęto od wręczenia nagród. 
Zgromadzonych obecnością 
swą zaszczycił przewodni-
czący Stowarzyszenia Żoł-
nierzy AK Powstańcze Od-
działy Specjalne „Jerzyki” 
Jerzy Broszkiewicz, który 
na wniosek Kapituły Stowa-
rzyszenia odznaczył starostę 
Piotra Uścińskiego, wicesta-
rostę Konrada Rytla oraz bur-
mistrza Wołomina Ryszarda 
Madziara Odznaką Honoro-
wą - Krzyżem Stowarzyszenia 
Żołnierzy AK POS „Jerzyki”. 

Następnie, w imieniu 
Starostwa Powiatowego, wrę-
czono nagrody za szczególne 
osiągnięcia w różnych dys-
cyplinach sportowych (listę 
uhonorowanych prezentuje-
my w ramce pod artykułem).

Pieniądze 
dla organizacji

Podczas sesji radni 
uchwalili program współpra-
cy Powiatu Wołomińskiego 
z organizacjami pozarządo-
wymi. W jego założeniach 
wskazano priorytety, za które 
uznano w kolejności: ochronę 
zdrowia, politykę prorodzin-
ną, pomoc społeczną, kulturę 
i sztukę oraz sport i turystykę.

Na realizację zadań zwią-
zanych z tymi obszarami, dla 
tzw. NGO na 2015 rok zapla-
nowano kwotę 1.5 miliona 

złotych, z czego ok. 642 tys. zł 
na prowadzenie środowisko-
wych domów samopomocy. 
Na obejmowanie patronatem 
przedsięwzięć organizacji po-
zarządowych przeznaczono 
z tej puli 140.000,00 zł. Tyl-
ko do 20 % wszystkich kwot 
- z wyłączeniem środków na 
prowadzenie środowisko-
wych domów samopomocy 
oraz obejmowanie patrona-
tem przedsięwzięć organiza-
cji pozarządowych – będzie  

zostać przeznaczone na re-
alizację zadań z pominięciem 
konkursów ofert.

Dla gmin i rodzin
Radni przegłosowali tak-

że podjęcie uchwały w spra-
wie dalszej pomocy finan-
sowej w ramach „Programu 

polityki prorodzinnej w Po-
wiecie Wołomińskim TAKro-
dzina.pl”. Dodatkowe środki 
otrzymało 5 gmin: Klembów 
(16 tys. zł), Poświętne (6 tys. 
zł), Radzymin (43 tys. zł), 
Ząbki (154 tys. zł) i Zielonka 
(39 tys. zł).

Podczas sesji zapoznano 
się także z prezentacją do-
tyczącą informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2013/2014, w 
tym o wynikach egzaminów 

zewnętrznych, którą przed-
stawiła Katarzyna Pazio, na-
czelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Promocji. Uczczono 
także minutą ciszy, zamordo-
wanego 30 lat temu, Błogosła-
wionego Ks. Jerzego Popie-
łuszkę.

TS

Odznaczenia i dotacje
Październikowa sesja Rady Powiatu przyniosła przyjęcie polityki współpracy z organiza-

cjami samorządowymi oraz podział środków pomiędzy gminy z przeznaczeniem na politykę 
prorodzinną. Uhonorowano też lokalnych polityków i sportowców.

Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe:
- w dyscyplinie: lekkoatletyka, biegi długodystansowe - Eugeniusz Dembiński,
- w dyscyplinie: wyciskanie sztangi leżąc – Artur Białek, Rafał Białek, Patryk Zaniewski, Da-

wid Zaniewski,
- w dyscyplinie: karate kyokuschin - Klaudia Czarnecka,
- w dyscyplinie: sporty walki - Aleksandra Milczarek,
- w dyscyplinie: squash - Piotr Nowak,
- w dyscyplinie: unihokej juniorzy młodsi i seniorzy - Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-

towy Zielonka,
- trenerzy - Stanisław Bielewicz, Renata Naczaj-Fedorenko, Oskar Ślepowroński.

Kombatanci docenili samorządowców
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ANKARO
Ząbki, ul. Górnośląska 40
Tel./fax: (22) 781 72 52

kom. 501-730-682
www.oknaankaro.com.pl

PROMOCJE 
DO 35%

parapety, żaluzje, rolety

OKNA HOLOWANIE POJAZDÓW
Rafał Krogulec tel. 601 717 458

MECHANIKA, BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO, WULKANIZACJA
05-200 Wołomin-Duczki, ul. Zachodnia 2

tel. kom. 601 717 385

Rafał
W

TWO

Listwy przypodłogowe, cokoły mdf

stara porcelana
kryształowe kieliszki
antyki
meble
żyrandole, lampy
obrazy i in.

Wołomin - Słoneczna
Szosa Jadowska 50 C

tel. 669 26 11 67
www.komisukrysi-antyki.yoyo.pl

Duży wybór - wciąż nowe dostawy!

Wiktor Szczęsny

Imprezę rozpoczęła uro-
czystość wręczenia stypen-
diów dla najbardziej uzdol-
nionych uczniów w Zielonce. 
Zaraz potem zaczęły się wy-
stępy zaproszonych zespołów.  
Wystąpił Odyssey z rocko-
wo-metalowym brzmieniem, 
później dali czadu 5 Litrów 
Czerwieni - to właśnie pod-
czas ich występu zaczęły się 
zbierać tłumy pod sceną. Po-
dobną atmosferę utrzymała 
kapela Yoga Terror, jednak z 
trochę większym funkowym 
klimatem. Natomiast zupeł-

nie inny rodzaj muzyki poka-
zał zespół Chaostream, grając 
mocny progresywny metal z  
wokalnym growlem. Zbliżając 
się do końca, publiczności nie 
brakowało - wręcz przeciwnie 
można było zauważyć coraz 
więcej fanów muzyki rocko-
wej. 

Przedostatni zespół jaki 
zagrał to Kore, grając energe-
tyczną metalową muzykę. Na 

finiszu wystąpiła zeszłorocz-
na gwiazda Rock Live - As-
spirine, kończąc cały koncert 
wspólnym występem na sce-
nie z publicznością. 

W tym roku krzesełka w 
pierwszym rzędzie nie zosta-
ły zniszczone przez szaleją-
cych fanów, ale i tak, tak jak 
zawsze, wszyscy się świetnie 
bawili. Mimo, że występy nie-
których zespołów zostały od-
wołane z przyczyn niezależ-
nych od organizatora, publiki 
i tak nie brakowało.

Dodajmy, że  festiwal 
zorganizowany został przez 
Zielonkowskie Forum Samo-
rządowe z prezesem Grzego-
rzem Grabowskim, Ośrodek 
Kultury i Sportu z dyrektorem 
Robertem Smoderkiem w 

Zielonce oraz Rock Live Team 
z pomysłodawcą i koordyna-
torem koncertu, Radomirem 
Osińskim.  

Aleksandra Brzeska

Wystawa jest efektem 
współpracy dzielnicy Rember-
tów z Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Do maja powsta-
wały prace, mające nawiązywać 
do tradycji Rembertowa. Arty-
ści odwiedzali dzielnicę, rozma-
wiali z jej mieszkańcami, by ze-
brać jak najwięcej niezbędnych 
informacji i odnaleźć inspirację. 
Tak też powstały 22 prace, któ-
re wzięły udział w konkursie o 
miano najlepszej.  Spotkanie z autorami prac 

oraz wykładowcami Wydziału 
Malarstwa odbyło się 20 paź-
dziernika w gmachu biblioteki 
przy ul. Gawędziarzy. 

Goście mieli okazję nie tyl-
ko obejrzeć projekty murali, ale 
także zagłosować na najlepszą 
pracę. Wieczór uświetnił występ 
duetu Ol – Tans, w skład któ-
rego wchodzą: Elżbieta Zitans 
– wokal i Mateusz Olejnik – pia-
no.  Red.

Rock Live w Zielonce Mural dla Rembertowa
Piąta edycja zielonkowskiego festiwalu rockowego odbyła 

się 18 października br. Tym razem Rock Live miał również cel 
charytatywny - był dedykowany Oli Piotr, która jako dziesiąte 
dziecko w Klinice Budzik obudziła się ze śpiączki po wypadku 
komunikacyjnym. 

Jeszcze do 7 listopada br. można oglądać  wystawę projektów murali południowej ściany budynku 
rembertowskiego ratusza w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II. Autorami prac są studenci i dok-
toranci Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. 

Francesco Bossa Quartet 
to synonim oryginalności i nie-
powtarzalnego akustycznego 
brzmienia największych wło-
skich przebojów, odświeżonych 
w stylu bossa nova.

Zespół prezentuje autor-
skie i nowatorskie aranżacje 
popularnych utworów, dzięki 
którym przenosi nas w cie-

pły jazzowy klimat. Jak mówi 
lider grupy, ich muzyka jest 
tarasem na morze przepięk-
nej Italii z śródziemnomorską 
bryzą delikatnie muskającą 
wyrafinowane serca wszystkich 
słuchaczy… Każdy z członków 
zespołu kreuje swój własny 
unikalny dźwięk, który ideal-
nie spaja się, ale i wyróżnia w 

projekcie Francesco Bossa Qu-
artet. Oryginalnie skompono-
wane i niczym nieograniczone 
brzmienie  instrumentów po-
zwala im balansować na grani-
cy różnych stylów muzycznych, 
bardziej niż innym klasycznym 
kwartetom jazzowym czy aku-
stycznym. Fundamenty jazzo-
we i styl bossa nova uzupełniają 
także elementy drums&bass, 
folk, funk, a nawet pop.

Oprócz wspanialej muzy-
ki, na wszystkich gości będzie 
czekała filiżanka aromatycznej 
kawy lub herbaty i słodka nie-
spodzianka.  

W Bibliotece Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8 w Remberto-
wie 2 listopada o godz. 18.00 zagra zespół Francesco Bossa Qu-
artet w składzie: Francesco Chiarini - guitar & voice, Gniewomir 
Tomczyk – percussions, Andrzej Mikulski – piano, Damian Marat 
- trumpet.

Zaduszki na Jazzowo 

Gitarzysta zespołu 5 Litrów 
Czerwieni

Nagrodzeni uczniowie, od lewej: Natalia Grzybicka, Dawid Ratyński, 
Leon Czajka, Jakub Wysocki
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Toczenie, frezowanie, ostrzenie 
narzędzi, CNN, TIG, 3D, koła 
zębate wykonuje TOK-FREZ, 

Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, 
tel. /22/ 787-61-80

WYRÓB I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

– E.Kalicki. Ogrodzenia betonowe, 
pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO 

Atrakcyjne ceny. 
Tel. (22) 799 93 89, 604 555 651

Układanie glazury terakoty, 
malowanie i inne

tel. 600 798 517, (29) 757 25 30

Brukarstwo   Tanio - solidnie 
Duże doświadczenie, 

Tel. 667-261-828

Docieplenia budynków - 
elewacje - konkurencyjne ceny 

- krótkie terminy realizacji - 
602-482-572

Zatrudnię cukiernika - 
cukierniczkę oraz osoby do pracy 

w cukierni. Karpin k. Trojan, 
tel.503-311-503

Parapety zewnętrzne na wymiar. 
Cięcie i gięcie obróbek blacharskich. 

Produkcja nasad kominowych. 
Tel. 502073760

• Zakład kamieniarski nagrobki, 
parapety, schody tel. 502 472 396

• Betoniarstwo Janusz Ostaszyk, Ko-
byłka ul. Ketlinga 4, tel. 602 388 709

PRACA

USŁUGI

FINANSE

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

BUDOWLANE

Kupię 
każdy samochód,

skorodowany i bez 
dokumentów, osobowy 
i dostawczy, w każdym 
stanie, również rozbity, 

bez opłat 
519353990

• Docieplanie budynków. Szybko, tanio, 
solidnie. Tel. 502 053 214

•  Futra, zamówienia, przeróbki, reperacje 
skór, 504 535  207

• Sprzedam mieszkanie w Rember-
towie, 45 m kw., dwupoziomowe, 
bezpośrednio, tel. 601 851 504

• Ekspresowe przepisywanie na kompute-
rze. Tel. 608 125 001

• Szukam pracy. Chałupnictwo: owerlok i 
stebnówka. Tel. 606 733 551 

• Przyjmę do pracy w cukierni z możli-
wością zakwaterowania. Mile widziane 
osoby z praktyką. Telefon kontaktowy: 
502-617-823

• Piekarnia Żytnia zatrudni piekarzy i 
ciastkarzy. Mile widziane świadectwo 
czeladnicze i mistrzowskie. Praca w 
Dąbrówce koło Radzymina. Tel. 29 75 78 
009 wew. 201 lub kom. 601 337 495

• Praca - Kelner, cukiernik do hotelu 
blisko Warszawy Praca na bankietach, 
weselach i w cateringu w Wawie. CV na: 
praca@willazagorze.pl

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

www.trans-mart.pl
tel. 22 781-60-03, kom. 601 911 362

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
tel./fax 22 781 44 56

tel. 601 898 715
www.metropolis.waw.pl

www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

Haki, tłumiki, mechanika: 
Zielonka, tel.: (22) 7611026

Wyroby własne mięsa i wędlin 
Wiesław Cudny, Nowy Jadów 4B, 
tel. 25 675-42-38, 600-556-538

Sprzedaż węgla, miał, groszek, 
tanio i dobrej jakości. 

Tel. 22 776 25 12, 501 122 370 

Najskuteczniejsze kosmetyki 
odmładzające z naturalnego 

kolagenu. Tel. 795 688 144

HYDRAULIK Pogotowie 24h
pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h
instalacje sanitarne c.o., instalacje gazowe
montaż, spawanie, sprawdzanie szczelności
tel. 501 195 176
www.hydraulikbrzuchalski.pl

SKUP, SPRZEDAŻ

Posadzki mixokretem, zacieranie 
mechaniczne. 10 zł za m kw. 

Tel. 797 357 222

Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 789 33 05 22

Sprzedaż chryzantem 
drobnokwiatowych, RSP Nowa 

Wieś ul. Łukasiewicza 9, 
tel. 604-099-733

Drewno opałowe, klocki 
dębowe. Cena 130 zł za m3.

Tel. 508 193 081 

Drewno opałowe, kominkowe, 
klocki dębowe, brykiet paczkowany 

od 480 zł /tona. 
Atrakcyjne ceny, transport, 

Nadma Jaworówka k. Marek 
Tel. 514 202 038, 882 840 184 

Zakład fryzjerski BOLERO w 
Ząbkach zatrudni uczennicę. 

Tel. 501 376 143

TAXI
ORAZ DOWÓZ DZIECI
REMBERTÓW I OKOLICE

607183776

Produkcja wyrobów metalowego 
AGD, sita, pokrywy na patelnie, 

płytki na palniki gazowe
Słupno, ul. Jana Pawła II 10b 

tel. 22 786 67 42 , 506 305 159, 
604 297 743, www.kralipex.pl

ZATRUDNIMY CUKIERNIKÓW 
i KUCHARZY

Zadzwoń 606115309 lub prześlij 
CV na praca@willazagorze.pl

Hotel Willa Zagórze 

Usługi ogólnobudowlane.
An-Bud-Jadów.pl

Budowa domów pod klucz, więźba 
dachowa, hydraulika, biały 

montaż, elektryka, malowanie, 
prace wykończeniowe. 

Andrzej Zyśk, tel.695-757-147

Szklarskie usługi (kompleksowo): 
lustra, ścianki szklane. Nowość! 

Szklane panele kuchenne, 
tel. 608-688-792

Sprzedam dom w centrum 
Radzymina do zamieszkania.

Tel. 501 260 472 

2 lokale usługowe (20 m2 i 60 
m2) do wynajęcia w Zagościńcu 

na ul. Kolejowej, przy PKP
tel. 505-482-698 501-098-358

Meble
kanapy, fotele, narożniki, 

stoły, krzesła.
Sprzedaż i naprawa.

Kobyłka, ul. Długosza 4
Tel. 503 983 738, (22) 786 11 05

BIUROWE

Kancelaria Podatkowa 

Kompleksowa obsługa 
księgowo-podatkowa fi rm

Warszawa Rembertów 
Al. gen. Chruściela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fi n.pl

GEODETA
Tel. 793-573-169, 501-310-258

Wołomin, ul. Ujazdowa 14
biuro@geoplan2.pl

Mapy do celów projektowych 
i prawnych, podziały i rozgraniczenia, 

wznowienie granic.

Cyklinowanie, układanie 
parkietów, paneli itp. 

tel: 600-716-938

betonowe, 
metalowe i panelowe
Sprzedaż, montaż. 

Tanio, Szybko, solidnie. 
Tel. 600 551 008

502 381 948

Ogrodzenia 
Hydraulika pełny zakres

Montaż instalacji urządzeń 
gazowych, hydraulika CO 

plastik, miedź, 
tel: 514 166 055

Domowe stacje uzdatniania wody, 
odżelaziacze, odmanganiaczne, 

zmiękczacze i inne

tel. 783 800 800 
Wołomin, ul. Lipińska 82

www.oresmiusz.pl

FILTRY DO WODY

Kasacja samochodów, złomowanie, 
skup złomu, sprzedaż części, napra-
wa samochodów, zbiórka sprzętu 
AGD i RTV. JAN TOKARSKI, Poświęt-
ne, ul. Szkolna 11. Biuro: Wołomin, 
ul. Wileńska 57. Tel./fax: (22) 787-
11-65, 668-46-90-13, 507-01-79-12
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KAMYK - Krzysztof Kozłowski
Oferujemy:
• układanie kostki brukowej
• bruk tradycyjny
• elewacje z kamienia
• budowę ogrodzeń
• altany ogrodowe
• oczka wodne

Tel. kom. 663 416 295
www.e-kamyk.pl

• elewacje z kamienia

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

sprawy cywilne, rodzinne, 
spadkowe, pracownicze, 

gospodarcze i administracyjne
Rembertów

tel. 514-94-11-94
www.orszewska.pl

KSERO, FAX
SKANOWANIE 
DRUKOWANIE
PAT, Warszawa Rembertów
ul. Czerwonych Beretów 6

tel. 22 673 41 27, 607 670 806
www.pat.waw.pl

Pomniki już od 3.5 tys. zł!

Nowa galeria 
odzieży używanej 

Sklep inny niż wszystkie! 
Zapraszamy: 

pn. - pt.: 10.00 -19.00, 
sob. 10.00 -15.00

Kobyłka, ul. Załuskiego 17 
(obok API)

AUTO - Gaz
montaż, serwis

MECHANIKA POJAZDOWA
Wieloletnie doświadczenie

FHU "Wiktor"
Trojany 37 B

Tel. 606 992 461
RATY

www.fhu-wiktor.com.pl

SKŁAD WĘGLA  RUDA
Węgiel z polskich kopalń i tańszy 

importowany
Oferujemy: węgiel kostkę, 
ekogroszek, orzech, miał

Transport powyżej 1 tony gratis!

Tel. 507 322 809, 
504 071 374

• Sprzedam używane z Niemiec pralki, lo-
dówki, zmywarki, zamrażarki, chłodziarki, 
rowery, itp. 502-188-233

• Kupię garaż blaszak i betoniarkę. Tel. 697 
37 87 86

• ATRAKCYJNA POŻYCZKA  OD 200 ZŁ  DO 25 
TYŚ.   Tel.507-923-356

• EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 
25.000 zł! 507-923-356

• Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!  
Tel. 507-923-356

SPRZEDAM DOM
W ŁOCHOWIE

ul. ZAWILCOWA (200 mb od PKP)
•POWIERZCHNIA DZIAŁKI - 1008 m2

•WYMIAR DZIAŁKI DŁ. 43,5 mb, 
SZER. 23,17 mb

•POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 177 m2 
PLUS GARAŻ 20 m2

•STRYCH NIEUŻYTKOWY - 36 m2

•KUBATURA - 795 m2

•Cena - 250 000 zł
KONTAKT 
• PIOTR 604-996-604
• MONIKA 604-947-641
• DOMOWY /22/400-27-48 Pełen zakres usług samochodów 

osobowych i dostawczych. 
Diagnostyka
komputerowa. 

www.robmar.okserwis.pl 
robmarauto@op.pl

Nadma, ul. Kozia Góra 2 
Tel. (22) 799 31 39, 502 242 090

osobowych i dostawczych. 

www.robmar.okserwis.pl 

ODŚWIEŻANIE I RENOWACJA 
WYROBÓW SKÓRZANYCH 

I FUTRZARSKICH
Czyszczenie w trocinie: futer, kożuchów oraz 
innych wyrobów skórzanych. Farbowanie, 
malowanie kożuchów, skór licowych. 

Kobyłka, ul. Wołomińska 36
tel. 22 786 31 50



http://facebook.com/wspolnotakobylka

Hubert Gniadowicz  kandydat na burmistrza Kobyłki
Wybrany jednogłośnie przez ponad 50 członków kobyłkowskich struktur Stowa-

rzyszenia.
Hubert Gniadowicz jest mieszkańcem Kobyłki od urodzenia. Związany z mia-

stem poprzez więzi rodzinne i emocjonalne, pragnie przyczynić się do jego jak naj-
większego rozwoju. Nieobce są mu potrzeby wszystkich mieszkańców, jego celem 
jest uczynienie Kobyłki miastem bogatym, stabilnym, bezpiecznym i nowoczesnym.
Hubert Gniadowicz, syn Kobyłczan – Stanisława i Urszuli z domu Danaj, jest z wykształ-
cenia politologiem i fi nansistą. Mimo młodego wieku  zdobył wszechstronne i meryto-
ryczne  doświadczenie zawodowe w obszarach m.in. zarządzania, efektywnego budże-
towania czy logistyki przedsięwzięć pracując tak dla międzynarodowych korporacji, jak i 
fi rm polskich a także sektora publicznego.

Jest ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych oraz pozyskiwania fi nan-
sowania. Jest także autorem i egzekutorem wielu spektakularnych wniosków, m.in. 
o dotacje unijne. Posiada również duże doświadczenie  menedżerskie.

Wśród projektów prowadzonych przez Huberta Gniadowicza było wiele takich, 
których budżet jest porównywalny do budżetu Kobyłki. 

Prywatnie Hubert Gniadowicz jest mężem Ani i ojcem trzyletniej Gabrysi i 
półtorarocznego Stasia. Wolny czas spędza z rodziną i na czytaniu książek. Pasjonu-
je go historia. Jest także miłośnikiem sportu, w szkole średniej trenował zapasy na 
warszawskiej Legii, dziś głównie wędkuje na Bugu w Kuligowie i biega rekreacyjne 
ulicami Kobyłki.

Często podkreśla, że w dużej mierze ukształtowała go rodzina, przekazując 
najbardziej wartościowe wzorce pracy i życia w społeczności. Dziadek Huberta 

Gniadowicza był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza, wujowie uczestniczyli w 
Powstaniu Warszawskim, stryj otrzymał tytuł honorowego mieszkańca gminy Hali-
nów za zasługi dla lokalnej społeczności. Z kolei rodzice nauczyli go, jak ważna jest 
uczciwość, jak wiele satysfakcji każdego dnia daje dobrze wykonana praca, a warto-
ściowym jest ten człowiek, który zmienia świat wokół na lepsze.

Sam mówi: „Wszystko to sprawiło, że zostałem wychowany nie tylko w duchu 
patriotyzmu i poczucia własnej i zbiorowej tożsamości, ale przede wszystkim w kul-
cie prawa własności i wolności, kulcie przedsiębiorczości i inicjatywy. Dziś bardziej 
niż kiedykolwiek wierzę, że nasz los leży w naszych rękach”.

My zgadzamy się z Hubertem Gniadowiczem. Tak, nasz wspólny los leży w Two-
ich rękach. Dlatego 16 listopada 2014 roku zagłosujemy na Huberta Gniadowicza.

Kandydat na burmistrza Miasta Kobyłka


