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Skuteczna reklama!
Zadzwoń: 600 293 129

Marcin Dutkiewicz 
zrezygnował z funkcji 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Wołominie

Czytaj na str. 7

Niezwykle ważne wydarzenie – przyjście na świat Waszego 
Dziecka – już wkrótce? To oczywiste, że chcesz zadbać o bez-
pieczeństwo, radość, przyszłość tej najważniejszej małej osoby. 
Możesz zatroszczyć się o Nią już teraz - specjaliści z naszej po-
wiatowej szkoły rodzenia poprowadzą Cię jak za rękę przez czas 
ciąży, porodu i połogu. To element programu TAKrodzina.pl. 
Zapisy właśnie rozpoczęte. 

Poród i wszystko, to co następuje po nim, to niestety wielka 
niewiadoma. Dlatego chcemy Ciebie - przyszła Mamo i Ciebie 
- przyszły Tato przygotować do podjęcia wyzwania jakie staje 
przed Wami. Tak, aby czas pierwszego spotkania z dzieckiem 
był czasem pięknym i niezapomnianym. Warto pójść do szko-
ły rodzenia, dowiedzieć się czego można się spodziewać się w 
trakcie trwania porodu, nauczyć się z tym radzić, być gotową. 
Książki i poradniki, informacje znalezione w Internecie, rady 
rodziny to może być zbyt mało – ze szkoły rodzenia skorzystać 
naprawdę warto. Potwierdzi wam to bardzo wielu. 

Dochodzi jeszcze jeden „plus”  - Tatusiowie powinni 
wiedzieć jak ważne jest bycie razem w czasie ciąży, wspól-
ne przeżywanie porodu z ukochaną kobietą, a także pierw-
szych chwil z maleństwem. Wtedy mocniej i bez zbędnych 
obaw będziecie mogli zaangażować się wychowywanie dzieci. 
Okaże się, że pielęgnacja i opieka nad maluszkiem nie 
koniecznie musi kojarzyć się jedynie z wyrzeczenia-
mi i trudem, a staje się czymś wspólnym i przyjemnym. 
Bezpłatna powiatowa szkoła rodzenia prowadzona jest w ra-
mach programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomiń-
skim „TAKrodzina.pl”. Z pomocy Starostwa już dziś może sko-
rzystać co najmniej 120 par. 

Szkoła Rodzenia 
TAKrodzina.pl
Powiatowa. 
Bezpłatnie.

(dokończenie na str. 9)

Śmiercią jednego z pracowników zakończył się pożar komisu meblowego przy ul. Marsa, do którego doszło w nocy z czwartku 
na piątek (31.01)

Tragedia w Rembertowie

Milion w rozumie Szukając dziury w całym

Noworoczne 
spotkanie
Jednego 
Powiatu

Czytaj na str. 5

W ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok mieszkańcy 
Wołomina będą mogli rozdysponować milion złotych na wska-
zane przez siebie inwestycje. O cel tego rozwiązania spytaliśmy 
burmistrza Ryszarda Madziara. (dokończenie na str. 4)

W pożarze spłonęła także 
najbardziej wartościowa część 
komisu, w której znajdowały 
się najcenniejsze meble: an-
tyki, przedmioty oddane do 
renowacji. Prawdopodobnie 
wszystko zaczęło się w warsz-
tacie, w którym odbywała się 
renowacja mebli.

Jak dowiedzieliśmy się 
nieofi cjalnie, w warsztacie 
nocował jeden z pracowni-
ków, pan Sylwester, człowiek, 
który zajmował się właśnie 
renowacją. Z jakichś wzglę-
dów postanowił nocować w 
komisie. 

Pożar gasiło kilkanaście 
jednostek Straży Pożarnej. 
Panujący mróz utrudniał 
akcję - zamarzała woda w 
wężach strażackich, a sprzęt 
gaśniczy psuł się odmawiając 
posłuszeństwa. Straty są ol-
brzymie. Spaliły się przepięk-

ne stare meble, niewiele uda 
się odtworzyć z tego, co po-
zostało. W dodatku komis po-
dobno nie był ubezpieczony.

Śledztwo wykaże, czy był 
to nieszczęśliwy wypadek czy 
podpalenie. 

O problemach komisu pi-
saliśmy na łamach „Regional-
nej” (MGR nr 1 i 2/2014). 

(dokończenie na str. 3)

W obszernym raporcie Komisji Rewizyjnej na temat pracy dyrek-
cji liceum są liczne szczegóły, ale nie ma żadnych poważnych zarzu-
tów. Wiarygodność całej opinii podważa też fakt, że badającym funk-
cjonowanie szkoły  radnym niezbyt zależało na poznaniu wszystkich 
wyjaśnień samej zainteresowanej. Świadczą o tym ich wypowiedzi na 
sesji, jak choćby Jadwigi Cegielskiej, przewodniczącej zespołu kontro-
lnego, która powiedziała m.in.: „Kontrola zespołu trwała od 25 paź-
dziernika do końca listopada. Pani dyrektor przebywała dokładnie 
do 25 listopada na zwolnieniu lekarskim. Zatem nie było fi zycznie  
możliwe, żeby się spotkać w tym czasie z panią dyrektor. Natomiast 
wielokrotnie rozmawialiśmy zarówno z zastępcą pani dyrektor, jak i 
kierownikiem ds. gospodarczych. Po powrocie pani dyrektor ze zwol-
nienia lekarskiego,  był to ostatni tydzień kontroli, w zasadzie mieli-
śmy większość rzeczy poustalanych, wyjaśnionych, głównie z osoba-
mi pełniącymi zastępstwo podczas nieobecności osoby zarządzającej 
szkołą”.

„Dajcie mi człowieka, a paragraf zawsze się znajdzie” – mawiał 
złowrogi, komunistyczny klasyk. Zachowując wszelkie proporcje, 
podobnych mechanizmów można doszukać się w „dochodzeniu”, 
które prowadzone jest przeciwko Małgorzacie Orzeszek, dyrektor LI 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Warszawie.

(dokończenie na str. 2)
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„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,  
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.  
A kiedy pojawia się, kradnąc ukochaną osobę,  
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,  
które przypomina nam stale, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
Sławomirowi i Alicji Dolińskim 

Składa 

Urszula Szaliłow

red. naczelna Mojej Gazety Regionalnej 

W mieście od dawna 
promuje się ideę recyklingu 
i odpowiedniej utylizacji od-
padów, powstających każdego 
dnia w gospodarstwach domo-
wych. Projekt pt. „Zielonka se-
greguje śmieci – gminny system 
selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych” pozwoli rozwi-
nąć prowadzone już działania 
proekologiczne.

- Celem tego rozwiązania 
jest podniesienie efektywności 
systemu segregacji odpadów 
w naszym mieście, w tym tak-
że zwiększenie świadomości 

mieszkańców w tym zakresie – 
wyjaśnia burmistrz Grzegorz 
Dudzik.

Projekt realizowany jest 
przez Gminę Zielonka, czę-
ściowo we współpracy z Gmi-
ną Kobyłka. Współpraca 
dotyczyć będzie wspólnych 
działań informacyjno-eduka-
cyjnych z zakresu upowszech-
niania postaw proekologicz-
nych wśród mieszkańców obu 
gmin.

– W ramach realizacji pro-
jektu zakupiono między innymi 
24 nowe trójkolorowe pojem-
niki na odpady segregowane, 
które ustawione zostały w kilku 
lokalizacjach na terenie Zielon-
ki. Dodatkowo przy współpracy 
z gminą Kobyłka chcemy poło-
żyć nacisk na poprawę jakości, 
prowadzonej już przez miesz-
kańców, selektywnej zbiórki od-
padów. W tym celu planujemy 

przeprowadzić różnego rodzaju 
akcje edukacyjne – informuje 
burmistrz Zielonki.

Planowane działania mają 
ograniczyć liczbę dzikich wy-
sypisk, a także zminimalizo-
wać proces spalania odpadów 
w piecach przydomowych. 
System docelowo ma dopro-
wadzić do zmniejszenia ilości 
nieposegregowanych odpa-
dów, trafiających na składo-
wiska komunalne, przy jedno-
czesnym wzroście ilości pozy-
skanych surowców wtórnych.

Zielonka otrzymała dofi-
nansowanie unijne w wyso-
kości 211 847,45 zł. Wartość 
całego projektu ma wynieść 
1  129 629,15 zł, z czego wy-
datki kwalifikowalne to - 249 
232,29 zł.

Planowany okres reali-
zacji projektu: 01.01.2012 r. - 
31.03.2014 r.

Profesjonalne podejście do ekologii to korzyści zarówno dla 
środowiska, jak i mieszkańców. Dzięki opracowaniu gminnego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Zielonka 
otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości ponad 200 tysię-
cy złotych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, 

Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”.

Zielonka segreguje śmieci

„Człowiek odchodzi, pamięć zostaje”

Wieloletniemu klientowi
Panu Sławomirowi Dolińskiemu

i jego rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy
z powodu śmierci

Ojca

składają 
Rada Nadzorcza, Zarząd

i pracownicy
SK banku

(Spółdzielczego Banku 
Rzemiosła i Rolnictwa)

Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu, 
które zaważyć może na losach czyjejś kariery 
zawodowej, nie zajęła się jakością nauczania, 
wynikami uczniów i zdawalnością egza-
minów. Nie porozmawiała nawet z połową 
zatrudnionych w szkole nauczycieli! Z ra-
portu pokontrolnego wynika, że skupiła się 
za to na na tak istotnych problemach, jak np.: 
tempo inwentaryzacji używanych książek, 
wyższość korzystania z jednych drzwi wej-
ściowych nad drugimi, umeblowanie szkol-
nego sklepiku czy rodzaj kostki na chodniku.

Nie tylko zabrakło chęci zrozumienia 
argumentów drugiej strony, ale również 
krytycyzmu wobec niektórych, absurdal-
nych wręcz zarzutów pod adresem dyrek-

cji. „Problemy zdrowotne, polegające np. na 
gwałtownych skokach ciśnienia, bólach głowy 
i żołądka, bezsenności, stanach lękowych, ner-
wobólach np. mięśnia sercowego, biegunkach, 
silnych nerwicach, depresji, myślach samobój-
czych…”. Taka godna kamieniołomów lista 
schorzeń, zdaniem zatrudnionych w szkole 
nauczycieli, ma występować w efekcie „at-
mosfery pracy” wytworzonej w LI Liceum. 
Czy ktoś poważny jest w stanie w coś takie-
go uwierzyć, bez weryfikacji? Koronnym 
przykładem „tortur” niszczących zdrowie 
nauczycieli mają być – według raportu rad-
nych - dyżury w przerwach, polegające na 
obserwowaniu 2 razy w tygodniu, czy mło-
dzież zachowuje się należycie. 

Ciężko ocenić, jakie są powody prowa-
dzonej nagonki, ale pewnym jest, że cała ak-
cja nie sprawa wrażenia merytorycznej. Nie 
dziwią więc stanowiska odrębne, jak choć-
by klubu radnych PO, którzy przytomnie 
zauważają, że Komisji Rewizyjnej brakuje 
instrumentów i kompetencji, aby formuło-
wać wnioski w tak skomplikowanej materii. 
Tym bardziej, że są to wnioski odwrotne niż 
opinie fachowców z Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty czy Państwowej Inspekcji Pra-
cy, co dodatkowo utwierdza  ich w przeko-
naniu, że Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
jest za daleko idące. TU

Od redakcji: Raport Komisji Rewizyj-
nej, stanowisko Klubu Radnych PO i wyja-
śnienia dyrektorki szkoły na stronie www.
regionalna.waw.pl

Szukając dziury w całym
(dokończenie ze str. 1)
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NOWOCZESNA 
BANKOWOŚĆ 
SPÓŁDZIELCZA

www.skbank.pl 

ZIMOWY
KREDYT

0%
RRSO 12,13%/całkowita kwota kredytu 10 000 zł/ 
czas obowiązywania umowy 6 m-cy/ prowizja 0%/ 
oprocentowanie 11,5% w skali roku/ całkowita 
kwota do zapłaty 10 337,16 zł/ wysokość raty 1 722,86 zł 

prowizja dla stałych klientów

Tragedia w Rembertowie

Na powiatowym szlaku

Ważnym wydarzeniem 
dla rozwoju turystyki w na-
szym regionie było stycz-
niowe podpisanie umowy 
(ponad 466 tys. zł dofinanso-
wania ze środków unijnych) 
na projekt „Powiat Woło-
miński – wyprawa z naturą i 
kulturą”, dotyczący rozwoju 
atrakcyjności terenów w doli-
nie rzeki Liwiec. 

Starostwo wytyczy i 
oznakuje ok. 110 km szlaku 
pieszego i rowerowego, wy-
buduje drewniane wiaty, a 
także wyznaczy zimowe trasy 
dla narciarzy - biegaczy. Wy-
dane zostaną przewodniki, 
powstanie nowoczesna strona 
internetowa, a nawet specjal-
na aplikacja dla smartfonów.

- To nasz wielka szansa, 
aby znów wykorzystać ponad 
stuletnie, letniskowe tradycje 
tej okolicy. Chcemy, aby tury-
ści powrócili do popularnych 
niegdyś miejsc, ale i odkryli 
nowe, np. w gminach Jadów 
czy Strachówka. Będzie to 

możliwe dzięki szerszej ofer-
cie i koordynacji działań 
promocyjnych – mówi Mał-
gorzata Łoń, radna powiatu 
wołomińskiego, na co dzień 
mieszkanka Urli.

- Krok po kroku, kolejnymi 
projektami dofinansowywa-
nymi przez Unię Europejską, 
wzbogacamy nasz powiat w 

kolejne punkty, mogące przy-
ciągnąć turystów. Docelowo 
chcemy spiąć je w jeden, spój-
ny system – informuje Joanna 
Balcerak-Wąż, inspektor w 
Wydziale Obsługi Zarządu 
Starostwo Powiatowe w Wo-
łominie.

Obecnie na etapie reali-
zacji, bądź nawet rozliczania, 

Dzięki unijnym projektom, realizowanym przez Starostwo Wołomińskie, nasz region staje się 
świetnym terenem dla turystyki rowerowej i pieszej. To uzupełnienie oferty dla dziedzictwa histo-
rycznego, związanego z Bitwą Warszawską.

jest przynajmniej kilka in-
nych, ciekawych projektów. 
„Turystyczne zagospodarowa-
nie doliny Bugu” to rozwój in-
frastruktury – rowerowej i nie 
tylko – w okolicach Kuligowa. 
Rowerowe trasy wyciecz-
kowe, z wiatami i tablicami 
informacyjnymi, o długości 
łącznie ok. 60 km powstają 
także między Wołominem a 
Jadowem, m.in.. na terenie 
gmin Strachówka i Klembów.

Zrealizowano już pro-
jekt w Ostrówku, gdzie przy 
Zespole Szkól Specjalnych 
zbudowano plac rekreacyj-
ny, który ma pełnić zadania 
integracyjne i jest otwarty 
dla wszystkich chętnych. 
Na pozytywne decyzje LGD 
(Lokalnej Grupy Działania) 
oczekują dwa kolejne projek-
ty – renowacja zabytkowych 
nagrobków na cmentarzu w 
Postoliskach oraz oznakowa-
nia dla aż 110 km. szlaków 
rowerowych, pomiędzy Za-
gościńcem a Szewnicą.

- Unijne projekty, dzięki 
którym Starostwo Powiatowe 
pozyskuje środki na rozwój 
turystyki mają być impulsem, 
aktywizującym mieszkańców. 
Wokół przygotowanych do 
obsługi turystów miejsc, może 
rozwijać się prywatna przed-
siębiorczość, jak choćby usługi 
agroturystyczne czy gastrono-
mia – mówi radna Małgorza-
ta Łoń.

Powiat Wołomiński w 
kontekście turystyki kojarzy 
się obecnie przede wszystkim 
z historią Bitwy Warszawskiej 
1920 roku i miejscami pamię-
ci w Ossowie czy Radzyminie. 
Starostwo, niezależnie od kon-
tynuowania tej pięknej tradycji, 
prowadzi projekty, które maja 
skłonić do przyjazdów nowych 
turystów przez cały rok, także w 
celu bardziej aktywnego wypo-
czynku.                                    ZD

Teren, na którym znajdują 
się magazyny, był własnością 
Skarbu Państwa we władaniu 
Polskich Kolei Państwowych 
S.A. Na 17 grudnia 2013 roku 
ogłoszono przetarg na sprze-
daż działki, na której znajduje 
się komis. Jak utrzymuje wła-
ściciel komisu, Andrzej Rokic-
ki, nikt nie zawiadomił go o 
tym, mimo że jako dzierżawca 
miał prawo wiedzieć, jakie są 
plany kolei względem tego te-
renu. - W dodatku nasze poda-
nie o wykup tego terenu leży od 
1998 roku w PKP S.A. - pod-
kreśla Rokicki.

 - Nie wiadomo, czy postę-
powanie przeprowadzono, bo 
w Sali Nr 12 przy ul.  Armat-
niej, w której miał się odbyć w 
dniu 17 grudnia o godz. 11.00, 
przetargu nie było. Podobno 
odbył się w gabinecie dyrektora 
- mówi Witold Potęga z Klu-
bu Przyjaciół Rembertowa 
(MGR nr 1/2014 „Polki przed 
szkodą”).

Jakże prorocze okazały 
się słowa właściciela komi-
su, który w liście do redak-
cji (MGR nr 2/2014, „Walka 
mrówki z Goliatem”) pisał: 
„Skoro udało się przetrwać 
20 lat tzn. że już osiągnęło 

się apogeum i trzeba odejść 
w niesławie i z długami. A co 
powiedzieć tysiącom naszych 
klientów? Taki scenariusz, w 
imię prawa jest możliwy tylko 
chyba w naszym kraju.

Komis meblowy jesz-
cze się broni, rzutem na ta-
śmę pokazaliśmy, jak może 
wyglądać ruina budynku w 
XXI wieku, ale czy to coś da, 
wobec tak dziwnie skomaso-
wanego ataku,  to tylko czas 
pokaże…”

W zaistniałej sytuacji 
szanse na uratowanie komisu 
wydają się znikome. US

(dokończenie ze str. 1)
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•	 wniosek o realizację wskazanego 
projektu  może złożyć każdy pełno-
letni mieszkaniec, zameldowany na 
pobyt stały w gminie Wołomin;

•	 wnioski będą dostępne na stronie 
www.wolomin.org w zakładce Woło-
miński Budżet Obywatelski oraz w 
wersji papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Wołominie (Biuro Ob-
sługi Mieszkańca), Miejskiego Domu 
Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Miejskiego Zakładu Dróg i Ziele-
ni (Biuro Obsługi Mieszkańca) oraz 
na pływalni przy ul. Korsaka;

•	 wnioski można składać od 5 lutego 
do 20 marca 2014 roku;

•	 szacunkowa wartość zgłoszonego 
projektu nie może przekraczać kwoty 
100.000 zł;

•	 łączna kwota przewidziana na reali-
zację pilotażowego programu – mi-
lion złotych (1.000.000 PLN);

•	 wnioski można wrzucać do urn 
w Urzędzie Miejskim w Wołomi-
nie (Biuro Obsługi Mieszkańca), 
Miejskim Domu Kultury, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, Miejskim Za-
kładzie Dróg i Zieleni (Biuro Obsługi 
Mieszkańca) oraz na pływalni przy 
ul. Korsaka;

•	 wnioski zostaną zweryfikowane pod 
względem formalno-prawnym, a 
następnie umieszczone na karcie do 
głosowania;

•	 zweryfikowane projekty będą oce-
niane przez mieszkańców gminy 
Wołomin w drodze głosowania, któ-
re odbędzie się od 14 kwietnia do 6 
czerwca 2014 roku;

•	 głosować może każdy pełnoletni 
mieszkaniec, zameldowany na stałe 
na terenie gminy Wołomin  poprzez 
wypełnienie karty do głosowania;

•	 karty do głosowania będą dostępne 
na stronie www.wolomin.org w za-
kładce Wołomiński Budżet Oby-
watelski oraz w wersji papierowej w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Wo-
łominie (Biuro Obsługi Mieszkańca), 
Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz na pływal-
ni przy ul. Korsaka;

•	 karty do głosowania można będzie 
wrzucać do urn w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Wołominie (Biuro Ob-
sługi Mieszkańca), Miejskiego Domu 
Kultury w Wołominie, Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Miejskiego Za-
kładu Dróg i Zieleni (Biuro Obsługi 
Mieszkańca) oraz na pływalni przy 
ul. Korsaka;

•	 20 czerwca poznamy projekty, 
które będą realizowane w ramach 
„Wołomińskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2015”;

•	 szczegółowe informacje na stronie 
www.wolomin.org

Wołomiński Budżet Obywatelski 2015,
czyli

„Milion złotych dla mojego Wołomina”

Milion w rozumie

Moja Gazeta Regionalna: Pa-
nie Burmistrzu, postanowił 
Pan przekazać część decyzji 
inwestycyjnych samym miesz-
kańcom. Jakich efektów tej ak-
cji Pan oczekuje?
Ryszard Madziar, burmistrz 
Wołomina: W przyszłorocz-
nym budżecie postanowiliśmy 
wydzielić milion złotych na tzw. 
budżet obywatelski. Oznacza 
to, że mieszkańcy sami będą 
mogli zadecydować o prze-
znaczeniu tej części wydatków 
publicznych. Każda wskazana 
przez nich inwestycja ma służyć 
poprawie jakości życia. Tutaj 
dodatkowo zależy nam też na 
budowie lokalnej aktywności, 

na tym, aby mieszkańcy mogli 
bezpośrednio wpływać na roz-
wój swojego otoczenia. Chcemy 
zachęcić ludzi do działania – aby 
ogłosili swoje pomysły i oczeki-
wania, a potem spróbowali do 
nich przekonać i zmobilizować 
kolejne osoby. Realizacja po-
szczególnych pomysłów będzie 
więc swego rodzaju nagrodą za 
aktywność. 

Czy są jakieś dziedziny, które 
będą przez miasto preferowa-
ne?
Zdecydowanie nie – w pełni 
pozostawiamy tutaj decyzję 
mieszkańcom. Niech się swo-
bodnie wypowiedzą, na jakiego 
rodzaju wydatkach im zależy. 
Planujemy zrealizować kilka in-
westycji, o wartości mniej wię-
cej 100 tysięcy złotych każda. 
Pamiętajmy, że nie muszą to być 
tylko tzw. twarde inwestycje. 
Zaproponować można choć-
by zakup książek do biblioteki, 
etat specjalisty w przychodni 
zdrowia czy pokrycie kosztów 
letniego wypoczynku dla uboż-
szych dzieci. 
Pomysły mogą dotyczyć re-
montów chodników, nowych 
placów zabaw, parkingów, 
skwerów, estetyki miasta, utrzy-

mania czystości, ale także wszel-
kich inicjatyw kulturalnych i 
sportowych. Zależy nam, aby 
jak najwięcej mieszkańców było 
zadowolonych nawet z małych 
zmian na lepsze w ich codzien-
nym otoczeniu i aby mieli oni 
świadomość, że to dzięki nim 
zmieniła się ich okolica.

Nie każdy pomysł da się jed-
nak zrealizować…
Wszystkie zgłoszenia będą 
przez specjalną komisję ana-
lizowane pod kątem niezbęd-
nego budżetu oraz ograniczeń 
prawnych, takich jak choćby 
własność gruntów. Lista projek-
tów zakwalifikowanych do osta-
tecznego głosowania zostanie 
ogłoszona w kwietniu i wtedy 
każdy mieszkaniec Wołomina 
będzie mógł dokonać wyboru.
Jestem spokojny o jakość i 
ilość propozycji. Ludzie wie-
lokrotnie przychodzą do mnie 
z pomysłami, a teraz – dzięki 
budżetowi obywatelskiemu – 
dostaną szansę, aby je zrealizo-
wać. Znamy wszystkie główne 
potrzeby naszego miasta. Takie 
kreatywne konsultacje społecz-
nego będą tej wiedzy idealnym 
uzupełnieniem.

TS

(dokończenie ze str. 1)
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Restauracja zapewnia:
• potrawy tradycyjnej kuchni polskiej oraz wybrane potrawy kuchni europejskiej;
• konkurencyjne ceny (możliwość płatności kartą)
• profesjonalną i miłą obsługę;
• dobre warunki lokalizacyjne;
• bardzo wysoki standard lokalu.

Czynne codziennie od godz. 12.00 do 21.00*, w sobotę: od 12.00 do 24.00*

* do ostatniego gościa

Restauracja
Akademia Obrony Narodowej
al. gen Chruściela 103, 00-910 Warszawa
tel. 22 6 813 378, 660 541-635; 661-975-440
e-mail: restauracja@aon.edu.pl

Zapraszamy do Restauracji AON
Restauracja – Kasyno Akademickie oferuje szeroki wachlarz usług gastronomicznych:
• obsługa wycieczek, konferencji, zjazdów, szkoleń, odpraw;
• organizacja bankietów, zabaw, uroczystości rodzinnych (urodziny, imieniny, wesela, komunie, 

studniówki;
• zabawy sylwestrowe i karnawałowe;
• dancingi przy muzyce na żywo.
Restauracja posiada  2 duże sale balowe oraz 2 mniejsze (10-20 osób), idealne na kameralne spotkania.
Dysponujemy również miejscami noclegowymi. Tel. (22) 681 40 52, 681 43 48 (recepcja)

 Zapraszamy na ostatnie bale 
karnawałowe 15 lutego i 1 marca!

Członkowie i sympatycy Niezależnego Stowarzyszenia JE-
DEN POWIAT (w sumie ok. 100 osób z Ząbek, Marek, Zielonki, 
Radzymina, Kobyłki, Wołomina, Tłuszcza, Poświętnego, Stra-
chówki i Jadowa), spotkali się w środę 22 stycznia w restaura-
cji Falcon - Catering, by wspólnie uczcić wejście w nowy rok. 
Wśród gości honorowych zauważyliśmy byłego selekcjonera 
reprezentacji narodowej w piłce nożnej Andrzeja Stejlaua i mi-
strza świata w kickboxingu Kamila Rutę. Pojawili się również: 
wójt Poświętnego Jan Cymerman, prezes MKS Wicher Kobyłka 

Artur Rola, radni oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Spotkanie otworzył prezes stowarzyszenia Robert Roguski, 

który złożył życzenia noworoczne obecnym na sali członkom 
Jednego Powiatu, sympatykom i gościom. 

Tradycyjnie wzniesiono toast lampką szampana. Miłą 
niespodzianką było losowanie drobnych upominków wśród 
uczestników spotkania. Był również czas na serdeczne rozmo-
wy, a o ciepły i odświętny klimat spotkania zadbał zespół Jesiony 
z Zielonki oraz serwowane przekąski. Red.

Noworoczne spotkanie Jednego Powiatu

Jeden Powiat to niezależne stowarzyszenie powołane do życia 
przez burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego. Głównym zało-
żeniem inicjatywy jest wspólna praca na rzecz gmin powiatu 
wołomińskiego. Bez podziałów i przy zaangażowaniu różnych 
środowisk wywodzących się z lokalnej społeczności.

Czynne codziennie od godz. 12.00 do 21.00*, w sobotę: od 12.00 do 24.00*

Prezes Stowarzyszenia Robert Roguski złożył życzenia noworocz-
ne członkom i sympatykom Jednego Powiatu

Wylosowane upominki wręczał Andrzej Strejlau w asyście Piotra 
Wyszyńskiego
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„Jaką metodą wybrać me-
todę losowania?” – zastanawia-
no się w legendarnej polskiej 
komedii i podobny klimat 
udało się wytworzyć radnych 
w Ząbkach przy okazji – w 
sumie całkiem poważnych – 
przygotowań do miejskiego 
referendum w sprawie dalsze-
go istnienia Straży Miejskiej.

Chętnych do udziału w 
komisji referendalnej było 
znacznie więcej niż przewi-
dzianych ostatecznie miejsc 
(16 wobec minimalnej liczby 
8), trzeba było więc odrzucić 
część zgłoszeń. Losować czy 
głosować? Anonimowo czy 
według nazwisk? Losować 
tych odrzucanych czy losować 
tych przyjmowanych? I nasz 
hit: w jaki sposób głosować 
metodę losowania? 

Dylematów było sporo, no 
ale jakoś się w końcu udało, 
mimo że pojawiały się kolej-
ne komplikacje, jak np. infor-
macja jednego z radnych, że 
wśród zgłoszeń jest także jego 
nazwisko, ale na udział w ko-
misji referendalnej nie ma on 
już czasu.

Referendum, w którym 
mieszkańcy Ząbek wypo-
wiedzą się na temat dalszego 
istnienia Straży Miejskiej, 
odbędzie się w niedzielę, 26 
lutego. Nie będzie miało cha-
rakteru wiążącego, będzie to 
jedynie opinia dla Rady Mia-
sta.

Jak daleko jest 
kręgielnia?

Najgorętszą dysku-
sję podczas sesji wywołała 
przygotowana przez Urząd 
Miasta uchwała, zezwalająca 
przyszłym najemcom lokali 
gastronomicznych na terenie 
pływalni na sprzedaż napo-
jów alkoholowych.

- Musimy podjąć tę decy-
zję jeszcze przed ogłoszeniem 
przetargu na prowadzenie 
takiej działalności, bo moż-
liwość sprzedaży alkoholu 
realnie wpływa na wysokość 
czynszu i zainteresowanie po-
tencjalnych kontrahentów – 
uzasadniał burmistrz Robert 
Perkowski.

Zwracał też uwagę, że bar 
położony będzie bezpośred-

nio przy kręgielni, skąd do 
części basenowej obiektu jest 
daleko, a przejście jest skom-
plikowane, co – jego zdaniem 
– stanowić ma skuteczną ba-
rierę ochronną dla osób spo-
żywających alkohol. Powo-
ływał się też na pozytywną 
opinię Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w tej sprawie.

Podniosło się wiele gło-
sów sprzeciwu, najostrzej 
protestowała radna Agniesz-
ka Gmitrzuk, której zdaniem 
sprzedaż alkoholu spowo-
dowałby liczne negatywne 
zjawiska wokół obiektu oraz 
zagrożenie bezpieczeństwa 
na terenie basenów – Co z 
tego, że w Warszawie w takich 
miejscach sprzedaje się alko-
hol? Nie musimy się wciąż na 
nich wzorować! – argumento-
wała.

Podobnych głosów było 
więcej. Radni przypominali 
m.in., że w Ząbkach znie-
siono już ograniczenia w 
sprzedaży trunków w pobli-
żu szkół czy kościołów. Poja-
wiły się też opinie, aby debatę 

Pierwszą w 2014 roku se-
sja Rady Miasta w Zielonce 
(30 stycznia) zdominowały 
tematy komunikacyjne i dro-
gowe. Radni zaakceptowali 
kluczowe zmiany dla funkcjo-
nowania miejskiego autobusu 
L17 - od marca dojedzie on 
do centrum handlowego M1 
i będzie można w nim kupo-
wać, tańsze niż w ZTM, bilety 
jednorazowe. Mieszkańcy nie 
tylko dotrą na zakupy, ale i 
przesiądą się do komunikacji 
po Warszawie.

Poprawa komunikacji nie 
oznacza jeszcze, że wszyscy są 
szczęśliwi. Bus nadal będzie 
ruszał z Zielonki Bankowej, 
nie udało się więc przeforso-
wać wydłużenia go w drugą 
stronę do Warszawy Rem-
bertów. ZTM nie zgadza się 
podobno na jeżdżenie wą-
skim gardłem ul. Pastuszków, 
co jakoś nie przeszkadza np. 
Kolejom Mazowieckim, któ-
re prowadzą tu komunikację 
zastępczą za zawieszone na 2 
lata pociągi.

Radni dopytywali też o 
zwiększenie pojazdu, który 
obecnie może zabrać 18 osób 
– Będziemy monitorować sy-
tuację. Jeśli zainteresowanie 
mieszkańców wzrośnie, roz-
ważymy zarówno zwiększenie 
częstotliwości kursów, jak i wy-
bór innego busa – deklarował 
burmistrz Zielonki Grzegorz 
Dudzik. Według szacunków 
Urzędu Miasta, obecnie z li-
nii L17 korzysta ok. 300 – 350 
osób dziennie.

Zielonka lobbuje
Mimo ciężkiej zimy, ru-

szyła już wyczekiwana od lat 
rozbudowa trasy 631, popu-
larnej „Żołnierskiej”. Tymcza-
sem równie zakorkowanym 
problemem jest także prosto-
padła do niej trasa 634, która 
w Zielonce biegnie ulicami 

Wyszyńskiego i Poniatow-
skiego.

Droga ta ma charakter 
wojewódzki i za jej rozbudo-
wę odpowiada samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego. 
Sprawa ciągnie się jednak już 
od wielu lat – z przygotowa-
niem projektu zwlekano do 
tego stopnia, że wygasły otrzy-
mane uprzednio pozwolenia 
na budowę.

Do tego doszła dyskusja – 
także w często niezdecydowa-
nej Zielonce – jaki charakter 
ma mieć nowa trasa: ile pa-
sów, jakie ma mieć skomuni-
kowanie z ruchem lokalnym, 
dopuszczalną prędkość, itp. 
Pojawiły się też nowe oko-
liczności, jak choćby budowa 
obwodnicy Marek, która zna-
cząco odblokuje komunikację 
miedzy Warszawą i powiatem 
wołomińskim.

W tutejszych samorządach 
powstała więc koncepcja, aby 
wreszcie zmobilizować woje-
wództwo do zrealizowania in-
westycji. Lokalne gminy (także 
Kobyłka i Wołomin gotowe 
byłyby nawet wziąć na siebie 
projektowanie rozbudowy 
trasy 634, aby tylko inwestycja 
wreszcie ruszyła. Radni, tym 
razem bez większych dyskusji, 
opowiedzieli się za przyłącze-
niem miasta do tej inicjatywy.

W odrębnej uchwale za-
apelowano też o poparcie dla 
innej koncepcji, która bardzo 
dotyczy Zielonki, Rembertowa 
czy Ząbek. Chodzi o budowę 
2 wiaduktów w ciągu Marsa 
– Żołnierska, co w ostatnich 
miesiącach wcale nie jest już 
takie oczywiste, z racji zastrze-
żeń własnościowych do grun-
tu. Jeśli powstanie tam tylko 
jednak nitka wiaduktu, rozpo-
czynająca się właśnie rozbu-
dowa trasy 631 nie będzie tak 
efektywna, jakby mogła być.

Jak ugasić spór?
Była sesja, więc były 

jednak także emocje. Rada 
odrzuciła sprawozdanie Ko-
misji Rewizyjnej z kontroli 
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Zielonce. Komisja – po 
wielomiesięcznych kontro-
lach - dopatrzyła się szeregu 
drobnych nieprawidłowości 
i sformułowała zalecania, co 
należy zmienić w działaniu 
OSP. 

Strażacy z częścią tych 
uwag się nie zgadzają. Spra-
wy nie ułatwia styl prze-
wodniczącej komicji, radnej 
Danuty Kuczyńskiej, któ-
ra nie potrafi zrozumiale 
przedstawić ani wniosków, 
ani ich uzasadnień. Do me-
rytorycznej dyskusji nie byli 
skorzy tez przedstawiciele 
OSP, którzy (prezes wraz z 
prawnikiem) od początku 
nie ukrywali swego zdener-
wowania i reagowali zbyt 
emocjonalnie. Ostatecznie 
radni zdecydowali, że spra-
wozdanie należy poprawić.

Podczas sesji miał też 
miejsce miły gest – w imie-
niu mieszkańców Zielonki 
radni podziękowali nadko-
misarzowi Markowi Kuro-
wi, który przez ponad 20 
lat związany był z tutejszą 
policją, a od 1 stycznia br. 
przeszedł na stanowisko 
komendanta komisariatu w 
Radzyminie.

TS

odłożyć i udać się na miejsce, 
aby ustalić, czy faktycznie 
kręgielnia z barem znajdo-
wać się będzie w odpowied-
niej odległości od basenu. 

Po dobrej godzinie prze-
rzucania się argumentami, 
zabawę skończył radny Ro-
bert Świątkiewicz, który 
złożył wniosek formalny o 
natychmiastowe zakończe-
nie dyskusji  w tym punk-
cie. Wniosek przeszedł i 
przeszedł też (10 głosów za, 
4 przeciw, 3 wstrzymujące 
się) projekt kontrowersyjnej 
uchwały. Alkohol na nowych 
obiektach będzie dostępny.

Inwestycje w planach
Długie dyskusje w spra-

wach pozornie prostych spo-
wodowały, że radni nie wy-
robili się z realizacją połowy 
zaplanowanych punktów. Po-
stanowiono przerwać obrady 
i sesję dokończyć w środę, 6 
lutego.

Z informacji, któ-
re najbardziej interesują 
mieszkańców Ząbek, warto 
wspomnieć o postępach w 
procedurach związanych z 
inwestycjami drogowymi. 
W ostatnich dniach stycz-
nia ogłoszono przetargi na 
budowę ulic Kombatantów i 

Bortnowskiego, która zosta-
nie zrealizowana do sierpnia. 

Trwa także postępowanie 
mające wyłonić wykonaw-
cę wykonawcę ulic Żwirki, 
Ogrodowej, Jeziornej, Błękit-
nej i Zimnej. Ulica Żwirki ma 
otrzymać jezdnię asfaltową i 
obustronny chodnik z kostki, 
pozostałe ulice będą wykona-
ne z kostki brukowej i będą 
stanowiły ciągi pieszo-jezd-
ne, co jest uwarunkowane 
wąskim pasem drogowym w 
tych miejscach.

Tomasz Sobiech

„Rejs” przed referendum

Bliżej do Warszawy 

Do Ząbek wrócił burzliwy spór o ilości punktów z koncesją na sprzedaż alkoholu. Podczas 
ostatniej sesji (29 stycznia) radni sporo czasu poświęcili też na cokolwiek absurdalną dyskusję 
o metodach wyłonienia komisji referendalnej.

Wreszcie! Od 1 marca miejski autobus L17 z Zielonki dojedzie do centrum handlowego M1. 
Miasto wystosowała apele o intensyfikację inwestycji drogowych w okolicy. Elegancko pożegna-
no wieloletniego komendanta komisariatu policji.
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Zaczęło się w grudniu 
2013 r., kiedy tuż przed świę-
tami jedna z lokalnych gazet 
zapytała na swoich łamach: 
„Czy przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie Mar-
cin Dutkiewicz poda się do 
dymisji?’ Skąd takie pytanie? 
Otóż, okazało się, a raczej wy-
dało, że firma LED MEDIA Sp. 
z o.o. z siedzibą w Wołominie, 
w zarządzie której jest żona 
przewodniczącego Dutkie-
wicza, przyjmuje i wykonuje 
zamówienia z Urzędu Miasta 
oraz podległych jednostek. 
Te zamówienia to nic inne-
go, jak płatne reklamy na tzw. 
wielkoformatowych telebi-
mach reklamowych (cyfrowe 
ekrany LED), rozstawionych 

na terenie Wołomina przy 
ul. Wileńskiej (rondo przy 
Kauflandzie) i przy al. Armii 
Krajowej. W 2013 r. firma 
LED MEDIA pozyskała tych 
zamówień na łączną kwotę 
około 45 tys. zł. Tyle udało się 
ustalić, bowiem nie wszystkie 
jednostki odpowiedziały na 
pytanie dotyczące kosztów 
zamówień.  Te, które odpo-
wiedziały, podały następujące 
kwoty: Urząd Miejski w Wo-
łominie zamówił w kwietniu 
2013 r. reklamę za 2.900,00 zł 
brutto. Miejski Dom Kultury 
za emisję spotów w okresie 
1.02.2013  r. – 31.12.2013 r. 
zapłacił 16.236,00 zł brutto. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Huragan” za trwającą rok 

kampanię reklamową za-
płacił spółce LED MEDIA 
25.745,40 zł brutto. Nie wia-
domo, ile za reklamę zapła-
ciło MZO, bowiem szefowie 
zakładu odmówili udzielenia 
odpowiedzi. Ponadto, umowa 
dzierżawy terenu pod ekra-
ny świetlne zawarta między 
gminą a spółką LED MEDIA 
również jest wyjątkowo atrak-
cyjna dla tej drugiej, gdyż 
wynosi tylko 20 zł netto za 
1 m kw. Pikanterii całej spra-
wie dodaje natomiast fakt, 
że w zarządzie spółki oprócz 
żony przewodniczącego rady 
miejskiej jest również mąż 
pracownicy wołomińskiego 
urzędu. 

Dojna krowa, etyka 
i paranoja

Tyle było wiadomo w 
grudniu ubiegłego roku i tak 
naprawdę, to już wtedy od-
wołanie Marcina Dutkiewicza 
z funkcji przewodniczącego 
było przesądzone. Wystarczy-
ło trochę dokładniej wsłuchać 
się w kuluarowe rozmowy 
radnych, żeby wiedzieć, co 
stanie się na styczniowej sesji. 
Nie będziemy przywoływać 
tutaj zapisów kodeksu etycz-
nego, stanowiącego wyraźnie, 
że „radny i członek zarządu 
nie może wykonywać swojej 
funkcji w celu osiągnięcia dla 
siebie korzyści osobistej lub 
materialnej, lub dla jakiego-

kolwiek prywatnego interesu” 
czy „radny i członek zarządu 
działa ze świadomością, że 
jego postępowanie kształtuje 
opinię społeczności lokalnej 
o pracy całej rady i dokłada 
starań, aby opinia ta była jak 
najlepsza”. Bo na to jest już za 
późno, a opinia rady została – 
jakby nie było – zszargana. 

Miesiąc po upublicznieniu 
sprawy, że spółka, w zarządzie 
której jest żona przewodni-
czącego rady, brała zlecenia 
z urzędu miasta i podległych 
jednostek, na sesji w dniu 
30 stycznia, przewodniczący 
Marcin Dutkiewicz składał 
wyjaśnienia i odpierał zarzuty 
radnych. Przytaczał sądowe 
orzeczenia i postanowienia, 
zapewniał, że spółka LED 
MEDIA działała zgodnie z 
prawem, przyjmując zamó-
wienia z urzędu i podległych 
jednostek. Odczytywanie ko-
lejnych pism i orzeczeń trwało 
bardzo długo, a później zaczę-
ła się ostra wymiana zdań. Pa-
dały pytania o etyczną stronę 
współpracy między spółką 
a urzędem, a także o to, czy 
spółka „bierze sporadycznie 
ogłoszenia z gminy, czy też 
powstała po to, żeby dosta-
wać ogłoszenia z gminy?” – 
Te pieniądze, które poszły do 
firmy, z którą jest pan powią-
zany, to pieniądze publiczne. 
Kwestia moralna i etyczna 
- to jest najważniejsze – mó-

wił jeden z radnych, który 
chciał też wiedzieć „czy urząd 
miejski był dojną krową firmy 
LED MEDIA, czy był to spo-
radyczny udział w reklamie”. 

Jedni nie przebierali w 
słowach, drudzy starali się 
podejść do sprawy rozsądnie, 
bez emocji. 

– Przewodniczący udzielił 
wyjaśnień, my jako radni wy-
słuchaliśmy. Istotna sprawa, 
na ile zlecenia z urzędu mia-
sta miały znaczącą pozycję w 
firmie LED MEDIA. Dzisiaj 
dalsze roztrząsanie niczego nie 
zmieni, nic się nie dowiemy – 
mówił radny Andrzej Żelezik. 
Przewodniczącego  Dutkie-
wicza bronił radny Michał 
Milewski: - Przewodniczący 
złożył wyjaśnienia, kto chciał, 
to zrozumiał. Mam sugestię, 
żebyśmy nie popadali w para-
noję.

Rezygnacja zamiast 
odwołania

Po przerwie, która z dzie-
sięciu minut przeciągnęła 
się do godziny, radny Emil 
Wiatrak złożył wniosek o od-
wołanie przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Wołominie. 
Pod wnioskiem, który nie 
miał uzasadnienia, podpisało 
się ośmiu radnych. Za wpro-
wadzeniem wniosku o odwo-
łanie przewodniczącego gło-
sowali radni PO, Wspólnego 
Wołomina i PiS. Przeciwko 

Marcin Dutkiewicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie. 

W tej chwili rezygnuję…
byli radni ze Wspólnoty Sa-
morządowej (ugrupowanie 
z którego wywodzi się prze-
wodniczący rady) i SKW. 
Wynik głosowania nad od-
wołaniem był przesądzony.  
Po kolejnej przerwie Marcin 
Dutkiewicz powiedział: 

- Potwierdziło się, że moje 
wyjaśnienia nie spotkają się 
ze zrozumieniem. Clou w tej 
sprawie nie było bowiem wy-
jaśnienie wątpliwości, tylko 
daleko idąca gra polityczna 
osób działających we wła-
snym partykularnym intere-
sie. Przewodniczący dodał, 
że wartością nadrzędną jest 
dla niego bezpieczeństwo i 
spokój rodziny, dlatego nie 
może pozwolić na to, żeby 
była ona przedmiotem pu-
blicznej dyskusji. Następnie 
wyraził nadzieję, że jego trzy-
letnia praca nie pozostanie 
niezauważona i podziękował 
radnym za współpracę, wyro-
zumiałość i zaufanie. Dutkie-
wicz dodał także, że funkcje 
i stanowiska się piastuje, a 
człowiekiem się jest. Po sło-
wach, że nie chce radnych 
zmuszać do podejmowania 
decyzji i dla zaoszczędzenia 
czasu, Marcin Dutkiewicz 
powiedział: „W tej chwili 
rezygnuję z pełnienia funk-
cji przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Wołominie”. 

Decyzję Dutkiewicza 
radny Andrzej Żelezik na-
zwał honorowym rozwiąza-
niem. Teraz wołomińscy rad-
ni mają 30 dni na wybranie 
nowego przewodniczącego. 

Agata Bochenek 

Podczas ostatniego po-
siedzenia Rady Miejskiej w 
Wołominie, 30 stycznia, radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzenia ścieków na obsza-
rze gminy na okres od 1 mar-
ca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 

Zatwierdzono następują-
ce taryfy, zawarte we wniosku 
prezesa Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Pawła 
Solisa:

Woda:
Cena za 1 m3 pobranej 

wody – 3,50 zł.
Opłata abonamentowa 

na jednego odbiorcę:
Dla odbiorców rozlicza-

nych w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego – 6,68 
zł/mc.

Dla odbiorców korzysta-
jących z lokali w budynku 
wielolokalowym – 3,70 zł/mc.

Dla odbiorców rozlicza-
nych na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 5,16 zł/
mc.

Dla odbiorców rozlicza-
nych w oparciu o wskazania 
wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej – 
3,70 zł/mc.

Ścieki bytowe i przemy-
słowe:

Cena za 1 m3 odprowa-
dzanych ścieków:

Gospodarstwa domowe i 
inni niż przemysłowi dostaw-
cy ścieków (ścieki bytowe) – 
8,12 zł.

Przemysł – 10,73 zł.
2) Opłata abonamentowa 

na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozlicza-

nych w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego – 5,16 
zł/mc.

b) dla odbiorców korzy-
stających z lokali w budynku 
wielolokalowym – 2,19 zł/mc.

c) dla odbiorców rozlicza-
nych na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych 

norm zużycia wody – 5,16 m 
zł/mc.

Opłata za przyłączenie 
do urządzeń wodociągowo-
-kanalizacyjnych – 252 zł/
przyłącze.

Ceny i stawki opłat zosta-
ły skalkulowane na podstawie 
niezbędnych przychodów 
zaplanowanych na rok obo-
wiązywania taryf, które wy-
nikają z kosztów związanych 
ze świadczeniem usług w za-
kresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków, zmian 
warunków ekonomicznych i 
wielkości usług, planowanych 
wydatków inwestycyjnych, 
określonych w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych.

Uchwała została podjęta 
przez radnych jednogłośnie, 
zapewne dlatego, że była 
wcześniej dokładnie omawia-
na na komisjach rady. 

A.B. 

Nowe stawki za wodę i ścieki
Wołomin

Amerykański koszykarz 
Michael Ansley obecnie jest 
trenerem klubu UKS Przyszłość 
Zielonka, a wcześniej grał m.in. 
w NBA oraz w lidze hiszpań-
skiej, gdzie w połowie lat 90-
tych przez 3 lata reprezentował 
barwy Malagi, jednego z najlep-
szych klubów w Europie. Potem 
był gwiazdą polskiej ekstrakla-
sy.

W drugiej połowie stycz-
nia Unicaja zaprosiła przedsta-
wicieli klubu z Zielonki, aby 
uhonorować swoją legendę. 
- Spodziewaliśmy się ciepłego 
przyjęcia, ale istne szaleństwo, 
które zapanowała w Maladze, 
przeszło jakiekolwiek wyobraże-
nia. Zaczęło się już na lotnisku, 
gdzie Michaela Ansleya, niczym 
gwiazdę rocka, witały kamery 
telewizyjne, gromada dziennika-
rzy i liczby kibice, marzący o au-
tografach – opowiada Tomasz 
Sobiech, prezes klubu UKS 
Przyszłość.

Cztery dni w Hiszpanii 

wypełnione były programem, 
na jaki lokalni kibice czekali 
kilkanaście lat. Były wywiady 
dla najważniejszych gazet w 
kraju, spotkania w szkołach i 
konferencja prasowa, na którą 
specjalnie dla gościa z Polski 
przybyło ponad 20 żurnalistów 
i 5 stacji telewizyjnych.

Podczas meczu ligi hisz-
pańskiej kibice witali Anselya 
do długotrwałymi owacjami na 
stojąco, w przerwie spotkania 

nie zabrakło rundy honorowej, 
a kolejki po autografy ustawiały 
się jeszcze w godzinę po meczu. 
Swego ulubieńca przechodnie 
regularnie zaczepiali też i po-
zdrawiali na ulicach miasta.

Wzruszający powrót do 
Malagi był także okazją do roz-
mów o współpracy pomiędzy 
słynnym klubem z tego miasta, 
a Przyszłością Zielonka, które 
zakończyły się bardzo pozytyw-
nymi deklaracjami. ZD

Legenda w Zielonce
Trener podwarszawskiego klubu UKS Przyszłość jest wielkim idolem hiszpańskich kibiców. 

Klub Unicaja Malaga uznał go za najwybitniejszego gracza w swojej historii.

Przewodniczący Marcin Dutkiewicz podczas jednej z uroczysto-
ści miejskich
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Na nadzwyczajnej sesji 
rady miasta w Markach zwo-
łanej w listopadzie 2011 roku 
przez radnych Wspólnoty 
Samorządowej i PiSu, pod-
czas której ważyły się losy 
współpracy miasta i powiatu, 
zapewniano, że powiat ma 
zarezerwowane kilkanaście 
milionów złotych na siedzibę 
dla nowej szkoły ponadgim-
nazjalnej. Środki te miałyby 
zostać zainwestowane właśnie 
w Markach. Wówczas, mając 
świadomość, że pieniądze 
powiatu są jedynie wirtualne, 
radni Mareckiego Stowarzy-
szenia Gospodarczego oraz 
PO zaproponowali kompro-
mis, który zabezpieczałby 
interes miasta: rozdzielenie 
budynku gimnazjum z częścią 
sportową i rekreacyjną od bu-
dynku technikum i laborato-
rium realizowanego przez po-
wiat, dzięki czemu opóźnienia 
w budowie części powiatowej, 
czy też wycofanie się powiatu 
z tej inwestycji nie zagrozi w 
żaden sposób budowie no-
wego budynku gimnazjum, 
w którym, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, znajdzie się również 
miejsce na szkołę ponadgim-
nazjalną, obecnie funkcjonu-
jącą w ramach Zespołu Szkół 
Nr 1.

Z perspektywy czasu 
rozwiązanie to okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Pierw-
sze zgrzyty we współpracy 
pojawiły się już w sierpniu 
2012 roku, kiedy to radni 
powiatowi zaczęli wątpić w 
zasadność inwestowania w 
bazę oświatową w Markach 
oraz możliwości finansowe 
powiatu. Mimo to, udało się 
podpisać porozumienie po-
między miastem a powiatem 
w sprawie współpracy przy 
projektowaniu kompleksu 
oświatowo-rekreacyjnego. 
Kolejny, znacznie poważniej-
szy, kryzys we współpracy 
nastąpił w październiku 2013 
roku. Wówczas na sesji po-
wiatu padło wiele gorzkich 
słów, obu stronom zarzucano 
brak woli współpracy. Wpływ 
na przebieg dyskusji miała 
prezentacja przedstawiona na 
początku sesji obrazująca stan 
oświaty w powiecie, z któ-

                                                                            

Szanowny Pan
Krzysztof Chaciński

„Radzymińskie Forum”

Odpowiadając na list 
otwarty w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do 
wykonania projektu alterna-
tywnego dla układu komuni-
kacyjnego odciążającego ruch 
komunikacyjny z centrum Ra-
dzymina - uprzejmie informu-
ję, że taki alternatywny projekt 
został wykonany. 

 Zagadnienia komunika-
cyjne w Gminie Radzymin 
stanowią jeden z istotniejszych 
elementów zagospodarowania 
przestrzennego.  Przez obszar 
Gminy przebiega droga  krajo-
wa nr 8 z obwodnicą Radzymi-
na oraz trzy drogi wojewódz-
kie o numerach 631, 634 i 635.  
Powiązania komunikacyjne 
Gminy Radzymin odbywają 
się w oparciu o układ drogi 
krajowej, dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 
Główne osie komunikacyjne 
na obszarze centrum Radzy-
mina stanowią dwa ciągi ulic: 
Aleja Jana Pawła II i Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz 
ulica Wołomińska i Konstytu-
cji 3 Maja. Ulica  Konstytucji 3 
Maja jako główna ulica w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 635, 
łączy się z drogą powiatową nr 
4303W  Radzymin – Nieporęt. 
Ulica Weteranów jest główną 
łącznicą Radzymin – Benia-
minów – od ronda DP 4356W 

– do granicy z powiatem legio-
nowskim.

Wzrost obciążenia sie-
ci drogowo-ulicznej Gminy 
Radzymin spowodowany jest 
dynamiczną urbanizacją gmi-
ny przekładającą się na wzrost 
liczby mieszkańców oraz wzrost 
natężenia ruchu, co w konse-
kwencji prowadzi do koniecz-
ności modernizacji istniejących 
ciągów drogowo -ulicznych i 
poszukiwania nowych rozwią-
zań komunikacyjnych. 

W świetle powyższych 
faktów oraz w odpowiedzi na 
postulaty mieszkańców okolic 
ulicy Weteranów i Starego Ryn-
ku w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Radzy-
min, uchwalonym 20 listopa-
da 2009 roku Uchwała Rady 
Miejskiej w Radzyminie nr 
470/XXXII/2009, wyznaczona 
została droga główna łącząca 
drogę powiatową (ulicę Wetera-
nów) z istniejącą drogą ekspre-
sową nr 8. Przedmiotowa droga 
również została wprowadzona 
do uzgodnionego projektu 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Radzymina, którego procedura 
planistyczna jest  w toku.

Deklaracja Burmistrza Ra-
dzymina dotycząca „wykonania 
projektu alternatywnego ukła-
du komunikacyjnego dla od-
ciążenia ul. Stary Rynek i Wete-
ranów” – została zrealizowana. 
Wykonanie zaprojektowanej 
drogi, nie leży już tylko w ge-
stii Burmistrza. Zależne jest od 
możliwości finansowych gmi-
ny, stopnia złożoności spraw 
formalnych w pozyskiwaniu 
terenu oraz przychylności Rady 
Miejskiej w tej sprawie.

Burmistrz Radzymina 
/-/ Zbigniew Piotrowski

Radzymin 23 stycznia 2014 r.

Odpowiedź 
Burmistrza Radzymina 

na list otwarty
Niepewna przyszłość nowego 

technikum w Markach
Budowa obiektu oświatowo-rekreacyjnego, do którego przeniesie się Zespół Szkół Nr 1 w 

Markach to od początku kadencji priorytet dla mareckiego samorządu. Rada miasta ustali-
ła lokalizację, przygotowała założenia funkcjonalno-użytkowe dla całego kompleksu, a także 
powołała miejską spółkę, która ma zająć się jego budową. Natomiast burmistrz ogłosił kon-
kurs architektoniczny i wybrał projektantów. W międzyczasie do inwestycji dołączyło staro-
stwo powiatowe, które w ramach kompleksu postanowiło wybudować w Markach technikum 
nowoczesnych technologii wraz z laboratorium. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie wątpliwości miejskich radnych, skąd powiat weźmie środki na tę inwestycje, zgłaszane od 
początku współpracy.

rej wynikało jednoznacznie, 
że kryzys demograficzny nie 
sprzyja budowaniu nowych 
szkół. Ostatecznie powiatowi 
rajcy odrzucili projekt zmian 
w porozumieniu, który ureal-
niał daty zakończenia projek-
towania kompleksu, wynika-
jące przede wszystkim z ko-
nieczności zmiany planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego. Coraz głośniej mówiło 
się o wycofaniu się powiatu z 
inwestycji w Markach.

Do tematu powrócono w 
styczniu. Mimo wielu wątpli-
wości powiatu dotyczących 
projektu kompleksu, który 
ma zostać wybudowany w 
standardzie pasywnym (o 
minimalnym zużyciu energii 
i maksymalnym ogranicze-
niu strat ciepła) nie podjęto 
decyzji o zerwaniu współpra-

cy. Pozwolenie na budowę 
kompleksu wydane zostanie 
w ciągu najbliższych dni, na-
tomiast starostwo zadekla-
rowało sfinansowanie części 
projektowej dotyczącej szkoły 
ponadgimnazjalnej i labora-
torium. Pojawi się również 
kolejne porozumienie, tym 
razem dotyczące samej bu-
dowy, w którym zabraknąć 
ma konkretnych dat, a po-
wiat uzależni tempo budowy 
swojej części kompleksu od 
możliwości finansowych. Po-
rozumienie w takim kształ-
cie, raczej bez większych 
problemów, powinno zostać 
zaakceptowane przez marec-
kich rajców, bo dziś chyba już 
każdy widzi, że szumne zapo-
wiedzi o wielkich pieniądzach 
z powiatu dla Marek okazały 
się mocno przesadzone i aby 
rozwiązać równie poważ-
ny problem, jakim jest brak 
przekonania do budowy no-
wej szkoły w Markach, należy 
dać władzom powiatu czas na 
podjęcie ostatecznej decyzji.

Paweł Pniewski
Radny Miasta Marki  
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Przez krótki 
czas, prawdo-
podobnie do 
końca lutego 

obowiązują korzystne dla po-
datnika przepisy dotyczące za-
kupu samochodów.  Od 1 stycz-
nia 2014 możemy odliczyć  cały 
VAT od zakupu bądź leasingu 
lub najmu:
•  samochodów	 ciężarowych	 o	
dopuszczalnej masie całkowitej 
(DMC) POWYŻEJ 3,5 T  
• samochodów	o	DMC	poniżej	
3,5 T jeżeli:
■ mają jeden rząd siedzeń, który 
jest oddzielony od przestrzeni 
ładunkowej stałą przegrodą i 
mający wpis w dowodzie typ 
pojazdu – wielozadaniowy lub 
VAN.
■  mają więcej niż jeden rząd 
siedzeń jeżeli przestrzeń ła-
dunkowa oddzielona „kratą” 
jest dłuższa niż 50%długości 
samochodu, którą  liczy się od  
początku przedniej szyby do 
końca przestrzeni ładunkowej.
■ Mają otwartą część ładunko-
wą (pick-up, wywrotka).
■ Mają konstrukcyjnie oddziel-
ną kabinę kierowcy od części 
służącej do przewozu ładun-
ków.
Dla tych czterech kategorii 
przepisy nakazują wykonanie  
badania technicznego, posiada-
nia stosownego zaświadczenia 
oraz wpisu w dowodzie reje-
stracyjnym.
Jeżeli w stosunku do tych pojaz-
dów podatnik wprowadzi póź-
niej modyfikacje powodujące, 
że  auto nie spełnia wymagań 
określonych powyżej – istnieje 
obowiązek skorygowania VAT 
za okres w którym dokonano 
odliczenia (nawet 5 lat wstecz !).
■ bez kratki spełniających kryte-
rium ładowności: 1 osoba – 425 

kg, 2 osoby 493 kg, 3 lub więcej 
osób -500 kg. W tym przypad-
ku nie ma obowiązku dokony-
wania żadnych dodatkowych 
badań. Wymagane jest tylko, 
aby w dowodzie rejestracyjnym 
był wpis dotyczący ładowności i 
liczby miejsc. Jeżeli go nie ma – 
traktujemy jak osobowy.
■ Przeznaczonych do przewozu 
10 i więcej osób.
■  Pojazdy specjalne – w ro-
zumieniu przepisów o ruchu 
drogowym – o ile wynika to z 
wydanych dokumentów.
Pozostaje nadal prawo do od-
liczenia VAT od usług (serwis 
myjnie, przeglądy itp.) oraz 
części zamiennych w pełnym 
zakresie. Odliczenie VAT od 
paliwa jest nadal niemożliwe 
w przypadku samochodów in-
nych niż wymienione powyżej. 
Proponowany zapis przejścio-
wy do nowelizacji ustawy, która 
będzie miała miejsce prawdo-
podobnie w lutym tego roku 
mówi, że podatnik zachowa 
prawo do pełnego odliczenia 
VAT po zmianie ustawy, o ile 
zawarł umowę zakupu lub le-
asingu przed jej wejściem w 
życie i dostawa samochodu też 
miała miejsce przed tą datą. 
Jeżeli zatem podatnik planuje 
zakup takiego samochodu lub 
zawarcie umowy leasingu, musi 
pamiętać, aby dealer lub firma 
leasingowa zdążyła z dostawą 
przed nowelizacją. W innym 
przypadku cała operacja zaku-
pu nie przyniesie oczekiwanych 
korzyści podatkowych.

Piotr Kościańczuk 
członek Zarządu

Kancelaria Podatkowa
Skłodowscy

stan prawny na dzień 
22.01.2014 r.

Aktualnie o samochodach
-  Chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom przy-

szłych rodziców i udało się je spełnić. Mam nadzieje, że ta 
nasza powiatowa bezpłatna szkoła w znakomity sposób 
przygotuje mamy i tatusiów do przyjścia na świat potom-
stwa – mówi starosta wołomiński Piotr Uściński.

- To kolejny ważny element rozszerzający program 
polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim. Fakt, że są 
to zajęcia nieodpłatne, prowadzone przez profesjonalistów, 
daje nadzieję, że nasze starania zostaną docenione przez 
przyszłe mamy i tatusiów – podkreśla Sylwia Matusiak (na 
zdjęciu), obecna wiceburmistrz Marek, a jeszcze jako rad-
na inicjatorka powstania programu TAKrodzina.pl

Dlaczego warto chodzić do 
powiatowej szkoły rodzenia? 
Szkoła rodzenia to tylko 20 
godzin, 10 spotkań, a taka na-
byta wiedza i umiejętności są 
bezcenne. To bardzo konkret-
ne informacje m.in. o zdrowiu 
w ciąży, o odżywianiu, jak ra-
dzić sobie z dolegliwościami, 
o czynnikach mających wpływ 
na zdrowie kobiety ciężarnej i 
jej dziecka. To rady jak wzmoc-
nić wydolność fizyczną  po-
przez ćwiczenia i zmniejszyć 
lęk przed porodem siłami na-
tury. To rady jak przygotować 
mieszkanie i wyprawkę dla no-
worodka, jak go  pielęgnować, 
jak kąpać, jak karmić piersią i 
jakie to przynosi korzyści.

Zapisy i szczegółowe infor-
macje pod nr tel. 22 763 31 37 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00-14.00 

- Zajęcia Szkoły Rodzenia 
prowadzone będą na zlecenie 
Starostwa przez specjalistów 
z dziedziny położnictwa, neo-
natologii i fizjoterapii na te-
renie Szpitala Powiatowego w 
Wołominie - informuje Piotr 
Kaczorek, rzecznik prasowy 
starostwa.

Do udziału w programie 
Starostwo zaprasza Mamy wraz 
z Tatusiami: będące od 21-24 
tygodnia ciąży, które deklarują 
urodzenie dziecka w Szpitalu 
Powiatowym w Wołominie, 
zamieszkujące na terenie po-
wiatu wołomińskiego, posiada-
jące zaświadczenie od lekarza 
prowadzącego ciążę o braku 
przeciwwskazań do udziału 
w zajęciach szkoły rodzenia  
Program prowadzonych za-
jęć udostępniony zostanie na 
stronie internetowej szpitala, 
www.takrodzina.pl oraz www.
powiat-wolominski.pl.

Z ostatniej chwili:
Tysięczna powiatowa karta 

TAKrodzina.pl powędrowa-
ła do  Marek -  do 10-letniego 
Mateusza,  jednego z trójki 
rodzeństwa. Za oszczędności 
rodzice mogą wysłać kolejne 
dziecko na ciekawe zajęcia albo 
przeznaczyć na inne potrzebne 
wydatki.

Szkoła Rodzenia TAKrodzina.pl
Powiatowa. Bezpłatnie.

(dokończenie ze str. 1)

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!

Recepta
na brak gotówki

BIURO
KREDYTOWE
Ząbki
ul. Piłsudskiego 2
Dojazd do Klienta

Kredyty:
• Gotówkowe
  • Firmowe
   • Hipoteczne

Tel. 509 202 713
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Centrum Dietetyczne NATURHOUSE
ul. Orla 8 lok 69, 05-091 Ząbki

tel. 604 110 153 
email: zabki.orla@naturhouse-polska.com 

Otyłość jest chorobą cywili-
zacyjną XXI wieku. W Polsce co 
piąty Polak jest otyły. 

Występowanie nadwagi i 
otyłości wzrasta dramatycznie 
na całym świecie, problem ten 
dotyczy zarówno dzieci jak i 
dorosłych. Konsekwencji zdro-
wotnych związanych z otyłością 
i nadwagą jest bardzo dużo: 
- choroby układu oddechowego 

i krążenia, 
- nowotwory złośliwe, 
- cukrzyca typu 2, 
- choroby zwyrodnieniowe ko-

ści, 
- problemy psychologiczne, 
- spadek jakości życia. 

Istnieje wiele metod od-
chudzania: diety cud, głodówki, 
środki wspomagające gubienie 
kilogramów czy koktajle zastę-
pujące pełnowartościowe po-
siłki. Niestety większość z nich 

nastawiona jest na szybki lecz 
krótkotrwały efekt, który za-
zwyczaj kończy się powrotem 
do dawnej wagi. 

Czy istnieje więc metoda, 
która pozwoli schudnąć zdro-
wo i bez efektu jo-jo? 

Okazuje się, że tak!
Stosowana jest z powodze-

niem od lat w Centrach Diete-
tycznych Naturhouse na całym 
świecie! Firma Naturhouse jest 
liderem w odchudzaniu w Pol-
sce, naszą misją jest reedukacja 
żywieniowa. 

Mamy zaszczyt poinfor-
mować Państwa, że w lutym 
2014 nastąpi Wielkie Otwar-
cie Centrum Dietetycznego 
Naturhouse w Ząbkach ul. 
Orla 8/69.

Odchudzanie pod okiem 
specjalisty da skuteczne i długo-
trwałe efekty nie tylko w kwestii 

utraty kilogramów, ale przede 
wszystkim w utrzymania osią-
gniętej wagi.

W nowo otwartym punk-
cie proponujemy Państwu kon-
sultacje z Dietetykiem, który 
wykona niezbędne badania i 
pomiary oraz przeprowadzi 
dokładny wywiad żywieniowy. 
Kluczem do sukcesu jest sper-
sonalizowany plan dietetycz-
ny uzupełniony o najwyższej 
jakości produkty. Oferujemy 
Państwu profesjonalną obsłu-
gę, fachowa poradę w zakresie 
żywienia. 

U osób, które wygrały wal-
kę z kilogramami, obserwuje 
się wzrost samooceny i wiary 
w siebie, lepsze samopoczucie, 
obniżenie ciśnienia tętnicze-
go krwi, zmniejszenie ryzyka 
rozwoju choroby wieńcowej, 
możliwość zmniejszenia dawek 
leków stosowanych w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, obni-
żenie stężenia cholesterolu.

Zachęcamy do podjęcia 
walki ze zbędnymi kilograma-
mi i zadbania o swoje zdrowie.

Odchudzanie pod okiem specjalisty

Miarą dużego zaintereso-
wania drużyn, jakim cieszy się 
ta impreza, jest udział w niej 
11 zespołów z terenu Warsza-
wy i powiatów ościennych, 
łącznie ponad 120 młodych 
adeptów piłki nożnej urodzo-
nych w 1997 roku. Podkreślić 
należy również fakt, iż turniej 
miał bardzo mocną obsadę. 
Prawie wszystkie drużyny, 
poza jedną, uczestniczą w roz-
grywkach mistrzowskich I lub 
II Ligii Mazowieckiej lub też 
„liderują” w swoich grupach na 
szczeblu okręgowym. Bardzo 
trudne były eliminacje drużyn 
rozgrywane w trzech grupach, 
systemem „każdy z każdym”, z 
których zwycięzcy awansowali 
bezpośrednio do ścisłego finału 
„A”, a z drugich miejsc - do fina-
łu „B”. Na tym etapie rozgrywek 
żadna drużyna nie odpadła z 
dalszych gier i miała szanse dal-
szego awansu.

Awans do finału „A” wy-
walczyły: drużyna UKS AON 
z grupy pierwszej, przy równej 
z Dolcanem Ząbki ilości punk-
tów, lepszym bilansem zdoby-
tych bramek. Z drugiej grupy, 
drużyna Nadnarwianki Pułtusk 
oraz z trzeciej grupy - drużyna 
MOSiR Mińsk Mazowiecki. 
Szanse awansu z tej grupy za-
przepaścił zespół Świtu Nowy 
Dwór Mazowiecki, a zdecydo-
wała o tym jedna bramka.

Mecze finałowe były bar-
dzo zacięte, emocjonujące, za-
wodnicy drużyn ambitnie dą-
żyli do osiągnięcia korzystnego 
wyniku i zwycięstwa w całym 
turnieju.

Zwycięzcą zawodów, co 
było pewną niespodzianką, 
została drużyna gospodarzy 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „AON Rembertów”. 
Zespół bierze udział w roz-
grywkach II MLJmł i jest wi-
celiderem w tej klasie. Drugie 
miejsce przypadło piłkarzom 
Nadnarwianki, którzy mieli 
lepszy bilans strzelonych bra-
mek od Dolcanu Ząbki. Na 

czwartym miejscu uplasowała 
się drużyna MOSiR z Mińska 
Mazowieckiego.

Najlepsze cztery drużyny 
turnieju otrzymały pamiątko-
we puchary ufundowane przez 
znaną firmę deweloperską 
Dolcan, którą reprezentowała 

współwłaścicielka firmy Ali-
cja Dolińska. Na najlepszych 
zawodników czekały również 
nagrody rzeczowe (plecaki, 
kubki izotermiczne, kalendarze, 
długopisy i smycze), ufundowa-
ne przez Urząd Dzielnicy War-
szawa Rembertów. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Artur 
Żmijewski z Nadnarwianki, a 

bramkarzem Norbert Frelik z 
Dolcanu Ząbki. Za najlepszego 
zawodnika turnieju uznano To-
masza Gańko (MOSiR Mińsk 
Mazowiecki), wybrano też 
najlepszego zawodnika gospo-
darzy - został nim Jakub Radzi-
kowski.

Końcowe wyniki:
1. UKS AON Rembertów; 

2.  Nadnarwianka Pułtusk; 
3. Dolcan Ząbki; 4. MOSiR 
Mińsk Mazowiecki; 5. Świt 
Barcząca; 6. Drukarz; 7. Świt 
Nowy Dwór; 8. Cezar; 9. UKS 
AON II; 10. Nadnarwianka II; 
11. Burza Pilawa.

Edward Czeleń

Halowy Turniej „Mojej Gazety Regionalnej”

UKS „AON Rembertów” zwycięzcą
W ostatnią sobotę stycznia, już po raz ósmy, został rozegrany w Akademickim Ośrodku 

Sportowym Akademii Obrony Narodowej Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej dla juniorów młod-
szych. Patronat nad imprezą sprawuje od wielu lat „ Moja Gazeta Regionalna”. Ideą tych za-
wodów jest popularyzowanie tej dyscypliny sportu wśród młodzieży, a jednocześnie tworzenie 
możliwości wykorzystania wolnego czasu aktywnie, poprzez sport i rekreację.

Stowarzy-
szenie - Powia-
towy Uniwersy-
tet Otwarty w 

Wołominie, otwiera Uniwersy-
tet dla Każdego na terenie Zą-
bek, dla mieszkańców miasta 
i okolic. Uroczystość otwarcia 
odbędzie się 11 lutego 2014  r. 
(wtorek)  o godzinie 17.00 w 
sali Gimnazjum Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Ząbkach, przy ul. 
Harcerskiej 9. 

Stowarzyszenie P.U.O. w 
Wołominie prowadzi działal-
ność już piąty semestr. Jego 
głównym,   statutowym celem 
jest  ustawiczne kształcenie w 

formie wykładów (w różnych 
dziedzinach nauki, a w szcze-
gólności w zakresie profilaktyki 
zdrowia, kultury i sztuki, prawa 
na co dzień itp.) osób w każ-
dym wieku. Ponadto Uniwer-
sytet Otwarty działa aktywnie 
w ramach integracji pokole-
niowej i rejonowej, dla nawią-
zywania i zacieśniania więzi i 
kontaktów osobistych, pomię-
dzy osobami starszymi i mło-
dym pokoleniem. W tym celu, 
oprócz wykładów, prowadzone 
są zajęcia dodatkowe, takie jak 
nauka języka angielskiego, za-
jęcia sportowe - pilates, kursy 
obsługi komputera,  wyjazdy 

na wycieczki,  wczasy krajowe 
i zagraniczne, do teatru, wysta-
wy itp. 

Zarząd Uniwersytetu oraz 
dyrektor gimnazjum - ser-
decznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców  miasta Ząbki i 
okolic na uroczystość otwarcia, 
gdzie po powitaniu i wystąpie-
niach okazjonalnych odbędzie 
się teatrzyk uczniowski oraz 
skromny poczęstunek (wstęp 
wolony).  

Więcej informacji udzieli 
Jadwiga Suk - prezes S-PUO 
tel. 510-236-436, lub (22) 776-
36-36, suk@wp.pl.

Uniwersytet w Ząbkach

Najlepszy bramkarz turnieju Norbert Frelik z przedstawicielką 
sponsora, firmy Dolcan, dyr. Alicją Dolińską

Kapitan zwycięskiej drużyny UKS AON Rembertów z dyr. Alicją 
Dolińską (Dolcan),  prezesem UKS AON Warszawa Rembertów 
Edwardem Czeleniem i wiceburmistrzem Rembertowa Józefem 
Melakiem

Pamiątkowe zdjęcie 4 najlepszych drużyn z gośćmi honorowymi turnieju
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TOKFREZ toczenie, frezowanie, 
ostrzenie narzędzi, cnn, tig, 3d, 
koła zębate wykonuję. TOKFREZ, 

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

Produkcja i remont pomp, 
usługi tokarskie. 

Kobyłka, ul. M.Konopnickiej 12. 
Tel./fax: (22) 786 86  80, 

512 375 131

Układanie glazury terakoty, 
malowanie i inne

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

Brukarstwo   Tanio - solidnie 
Duże doświadczenie, 

Tel. 667-261-828 Hydraulika, wod. - kan., gaz, 
co, piece, usługi kominiarskie z 

uprawnieniami, tel. 696-321-228

Docieplenia budynków, adaptacja 
poddaszy, malowanie obiektów, 

tel. 500-256-311

MARKSBUD usługi kontenerami 
Mariusz Toczyński, Ząbki, wywóz 
odpadów budowlanych, gruzu, 
ziemi, piachu. Tel. 698-214-790• Betoniarstwo Janusz Ostaszyk Ko-

byłka ul. Ketlinga 4 tel. 602 388 709
• Malowanie, gładź, glazura i  tera-

kota, tel. 530-069-187
• Zakład kamieniarski nagrobki, 

parapety, schody tel. 502 472 396
• Remonty. Tel. 512 527 434            

marbud@onet.com.pl
• Ocieplenia, elewacje, malowanie 

dachów, ogrodzeń. Tel. 668 155 973
• TOM-BUD Tynki Posadzki egregatem 

514632272

PRACA

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

BUDOWLANE

Kupię 
każdy samochód,

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

bez opłat 
519353990

• Pranie dywanów tapicerek samocho-
dowych, meblowej tel. 519 104 768

• USŁUGI TAPICERSKIE SOLIDNIE, 
                tel. 795 457 654
• Remonty, wykończenia mieszkań A-Z, 

tel. 510383044
• Docieplanie budynków. Szybko, tanio, 

solidnie. Tel. 502 053 214
• Remonty. Tanio i solidnie. Tel. 784 23 52 38
• Wycinka, przecinka, karczowanie, planto-

wanie, czyszczenie lasów. Tel. 691-564-249

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

• Sprzedaż nowych mieszkań w Rem-
bertowie. Tel. (22) 781-01-48

• Sprzedam działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną, w tym 0,5 ha lasu sosno-
wego. 500 m od Narwii. Miejscowość 
Michałowo w gminie Goworowo, po-
wiat ostrołęcki. Tel. 507 827 217

• Sprzedam dom w Radzyminie do 
zamieszkania, centrum Radzymina, 
tel. 501-260-472

• Sprzedam dom w Dobczynie, pow. 
130 m, media, tel. 500-256-311

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

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

• Zatrudnię Asystentkę w Centrum Die-
tetycznym Naturhouse w Ząbkach. 
Wymagania: Miła aparycja, łatwość 
nawiązywania kontaktu z klientem, 
zaangażowanie, sumienność, odpo-
wiedzialność w pracy. Doświadczenie 
w handlu, w sprzedaży bezpośredniej 
obsłudze klienta. Wykształcenie: mile 
widziane wyższe. Telefon kontaktowy 
605697405, email: iimm@interia.pl

• Sprzedam samochód na części: silnik 
Forda 1,3 po kompletnym remoncie, 
skrzynia biegów oraz 5 kół (opony w 
b.dobrym stanie). Tel. 507 827 217

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

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

Naprawa obuwia. 
Napy, szycie. 

Wołomin, ul. Kościelna róg Reja 
(vis a vis ZUS). Tel. 603 364 508

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

Przeprowadzki. Tel.  603 625 805

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

Tynki, posadzki maszynowe, 
prace wykończeniowe, elewacje

Kontakt: 602 598 249

Układanie glazury, terakoty, 
malowanie i inne. Tel. 606-826-224

Sprzedaż i układanie kostki 
brukowej, odwodnienia i 
drenaże. Tel. 502-404-196

Drewno kominkowe, opałowe 
i na rozpałkę, w wałkach. 

Tel. 691-471- 460

Przyjmę do pracy krawcową. 
Ząbki, ul. Moniuszki 12, 

tel. 693-585-070

Zatrudnię Montera - Elektronika 
- praca w Zielonce. 

Tel. 22-713-81-97 lub 
joanna.krupa@partnerpraca.pl

Zatrudnię Technika 
uruchamiania płyt PCB, praca w 
Zielonce. Tel. 22-713-81-97 lub 
joanna.krupa@partnerpraca.pl

Zatrudnię Mechanika - 
Konstruktora, praca w Zielonce. 

Tel. 22-713-81-97 lub 
joanna.krupa@partnerpraca.pl

Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 789 33 05 22

SAN - BUD Tynki gipsowe 
agregatem materiałem firmy 

KNAUF. Leszek Nasiłowski. 
Tel. 603 625 805

Sprzedam drewno do pieców 
i kominków: klocki dębowe 
w cenie 125 zł/mb, brykiet 

drzewny - 530 zł/t. Transport 
gratis. Tel. 508 193 081

SKUP złomu, metali 
kolorowych, makulatury i folii. 

Sprzedaż węgla.
Wołomin, ul. Armii Krajowej 22

tel. 604 914 179

Pranie tapicerek samochodowych 
i meblowych, dywanów 

i wykładzin oraz innych. Szewc. 
Dorabianie kluczy. 

Tel. 602 620 616, 600 266 003 

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

Szklane panele kuchenne, 
tel. 608-688-792

Mechanika samochodowa 
Marek Piotrowski

Zielonka, ul. Marecka 72
tel. /22/781-82-63, 603-528-562

www.automechanik.com.pl

Kostka brukowa i granitowa. Układanie 
i sprzedaż. Wyburzanie i rozbiórki 

różnych obiektów. Sprzedaż piachu 
wiślanego, żwiru i tłucznia. 

Tel. 604 40 58 26, (22) 787 99 42

Obróbka skrawaniem CNC, 
toczenie w metalu, poliamidzie, 

aluminium. Tel: 698 665 926

Cyklinowanie, kompleksowe usługi 
parkieciarskie, tel. 600-716-938 

e-mail:krzysztofparkieciarz@wp.pl

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.

Układanie kostki brukowej,  
tanio i solidnie, tel. 696-053-958

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

Drewno opałowe 
kominkowe, klocki 

dębowe, brykiet 
paczkowany

Od 500 zł tona!
Atrakcyjne ceny! 

Transport!
Nadma Jaworówka k/Kobyłki 
Tel. 514 202 038, 882 840 184

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

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

sprawy cywilne, rodzinne, 
spadkowe, pracownicze, 

gospodarcze i administracyjne
Rembertów

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

Zawiozę do ślubu. 
Mercedes klasy E. 

Tanio. 
Tel. 508-456-046

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

Wiktor Szczęsny

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

KIEROWNIK BUDOWY
nadzory, inwentaryzacje,

odbiory mieszkań,
kosztorysy

792 632 792
www.kierownik.warszawa.pl

KSERO, FAX
SKANOWANIE

do jpg, pdf

PAT, Warszawa Rembertów
ul. Czerwonych Beretów 6

tel. 22 673 41 27, 607 670 806
www.pat.waw.pl
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Wystawiamy zaświadczenia do 
wyrejestrowania pojazdów 

oraz wycofania OC. 
Oferujemy bezpłatny transport. 

MARKI ul. Okólna 38
tel. /22/ 771-34-39, 

607-664-409, 
601-07-88-52

Nieodpłatna 
kasacja pojazdów


