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Pierwsza płyta z festiwalu „Perła Baroku”

Start godzina 12.00
18.09.2014
Szef kuchni 

HOTELU TRYLOGIA 
zaprasza 

Płyta „Muzy-
ka bez granic” jest 
pierwszą płytą zre-
alizowaną podczas 
Międzynarodowego 
Festiwalu „Perła Ba-
roku – Koncerty Mi-
strzów”. Od siedmiu 
lat odbywają się te 

koncerty o bezprecedenso-
wym rozmachu i rozgłosie. 
W  historii Kobyłki i woło-
mińskiego powiatu koncer-
ty na takim poziomie arty-
stycznym jak Festiwal Perła 
Baroku – nie miały miejsca 
nigdy wcześniej. Dobrze 
więc, że rozpocz ęło się do-
kumentowanie tego wiel-
kiego wydarzenia w postaci 
płyt. Przed nami pierwsza 
z nich – z Anną Szarek-Li-
siewicz w roli głównej. Po 
latach przygotowywania 
i prowadzenia festiwalowych 
koncertów, podczas VII edy-
cji twórczyni i dyrektor Fe-
stiwalu dała się nam poznać 
jako artystka. Wielu fanów 
wydarzenia czekało na jej 
koncert od dawna. Właśnie 
ten wieczór, podczas które-
go z wielu oczu płynęły łzy 
wzruszenia, wieczór pełen 
pięknej muzyki i emocji - 
został zarejestrowany i wy-
dany na płycie „Muzyka bez 
granic”.

(dokończenie na str. 4)

O najnowszym porozumieniu lokalnych ugrupowań pra-
wicowych oraz planie startu w wyborach do sejmiku wo-
jewódzkiego rozmawiamy z Piotrem Uścińskim, starostą 
wołomińskim.

Moja Gazeta Regionalna: Do wyborów samorządowych po-
zostały już tylko 3 miesiące i na regionalnej scenie politycznej 
dochodzi do ciekawych zmian. Jak to wygląda w przypadku 
Pana ugrupowania, czyli Prawa i Sprawiedliwości?
Piotr Uściński, starosta powiatu wołomińskiego: Miło mi 
poinformować, że w ostatnich dniach zawarliśmy porozumie-
nie z Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka. Na jego mocy 
stworzymy wspólne listy w zbliżających się wyborach samo-
rządowych, przede wszystkim do Rady Powiatu.

Starosta Piotr Uściński i Marek Jurek

Anna Szarek-Lisiewicz

(dokończenie na str. 5)
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Stowarzyszenie „OD-DO”

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5, kl. II
Tel./fax: 22 632 09 09
http://www.od-do.org, e-mail: od-do@od-do.org

SZUKASZ PRACY, ALE CIĄGLE MASZ POD GÓRKĘ?

Stowarzyszenie „OD-DO” zaprasza do bezpłatnego projektu

„DDA - czas na zmianę”
Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, realizowany od 01.08.2013 do 31.08.2015

Zapraszamy Cię do projektu jeśli:
• jesteś w wieku 18-25 lat i masz wrażenie, że stoisz w miejscu i nie 

wiesz jak to zmienić
• brak Ci pomysłu, zapału, umiejętności by aktywnie kreować swoje 

życie
• uważasz, że brak Ci wystarczających kwalifi kacji by dostać i utrzymać 

wymarzoną pracę
• mieszkasz w Warszawie lub woj. mazowieckim

Proponujemy Ci:
• indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,
• grupę wsparcia,
• treningi interpersonalne oraz umiejętności psychospołecznych 

(autoprezentacji oraz twórczego myślenia i działania),
• warsztaty poszukiwania pracy,
• podniesienie kwalifi kacji i nabycie praktyki poprzez staże i kursy 

zawodowe (wypłacamy stypendia stażowe i szkoleniowe)

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia V i VI edycji, które zaczynają się 
w październiku 2014 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca września 2014 r. 
Proponujemy 14 miejsc w każdej edycji.
Formularz zgłoszeniowy i harmonogram dostępny na naszej stronie 
www.od-do.org
Przyjdź do nas: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
Zadzwoń: 22 632-09-09
Zajrzyj na stronę: www.od-do.org
Napisz: od-do@od-do.org

„DDA czas na zmianę” – Projekt realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprzedam bezpośrednio nowy dom wolnostojący 
143 m kw., Stary Dybów, gmina Radzymin  

www.stropbud.pl         Tel. 602 353 644
Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie

  668 682 365

do 25 000 zł

Twoje pieniądze

*

  *koszt połączenia zgodny z 
taryfą operatora www.proficredit.pl

Rondo wiecznych problemów

W ostatnich tygodniach 
okolica znów huczała od plotek. 
Przypomnijmy - stacja ben-
zynowa „Lotosu” na rondzie 
między Zielonką i Ząbkami 
została zlikwidowana w czerw-
cu ubiegłego roku, z lekkim 
poślizgiem, bowiem mowa 
dzierżawy wygasła w styczniu. 
Istniejący od 2004 r. obiekt od 
zawsze była przedmiotem kon-
trowersji i pogłosek o korupcyj-
nym zabarwieniu. Od samego 
początku wiadomo było, że ta 
lokalizacja może mieć jedynie 
charakter tymczasowy, a mimo 
to zdecydowano się na taką in-
westycję.

Jak się okazało, choć (reali-
zowana przez fi rmę Skanska) 
rozbudowa drogi wojewódzkiej 
631 rozpoczęła się na dobre, 
właściciele zlikwidowanej sta-
cji benzynowej wcale nie dali 
za wygraną. Najpierw złożyli 
skargę dotyczącą zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej, 
która ostatecznie została odda-
lona przez Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny. Druga sprawa, któ-
rą wytoczyli, była powództwem 
o „ustalenie bezskuteczności 
względnie nieważności umowy 
dzierżawy”. W pierwszej instan-
cji fi rma przegrała sprawę, zło-
żyła jednak apelację, która jest 
w toku - termin kolejnej sprawy 
nie został jeszcze wyznaczony.

- W naszej ocenie fi rma 
swoim działaniem próbowała 

grać na zwłokę, aby jak najpóź-
niej opuścić dzierżawiony teren. 
Należy tez zdementować wszel-
kie nieprawdziwe informacje 
o rzekomym odszkodowaniu, 
jakie województwo miałoby wy-
płacić fi rmie. W umowie wyraź-
nie było zapisane, że teren może 
być dzierżawiony do momentu 
rozpoczęcia robót drogowych – 
powiedziała „Regionalnej” Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

W podobnym tonie wy-
powiadali się przedstawiciele 
lokalnych samorządów – Zie-
lonki i Ząbek. Wszyscy pod-

kreślają, że zgodnie z zapisami 
umowy nie mogło być mowy o 
żadnym odszkodowaniu.

Jeszcze sobie postoimy
Zmiana organizacji ruchu 

na skrzyżowaniu DW 631 i 634 
na tzw. stałozmienną sygnaliza-
cję świetlną (pisaliśmy o tym w 
numerze MGR 17/2014) spo-
wodowała monstrualne korki i 
niemal zatkała pobliskie miej-
scowości, zwłaszcza Zielonkę. 
Lokalne samorządy zareagowa-
ły zdecydowanymi pismami do 
MZDW (wysłały je Ząbki, Zie-
lonka i Wołomin), ale niewiele 
zdołały wskórać.

Drogowcy eksperymentują 
wprawdzie z nowym systemem 
świateł, ale jak dotąd ciut po-
lepszyło to jedynie sytuację na 

najmniej oblężonym odcinku 
– od skrzyżowania trasą 631 
w kierunku Marek i Nowego 
Dworu. Istnieje całkiem realne 
zagrożenie, że ta bardzo uciążli-
wa sytuacja potrwa tutaj nawet 
przez (od początku zakładane 
przez wykonawcę) 3 miesiące.

Jakby drogowego zamiesza-
nia w powiecie wołomińskim 
było mało, zbliża się też kolejna 
inwestycja, która jest oczywiście 
bardzo potrzebna, ale również 
ma realne szanse spowodować 
znaczące utrudnienia w ruchu. 
Wojewoda Mazowiecki poin-
formował bowiem o wszczęciu 
postępowania (10 września) w 
sprawie decyzji lokalizacyjnej 
dla budowy wiaduktu drogo-
wego na DW 634 w Zielonce 
– kilkaset metrów od byłego 
ronda.

Jest to jeden z elementów 
wielkiej kolejowej inwestycji 
na trasie z Warszawy do Bia-
łegostoku. Akurat ta budowa 
(co w naszym powiecie jest 
rzadkością) nie budzi żadnych 
kontrowersji. Być może dlatego, 
że przejazd znajduje się w środ-
ku lasu. Wszystko wskazuje na 
to, że kolej rozpocznie budowę 
wiosną przyszłego roku, ko-
rzystając z faktu, że nieczynna 
jeszcze będzie modernizowana 
właśnie linia między Zielonką a 
Rembertowem.

Nie wiadomo na tę chwilę, 
jak będzie wyglądała organi-
zacja ruchu w trakcie budowy 
 wiaduktu. Nie sposób wyobra-
zić sobie, że ta trasa zostanie 
zamknięta, ponieważ oznacza-
łoby to całkowity paraliż komu-
nikacyjny dla powiatu. Prawdo-
podobnie wyznaczony zostanie 
przejazd tymczasowy. Tak czy 
inaczej – nerwowych i czaso-
chłonnych sytuacji dla okolicz-
nych kierowców nie zabraknie 
jeszcze przez wiele miesięcy.

Tomasz Sobiech

Plotki o olbrzymim odszkodowaniu dla właścicieli stacji między Zielonką a Ząbkami okazały 
się nieprawdziwe. Dla kierowców są jednak gorsze wiadomości – męczarnie i korki na skrzyżowaniu 
dróg 631 i 634 prędko się nie skończą.

Tak wyglądała kontrowersyjna stacja benzynowa tuż przed likwi-
dacją
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www.skbank.pl 

Konto Osobiste 
SK bank

R

Najlepszy
kredyt odnawialny

w koncie

Super warunki 
dla karty kredytowej 

MasterCard

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w WARSZAWIE 

ODDZIAŁ w RADZYMINE                      
ul. Komunalna 6

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY 
RADZYMIN A TAKŻE POZOSTAŁE GMINY 

Z OBSZARU OBJĘTYM DZIAŁANIEM 
LGD PZZ NA 

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Komputer dla dorosłych 
w stopniu średnio 
zaawansowanym

Szkolenie obejmuje 150 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

Powinienem uprawiać 
sport, regularnie ćwiczyć na 
siłowni, ponadto pływać w ba-
senie, a każdy aktywny dzień 
rozpoczynać porannym joggin-
giem. Dzięki temu będę cieszył 
się lepszym zdrowiem, rzadziej 
chorował i dłużej żył. Bo sport 
to zdrowie. Wiedząc, jakie to 
ważne, chcielibyśmy z żoną 
ustalić wspólny grafik zajęć na 
aktywne spędzanie czasu – cze-
mu nie?

Do pełni szczęścia pozosta-
je nam tylko zaplanować zajęcia 
z tańca towarzyskiego i siatków-
ki dla najstarszej 13-letniej córki 
oraz taniec nowoczesny i upra-
gnione zajęcia z łyżwiarstwa 
figurowego dla naszej czwarto-
klasistki. Najmłodsza ośmiolet-
nia córka, jak to sama podkreśla 

musi rozwijać się wszechstron-
nie. Dlatego powinna mieć 
okazję poznania wielu różnych 
dyscyplin sportu i wszelkiego 
typu zajęć ruchowych. Dzięki 
temu nasze dziecko w naturalny 
sposób odnajdzie tę, która jej 
najbardziej odpowiada.

To oczywiste, że sport to po 
prostu zabawa, radość, ruch, a 
także nauka współpracy w gru-
pie i odskocznia od rutyny dnia 
codziennego.

Tylko kiedy mamy znaleźć 
na to czas?

Jak pogodzić logistykę dnia 
codziennego: do szkoły, pracy 
i na zajęcia dodatkowe? Oczy-
wiste jest, że dzieci powinny 
mieć czas na odrobienie lekcji, 
wspólną rozmowę, poczyta-
nie książki, obejrzenie filmu z 
ulubionym bohaterem, grę na 
komputerze, czy nierobienie ni-
czego – zwykły odpoczynek po 
powrocie ze szkoły… i gdzie tu 
znaleźć czas na sport. 

Jak nie dopuścić do sytu-
acji przytoczonej ostatnio na 
konferencji w Zielonce przez 
Panią Profesor Ryś, psycholog 
z UKSW o synu pytającym taty, 
ile zarabia za godzinę pracy: 

-Tato, czy mogę Tobie zadać py-
tanie?
-Tak, oczywiście, a o co chodzi?
- Tato… ile zarabiasz na godzi-
nę?
- To nie jest twoja sprawa, ale 
jeśli musisz wiedzieć, zarabiam 
150 zł na godzinę.
- Ohhh... syn spuścił wzrok i 
ze smutkiem zapytał: Tato, czy 
mógłbym od Ciebie pożyczyć 50 
złotych?
- Ojciec był zły na pomysł syna 
i odparł: Jeśli chcesz pożyczyć 
pieniądze, aby kupić kolejną, 
niepotrzebną zabawkę, to w tej 
chwili maszeruj prosto do swo-
jego pokoju. Przemyśl swoją 
prośbę. Pamiętaj, że aby zarobić 
te pieniądze, ja ciężko pracuję 
każdego dnia.
Chłopiec cicho odszedł do swoje-
go pokoju i zamknął drzwi. Męż-
czyzna usiadł i zaczął myśleć o 
pomyśle małego chłopca. Jaki 
miał powód, by pożyczyć pie-
niądze? Minęła godzina, emocje 
opadły i mężczyzna zaczął się 
zastanawiać: Może mały rzeczy-
wiście potrzebował tych 50 zł na 
coś niezwykle ważnego, przecież 
do tej pory nieczęsto prosił o pie-
niądze. Wstał, ruszył spokojnym 
krokiem w stronę pokoju synka i 
otworzył drzwi 
Synu, śpisz? - zapytał. 
Nie tato, nie śpię – odpowiedział 
zasmucony chłopiec. 
Pomyślałem, że trochę za ostro 
zareagowałem na Twoje wcze-
śniejsze pytania… Wiesz, że cięż-
ko pracuje, a to był szczególnie 
męczący i długi dzień… 
Wyjął banknot. Oto 50 złotych, o 
które prosiłeś...
Chłopiec usiadł i uśmiechnął się. 
Och, dziękuję tatusiu!
Następnie, sięgając pod poduszkę 
swoją małą rączką, wyciągnął 
kilka zgniecionych banknotów i 
pokazał je ojcu. Mężczyzna zo-
baczył, że chłopak miał już pie-
niądze i złość ponownie zaczęła 
powracać. Chłopiec powoli liczył 
swoje pieniądze, a potem spoj-
rzał na ojca z wyrazem radości 
na twarzy. 
Dlaczego chciałeś mieć więcej 
pieniędzy? zapytał ojciec. 
Ponieważ nie miałem dość, ale 
teraz już mam - odpowiedział 
ucieszony chłopiec. Tatusiu, 
uzbierałem już 150 zł. CZY 
MOGĘ TERAZ KUPIĆ GO-
DZINĘ TWOJEGO CZASU?

Pomimo chęci nie jest ła-
two znaleźć kompromis pomię-
dzy czasem naszej pracy, która 
zaspokaja nasze podstawowe 
potrzeby, a czasem po pracy, 
który chcemy spędzać z rodzi-
ną.

I dlatego niezwykle ważna 
jest dostępność zajęć dodat-
kowych i szeroki ich wachlarz 
w pobliżu naszego miejsca za-
mieszkania. Kiedy to dojazd na 

zajęcia będzie trwał krócej niż 
same zajęcia. 

Na terenie Ząbek, mojego 
miasta rodzinnego, coraz ak-
tywniej działa MOSiR, MOK, 
ponadto funkcjonują chociaż-
by SKSy organizując dla dzieci 
i młodzieży zajęcia rekreacyjne 
i sportowe częściowo płatne 
przez rodziców. W finanso-
waniu zajęć pozalekcyjnych, 
co ważne partycypuje również 

miasto wraz ze starostwem 
poprzez system różnorodnych 
zniżek i ulg oferowanych w 
ramach Powiatowej Karty Ro-
dziny.

Wobec powyższego ape-
luję, racjonalnie dysponujmy 
swoim czasem. Czas poświęco-
ny dzieciom nie będzie na pew-
no nigdy stracony.

Adam Jaczewski 

Witaj Szkoło 
– czas na zajęcia dodatkowe

Nowe przedszkola w Wesołej
Na czwartek, 18 wrze-

śnia zaplanowano w dzielnicy 
Wesoła uroczystą prezentację 
nowych budynków przedszkol-
nych: o godz. 10.00 Przedszkole 
Nr 262 przy ul. Łaguny 3, nato-
miast o godz. 11.15 Przedszkole 
Nr 261 „Pod Dębami” przy ul. 
Armii Krajowej 72.

Swoją obecność potwier-
dziła Prezydent m.st. Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
Ponadto obecni będą przedsta-

wiciele Sejmu, Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz Rady i 
Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy.

Budowa nowego budynku 
Przedszkola nr 262, w innej 
lokalizacji niż dotychczasowy 
budynek, została połączona z 
budową ulicy Łaguny wraz z 
miejscami postojowymi. W 
budynku są 4 sale zajęć z za-
pleczem sanitarnym, które po-
mieszczą od 100 do 120 dzieci. 

Przedszkole posiada salę rekre-
acyjną z funkcją stołówki i salą 
do zajęć plastycznych i rytmiki. 
Pełny koszt inwestycji to 4 217 
946 zł.

Przedszkole nr 261 „Pod 
Dębami” mieści się w starszej 
części budynku od blisko 65 lat. 
Po rozbudowie przedszkole zy-
skało 2 sale zajęć dla dzieci z za-
pleczem sanitarnym i pomiesz-
czenia gospodarcze. Pełny koszt 
inwestycji to: 1 243 398 zł. ab
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Moja Gazeta Regionalna: Ci, którzy byli na 
koncercie inaugurującym VII Międzynaro-
dowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mi-
strzów, wiedzą jakich spodziewać się na płycie 
stylów i nastrojów. Lecz dla tych, którzy nie 
byli -  przybliżmy treść płyty.
Anna Szarek-Lisiewicz: Płyta zawiera 10 utwo-
rów i jest rzeczywiście zapisem live koncertu 
inaugurującego ostatni Festiwal. Otwiera ją 
Adagio Albinoniego w wersji na wiolonczelę 
z orkiestrą. To piękny i niezwykle nastrojowy 
utwór, w oryginale napisany na organy z or-
kiestrą. Tak ładny, że trudno się nie zakochać. I 
choć Albinoni był kompozytorem barokowym, 
utwór ten w wersji, w której go znamy powstał 
najprawdopodobniej w okresie romantyzmu w 
oparciu o szkice Albinoniego – to słychać w jego 
nadzwyczajnym uroku. Następnie jest piękne 

Adagio Vivaldiego, ekspresyjna Wokaliza Rach-
maninowa, śliczne Andante Czajkowskiego i 
aria „Ombra mai fu” Haendla. Na tym kończy 
się klasyczna część płyty.  Jej druga połowa, czyli 
kolejne 5 utworów to już muzyka rozrywkowa 
i tematy z tak znanych fi lmów jak „Śniadanie u 
Tiff any’ego” (piosenka Moon River), „Zapach 
Kobiety” (Tango „Por una cabeza”), „Czarno-
księżnik z Oz” (piosenka Over the Rainbow), 
„Misja” (Obój Gabriela) i „Dzwonnik z No-
tre Dame” (piosenka God Help the Outcasts). 
Wszystko w wykonaniu na wiolonczelę z orkie-
strą smyczkową - czyli piękny, miękki dźwięk 
dominuje na płycie.

Płyta jest zapisem festiwalowego koncertu, ale 
również grafi ka i zdjęcia nawiązują do tego 
wydarzenia.
Tak, bo jest to płyta pamiątkowa. Dlatego sta-

rałam się, by nie tylko dźwiękiem przypomi-
nała nam Festiwal. Wewnątrz, gdy rozłoży się 
okładkę, są piękne zdjęcia z wnętrza bazyliki 
tuż przed koncertem: te szczególne światła i 
publiczność, żebyśmy mogli pamiętać nastrój 
także dzięki nim. Nawet na samym krążku płyty 
znajduje się zdjęcie z naszej świątyni. Książeczka 
do płyty jest przygotowana w podwójnej wersji 
językowej: polskiej i angielskiej, pamiętając że 
polski jest trudny dla naszych zagranicznych 
przyjaciół, którzy także przybywają na festiwal. 
Okładka płyty zaś nawiązuje bezpośrednio do 
plakatu VII Festiwalu i także dla mnie jest przy-
pomnieniem, że miałam przyjemność wystę-
pować w tej przepięknej koralowej sukni. Mam 
nadzieję, że otwieramy jakiś nowy rozdział, że 
to pierwsza z festiwalowych płyt. Jest to edycja 
limitowana i nakład jest ograniczony. Płyta ta 
nie została przekazana do dystrybutorów, po-
nieważ to jest pamiątkowa płyta przede wszyst-
kim dla nas: bywalców kobyłkowskiego festiwa-
lu, przyjaciół moich i przyjaciół muzyki. Lubię 
to, że słychać na tej płycie także publiczność. 
Jeśli nakład się nie wyczerpie, będzie dostępna 
także podczas kolejnego Festiwalu, i będziemy 
myśleć o kolejnej.

Jak przy tak dużym zaangażowaniu, jakiego 
wymaga Festiwal, podjąć jeszcze wyzwanie 

siadania przy instrumencie w roli solistki?
Perła mnie bardzo angażuje - to naturalne, po-
nieważ dużo się dzieje nim się odbędzie każ-
da kolejna edycja. Kira Kravtsov – zdobywca 
Grammy i lider Rastrelli Quartet, zespołu który 
odwiedził VII Festiwal Perła Baroku - powie-
dział mi: „jeśli chcesz przeżyć – nie organizuj i 
nie graj na jednym festiwalu. To śmiercionośne 
obciążenie”.  Wiem, a  jednak bardzo się cieszę, 
że znalazłam siły, by przygotować swój koncert. 
Ponieważ tak z urodzenia, z wykształcenia, z 
wielu lat doświadczeń - jestem muzykiem, to 
było dla mnie jak podróż w czasie. Na scenie 
czuję się młodsza o 20 lat. Zawdzięczam tę płytę 
Przyjaciołom, którzy co rok pytali mnie, czy to 
już tym razem zrobię swój projekt na Festiwalu, 
a potem, gdy powiedziałam „tak” - nie pozwo-
lili mi się wycofać i ciągle dostawałam ducho-
we wsparcie. To było wspaniałe doświadczenie, 
czułam się, jakby nad trudami przenosiła mnie 
muzyka i Oni.

Kilka zdań o płycie na podsumowanie?
Jest pięknie wydana, jest pełna pięknych utwo-
rów, jest wzruszająca, chyba jest romantyczna, 
jest wspomnieniem i pamiątką. Jest zapisem 
czasu, który minął, bo muzyka nie nagrana nie 
powraca, przychodzi inna, ale ta sama chwi-
la już się nie zdarzy. Jest na tej płycie zapisana 
także cudowna publiczność i atmosfera tego 
wieczoru. Z całego serca dziękuję wszystkim, 
którzy mają swój udział w tym, że powstała. ab

Premiera pierwszej płyty z Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku – Koncerty Mi-
strzów, możliwość jej zakupienia i otrzymania dedykacji, odbędzie się 21 września, w niedzielę, 
w Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce, po wszystkich Mszach Świętych. Anna Szarek-Lisiewicz 
składa serdeczne podziękowania dla SKOK Wołomin za wsparcie fi nansowe w wydaniu płyty.

Pierwsza płyta z festiwalu „Perła Baroku”
(dokończenie ze str. 1)



     ←  18(210)  18 września 2014  →  5

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”

Wydawało się, że takie porozumienie nie jest 
możliwe w Wołominie?
Wręcz przeciwnie, wiele nas łączy i chcemy 
wspólnie wygrać wybory nie tylko w Wołomi-
nie, ale w całym powiecie. Jedynie jeden Pan 
związany z PR postanowił wybrać własną drogę, 
nad czym ubolewam.
Bardzo się cieszę z tego porozumienia, jest to 
odzwierciedlenie tendencji do zjednoczenia 
prawicy, jaką obserwujemy w skali całego kraju. 
Warto zauważyć, że oprócz tego porozumienia, 
w naszym regionie nie ma innych, silnych ugru-
powań prawicowych.

Jakie będą główne założenia Waszego progra-
mu na następną kadencję? Jakie cele chcieli-
byście wspólnie zrealizować?
W skali powiatu chcemy przede wszystkim 
wspólnie lobbować za modernizacją drogi wo-
jewódzkiej 634. W ujęciu kompleksowym – od 
granicy z Warszawą, przez Ząbki, Zielonką, 
Kobyłkę, Wołomin, obwodnicę Duczek, aż do 
Tłuszcza. Nieudolne rządy koalicji PO-PSL na 
Mazowszu doprowadziły do przedawnienia pla-
nów i obecnie nic w tej sprawie niestety się nie 
dzieje.
Chcemy kontynuować remonty dróg powiato-
wych. W trakcie mijającej kadencji zbudowa-
liśmy lub porządnie zmodernizowaliśmy po-
nad 50 km dróg, ale nadal oczywiście są pilne 
potrzeby – pod zarządem Starostwa jest ok. 
400 km. dróg. W dalszym ciągu chcielibyśmy 
też skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, 
w tym unijne. Przypomnijmy, że w czasie gdy 
jestem starostą udało się ich zdobyć aż ok. 60 
milionów złotych.
Bardzo ważnym tematem z racji specyfiki wa-
runków naturalnych naszego powiatu jest też 
kontynuacja poprawy stanu wszelkich urządzeń 
melioracyjnych, tak aby mieszkańcom zagwa-
rantować pod tym względem pełne bezpieczeń-
stwo. Dużo zrobiliśmy w tej kadencji, pomogli-
śmy reaktywować spółki wodne, wspieramy je 
dotacjami, wspieramy także gminy użyczając 
im specjalistycznej koparki z operatorem, dzię-
ki naszym działaniom odtworzono kilkaset 
kilometrów różnego typu rowów, będziemy to 
kontynuować.
Będziemy prowadzić dalszą walkę o lepszy kon-
trakt dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. 
Bardzo dobrze, że udało się już wyprowadzić 
jego finanse na prostą i zadłużenie przestało ro-

snąć. Trzeba natomiast konsekwentnie popra-
wiać ofertę usług szpitala dla ludności, m.in. o 
bardzo oczekiwany przez mieszkańców oddział 
chirurgii dziecięcej. Do tej pory nasze zabiegi o 
większy i lepszy kontrakt spotykają się z oporem 
NFZ, ale mamy nadzieję, że to się zmieni.

Jak na zbliżającą się kampanię wyborczą 
przedstawiają się natomiast indywidualne 
plany pana starosty?
Otrzymałem propozycję kandydowania w wy-
borach do sejmiku wojewódzkiego i bardzo po-
ważnie ją rozważam. Powód jest taki, że zgodnie 
z aktualnym sondażami, istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, iż Prawo i Sprawiedli-
wość obejmie samodzielne rządy na Mazowszu.
Warto w takiej sytuacji, aby nasz powiat miał 
w województwie mocną reprezentację, dzięki 
czemu interesy naszych mieszkańców w końcu 
byłyby w należy sposób realizowane. Wspomnę 
raz jeszcze choćby drogę 634 – potrzeba pilnej 
zmiany władzy na Mazowszu, aby ta wyczeki-
wana inwestycja mogła w końcu zostać zreali-
zowana.
Władze województwa są też właścicielem Kolei 
Mazowieckich, a przecież pilnie trzeba zabiegać 
o poprawę jakości obsługi pasażerów na tzw. li-
nii wołomińskiej. Brakuje u nas nowoczesnych 
pociągów, zmorą są opóźnienia – o poprawę w 
tym zakresie będę chciał intensywnie zabiegać. 
Mając udział we władzach będziemy mogli też 
przystąpić znów do konstruktywnych rozmów z 
ZTM o przywróceniu lub nowej formie Wspól-
nego Biletu.

DK

(dokończenie ze str. 1)

Wspólne listy prawicy

V Festiwal Aktywności 
Społecznej 

i Kulturalnej Sołectw
6 września odbyła się 5 edycja 
Festiwalu Aktywności Spo-
łecznej i Kulturalnej Sołectw.
W tym roku delegacje wybra-
nych rejonów rywalizowały 
ze sobą w Wolicy k. Starych 
Załubic.
Z Gminy Dąbrówka udział 

wzięły Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Dąbrowian-
ki”.

V Powiatowe Zawody 
Sikawek Strażackich

14 września 2014 r. na stadio-
nie miejskim w Tłuszczu od-
były się V Powiatowe Zawody 
Sikawek Strażackich. Straża-
cy z 15 jednostek  Powiatu 

Wołomińskiego rywalizowa-
li ze sobą w 2 kategoriach:  
wierność epoce i ćwiczenia 
sprawnościowo – bojowe. 
Gminę Dąbrówka reprezen-
towały  jednostki OSP Ku-
ligów i Chajęty. Jednostka z 
Chajęt  zdobyła I miejsce  w 
ćwiczeniach sprawnościowo-
-bojowych.

Informacje Gminy Dąbrówka

Impreza odbędzie się 18 
października o godz. 16:00 w 
Sali Widowiskowej Ośrodka 
Kultury i Sportu w Zielonce, 
przy ul. Łukasińskiego 1/3. 

Koncert będzie mieć cha-
rakter charytatywny. Jak in-
formują organizatorzy, grają 
dla Oli, która jako 10 w kolej-
ności dziecko wybudziła się w 
Klinice Budzik po 9-miesięcz-

V edycja Rock Live 
Zielonka

nej śpiączce spowodowanej 
wypadkiem komunikacyj-
nym. Fundacja Ewy Błaszczyk 
„Akogo?” objęła piątą edycję 
Rock Live Zielonka patrona-
tem. Wstęp na koncert jest 
bezpłatny.

W tym roku wystąpią 
następujące zespoły:  Admi-
nistratorr (Warszawa, mana-
ger z Wołomina), Alex and 
the Timeshifters (Zielonka, 
Warszawa), Asspirine (Woło-
min), Chaostream (Zielonka, 

Warszawa), Kore (Warszawa), 
Odyssey (Zielonka, War-
szawa, okolice), Yoga Terror 
(Warszawa),  5 Litrów Czer-
wieni (Warszawa).

Organizatorzy koncer-
tu:  Radomir Osiński, pomy-
słodawca i główny koordy-
nator Rock Live Zielonka, 
Grzegorz Grabowski, Zielon-
kowskie Forum Samorządo-
we, Robert Smoderek, dyr. 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Zielonce.

Dożynki Powiatowo- 
Gminne w Klembowie

W minioną niedzielę w Klem-
bowie odbyły się Dożynki Po-
wiatowo- Gminne. Tradycyjnie 
rozpoczęły się Mszą Świętą, 
celebrowaną przez Proboszcza 
Parafii św. Klemensa ks. Fabia-
na Powałę. Oprawę muzyczną 
zapewnił chór miejski z Wo-
łomina „Cantus Cordis”. Na-
stępnie wyłoniono laureatów 
rywalizujących o najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Nagrody 
otrzymały również delegacje re-
prezentujące gminę Dąbrówka:  
Towarzystwo Gospodyń Wiej-
skich „Nadbużanki” z Kuligowa 
i Koło Gospodyń Wiejskich z 
Chajęt. W programie dożynko-
wym było wiele atrakcji, które 
zachęcały mieszkańców powia-
tu do wspólnego świętowania.

Starosta Wołomiński Piotr Uściński
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Jeszcze do niedawna 
przejazd przez tory w ciągu 
ulic Batorego i Piłsudskiego 
był głównym i najczęściej 
wykorzystywanym przejaz-
dem w Ząbkach. Zmieniło 
się to z chwilą otwarcia tune-
lu drogowego. Chociaż stary 

przejazd został zamknięty, 
to piesi nadal korzystają ze 
starej przeprawy. 

- Zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra transpor-
tu, należy zamknąć niebez-
pieczne przejścia przez tory 
w promieniu 1500 metrów 
od przejazdu bezkolizyjne-
go. W związku z oddaniem 
do użytku tunelu drogowego, 
miasto Ząbki jest zobowiąza-

ne do zlikwidowania starego 
przejścia, ponieważ w świetle 
przepisów jest ono niebez-
pieczne – wyjaśnia wicebur-
mistrz miasta Artur Mu-
rawski – Podjęliśmy jednak 
działania, aby mimo wszyst-
ko zachować naturalny ciąg 

pieszy w ulicach Batorego i 
Piłsudskiego. Jesteśmy już po 
rozmowach z zarządem PKP 
PLK i wspólnie planujemy 
budowę przejścia podziemne-
go z możliwością wejścia na 
peron – dodaje. 

Miasto Ząbki zleciło 
już wykonanie prac projek-
towych nad nowym przej-
ściem podziemnym. Budowa 
przejścia, zgodnie z ustale-

Rozwiązanie modułowe 
zostało zastosowane przy Szko-
le Podstawowej nr 3. Z nowego, 
dwukondygnacyjnego „budyn-
ku” korzystają wyłącznie dzieci 
z najmłodszych klas. Do dys-
pozycji maluchów jest odrębne 
wejście, szatnia, dostosowane 
do ich potrzeb przestronne sale 
lekcyjne, odpowiednio wypo-
sażone łazienki, świetlica, czy 
stołówka. Ściany wewnętrzne 
są czyste, białe, wykonane z 
karton-gipsu. Pomieszczenia 
ogrzewane są elektrycznie, a 
dodatkowo każda sala wyposa-
żona jest w klimatyzator. Tech-
nologia, w jakiej wykonane są 
ściany, pozwala na zapewnienie 
przyjemnego chłodu latem i 
utrzymania wystarczająco wy-
sokiej temperatury zimą. 

- Mam świadomość, że w 
odbiorze rodziców, którzy wła-
śnie wysyłają swoją pociechę do 
szkoły, może brzmieć strasznie 
fakt, że dzieci zostaną umiesz-
czone w kontenerach. Pragnę 
jednak zapewnić wszystkich, że 

w rzeczywistości obiekty te w 
środku nie różnią się niczym od 
innych szkół – mówi burmistrz 
miasta Robert Perkowski. – 
Miałem okazję rozmawiać z 
rodzicami, których dzieci uczą 
się w naszej modułowej szkole 
i zgodnie przyznali, że ich po-
czątkowe obawy okazały się 
całkowicie bezzasadne. Mimo 
wszystko rozwiązanie to jest wy-
łącznie tymczasowe i oczywiście 
planujemy rozbudowę szkoły o 
dodatkowe skrzydło. Jeszcze we 
wrześniu chcemy ogłosić postę-
powanie przetargowe na wybór 

wykonawcy tej inwestycji – in-
formuje burmistrz. 

Rozwiązanie kontenerowe 
już niebawem pojawi się rów-
nież przy Szkole Podstawowej 
nr 1, która także cierpi na bar-
dzo trudne warunki lokalowe. 
„Moja Gazeta Regionalna” po-
stanowiła sprawdzić, jak czują 
się uczniowie, którzy rozpoczęli 
naukę w pomieszczeniach mo-
dułowych.  Uśmiechnięte buzie 
zadowolonych dzieci świadczą 
chyba same za siebie. (patrz 
zdjęcie)

Anna Sajnog

Bezpieczniej przez tory Kontenery nie są straszne

Pożegnanie lata w Ząbkach
Członkowie komisji podczas wizji lokalnej

niami pomiędzy władzami 
Ząbek a zarządem PKP PLK, 
zostanie sfinansowana ze 
środków unijnych, których 
beneficjentem będzie PKP. 
Miasto natomiast, oprócz 
wykonania projektu, będzie 
partycypowało w kosztach 
wkładu własnego. Chociaż 
wartość tej inwestycji będzie 
znana dopiero po opracowa-
niu projektu, to już szacuje 
się, że budowa pochłonie 
blisko 10 mln zł. 

- Do czasu aż przejście 
podziemne zostanie wybu-
dowane, chcielibyśmy za-
chować naziemne przejście 
przez tory w dotychczasowym 
miejscu. Dlatego też zapro-
siliśmy przedstawicieli PKP 
na wspólną komisję, pod-
czas której udało nam się 
ustalić zasady współpracy 
przy budowie tymczasowego 
przejścia naziemnego, wypo-
sażonego w labirynty – in-
formuje wiceburmistrz Mu-
rawski –  Takie rozwiązanie 
pozwoli na ułatwienie życia 
mieszkańcom, przyzwycza-
jonym do dotychczasowej lo-
kalizacji przy jednoczesnym 
zwiększeniu poziomu bezpie-
czeństwa – tłumaczy. 

Zgodnie z ustaleniami, 
po stronie miasta będzie 
leżała budowa labiryntów 
po obu stronach przejścia, 
wygrodzenie ciągów pie-
szych z terenu po likwidacji 
przejazdu wraz z wejściem 
na peron, utwardzenie po-
chyłego wejścia na peron, 
przycięcie krzewów w celu 
poprawy widzialności, a tak-
że wykonanie pomiaru na-
tężenia światła na przejściu. 
Prace te będą wykonywane 
pod nadzorem ISE Warsza-
wa Wileńska. PKP PLK S.A. 
zaś zdemontuje posterunek 
strażnicy przejazdowej wraz 
z urządzeniami Sterowania 
Ruchem Kolejowym, ozna-
kuje nowe przejście odpo-
wiednimi tabliczkami oraz 
wykona nawierzchnię przej-
ścia w poziomie szyn kole-
jowych. Po wykonaniu tych 
prac i podpisaniu stosow-
nych dokumentów, przejazd 
kategorii A zostanie prze-
kwalifikowany w przejście 
kategorii E, dzięki czemu 
mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z przejścia aż do cza-
su wybudowania przejścia 
podziemnego. Planuje się, że 
prace nad nowym, tymcza-
sowym przejściem zakończą 
się w październiku bieżącego 
roku. 

Anna Sajnog

W miejscu starego przejazdu przez tory kolejowe w Ząbkach powstanie przejście dla pie-
szych wraz z labiryntem, podnoszącym poziom bezpieczeństwa.  Będzie to jednak rozwiązanie 
tymczasowe, gdyż docelowo planowana jest w tym miejscu budowa przejścia podziemnego z 
możliwością wejścia na peron.

Reforma oświaty i duży napływ ludności, w tym również dzieci i młodzieży szkolnej, spra-
wiły, że w Ząbkach zaczęło brakować miejsc w placówkach oświatowych. Jako rozwiązanie tym-
czasowe, władze miasta zaproponowały szkoły modułowe. Wiadomość, że dzieci będą uczyły 
się w kontenerach, przeraziła wielu rodziców. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. 

Od samego rana można 
było skorzystać z wielu atrak-
cji, między innymi zobaczyć 
pokaz iluzjonisty, poskakać 
na dmuchańcach, pomalować 
sobie buźki. Jako że festyn pro-
mował świeżo wybudowany 
basen, nie obyło się bez atrakcji 

na tej pływalni. Odbyły się tam 
pokazy tańca synchronicznego 
oraz zawody pływackie żołnie-
rzy jednostki GROM. Już po 
południu zaczynały się wystę-
py wychowanków Miejskiego 
Ośrodka Kultury - nie zabrakło 
pokazów tańców, beat-boxa, 
występów wokalnych. W mię-
dzyczasie można było przekąsić 

coś smacznego i napić się przy 
stoiskach gastronomicznych. O 
godzinie 19-tej wystąpił zespół 
Trace - polska kapela grająca 
muzykę amerykańską, głównie 
country, która wielokrotnie wy-
stępowała na Pikniku Country 
w Mrągowie. Jeszcze przed ich 

koncertem błonia przy scenie 
świeciły pustkami, ale im bliżej 
było godziny 20-tej - schodziły 
się coraz większe tłumy. Za-
nim jednak wystąpiła gwiaz-
da wieczoru włodarze miasta: 
burmistrz Robert Perkowski i 
wiceburmistrz Artur Murawski 
wręczyli oficjalnie prezent dla 
trzydziestotysięcznego miesz-

kańca Ząbek, Jakuba Cieśli, 
który urodził się w czerwcu 
tego roku. Zaraz po supporcie 
i wystąpienia burmistrza, po 
długim wyczekiwaniu wyszedł 
w końcu, chyba każdemu zna-
ny zespół Budka Suflera - czyli 
gwiazda wieczoru. 

Zagrali dość długi kon-
cert, a jak widać było - wszyscy 
świetnie się bawili. Całą impre-
zę zakończyły niesamowity po-
kaz sztucznych ogni. 

Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Starosta 
Wołomiński Piotr Uściński.

Aleksandra Brzeska

Dzień 13 września tego roku był ostatnią szansą, żeby hucznie pożegnać wakacje, a wraz z nimi - 
lato. Tego dnia w Ząbkach, na terenie Miejskiego Centrum Sportu odbył się festyn „Pożegnanie Lata”, 
a sposobów, by to zrobić było mnóstwo.

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz jego zastępca, Artur Murawski, wręczają symboliczny upominek 
trzydziestotysięcznemu obywatelowi miasta, Kubusiowi Cieśli, któremu towarzyszyli rodzice
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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*,
w niedzielę: od 11.00 do 22.00

* 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)

BĄDŹ JEDNYM Z PIERWSZYCH SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE  ZARZĄDZANIA LOKALNĄ ENERGIĄ!
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

PROGRAM STUDIÓW NA STRONACH:  www.mae.com.pl  oraz www.sme.wseiz.pl

SAMORZĄDOWY 
MENEDŻER ENERGII

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

ZAKRES STUDIÓW  OBEJMUJE:
- EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNĄ
- ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
- FINANSOWANIE PROJEKTÓW

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
- PLANOWANIE ENERGETYCZNE

SAMORZĄDOWCU!

To studia dla urzędników samorządu teryto-
rialnego na Mazowszu, pracowników lub kandy-
datów na pracowników urzędów gmin, starostw 
powiatowych bądź urzędów szczebla regionalnego 
oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 
i  przedsiębiorstw komunalnych z  województwa 
mazowieckiego.

Co dzisiaj wiemy o oszczędzaniu energii?
Użytkowanie energii – w  postaci elektryczności 
i  ciepła – w nieodpowiedni sposób jest szkodliwe 
dla środowiska naturalnego. Zapobiegają temu co-
raz nowsze technologie – fi ltry i  instalacje odsiar-
czania spalin. Jak stwierdza wiceburmistrz Woło-
mina Pan Sylwester Jagodziński ,,(…) najprostszym 
jednak i najefektywniejszym sposobem na ochronę 
środowiska jest minimalizowanie zużycia energii, 
dlatego tak ważne jest z jednej strony edukowanie 
społeczeństwa, z  drugiej – stworzenie mieszkań-
com warunków do oszczędzania energii”

Co zyskuje student SME?
• wiedzę z zakresu technicznych, ekonomicznych, 

prawnych, organizacyjnych i  środowiskowych 
uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybu-
cji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwa-
ną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawial-
nych, 

• przygotowanie do inicjowania i  podejmowania 
działań z  zakresu ochrony środowiska, podnie-
sienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
a także budowania postaw proekologicznych, 

• umiejętności z  zakresu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego na szczeblu lokalnym, pla-
nowania, zarządzania i  fi nansowania energetyki 
w gminie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
http://www.mae.com.pl/ oraz pod numerem tele-
fonu: 607 419 414, jak również na stronie Wyż-
szej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie: 
www.sme.wseiz.pl

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, LICZBA 
MIEJSC OGRANICZONA!!!

Studia „Samorządowy Menedżer Energii” prowadzi 
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 
w ramach projektu realizowanego przez Mazowiecką 
Agencję Energetyczną dofi nansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jak efektywnie gospodarować energią 
i promować postawy proekologiczne

Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprasza na pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych 
Samorządowy Menedżer Energii (SME).

Arkadiusz Piotrowski
ekspert ds. rozwoju lokalnego i regionalnego

Kierownik Biura 
Mazowiecka Agencja Energetyczna
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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!

W niedzielę 14 września 
br. na błoniach Klembowa rol-
nicy obchodzili święto plonów 
czyli dożynki. Organizatorzy 
tej niezwykłej uroczystości 
stanęli na wysokości zadania. 
Byli nimi: starosta wołomiński 
Piotr Uściński, wójt gm. Klem-
bów Kazimierz Rakowski, ks. 
proboszcz parafi i św. Klemensa 
w Klembowie Fabian Powa-

ła, dyr. Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klembowie Iwona 
Świebioda. Uroczystość za-
szczyciło wielu znakomitych 
gości z posłem Jackiem Sasi-
nem na czele, przedstawicielami 
władz powiatowych i sąsiednich 
gmin. Program świętowania 
był bardzo bogaty. Po mszy św. 
nastąpiły obrzędy dożynkowe i 
wręczenie chleba przez starostę 

Andrzeja Jędrysiaka i starościnę 
Wandę Rembelską gospoda-
rzowi dożynek, wójtowi Kazi-
mierzowi Rakowskiemu. Wójt 
gminy podzielił się symboliczne 
chlebem z uczestnikami doży-
nek. Mówił przy tym o dumie i 
wdzięczności, którą czuje trzy-
mając chleb: „Życzę rolnikom 
i wszystkim dużo zdrowia i 
pomyślności zawsze udanych 
plonów oraz siły i wytrwałości. 
Aby w ich domach nigdy nie 
zabrakło chleba”. Uwagę gości 

Dożynki powiatowo-
gminne w Klembowie

Dożynki zajmują w polskiej tradycji wyjątkowe miejsce. Są czasem radości, dziękczynienia, 
zwieńczeniem ciężkiej  żmudnej pracy rolników i nie tylko. Są także świętem lokalnej społeczno-
ści, wyrazem szczególnego szacunku dla chleba i wszelkich darów ziemi. 

PUCHAR POLSKI
SENIORÓW LOW KICK

KOBYŁKA 20 - 21.09.2014r

KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW EUROPY WAKO

GALA FINAŁOWA 21.09.2014r. (Niedziela) godz. 17.00 
Hala sportowa przy ZSP nr 2 

ul. Elizy Orzeszkowej 3/5

Pod Patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka

Patroni Medialni: TVP Internet, TVP Warszawa, Wieści Podwarszawskie,
Życie Powiatu na Mazowszu, Strefa wwl, Radio Fama, Moja Gazeta Regionalna
Partnerzy: UM Kobyłka, ZSP nr 2, MOK w Kobyłce i OSiR "Wicher" w Kobyłce

Organizator:
MKS WICHER Kobyłka

WSTĘP WOLNY

„Jak zmienił się ostatnio Powiat Wołomiński i Gmina Strachówka”

przykuwały wieńce dożynkowe, 
imprezie towarzyszyła wystawa 
płodów rolnych, zorganizowa-
na przez Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Dużo 
wrażeń dostarczył widzom 
również program artystyczny w 
wykonaniu zespołów ludowych, 
kół gospodyń wiejskich i innych 

wykonawców. Trzeba przyznać, 
że tegoroczne dożynki w Klem-
bowie wyglądały imponująco. 
Mnóstwo atrakcji dla dorosłych 
i dzieci, kilkanaście stoisk z tra-
dycyjnymi wyrobami kulinar-
nymi z różnych sołectw, setki 
zgromadzonych gości. Do tego 
wszystkiego dopisała wspaniała 
pogoda. Naprawdę warto było 
przyjść, zobaczyć i zabawić się. 
Następne dożynki dopiero za 
rok.

Jadwiga Powała
Starosta Wołomiński Piotr Uściński i wójt Klembowa Kazimierz 
Rakowski dzielili się chlebem z uczestnikami dożynek

Dożynki to czas podziękowań za codzienny trud rolnika
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doradztwo �nansowe, kredyty, leasingi,
factoring, biznesplany, dotacje unijne,
dotacje z urzędu pracy, szkolenia 

kompleksowa obsługa 
księgowa �rm

KANCELARIA DORADZTWA 
PRAWNEGO I PODATKOWEGO

Skłodowscy 
Wiedza i Finanse 
sp. z o.o.

Buchalter 
Skłodowscy sp. j.
Skłodowscy sp. z o.o.

www.honestus.pl

A 
O

l

Porady Księgowo-Prawne

Nowy sposób fiskusa na 
zwiększenie wpływów 

do budżetu
O r g a n y 

podatkowe w 
ostatnim cza-
sie zaczynają 
z a j m o w a ć 
się zagad-
nieniem nie-

odpłatnych świadczeń wobec 
spółek kapitałowych (spółka z 
o.o i spółka akcyjna). 

Zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego każdy 
podatnik, więc również każda 
spółka, powinna rozpoznać 
każde nieodpłatne świadczenie 
i opodatkować ten fakt stosując 
przeciętne ceny świadczenia 
stosowane na rynku. Jasne jest 
zatem, że organy skarbowe 
znalazły kolejny sposób na 
uzyskanie nieco większych 
wpływów do budżetu. Jednym 
z prostszych sposobów dla 
fiskusa jest sprawdzenie czy 
spółka wypłaca wynagrodzenie 
członkom swojego zarządu. 

Należy pamiętać, że każdy 
członek zarządu ma obowią-
zek reprezentować spółkę. W 
związku z tym wykonuje dla 
niej jakieś świadczenie.  Świad-
czenie takie powinno być wy-
nagradzane albo rozpoznane 
jako nieodpłatne.  Musimy pa-
miętać, że w każdym sprawoz-
daniu finansowym powinna 
się znaleźć informacja na temat 

wynagrodzeń członków zarzą-
du. Wynika to  z załącznika do 
ustawy o rachunkowości opisu-
jącego zakres informacji, która 
winna być ujęta w sprawozda-
niu. Organ zatem ma niezwykle 
ułatwione zadanie. Spółka nie-
jako sama donosi  o potencjal-
nym zaniżeniu zobowiązania 
podatkowego. Należy pamiętać, 
że spółka musi być reprezento-
wana nawet jeżeli praktycznie 
nie dokonuje operacji gospo-
darczych. W przypadku braku 
wynagrodzenia dla członków 
zarządu fiskus ustala przychód 
dla spółki i oczywiście żąda 
zapłaty podatku. Jedynym roz-
wiązaniem uniemożliwiającym 
szacowanie według przecięt-
nych wynagrodzeń jest usta-
lenie w drodze umowy bądź 
uchwały walnego zgromadze-
nia choćby minimalnej war-
tości wynagrodzenia tak, aby 
świadczenie członka zarządu 
nie było nieodpłatne.

Piotr Kościańczuk 
– doradca podatkowy

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

11.09.2014r.

Doczesne szczątki pilota 
zostaną złożone w mogile wo-
jennej na cmentarzu parafial-
nym w miejscowości Poświęt-
ne k. Wołomina (pow. woło-
miński, woj. mazowieckie), w 
asyście Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego. Uroczy-
stość poprzedzi Msza Święta 
w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego w Warszawie przy 
ul. Długiej 13/15, która zosta-
nie odprawiona o godz. 12.00, 
w intencji członków załogi ze-
strzelonego „Karasia”.

Dla podniesienia rangi wy-
darzenia został powołany Ko-
mitet Honorowy uroczystości, 
do którego zaproszenie przy-
jęli: Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego gen. broni 
Mieczysław Gocuł, J.E. Biskup 
Polowy Wojska Polskiego Jó-
zef Guzdek, Wojewoda Ma-
zowiecki Jacek Kozłowski oraz 
Starosta Wołomiński Piotr 
Uściński.

Również Prezydent R.P. 
Bronisław Komorowski wyde-
leguje przedstawiciela, który 
weźmie udział w uroczysto-
ściach, wypowie się w imieniu 
Prezydenta oraz złoży wieniec.

W pogrzebie wezmą tak-
że udział rodziny poległych 
lotników, w tym rodzina kpr. 
pil. Stanisława Zarzeckiego, 
której Stowarzyszenie „Wi-
zna 1939” przekaże srebrny 
medalik z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, 
odnaleziony podczas ekshu-
macji. 

W związku z uroczysto-
ścią Stowarzyszenie zaplano-
wało wydanie specjalnej pu-
blikacji poświęconej tragedii 
„Karasia” pod Wołominem w 
1939 r., którą będzie można 
otrzymać bezpłatnie w dniu 
pogrzebu, jak również będzie 
można zobaczyć (na miej-
scu) niektóre przedmioty i 
fragmenty samolotu, odna-
lezione podczas prac badaw-
czych i ekshumacji.

Pochówek polskiego pilo-
ta po 75 latach, to wyjątko-
we wydarzenie patriotyczne, 
dlatego organizatorzy zapra-
szają wszystkich do wzięcia 
udziału w tej uroczystości, a 
zwłaszcza młodzież szkolną, 
członków grup rekonstruk-
cyjnych, członków organi-
zacji kombatanckich, miesz-

kańców ziemi wołomińskiej 
oraz tych wszystkich, którzy 
chcieliby wziąć udział w tym 
wydarzeniu.

Pożegnajmy godnie kpr. 
pil. Stanisława Zarzeckiego, 

oddajmy hołd poległym lot-
nikom!

Dariusz Szymanowski
Stowarzyszenie 
«Wizna 1939»

Pochówek kpr. pil. Stanisława Zarzeckiego
Pochówek ś.p. kpr. pil. Stanisława Zarzeckiego, poległego we wrześniu 1939 r., którego szczątki zostały niedawno odnalezione w 
miejscowości Nowe Grabie k. Wołomina, odbędzie się w dniu 21 września 2014 r. (niedziela) o godz. 15.00. 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 
2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) informuję, 
że na wniosek złożony w dniu 30 lipca 2014 r., (uzupełniony ostatecznie w dniu 1.09.2014 r.) 
przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezen-
towanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 
„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej Warszawa Rembertów – Zielonka 
od km 12,344 (linia nr 2) do km 16,045 linii nr 449– odcinek Ia”,
w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – 
Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sa-
downe)”.
Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 196/2, nr 211 obręb 
3-00-48, nr 3, nr 14, nr 1/4 obręb 3-00-49, nr 68/1, nr 69/1 obręb 3-09-30, nr 101/2, nr 
101/1, nr 2/191 obręb 3-21-28 Dzielnica Rembertów m.st. Warszawa, nr 1/2, nr 2 obręb 
8-02-01, nr 1/7 obręb 8-01-01 Dzielnica Wesoła m.st. Warszawa, nr 240, nr 292/1, nr 293/1 
i nr 294/1 obręb 5-60-02 Gmina Zielonka, powiat wołomiński. 
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami 
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1409, ze zm.).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), dalej zwanej „K.p.a.”, który sta-
nowi, że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie 
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu 
w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Banko-
wy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać. Uwagi i wnioski 
strony mogą składać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia pu-
blicznego ogłoszenia. 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek za-
wiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 
1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie 
z art. 41 § 2 K.p.a.    

WIŚ-III.7840.7.74.2014.EA

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

Wiktor Szczęsny

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Łącznie 108 osób będzie 
mogło podnieść swoje kwa-
lifikacje w zakresie języka 
angielskiego i obsługi kom-
putera. Projekt realizowany 
będzie ze środków unijnych 
w wysokości 334 tys. zł. Zo-
stał on przygotowany z my-
ślą o osobach doświadczają-
cych największych trudności 
związanych z wejściem i 
utrzymaniem się na rynku 
pracy. Dotyczy głównie ko-
biet wracających na rynek 
pracy i to dla nich przygo-
towanych zostało najwięcej 
miejsc. Do programu mogą 
jednak się zgłaszać także 
bezrobotni mężczyźni, a tak-
że osoby niepełnosprawne 
zamieszkałe na terenie gmi-
ny Wołomin. Osoby zainte-
resowane powinny wypełnić 
specjalny formularz dostęp-
ny na stronie projektu www.
projektwolomin.pl i dostar-
czyć go wraz z wymaganymi 
dokumentami do Urzędu 
Miejskiego w Wołominie. 

Zajęcia będą się odbywały od 
października do 30 czerw-
ca 2015 r. na terenie gminy. 
Ukończenie kursu możliwi 
przystąpienie 100% osób do 
egzaminu certyfikowanego 
TOEIC BRIDGE. 

Ci zaś, którzy nie są bie-
gli w obsłudze komputera, 
który dziś jest podstawowym 
narzędziem pracy, powinni 
wybrać szkolenie kompute-
rowe. Obejmie ono podstawy 
pracy z komputerem, podsta-
wy pracy w sieci, przetwarza-
nie tekstów czy arkusze kal-
kulacyjne. Przygotuje uczest-
ników projektu do zdania 
egzaminu ECDL BASE. 

Wszelkie informacje do-
stępne są w biurze projektu w 
Urzędzie Miejskim w Woło-
minie, Wydział Polityki Spo-
łecznej, Sportu i Edukacji, ul. 
Ogrodowa 4, pokój 212 (II 
Piętro), tel. 22 763 30 72 oraz 
na stronie projektwolomin.
pl. ab

Pierwszy krok do nowej pracy

Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które mają problem ze znalezieniem pracy, będą mogły podnieść teraz swoje kompe-
tencje. 180 godzin nauki języka angielskiego i 96 godzin szkolenia komputerowego pozwoli zdobyć fachową wiedzę i umiejętności, 
a bariery językowe i komputerowe przestaną być problemem w poszukiwaniu pracy. Wszystko to dla mieszkańców naszej gminy 
bezpłatnie już od września - zapewnia Iza Bońska, rzecznik burmistrza Wołomina.

Mieszkańcy o kulturze
Wydział Badań i Analiz Centrum Konsultacji Społecznej 

Urzędu m.st. Warszawy w okresie od października do grudnia 
2013 roku przeprowadził konsultacje w celu poznania potrzeb, 
postaw i opinii mieszkańców stolicy na temat jakości życia w po-
szczególnych dzielnicach.

W Rembertowie wszyst-
kie aspekty funkcjonowania 
kultury (ocena oferty wyda-
rzeń kulturalnych, domów 
kultury oraz bibliotek) oce-
niają lepiej osoby, które z 
nich skorzystały w ciągu 12 
ostatnich miesięcy.

Mieszkańcy Starego 
Rembertowa lepiej oceniają 
ofertę domów kultury oraz 
wydarzeń kulturalnych niż 
osoby z Nowego Rember-
towa. Natomiast w Nowym 
Rembertowie lepiej oceniane 
są usługi biblioteczne (wyż-
sza ocena zarówno jakości, 
jak i odległości do bibliote-
ki).

Usługi kulturalne są le-
piej oceniane przez osoby 
znajdujące się w dobrej sytu-
acji finansowej (posiadające 
oszczędności, pozytywnie 
oceniające sytuację swojego 
gospodarstwa domowego 
oraz aktywnych zawodowo).

Oferta kulturalna (ocena 
wydarzeń kulturalnych, ofer-
ty domów kultury i jakości 

usług bibliotecznych) lepiej 
oceniana jest przez osoby 
młode niż przez starsze. Wi-
doczna jest także lepsza oce-
na usług kulturalnych tych 
mieszkańców, którzy utrzy-
mują relacje z sąsiadami.

Spośród mieszkańców 
Rembertowa 27% deklaru-
je, że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy uczestniczyło w 
wydarzeniach kulturalnych 
na terenie dzielnicy, 9% bra-
ło udział w zajęciach domu 
kultury oraz 43% korzystało 
z oferty najbliższej bibliote-
ki na terenie dzielnicy. Naj-
częściej wymieniane formy 
uczestniczenia w wydarze-
niach kulturalnych dzielnicy 
to: impreza plenerowa (np. 
piknik rodzinny, dni dziel-
nicy), koncert muzyki roz-
rywkowej oraz impreza dla 
dzieci.

- Wyniki badań dotyczą-
ce oferty kulturalnej w Rem-
bertowie pokazały, że jesz-
cze dużo pracy przed nami. 
Mamy świadomość, że popra-
wa infrastruktury w znacz-
nym stopniu wpłynęłaby na 
rozwój oferty kulturalnej w 
dzielnicy. Na razie wykorzy-
stując istniejące możliwości 
stworzyliśmy propozycję, z 
której mieszkańcy są zadowo-
leni, o czym świadczą wyniki 
poziomu zadowolenia z na-
szych domów kultury – mówi 
burmistrz Rembertowa Kac-
per Pietrusiński. – Chcemy 
dotrzeć z tą ofertą do jak 
najszerszego grona odbiorców, 
dlatego coraz większą wagę 
przykładamy do promocji. Po-
nadto opracowywana obecnie 
strategia rozwoju kultury ma 
na celu jej jak najlepsze dopa-
sowanie do oczekiwań miesz-
kańców – dodaje. ab



     ←  18(210)  18 września 2014  →  11

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

• TOM-BUD Tynki Posadzki egregatem 
514632272

• Tynki tradycyjne. Murowanie z 
możliwością obejrzenia wykonanej 
pracy. Tel. 796-024-567

• 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

• Remonty, wykończenia, ekspresowy ter-
min. Tel. 698-653-445

• 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

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

KOMPUTEROWE

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

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

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

Tel. 797 357 222

Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 789 33 05 22

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

Tel. 508 193 081 

Zakład fryzjerski BOLERO w 
Ząbkach zatrudni uczennicę. 

Tel. 501 376 143

Poszukuję doświadczonej 
krawcowej do szycia zasłon, 

fi ran. Tel. 606 627 359

Chryzantemy od ogrodnika, 
różne odmiany kolor - hurt , 

detal. Kobyłka ul. Załuskiego 106

Sprzedaż drewna opałowego. 
Tel. 518 223 255

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

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m2. 
WYSYCHY, 44 km od Warszawy, kie-
runek Wyszków. Ogrodzona, prąd-
-siła, studnia wiercona, wodociąg w 
ulicy. Księga wieczysta. 125 tys. zł; 
tel. 508 385 718

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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REMBERTÓW * ZĄBKI * ZIELONKA * MARKI * KOBYŁKA * WOŁOMIN *RADZYMIN * TŁUSZCZ

Brukarstwo
podwórza, podjazdy, opaski, 

chodniki, odwadnianie 
terenu, parkingi, schody, 

tarasy, /itp./ 
Grzegorz Lewandowski

tel. 512-289-277
Trojany 83A k.Dąbrówki

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!

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

• AAA Tani Serwis Komputerowy 18zł/ h 
24h. Dojazd 0 zł. Tel. 510-540-640

• Pożyczka nawet do 25 000 zł. Zadzwoń 
tel. 668 682  365

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 - 295 000 zł
KONTAKT 
• PIOTR 604-996-604
• MONIKA 604-947-641
• DOMOWY /22/400-27-48

Sprzedam pół bliźniaka w Ząbkach, 
powierzchnia mieszkalna 220 m2. 
W  budynku znajduje się również lokal 
z zapleczem przystosowany np. na sklep 
spożywczy lub mięsny. Na działce drugi 
budynek przystosowany do produkcji 
spożywczej. Wszystkie media. Wiado-
mość: tel 508 158 174

ELEKTROINSTALACJE, POMIARY, 
KONTROLA DOSTĘPU 

         
Instalacje:
• elektryczne, antenowe
• domofony • alarmy
• TV przemysłowa

Tel. 536 799 777
GWARANCJA   
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