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Zapraszamy na konsultacje irydologiczne

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia  i Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki

Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku
wszystkim Klientom
życzą T. i M. Szczepaniak

Ząbki
ul. ks. Skorupki 17 lok. U1

Zaprzysiężenie burmistrza Wołomina, Elżbiety Radwan. Obok 
wiceburmistrz Sylwester Jagodziński i przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej Zygmunt Nieznański

Moja Gazeta Regionalna: Wyniku wyborów i 
zwycięstwa w pierwszej turze gratulowała Panu 
sama minister Bożena Żelazowska. Jaki jest 
Pana sposób na sukces? Uczciwa praca przez 
całą kadencję, szczęście, genialna taktyka wy-
borcza, czy może jeszcze coś innego?
Robert Roguski, burmistrz Kobyłki: Szczęście 
zawsze jest potrzebne, ale w wyborach samorzą-
dowych największe znaczenie ma praca przez całą 
kadencję. Mieszkańcy oceniają czteroletnie dzia-
łanie i swój głos w wyborach oddają rozsądnie. 

Trudno w czasie kampanii, w ciągu kilku tygodni 
czy nawet miesięcy nadrobić kilka lat bezczynno-
ści. Dlatego w Kobyłce pracujemy cały czas na tym 
samym, wysokim poziomie. Inwestycje realizuje-
my przez całą kadencję, a nie tylko przed wybora-
mi. Nie można okłamywać mieszkańców, bo tylko 
poważne traktowanie owocuje zaufaniem i dobrą 
współpracą. Podkreślam jeszcze raz – mój sposób 
na sukces to uczciwa praca przez całą kadencję. 
I dużo pokory, bo burmistrz musi słuchać i miesz-
kańców, i radnych. 

Trójmiasto na Mazowszu
Z Robertem Roguskim, burmistrzem Miasta Kobyłka rozmawiamy o sukcesie wyborczym, ko-
bietach w samorządzie i potrzebie dobrej współpracy.

(dokończenie na str. 8)

We wtorek 9 grudnia na sesji Rady Miejskiej, Elżbieta Ra-
dwan złożyła ślubowanie i objęła urząd Burmistrza Wołomina. 

W krótkim wystąpieniu pani burmistrz podkreśliła, jak bar-
dzo kocha swoje rodzinne miasto i całą gminę Wołomin. Żeby 
przekazać, jak wielkie jest to uczucie, Elżbieta Radwan przyto-
czyła „Hymn o miłości”. Słowa te były wyrazem nie tylko uczuć, 
ale również zapowiedzią przyszłej pracy, do której trzeba po-
dejść z pokorą i wytrwałością.

Pierwsza kobieta burmistrz 
w dziejach Wołomina

Wigilijna wieczerza 
z SK bankiem 

Nowe władze 
Rembertowa

Podczas I sesji Rady Dzielnicy Rembertów (10.12) radni 
złożyli ślubowanie, wybrany został również przewodniczący 
oraz 2 wiceprzewodniczących. Stanowisko przewodniczącego 
objął wieloletni radny, Stanisław Kowalczuk (KWW Forum dla 
Rembertowa),  wiceprzewodniczącymi zostali: Mariusz Chło-
pik (PiS) i Maciej Iwanicki (PO).

Wydawało się, że w bardzo rozdrobnionej radzie, w skład której 
weszli przedstawiciele aż 8 komitetów wyborczych, wybór burmi-
strza nie będzie prostą sprawą.

(dokończenie na str. 4)

(dokończenie na str. 5)

Robert Roguski, burmistrz 
Kobyłki

Zdrowych i ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz uśmiechu i życzliwości 
na każdy dzień Nowego 

2015 Roku
życzy 

redakcja 
Mojej Gazety Regionalnej

Czytaj na str. 8

Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Roczek (drugi z lewej) i pre-
zes Zarządu Jan Bajno (pierwszy z prawej) wraz z przedstawicielkami 
pracowników złożyli życzenia klientom i pracownikom banku 

Mieczysław Golónka został burmistrzem, a Stanisław 
Kowalczuk przewodniczącym Rady Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy.
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Z głębi serca
 moim Przełożonym, Koleżankom i Kolegom 

oraz Klientom z SK banku
(Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa)

za wsparcie, słowa otuchy i kondolencje 
z powodu śmierci mojej Mamy

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 
w moich rodzinnych stronach

i mszy św. żałobnej odprawionej 
w Parafii P.W. Matki Bożej Częstochowskiej 

w Zielonce
składam serdeczne podziękowanie

                                                  Anna Białek 

Auto Krogulec
życzy
wszystkim Klientom
spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
dużo rodzinnego ciepła i przyjaźni,

nadziei, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego

na każdy dzień nadchodzącego 2015 Roku
życzy

Poseł na Sejm RP
Jacek Sasin

Drugie posiedzenie Rady Gminy Dąbrów-
ka odbyło się 5 grudnia. Zgodnie z porząd-
kiem obrad wójt - elekt, Radosław Korzeniew-
ski złożył ślubowanie.

W uroczystości udział wzięli: starosta wo-
łomiński Piotr Uściński, radni powiatowi i 
członkowie wołomińskiego Koła PiS, sołtysi, 
duchowieństwo, pracownicy i mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Gminy, Marcin 
Kaczmarczyk, gratulując nowo wybranemu 
wójtowi nie zapomniał podziękować jego po-
przednikowi, wójtowi Tadeuszowi Bulikowi. 
-  Wyrazy uznania i szczere podziękowania za 
lata pracy na rzecz gminy. Poświęcone Dąbrów-
ce 20 lat życia budzą nasz szczery szacunek - 
podkreślił przewodniczący Kaczmarczyk. Sło-
wa te zostały przyjęte przez przybyłych na sesję 
mieszkańców i radnych głośnymi oklaskami.

Z kolei wójt Korzeniewski po złożeniu ślu-
bowania podziękował swojemu sztabowi wy-
borczemu oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do jego sukcesu wyborczego. Szczególne 
słowa wdzięczności skierował pod adresem 
posła Jacka Sasina oraz starosty Piotra Uściń-
skiego. Zaprosił do współpracy radnych, soł-
tysów i przede wszystkim mieszkańców. Jak 
stwierdził, chce, by jego praca oparta była na 
dialogu, otwartości i wyjściu do mieszkańców. 
Słowa podziękowania skierował również pod 
adresem wójta Bulika, któremu przez 3 lata 
podlegał jako kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej.

Starosta Piotr Uściński składając gratula-
cje życzył wójtowi, by pełniąc swoją funkcję 

Wójt Radosław Korzeniewski

pamiętał zawsze o mieszkańcach. Zaistniałą w 
Dąbrowce sytuację porównał do historii sprzed 
8 lat, kiedy to w jego rodzinnym mieście, Ząb-
kach, burmistrzem został niespełna 30-letni Ro-
bert Perkowski. Jego wybór był wielką niewia-
domą. Okazuje się, że teraz, Ząbki zarządzane 
już 3 kadencję przez burmistrza Perkowskiego, 
są liderem w powiecie. - Tego samego życzę no-

wemu wójtowi Dąbrówki -  powiedział starosta.
Na zakończenie swojego wystąpienia sta-

rosta, zwracając się do mieszkańców, podkre-
ślił, że szczególne podziękowania należą się 
byłemu wójtowi Tadeuszowi Bulikowi, który 
bardzo dobrze pełnił tę funkcję, a gmina roz-
wijała się nie gorzej od innych.  

Urszula Szaliłow

Zaprzysiężenie wójta Dąbrówki
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Życzymy Państwu zdrowia, optymizmu, 
wiary we własne siły i odwagi na drodze 

do spełnienia marzeń.

Aby rok 2015 przyniósł same
radosne chwile i pozwolił

zrealizować wszystkie plany

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

Z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

Święta Bożego Narodzenia są 

w polskiej tradycji okresem 

szczególnym.

Niech ten piękny Świąteczny 

Czas będzie dla wszystkich 

okresem refleksji, odpoczynku 

i radosnych spotkań 

z najbliższymi przy wspólnym 

świątecznym stole.

W tych wyjątkowych dniach 

pragnę życzyć Państwu wiele 

zadowolenia i sukcesów 

z podjętych wyzwań 

oraz błogosławieństwa Bożego 

na każdy nadchodzący 

Dzień Nowego Roku.

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Miłości i spokoju z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu radosnych chwil w Nowym Roku 

życzą 
Wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski 

oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Ołdak



4  ← 25(217) 18 grudnia 2014  →  

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 
odpoczynku od codziennych trosk,

Świąt niosących nadzieję
na jeszcze lepszy

nadchodzący rok 2015

życzą:

Przewodnicząca 
Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Burmistrz 
Miasta Kobyłka
Robert Roguski

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie 
oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą:

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie

Radosnych, pogodnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych wzajemnej życzliwości i  miłości
oraz 

Nowego Roku  obfitującego w sukcesy 
osobiste, zawodowe i społeczne

życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Jabłoński
Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność,

 życzą: 

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy

Przewodniczący 
Rady Miejskiej
Krzysztof Gajcy

Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk

Na zbliżające się Święta pragniemy 
złożyć najserdeczniejsze życzenia, 

radości i ciepłej rodzinnej atmosfery 
oraz wszelkiej pomyślności, 

osiągnięcia sukcesów i cierpliwości.  
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 
szczęście nigdy Państwa nie opuszcza, 
a wiara codziennie dodaje sił i energii 

do realizacji nowych pomysłów. 

Sytuację komplikował również fakt, 
że w nowej radzie znalazło się aż 6 byłych 
burmistrzów lub wiceburmistrzów (Kar-
powicz, Ochenduszka, Golónka, Melak, 
Kądeja, Choiński).

Rembertów zaskoczył jednak wszyst-
kich, gdyż udało się tutaj stworzyć koalicyj-
ną większość, którą stanowią radni KWW 
Forum dla Rembertowa oraz … PO i PiS.

Podczas II sesji (15 grudnia), głosami 
13 radnych, funkcję burmistrza powierzo-
no Mieczysławowi Golónce, wieloletniemu 
samorządowcowi, który w swojej karierze 
był już członkiem zarządu, wiceburmi-
strzem i burmistrzem dzielnicy. Jego komi-
tet (KWW Forum dla Rembertowa) wpro-
wadził do rady najwięcej, bo 5 osób. 

Wiceburmistrzami zostali: Marek Kar-
powicz (PO) i Barbara Augustynowicz-Fi-
gat (PiS).

Marek Karpowicz był pierwszym 
burmistrzem gminy Rembertów w latach 
1994-1998.

Pełnił również funkcję zastępcy bur-
mistrza dzielnicy Praga Południe (2006-
2010) i Bemowa (2013-2014). Wcześniej 
był naczelnikiem Biura Audytu m.st. War-
szawy. Ukończył Uniwersytet Warszawski 
- Instytut Profilaktyki Społecznej. Posiada 

wieloletnie doświadczenie poparte studia-
mi podyplomowymi z zakresu zarządzania 
oraz prawa i administracji. Ukończył rów-
nież kurs zawodowy w zakresie pozyskiwa-
nia środków unijnych.

Barbara Augustynowicz-Figat jest 
przewodniczącą Koła PiS w Rembertowie. 
Specjalizuje się w inicjatywach społecznych, 
dotyczących edukacji. Posiada wykształ-
cenie wyższe, ukończyła również studia 
podyplomowe na paryskiej Sorbonie oraz 
Politechnice Warszawskiej. Prowadzi z 
mężem działalność gospodarczą. Spośród 
radnych tej kadencji, w ostatnich wyborach 
samorządowych zdobyła najwięcej, bo 310 
głosów. 

Urszula Szaliłow

Nowe władze Rembertowa
(dokończenie ze str. 1)

Marek Karpowicz

Barbara Augustynowicz-Figat

Maciej Iwanicki, Stanisław Kowalczuk i Mariusz Chłopik
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Pierwsza kobieta burmistrz 
w dziejach Wołomina

Na uroczystości obecni 
byli: reprezentująca wice-
premiera Janusza Piecho-
cińskiego minister Bożena 
Żelazowska, która jest także 
radną Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, wice-
minister Rolnictwa Tadeusz 
Nalewajk oraz wicemar-
szałek Janina Orzełowska z 
Urzędu Marszałkowskiego, 
którzy jako jedni z pierw-
szych złożyli gratulacje bur-
mistrz Elżbiecie Radwan. 
Następnie gratulacje skła-
dały delegacje władz samo-
rządowych z całego powiatu 
oraz przedstawiciele wszyst-
kich wołomińskich placó-
wek, instytucji. Życzenia 
złożyli także proboszczowie 
wołomińskich parafii i przy-
byli na sesję mieszkańcy. 
Na tej samej sesji zostały wy-
brane składy komisji Rady 
Miejskiej, po dziewięciu 
radnych w komisjach gospo-
darki, finansów, bezpieczeń-
stwa oraz siedmiu radnych 
w komisji rewizyjnej. Klub 

radnych PiS jako najbardziej 
liczny (14 radnych), ma w 
każdej komisji o jednego 
radnego więcej, niż pozosta-
łe kluby. Przypomnijmy, w 
skład rady wchodzą przed-
stawiciele PiS-u, ugrupowa-
nia Jeden Powiat, Wspólno-
ty Samorządowej, SKW Po-
rozumienia Samorządowego 

oraz niezrzeszony radny Do-
minik Kozaczka. 

Radni ustalili także wy-
nagrodzenie dla burmistrza 
Wołomina, które łącznie, 
z dodatkami funkcyjnym, 
specjalnym i wysługą, wy-
nosi 12.540 zł brutto.       

        M.B.

Jako jedni z pierwszych złożyli gratulacje burmistrz Elżbiecie Ra-
dwan: reprezentująca wicepremiera Janusza Piechocińskiego Bo-
żena Żelazowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
wiceminister Rolnictwa Tadeusz Nalewajk oraz wicemarszałek 
Janina Orzełowska z Urzędu Marszałkowskiego

(dokończenie ze str. 1)

Poważne kłopoty SKOK-
-u Wołomin zaczęły się jednak 
już w październiku. Na wnio-
sek prokuratury aresztowano 
prezesa i wiceprezesa SKOK-u, 
pod zarzutem udzielania „le-
wych” kredytów o wartości co 
najmniej 300 mln zł, na podsta-
wie sfałszowanych dokumen-
tów dotyczących zabezpieczeń. 

Po tych wydarzeniach za-
rząd SKOK-u Wołomin został 
zmieniony, a kilka dni póź-
niej KNF ustanowiła zarządcę 
komisarycznego. Zawiesze-
nie działalności SKOK-u jest 
efektem jego działań – według 
medialnych przecieków skala 
przekrętów mogła być jeszcze 
większa!

Siedziba SKOK Wołomin 
znajduje się przy ul. Legionów 
29. Firma zbudowała sobie w 
Wołominie już także nową sie-

dzibę, do której miała się prze-
prowadzić w 2015 r. Instytucja 
jest (była?) jedną z najwięk-
szych firm w naszym regionie 
– dużym pracodawcą i mece-
nasem wielu wydarzeń sporto-
wych czy kulturalnych.

Pieniądze 
do odzyskania

SKOK Wołomin to jeden z 
elementów systemu Spółdziel-
czych Kas Oszczędnościowo-
-Kredytowych. Zebrał około 85 
tys. członków - klientów, którzy 
zgromadzili aż 2,7 mld złotych 
depozytów (15 proc. wszystkich 
oszczędności w systemie SKOK) 
i ma sieć ponad 100 placówek w 
całym kraju. Niedawno wynajął 
do reklamy popularnego pio-
senkarza Michała Wiśniewskie-
go, który promował pożyczki 
gotówkowe.

Upadek po SKOK-u
Nawet 85 tysięcy klientów może obecnie drżeć o swoje oszczędności! SKOK Wołomin 12 grudnia 

zawiesił działalność, gdy Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że utracił płynność finan-
sową. 

W najbliższych dniach 
okaże się, jak będą zwroty 
pieniędzy po bardzo praw-
dopodobnej upadłości firmy. 
Powinno do tego dojść, bo-
wiem zabezpiecza to Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. KNF 
podaje, że w przypadku braku 
wsparcia finansowego ze stro-
ny Krajowej SKOK (na co się 
nie zanosi) najdalej w ciągu 
pięciu dni (czyli do 17 grud-
nia) zostanie złożony wniosek 
o upadłość wołomińskiej kasy. 

Wówczas powinien za-
reagować Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, który urucha-
mia wypłaty pieniędzy dla de-
ponentów (do równowartości 
kwoty 100 tys. euro). Gwaran-
cje miałyby być realizowane w 
ciągu 20 dni roboczych od zło-
żenia wniosku o bankructwo.

Decyzja o zawieszeniu 
działalności SKOK Wołomin 
powoduje, że nie ma możli-
wości wypłaty ulokowanych 
w niej środków. Powodów do 
paniki jednak nie ma - klienci 
pieniądze otrzymają, ale mu-
szą uzbroić się w cierpliwość. 
W celu odebrania środków 
gwarantowanych deponen-
ci nie muszą podejmować 
żadnych czynności oprócz 
stawienia się z dokumentem 
tożsamości w placówce wypła-
cającej. Oczywiście, upadek 
kasy nie zwalnia też z zobo-
wiązań kredytowych wobec 
SKOK. Jeśli ktoś przestanie 
spłacać kredyt, będą naliczane 
odsetki.

TS

Szanowni Państwo, 
Drodzy Sąsiedzi

Pragnę serdecznie podziękować 
za to, że obdarzyliście mnie za-
ufaniem i oddaliście swój głos 
na mnie w wyborach samorzą-
dowych, które odbyły się 16  li-
stopada 2014 r.
Dzięki Państwa głosom udało mi się uzyskać mandat 
Radnego Miasta Zielonka.
Dziękuję i pozostaję do Państwa dyspozycji w kwestii 
jakichkolwiek spraw dotyczących życia naszego mia-
sta.

Z poważaniem 
Wojciech Bardowski



6  ← 25(217) 18 grudnia 2014  →  

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

Zapraszamy na zakupy świąteczne:
al. Gen.A.Chruściela 11A, tel. 22 611 98 95
ul. Pasaż Ursynowski 7, 22 121 50 44
ul. Zamieniecka 78, tel. 22 610 47 47
ul. Egipska 4, tel. 22 672 02 41

Zapraszam na świąteczne zakupy 
do SKLEPU WIEJSKIEGO – DZICZYZNA
Zielonka, ul. Poniatowskiego 46a w Zielonce
Tel. (22) 786 81 42;  tel. kom. 519-057-784

Wszystkim Klientom, pracownikom 

oraz sympatykom zdrowych 

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy 

Artur Świerżewski

Oszczędności zapowia-
dały w listopadowych wybo-
rach organizacje: Dla Zielon-
ki oraz Mieszkańcy. Postulaty 
w sumie były podobne, za-
kładały obniżenie diet o ok. 
20-30%, podobnie miało być 
w przypadku pensji burmi-
strza. Jednak wciąż „coś staje 
na przeszkodzie”, aby obiet-
nice zrealizować. Oficjalna 
wersja głosi, że zabrakło cza-
su – zgłoszona dzień przed 
sesją jedna z propozycji (Dla 
Zielonki) trafiła do analizy 
prawnej, a druga (Mieszkań-
cy) nigdzie nie trafiła, ponie-
waż wbrew zapowiedziom 
nie została do rady w ogóle 
skierowana.

Jednocześnie doszło do 
gorszących scen, które poka-

zują, że obu grupom zależy, 
aby bez względu na podo-
bieństwa projektów, przyjęta 
została właśnie ich wersja. 
Podczas sesji (11 grudnia) 
doszło z tej okazji do żenują-
cej wymiany zdań pomiędzy 
radnymi Tadeuszem Szklar-
skim i Jerzym Barbarskim. 
Było odczytywanie prywat-
nej korespondencji, wytyka-
nie problemów ze słuchem 
i inne, podobne atrybuty 
samorządności w kiepskim 
wydaniu.

Mieszkańcy i Wspólna
Skoro obniżanie diet 

„odłożono na później”, wy-
darzeniem sesji był podział 
stanowisk w poszczególnych 
komisjach rady. W trakcie 

głosowania potwierdziły się 
opinie, że doszło do zawarcia 
porozumienia pomiędzy Ma-
zowiecką Wspólnotą Samo-
rządową (ugrupowanie bur-
mistrza Grzegorza Dudzika, 
który został wybrany na na-
stępną kadencję), z ugrupo-
waniem „Mieszkańcy”, przy 
wsparciu radnego Wojciecha 
Bardowskiego, który jako je-
dyny został wybrany z orga-
nizacji „Nowa Zielonka”. 

Opozycję stanowi „Dla 
Zielonki” (3 radnych), uzu-
pełnione radnym PiS Janem 
Bąkiem i niezrzeszonym Ta-
deuszem Szklarskim. 

Wszystkie głosowania 
przebiegają zatem dokładnie 
według takiego klucza. 

Niesmaczne lekarstwo
Choć była to sztandarowa obietnica dwóch ugrupowań, radnym podczas trzech pierwszych 

sesji Rady Miasta w Zielonce nie udało się obniżyć swoich diet i uposażenia burmistrza. W mie-
ście powstała też nowa koalicja.

Szefem Komisji Inwe-
stycji, Gospodarki, Ochrony 
Środowiska i Transportu wy-
brano Macieja Włodarczyka, 
przewodniczącym Komisji 
Budżetu, Finansów i Roz-
woju Miasta został Henryk 
Szczurowski, a na czele Ko-
misji Edukacji, Rodziny, 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego stanął Sławomir 
Moczarski. 

Komisją Kultury, Spraw 
Społecznych, Zdrowia i Spor-
tu pokieruje Joanna Nicole 
- Urbanowicz, a Komisją Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego i Ewidencji Gruntów 
Jerzy Barbarski. Przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej 
(w sumie najważniejszej) 
został Tadeusz Tomczuk ze 
Wspólnoty, a więc rządzące 
ugrupowanie będzie kontro-
lowało samo siebie. Jak wi-
dać, w Zielonce jest to moż-
liwe. 

Tomasz Sobiech 

Na Święta Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego 
oraz niosącego pokój
Błogosławieństwa Bożego,
mieszkańcom 
Gminy Dąbrówka

życzy

Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów i spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku życzą:

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Zakładu Oczyszczania

w Wołominie Sp. z o.o.

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju i radości
oraz wielu łask Bożych

na każdy dzień Nowego 2015 Roku

składają

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Świadek

Wójt Gminy Poświętne 
Jan Cymerman 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
zaprasza do  zapoznania się z ofertą 

przygotowaną dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego  
w ramach  projektu  „Okno na świat” w 2015 roku

Projekt skierowany jest do:
• osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności);
• rodzin zastępczych;
• osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia;
• młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych lub placówkach 
    opiekuńczo-wychowawczych;

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu prosimy o kontakt 
z Biurem Projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Biuro Projektu
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
telefon (22) 776 44 95;96  e-mail: projekt@pcprwolomin.pl; www.pcprwolomin.pl

Dyrekcja i pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 
składają życzenia ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w nadchodzącym Nowym Roku 2015

„Okno na świat”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielki pokaz fajerwerków! 
Zobacz przed zakupem!

Zapraszam 27 grudnia o godz. 19:00 do Ząbek ul. Stefana Batorego 40. 
Naprzeciwko mojego sklepu, z boiska szkolnego, zaprezentuję w akcji fajerwerki które można 
u mnie kupić. Będą one odpalone według niżej podanej kolejności. W sklepie wystarczy podać 
numer z prezentacji. 

1 Flara zielona - czas 50 sekund - 7 zł - mocny płomień dym 
2 Flara czerwona - czas 50 sekund - 7 zł - mocny płomień dym 
3 Serce dla zakochanych na oświadczyny, wesela i wyrażanie uczuć - 1 minuta - 250 zł 
4 Wulkan srebrny z craclingiem - wysokość do 6 m - czas 40 sekund - 14 zł 
5 Wulkan złoty - wysokość do 6 m - czas 40 sekund - 14 zł 
6 Stroboskop pirotechniczny b. mocny - czas 60 sekund - 4 zł, oświetlający minutowy dym 
czerwony - 7 zł, zielony - 7 zł i biały - 9 zł 
7 Karabin - 200 petard strzelających serią - 7 zł 
8 Rzymski ogień dla dzieci - Multicolour - 20 strzałów - 1 zł 
9 Rzymski ogień Rainbow - 20 strzałów - 4 zł 
10 Rzymski ogień duży - 8 strzałów - 24 zł - koniecznie mocno przymocować do palika  
 jednocześnie opierając o ziemię 
11 wyrzutnia Red Peony - 9 strzałów - 11 zł 
12 wyrzutnia Bunch of Flowers - 140 strzałów - 165 zł 
13 wyrzutnia Macro Cosmos III - 10 strzałów - 14 zł 
14 wyrzutnia Big Bang Mars - 16 strzałów - 20 zł 
15 wyrzutnia Big Bang Pluton - 25 strzałów - 32 zł 
16 wyrzutnia Mars TXB 753 - 10 strzałów - 20 zł 
17 wyrzutnia New Generation 1 - 25 strzałów - 38 zł 
18 wyrzutnia Show Box - 49 strzałów - 60 zł 
19 wyrzutnia HIT - 81 strzałów - 104 zł 
20 wyrzutnia Pyro Show 1 - 50 strzałów - 104 zł 
21 wyrzutnia Super Show - 100 strzałów - 144 zł 
22 wyrzutnia Red Baron - 100 strzałów - 120 zł 
23 wyrzutnia Nemezis - 100 strzałów - 122 zł 
24 wyrzutnia Samuraj - 19 strzałów - 43 zł 
25 wyrzutnia Kątówka New Age - 35 strzałów w 7 salwach - 104 zł 
26 bateria hukowa - 25 mocnych petard wystrzelonych w niebo - 65 zł 
27 wyrzutnia Atomic - 19 strzałów - 60 zł 
28 wyrzutnia Show of Fireworks - 19 strzałów - 66 zł 
29 wyrzutnia Szczecin - 25 strzałów - 80 zł 
30 wyrzutnia Pyton - 25 strzałów - 90 zł 
31 wyrzutnia The Legend - 49 strzałów - 190 zł 
32 wyrzutnia Pyrotechnic Master - 100 strzałów - 190 zł 
33 wyrzutnia Pyro Dance - 100 strzałów - 290 zł

Jednym z nich jest współ-
tworzony z Powiatowym 
Urzędem Pracy program „Za-
trudnienie dla Rodziców”.  
Przygotowanie powyższego 
programu stało się możliwe po 
wprowadzeniu nowelizacji usta-
wy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. Nowe 
zapisy ustawy wprowadziły 
możliwość organizowania ro-
bót publicznych przez starostwa 
powiatowe, a więc możliwość 
czasowego, najczęściej 6 mie-
sięcznego, zatrudniania osób 
bezrobotnych w ich jednostkach 
organizacyjnych. W ramach 
powyższego pilotażu wnioski o 
organizację robót publicznych 
mogą składać również Bur-
mistrzowie i Wójtowie z gmin 
wchodzących w skład naszego 
powiatu. W ramach Programu 
„Zatrudnienie dla rodziców” 
wsparciem może zostać objęty 
zarejestrowany  bezrobotny ro-
dzic mający na utrzymaniu, co 
najmniej troje małoletnich dzie-
ci lub pełnoletnie uczące się w 
systemie stacjonarnym.

Kolejnymi elementami poli-
tyki wspierania rodzin są działa-
nia w ramach Starostwa Powia-
towego: 
1) jednorazowe świadczenie pie-

niężne w formie świadczenia 
bezzwrotnego dla pracow-
nika, któremu urodziło się 
dziecko. 

2) raz w roku pomoc finansowa 
w postaci bezzwrotnej za-
pomogi pieniężnej na zakup 
podręczników szkolnych dla 
dzieci pracowników Staro-
stwa. Pomoc ta udzielona 
jest do momentu ukończe-
nia przez dziecko szkoły 
ponadgimnazjalnej, w wy-
sokości uzależnionej od sy-
tuacji życiowej i materialnej 
uprawnionego,  na podstawie 
załączonych potwierdzeń za-
kupów np. faktury, paragonu, 
rachunku itp.

3) uprawnionemu pracowniko-
wi przysługuje raz w roku po-
moc finansowa w postaci bez-
zwrotnej zapomogi pieniężnej 
dla każdego dziecka uczęsz-
czającego do przedszkola. 

Pomoc ta udzielona jest 
do momentu ukończenia przez 
dziecko edukacji przedszkol-
nej, w wysokości uzależnionej 
od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej uprawnionego, na 
podstawie załączonego potwier-
dzenia uczęszczania do przed-
szkola.

Działania Starosty Woło-
mińskiego Piotra Uścińskiego 
zostały zauważone i docenione 
nie tylko na terenie naszego po-
wiatu lecz również w skali ogól-
nopolskiej, o czym może świad-
czyć przyznana mu w Krakowie 
przez Forum Samorządowe na 
rzecz Dużych Rodzin nagrodę 
dla samorządu przyjaznego ro-
dzinie – Powiat Przyjazny Du-
żym Rodzinom.

Polityka prorodzinna starosty Uścińskiego
Jednym z fundamentów działalności Starosty Wołomińskiego Piotra Uścińskiego jest prowadze-

nie polityki prorodzinnej. Do już istniejących elementów tej polityki takich jak: Powołanie Rady ds. 
Rodziny, wprowadzenie pierwszej w Polsce Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, zorganizo-
wanie ogólnopolskich konferencji „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny”, wydawanie po-
radników i płyt poświęconych tematyce rodziny, przystąpienie szkół do programu „Szkoła Przyjazna 
Rodzinie”, współorganizowanie Marszu dla Życia i Rodziny”, wspieranie akcji „Wirtualna choinka” 
– zostają systematycznie dołączane kolejne  elementy. 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kole-

jowym (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, 
ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego, została wyda-
na decyzja 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 (Sadowne)”.

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. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 ust. 

4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infra-

struktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od 
dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

WIŚ-III.7840.7.74.2014.EA

Zaproszenie przyjęły wła-
dze samorządowe, m.in. były 
przewodniczący Rady Powia-
tu Wołomińskiego Paweł Solis, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wołominie Leszek Czarzasty, 
burmistrz Ząbek Robert Perkow-
ski ze swoim zastępcą, Arturem 
Murawskim, burmistrz Zielon-
ki Grzegorz Dudzik, burmistrz 

Tłuszcza Paweł Bednarczyk, wi-
ceburmistrz Wołomina Edyta 
Zbieć. Obecni byli również przed-
stawiciele władz samorządowych 
z innych powiatów, a także ze 
Śląska, gdyż to właśnie tam bank 
otwiera swoje nowe  placówki. 
Przybyli przedstawiciele ducho-
wieństwa: ks. proboszcz Sylwester 
Sienkiewicz z parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Wołominie i 
ks. proboszcz Mieczysław Stefa-
niuk z parafii w Zielonce. 

Prezes Zarządu SK banku, Jan 
Bajno, nie kryjąc dumy, przedsta-
wił pokrótce historię banku, któ-
ry 12 grudnia obchodził właśnie 
swoje 88-lecie. 

Dowiedzieliśmy się, że po-
czątki banku sięgają lat dwudzie-
stych XX wieku, kiedy to w śro-
dowisku miejscowych rzemieśl-
ników, kupców, drobnych prze-
mysłowców i inteligencji powstała 
idea stworzenia kasy spółdziel-
czej. Jej inicjatorem i niezłomnym 
propagatorem był ksiądz Jan Go-
lędzinowski, ówczesny proboszcz 
parafii w Wołominie. 

Obecnie, SK bank, na którego 
czele od prawie 20 lat stoi prezes 
Jan Bajno, jest największym ban-
kiem spółdzielczym w Polsce, 
laureatem wielu prestiżowych 
nagród i wyróżnień. SK bank 
(Spółdzielczy Bank Rzemiosła i 

Przy wigilijnym stole usiedli pracownicy banku, klienci oraz przedstawiciele władz samorządowych i duchowni

Ks. proboszcz Sylwester Sienkiewicz z przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Wołominie, Leszkiem Czarzastym

Rolnictwa) nawiązując do 
tradycji przykłada dużą wagę 
do działalności na rzecz spo-
łeczeństwa lokalnego. Jest 
mecenasem i sponsorem 
wielu wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, w tym o randze 
krajowej.

Nic więc dziwnego, że w 
wigilijnej wieczerzy uczest-
niczyło tylu znakomitych 
gości. 

Uroczysty charakter 
spotkania podkreślił występ 
Magdaleny Tunkiewicz i 
Wojciecha Bardowskiego. 

Artyści, obok kolęd, zapre-
zentowali kilka utworów z 
repertuaru piosenki francu-
skiej, które w ich wykonaniu 
zabrzmiały niezwykle na-
strojowo i pięknie. 

Urszula Szaliłow

Wigilijna wieczerza z SK bankiem
W sobotni wieczór, 13 grudnia, w Sali Balowej Karolina w Wołominie, odbyło się spotkanie opłat-

kowe zorganizowane przez SK bank dla pracowników oraz klientów.

MGR: Żadna rada w całym 
powiecie nie jest aż tak zdo-
minowana przez kobiety jak 
w Kobyłce. Kilka lat temu 
zostało wylansowane hasło: 
„Siła jest kobietą”. Zgodzi 
się Pan, że kobiety nie tylko 
łagodzą obyczaje, nie tylko 
świetnie odnajdują się w sa-
morządzie, ale również są 
silne.
Robert Roguski: Są mądre 
i silne. W kobyłkowskim sa-
morządzie kobiety zajmują 
wysokie stanowiska i miasto 
odnosi z tego same korzyści. 
Reprezentacja pań w Radzie 
Miejskiej była duża także w 
poprzedniej kadencji i współ-
praca układała się doskonale. 
Cieszę się, że dobry przykład 
Kobyłki rozprzestrzenia się na 
sąsiedni Wołomin, co praw-

da w radzie jest tylko jedna 
kobieta, ale za to mieszkańcy 
wybrali Elżbietę Radwan na 
stanowisko burmistrza.   

Zanim została wybrana bur-
mistrzem Wołomina, Elżbie-
ta Radwan była sekretarzem 
Miasta Kobyłka. W końcu 
przyszedł czas normalnej, są-
siedzkiej współpracy między 
tymi miastami.
Potrzebujemy dobrej współ-
pracy z Wołominem i pozosta-
łymi sąsiadami. Żadne miasto 
nie może funkcjonować samo, 
bez dobrych sąsiedzkich rela-
cji.  Pojawił się już pomysł na 
utworzenie Mazowieckiego 
Trójmiasta – Wołomina, Ko-
byłki i Zielonki. To rozsądny 
kierunek rozwoju, razem mo-
żemy więcej, jesteśmy silniejsi 
i bardziej atrakcyjni dla inwe-
storów. 

Czy są szanse na dobrą 
współpracę między Kobyłką 
a Powiatem?  
Dobra współpraca z po-
wiatem – mam tu na myśli 
wszystkie gminy, a nie tylko 
Kobyłkę – to szansa na szyb-
ki rozwój naszego regionu, 
na pieniądze z zewnątrz, na 
modernizację drogi 634, na 
powstanie specjalnej strefy 
ekonomicznej. To nie są ma-
rzenia, tylko konkretne dzia-
łania do realizacji w obecnej 
kadencji.  Żeby to się udało, 
musi zostać spełniony pod-
stawowy warunek: współ-
praca wszystkich środowisk 
obecnych w radzie powiatu. 
Dla wspólnego dobra ko-
nieczne jest porozumienie, 
a osobiste i partyjne ambicje 
należy odłożyć na bok.

Rozmawiała:
Agata Bochenek

Trójmiasto na Mazowszu
(dokończenie ze str. 1)
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Porady Księgowo-Prawne

Podatek od używania 
służbowego auta do celów 

prywatnych

Każdego roku, w kolejną 
rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, wołomiński Od-
dział NSZZ Solidarność orga-

nizuje uroczystość upamięt-
niającą wydarzenia z 1981 r. 
W piątek, 12 grudnia w domu 
kultury spotkali się działacze 
Solidarności, ci, którzy w 1980 r. 

zakładali na naszym terenie 
związek i wytrwali w nim do 
dziś oraz zaproszeni goście, 
m.in.: poseł Mariusz Błaszczak, 

Grzegorz Iwanicki z Regionu 
Mazowsze Solidarność, staro-
sta wołomiński Piotr Uściński, 
radni powiatowi, burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan, 

burmistrz Ząbek Robert Per-
kowski, wiceburmistrz Kobyłki 
Karina Jaźwińska. Wołomińskie 
obchody rozpoczęły się koncer-
tem Pawła Piekarczyka i Leszka 
Czajkowskiego, którzy w jednej 
z piosenek śpiewali: „Wierzę w 
święte słowo Solidarność”. 

Nikt z zabierających tego 
dnia głos, a zapewne także nikt 
z obecnych na sali, nie miał 
wątpliwości, że Solidarność jest 
wielkim polskim symbolem. 
Starosta Piotr Uściński dzięko-
wał tym, którzy działali w związ-
ku w 1980 r.: - Dziękuję wam za 
tamtą odwagę i poświęcenie, że 
walczyliście o wolną Polskę. (…) 
Na pokoleniu, które reprezentuję, 
spoczywa obowiązek przekazy-
wania wiedzy o tamtym czasie.  

Przewodniczący Oddziału 
NSZZ Solidarność w Wołomi-
nie, Józef Radzio, przypomniał 
wydarzenia sprzed 33 lat i po-
wiedział m.in. – Oczywiste jest, 
że wprowadzenie stanu wojen-

nego było ogromną zbrodnią i 
niezgodne nawet z konstytucją w 
tym czasie obowiązującą. Zginęli 
bowiem niewinni ludzie. Inni, 
około 1 mln musieli emigrować 
zagranicę i nigdy do kraju nie 
powrócili, jeszcze inni wyemi-
growali wewnętrznie, tzn. nie-
odwracalnie zduszona została w 
nich wszelka inicjatywa twórcza. 
Skutki wojny polsko-jaruzelskiej 
odczuwalne są do dziś. 

Natomiast burmistrz Wo-
łomina, Elżbieta Radwan, po-
wiedziała krótko ważne słowa: 
- Bądźmy wszyscy solidarni, a 
łamiąc się opłatkiem życzmy 
sobie, żeby nas nic nie dzieliło, 
żebyśmy razem budowali nasze 
wspólne dobro. 

Spotkanie rocznicowe, pod-
czas którego przewodniczący 
Józef Radzio wręczył specjalne 
podziękowania osobom działa-
jącym na rzecz związku, zakoń-
czyło dzielenie się opłatkiem i 
składanie najserdeczniejszych 
życzeń.                        

M.B. 

Bądźmy wszyscy solidarni 

Od lewej:  przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność w Wołomi-
nie Józef Radzio, wiceburmistrz Kobyłki Karina Jaźwińska, burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan, prezes PWiK Paweł Solis

W Usta-
wie o podatku 
dochodowych 
od osób fizycz-
nych brakuje 
j e dnoznacz-
nych uregulo-

wań w zakresie nieodpłatnych 
świadczeń przysługujących 
pracownikowi z tytułu wyko-
rzystywania firmowego samo-
chodu dla celów prywatnych, 
dlatego też określenie wyso-
kości tego przychodu było 
bardzo kłopotliwe.

Wychodząc naprzeciw 
tym i innym problemom po-
wstał Rządowy projekt usta-
wy o ułatwieniu wykonywa-
nia działalności gospodarczej 
określający m.in. wartość tego 
nieodpłatnego świadczenia.

Ustawa ma następujące 
brzmienie:

„2a. Wartość pieniężną 
nieodpłatnego świadczenia 
przysługującego pracowniko-
wi z tytułu wykorzystywania 
samochodu służbowego do 
celów prywatnych ustala się w 
wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla 
samochodów o pojemności 
silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla 
samochodów o pojemności 
silnika powyżej 1600 cm3.

2b. W przypadku wyko-
rzystywania samochodu służ-
bowego do celów prywatnych 
przez część miesiąca wartość 
świadczenia ustala się za każ-
dy dzień wykorzystywania 
samochodu do celów prywat-
nych w wysokości 1/30 kwot 
określonych w ust. 2a.

2c. Jeżeli świadczenie 
przysługujące pracowniko-

wi z tytułu wykorzystywania 
samochodu służbowego do 
celów prywatnych jest czę-
ściowo odpłatne, to przycho-
dem pracownika jest różnica 
pomiędzy wartością określo-
ną w ust. 2a albo ust. 2b i od-
płatnością ponoszoną przez 
pracownika.”

Ustawa w powyższym 
brzmieniu została przy-
jęta przez Sejm w dniu 
23.10.2014r. i po dalszych 
pracach w Senacie przekazana 
Prezydentowi do podpisu w 
dniu 07.11.2014r.

Nowe przepisy mają wejść 
w życie z 1 stycznia 2015r.

Oznacza to, że od nowego 
roku pracodawca doliczy 250 
PLN lub 400 PLN (w zależ-
ności od pojemności silnika 
służbowego samochodu) swo-
jemu pracownikowi do pod-
stawy opodatkowania, jako 
wartość osiąganej przez niego 
korzyści z tytułu prywatnego 
użytkowania firmowego auta, 
a pracownik zapłaci od tego 
podatek w wysokości analo-
gicznie 45 PLN lub 72 PLN.

Źródło: 
http://www.sejm.gov.pl/
sejm7.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=2606

Stan prawny na dzień 
17.11.2014 r.

Marki, dnia 17 listopada 
2014r.

Anna Karczmarczyk
księgowa

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy



10  ← 25(217) 18 grudnia 2014  →  

W miejscowości Działy Czarnowskie (gm. Dąbrówka) od 
2007  r. funkcjonuje Dom Opieki Brata Alberta dla Ludzi Bez-
domnych, Starszych i Samotnych. W ośrodku tym znajdują 
schronienie i opiekę ludzie pozostawieni samym sobie. Budow-
niczym domu jest ksiądz Marek Nowak, który również kieruje tą 
placówką. Przebywa  tam na stałe 32 pensjonariuszy. Zatrudnio-
nych jest około 20 pracowników. Są to lekarze, pielęgniarki, tera-
peuci, psycholodzy, rehabilitanci i inni specjaliści. Przyjmowane 
są osoby starsze, schorowane, samotne, eksmitowane na bruk, 
bezdomni i po wypadkach. W tym miejscu znajdują dom i dobrą 
opiekę. 

W sobotę, 6 grudnia br. właśnie w Domu Opieki Brata Alber-
ta odbyła się uroczystość 80-tych urodzin sołtys tej wsi, Leokadii 
Paciorek. Z bukietem kwiatów i upominkiem przybył, owacyjnie 
witany przez zgromadzonych gości, nowy wybrany wójt gminy 
Dąbrówka, Radosław Korzeniewski. Zaszczycili swoją obec-
nością również sołtysi wsi: Dąbrówka, Guzowatka, Staropole, 
Kowalicha i Marianów. Były kwiaty, życzenia, paczki dla wszyst-

W niedzielę, 14 grudnia, w SP nr 217 odbyło się doroczne spo-
tkanie opłatkowe, zorganizowane przez Radę Osiedla Rembertów 
Stary, z myślą o osobach samotnych i potrzebujących wsparcia. 
Inicjatorką  i pomysłodawczynią tego pięknego zwyczaju jest pani 
Barbara Judycka, była radna dzielnicy i rady osiedla, znana w swoim 
środowisku działaczka społeczna.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: burmistrz Rem-
bertowa Mieczysław Golónka, ks. proboszcz Parafii Św. Łucji Wa-
cław Szcześniak i  dyrektor rembertowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Monika Dubanowska. Niestety, jak zauważyli organi-
zatorzy wieczerzy, mimo zaproszenia, nie pojawił się nikt spośród 
rembertowskich radnych.

Należy podkreślić, że tegoroczne spotkanie wypadło bardzo 
uroczyście. W pięknie udekorowanej choinkami i stroikami 
sali gimnastycznej przy wigilijnym stole zasiadło ponad 100 
osób. Po krótkiej modlitwie zainicjowanej przez ks. probosz-
cza Szcześniaka, podzielono się opłatkiem. Na stoły wjechały 
wspaniale potrawy wigilijne, ufundowane przez rembertowski 
OPS. A potem było wspólne kolędowanie. O oprawę artystycz-
ną zadbali członkowie chóru Rembertowskiej Akademii Senio-
ra oraz młodzież szkolna pod wodzą nauczycielki muzyki, pani 
Aliny Idzikowskiej. 

Red.

Rembertów dla samotnych

Uroczystość u Brata Alberta
kich podopiecznych, którzy razem ze wszystkimi gościli się przy 
wspólnym stole. 

Przed świętami Bożego Narodzenia więcej myślimy o tych, 
dla których zostawiamy pusty talerz na wigilijnym stole. Dlate-
go mamy nadzieję, że nie pozostanie bez odpowiedzi prośba o 
przekazanie odzieży, środków czystości lub innych artykułów dla 
pensjonariuszy ośrodka. Kontakt w tej sprawie:  ks. Marek No-
wak 694-358-762.                                                          Jadwiga Powała

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”

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

www.stropbud.pl         Tel. 602 353 644

Listwy przypodłogowe, cokoły mdf

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki  
o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż  nieru-
chomości gruntowej, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka 
nr 52 z obrębu 0051, 03-27 o powierzch-
ni 1 156 m2, położonej w Ząbkach przy 
ul. Kaszubskiej objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00117955/4.

Przetarg odbędzie się dnia 19.02.2015 r. (czwartek) o godz. 1100

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Pol-
skiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  650 000,00 zł + obo-
wiązujący podatek VAT.
Wadium: 50 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 
dnia 16.02.2015 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemio-
sła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 
(liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze 
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-za-
chodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa 
(ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warun-
kach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl 
(w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 i 745 w godzinach pracy 
urzędu.

Organizatorzy wigilii z Rady Osiedla Rembertów Stary z księdzem 
proboszczem i dyrektor OPS Burmistrz Mieczysław Golónka dzieli się opłatkiem z mieszkańcami
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Toczenie, frezowanie, ostrzenie 
narzędzi, CNN, TIG, 3D, koła 
zębate wykonuje TOK-FREZ, 

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

WYRÓB I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

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

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

Układanie glazury terakoty, 
malowanie i inne

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

Brukarstwo   Tanio - solidnie 
Duże doświadczenie, 

Tel. 667-261-828

Zatrudnię cukiernika - 
cukierniczkę oraz osoby do pracy 

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

Parapety zewnętrzne na wymiar. 
Cięcie i gięcie obróbek blacharskich. 

Produkcja nasad kominowych. 
Tel. 502073760

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

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

• Sprzedam używane z Niemiec pralki, 
lodówki, zmywarki, zamrażarki, 
chłodziarki, rowery i inne. Tel. 502 
188 233

PRACA

USŁUGI

FINANSE

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

BUDOWLANE

Kupię 
każdy samochód,

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

bez opłat 
519353990

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

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

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

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

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

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

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

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

Tel. 22 776 25 12, 501 122 370 

Najskuteczniejsze kosmetyki 
odmładzające z naturalnego 

kolagenu. Tel. 795 688 144

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

SKUP, SPRZEDAŻ

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

Tel. 797 357 222

Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 789 33 05 22

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

Tel. 508 193 081 

Drewno opałowe, kominkowe, 
klocki dębowe, brykiet paczkowany 

od 480 zł /tona. 
Atrakcyjne ceny, transport, 

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

Produkcja wyrobów metalowego 
AGD, sita, pokrywy na patelnie, 

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

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

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 

BIUROWE

Kancelaria Podatkowa 

Kompleksowa obsługa 
księgowo-podatkowa firm

Warszawa Rembertów 
Al. gen. Chruściela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.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

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

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

Pełen zakres usług samochodów 
osobowych i dostawczych. 
Diagnostyka
komputerowa. 

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

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

WYDAWCA: AB PERFEKT
Nakład: 21,5 tys.

REDAKTOR NACZELNA:
URSZULA SZALIŁOW

Dyżur redakcyjny: 
czwartek: godz. 16.00 -17.00

tel. 600 29 31 29

ADRES REDAKCJI:
Ząbki, ul. Ząbki, ul. Piłsudskiego 154
e-mail: redakcja@regionalna.waw.pl
e-mail: reklama@regionalna.waw.pl

e-mail: abperfekt@interia.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania tekstów i zmiany tytułów.
Materiałów nie zamówionych nie zwra-
camy. Za treść ogłoszeń nie odpowia-
damy.

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

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

• Dla pracującego i dla emeryta, prosta 
pożyczka  do 25 tys.  Tel. 507-923-356

Urząd Miasta Zielonka informuje 
o publikacji na okres 21 dni od dnia 
04.12.2014 r., na stronie internetowej 
Miasta www.zielonka.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 
w  Zielonce, ogłoszenia dotyczącego od-
dania w dzierżawę nieruchomości grun-
towej znajdującej się na przy ul. Powstań-
ców w Zielonce.



Sama organizacja impre-
zy utrzymana była na wyso-
kim poziomie, a każdy z za-
wodników wchodzących na 
ring miał naprawdę spekta-
kularne wejście. Między wal-
kami była okazja popatrzeć 
na pokazy taneczne, a nawet  
wystąpienie sobowtóra Mi-
chaela Jacksona! Na gali od-
była się także charytatywna 
licytacja, a pieniądze uzyska-
ne z niej przekazane były dla 
7-letniego mieszkańca Ząbek 
- Patryka. Zlicytować można 

było między innymi koszulki 
z autografami, a publika oka-
zała się naprawdę hojna.

Na początek fanów kick-
boxingu rozgrzały walki 
dodatkowe i rankingowe, w 
których mogli wykazać się 
młodsi zawodnicy i zawod-
nicy z poprzednich edycji.Po 
„rozgrzewce” nastąpiły już 
nieco ważniejsze walki - pół-
finały, których zwycięzcy wy-
stąpią podczas następnej gali 
DSF Kickboxing Challenge. 
W pierwszej walce udało 

się zwyciężyć Mateuszowi 
Żukowskiemu, zawodniko-
wi z Terlik Team Mikołajki. 
Druga walka zakończyła się 
znacznie szybciej - Kamil 
Ruta wygrał przez nokaut. 

Już ważniejsze walki - bo 
walki wieczoru - zaczęły się 
po godzinie 22-ej. Na pierw-
szy ogień starcie Doroty Go-
dziny, dwukrotnej Mistrzyni 
Świata amatorów z Eweliną 
Nowosielską - brązową me-
dalistką Mistrzostw Świata 
juniorów. Obydwie nie dawa-

Gala w Ząbkach
W sobotni wieczór, 13 grudnia, odbyła się druga edycja DSF Kickboxing Challenge. Hala 

sportowa przy Gimnazjum nr 2 była wypełniona po brzegi, więc nie brakowało emocjonujących 
okrzyków i dopingu ze strony publiczności. 

ły za wygraną, Nowosielska 
walczyła zawzięcie, jednak 
to Godzina ponownie zwy-
ciężyła. Ostatnia walka, koń-
cząca DSF Kickboxing Chal-
lenge to walka między za-
wodnikiem DSF Kickboxing 
Team - Łukaszem Wichow-
skim a Słowakiem Tomasem 
Neupauerem. Pojedynek był 
walką o pas Zawodowego 
Młodzieżowego Międzyna-
rodowego Mistrza Polski w 
Formule Full Contact do 81 
kg, który już podczas po-
przedniej edycji zdobył Wi-
chowski. Miało się odbyć 5 
walk po 2 minuty, jednak 
Polak wcześnie znokautował 
słowackiego zawodnika i tym 
samym pozostał w posiada-
niu pasa.

Aleksandra Brzeska

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!

Walka Doroty Godziny z Eweliną Nowosielską Starcie Wichowskiego z Neupauerem

Uczestnicy walki półfinałowej - S.Adamski i zwycięzca Kamil 
Ruta z piękną dziewczyną


