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Odpowiedzialność
a wsp�lnota

96. rocznica
Bitwy
Warszawskiej
1920 r.
Każdego roku, w sierpniu,
mieszkańcy powiatu
wołomińskiego mogą spodziewać
się uroczystości, pikników i apeli
upamiętniających „Cud nad
wisłą”. W tym roku również nie
zabraknie atrakcji.

czytaj na str. 2-3

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej każdego
roku przyciąga coraz większą widownię. Wydarzenie to już na dobre zapisało się w kalendarzu
wakacyjnych imprez.

Pełen harmonogram na str. 6

Na 22 m2
mieszka
z partnerem
i piątką dzieci.
W lokalu
komunalnym
bez wody,
bez toalety.

REKLAMA

Co widzi premier Morawiecki?

odbudować mercedesa

Polacy nie czytają literatury ekonomicznej,
wychodząc ze słusznego założenia, że jest
nudna, przematematyzowana, nijak nie ma się
do praktyki życia codziennego (...)
Czytaj na str. 2

Słyną z niezawodności, trwałości i świetnego
wykończenia. Rekordziści pokonali nimi miliony
kilometrów i żartują, że przez ten czas silnik
dopiero się „docierał”. Mowa o klasycznych
samochodach z gwiazdą, czyli mercedesach.
Czytaj na str. 7
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21 sierpnia w Pałacu w Chrzęsnem, przy ul. Pałacowej 1,
odbędą się Dożynki Powiatowo-Gminne 2016. Na uczestników
imprezy czekać będzie wiele atrakcji i dobrej zabawy.
Więcej informacji: www.cktluszcz.pl

informacja

Telefony
alarmowe

Weterynarz

500 plus – krok
w złym kierunku

Gabinet weterynaryjny
W. Spruch

W znanej powszechnie w pewnych
środowiskach opowieści o rozbitej szybie
Frederic Bastiat ukazuje różnicę pomiędzy
dobrymi a złymi ekonomistami. Ci pierwsi
widzą dalekosiężne skutki pewnych decyzji,
podczas gdy ci drudzy, widzą jedynie skutki
bieżące. (Keynesiści skłonni byliby nie
przywiązywać większej wagi do odległych
konsekwencji, utrzymując, że w dłuższej
perspektywie wszyscy będziemy  martwi.)  

Wołomin,
ul. Piłsudskiego 38,
www.wwlvet.pl
czynne
pon.-pt.: 800-2100,
sob.: 1000-2000,
niedz.: 1100 -1900
22 787 89 02,
516 268 850

dr hab. Dariusz Juruś
ekspert z Centrum Wielodzietności
www.centrumwielodzietnosci.pl
12 sierpnia (Piątek)
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł
13 sierpnia (Sobota)
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł
14 sierpnia (Niedziela)
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł
15 sierpnia (Poniedziałek)
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł
16 sierpnia (Wtorek)
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł
www
17 sierpnia
(Środa).kino.robi.to
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł

18 sierpnia (Czwartek)
13:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 2D - 16zł
15:30 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 3D - 17zł
17:30 - Jason Bourne - 16zł
20:00 - Jason Bourne - 16zł

www.kino.robi.to
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Politycy a szczególnie ci, którzy swój
mandat sprawują w wyniku demokratycznych wyborów, mają skłonność   do
myślenia w kategoriach „chwili bieżącej”,
a ich dalekosiężną perspektywę stanowi
czas kolejnych wyborów. Jednocześnie
występuje u nich silna tendencja do wydania prywatnych pieniędzy podatników
na cele mające służyć utrzymaniu się
przy władzy.
W taki też schemat wpisuje się niestety zaproponowany przez rząd program
500+. Z jednej bowiem strony  ma on zagwarantowane finansowanie jedynie na
rok- dwa, a z drugiej sprawia, że z jego
pomocą ciągłość rządzenia może być
utrzymana. (Wydaje się, że każdy kolejny
rząd będzie zakładnikiem tego programu.
Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że kolejne wybory wygrywa partia
idąca do wyborów z programem likwidującym 500+).
Z perspektywy wolnościowej i wolnorynkowej program 500 plus nie może
być traktowany jako krok we właściwym
kierunku. Po pierwsze, jest to typowy
przykład działania rządu, które zamiast
zmierzać w stronę coraz większego uniezależnienia jednostek od państwa, czyni

sporą część społeczeństwa beneficjentami pomocy państwowej; uzależniając
ją w większym czy mniejszym stopniu
od państwa. Po drugie, wydaje się wielce
prawdopodobne, że koszty tego programu w kolejnych latach będą przerzucane
(w formie takich czy innych obciążeń fiskalnych) na całe społeczeństwo, w tym
także dzisiejszych beneficjentów tego
programu. Po trzecie, jeśli nie zmieni się
podejście rządzących do wolnego rynku,
dzieci, na które łożą dzisiaj podatnicy nie
zechcą wspomóc swoją pracą gospodarki
i systemu emerytalnego i wyjadą z kraju.
Jeden z głównych celów tego programu
nie zostanie osiągnięty.
Zamiast więc w mniej spektakularny
sposób obniżać podatki i koszty pracy
(takie działanie nie wymagałoby 300 mln
złotych na jego obsługę) i zwalczać zło
u jego źródeł, rząd próbuje ratować coś,
co bez przeprowadzenia gruntownych
reform, prędzej czy później musi ulec
unicestwieniu. Jak mówi bowiem starożytna maksyma Quod ab initio est vitiosum, non potest tractu temporis convalescere – to, co od początku jest wadliwe,
nie może być uzdrowione z upływem
czasu.
Bastiat i mądrość życiowa uczy, aby
przewidywać także dalekosiężne skutki
swoich działań. Niestety wysoka preferencja czasowa demokratycznych władców nie sprzyja tego typu myśleniu.

„500+” czyli
ludzka wolność
w niebezpieczeństwie
Po wprowadzeniu rządowego programu
Rodzina 500+ trudno znaleźć na ten temat
krytyczny artykuł w katolickiej prasie. Ku
mojemu zaskoczeniu tylko dwóch polityków
znajdujących się po przeciwnej stronie sceny
politycznej, Janusz Korwin-Mikke i Ryszard
Bugaj (były przewodniczący Unii Pracy), ma
odwagę mówić otwarcie o ubocznych skutkach
moralnych tego projektu. Obaj obawiają
się, że część wielodzietnych rodzin może
przeznaczyć te pieniądze na alkohol.
ks. Jacek Gniadek
ekspert z Centrum Wielodzietności
www.centrumwielodzietnosci.pl
Strona internetowa:
www.jacekgniadek.com

Jest to bardzo realne zagrożenie, ale na myśli mam zupełnie coś innego. Program Rodzina 500+ stawia w niebezpieczeństwie ludzką wolność, a życie rodziny i dziecka
zostaje uprzedmiotowione. Rządowy program jest brutalnym wejściem w najbardziej intymną sferę ludzkiego
życia. Interwencjonizm państwowy w kontekście kryzysu
imigracyjnego w Europie nie tylko dzisiaj nakazuje nam,
kogo mamy u siebie przyjąć we własnym domu, ale za pieniądze podatników chce wpływać również na kształt naszych rodzin. Ku mojemu zaskoczeniu w prasie katolickiej
widzę zupełny brak teologiczno-moralnej oceny rządowego programu. Czy każdy człowiek nie ma prawa do tego,
aby urodzić się w sposób godny, w wolnym „akcie miłości
rodziców”, a nie dlatego że w dalszej perspektywie pojawia
się rodzinny zasiłek? To koronny argument przeciw poczęciu pozaustrojowemu i dziwi mnie fakt, że nikt w gronie katolickich dziennikarzy nie sięga po niego przy okazji
debaty nad programem Rodzina 500+.

Co widzi premier Morawiecki?
Polacy nie czytają literatury ekonomicznej, wychodząc ze
słusznego założenia, że jest  nudna, przematematyzowana, nijak
nie ma się do praktyki życia codziennego, a piszą ją ludzie, którzy
nie przepracowali w normalnej prywatnej firmie, by samemu
zarobić na siebie, ani sekundy.

Jan M Fijor
www.fijor.com
Federic Bastiat, Co widać i czego nie
widać. Wydanie poszerzone, Fijorr
Publishing, Warszawa 2005/2015.

Z braku wiedzy ekonomicznej,
Polacy posługują się intuicją, zapominając, że ekonomia nie jest nauką
intuicyjną.
Dowodem tego, że intuicyjne
(powierzchowne)
odczytywanie
zasad rządzących działaniem człowieka, jest jedna z najpiękniejszych i najmądrzejszych książek
o tematyce ekonomicznej. Licząca
w wersji poszerzonej o wstęp i życiorys autora, książeczka Federica

Bastiata, niewiele ponad 70 stron, napisana w….1848 roku!
Między złym a dobrym ekonomistą, pisze Frederic Bastiat, jest tylko
jednak różnica. Pierwszy dostrzega
i bierze pod uwagę to, czego skutki
widać gołym okiem, drugi, także to,
czego gołym okiem nie widać. Problem w tym, że w ekonomii, tak w nauce, jak i w praktyce, od lat dominują
osobnicy niedowidzący. Dotyczy
to zarówno akademików z London
Schoold of Economics, ekspertów
MFW, jak i prezesów banków, czy ministrów od gospodarki.
Przykładowo, minister gospodarczy Mateusz Morawiecki tłumaczy
nam, że państwo musi nas opodatkować, aby nam pomóc. Nie widzi on,
że to, czego Jasiu nie odda skarbowi

państwa, wyda na buty, książkę czy
kino. Co więcej, jeśli Jasiu nie zapłaci podatku, produkty jego pracy kupi
ktoś inny taniej, a zaoszczędzone na
tym pieniądze spożytkuje na jakiś
inny cel. Minister zapomina, że od
podatków pieniędzy nie przybywa,
a ubywa, gdyż zabierane są one osobom produktywnym i dawane nieudacznikom, którzy sobie nie radzą,
co jest receptą na biedę.
Prawie 60 procent podatków
przeznacza się u nas na wyrównywanie szans, czyli redystrybucję, to jest
na zabieranie jednym i dawanie drugim. Zamiast żeby Jaś płacił na swoją
emeryturę, a Cześ na swoją, ministrowie zajmują się pilnowaniem, aby
Jaś płacił za emeryturę Czesia, a Cześ
Grzesia. Za emeryturę Jasia płacić

będą dzieci szwagra kuzyna Czesia.
To samo dotyczy edukacji, leczenia,
badań naukowych, pomocy przemysłowi, rolnictwu, filmowcom, deweloperom, dealerom, artystom malarzom i wielu innym potrzebującym.       
Czy minister Morawiecki nie widzi, że redystrybucja poprawia los
adresatów pomocy państwa chwilowo, długotrwale jednak demoralizuje?
Że w jej efekcie, liczba tych, którym
rząd „pomaga” rośnie, a tych, którym
tę pomoc zabiera (rząd swoich pieniędzy nie ma) ubywa. Spada liczba
dawców, a rośnie tych, którzy żyją na
garnuszku państwa; ubywa producentów, przybywa konsumentów.
Minister widzi, widzi; wie jednak,
że o ile dawcy głosują przeciwko
niemu, chmara biorców chętnie go
wybierze. Problem w tym, że tak on,
jak i popierający go biorcy nie widzą,
że choć obywatelowi (dawcy) można skonfiskować wszystko, to kiedy
już zostanie goły i dołączy do grona
biorców, nie będzie czego mu nadal
konfiskować. Na rynku pozostaną
tylko biorcy, a wtedy - jak uczy przypadek PRL - zabraknie pieniędzy nawet dla ministrów.
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UWAGA! W dniach 16-26.08.2016
zostanie zamknięty
tymczasowy przejazd kolejowy
przy ulicy Sikorskiego w Wołominie.

Jak psu w…
W budżetach jednostek samorządu terytorialnego (JST) znajdują się pozycje, których
nie można określić inaczej niż marnotrawstwo. Powód jest jeden i wyjątkowo łatwy do
zrozumienia: JST zajmują się sprawami, którymi zajmować się nie muszą, lub nie powinny.
Skutek? Tracimy miliony złotych.
Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) stała się tubą propagandową rządu. Marcin Przeciszewski i Łukasz Kasper,
dziennikarze KAI, którzy przeprowadzali wywiad z Bartoszem Marczukiem, wiceministrem rodziny, pracy i polityki
społecznej, pozwolili przedstawicielowi rządu bezkrytycznie przedstawiać programowe założenia programu Rodzina 500+. Minister jest urzędnikiem państwowym i dlatego
zupełnie nie dziwi mnie jego stanowisko, kiedy twierdzi,
że „gospodarka to ludzie, a bez silnej gospodarki trudno
mówić o silnym państwie”. Dziennikarz (w tym wypadku
nawet redaktor naczelny) w prasie katolickiej nie powinien
jednak przechodzić obok tego obojętnie, gdyż problemów
demograficznych nie można rozwiązywać przy pomocy
polityki socjalnej, która uprzedmiotawia rodzinę, a dziecko traktuje jak część wielkiej społecznej machiny.
Dzisiaj o nauczaniu św. Jana Pawła II mówimy tylko odświętnie. Nikt nie przywołuje w prasie codziennej jego normy personalistycznej, według której człowiek jest osobą,
która ma swój cel i nie może być przez nikogo traktowana
jako środek do celu i narzędzie w rękach innych, w tym
państwa. Dzisiaj najbliżej do myśli naszego papieża nawiązują libertariańskie portale, które cytują Ayn Rand, amerykańską filozof i ateistkę: „Najmniejszą mniejszością na Ziemi jest jednostka. Ci, którzy odmawiają praw jednostkom,
nie mogą twierdzić, że są obrońcami mniejszości”.
Najmniejszą mniejszością na świecie jest dziecko. Dlaczego pozwalamy na gwałcenie jego praw zanim zostanie jeszcze poczęte? Głębsza geneza tego problemu tkwi
w podręcznikach do katolickiej nauki społecznej (KNS),
gdzie polityka prorodzinna państwa jest przedstawiana
jako element państwowego interwencjonizmu. Najlepiej
widać to na przykładzie pojęcia płacy rodzinnej. KNS zakłada, że musi ona wystarczyć na godziwe utrzymanie
rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. Takie formułowanie nie bierze zupełnie pod uwagę ludzkiej wolności. Człowiek jest potraktowany jako niezdolny do wzięcia
własnego życia we własne ręce i już w punkcie wyjścia pozbawiony jest ludzkiej godności. Ile jeszcze upłynie czasu,
aby teologowie zrozumieli, że taki warunek spełnia tylko
płaca wolnorynkowa, gdyż tylko ona ma w pełni charakter
osobowy, ponieważ każdemu przysługuje prawo do rozporządzania własnymi zdolnościami i siłami.
„Świat bez wolności w żadnym przypadku nie jest światem dobrym”. To jest cytat i bynajmniej nie pochodzi on
z książek Ayn Rand. Tak o wolności w swojej encyklice
o nadziei Spe salvi pisał papież emeryt Benedykt XVI.
REKLAMA

Paweł Sieger
To pierwszy artykuł z cyklu „Jak
psu w d…”, w którym zajmiemy się
zarządzaniem gminami i powiatem.
Przedstawimy opinie wójtów, burmistrzów, radnych. I ekspertów.
W pierwszym odcinku opiszemy
sposoby zarządzania lokalami socjalnymi i komunalnymi. Wyniki naszego
„śledztwa” są porażające.

KILKA ZDAń WPRoWADZENIA
Ustawa o samorządzie gminnym
w art. 9 pkt. 1 stanowi, że:
W celu wykonywania zadań gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne,
a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Ogólnie zadania gminy opisuje art.
7 wspomnianej ustawy, który mówi,
że zadaniem gminy jest „zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty”, zaś
w szczególności to min. zapewnianie ładu przestrzennego, gospodarka
nieruchomościami, ochrona środowiska, troska o drogi, mosty, wodociągi,
usuwanie nieczystości, zapewnianie
lokalnego transportu zbiorowego,
ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
wspieranie rodziny, dbałość o rozwój
fizyczny i intelektualny mieszkańców
a gdy mieszkańcy – mimo troski – zejdą z tego świata, to zapewnienie im
miejsca na cmentarzu, itd., itp., a nawet etc.
W większości gmin wszystkimi
zadaniami opisanymi w art. 7 zajmują
się pracownicy urzędów, czasem zakłady lub jednostki budżetowe a także
powołane spółki komunalne. Dzięki
temu w większości gmin urząd jest
największym (i najlepszym!) pracodawcą na lokalnym rynku.
A kasa wycieka.
Oczywiście, znajdą się w Polsce samorządy, które wyjątkowo bohaterską
decyzją zleciły wykonywanie jednego,
albo nawet dwóch zadań podmiotom
zewnętrznym. Ale to margines. Nawet
bardzo marginalny margines.

A tERAZ KoNKREt. I to bARDZo
KoNKREtNY KoNKREt.

LEPSZA OD TWOJEJ STAREJ...
NOWA STRONA

www.fakty-wwl.pl

Poprosiliśmy wszystkie gminy
naszego powiatu o informacje na temat kosztów i sposobu zarządzania
lokalami komunalnymi. Odpowiedzi
mamy z pięciu. Ze względu na skalę
problemu najważniejsze są informacje
uzyskane z Wołomina, Radzymina, Ząbek, Marek i Tłuszcza - 2/5 już mamy,
a resztę?
W Radzyminie są 123 lokale o łącznej powierzchni ok. 4.000 m2. W Wołominie jest to prawie 1.000 lokali
o łącznej powierzchni ok. 20.000 m2.
W Radzyminie koszt zarządzania
wraz z remontami to ponad milion
złotych (remonty wraz z zakupem materiałów to ok. 100.000), w Wołominie
powołana została spółka zatrudniająca 35 osób a zsumowane koszty zarządzania i gospodarowania to ponad
pięć milionów.
Zadaliśmy pytanie firmom zajmu-

jącym się zarządzaniem nieruchomościami: ILE? Ile kosztowałoby zarządzanie takim „zasobem lokalowym”?

oKAZuJE SIę boWIEM,
ŻE NA ZARZąDZANIu
LoKALAMI
KoMuNALNYMI
GMINA RADZYMIN
tRACI oK. 800.000
PLN RoCZNIE.

Oto fragment odpowiedzi (dla danych
z Radzymina):
„średnie koszty zarządzania nieruchomością w Warszawie to 0,85 zł/m2,
średnie koszty w Radzyminie to około
0,70 zł/m2. Zakładając rozdrobnienie
obiektów przyjmijmy 1,00 zł/m2, daje
to kwotę około 4000 zł miesięcznie.
Zarządzanie tymi zasobami nie przyniesie kokosów, lecz wydaje się, iż
będzie dobrym dodatkiem dla pary
małżeńskiej budowlaniec + księgowa
(…) Koszty sprzątania to około 1 zł/
m2 - zależy od ilości terenu wokół
nieruchomości, eksploatacja + drobne
remonty około 1 zł/m2, ubezpieczenia około 0,50 zł/m2, opłaty bankowe
około 0,02 zł/m2, energia elektryczna
w części wspólnej około 0,20 zł/m2
(…) Koszty lokali wchodzących w skład
Wspólnot należy raz w roku zweryfikować zgodnie z art. 29 ustawy o własności lokali”.
Oczywiście, to nie jest oferta – to
tylko pobieżna analiza, ale wyniki dają
do myślenia. Okazuje się bowiem,
że na zarządzaniu lokalami komunalnymi gmina Radzymin traci ok.
800.000 PLN rocznie. Skarbnik Gminy
Radzymin po przeanalizowaniu danych
będzie wnioskował, by zarządzaniem
mieniem komunalnym zajęła się firma
zewnętrzna, a Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński potwierdził, że jeśli „efekt finansowy” jest waśnie taki, to
w Urzędzie kilka osób straci pracę.
A co można mieć w Radzyminie za
800.000 rocznie?
- 75% utrzymania dróg;
- prawie dwukrotne zwiększenie
funduszy sołeckich (dziś ok. 450.000
rocznie)
- dofinansowanie komunikacji busowej (dziś to ok. 500.000)
W Wołominie sprawa jest bardziej
skomplikowana, ponieważ lokalami
gminnymi zarządza spółka. W przeciwieństwie do dość komfortowej
sytuacji Burmistrza Chacińskiego niemającego większego oporu w Radzie,
Burmistrz Elżbieta Radwan musi się
mocować z dobrozmianowym radnymi.
Powtórzmy – wołomińska spółka
zarządzająca lokalami gminnymi zatrudnia 35 osób. Dla porównania – firma, której odpowiedź przytoczyliśmy
wcześniej zarządza ponad 100.000 m2
mieszkań w Warszawie i zatrudnia… 7
osób. To znaczy, że 6 razy mniej osób
zarządza 4 razy większą powierzch-

nią, czyli jest 24 razy efektywniejsza!
Jeśli wołomińska spółka działa
równie sprawnie jak pracownicy radzymińskiego urzędu, to straty (albo
lepiej: nieosiągane oszczędności) wynoszą od 3 do 4 milionów. Pytanie: czy
wołomińscy radni będą się kierować
rachunkiem ekonomicznym? A jeśli
nie, to jak wytłumaczą mieszkańcom
taką rozrzutność?
Burmistrz Elżbieta Radwan zdecydowała, że zostanie przeprowadzony
audyt funkcjonowania Urzędu oraz
zarządzania majątkiem Gminy – poczekamy na efekty pracy „zespołu
nadzoru właścicielskiego”. Ale widząc
determinację Pani Burmistrz, również
w Wołominie sporo osób będzie musiało poszukać pracy.
Oczywiście, zmian nie da się przeprowadzić bezboleśnie i całkiem silny
będzie opór radnych przywiązanych
do socjalistycznej gospodarki planowej i/lub poleceń „z góry”.

MoŻE WARto WIęC KILKA SPRAW
WYtŁuMACZYć.
Jedną z podstawowych prawd ekonomicznych jest ta mówiąca, że: wolny rynek to niższe cena za lepsze towary/ usługi, zaś monopol to wyższe
ceny za gorszy towar/ usługi. Powód
jest prosty: producent konkurując na
rynku musi produkować najtaniej jak
to możliwe, ale jednocześnie najlepiej

buRMIStRZ ELŻbIEtA
RADWAN MuSI
SIę MoCoWAć
Z DobRoZMIANoWYMI
RADNYMI.
jak to możliwe, bo inaczej ludzie nie
kupią jego towaru/ usługi.
Starsi Czytelnicy pamiętają jak
działała „siódma gospodarka świata”,
czyli PRL – brak wszystkiego a w końcu kartki nawet na najbardziej podstawowe produkty oraz kiepska jakość:
krzywe i nieszczelne domy z betonu,
FIAT 126p jako motoryzacyjne marzenie, zamiast jeansów texas, na półkach
w sklepach „Społem” ocet, gorzała
po 13.00, albo w PEWEX-ie za dolary,
a w „Dzienniku telewizyjnym” (zupełnie jak dziś w „Wiadomościach” TVP)
same sukcesy i program Partii programem Narodu… Wymieniać można
długo.
Oczywiście, różnej maści lewicowcy (narodowi i międzynarodowi socjaliści, pobożni i bezbożni etatyści) wiedzą lepiej, jak urządzać ludziom życie,
jak prowadzić biznes, choć w życiu
sami żadnego nie prowadzili, jak budować zielone wyspy i wprowadzać
dobre zmiany. Sądzimy jednak, że lepiej by o tym co ludziom jest potrzebne i czego ludzie chcą decydowali
sami ludzie. Nie urzędnicy i partyjni
aktywiści.

więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
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Specyﬁka lokalnego rynku
Paweł Limek prowadzi w Wołominie serwis laptopów, telefonów, aparatów, ale
również zajmuje się między innymi handlem używanymi grami i konsolami. Jest to
jeden z niewielu tego typu punktów w okolicy. Opowiedział nam o specyfice
lokalnego rynku konsolowego i graczach. W skrócie – gracz wołomiński jest
mniej zamożny.
fot. Kg

– Nie. Na dzień dzisiejszy, są dwie
duże grupy graczy. Pierwsza, to osoby
w wieku do 20 lat, a w drugiej grupie są
osoby od 35 lat w górę. Grupa wiekowa od 20 do 30 lat jest raczej niewielka. Zdarzają się też ciekawe wyjątki!
Mam jedną klientkę w wieku powyżej
60 lat, która raz na kwartał przychodzi wymienić grę. Ma jakąś wiedzę na
ten temat i potrafi czasem zaskoczyć
pytaniami. Mało tego, świetnym przykładem jest popularna ostatnio gra Pokemon Go. W godzinach wieczornych
można spotkać wiele dorosłych osób,
trzymających w dłoniach telefony. To
nie jest tak, że przeglądają Internet
albo piszą do kogoś SMS-a. Prawie
wszyscy grają w Pokemony. Ostatnio
byłem świadkiem ciekawej sytuacji.
Idzie sobie rodzina: mama, tata, dziecko i pies. Dziecko prowadzi psa, a rodzice łapią Pokemony!

orientuje się Pan, ilu jest graczy
w okolicach Wołomina?

Kamil Gumienny: W tym samym
lokalu, oprócz Pana stanowiska, jest
również jubiler. Czy gry mogą być
taką żyłą złota?
Paweł Limek: – Otwierając biznes
przyjąłem założenie, że będzie przychodził zamożny klient. Umówmy
się – biżuterii i zegarków nie kupuje
się z potrzeby chwili, trzeba mieć na
to odpowiednie fundusze. Nie jest to
produkt pierwszej potrzeby. Okazało
się, że założenia zupełnie nie zgadzają się z rzeczywistością.

Skąd zatem pomysł na otwarcie takiego właśnie interesu w Wołominie?

– Można powiedzieć, że z przymusu. Przeprowadziłem się do Wołomina i nie chciało mi się dojeżdżać
do pracy do Warszawy. Każdego dnia
traci się 3 godziny na dojazd. Stąd się
zrodził pomysł otwarcia sklepu i serwisu. Gry to był czysty przypadek,
który mi się przyśnił!

W Warszawie jest sporo punktów
z używanymi grami. Czy widzi Pan
jakąś różnicę między graczem warszawskim a wołomińskim?

– Jest spora różnica. W Wołominie
bardziej popularne są konsole poprzednich generacji, z czego można

– Gry na Playstation 2 cieszą się
dużym zainteresowaniem przede
wszystkim ze względu na cenę. Dla
przykładu: na używaną konsolę PS 2
trzeba wydać około 100 zł, a dwie trzy gry można kupić za kilkadziesiąt
złotych. W skali miesiąca nie jest to
odczuwalny wydatek. Za to używane
Playstation 4 kosztuje około 1000 zł,
a nowe 1500 zł. Za każdą nową grę
trzeba zapłacić 250 zł. Zanim osiągnie
poziom cenowy rzędu 50 zł, musi minąć rok czy półtora od premiery.

MAM JEDNą
KLIENtKę W WIEKu
PoWYŻEJ 60 LAt,
KtÓRA RAZ
NA KWARtAŁ
PRZYChoDZI
WYMIENIć GRę.

wywnioskować, że potencjalny gracz
wołomiński ma mniejsze fundusze
niż warszawski. Dużym zainteresowaniem cieszą się gry na starsze konsole. Myślę, że przede wszystkim jest
to kwestia ceny produktu. W Warszawie stare tytuły sprzedają się bardzo
słabo. Mój znajomy prowadzi podobny sklep w stolicy i gdyby wystawił
takie tytuły jak ja, to nic by nie sprzedał. A tutaj szybko się rozchodzą.

Wystawia Pan dużo gier na konsolę
Playstation 2 (PS2), która swoją premierę miała w 2000 roku. od tamtej
pory wyszły już dwie kolejne generacje konsol. Cały czas jest zainteresowanie kilkunastoletnimi tytułami?

Żeby grać, trzeba mieć konsolę. Jak
wygląda sprzedaż sprzętu w Wołominie?

– Głównie sprzedaję Playstation 2,
trochę Playstation 3 (PS3), czasem Xbox
360. W lipcu udało mi się sprzedać ponad 20 konsol PS2 i tylko kilka PS3.
Nie jestem zainteresowany handlem
używanym sprzętem obecnej generacji. W tej chwili jest niewielka różnica
w cenie pomiędzy sprzętem nowym
a używanym. Poza tym, gdybym chciał
sprzedawać nowe konsole, to musiałbym wystawić je w cenach nawet o 200
zł wyższych, niż w dużych sklepach.

Ile lat mają gracze? Potwierdzi Pan
stereotyp gracza – dziecka?

REKLAMA

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.
Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

Technik serwisu, Elektryk

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne
lub inżynierskie
• Uprawnienia SEP do 1 kv
• Zdolności montażowe, software,
język angielski

Miejsce pracy: Kobyłka k./Warszawy

Zakres obowiązków:
Pełna obsługa skanerów rentgenowskich
- instalowanie, testowanie i uruchamianie.
CV oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych proszę przesłać na adres e-mail:
mshr.nuctechwarsaw@gmail.com.

– Nie mam dokładnych danych.
Niedawno zrodził się pomysł stworzenia karty stałego klienta. Dopiero
za jakiś czas, na podstawie wydanych
kart, będzie można orientacyjnie
określić liczbę graczy. Mogę powiedzieć, że w Wołominie jest około 500
osób, które od czasu do czasu mnie
odwiedzają. Jest grupa kilkudziesięciu graczy, którzy pojawiają się niemalże co tydzień. Mam bardzo dużo
klientów z dalszych okolic Wołomina,
czyli Tłuszcz, Radzymin i Wyszków.

Nie ma Pan zbyt dużej konkurencji
w okolicy. to był powód otwarcia sklepu stacjonarnego, zamiast na przykład
skupieniu się na sprzedaży online?

– W dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe jest przebicie się
w handlu przez internet. Sprzedaż online prowadzę okazjonalnie. W przypadku takich lokalnych biznesów,

jest to raczej sposób, by pokazać się
w internecie i zachęcić do odwiedzenia sklepu stacjonarnego. Wyjątkiem
są zapaleni gracze, którzy szukają
konkretnego tytułu. I znów najwięcej
gier, które sprzedaję w sieci, to tytuły
na Playstation 2. Zwłaszcza te, które
kosztują więcej niż 100 zł.

W Stanach Zjednoczonych, rynek
używanych gier jest w tej chwili warty
ponad 2 miliardy dolarów. Polska jest
bez porównania mniejszym krajem,
ale czy u nas używane gry też cieszą
się dużym zainteresowaniem?

– W Polsce również jest to bardzo
duży rynek, ale ciężko go w jakikolwiek sposób policzyć. Z własnego
doświadczenia mogę powiedzieć,
że 98% sprzedawanych przeze mnie
gier to tytuły używane. Cena nowej
gry, na obecne platformy, to wydatek
około 250 zł. Szary Kowalski, zarabiający około 2000 zł, za całą wypłatę
może kupić 8 gier. A miesięcznie tych
tytułów wychodzi więcej! Nie starczy
pieniędzy na przeżycie, gdyby chciał
zagrać we wszystkie.

Jak się Panu prowadzi biznes w Wołominie?

– Po dwóch latach prowadzenia
interesu mogę powiedzieć, że finansowo jest lepiej, niż zakładałem.
Choć, jak to się mówi, zawsze mogłoby być lepiej. Moim zdaniem, przedsiębiorca powinien więcej zarabiać.
Wiadomo, że prowadzenie biznesu
nie jest prostą rzeczą. Przy okazji
obarczone jest różnymi kosztami.
Mocno czuć ZUS, podatki, czynsz
i szereg innych wydatków. Gdybym
zajmował się sprzedażą samych konsol i gier, to mógłbym zamknąć sklep.
Owszem, gry są istotną częścią mojego interesu, jednak sprzedając
tylko takie produkty, nie dałoby się
utrzymać biznesu.

REKLAMA

GRY NA KONSOLE
Wołomin.it

Playstation / Xbox / Nintendo

Wołomin
ul. Mickiewicza 16
tel. 535-04-34-34
www.wolomin.it

KUPON RABATOWY
- 10% NA GRY
UŻYWANE
*ważny do 31.08.2016
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Dwugłos o samorządzie
Samorząd to nie biznes
Andrzej Laskowski
– przedsiębiorca, ekspert
Centrum im. Adama
Smitha

Kamil Gumienny: Gdzie należy szukać przyczyn
niesamodzielności samorządów?
Andrzej Laskowski: – Niewątpliwie w upo-

litycznieniu (tzw. pragmatyzmie politycznym),
lenistwie, tchórzostwie, pewnie i lęku przed
samodzielnością, bo łatwiej, gdy ktoś za rączkę prowadzi. Ale problemem są też różni marzyciele i utracjusze, którzy chętnie podejmują
się trudu sprawowania władzy, marnując środki
publiczne, bo dysponować nimi nie potrafią.
Przed takimi przestrzegał Adam Smith.
Nastał czas, żeby poświęcić się myśleniu
i cnocie obywatelskiej jako atrybutom wyróżniającym samorządowca – zgodnie ze zdaniem
Horacego, który w liście do przyjaciela pisał:
sapere aude, czyli miej odwagę być mądrym,
a które to słowa za sprawą Kanta stały się dewizą Oświecenia.

Więc Pana zdaniem nie jest szkodliwe samo
dysponowanie pieniędzmi przez samorządy, ale
to, że zarządzają nimi nieodpowiedni ludzie,
marzyciele?

– Marzenia są często nierealne i musimy
w jakiś sposób stąpać po ziemi. Od tego mamy
odpowiednie zapisy, doświadczenie i wiemy co
nam się udawało. Nie budujemy oczyszczalni
ścieków na 200 tysięcy m3 zrzutu na dobę, gdy
tego zrzutu będzie tylko na 20 tys.

Czasem jest tak, że samorządy muszą zabiegać
o dofinansowania na wyższych szczeblach.
Wtedy w grę wchodzi już polityka partyjna – wy
wesprzecie nas, my damy pieniądze na drogę.

– To jest kupiectwo, którego nie będzie przy
kadencyjności w samorządach. Nie są potrzebne
konferencje na temat samorządu terytorialnego
organizowane pod patronem a to premiera, a to
prezydenta. Po co? Żeby wyznaczać kierunki?
Przecież to my, obywatele, wiemy lepiej co jest
potrzebne, my decydujemy czy chcemy mieć
drogę czy nie. My chcemy wycinkę drzew lub jej
nie chcemy. A więc to my wiemy lepiej, w jakim
kierunku chcemy by nasz samorząd szedł.

Gminy i powiaty mogą zlecać niektóre zadania
zewnętrznym firmom. Jaki jest zatem sens

Samorząd to biznes

utrzymywania zakładów budżetowych?

– W art. 16 pkt. 2 Konstytucji RP jest bardzo wyraźne sformułowana ta kwestia „(…)
Istotną część zadań publicznych samorząd
wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (…)”. W czym tkwi problem?
Otóż prawdą jest, że samorządy zlecają podmiotom zewnętrznym wykonywanie różnych prac: projektowanie, budowa, utrzymanie poziome i pionowe dróg, budowa
wodociągów, stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków, całej infrastruktury komunalnej,
zlecają remonty obiektów ochrony środowiska itp. Ale czy wybrani są najlepsi, czy jednak najtańsi, bo najważniejsze jest kryterium
ceny a wiemy, że najniższa cena to najniższa
jakość i cwaniactwo.

Art. 16. pkt 2 konstytucji
„Samorząd terytorialny
uczestniczy w
sprawowaniu
władzy publicznej.
Przysługującą mu
w ramach ustaw
istotną część zadań
publicznych samorząd
wykonuje w imieniu
własnym i na własną
odpowiedzialność”

Przy wielkiej intensywności robót, konieczności zachowania terminów i przypadkowości uczestników procesu budowlanego, otwartym zagadnieniem pozostaje
rzetelność nadzoru i odbiorów. To ogromne
pole do nadużyć, gdy np. wykonawca nadzorowany jest przez pracownika urzędu.
Doskonałym przykładem jest wciąż będący
w budowie Stadion Narodowy. I zamawiający i wykonawca wykazali się chciejstwem,
głupim optymizmem - coś się zachachmęci,
nagnie lub zapomni i jakoś będzie.

więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

Paweł Sieger
– dziennikarz,
dokumentalista,
reportażysta, bardzo
konserwatywny
libertarianin

Kamil Gumienny: Gdzie należy szukać przyczyn
niesamodzielności samorządów?
Paweł Sieger: – Ale jakiej niesamodzielności?

Oczywiście, istnieje problem powiązania radnych oraz burmistrzów, wójtów, czy prezydentów z partiami politycznymi, których kierownictwo często stara się wpływać na decyzje lokalne
w imię „wyższych wartości”. Z drugiej strony –
weźmy przykład Wołomina: większość radnych
podejmowała decyzje o absolutorium - według
mnie - nie w oparciu o kryteria merytoryczne, ale
ponieważ „program partii jest programem narodu” i dziś należy wszystko wywalić w kosmos, by
dokonała się „dobra zmiana”.

– tak! Niestety czasem – dopóki żyjemy w takim reżimem prawnym – trzeba iść na układ.
To, oczywiście, chore, ale „taki mamy klimat”.
Bo polityka to sztuka realizowania tego co niemożliwe – to powiedziałby optymista wierzący,
że coś się uda zrobić, zaś pesymista zacytowałby Wojciecha Cejrowskiego, według którego
„polityka to nurkowanie w szambie na zlecenie”.

Gminy i powiaty mogą zlecać niektóre zadania
zewnętrznym firmom. Jaki jest zatem sens
utrzymywania zakładów budżetowych?

– Nie ma żadnego! Jeśli spojrzymy na art.
7 i art. 9 ustawy o samorządzie gminnym, to
okaże się, że wszystko czym ma się zajmować
gmina może być robione przez podmioty zewnętrzne. Zawsze taniej i lepiej, ale tylko gdy
gramy w wolnorynkowej rzeczywistości.

art. 2 konstytucji
„Rzeczpospolita jest
demokratycznym
państwem prawnym
realizującym zasady
sprawiedliwości
społecznej”

Więc Pana zdaniem nie jest szkodliwe samo
dysponowanie pieniędzmi przez samorządy, ale
to, że zarządzają nimi nieodpowiedni ludzie,
marzyciele?

– Tak, oraz czy mieszkańcy rozumieją, że to
oni są pracodawcami dla urzędników, radnych,
wójtów i burmistrzów. I czy wyznają zasadę „a co
ja tam mogę”, czy też gotowi są walczyć o swoje.
Przede wszystkim o swoje pieniądze, a to wymaga zrozumienia, że samorząd zarządza naszym
majątkiem. Czy pozwoliłby Pan, by Pańską pensją
zarządzał człowiek, o którym wiadomo, że puszcza kasę na wyścigach konnych, ma zobowiązania wobec dziwnych person i nawet nie potrafi
wkręcić żarówki? Skąd ma wiedzieć, co jest dla
Pana najważniejsze, dlaczego ma przejmować się
Pańskimi potrzebami, skoro ma swoje większe
(i jemu bliższe)? Jeśli w ten sposób spojrzymy na
funkcjonowanie samorządu, wtedy czasy geszefciarzy dość szybko się skończą.

Czasem jest tak, że samorządy muszą zabiegać
o dofinansowania na wyższych szczeblach.
Wtedy w grę wchodzi już polityka partyjna – wy
wesprzecie nas, my damy pieniądze na drogę.

– Geszeft jest wpisany w polski system
prawny. Dość powiedzieć, że art. 2 tzw. Konstytucji stanowi, że „Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym realizującym zasady sprawiedliwości społecznej”, co oznacza,
że Rzeczpospolita nie jest państwem Prawa
a o Sprawiedliwości można zapomnieć. Więc

Utrzymywanie jednostek budżetowych i spółek komunalnych to sposób by: znaleźć fuchy dla
partyjnych działaczy i/ lub przewalać kasę.
W żydowskim powiedzeniu interes jest
wtedy, gdy zarabia dwóch, bo gdy zarabia tylko jeden, wtedy jest geszeft. Żyjemy w świecie
ustawowego „geszeftu”. Jest jednak alternatywa, ale ludziom musi się chcieć chcieć.
Gdy przyjrzymy się kosztom realizowania
zadań własnych JST przez jednostki budżetowe, albo spółki komunalne, wtedy okaże się, że
są one wielokrotnie wyższe niż gdyby zajmowały się tym podmioty zewnętrzne (przykład
pierwszy z brzegu to zarządzanie lokalami
komunalnymi). Ale jest również pytanie o to
dlaczego czegoś nie udaje się zrobić, albo nie
udaje się zrobić w terminie.

więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDAŻ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
• Beton i bloczki fundamentowe
• Pospółka, żwir, piasek, tłuczeń

• Szamba, kręgi betonowe
• Usługi – HDS, koparka, dłużyca
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Marki, ul. Okólna 43A/43B, Tel. 227811441, 690174618
www.pwdevelopment.com.pl

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
2 2 787 07 11
664 200 502

Dołącz do grona
najemców
Galerii Wołomin!
Zostań partnerem franczyzowym jednej z sieci, m. in:

tel: 696 980 492
www.galeriawolomin.pl
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Odbudować mercedesa

Odszkodowanie
za zbrodnie
Za ludobójstwo i zniszczenia
mienia nie spowodowane wojną
należy się Polsce odszkodowanie.
Tylko czy nasz kraj upomni się
o nie tak, jak zrobiła to Namibia?

Kamil Gumienny: Kiedy zaczęła się
Pana przygoda z motoryzacją?
Jacek Czerwiński: – Moje pierwsze

chwile z motoryzacją miały miejsce
jeszcze w szkole podstawowej. Wieczorami, w garażu rodziców, pracowałem przy polskich motocyklach.
Później poszedłem do szkoły samochodowej, a po szkole zatrudniłem się
w firmie, która zajmowała się odbudową pojazdów zabytkowych. I tak od
15 lat dłubię przy tych samochodach.

Jakie pojazdy do Pana trafiają?

w zakupie, ale trzeba włożyć więcej
pieniędzy w remont. Zdarzają się
podziurawione samochody, które ledwo co stoją na kołach. Trafiają się
też takie rodzynki, gdzie wystarczy
zerwać starą powłokę lakierniczą,
zrobić lekkie poprawki blacharskie
i z powrotem pomalować. Czasem
wymagana jest też naprawa podzespołów i podstawowy serwis.

– Do każdego samochodu należy
podejść indywidualnie. Odrestaurowanie zwykle trwa minimum rok.
Jest to ciężka praca blacharzy, lakierników i mechaników. Łączny koszt,
wraz z zakupem części, może wynosić nawet 150-200 tysięcy złotych.

Jaki jest ich stan?

– Myślę, że tak. Moimi klientami
są głównie kolekcjonerzy. Mówią,
że zawsze marzyli o takim samochodzie. Jeśli ich stać, to robią kolekcję
swoich samochodów marzeń i raz
na jakiś czas, przy ładnej pogodzie,

– Głównie zajmuję się mercedesami, więc przede wszystkim mam
rozeznanie w tej marce. Najbardziej
teraz pożądanymi i niestety jednymi
z droższych są na przykład mercedes
190 SL czy 280 SL „Pagoda”. Kolekcjonerzy kupują też tak zwane „pontony”,
czyli 220S cabrio i coupe. To są bardzo poszukiwane modele, na których
na pewno się nie straci. Zauważyłem
też spore zainteresowanie modelami
W123 coupe, czyli tzw. „beczka” i W107.

Co młodszymi modelami?

– Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby kupić taki samochód
i doprowadzić go do dobrego stanu.
Mamy moment, w którym modele
z lat 80 i 90 nie są jeszcze bardzo
drogie, ale w przyszłości z pewnością zyskają na wartości. Myślę,
że roczny wzrost wartości klasycznego mercedesa może wynosić kilka procent. Ceny młodszych modeli
trochę wolniej rosną, ponieważ jest
ich jeszcze sporo na rynku. Im mniej
zabytkowych samochodów na rynku, tym cena bardziej idzie w górę.

– Kiedyś do firmy, w której pracowałem trafił austin A10 wyprodukowany w 1946 roku. Samochód był
tak prosty w konstrukcji, że zastanawialiśmy się, czy faktycznie coś
może być tak zaprojektowane. Brakowało do niego części, ponieważ
jest to bardzo nietypowy samochód.
Musieliśmy przerabiać elementy
z nowszych samochodów, aby je
dopasować. Najciekawszym mercedesem, przy jakim pracowałem, był
300 S cabrio. Robiliśmy częściową
odbudowę, czyli malowanie, remont
silnika i zawieszenia. Zostawiliśmy
dużo oryginalnych części, ponieważ
był w bardzo dobrym stanie.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW WWL-008
naprawy bieżące, klimatyzacje, hamowania)

Da się przewidzieć, jakie modele
wkrótce będą pożądane na rynku?

Pracował Pan przy odbudowie jakiegoś nietypowego samochodu?

REKLAMA

TACHOGRAFY (analogowe, cyfrowe, instalacja, naprawy)

– Zdecydowanie. Jestem pewien,
że nawet nieodrestaurowany, zniszczony samochód z każdym rokiem
zyskuje na wartości. Rynek pojazdów
zabytkowych rozwija się i jest bardzo
duży popyt na te samochody. A powoli zaczyna ich brakować...

Pana klienci spełniają swoje marzenia
z dzieciństwa?

Adwokat Anna błach
Kancelaria Adwokacka
Nadma, ul. malinowa 10
tel. 22 214 01 46
tel. 692 383 412

AUTO-MYJNIA (wszystkie typy pojazdów)
AUTO-SERWIS (zawieszenia, geometria kół, wulkanizacja,

odrestaurowany, klasyczny samochód
może być lokatą kapitału?

Jest Pan w stanie podać przykładowy
koszt i czas naprawy zabytkowego
mercedesa?

– Moją specjalnością są mercedesy. Szczególnie modele typu SL
i SC. Wyjątkowo, dla jednego klienta, robię samochody innych marek,
jak na przykład buick. Zdarzają się
też pojazdy wojskowe. Staram się
skupiać na jednej marce i myślę,
że w mercedesach wyspecjalizowałem się dobrze.

– To zależy od klienta i tego,
jaki samochód zakupił. Wiele zależy też od budżetu, jaki klient może
przeznaczyć na odbudowę. Bardziej
zniszczony samochód jest tańszy

wybierają się na przejażdżkę. Są to
ludzie, którzy mają już odpowiedni
wiek i osiągnęli swoje w życiu. Mają
czas i pieniądze na zabawę.

fot. JaCeK CzerwiŃsKi

Przypomnijmy – od 1990 roku rząd niemiecki przekazał Namibii pomoc w wysokości 870 mln euro pośrednio za dokonane
100 lat temu ludobójstwo na plemionach Namibii. Trwają kolejne
negocjacje pomiędzy Namibią i Berlinem co do ostatecznego zadość uczynienia za te zbrodnie. Tymczasem u nas żaden rząd od
1990 roku nie zwrócił się nawet do Niemiec o wypłatę odszkodowań za zbrodnie nie mające związku z działaniami wojennymi.
Jeżeli powstanie warszawskie było akcją zbrojną i w bombardowanym mieście waliły się kamienice i ginęli cywile to były to
niestety działania zbrojne – ale już bestialskie wymordowanie
cywilów w zajętych przez Niemców dzielnicach Ochoty i Woli
takimi działaniami nie były. Tak jak i nie było nim pedantyczne
wysadzanie Warszawy po kapitulacji powstania. Za to należy
się nam odszkodowanie, które pozwoliłoby wybudować 3,4 linie
metra i odbudować wiele historycznych budynków, które do dziś
się tego nie doczekały. Podobnie ma się sprawa z eksterminacją
wsi Michniów w Świętokrzyskim czy pacyfikację Zamojszczyzny.
Tak samo z ludobójstwem jakiego na ponad 100 tys. Polakach
dokonała ukraińska-faszystowska UPA-OUN. Skoro obecne władze Ukrainy w swych uchwałach fetują te zbrodnicze organizacje,
a ich dowódcom stawiają pomniki, skoro wliczają je w skład
swych historycznych „niepodległościowych” dokonań, to również
za ich zbrodnie powinny odpowiedzieć finansowo. Nie tylko za
wymordowanie ponad stu tysięcy naszych rodaków w tym kobiet
i dzieci, ale również za zniszczenie mienia i dobytku, czyli za setki
spalonych wsi. Odszkodowania – choćby policzyć je w kwotach
porównywalnych, jakie płaci się za osobę zabitą w katastrofie
lotniczej, powinny iść w dziesiątkach jeśli nie setkach mld euro.
UPA-OUN mordowała też Żydów więc aż prosi się wspólna akcja
Polski i Izraela w tym kierunku. Natomiast w przypadku, gdy
„biedna” Ukraina mając pieniądze na pomniki Bandery nie będzie
ich miała na odszkodowania, spokojnie możemy się w ich ramach
zadowolić zwróceniem nam polskiego Lwowa. Mogę to napisać,
bo już dziś ukraińscy politycy odwołujący się do tradycji UPA-OUN
i „bohaterskich” walk SS Galizjen mają roszczenia terytorialne
do Polski obejmujące Przemyśl, Zamość, Chełm i całe tzw.
Zasanie.

Słyną z niezawodności, trwałości i świetnego wykończenia. Rekordziści pokonali
nimi miliony kilometrów i żartują, że przez ten czas silnik dopiero się „docierał”.
Mowa o klasycznych samochodach z gwiazdą, czyli mercedesach. Jacek Czerwiński
specjalizuje się w odbudowie tych maszyn w Wołominie. Opowiedział nam o swojej
pracy, pasji i rynku pojazdów zabytkowych.

Wołomin
Szosa Jadowska 53
tel./fax: 22 776 10 08
22 776 18 28
www.zientara.com.pl

BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

Praca z zabytkami jest dużą odpowiedzialnością?

– Tak, dosyć. Klienci nam powierzają swój majątek. Zabytek nie
kosztuje 500 czy 1000 złotych, choć
na samochody o takiej wartości też
trzeba uważać. Jest to spora suma
pieniędzy, za którą jestem odpowiedzialny od momentu odebrania
samochodu od klienta do momentu oddania. Trzeba na te samochody
chuchać, dmuchać i zabezpieczać.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1.08.2016 r.
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2015 poz. 1774 ze zmianami) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia
1.08.2016 roku do dnia 22.08.2016 roku wykaz lokali stanowiących własność Miasta Zielonka,
przeznaczonych do sprzedaży na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIV/198/16 Rady Miasta
Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotowym wykazem w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.00 , wtorki - czwartki w godz. 8.00 – 16.00,
piątki w godz. 8.00 – 15.00.
REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

- sól drogowa, workowana i luzem
- pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń
- cement, wapno, węgiel
- ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa
- sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.

Leœniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 92, tel. 22 787 80 07, 696 066 033
www.budamrek.pl

RENOWACJA POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH
OLDTIMER SERVICE
Jacek Czerwiński

tel. 508-137-779
e-mail: czerwinskijacek@wp.pl

05-200 Wołomin, Nowe Lipiny, ul. Niska 1
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SKLEP ŻELAZNY

W ostatnim czasie w Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym
Szpitala Powiatowego w Wołominie
urodzili się m.in.:

Sandra, córka Elżbiety i Dariusza Werelich
z Radzymina
ur. 6.08.2016 r. o godz. 19.20
waga 4140 g, wzrost 54 cm.

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl

Wołomin
ul.Moniuszki 9

Taczka Budowlana od 119,00 zł
Pompa W-Z od 129,00 zł
Kosz od 109,00 zł
Pompa do szamba z rozdrabniaczem 259,00 zł
Stojak na worki na śmieci 3 elem. od 65,00 zł

czynny:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
tel.: 22 787-92-08

Zosia, córka Anny i Marcina Wyrzykowskich
z Lipinek
ur. 6.08.2016 r. o godz. 16.30
waga 3200 g, wzrost 55 cm.

Róża, córka Pauliny i Leszka Komorzyckich
z Kobyłki
ur. 7.08.2016 r. o godz. 10.40
waga 3440 g, wzrost 53 cm.

Kacperek, syn Izy i Konrada Kalinowskich
z Radzymina
ur. 5.08.2016 r. o godz. 13.45
waga 3700 g, wzrost 59 cm.
REKLAMA

Polska

Polska
Polska
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REKLAMA

PROMOCJA WEŁNY
ISOVER Lambda 39
GR. 150/6,9 m
cena 85zł/rolka

Miasto Zielonka

Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka

j.mucka@firma-dom.pl

Rodzinna gra edukacyjna- Bitwa Warszawska 1920 roku
14 sierpnia 2016 r. w ramach obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.
zapraszamy do uczestnictwa w Rodzinnej grze edukacyjnej 2016 - Bitwa
Warszawska 1920 roku w godzinach ok. 12:00-17:00 na błoniach w Ossowie.
Takie Interaktywne spotkanie z historią ma na celu promowanie kultury i ochrony
naszego dziedzictwa, to jednocześnie interaktywne spotkanie z historią, kontakt
i obcowanie z kulturą a tym samym upamiętnienie bohaterów Bitwy Warszawskiej.
Dbałość o tradycję i kulturę regionu. Każdy uczestnik poprzez merytoryczną wartość gry, dowie się o postaciach historycznych szczególnie o generałach związanych
z ziemiami powiatu wołomińskiego. To niestandardowe przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu kultywowanie lokalnej, jakże bogatej historii.
Podczas gry uczestnicy odwiedzą historyczne miejsca, w których trzeba będzie wykazać się umiejętnością korzystania z mapy po nieoznakowanych szlakach. Zadaniem startujących będzie dotarcie do wskazanych na mapie miejsc we wskazanym
obszarze i znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie lub wykonanie niezbędnej
czynności.
Zebranie wszystkich 6 poprawnych odpowiedzi, daje możliwość rozwiązania zagadki konkursowej a to upoważnia do wypełnienia kuponu konkursowego. Na zakończenie gry, po godz. 17:00 zostanie rozlosowanych 40 kuponów, a ich właściciele
otrzymają nagrody.
W grze mogą uczestniczyć zarówno całe rodziny jaki i indywidualne osoby dorosłe
oraz dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
Pomysłodawcą oraz realizatorem gry jest Fundacja Dzieci-Dzieciom z Kobyłki –
www.dzieci-dzieciom.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego”

Fundacja Dzieci-Dzieciom
ul. Nadarzyńska 56, 05-230 Kobyłka T. 22/ 778-90-85
www.dzieci-dzieciom.pl biuro@dzieci-dzieciom.pl
KRS: 0000439410, NIP: 1251618962, REGON: 146403294

Oprocentowanie zmienne w skali
. roku
Lokatę można zakładać przez system bankowości internetowej sb@nk

LOKATA
PIŁKARSKA 2016

Warszawski
Bank Spółdzielczy
WBS Bank
www.bank-wbs.pl

Rewitalizacja w Zielonce
Miasto Zielonka przystąpiło do aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Zielonka
na lata 2007-2013” z docelowym opracowaniem dokumentu pt. „Lokalny Program
Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na lata 2016-2022”. Lokalny Program Rewitalizacji
opracowany zostanie w ramach realizacji projektu pt. „Aktualizacja programu
rewitalizacji dla Miasta Zielonka”, na realizację którego pozyskana została dotacja
celowa – decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Rewitalizacją zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020,
nazywamy: „kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne,
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe)”. Rewitalizacja wykorzystując
specyficzne, lokalne uwarunkowania jest narzędziem wspierającym
potencjał miasta na rzecz mieszkańców, przestrzeni miejskiej
oraz lokalnej gospodarki. Wszelkie
przedsięwzięcia realizowane są
w myśl idei zrównoważonego rozwoju, jak również mają na celu:
- poprawę jakości życia mieszkańców,
- optymalne
zagospodarowanie
przestrzeni publicznych służących
społeczności miejskiej,
- poprawę warunków dla lokalnych
przedsiębiorców, a docelowo tworzenie nowych miejsc pracy.
Rewitalizacja realizowana jest
przez interesariuszy zmian, wśród
których są m. in. właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, mieszkańcy i inni.
Lokalny Program Rewitalizacji
określa granice występowania obszaru kryzysowego/ zdegradowanego, na którym skoncentrowane
są negatywne zjawiska społeczno
-przestrzenne. Na zidentyfikowanym
obszarze zdegradowanym (który
może składać się z kilku mniejszych

podobszarów) mogą być prowadzone
działania rewitalizacyjne, ukierunkowane na konkretne zmiany w mieście.
Obszar wskazany jako obszar rewitalizacji swoim zasięgiem może objąć
nie więcej niż 20% powierzchni gminy,
zamieszkałej przez nie więcej niż 30%
ludności miasta. Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji odbywa się
na podstawie sporządzonej diagnozy
czynników i zjawisk kryzysowych oraz
konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedstawicielami różnych grup
społecznych oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
Miasto Zielonka w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych
przeprowadziło w dniach 26.07. 28.07.2016 r. trzy spotkania z mieszkańcami. Spotkania, po krótkiej części prezentacyjnej, miały charakter
warsztatów diagnostycznych, podczas których mieszkańcy wypowiadali
się nt. zdiagnozowanych obszarów

zdegradowanych, proponowali granice obszaru rewitalizacji, wskazywali główne problemy oraz konkretne
działania zmierzające do poprawy
komfortu życia w Zielonce, a których
realizacji oczekiwaliby w bliższej lub
dalszej przyszłości.
W dniach 22.07. - 29.07.2016 r. prowadzone było również badanie ankietowe, celem którego było zebranie informacji potrzebnych do optymalnego
wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji oraz zidentyfikowanie przedsięwzięć potrzebnych społeczności Miasta Zielonka.
W najbliższym czasie tj. 17.08.2016 r.
planowane jest spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, gdzie głównym tematem będzie rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw na terenie
Miasta Zielonka oraz możliwości ich
aktywnego udziału w działaniach rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Krzyż�wka nr 168
POZIOMO:
1A) reżyser „Zmienników”;
1H) kamień w kolorach tęczy;
3G) pierwiastek, helowiec;
5G) Kulesza, aktorka;
6A) dostarczana przez kuriera;
7G) legowisko misia;
8A) rodzaj żaglowca;
9G) bywa fałszywy;
10A) mieszkała nad nią kaczka
dziwaczka;
11G) najdłuższa rzeka Francji.
PIONOWO:
A1) autor bajek;
C6) z trzciny lub buraków;
E6) zbiornik z mieszadłem do mieszania masy czekoladowej;
G2) z łasiczką;
G7) kielich z legend;
H5) chińczyk lub warcaby;
I1) Genowefa z kabaretu;
I7) budowla bez ścian;
J5) boczny lub ślepy;
K1) stalowy sznur;
K7) biała w piosence Bajmu.

naGroDa
nIeSPoDZIanKa

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 12 utworzą hasło.
Rozwiązanie wpisane do diagramu należy przesłać do 19 sierpnia na adres redakcji
(z dopiskiem: krzyżówka nr 168).
W korespondencji proszę podać imię, nazwisko i adres.
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Dam pracę
 Przyjmę kierowcę do pracy. Prawo jazdy C+E, stała współpraca, tel. 503 368 242
 Zatrudnię do prac przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
 Zatrudnię kierowcę kategorii C +
E w ruchu międzynarodowym, tel.
606 253 776
 Hotel Warszawianka, Centrum
Kongresowe w Jachrance poszukuje
w związku z dynamicznym rozwojem,
chętnych do pracy na stanowiska:
recepcjonista, kucharz, pomoc kuchenna, cukiernik, steward, kierowca
melexa, kelner, pokojowa, inspektor
służby pięter, housman, pracownik
magazynu działu służby pięter. Aplikacje prosimy wysyłać na e-mail: hr@
warszawianka.pl, tel. (22) 768 94 39

Firma Tijelo poszukuje pracowników do nowego sklepu z bielizną w nowej Galerii Wołomin.
Wymagania: wykształcenie
minimum średnie, dyspozycyjność. CV na adres e-mail:
praca@tijelo.pl
Kucharzy, kelnerów, pomoce
kuchni zatrudni Hotel Pałac
Alexandrinum w Krubkach
Górkach. CV prosimy wysyłać
na adres: r.wydra@palac-alexandrinum.pl
Młodą, energiczną zatrudnię do
sklepu mięsnego w Wołominie,
tel. 663 759 706
 Dawi Auto. Sewrwis zatrudni blacharza
i lakiernika (z możliwością zakwaterowania). Marki, tel. 501 016 555

Różne
 Naprawa sprzętu AGD. Pralki, zmywarki,
piekarniki. Z dojazdem do klienta - Radzymin i okolice, tel. 784 524 586

REKUPERATORY, KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA, CENT. ODKURZACZE
NAWIEWNIKI OKIENNE, ELEKTR. SYSTEMY GRZEWCZE
DORADZTWO - MONTAŻ - SERWIS
Wołomin, ul. Łukasiewicza 11 lok. 21
Andrzej Świderek

Tel. www.rekuwent.com
501 021 091

Wynajem rębaka do gałęzi, tel.
666 402 668
 Wykonam wszelkie prace ogrodniczo-porządkowe w ogrodzie, na działce,
posesji, tel. 519 843 888

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013
 Kupię topole, telefon 22 781 25 11,
502 82 70 89

Sprzedam

Usługi różne
 Profesjonalne mycie i czyszczenie:
elewacji budynków, dachów, kostki
brukowej, itp. tel. 514 333 290

Pranie i czyszczenie dywanów,
kanap, tapicerki meblowej
i samochodowej, tel. 514 333 290
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Toczenie, frezowanie, ostrzenie
narzędzi, CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
 Usługi remontowe – rok założenia
1979. Klinkier, szalowanie schodów,
ściany gipsowo-kartonowe, glazura,
terakota, ocieplanie poddaszy z wykończeniem, tel. 22 786 88 62, 600 667 586

Wyrób i sprzedaż materiałów budowlanych – E. Kalicki.
Ogrodzenia betonowe, pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO
i inne. Atrakcyjne ceny. Klembów,
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 98, tel.
22 799 93 89; 604 555 651

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
tynki akrylowe itp.
parapety zewnętrzne
podbitki dachowe

tel. 501 379 549

w w w. n o v b u d . i n f o . p l

 Artystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

STUDNIE
Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

FILTRY do WODY

odżelaziacze - odkamieniacze

tel. 783-509-003
USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów,
parkingów
- sprzątanie placów, targowisk, terenów pod budowę
- obsługa imprez okolicznościowych
Sprzątanie,
wiosenne porządki
Sprzedaż pojemników
120, 240, 1100 m3 i inne typy

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D
tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65
e-mail: imperf@imperf.com.pl

STUDNIE

Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl
tel. 604 211 417

Badanie
ﬁzykochemiczne wody.
Filtry do wody.
tel. 783 800 800

Usługi hydrauliczne instalacje
wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania i gazowe. Uprawnienia. www.hydraulik-wolomin.pl, tel. 602 724 738
 Docieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
 Remonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 22 787 84 61, 698 653 445

Hydraulik Pogotowie 24h Pogotowie wodno-kanalizacyjne
24h, instalacje sanitarne c.o.
Instalacje gazowe, montaż,
spawanie, sprawdzanie szczelności, ciśnieniowe udrażnianie
kanalizacji, tel. 501 195 176,
www.hydraulikbrzuchalski.pl

MIAŁ, GROSZEK, DOBREJ JAKOŚCI
DreWno KomInKoWe. TanIo!

501 122 370

 Sprzedam sztachety olchowe, szalówka, więźba dachowa, kantówka,
drewno opałowe, tel. 600 627 699
 Produkcja i sprzedaż materiałów
budowlanych: stropy, pustaki , ogrodzenia betonowe, podmurówki, tel.
604 486 478
 Sprzedam meble młodzieżowe, witryny pokojowe (do dowolnego ustawienia), tel. 22 786 23 51, 784 711 136

Betoniarstwo – Janusz Ostaszyk.
Kobyłka, ul. Ketlinga 4, telefon
786 17 53, 602 388 709

Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K, tel. 22
786 55 75, 602 516 890
Bramy garażowe, automaty do
bram, domofony, wideodomofony, doradztwo, sprzedaż, montaż, serwis, tel. 695 252 052, www.
robramex.pl, e-mail: robramex@
robram.pl

Przeprowadzki, transport,
www.trans.mart.pl, telefon
22 781 60 03, 601 911 362

Projektowe usługi
Geodeta inż. Piotr Patejuk,
mapy, podziały itp. Wołomin,
ul. Ujazdowa 14, tel.: 793 573 169,
501 310 258

Gastronomiczne
 Bar Maleńki. Radzymin, ul. Konstytucji 3 maja 3, tel. 22 786 52 86.
Najsmaczniejsze obiady domowe
w powiecie!

Obsługa imprez
CUKIERNIA BANASIAK
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Sklepy hurtowe, restauracje, kawiarnie,
sale weselne itp.
tel. 502 617 823, 508 142 375

Auto
Gaz
montaż, serwis.
Mechanika pojazdowa,
wieloletnie doświadczenie

FHU „Wiktor” Trojany 37 B,
www.fhu-wiktor.com.pl
tel. 606 992 461

Nauka i szkolenia

L

Auto Szkoła A. Rosłon

kat. A, M, A1, A2, A, B+E, B1, B C C E D
psychotechnika, szkolenia okresowe,
kursy kwalifikacji wstępnej, tel. 608 690 918,
22 786 70 90, www.roslon.prawojazdy.com

 Matematyka, ﬁzyka, chemia. Dojazd,
tel. 518 810 630

Nieruchomości sprzedam
 Nadbiel - mała, cicha wieś 10 km od
Wołomina - Sprzedam bezpośrednio
działki budowlane po 1000 m2 z
warunkami zabudowy, media. Tel.
502 268 646
 Super dom 196/900 Kobyłka centrum. Sprzedam, zamienię na mieszkanie, tel. 795 617 434
 Dwa domy, działka 670 m2. Tanio
sprzedam, zamienię. Wołomin, tel.
531 050 022

Nieruchomości wynajmę
 Szukam do wynajęcia mały domek
lub część domu z osobnym wejściem,
tel. 668 884 740

Fauna i ﬂora
 ”Kameleon” sklep zoologiczno
-wędkarski, art. dla zwierząt Wołomin,
ul. Armii Krajowej 29, Tłuszcz, ul. Głowackiego 2B, tel. 502 389 962

SKLEP OGRODNICZY
www.witona.prv.pl
Radzymin, ul. Norwida 22
tel. 786 52 55, fax 786 54 31

Czynny: pon. - pt. 800-1800, sob.800-1600,niedz.1000-1400

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
 Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
 Układanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, telefon
663 51 17 71
 Usługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Hydraulika – pełen zakres, montaż instalacji urządzeń gazowych,
hydraulika c.o., tel. 514 166 055
Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224

Tuje szmaragd od 5 zł sprzedam,
tel. 604 291 654

Usługi komputerowe
 Serwis laptopów, komputerów
stacjonarnych, usuwanie wirusów, strony internetowe, Wołomin,
ul. Kościelna 20. Dojazd do klienta,
tel. 787 999 504

Motoryzacja kupię

AUTO – SKUP

Płacimy GOTÓWKĄ
Dojeżdżamy do klienta

Tel. 691-613-708

KUPUJEMY
WSZYSTKIE
AUTA

z roczników
1995-2013

Motoryzacja sprzedam
 Sprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, tel.
787 10 92

Budowlane usługi
 Usługi szklarskie, Pachulski Waldemar. Szliﬁernia szkła i luster, witraże,
szkło hartowane i kominkowe, Radzymin, ul. Jana Pawła II 41 B, tel. 786 67 43,
fax 22 763 08 07, www.szklarze.com.pl,
kontakt@szklarze.com.pl

Instalacje wodno-kanalizacyjne,
centralne ogrzewanie, przyłącza sieci.
tel.: 692-215-107

Sprzedaż piasku, żwiru, ziemi,
Radzymin, ul. Polna 13. Krzysztof Koźlik, tel. 502 366 154

 Pralnia, ul. Sikorskiego 27A w
Wołominie. Letnia promocja – 20%.

SPRZEDAŻ WĘGLA

Kompleksowe usługi
hydrauliczne i gazowe

Transportowe usługi

Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396
Pracownia złotnicza – wyrób,
naprawa, skup i sprzedaż złotej i srebrnej biżuterii. Ząbki,
ul. Targowa 11, tel. 22 781 45 55

Docieplenia budynków

czyszczenie elewacji szybko i solidnie,
wieloletnie doświadczenie.
Firma budowlana z Dąbrówki
ul. Kościelna 37, tel. 503 155 944,
502 220 117 tanio, solidnie

BRUKARSTWO

podwórza, podjazdy, opaski, chodniki,
odwadnianie terenu, parkingi itp.
Schody, Tarasy, Palisady itd
Grzegorz Lewandowski

tel. 512 289 277, Dąbrówka Trojany 83 A
Sprzedaż i układanie kostki
brukowej granitowej. Sprzedaż
piasku wiślanego, żwiru, tłocznia, rozbiórka obiektów, tel.
604 405 826
Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222

Motoryzacja usługi
Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl
 Lakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, tel. 22
761 10 26
HOLOWANIE POJAZDÓW
MECHANIKA
BLACHARSTWO Rafał Krogulec 601 717 458
LAKIERNICTWO
WULKANIZACJA

05-200 Wołomin - Duczki, ul. Zachodnia 2
tel./fax 22 787-73-84, kom. 601 717 385

Sklep zoologiczny „Świat Zwierzaka” Radzymin, ul. Wł. Reymonta
12 lok. 121. Koty. Psy. Gryzonie.
Ptaki. Rybki. W ofercie posiadamy:
- produkty lecznicze, weterynaryjne
(odrobaczanie, kleszcze, obroże)
– witaminy, - akcesoria i zabawki,
- kosmetyka i higiena, - przysmaki,
- karmy mokre (duży wybór), - karmy suche (duży wybór), bytowe,
hipoalergiczne, weterynaryjne
i wiele, wiele innych... Towar sprowadzamy również pod zamówienie
Klienta. Jesteśmy dla Was, Waszych
pupili, wszystko w konkurencyjnych
cenach! Jesteśmy na fb - Świat Zwierzaka. Godziny otwarcia pon.-pt.
10.00-18.00, sob. 9.00-13.00, tel.
504 98 99 58
Gabinet weterynaryjny
Przy Orlej

lekarz weterynarii
Michał Dąbrowski
Ząbki, ul. Orla 20, tel. 22 799 23 35, 505 077 525,
www.weterynarz-zabki.waw.pl.
Zapraszamy: pn. -pt. 10.00-20.00 sob. 10.00-16.00

Zdrowie i uroda
 Lekarz Konrad Strzelczyk. Internista,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Gabinet lekarski Wołomin – Majdan,
ul. Rzymska 12 ,EKG, L4, wizyty domowe.
Zapisy tel. 609 555 700, 22 776 32 53

KADent – szeroki zakres usług
Katarzyna Adamus-Domańska

Zagościniec, ul. Kolejowa 12
tel. 692 657 226
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REKLAMA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
Starosta Wołomiński zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina z dnia 17 czerwca 2016 r.
postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.16.2016
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„Rozbudowie drogi gminnej ul. Laskowej w Wołominie”
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do
realizacji drogi:
−
ew. nr: 27/1, 27/2, 194/7 obręb 0014-14, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr: 190/17, 190/22, 190/23, 239/6, 255/1, 255/2, 255/3, 261/6, 261/7, 262,
271 obręb 0015-15, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 1, 109 (109/1*, 109/2), 110 (110/1*, 110/2), 114/1 (114/3*, 114/6*, 114/5,
114/4), 173 (173/3*, 173/4) obręb 0020-20, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 37/4, 63 (63/1*, 63/2), 64, 65, 94/4, 94/5, 176/11, 176/12, 176/19, 176/20,
176/29 (176/39*, 176/40), 176/37 (176/42*, 176/41, 176/43), 176/26 (176/44*,
176/45), 176/38, 177, 178/2, 178/3, 178/4, 179, 180/1 (180/4*, 180/5), 180/3
(180/6*, 180/7) obręb 0021-21, jednostka ew. Wołomin – miasto,
xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających
teren niezbędny do realizacji drogi
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza liniami rozgraniczającymi teren
niezbędny do realizacji drogi

i na działkach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do
realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia
terenu:
−
ew. nr: 29/3, 81/2, 81/5, 82, 83, 84, 85, 122/1, 123, 125, 146, 147, 148, 149, 150,
157, 195 obręb 0014-14, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 184/20, 184/25, 184/26, 184/29, 184/30, 184/53, 184/54, 186, 189, 190/3,
190/4 obręb 0015-15, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 102, 114/1 (114/3, 114/6, 114/5, 114/4), 115/3, 177, 175, 176/1, 176/2
obręb 0020-20, jednostka ew. Wołomin – miasto,
−
ew. nr 143/2 obręb 0021-21, jednostka ew. Wołomin – miasto,
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę
istniejącej sieci uzbrojenia)
oraz na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny
do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę innych dróg
publicznych:
−
ew. nr: 114/1 (114/3, 114/4, 114/5, 114/6), 115/3 obręb 0020-20, jednostka ew.
Wołomin – miasto,
−
ew. nr: 143/2 obręb 0021-21, jednostka ew. Wołomin – miasto.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można
zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział
Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16,
śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16 oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej
sprawy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu
o posiadane materiały.

fakty.kryminalne
22.07.2016

 Wołomin. Pracownicy firmy powiadomili o kradzieży 220 mb przewodu
telekomunikacyjnego naziemnego na
szkodę firmy Orange.
 Wołomin. Mieszkanka Wołomina
powiadomiła, iż na klatce schodowej
idący za nią nieznany mężczyzna
usiłował dokonać kradzieży poprzez
zerwanie z jej szyi złotego łańcuszka.
Zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż
zerwany łańcuszek w trakcie ucieczki
upadł sprawcy na podłogę.
 Wołomin. Kradzież zaparkowanego
przy ulicy, zamkniętego na fabryczne zamki samochodu marki Toyota
Corolla koloru czarnego, rok produkcji
2004. Suma strat: 19.300 zł.

23.07.2016

 Mokre. Sprawcy przecięli „ucho”
kłódki zabezpieczającej bramę wjazdową posesji, a następnie z terenu
nieruchomości skradli specjalistyczną
przyczepę przystosowaną do przewozu pojazdów marki Remork koloru
szarego, rok produkcji 2003. Suma
strat: ok. 5.000 zł.
 Kobyłka. Sprawcy, po uprzednim
zniszczeniu przęsła betonowego
i ogrodzenia, dostali się na teren
posesji, a następnie (po uprzednim
wyważeniu okna) dostali się do
mieszkania i skradli radioodtwarzacz
oraz dwa rowery, pozostawili je
przed domem, a następnie uciekli.
Z domu nic nie zginęło. Suma strat:
5.000 zł.
 Wołomin. Z klatki schodowej bloku
mieszkalnego sprawca skradł rower
marki Kross z zamontowanym fotelikiem dziecięcym oraz koszykiem na
zakupy. Suma strat: około 1.215 zł.
 Wołomin. Kradzież pojazdu marki
Volkswagen T4 koloru granatowego,
rok produkcji 1996. Suma strat:
6.000 zł.

24.07.2016

 Ząbki. Sprawca skradł z wystawy
w rejonie cmentarza 2 sztuki nagrobków
granitowych pochodzenia skandynawskiego w kolorze czarnym i niebieskim.
Nagrobki nie były grawerowane. Suma
strat: 20.000 zł.

25.07.2016

 Marki. Sprawcy, po uprzednim
wyłamaniu rolety oraz okna, dostali się
do kontenera budowlanego i skradli dwa
radiotelefony marki Motorola XTR 446
o wartości 3.000 zł oraz urządzenia
do pomiarów kątów i odległości marki
Tachimetru TCR407 o wartości 17.000 zł.
Suma strat: 20.000 zł.
 Wola Rasztowska. Sprawca skradł 6
sztuk paneli ogrodzeniowych. Suma strat:
1.500 zł.

26.07.2016

 Zabraniec. Sprawca skradł z terenu
nieogrodzonej działki budowlanej kostkę
betonową. Suma strat: 600 zł.

27.07.2016

 Wołomin. Kradzież stojaka metalowego wraz z banerem reklamowym
pozostawionego przy ulicy. Suma strat:
800 zł.

30.07.2016

 Zielonka. Artur M. skradł narzędzia
ogrodnicze poprzez zabranie ich z regałów wystawowych. Suma start: 5.000 zł.
 Słupno. Nieznany sprawca skradł 37
sztuk stalowych przęseł ogrodzeniowych
posesji. Suma strat: 2.590 zł.
 Wołomin. Z terenu klatki schodowej
nieznany sprawca skradł rower, który
przypięty był do poręczy schodów. Suma
strat: 1.299 zł.

31.07.2016

 Marki. Nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony

pasażera, włamał się do samochodu na
parkingu niestrzeżonym, a następnie
skradł: laptop o wartości 2.500 zł, zestaw
głośnomówiący o wartości 300 zł oraz
pieczątkę firmową. Suma strat: 3.000 zł.

1.08.2016

 Wołomin. Nieznany sprawca skradł
ceowniki zespawane z rozbiórki konstrukcji na terenie kolejowym. Suma strat:
około 800 zł.
 Nowe Załubice. Nieznany sprawca, wykorzystując chwilową nieuwagę
sprzedawcy, skradł szuﬂadę kasową wraz
z zawartością pieniędzy w kwocie około
900 zł. Suma strat: około 1.000 zł.
 Ząbki. Nieznany sprawca skradł dwie
tablice rejestracyjne z pojazdu stojącego
na parkingu. Suma strat: 190 zł.

2.08.2016

 Ząbki. Nieznany sprawca skradł rower
z zamontowanym fotelikiem dziecięcym
pozostawionym w garażu podziemnym.
Suma strat: 650 zł.
 Leśniakowizna. Nieznany sprawca
skradł z ogrodzonej, niezamkniętej działki
rekreacyjnej: drewniany wychodek, aluminiową taczkę, puszkę impregnatu do
drewna i ręczną pompę do wody. Suma
strat: 1.000 zł.

3.08.2016

 Dybów. Nieznany sprawca wszedł
na teren ogrodzonej posesji, a następnie skradł przyczepkę ciężarową wraz
z agregatem prądotwórczym. Suma strat:
50.000 zł.
 Marki. Nieznany sprawca, po uprzednim pokonaniu linki zabezpieczającej,
skradł rower przypięty do ogrodzenia
posesji. Suma strat: 1.400 zł.
Informacje uzyskane od rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej Policji
Tomasza Sitka.
opr. eda

Wakacyjny niezbędnik rodzica

KFC Wołomin

Kiedy już opadnie z nas zmęczenie, spowodowane
trudami całego roku (proszę wybaczyć „szkolne”
podejście do odmierzania upływającego czasu; mam
jednak wrażenie, że wielu rodziców traktuje okres
wakacji jako swoistą „przerwę” przed rozpoczęciem
kolejnego etapu), zaczynamy spokojniej analizować
swoje rodzicielskie sukcesy i porażki, a także
planować zmiany.
POSZUKUJEMY:

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI KLIENTA
PRACOWNIKÓW KUCHNI
Nasza oferta







Ciekawa, stabilna, pełna wyzwań praca
Pakiet profesjonalnych szkoleń i możliwość rozwoju
Praca w przyjaznej atmosferze, w dynamicznym, otwartym zespole nastawionym na realizację ambitnych
celów
Szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego
Grafik dostosowany do indywidualnych potrzeb
Atrakcyjny pakiet benefitów oraz nagrody i premie za dobre wyniki pracy

Nasze oczekiwania






Otwartość i komunikatywność
Pozytywna energia i pomysłowość
Dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie
Umiejętność pracy w zespole
Książeczka sanitarno-epidemiologiczna będzie mile widziana

mateusz.witak@amrest.eu; 507-343-337
malgorzata.jalbrzyko@amrest.eu; 571-407-474
KFC Wołomin
Ul. Geodetów 2
05-200 Wołomin

MARtA bąK, PSYChoLoG
Nadrabiając całoroczne zaległości w czytaniu,
a przy okazji porządkując domową bibliotekę,
wpadł mi w ręce cieniutki zeszycik, wydany w cyklu „Biblioteczka Synodalna”, zawierający, jak głosi
tytuł „Żartobliwe chwyty w poważnym wychowaniu”. Autorem jest Lluis Cassany Riera, a lektura
zaledwie kilkunastostronicowej publikacji dostarczyła mi – oprócz świetnej rozrywki – także
inspiracji do podzielenia się z Państwem garścią
pomysłów, będących efektem doświadczeń wielu
rodziców. Może okażą się one pomocne, nie tylko
w czasie wakacji? W pierwszej części zajmiemy
się głównie dziećmi w młodszym wieku.
• Nie wyręczajcie dziecka pod żadnym pozorem,
jeżeli może coś zrobić samodzielnie; nawet jeśli
zrobilibyście to lepiej i szybciej;
• Kiedy spotkacie się z nieposłuszeństwem, najpierw zapytajcie o powód, potem starajcie się
zrozumieć, następnie zastanówcie się się, czy
były powody do nieposłuszeństwa, a dopiero na
końcu pociągnijcie do odpowiedzialności;
• Porządek we własnym otoczeniu jest odbiciem
ładu w głowie; pokazujcie dzieciom, że o rzeczy
trzeba dbać;
• Dawajcie dzieciom przykłady posłuszeństwa,
poprzez przestrzeganie zasad ruchu drogowego, norm społecznych, ale też powstrzymywanie
się od krytykowania np. swoich przełożonych;
• Starajcie się wydawać niewiele poleceń; czyńcie to w sposób dla dziecka zrozumiały;
• Zamiast rozkazywać, zaproponujcie coś; zamiast narzucać – podpowiedzcie; zamiast wymagać – uzasadnijcie... w ten sposób, być może,

nie dacie dziecku tylu powodów do nieposłuszeństwa;
• Jednym ze sposobów uczenia odpowiedzialności, jest obarczanie dziecka obowiązkami rodzinnymi, tak, by jego praca służyła wszystkim
domownikom;
• Nie karzcie, aby uciszyć swój gniew, ale po to,
by uczynić dziecko lepszym. Starajcie się wykorzystać karę do dobrych celów (zamiast „nie będziesz wychodzić przez tydzień na podwórko”,
powiedzcie „Przez tydzień będziesz wstawać
rano po bułki”);
• Jeśli dziecko was okłamie, nie mówcie mu,
że jest kłamczuchem, tylko że powiedziało nieprawdę; kłamstwo jest sygnałem alarmowym,
mówiącym, że coś jest nie w porządku; w większości przypadków kłamstwa mają przyczynę,
którą trzeba odszukać i usunąć;
• Wasze dziecko ma umiejętność, która was przerasta: zdolność do wyczuwania uczuć i panującej
atmosfery – dbajcie o „nastrój”, który je otacza;
• Codziennie przyglądajcie się przez chwilę swojemu dziecku; zdarza się, że czasem patrzycie na
nie, a nie widzicie go...
• Opowiadajcie rodzinne historie; twórzcie własne rytuały i tradycje;
• Nie krzyczcie, nie bądźcie głusi;
• Jeśli chcecie, by wasze dziecko mówiło prawdę,
sami nie uciekajcie się do kłamstw, nawet niewielkich;
• Pamiętajcie, że jesteście dla dziecka nie tylko rodzicami: jesteście jego bezpieczeństwem,
jego encyklopedią, wzorem, bohaterami. Jesteście jego całym światem. Starajcie się doskonalić, gdyż w ten sposób lepszy będzie świat waszego dziecka.
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Handel na targowisku jakoś się kręci

Maksymalne skutki
minimalnej stawki

Czwartek, godzina 8:15. Wokół Targowiska Miejskiego w Wołominie przy ul. 1-go Maja
jest spory ruch. Ciężko znaleźć miejsce parkingowe. Po kolejnym kółku, w końcu udaje
mi się znaleźć skrawek przestrzeni i mogę udać się na przeszpiegi. Jak w tym miejscu
trzyma się handel?
Kamil Gumienny
Jest spory ruch, choć nie można tego porównać do tłumów, które
pamiętam jeszcze z lat 90. Ludzie
bez pośpiechu przemierzają alejki
w poszukiwaniu produktów. Zatrzymują się, żeby podpytać sprzedawcę,
zrobić zakupy lub po prostu obejrzeć
towar. A towaru jest całkiem sporo.

Jakość i smak
Co kilka metrów znajduje się inne
stanowisko na przykład z warzywami
i owocami. Spytałem jedną ze sprzedawczyń, dlaczego ludzie wybierają warzywa z targowiska. Odparła,
że przede wszystkim zależy im na jakości i smaku. Wolą czasem zapłacić
złotówkę czy dwa złote więcej niż
w supermarkecie, ale mieć pewność,
że warzywa są zdrowe i naturalne. To
ostatnie słowo bardzo często przewijało się w dalszych rozmowach.
Zdrowe i naturalne, czyli hodowane tak, jak robiło się to kiedyś - bez
sztucznych dodatków. Nie ma dużych różnic w cenach pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, zwykle
jest to kilkadziesiąt groszy. Przykładowo: kilogram pomidorów kosztuje
3,50 zł, cebula po 3 zł za kilogram,
a krajowa papryka po 5 zł. Papryka
bez dopisku krajowa – 4,50 zł.

Naturalnie, towar naturalny

Pyszne i zdrowe
Od kapci i butów, przez ubrania,
drobnostki za kilka złotych, po dywany i damskie torby. Wybór jest spory. Są też grzyby, owoce leśne i jaja.
Trafiłem na młodego sprzedawcę
jaj, który mimo wieku, targowisko
odwiedza już od 15 lat. Wcześniej
jako pomocnik, teraz samodzielnie.
Do Wołomina przyjeżdża z powiatu mińskiego. Sprzedawane jaja pochodzą z jego fermy drobiu. Klienci
cenią je za smak i jakość. Jeśli raz się
sprzeda dobry jakościowo produkt,
to klient wróci. I wraca. Akurat podeszła pani, stała klientka. Poprosiła
o 12 jaj. Dodała, że są pyszne i nie ma
porównania do tych ze sklepu. Handlowiec dodał, że jeśli z jego produktem coś będzie nie tak, to od razu
dostanie odzew ze strony klienta.
Przy następnych zakupach powie,
co jego zdaniem należy poprawić,
a ferma natychmiast będzie mogła
zareagować. Na przykład w okresie
zimowym, żółtko ma nieco bledszą
barwę, ponieważ kury jedzą mniej
zieleniny. Żeby żółtka znów miały piękną barwę, do karmy należy
dodać trochę marchwi lub pokrzywy. Poza tym, dzięki bezpośredniej
sprzedaży, można poznać ludzi i zawrzeć – nieraz wieloletnie – znajomości. Jaj schodzi sporo, ale jak dodał
sprzedawca, widać znaczny spadek
klientów w ostatnich latach. A po ile
te jajeczka? Przedział cenowy: od 25
groszy za jedno, najmniejsze, po 75
groszy za piękne, duże.

Zdrowe i pyszne
W jednej budce porozmawiałem
ze sprzedawcami mięsa i wędlin. Dowiedziałem się, że ludzie wolą takie
mięso niż marketowe, ponieważ lepiej smakuje i nie jest napompowane
wodą. Zostały mi pokazane dwa kawałki golonki: surowy i wędzony. Miły
pan podkreśli, że dokładnie tak powinna wyglądać naturalna, dobra golonka! Mięso jest krojone na oczach
kupującego, więc wszystko widać jak
na dłoni. Akurat weszła klientka. Potwierdziła jakość mięsa i powiedziała, że skwarki z tego boczku są takie,
jak kilkadziesiąt lat temu. - Smakuje
jak mięso u mojego dziadka – dodała.
Wszak babcia może sobie pozwolić
na to, aby rano wybrać się na targowisko po świeże produkty. Młodzi są
wtedy w pracy albo szkole, życie pędzi. Zapytałem, czy wśród klientów
trafiają się reprezentanci generacji
Snapchata i Facebooka. Jest ich bardzo mało, ponieważ, jak powiedziała
pani sprzedawczyni, wolą iść do supermarketu. Wygodnie włożyć mięso
do wózeczka, albo kupić sobie byle
pizzę. - A mięso z supermarketu, sam
pan wie, jakie jest – podsumowała.
Tym samym, wielu młodszych może
odkryć sekret pysznego, babcinego
obiadu. Żeby schabowe były takie,
jak u babci, trzeba sięgnąć po odpowiednie mięso. Tylko to już wymaga
zaangażowania i porannej pobudki.
I urlop akurat trzeba mieć.

Michał Torbiński
Centrum Wolnego Rynku
michal@torbinski.pl
www.torbinski.pl

Do czego prowadzą nowe regulacje
Na początku roku 2017 wchodzi w życie ustawa wprowadzająca
minimalną stawkę godzinową, jaką może zarabiać osoba wykonująca zlecenie lub świadcząca usługi, ustanawiająca jej wysokość na
poziomie 12 zł/h z planem corocznej waloryzacji. Nowe regulacje
mają dotyczyć zarówno umów zlecenia jak i pracy wykonywanej
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli samozatrudnienia. Zgodnie z retoryką ustawodawcy, mają one poprawić sytuację
najmniej zarabiających na rynku pracy i spowodować podniesienie
płac, jednak realia są nieubłagane, a ustawa nie tylko nie poprawi
losu najbiedniejszych, ale spowoduje jeszcze większe trudności
w znalezieniu zatrudnienia, wzrost bezrobocia oraz coraz większe
zainteresowania emigracją z Polski.
Ustawa bezlitośnie uderzy w ludzi najmniej zarabiających powodując wypchnięcie i ich z rynku pracy. Ci, którzy do tej pory zarabiali
mało, ale jednak dzięki pracowitości udawało im się jakość wiązać
koniec z końcem teraz prawdopodobnie stracą możliwość legalnego
zatrudnienia. Bardzo często dotyczy to studentów lub osób dopiero
wchodzących na rynek pracy, którzy nie mając odpowiednich umiejętności i doświadczenia, nie wypracowują dużego zysku dla firmy,
a co za tymi idzie ich wynagrodzenie też nie jest wysokie. Stracą oni
możliwość rozwoju, nauki niezbędnych umiejętności i zdobywania
doświadczenia.
Niewątpliwie, bardzo ucierpią również pracownicy firm i same
firmy, których działalność umożliwia zatrudnianie za stawkę niższą
niż ustawowa. Branże, które mogą służyć jako przykład to przede
wszystkim: usługi sprzątające i pokrewne, ochrona i budowlanka.
W tych przypadkach jasno widać, że stracą absolutnie wszyscy, zaczynając od pracowników, którzy mogą obawiać się o swoje zatrudnienie, przez firmy, którym wzrosną koszty, a kończąc na klientach,
gdyż będą musieli za wiele usług płacić więcej niż dotychczas.

Co dalej?
Lokalni sprzedawcy na plecach
czują przede wszystkim oddech supermarketów. Nie obawiają się Galerii Handlowej, ponieważ tam będą
raczej inne produkty, niż u nich. Odbiorca też inny. Dowiedziałem się,
że problemem są podatki. Wielkie
sieci handlowe często unikają ich
płacenia. Jak ma z tym walczyć mały
handlarz, który zapłacić musi zawsze?

Lokalni przedsiębiorcy

fot. KG

Kolejny sprzedawca reprezentuje już młodsze pokolenie obecnych dwudziestoparolatków. Jednak
rówieśnicy nie są jego głównymi
klientami. Najwięcej jest emerytów.
Powiedział, że młodsi czasem przychodzą, lecz jest ich bardzo mało. Na
zakupy decydują się tylko ci, którzy
zostali nauczeni tego przez rodziców lub dziadków. Reszta wybiera
supermarket, bo szybciej, wygodniej
i nieraz taniej. Dodał, że handlowcy
z targowiska raczej nie mają szans na
konkurencję cenową z dużymi sieciami handlowymi. Supermarket może

wybrać sobie jak najtańszy towar,
a handlowcy nie zawsze mogą sobie
pozwolić na takie obniżki cen. Szczególnie, gdy sprzedają swój własny.
Bywa tak, że jest mały ruch, ponieważ akurat któryś z okolicznych supermarketów zrobił dużą przecenę.
Wynika z tego, że każda większa promocja może odbić się na dziennym
utargu. Wraz z każdym otwartym
supermarketem ruch na targowisku
systematycznie spadał. Choć sprzedawca podkreślił, że dobry jakościowo towar zawsze obroni się sam.

Najnowsza ustawa dotycząca
minimalnej stawki godzinowej
niewątpliwie pociągnie za sobą
wiele zmian na rynku pracy.
Niestety wszystkie negatywne.

Na lokalnym wołomińskim rynku pracy sytuacja nie wygląda
inaczej. - Koszty pracy to największy wydatek w mojej firmie. Podnosząc pensję, nie mam wyjścia i albo będę musiał kogoś zwolnić
albo podnieść ceny - mówi jeden z przedsiębiorców naszego powiatu,
który woli zachować anonimowość. - Chyba lepiej jest pracować za
10 zł/h niż nie pracować w ogóle - stwierdza inny.
Niestety bardzo często mali przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić na podniesienie pensji nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego,
że i tak firma balansuje na granicy opłacalności. W takich przypadkach będzie to gwóźdź do trumny dla ich działalności, a pracownicy
będą musieli poszukać innego zatrudnienia.
Podstawową kwestią jest jednak to, że nikt nikogo do pracy nie
zmusza. Człowiek sam wie, że lepiej jest dla niego pracować i zarabiać mało niż nie zarabiać w ogóle, dlatego bardzo często boi się
o swoje stanowisko pracy mimo, że nie jest to wymarzone miejsce.
Po prostu, alternatywą nie jest zarabiać więcej, ale nie zarabiać nic
lub przebywać na zasiłku.
więcej na stronie: www.fakty-wwl.pl
REKLAMA

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
2 2 787 07 11
664 200 502
REKLAMA

ESTETYKA DOMU

Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

Docieplanie budynków
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

