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15 września w wołomińskiej Izbie Muzealnej Wodiczków miał miejsce recital
Katarzyny Wilk - obecnie światowej sławy solistki, która swoją karierę muzyczną
rozpoczynała w Wołominie.

P

racownicy
poszukiwani

PILNE! Zatrudnię osoby

Recital Katarzyny Wilk
I i II stopnia im. W. Lutosławskiego. Przez kilka pierwszych
lat uczyła się gry na fortepianie,
następnie na flecie poprzecznym,
by w roku 2006 zdecydować się
na śpiew solowy. Podczas studiów
na wydziale Wokalno-Aktorskim
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, w klasie prof.
Dariusza Paradowskiego, wyjechała
w 2011 roku na stypendium Erasmus do Holandii, gdzie później
kontynuowała studia magisterskie.
Technikę wokalną doskonaliła
uczestnicząc w kursach mistrzowskich Paula Esswooda, Charlotte
Lehmann, Nelly Miricioiu, Claudio
Desderiego, Roba Chafina i innych.
Katarzyna Wilk jest zdobywczynią drugiego miejsca i nagrody
publiczności w Konkursie Wolnym w Kasteel Dorwerth 2013
w Holandii, laureatką pierwszego
miejsca w II Konkursie Wokalno-Organowym w Neuss w Niemczech (2014), a także Konkursu
Wokalnego w Verviers w Belgii
(2014). Od czasu zdobycia tytułu
magistra sztuki w 2014 roku,
Katarzyna wykonała rolę Lucy w

„Operze za trzy grosze” K. Weilla w
Venlo (Holandia), rolę Weltgeist w
operze „Die Schudigkeit des ersten
Gebots” W.A. Mozarta w Eijsden
(Holandia), a także była solistką
Opera Comique Maastricht w
kwietniu 2015. W lipcu i sierpniu
bieżącego roku wzięła udział w
Festiwalu Operowym SummerFest Opera Theater Pittsburgh
w Stanach Zjednoczonych, gdzie
oprócz serii koncertów wykonała
rolę Susanny w „Weselu Figara”
W. A. Mozarta.
Zgodnie z tradycją Izby, koncert
profesjonalnie poprowadził Leszek
Patejuk, który zapoznał gości z
życiorysami kompozytorów, przetłumaczył teksty na język polski
i opowiedział parę muzycznych
ciekawostek.
W programie Wieczoru pojawiły
się m.in. takie utwory jak: H. Purcell
- „If Music Be The Food Of Love”,
G.F. Händel - Da Tempeste z „Giulio
Cesare”, W.A. Mozart - Giunse Alfin
il momento... Deh vieni non tardar z
„Wesela Figara”, czy B. Britten - Be
Kind And Curteous ze „Snu nocy
letniej”.

Zielonka to Polska
dla Marysi Kowalczewskiej
z Argentyny

Zielonka w życiu tej rodziny zawsze była ważna i o niej mówi już
kolejne pokolenie. Córki wychował
w polskiej tradycji, w szacunku
dla wartości patriotycznych, w
szacunku dla wartości rodzinnych.
Obydwie mówią znakomicie po
polsku, podobnie jak ich dzieci. O
domu w Zielonce wiedzą wszystko.
Znają go z fotografii, z opowiadań
rodziców i wielkiej ich tęsknoty
za nim. Kiedy obecna właścicielka
części domu Alicja Wyczółkowska,
zaprosiła Marysię do siebie, było
to dla Marysi wielkim szczęściem i
spełnieniem marzeń.
Ofotografowała każde zachowane sprzed wojny drzewo, które
bezbłędnie odnajdywała na terenie

- We wrześniu minęły cztery
lata od powstania Izby Muzealnej
Wodiczków w Wołominie, dlatego
na ten mały jubileusz zaprosiliśmy
wyjątkowego gościa - powiedziała
gospodyni Izby Danuta Michalik
witając wypełnioną po brzegi
publiczność. - Kasia zaśpiewała u
nas w styczniu 2013 r. na pierwszym Wieczorze Muzycznym.
Od tego czasu udało nam się
zorganizować ich już dwadzieścia.
Wieczory te promują naszych rodzimych artystów, którzy koncertują już, tak jak Kasia, na całym
świecie. Rzadziej niestety możemy
ich usłyszeć w rodzinnym mieście
- dodała.
Katarzyna Wilk ukończyła studia Opera i Śpiew Klasyczny w
Konserwatorium Maastricht w
Holandii. Swoją muzyczną edukację rozpoczęła jednak w Wołominie. Od 1996 r. była członkiem
wołomińskiego Chóru Miejskiego
„Cantus Cordis”, gdzie mając 9
lat wystąpiła pierwszy raz jako
solistka. Od 1998 roku uczęszczała
do Prywatnej Szkoły Muzycznej

Urodziła się w 1939 r. w Rumunii. Po raz pierwszy
do Polski z Argentyny przyleciała w 2000 roku, a następnie w maju 2015 r. Kiedy jednak dotarła do niej
wiadomość, że rodzina Kowalczewskich organizuje
kolejny zjazd rodzinny, nie wahała się ani chwili i
przyleciała na rodzinne spotkanie 12 września br.
Major Antoni Kowalczewski (dla
rodziny i przyjaciół Tolek) swoje
zawodowe i rodzinne życie wiązał z
Zielonką. Pracował w Wojskowym
Instytucie Technicznym Uzbrojenia.Tu jego krewny, dr med. Józef Michał Kowalczewski w 1932
r.wybudował dom przy ul. Wesoł
2 (obecnie nr 4). Antoni wkrótce
potem wybudował dom. Tabliczka
na domu informowała:
Wieś Siwki, ul. Rzeczna nr 1
Dom Antoniego Kowalczewskiego
(obecnie Kościuszki 20).
Na jednym z towarzyskich spotkań w Zielonce (być może brydżu)
poznał Janinę Mroczkowską - swoją
przyszłą żonę. Po ślubie zamieszkali
w swoim domu.
W 1939 r. wraz z żoną, która była
w ciąży, zmuszony okolicznościami

opuszcza kraj i udaje się do Rumunii. Tu w Rumunii w październiku
1939 r. rodzi się jego starsza córka
Marysia, a w 1943 r. na terenie
Anglii Hania. Rodzina marzy o
powrocie do kraju, do Zielonki. Jest
to jednak niemożliwe. Kolejnym
miejscem krótkiego pobytu majora
Antoniego Kowalczewskiego jest
Francja. Podróżują po Francji. W
ten to sposób na skutek prośby
żony, żegnają się z Europą, którą
opuszczają na zawsze w 1949 r. Z
Marsylii statkiem Florida płyną do
Argentyny. Z uwagi na charakter
pracy (zawsze jako wojskowy) mjr
Antoni Kowalczewski jako jedyny
z rodziny przyjmuje obywatelstwo
argentyńskie. Jest wybitnym specjalistą z zakresu balistyki. Ma tytuł
profesora.

do pracy do cukierni w Karpinie.

Tel. 500-760-720.
Zatrudnię sprzedawców - ekspedientki do sklepu spożywczego w
Tłuszczu, tel. 604-483-223.

Katarzyna

Wilk (fot. arch. artystki)

Katarzynie akompaniowała wołominianka - Anna Kornacka,
która jest nie tylko koncertującą
pianistką, ale także pedagogiem.
Z Izbą Muzealną Wodiczków związana jest od kilku lat, gdzie, razem
z flecistką Beatą Kierzkowską,
prowadzi Podwieczorki Muzyczne
dla dzieci, a także akompaniuje
wykonawcom podczas Wieczorów
Muzycznych.
Wśród gości Wieczoru, znaleźli
się żona Bohdana Wodiczki - Halina oraz wieloletni dyrygent Teatru
Wielkiego Opery Narodowej w
Warszawie Bogdan Olędzki, a także dawne koleżanki Kasi z Chóru
Cantus Cordis. Zachwyceni goście
zgotowali wykonawczyniom gorące
owacje, które musiały zakończyć się
bisem, na który Katarzyna przygotowała Chopina. (oprac. am)
ogrodu, w którym była przecież po
raz pierwszy w życiu. Na pamiątkę
wzięła z ogrodu szyszkę i garstkę
ziemi. Obydwie panie od razu
znalazły wspólny język. Marysia
cieszyła się, że chociaż dom utracony jest na zawsze, to znajduje się w
tak godnych rękach i jest tak pięknie urządzony. Zdobią go przecież
obrazy Witolda Wyczółkowskiego.
Jeszcze tylko dwa miejsca pozostały
do zapamiętania i utrwalenia na
fotografii: Glinianki i dom dr med.
Józefa Kowalczewskiego przy ul.
Wesołej 4.
Joanna Zaniewska - Janusz
- kuzynka Marysi i wnuczka dr
med. Józefa Kowalczewskiego

REKLAMA

Firma Mekoprint Cables Sp. z o.o., producent wiązek
kablowych w Wołominie zatrudniający około 165 osób
poszukuje pracowników produkcji na stanowisko:

Operator/-ka produkcji
Obowiązki
- realizacja produkcji na podstawie dziennych planów,
według dokumentacji technicznej,
- kontrola wyrobów zgodnie z planami kontroli,
- dbałość o jakość wykonanego produktu,
- dbałość o powierzone mienie,
- terminowa realizacja zadań.

Wymagania
-

zaangażowanie, sumienność, dokładność,
umiejętność pracy w zespole,
chęć do dalszej nauki,
dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym.

Dodatkowym atutem będzie
- doświadczenie przy obsłudze maszyn,
- znajomość rysunku technicznego.

Oferujemy
-

umowę o pracę,
dobrą atmosferę pracy w międzynarodowym środowisku,
możliwość realizacji własnych pomysłów,
szkolenia branżowe.

Prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „monter-operator” na poniższy adres
wraz z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (ustawa o
ochronie danych osobowych z 29.8.97, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”:

Mekoprint Cables Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 7B
05-200 Wołomin, tel. 22 767 04 63
lub e-mail: teresa.was@molexknutsen.pl

ekspedientkę do skleZatrudnię

pu spożywczego w Zielonce, tel.
22 781-94-58.
Firma

budowlana zatrudni osoby z
doświadczeniem do prac remontowych,
chętnie glazurników, tylko poważne
oferty od osób niepijących. Stałe zatrudnienie bez przestojów zimą. Tel.
501-042-429.
Firma z branży finansowej zatrudni osoby w wieku pow. 25 lat
na stanowisko Doradcy Klienta,
oferujemy stabilny, długoletni
czas zatrudnienia, tel. 517-090224, e-mail: rekrutacja.eden@
edenfinance.pl
Zatrudnię

do wykończania wnętrz,
elewacje, itp. Tel. 602-430-355.
Zatrudnię

panią do poprawek krawieckich, niepalącą. Tel. 692-607-519.
Fryzjerkę

męską w Ząbkach zatrudnię.
Tel. 509-265-644.
Zatrudnię

do sklepu spożywczego,
Zielonka. Tel. 730-992-817.
Lakiernika

mebli, Słupno. Tel. 501368-268.
Zatrudnię

do prac przy hydraulice
młodego mężczyznę, mile widziane
doświadczenie. Tel. 506-938-884.
Samodzielne szwaczki, krawcowe
do zakładu krawieckiego w Kobyłce.
Praca stała. Tel. 601-212-850.
Do
 pracy w kuchni przyjmę panie. Tel.
695-992-667.
Zatrudnię

pracowników do produkcji
zderzaków i skrzynek gazowych. Mile
widziana praktyka. Tel. 602-607-986.
Zatrudnię sprzedawczynię w sklepie spożywczym w Zielonce. Tel.
22 781-94-58.
Zatrudnię przy elewacjach i wykończeniach. Tel. 691-575-287 Kobyłka.
Zatrudnię

krawcowe do zakładu w
Zielonce. Tel. 602-310-711.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego w Wołominie. Tel.
509-788-942.
Zatrudnię

elektryka/pomocnika do lat
40 w Zielonce. Tel. 693-794-992.
Zatrudnię

kierowcę C+E na zestaw
tandema z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym. Tel. 602607-986.
Przyjmę

hydraulika lub pomoc hydraulika. Tel. 604-599-914.
Zatrudnię

kolorystę do mieszalni
lakierów samochodowych. Tel. 668316-352.
elektryka. Tel. 602-704-936.
Zatrudnię

Cukiernika

i osoby chętne do pracy w
cukierni. Tel. 509-259-723.
piekarza z okolic Tłuszcza.
Zatrudnię

Tel. 507-705-220.
 Zatrudnimy osobę na stanowisku
pakowania brykietu drzewnego. Miejsce pracy Wołomin. 92 zł/h. Tel. 501630-492.
Ekspedientkę

do sklepu odzieżowego
CH Arkadia. Tel. 502-472-383.
Zatrudnię

do pracy mechanika samochodowego. Tel. 605-397-727.
Zatrudnię

kosmetyczkę z umiejętnością manicure i pedicure oraz manicurzystkę. Tel. 510-275-517.
fryzjerkę lub wynajmę saZatrudnię

modzielne stanowisko. Przyjmę uczniów
na fryzjerstwo. Tel. 510-275-517.
monter ogrodzeń, balustrad
Spawacz

z doświadczeniem. Prawo jazdy kat. B.
Tel. 503-011-394.
Agencja

Ochrony zatrudni pracowników z okolic: Tłuszcz, Mokra Wieś,
Szewnica, Dębe Małe, Urle, Łochów
do pilnowania trakcji kolejowej. Tel.
530-744-762 lub 22-837-15-74.
Zatrudnię

do kwiaciarni w Wołominie
kobietę z praktyką. Tel. 602-696-785.
Kierowcę

C+E + HDS, W-wa okolice,
dobre zarobki. Tel. 502-060-552.
Zatrudnię

opiekunkę do dwojga dzieci
w Wołominie (5 lat i 9 lat). Tel. 607159-088.
Przyjmę

blacharzy, dekarzy lub całe
ekipy. Wysokie zarobki. Praca Kobyłka,
okolice. Tel. 607-767-069.
Firma

Fantsy Food Kobyłka, ul. Szeroka
51 zatrudni panie w wieku 25-55 lat, oraz
panów 25-40 lat, przy produkcji żywności,
praca na dwie zmiany. Praca dla osób
niepalących. Tel. 22 771-91-83.
Zatrudnię

kosmetyczkę-manicurzystkę i fryzjerkę. Tel. 660-744-949.
Zakład

w Markach zatrudni krawcowe.
Tel. 512-103-182.
Zatrudnię krawcowe, Zielonka, dobre zarobki, 501-782-512.
Zatrudnię

kobietę lub mężczyznę, na
stanowisko sprzedawcy na Stacji Paliw
Statoil w Karpinie przy trasie S8. Tel.
603-765-320.
budowlana zatrudni pracownika
Firma

ze znajomością obsługi komputera. CV
na maila: kadry@cialbud.pl

Zatrudnię krawcową, Wołomin. Tel.
600-921-556.
Zatrudnię

ślusarza, Zielonka. Tel.
880-275-116.
Zatrudnię

pomoc hydraulika, mile
widziane doświadczenie. Tel. 798072-817.
Zatrudnię

ślusarzy-spawaczy TIG,
MIG (balustrady i konstrukcje). Kobyłka. Tel. 502-532-500.
Zatrudnię

kasjerkę do baru orientalnego. Tel. 880-929-289.
Zatrudnię

krawcowe do zakładu,
praca stała, szycie. Tel. 784-063-083.
Manicurzystkę

– zatrudnię w Studio
Urody Femina w Wołominie. Tel. 500396-601.
Zatrudnię

zaopatrzeniowca artykułów
spożywczo-gastronomicznych z prawem jazdy kat. B, praca od 3, 4 rano.
Tel. 667-758-599 okolice Radzymina.
Zatrudnię

mechanika samochodowego, Wołomin. Tel. 609-248-254.
Stacja

Paliw BP WIKTORIA w Zielonce, Al. Piłsudskiego 17/19 zatrudni
pracownika na stanowisko: kasjer-sprzedawca oraz pracownik podjazdu,
umowa o pracę. Telefon: 509-615-226,
22 771-94-15.
Przyjmę

do pracy – produkcja spożywcza. Praca w nocy. Tel. 665-307-211.
Opieka

do osoby starszej, chodzącej.
Zielonka. Tel. 795-107-410.
Mechanika

samochodowego. Kobyłka. Tel. 503-195-556.
Kelnerkę

z doświadczeniem do
pizzerii Da Grasso w Radzyminie. CV
na adres: L.miasko@wp.pl
Do
 pierogarni, okolice Radzymina. Tel.
603-033-251.
Przyjmę cukiernika lub z doświadczeniem cukierniczym. Tel. 604587-211.
Przyjmę do pracy w cukierni w
Guzowatce. Tel. 600-700-635 lub
698-672-147.
Zatrudnię

energetyka do budowy
linii kablowych i napowietrznych. Tel.
507-590-807.
panie na produkcję. Tel.
Zatrudnię

605-855-506.
Firma Instalatorska zatrudni elektryka instalatora sieci Lan oraz
pomocników z doświadczeniem.
Wiadomość: biuro@pghsc.pl, tel.
501-598-497, 664-023-046.
Pomocnika

hydraulika zatrudnię. Tel.
505-438-814.
Zatrudnię

panią lubiącą i umiejącą
gotować lub emerytowaną kucharkę,
Wołomin. Tel. 531-777-289.
Zatrudnię

ekspedientki do sklepu
spożywczego w Ząbkach tel. 501008-540.
Carrefour Wileńska, W-wa, ul. Targowa 72 zatrudni osoby na stanowisko KASJER/KA. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr tel. 22 511-29-90/43.
Zatrudnię handlowca w transporcie
i spedycji, www.magnatt.eu, CV na
biuro@magnatt.eu
kierowcę kuriera, najlepiej
Zatrudnię

z doświadczeniem. Tel. 662-069-542.
Zatrudnię

w ALKOHOLE 24H, Wołomin. Tel. 533-981-331.
zbrojarzy i zbrojarza ze
Zatrudnię

znajomością rysunku. Tel. 506-025-729.
Do
 stolarni Stanisławów, pow. Mińsk
Mazowiecki. Tel. 573-410-044 po 17.00.
Fryzjerkę damsko-męską,
Zatrudnię

Wołomin. Tel. 664-192-930.
Zatrudnię

do bufetu na basenie w
Wołominie. Tel. 515-136-293.
Zatrudnię

spawacza. Tel. 504-268994.
Firma

API Market zatrudni Kierownika/Kierowniczkę do sklepu
spożywczego, w rejonie: Konstancin, Mokotów, Bemowo, Pruszków,
Ursus, biuro@apimarket.pl, tel. 22
787 92 14 wew. 11.
budowy, doświadczeKierownika

nie, ang./franc., albud@albud.com.pl,
22 787-54-58.
Konstruktor

aluminium ze znajomością CNC, doświadczenie, albud@
albud.com.pl, 22 787-54-58.
aluminium i
Projektant/konstruktor

drewno, Auto CAD, doświadczenie,
albud@albud.com.pl, 22 787-54-58.
Stolarza

z doświadczeniem, pełny
etat, Wołomin, ul. Łukasiewicza 9,
608-461-258.
Pomocnika

lakiernika, pełny etat, Wołomin, ul. Łukasiewicza 9, 608-461-258.
Przyjmę

na stałe do pomocy (prace w
ogrodzie) osobę samotną, bez nałogów.
Warunki dobre, całodobowe wyżywienie
i mieszkanie. Tel. 504 642 -701.
kasjera-sprzedawca DeZatrudnię

likatesy Centrum Wołomin, tel. 606104-507.
Zatrudnię

ekspedientkę do sklepu
spożywczego w Radzyminie, tel.
501-592-598.
Zatrudnię

ekspedientkę do sklepu
spożywczego, Ciemne k. Radzymina, tel. 604-482-806.
Kaletników

do montażu toreb skórzanych, 692-428-479
Krojczego

do krojenia toreb skórzanych, 692-428-479
Maszynistki

do szycia toreb skórzanych, 692-428-479.
Mężczyznę

do pierogów na noce,
dodatkowa. Tel. 504-543-369.

