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Rozmowa z Marzanną Staszak, mieszkanką gminy Jadów, kandydatką 
na wójta Jadowa w nadchodzących wyborach.

Twierdzi Pani, że działalność pu-
bliczna, szczególnie samorządowa 
to przede wszystkim rozwiązywa-
nie problemów codziennych. Co 
Pani ma dokładnie na myśli?

 Tak właśnie uważam. Niektórzy 
chcieliby rozwiązywać problemy lu-
dzi w ogóle się z nimi nie kontaktu-
jąc, bo uważają, że oni wiedzą lepiej 

czego ludziom potrzeba. Niektórzy 
analizują sytuację gminy poprzez 
tony dokumentów. Ja uważam, że 
wręcz przeciwnie, trzeba do ludzi 
dotrzeć, wysłuchać ich, zrozumieć 
i dopiero wtedy podjąć decyzję. Za-
rządzanie w samorządzie to nie jest 
gra w komputerze, to nie jest sztuka 
dla sztuki. Po drugiej stronie są prze-

Rozpoczyna się jedna z największych inwestycji oświatowych w Radzy-
minie. Chodzi o budowę nowoczesnego kompleksu szkolnego wartego ok. 
22 mln zł, który powstanie na terenie obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Radzyminie przy ul. 11-go Listopada.

W ramach inwestycji ma powstać 
energooszczędny obiekt, w skład któ-
rego wejdą: budynek gimnazjum wraz 
z salą gimnastyczną z widownią, z za-
pleczem socjalnym, kawiarnią, kuch-
nią z prawdziwego zdarzenia, nowo-
czesną biblioteką, świetlicą. Na uwagę 
będą zasługiwały także nowoczesne 
pracownie z wyposażeniem multime-

dialnym.
Pod pewnymi względami obiekt 

będzie się wyróżniał na tle podob-
nych szkół w powiecie wołomińskim. 
– Przy budowie zastosujemy jedną 
z najnowocześniejszych technolo-
gii budowy uwzględniając wszystkie 
aspekty oszczędnościowe. System 
grzewczy będzie zasilany przy pomo-

cy pomp cieplnych, a wspomagająco 
będzie funkcjonowała sieć gazowa, w 
momencie niskich temperatur, gdy 
zaszłaby taka konieczność. W ramach 
oszczędności będą również zainstalo-
wane solary, które będą zabezpieczać 
ciepłą wodę dla kuchni i stołówki a 
także część sanitarną – wylicza wice-
burmistrz Radzymina Andrzej Siar-
na.

Projekt jest tak dostosowany, aby 
spełnić wszelkie warunki niezbędne 
do pozyskania dofi nansowania.  - Na 
pewno będziemy występować o środ-
ki do Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz do Totalizatora Sportowego czy 
też do Urzędu Marszałkowskiego – 
zapewnia wiceburmistrz Radzymina.

Zaletą kompleksu będzie lokaliza-
cja wielu placówek oświatowych w 
jednym miejscu. Rodzic przyjeżdża-
jąc po dzieci będzie mógł odebrać 
praktycznie wszystkie swoje pociechy 
chodzące do przedszkola, podsta-
wówki czy gimnazjum.

Szkoła ma powstać w ciągu 2 lat.

Red.

cież żywi ludzie, którzy odczuwają, 

którzy mają swoje potrzeby.  

Dokończenie str. 5

Tłuszcz
12 sierpnia br. odbyło się prze-

kazanie terenu budowy Stacji 
Uzdatniania Wody w miejsco-
wości Łysobyki. Inwestorem tego 
zadania jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Tłuszczu, zaś wy-
konawcą fi rma Bartosz sp.j. Buj-
wicki, Sobiech z Białegostoku. Na 
realizację tej inwestycji Gmina 
Tłuszcz pozyskała 1 mln zł  do-
fi nansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
natomiast Zakład Gospodarki Ko-
munalnej pozyskał dofi nansowa-
nie w kwocie 628 600,00 zł z UE 
EFRROW PROW 2007-2013.Ter-
min zakończenia prac zaplanowa-
no na 31.05.2015r.
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Wybory samorządowe już lada moment. Do 16 listopada zostało już 
zaledwie 1,5 miesiąca. Co prawda niektórzy kandydaci promują się w spo-
sób permanentny  przez całe lata, inni dopiero zaczną w okresie krótkiej 
kampanii wyborczej.

Na razie na terenie powiatu wołomińskiego kampanii specjalnie nie wi-
dać. Oprócz kilku materiałów prasowych z potencjalnymi kandydatami i 
nielicznymi banerami, billboardami jakby cisza. Zapewne przed burzą…

Przypomnijmy, w wyborach sa-
morządowych będziemy wybiera-
li nowych wójtów i burmistrzów 
oraz radnych do gminy, do powia-
tu i do województwa.

Najwięcej namiętności trady-
cyjnie będą wywoływały wybory 
do gminy, szczególnie na wójta i 
burmistrza.

W przypadku tych wyborów 
w porównaniu do poprzednich 
lat nic się nie zmieniło. Wyborcy 
całej gminy wybierają wójta/bur-
mistrza, oddając jeden głos. W 
nowych wyborach nieco zmieniły 
się zasady odnośnie kandydatów 
do rady gminy. Teraz gminy zosta-
ły podzielone na jednomandatowe 
okręgi wyborcze, co oznacza, że 
głosujemy na jednego kandydata 
w swoim okręgu. Wygrywa ten, 

który będzie miał najwięcej gło-
sów, bez względu na to z jakiej listy 
startuje.  

Rozwiązanie najprostsze z 
możliwych i najsprawiedliwsze, 
bowiem radnymi zostaną osoby 
mające rzeczywiście największe 
poparcie.

W niektórych gminach zwiększy 
się liczba radnych, np. w Kobyłce 
zamiast 15 będzie od nowej ka-
dencji 21 radnych.

Niewielkie zmiany zaszły też w 
przypadku wyborów do powiatu, 
ale dotyczą one tylko niektórych 
gmin.  Generalnie mieszkańcy 
każdej gminy wybierają kilku swo-
ich przedstawicieli. Kandydaci 
umieszczeni są  na kilkuosobo-
wych listach. Spośród wszystkich 
wybieramy jednego kandydata. 
Zazwyczaj radnymi zostają ci z 
największą liczbą głosów, ale nie 
zawsze tak się dzieje. Bardzo mod-
na, ale zarazem zakłócająca pro-
ces wyborczy, stała się praktyka, 
w której kandydaci na wójtów/
burmistrzów również startują do 
rady powiatu, zazwyczaj z pierw-
szych miejsc, licząc na to, że gdy 
nie zostaną burmistrzami, to cho-
ciaż radnymi powiatowymi. A gdy 
zostaną  burmistrzami/wójtami i 
jednocześnie radnymi powiatowy-
mi, to muszą się którejś z funkcji 
zrzec. Zwykle już nie chcą zasiadać 

W podwarszawskich Ząbkach w dniu 8 września został zarejestrowany 
komitet wyborczy "KWW Perkowskiego". Pierwsze skojarzenia prowadzą 
do obecnie urzędującego i bardzo popularnego burmistrza Miasta Ząbki 
Pana Roberta Perkowskiego, w rzeczywistości jest jednak inaczej.

Inspiratorem założenia komitetu 
okazała się konkurencyjna grupa, 
chcąca wykorzystać popularność 
nazwiska. Sprawa była przedmio-
tem posiedzenia Sądu Cywilnego dla 
Warszawy Pragi Północ w dniu 18 
września, na wniosek obecnego wło-
darza Roberta Perkowskiego. Sąd w 
24-godzinnym trybie wyborczym 
postanowił zwrócić wniosek, uzna-
jąc, że został on złożony przedwcze-
śnie, gdyż Pan Perkowski nie był w 
stanie dostarczyć zaświadczenia o 
kandydowaniu. Bez znaczenia był 
fakt, że stosowne zaświadczenie jest 
w stanie wydać jedynie terytorialna 
komisja wyborcza, która wówczas 
nie była nawet powołana.

Obecny burmistrz komentuje to w 
następujący sposób: ">>Komitet wy-
borczy KWW<< 

Perkowskiego” został utworzo-
ny bez mojej wiedzy i nie mam nic 
wspólnego z powstałą organizacją. 
Jednocześnie oświadczam, że w naj-
bliższych wyborach samorządowych 
będę startował jak zwykle z komitetu 
wyborczego Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Powołanie komitetu z użyciem 
mojego nazwiska ma na celu wpro-
wadzenie w błąd wyborców oraz 
spowodowanie zamieszania w nad-
chodzącej kampanii.

Potępiam nieuczciwe i kłamliwe 

praktyki, których celem jest osobista 
korzyść i satysfakcja inicjatorów."

Burmistrz Robert Perkowski pia-
stuje to stanowisko od 2006 roku. W 
wyborach samorządowych w 2010 
roku uzyskał przeszło 70% wynik już 
w pierwszej turze, deklasując  pozo-
stałych kandydatów.

Miasto w trakcie jego kadencji 
dynamicznie zmienia się i rozwija, 
co nawet w ostatnich tygodniach zo-
stało zauważone w wielu ogólnopol-
skich rankingach np.: gazeta 

Rzeczpospolita - 18 miejsce; gaze-
ta Wspólnota - 8 miejsce; fi rma con-
sultingowa www.curulis.pl - 2 miej-
sce  (wzrost jakość życia), 9 miejsce 
(przemysłowo-gospodarcze). W 
ostatnich latach powstały różne in-
westycje np.: tunel drogowy pod to-
rami kolejowymi, najnowocześniej-
sze w Polsce przedszkole, dziesiątki 
ulic, centrum sportu i kultury w tym: 
miejska pływalnia, trybuna do roz-
grywek ligowych w piłce nożnej, 
squash, kręgielnia, MOK i inne.

To właśnie Miasto Ząbki jako 
pierwsza miejscowość w Polsce 
uruchomiło bezpłatną komunikację 
- rozwiązanie, które zyskuje coraz 
większe zainteresowanie i popular-
ność w innych miastach na terenie 
całego kraju.

Joanna Wysocka

w radzie powiatu, a na ich miejsce 
„wskakuje” kolejna osoba z listy z 
największą liczbą głosów.

Prawo jednak na to pozwala. 
Gdyby jednak miało chodzić o 
sprawiedliwy proces wyborczy to 
wtedy głosy, które zdobył do po-
wiatu wybrany burmistrz/wójt w 
ogóle nie powinny się liczyć.

W większości każda gmina wy-
biera po kilku przedstawicieli do 
powiatu: Ząbki – 4, Marki -3, Wo-
łomin – 7, Radzymin -3. Pozostałe 
gminy tworzą większe wielogmin-
ne okręgi: Zielonka, Kobyłka – 5; 
Tłuszcz, Jadów, Strachówka – 4; 
Poświętne, Klembów, Dąbrówka 
– 3

Władze wykonawcze powia-
tu: starosta i zarząd wybierane są 
zwykle na pierwszych sesjach rady 
powiatu.

Nasi mieszkańcy wybiorą także 
radnych do sejmiku mazowieckie-
go. Procedura wyboru identycz-
na jak w wyborach do powiatu. 
Wybieramy jedną osobę spośród 
wielu list i wielu kandydatów. Na 
listach znajdują się kandydaci 
nie tylko z terenu gmin naszego 
powiatu, ale także z sąsiednich 
powiatów okołowarszawskich.  
Okręg wyborczy stanowi bowiem 
kilka podwarszawskich powiatów. 
Z nieofi cjalnych informacji wy-
nika, że w wyborach do sejmiku 
wystartuje kilka lub nawet kilka-
naście osób zamieszkujących teren 
naszego powiatu.  

Przed mieszkańcami zatem 
trudne wybory, bo wybierają lu-
dzi, którzy mają reprezentować ich 
sprawy przez najbliższą 4-letnią 
kadencję.

Mirosław Oleksiak
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Przed rokiem we wrześniu został w Markach powołany nowy (drugi) zastępca burmistrza. Zadziałały jakieś 
siły albo raczej układy partyjne i Burmistrz Marek na swojego zastępcę powołał radnego Rady Powiatu Wołomin 
(mieszkańca Marek). W samym powołaniu nie było nic nadzwyczajnego, ponieważ pierwszy zastępca Burmi-
strza przebywał od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Jednak powołanie na to stanowisko Radnego Rady 
Powiatu było nieuzasadnione i odebrane przez mieszkańców Marek z lekkim przymróżeniem oka. Ale cóż. Taka 
wola Włodarza, nic do tego mieszkańcom, gdyby nie małe ale!

Tenże zastępca Burmistrza po roku 
pracy (dwa miesiące przed wybora-
mi) we wrześniu 2014 roku składa 
rezygnację z funkcji Zastępcy Burmi-
strza, motywując to tak „obecna for-
ma współpracy z władzami Naszego 
Miasta wyczerpała się”. Co by nie 
sądzić o motywacji decyzji Zastępcy 
Burmistrza Marek to przekłada się 
to na całą gminę. Mieszkańcy gminy 
Marki mają dość tego typu gierek! 
Dalsza forma współpracy miesz-
kańców z władzami Naszego Miasta 
wyczerpała się!

Marki będą miały nowego Burmi-
strza i odpowiedniego zastępcę. Skąd 
ta wiadomość? Pytanie kieruję do 
Jacka Orycha, wiceprezesa Marec-
kiego Stowarzyszenia Gospodarczego 
(MSG).

Panie Jacku, czy to prawda, że 
byłby Pan w stanie przejąć stery w 
Markach?

Tak, byłem gotów już w 2010 roku. 
Zabrakło 200 głosów, osób chcących 
bym został Burmistrzem.

Naprawdę tylko 200 głosów?
 Tak, w drugiej turze, różnica wy-

niosła dokładnie 180 głosów i wierzę, 
że w jesiennych wyborach samo-
rządowych osoby niezdecydowane 
przeważą szalę wyniku, wyborów na 
Burmistrza.

Proszę o rozwinięcie tego tematu.
Uważam, że część mieszkańców 

Marek nie utożsamia się z miastem 
a jedynie wpisy w Internecie świad-
czą o ich obecności i frustracji. Żeby 

zmienić gminę (miasto) trzeba iść na 
wybory, nie być nieobecnym. Inten-
cja jest prosta: Ja-to głos, Ja-decyduję, 
Ja-zmieniam, (jeśli coś się nie spraw-
dza).

Czy to znaczy, że mieszkańcy są 
pasywni i ciężko ich ruszyć?

Nie są pasywni, ale widząc ciągłość 
władzy od 18 lat, uważają, że nic nie 
można zmienić. Tu bardzo się mylą. 
Marki to nie tylko sypialnia Warsza-
wy. To także przyrodniczo piękne 
tereny z dwoma rzekami, dużym 
kompleksem leśnym i jednocześnie 
bliskim Centrum Handlowym-Mar-
ki. Trzeba tylko te atuty odpowiednio 
wykorzystać.

Wprowadzając pierwszą strefę 
komunikacji miejskiej?

Niekoniecznie. Marki nie chcą być 
dzielnicą Warszawy. Zróbmy Darmo-
bus ze Strugi do M-1 (w przyszłości 
do przystanku metra przy ulicy Troc-
kiej na Targówku. Zadbajmy o szkoły 
i przedszkola publiczne. Niepubliczne 
same się wyżywią (śmiech).

Co z obwodnicą, to bardzo aktu-
alny temat, był Pan współautorem 
akcji cukierkowej?

To wielki sukces mieszkańców Ma-
rek. Policzalny - wart jakieś 800 mln zł 

Zaraz, zaraz, jaki sukces? Prze-
cież jeszcze nie wbiliśmy ani jednej 
łopaty.

Tak mogą mówić ci, którzy nie 
wiedzą, ile czasu zajmuje wdrożenie 
tego typu inwestycji. Kiedy zaczyna-
liśmy pięć lat temu cukierkową akcję, 

obwodnicy Marek nie było nawet w 
rządowych planach? Przez te pięć lat 
udało się doprowadzić do wpisania 
inwestycji do Programu Budowy 
Dróg Krajowych, wydano decyzję 
środowiskową, usłyszeliśmy sejmową 
deklarację byłego premiera o ogłosze-
niu przetargu, następnie zamówienie 
ogłoszono, a ostatnio rozstrzygnięto. 
Cukierkowa akcja i 11 tys. podpisów 
mieszkańców oraz kierowców do 
tego walnie się przyczyniły.

 To kiedy można spodziewać się 
wbicia pierwszej łopaty?

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad zakłada, że do pod-
pisania umowy z wykonawcą doj-
dzie do końca roku. Jeśli 
sprawy projektowe pójdą 
sprawnie, roboty powin-
ny ruszyć pod koniec 
przyszłego roku. W 2017 
r. pojedziemy obwodnicą. 

Czyli pełny sukces?
 Jeszcze nie. Jako miesz-

kańcy powinniśmy przy-
pilnować kilku spraw. 

 Co Pan ma na myśli?
Po pierwsze, niestety 

zmniejszono ochronę 
przed hałasem. Z uwagi 
na natężenie ruchu jest 
to beznadziejna decyzja, 
którą trzeba zmienić. Po 
drugie, wykonawca po-
winien pozostawić po so-
bie w dobrym stanie dro-
gi lokalne. Łatwo sobie 
wyobrazić, co się z nimi 
stanie, gdy przeorają je 
ciężkie pojazdy. Musimy 
dopilnować samorządy, 
aby podpisały stosowne 
porozumienia z wyko-
nawcami.

 Dziękuję za rozmowę.

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

Jacek Orych

Fot. Piotr Mikuła
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Rozmowa z Piotrem Wyszyńskim, zielonkowskim liderem niezależne-
go Stowarzyszenia JEDEN POWIAT kandydatem na Burmistrza Miasta 
Zielonka z KWW JEDEN POWIAT CENTRUM SAMORZĄDOWE

Jest Pan kandydatem na burmi-
strza miasta Zielonka. Czeka Pana 
ostra walka wyborcza. Wszyscy 
obiecują, że chcą ją prowadzić po-
zytywnie, merytorycznie itp., ale w 
praktyce dochodzi często do przy-
krych ataków personalnych, nie-
uczciwych insynuacji – w nadziei, 
że wyborcy nie sprawdzą, nie zasta-
nowią się i uwierzą. Jak Pan sobie 
radzi z „zagraniami poniżej pasa”, 
poczuciem przykrości, narzucają-
cą się wtedy postawą „oko za oko, 
ząb za ząb”?

Odpowiadając bezpośrednio na 
pytanie na pewno nie przedstawię 
się jako człowiek na to     wszystko 
odporny, bez uczuć czy emocji. Jak 
każdy mam swoje uczucia, ambicje 
i godność. Jak każdemu, jeżeli jest 
przykro - to jest przykro. Ale prze-
cież mam już dawno ukończone 18 
lat i nauczyłem się skutecznie sobą 
„zarządzać“, a mówiąc banalnie pa-
nować w różnych okolicznościach. 
Skupiam się, by nie „odpłacać pięk-
nym za nadobne“, aby budować, szu-
kać linii porozumienia, kompromisu 
zarówno w życiu prywatnym, jak 
i zawodowym. Dlatego moje ma-
rzenie, aby Zielonka była miastem 
pozytywnej energii, miastem przy-
jaznym, miastem sukcesu i nieustan-
nego rozwoju, uważam za całkiem 
realne. Mam nadzieję, że obecna 
kampania wyborcza będzie pozy-
tywna, merytoryczna i konstruktyw-
na. Ja skupiam się wyłącznie na 
pozytywnej propozycji dla miasta 
i mieszkańców. Będę konkurował 
na zasadach „rycerskiej” konkuren-
cji, ale oczywiście jeśli ktoś uzna, 
że taki model konkurencji mu nie 
odpowiada i rozpocznie ponownie 
„wojnę” bez żadnych zasad spotka 
się z natychmiastową reakcją zgod-
nie z obowiązującym prawem. Mam 
nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo 
to ponownie byłoby porażką naszej 
zielonej ojczyzny. Prędzej czy póź-
niej kłamstwo, pomówienia, szkalo-
wanie, naruszanie godności, łamania 
prawa, walka wyborcza za wszelką 
cenę bez żadnych zasad skazana jest 
na przegraną. Dyskutować, polemi-
zować, krytykować merytorycznie, 
wyrażać opinie, różnić się – trzeba, 
bo na tym polega konkurencja wy-
borcza, ale nie używać „zagrań po-
niżej pasa”. 

Jako kandydat dobrze Pan wie, 
że zarówno w trakcie kampanii wy-
borczej, a przede wszystkim jako 
urzędujący burmistrz - czas wolny, 
czas dla rodziny gwałtownie się 
ograniczy. Hobby, zbieranie grzy-
bów i kilka setów w tenisa będą 
trudniejsze w realizacji.  Czy jest 
Pan gotowy na takie ograniczenia?

Moja przygoda z samorządem lo-
kalnym trwa od 1998 roku. Miałem 
zaszczyt być radnym Zielonki, w 
latach 2002 - 2010 być najbliższym 
współpracownikiem - „prawą ręką” 
byłego (niestety) burmistrza pana 
Adam Łossana, obecnego wicebur-
mistrza Bemowa. W ostatnich latach 
podobną rolę pełniłem w Legiono-
wie u jednego z najlepszych w Polsce 

prezydentów, pana Romana Smo-
gorzewskiego, starosty legionow-
skiego, pana Jana Grabca, a obecnie 
od dwóch lat u burmistrza Kobyłki 
pana Roberta Roguskiego. Wszyscy 
moi szefowie to osoby bardzo wy-
magające dla tego odnoszą duże suk-
cesy w lokalnych społecznościach. 
Jestem przyzwyczajony, że praca 
samorządowca, człowieka z pasją, 
który lubi swoją pracę to w prakty-
ce codziennie ponad 12, a czasami i 
więcej godzin służby dla ludzi. 

To jest mój wybór i mojej rodziny. 
To jest moja pasja z wyboru, a nie 
dlatego, że muszę. Jeżeli ktoś decydu-
je się na publiczną służbę, na pracę 
w samorządzie, stawia sobie ograni-
czenia czasowe, lub co gorsza przed-
kłada inne rzeczy na pierwszy plan 
nie powinien ubiegać się o funkcje 
publiczne. Burmistrzem, samorzą-
dowcem, osobą publiczną jest się 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 
Kto nie zdaje sobie sprawy z kosztów 
osobistych decyzji kandydowania na 
urząd burmistrza, z ogromnej odpo-
wiedzialności, dyspozycyjności, em-
patii, zaangażowania i nieustającej 
pracy na rzecz mieszkańców nie po-
winien pełnić tej zaszczytnej funkcji. 

A moje pasje – jest ich wiele, pra-
wie wszystkie są dla mnie do pogo-
dzenia. Co ważne, te pasje od lat re-
alizuję w Zielonce. Realizuję je razem 
z mieszkańcami Zielonki. Gospo-
darz miasta jest przede wszystkim 
dla mieszkańców, powinien z Nimi 
być czy to w urzędzie, na osiedlu, uli-
cy, na uroczystościach, koncertach, 
hali sportowej, boisku czy kortach 
tenisowych. Czy nawet na grzybach 
w lesie. Powiedzenie dla chcącego 
nie ma nic trudnego to nic innego 
jak dobra organizacja pracy, życia 
rodzinnego, osobistych pasji. To od 
lat nie jest dla mnie niczym nowym, 
to przerabiam już od dawna. 

Oczywiście rodzina oraz pasja 
pracy z ludźmi i dla ludzi – Miesz-
kańców Zielonki pozostanie na 
pierwszym miejscu. To nie będzie 
trudne bo jedno i drugie kocham, a 
to połowa sukcesu.

Jakie cechy w Pana przekona-
niu posiada Pan, które zapewnią - 
mimo opisanych trudności - reali-
zację zamierzeń i obietnic?

Uważam się za człowieka sukcesu 
o czym świadczy moje życie rodzin-
ne i zawodowe. Praca jest moją pa-
sją, a to wielki skarb. Kocham ludzi, 
kocham Zielonkę od ponad 30 lat 
jestem związanym z tym cudow-
nym miejscem. Zielonka to miasto z 
wielkim potencjałem, który wystar-
czy tylko umiejętnie wykorzystać. 
Przede wszystkim wielki potencjał 
ludzki, tylu wspaniałych mieszkań-

ców, którzy są w stanie poprowadzić 
Zielonkę do sukcesów. Trzeba ten 
potencjał uaktywnić i dać możliwość 
realizacji marzeń każdego mieszkań-
ca Zielonki bez względu na wiek. 

Trzeba stworzyć dobrą i przyja-
zna atmosferę do realizacji tych ma-
rzeń. Otworzyć „zamknięte drzwi”. 
Dać swobodę w działaniu, stworzyć 
przyjazny klimat dla ludzi przedsię-
biorczych, pasjonatów życia publicz-
nego, społecznego, kulturalnego, 
sportowego, których w Zielonce jest 

tak wielu. Przez te wszystkie lata pra-
cy w Zielonce w szkołach, w urzędzie 
miasta, w działalności społecznej, 
charytatywnej, sportowej, medial-
nej taki model pracy publicznej się 
sprawdzał. Silny kapitał ludzki, gra 
zespołowa taką pracę preferuję jako 
samorządowiec. I dzięki temu udało 
się odnieść sukces w Zielonce, Legio-
nowie czy teraz w Kobyłce. Jestem w 
pełni świadomy, że na gospodarzu 
miasta spoczywa ogrom odpowie-
dzialności, że każdego dnia miesz-
kańcy oczekują dobrej i rzetelnej 
pracy. Zielonka powtórzę raz jeszcze 
ma ogromny potencjał ludzki, także 
i fi nansowy pomimo przejściowych 
trudności. Ale przecież te trudności 
mają wszystkie samorządy i jakoś idą 
dynamicznie do przodu. Dają radę i 

nie narzekają. Zielonka musi ruszyć 
mocno do przodu. 

Wiem jak to zrobić, także, a może 
przede wszystkim, dlatego bo wokół 
siebie mam fantastycznych społecz-
ników i pasjonatów, którzy chcą, a 
nie muszą podobnie jak ja pracować 
w samorządzie Zielonki. Jest tak-
że wielu świetnie przygotowanych 
„zawodowców” do pracy w samo-
rządzie, którzy chętnie podejmą 
wyzwanie poprowadzenia Zielonki 
przez najbliższe lata do sukcesu. Z 

nimi  chciałbym zrealizować zamie-
rzenia, które już wkrótce poznają 
Mieszkańcy Zielonki. Mamy realny, 
przejrzysty i skuteczny pomysł oraz 
program na najbliższe lata dla każde-
go mieszkańca Zielonki.

A co do obietnic to nie ma po-
trzeby ich składać. Ja w odróżnieniu 
od innych konkurentów mam ten 
przywilej, że nie muszę tego robić. 
Ja przez ponad 30 lat w Zielonce w 
wielu miejscach naszego miasta po-
zostawiłem pozytywny ślad, który 
świadczy o mojej wiarygodności.

 Jak każdy popełniał Pan - zdoby-
wając doświadczenia w pracy w sa-
morządzie – szereg błędów. Czego 
się Pan na ich podstawie nauczył?

Samorząd, praca publiczna jest pa-
sjonująca, bo każdy dzień jest inny. 

Jest pracą, która uczy pokory. Błędy 
są wkalkulowane w pracę samorzą-
dowca, ważne, by uczyły pokory, by 
wyciągać z nich wnioski na przy-
szłość. Pokora jest bardzo ważna - 
kto jej nie ma, przegrywa. Samorzą-
dowcem, burmistrzem, radnym się 
bywa, a człowiekiem się jest. Dziś się 
nim jest, a jutro wyborcy, lub praco-
dawca mówi „dziękujemy”. 

Ja taką pokorę w sobie przez lata 
wypracowałem. Bez względu na to, 
jaką mi przyjdzie pełnić rolę, zawsze 
pozostanę Piotrem Wyszyńskim – 
człowiekiem z zasadami. Nauczyłem 
się, że bez względu na pozycję spo-
łeczną, pełnioną funkcję, miejsce 
pracy, ewentualne koszty trzeba być 
uczciwym, prawym, konsekwent-
nym, trzeba mieć zasady i idee, któ-
rym się jest wiernym. To oczywiście 
czasami sporo kosztuje, trzeba po-
nieść konsekwencje.

Tak było także w moim przypad-
ku, ale mam satysfakcję i wewnętrzny 
spokój codziennie patrząc w lustro. 
Nigdy i nikomu się „nie sprzedałem” 
dla własnych osobistych  korzyści. 
Mam ogromne zaufanie do ludzi, z 
natury tak jak mówiłem kocham i 
lubię ludzi... niestety czasami popeł-
niam błąd zbyt dużego zaufania za 
co wielokrotnie zapłaciłem. Dzisiaj 
bardziej już uważam. Nauczyłem 
się także słuchać, czerpać wiedzę od 
innych, żyć i działać mądrością in-
nych. Kiedyś bardziej stawiałem na 
pracę indywidualną, dziś tylko praca 
drużynowa - tak jak nasi Mistrzowie 
Świata w piłce siatkowej wygrali, bo 
byli jedną silną, profesjonalną druży-
ną. Skuteczny samorząd, burmistrz 
to musi być zespół.

I dlatego mając profesjonalną dru-
żynę społeczników i zawodowców 
skupionych w KWW JEDEN PO-
WIAT CENTRUM SAMORZĄDO-
WE będę ubiegał się o zaszczytną 
funkcję gospodarza miasta Zielonka. 

To kolejne doświadczenie w moim 
samorządowym życiu, które jak każ-
dego dnia uczy pokory i daje nowe 
doświadczenie. To nie jest łatwa de-
cyzja, ale podejmuję ją z potrzeby 
serca, z własnego wyboru, dlatego, że 
chcę, a nie muszę, z pełną odpowie-
dzialnością wierząc, że kolejne czte-
ry lata w pracy samorządowca, mojej 
wielkiej pasji dane będzie realizować 
ponownie w Zielonce. 

Czy tak będzie to zależy od Miesz-
kańców Zielonki, których serdecznie 
pozdrawiam zapraszając na  portal 
www.piotrwyszynski.pl przekazuję 
wyrazy szacunku.
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• Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy 
Zespole Szkół Publicznych nr 3  
Koszt inwestycji: 11 661 981, 61 zł

• Przebudowa ulicy Węgierskiej i ul. Ks. Pieniążka 
od ul. Francuskiej do ul. Żymirskiego. 
Koszt inwestycji: 724 631, 02 zł

• Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pie-
niążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha 
do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową. 
Koszt inwestycji: 1 546 178, 03 zł

• Wykonanie remontu ul. Ogrodowej  
Koszt inwestycji: 220 tys. zł

Odwiedziła już Pani wiele rodzin 
zamieszkujących Gminę Jadów, 
m.in. celem zebrania podpisów pod 
Inicjatywą Chirurgii Dziecięcej w 
Wołominie. O jakich problemach 
mieszkańcy najchętniej z Panią 
rozmawiali? Co im najbardziej do-
skwiera?

Okazji do rozmów w obecnym 
tempie życia jest niewiele. Zawsze 
staram się wygospodarować odpo-
wiednią ilość czasu, by móc odpo-
wiednio wcześnie poznać problemy 
poszczególnych miejsc i ich miesz-

kańców, najlepiej u źródła. To naj-
prostszy i najrzetelniejszy sposób po-
znania. Problematyka wielu spotkań 
dotyczyła zwyczajnie codzienności. 
Począwszy od problemów z komuni-
kacją po sprawy gospodarcze czy też 
wynikające z trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Czy odczucia zawsze były te 
same? 

Tak, w wielu przypadkach były 
podobne. Jednocześnie utwierdziłam 
się w swoich przekonaniach, z któ-
rymi jechałam na każdą rozmowę. 

Mieszkańcy potrzebują rozwiązywa-
nia bieżących problemów, z którymi 
borykają się na co dzień. Ich zdaniem 
organy na wyższych szczeblach, sku-
piają się na rozwiązywaniu proble-
mów nie w pełni istotnych dla prze-
ciętnego mieszkańca. A problemów, 
jak wiemy, nie należy „zamiatać pod 
dywan” czy doraźnie łatać. Nie są tak-
że one jednorazowe, sporadyczne, co 
można byłoby bagatelizować. 

Jakie problemy głównie wymie-
niają mieszkańcy? Czy mówią o 
nich wprost? 

Oczywiście jest ich wiele. Do 
stosunkowo często spotykanych 
w naszej gminie możemy zaliczyć 
brak wystarczającej pomocy mate-
rialnej dla rodzin wielodzietnych 
bądź znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej czy proble-
my z komunikacją naszych pociech. 
Mieszkańcy także zwracają uwagę na 
problem z kanalizacją czy drogi bądź 
plany ich realizacji, które pozostawia-
ją wiele do życzenia. Brak odpowied-
nich miejsc zabaw dla dzieci także z 
punktu widzenia rodziców jest istot-
ny. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy 

o wszystkich problemach mówią 
wyprost nie owijając w bawełnę, po-
nieważ tylko wtedy wiemy, co jest 
najistotniejsze.

Czy rozwiązanie powyższych 
problemów jest realne w najbliż-
szym czasie czy wymagają dłuższej 
perspektywy?

Przykładowo pomoc materialną 
możemy zapewnić potrzebującym 
w każdym możliwym momencie, 
natomiast, co oczywiste, procesy 
inwestycyjne związane z budową 
kanalizacji, wodociągów czy dróg  
wymagają dłuższego okresu. Bez 
względu jednak na stopień złożono-
ści problemu odrobina współpracy i 
zaangażowanie przyniosą rezultaty.
 Dziękuję za rozmowę. 
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21 września 2014 r. na terenie 
OSiR "HURAGAN" w Wołominie 
odbył się I Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej – „Mundial Powiatowy”. 
W Turnieju brało udział 14 drużyn, 
a organizatorem tego wspaniałego 
wydarzenia była Fundacja Centrum 
Rozwoju Lokalnego DROPOS. Po-

niżej podajemy końcową klasyfi ka-
cję:

I miejsce - drużyna Eli Radwan
II miejsce - Bad Boys Ostrówek
III miejsce - absolwenci I LO w 

Wołominie
Drużyna Eli Radwan zdobyła rów-

nież wyróżnienia dla najlepszego 
zawodnika i najlepszego bramkarza 
Turnieju!

Serdecznie gratulujemy drużynie 
zwycięskiej doskonałego wyniku, a 
wszystkim uczestnikom Turnieju 
wspaniałej kondycji!

Wiele osób zna taki stan, gdy w sytuacji publicznej wie, jaka jest odpo-
wiedź na zadane pytanie, chcieliby dobrze wypaść przed innymi lub pyta-
jącym, a  jednak nie robią tego. Coś powstrzymuje ich przed zgłoszeniem 
się, przed uniesieniem ręki... Zaczynają prowadzić w głowie mniej więcej 
taki monolog: „Ośmieszysz się, nie uda ci się, nie znasz dobrej odpowiedzi 
i źle wypadniesz”. Spontaniczność staje się pułapką niebezpiecznej i ryzy-
kownej wolności i zamienia się w zaniechanie wielu działań.

Nieśmiałość rozumiana jest jako 
poczucie skrępowania w obecno-
ści innych osób lub w pewnych 
konkretnych sytuacjach. „Być nie-
śmiałym” oznacza być trudnym w 
kontakcie z powodu bojaźliwości, 
ostrożności lub nieufności. 

Szeroko zakrojone badania, na 
grupie prawie 5 tysięcy osób, pod 
kierunkiem profesora P. Zimbar-
do przyniosły swego czasu bardzo 
uspokajające wnioski. Otóż okazało 
się, że ponad 80% badanych, zupeł-
nie przypadkowo wybranych osób, 
stwierdziło, że byli nieśmiali, przy-
najmniej w pewnym okresie swo-
jego życia. Ponad 40 % osób zba-
danych określiło siebie jako osoby 
obecnie nieśmiałe. Czyli cztery z 
dziesięciu osób tak właśnie siebie 
określa.  Jednocześnie znaczna 
część badanych, bo znów około 40 
%, określiła siebie jako osoby, które 
z nieśmiałości wyrosły z wiekiem, 
nabywając stopniowo życiowego 
doświadczenia i obecnie tak o sobie 
nie myślą.

Osoby nieśmiałe sygnalizują 
zazwyczaj trzy obszary własnych 
trosk. Po pierwsze, są to zewnętrz-
ne sygnały, informujące inne osoby 
iż są nieśmiali: np. nie wypowiadają 
się, gdy się od nich tego oczekuje, 
nie nawiązują kontaktu wzroko-
wego. Po drugie, prezentują fi zjo-
logiczne objawy nieśmiałości takie 
jak czerwienienie się, pocenie. I po 
trzecie, przeżywają przytłaczające 
poczucie zażenowania i skrępowa-
nia. Główną zasadą nieśmiałości 
jest usuwanie się w cień. Dlatego 
osoby nieśmiałe zazwyczaj są nie-
prawdopodobnie świadome wła-
snych myśli, własnych uczuć i dzia-
łań. Mają szeroki dostęp do tych 
obszarów siebie i jednocześnie całe 
bogate i dynamiczne życie prowa-
dzą w środku siebie, we własnym 
wnętrzu, w granicach swojego cia-
ła.

Jak radzić sobie z własną nie-
śmiałością? Odpowiem teraz tytu-
łami rozdziałów książki, na której 
opierałam się pisząc te słowa: zro-
zumieć siebie, zrozumieć własną 
nieśmiałość, zbudować poczucie 
własnej wartości, rozwijać swoje 
umiejętności społeczne, pomagać 
innym przezwyciężać nieśmiałość 
i wreszcie zapobiegać nieśmiałości 

w społeczeństwie. Osobom, któ-
re zechcą same zmierzyć się z tym 
problemem życzę z całego serca 
sukcesów. Gdyby ktoś poszukiwał 
pomocy – serdecznie zapraszam 
do spotkania. Jednocześnie re-

komenduję Państwu książkę pt.: 
„Nieśmiałość” P.G. Zimbardo, jako 
lekturę od której można rozpocząć 
„rozprawianie się” z tematem. Po-
wodzenia.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Sprzedam dom
Wolnostojący w stanie surowym zamknię-

tym, dach pokryty blachodachówkową. Dział-
ka ogrodzona, 1500 m2. Szambo, prąd i woda. 
Spokojna okolica. Bardzo dobra lokalizacja i 
dojazd do Warszawy. Lubomin, 500 m od trasy 
nr 50, około 5 km od obwodnicy Mińska Ma-

zowieckiego. W pobliżu szkoła i sklepy.  Kontakt 666-888-978
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PRACA

Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Przeprowadzki, tel.: 603–625–805

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Docieplenia budynków, czyszczenie 
elewacji, szybko, solidnie, wieloletnie 
doświadczenie, fi rma budowlana z 
Dąbrówki, ul. Kościelna 37 tel. (29) 
757 – 80 – 52; 502-220-117; 502-053-
214.  Tanio i solidnie

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Sprzedam działkę budowlaną 
w Tłuszczu o pow. ok. 2100 m2 
(30x70m) dwustronny dojazd, 
możliwość podziału, media: wodo-
ciąg, gazociąg, linia energetyczna, 
droga asfaltowa. Tel: 694-759-987

USŁUGI

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

KAMYK Krzysztof Kozłowski
Oferujemy: - układanie kostki 
brukowej - bruk tradycyjny - 
elewacje z kamienia - budowę 
ogrodzeń - altany ogrodowe 
- oczka wodne Tel. 663-416-
295 www.ekamyk.pl

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Stadnina Zagościniec Nauka jaz-
dy konnej Tel. 535-575-335;  608-
420-887 

Barwny korowód dożynkowy przeszedł sprzed budynku GOK-u na Błonia Klembowskie, gdzie. o godz. 12 
rozpoczęła się Polowa Msza Święta celebrowana przez Proboszcza Parafi i św. Klemensa ks. Fabiana Powałę. 
Oprawę muzyczną zapewnił chór miejski z Wołomina „Cantus Cordis”. 

Tuż po Mszy Św. głos zabrali: Wójt 
Gminy Klembów, Starosta Woło-
miński oraz Poseł Ziemi Wołomiń-
skiej, Jacek Sasin. 

Chwilę później gospodarze: Piotr 
Uściński, Kazimierz Rakowski oraz 
Starostowie Dożynek z chlebami 
niesionymi na rękach weszli między 
ludzi, aby połamać się z nimi tym 
darem. 

Dożynki Powiatowo-Gminne w 
Klembowie to także konkursy i za-
bawy – bardziej poważne i te trochę 
mniej. 

Do tych pierwszych można za-
liczyć przede wszystkim „Konkurs 
na najpiękniejszy, najbardziej wy-
pracowany wieniec dożynkowy” 
Decyzją specjalnej komisji, złożo-
nej ze znawców tematu, przyznano 

uczestnikom konkursu następujące 
nagrody: 

I. wyróżnienie: Sołectwo Sitki – 
gmina Klembów 

II. wyróżnienie: Sołectwo Podmy-
szadła – gmina Jadów 

III. wyróżnienie: Wagan Sołectwo 
– gmina Tłuszcz. 

Ponadto, nagrody otrzymali: 
KGW - Jarzębia Łąka, Towarzystwo 
Gospodyń Wiejskich – Kuligów, 
KGW – Chajęty, Sołectwo Urle, 
KGW – Strachówka, KGW – Rosz-
czep, Sołectwo Nowinki, KGW – 
Równe, KGW – Wola Rasztowska, 
Sołectwo Krzywica, Sołectwo Sit-
ne, Sołectwo Lipinki, Klub Seniora 
„Przystań w Klembowie”, Sołectwo 
Tuł, Sołectwo Pieński, Sołectwo 
Ostrówek. 

Podczas dożynek wręczono rów-
nież nagrody dla laureatów kon-
kursu „Społecznik roku na terenach 
wiejskich Powiatu Wołomińskiego 
2014” zorganizowanego przez Ko-
misję Rozwoju Gospodarczego i 
Rolnictwa Rady Powiatu Wołomiń-
skiego. Konkurs odbył się pod pa-
tronatem Starosty Wołomińskiego 
Piotr Uścińskiego. 

Nagrody wręczał Starosta Woło-
miński Pan Piotr Uściński oraz rad-
ny powiatowy, członek Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Rolnictwa 
Rady Powiatu Wiesław Mędrzycki. 

Laureatami konkursu zostali: 
1. miejsce - Pani Krystyna Ołdak 

- założycielka i prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Strachówki, prowadzi 
blogi m.in. promujący lokalne Koło 
Gospodyń Wiejskich (gmina Stra-
chówka). 

2. miejsce - Pan Rafał Mathiak - 
założyciel i Prezes Stowarzyszenia 
Mieszkańców Starego Kraszewa 
„Rządza” (gmina Klembów). 

3 miejsce - Pani Halina Adamska 
- sołtys wsi Roszczep, Prezes Stowa-
rzyszenia „Przyszłość Roszczepu” 
(gmina Klembów). 

Ponadto wyróżnieni zostali: p. 
Edyta Kowalczyk i p. Barbara Ko-
walczyk. 

W sobotę i niedzielę w hali przy ZSP nr 2 odbędzie się turniej siatkarski 
z udziałem czterech drużyn seniorskich. To jeden z ostatnich sprawdzia-
nów drużyny MOS Wicher Kobyłka przed rozpoczynającym się nieba-
wem sezonem III ligi.

W turnieju oprócz gospodarzy za-
grają drużyny z Halinowa, Kozienic, 
Grodziska. Pierwsze mecze w sobotę 
od godz. 10.00. turniej jest etapem 
przygotowań do rozgrywek ligo-
wych. Drużyna juniorów z rocznika 
1997 będzie w III lidze rywalizowaćz 
seniorami. Po raz pierwszy Kobył-
ka będzie gospodarzem meczów w 
dorosłej siatkówce. Wicher liczy, że 
moda na siatkówkę zapewni dobrą 
frekwencję i znakomitą atmosferę na 
trybunach. Wstęp na mecze będzie 
wolny. 

Zawodnicy, którzy po dwuletnim 
pobycie w Huraganie wrócili do 
Kobyłki trenują pod okiem Łukasza 
Motyki. Przed nimi trudny sezon 
bowiem oprócz rozgrywek trzecioli-
gowych będą grać w lidze juniorów 

jako MOS Wola Warszawa.Drużyna 
ciężko trenuje przed wyczerpującym 
sezonem licząc na zainteresowanie 
kibiców i sponsorów. 

PLAN MECZÓW:
Sobota 27.09

10:00 UMKS WICHER- 
 LESAN HALINÓW
12:00 MZKS KOZIENICE 
 SPARTA GRODZISK
16:30 SPARTA- 
 UMKS WICHER
18:30 MZKS KOZIENICE- 
 LESAN

Niedziela 28.09
11:30 LESAN- SPARTA
13:30 UMKS WICHER- 
 MZKS KOZIENICE

W niedzielę 21 września w Kobyłce gościli najlepsi polscy kickboxerzy w formule low kick. Pośród plejady 
świetnych zawodników najjaśniej świeciła gwiazda Kamila Ruty. Zawodnik Wichru zdecydowanie wygrał fi nał 
w wadze do 81 kg, zachwycając licznie zgromadzonych kibiców.

Klub z Kobyłki otrzymał prawo 
do organizacji turnieju na niespeł-
na trzy tygodnie przed imprezą. 
Zdecydowały o tym pozytywne 
recenzje po lutowych zawodach i 
dogodna lokalizacja dla zawodni-
ków z całej Polski. Polski Związek 
Kickboxingu w porozumieniu z 
trenerem kadry uznał, że będzie 
to ostatni sprawdzian i eliminacja 
przed mistrzostwami Europy, któ-
re odbędą się w hiszpańskim Bil-
bao w listopadzie.

W hali przy Zespole szkół Pu-
blicznych nr 2 stanął ring, na któ-
rym licznie zgromadzonym kibi-
com zaprezentowali się najlepsi 
polscy kickboxerzy w formule, w 
której równie istotna jest techni-
ka, co siła kopnięć i uderzeń. 10 
walk fi nałowych mogło zadowolić 

najwybredniejszych miłośników  
dyscypliny, której popularność 
stale rośnie. Zmaganiom fi ghte-
rów przyglądał się Andrzej Palacz, 
Prezes PZKB. Jego zdaniem za-
równo organizacja, jak i poziom 
sportowy stały na bardzo wysokim 
poziomie. Nie mogło być inaczej, 
skoro wielu startujących zawodni-
ków ma na swoim koncie sukcesy 
na międzynarodowychimpreza-
chrangi mistrzowskiej i galach za-
wodowych.

Ostatnią walką turnieju był po-
jedynek Kamila Ruty z Piotrem 
Świderskim z Paco Katowice. Za-
wodnik Wichru dominował nad 
rywalem przez wszystkie rundy 
i jednogłośnie wygrał na punkty, 
zdobywając Puchar Polski.

- Ten start był dla Kamila po-
czątkiem przygotowań do dwóch 
turniejów o mistrzostwo Europy. 
Zanim wyjedzie do Azerbejdżanu 
na jego koronną formułę kick-
-light w październiku i do Bilbao 
będzie przygotowywał się w Pol-
sce. Można obejrzeć jego walkę 
w najbliższą sobotę w Ząbkach, 
gdzie podczas zawodowej gali 
zmierzy się ze swoim rywalem na 
zasadach K1 – mówi Grzegorz En-
gel. – Warto dodać, że Kamil jest 
jedynym zawodnikiem w Polsce 
powołanym do reprezentacji w 
dwóch formułach. – dodaje.

MKS Wicher dziękuje za po-
moc w organizacji zawodów: UM 
Kobyłka, ZSP nr 2, OSiR, MOK w 
Kobyłce, wolontariuszom, sponso-
rom i patronom medialnym.
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8 SPOŁECZEŃSTWO

13 września w Warszawie odbyła 
się Wojewódzka Konwencja Wybor-
cza Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go, podczas której został zaprezento-
wany program działalności regionu 
Mazowsze na lata 2014-2020 pod na-
zwą „Razem Budujemy Mazowsze”.

Program zaprezentował marsza-
łek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik, w którym przedstawił 
10 najważniejszych priorytetów dla 
Mazowsza. Wśród nich znalazły się 
takie wyzwania jak: tworzenie no-
wych miejsc pracy, poprawa jakości 
służby zdrowia, rozwój sieci trans-
portowych, efektywne wykorzysta-
nie środków unijnych, inwestycje w 
systemy energooszczędne i w źródła 
odnawialnej energii, edukacja i kultu-
ra dla każdego, bez względu na wiek.

Oprócz delegatów wojewódzkich 
byli obecni też inni przedstawiciele 
władz centralnych PSL: prezes Ja-
nusz Piechociński, europoseł Jaro-
sław Kalinowski, minister rolnictwa 
Marek Sawicki, którzy odnieśli się 
do bieżącej sytuacji w kraju i UE. 
Podczas konwencji przedstawiono 
też kandydatów w wyborach do sej-
miku. Wśród nich znalazła się m.in. 
kandydatka z naszego terenu Emilia 
Oleksiak.

Poważnie rozważam startowa-
nie w wyborach do Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Jedno-
cześnie zdaję sobie sprawę, że to z 
kilku powodów trudne przedsię-
wzięcie, gdyż wybory do sejmiku 
rządzą się nieco innymi prawami 
niż wybory do rady gminy czy po-
wiatu. 

Bardzo często zdarza się, że do 
sejmiku startują osoby o wybuja-
łych ambicjach, dla których start  
to tylko kolejna okazja, aby dostać 
się na salony i korytarze parla-
mentarne. A chyba nie o to w tym 
wszystkim chodzi, gdyż samorząd 
to przecież praca na rzecz lokalnej 
społeczności. Sprawy są co praw-
da bardziej złożone, ale to ciągle 
dotyczy naszych najbliższych pro-
blemów. Przypomnę tylko, że nasz 
powiat w sejmiku tej kadencji miał 
bardzo mocną reprezentację. Ni-
gdy wcześniej nie mieliśmy tylu 
i tak ważnych przedstawicieli. A 
dziś słyszę narzekania, że władze 
wojewódzkie niewiele zrobiły na 
terenie naszego powiatu. To ja py-
tam:  gdzie ten nasz silny głos i re-
alne działania?

Rozważam swoje kandydowa-
nie do sejmiku, bo uważam, że 
powinno się tam znaleźć miejsce 
także dla osób, które realnie chcą 
coś zrobić dla naszej społeczności 
nie oczekując za to braw, podzi-
wu władz partyjnych czy całego 
tego splendoru. Nie poruszam 

ogólnych kwestii, gdyż robią to 
wszyscy a później niewiele z tego 
wynika. Stawiam sobie realne cele, 
możliwe do osiągnięcia. Jestem 
praktykiem a nie teoretykiem, dla-
tego też wolę aktywne działanie i 
współpracę ze społecznością, do 
czego też zachęcam wszystkich. To 
my decydujemy. Jeżeli nie podoba 
nam się rzeczywistość, to zamiast 
narzekać aktywnie działajmy.

Ze spraw, które szczególnie leżą 
mi na sercu należy na pewno służ-
ba zdrowia. Organizując akcję na 
rzecz szpitala dziecięcego przy ul. 
Niekłańskiej w Warszawie, z któ-
rego korzysta większość naszych 
dzieci, ale także działam w zakre-
sie systemowej zmiany dotyczącej 
nastawienia szpitali na rodzica. 
Jestem też współorganizatorem 
akcji polegającej na otworzeniu 
przy szpitalu wołomińskim od-
działu chirurgii dziecięcej. Drugi 
temat bardzo leżący mi na sercu to 
bezpieczeństwo, ale to na drodze, 
chodzi w szczególności o jego po-
prawę na drogach wojewódzkich 
poprzez utworzenie ciągu pieszo 
rowerowego. Szczególny nacisk 
kładłabym też na zwiększenie 
udziału społeczeństwa w życiu sa-
morządu, partycypację społeczną, 
budowanie aktywności lokalnej w 
różnych obszarach naszego życia. 
Doświadczenie we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
utwierdziło mnie w przekonaniu, 
że to jest klucz do sukcesu dobrze 
i skutecznie zarządzanego samo-
rządu. 

Uważam też, iż w samorządzie 
powinno być więcej porozumie-
nia i współpracy. Na pewno będę 
pracowała na rzecz tego porozu-
mienia między samorządowca-
mi naszego powiatu, aby nie było 
tak dużych różnić. Przecież moż-
na mieć różne poglądy ale dobro 
społeczne jest ponad wszystko, co 
więcej przy dobrej współpracy sa-
morządy różnych gmin mogą się 
od siebie wiele nauczyć.

 

22 września Stowarzyszenie Jeden 
Powiat oraz Mareckie Stowarzysze-
nie Gospodarcze podpisały poro-
zumienie o współpracy w nadcho-
dzących wyborach samorządowych.  
Umowę podpisali prezesowie stowa-
rzyszeń Robert Rogulski i Dariusz 
Pietrucha.

Wcześniej podobne porozumienie 
Jeden Powiat podpisał z Centrum 
Samorządowym, tworząc wspólny 
komitet wyborczy.

Zjednoczone organizacje pozarzą-
dowe na pewno będą poważną kon-
kurencją dla partyjnych komitetów.

red. 

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

Emilia Oleksiak z wicepremierem Januszem Piechocińskim


