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Tak można podsumować spotkanie, jakie odbyły nasze mieszkanki: Elżbieta Radwan, Marzanna Staszak oraz 
Emilia Oleksiak z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Rozmawiano o potencjale rozwo-
jowym gminy Wołomin i Jadów, a 
także o sprawie niezwykle ważnej dla 
naszego powiatu, czyli modernizacji 
drogi nr 634, która znów stała się 
przedmiotem wyborczych obietnic. 
Poruszono też sprawę budowy cią-
gów pieszo-rowerowych przy dro-

gach nr 634 oraz 636, dzięki którym 
znacząco zostałby poprawiony po-
ziom bezpieczeństwa.

Oprócz spraw z zakresu infra-
struktury drogowej rozmawiano 
też o służbie zdrowia, m.in. inicja-
tywie stworzenia oddziału chirurgii 
dziecięcej w szpitalu wołomińskim. 

Dużo miejsca poświęcono też pro-
blematyce rozwoju obszarów wiej-
skich. Marszałek Struzik wskazał na 
wiele możliwość rozwojowych. Oka-
zuje się, że zarządzając największym 
województwem w Polsce jest dosko-
nale zorientowany w problematyce 
gmin naszego powiatu.

-  To bardzo budujące, bo dzięki 
wsparciu ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego możemy zrobić dla naszej 
gminy naprawdę dużo. Tym bardziej 
jest to ważne, że Pan Marszałek jest 
gotów wesprzeć nasze działania – 
mówi Marzanna Staszak, reprezen-
tująca gminą Jadów.

red.
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Rozmowa z Emilią Oleksiak, inicjatorką akcji na rzecz dzieci 
oraz kandydatką do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Jest Pani bardzo zaangażowana 

w  inicjatywy dla szpitala przy ul. 
Niekłańskiej i szpitala powiatowego 
w Wołominie. Muszę przyznać, że 
dawno nie widziałam tak prężnej 
osoby, która z taką determinacją 
walczyłaby o swoje postulaty...

Jestem dosyć uparta (śmiech) i to, 
co mi się nie podobało postanowiłam 
zmieniać. Mogłam usiąść, rozpaczać, 
narzekać itp., ale co by mi to dało? 
Lepiej w dobry sposób spożytkować 
swoją energię i działać. 

Ale skąd to wszystko się zaczęło?
Tak się zdarzyło, że problem dosyć 

dotkliwie dotknął moją rodzinę i z tą 
opieką zdrowotną musiałam się sama 
zmierzyć  jako mama, przebywając 
na różnych oddziałach dziecięcych. 
Przebywałam też z wieloma rodzica-
mi, których dzieci bardzo poważnie 
chorują i dla których, tak naprawdę 
szpital to drugi dom. Nie mogłam 
wobec tego wszystkiego co gdzieś mi 
tam wewnętrznie siedziało przejść 
obok obojętnie. Zareagowałam tak 
jak umiałam najlepiej. Pierwsze 
kroki skierowałam do Urzędu Mar-
szałkowskiego, kolejne do Fundacji 
Porozumienie bez Barier Jolanty 
Kwaśniewskiej, gdzie spotkałam się 
z ogromnym zrozumieniem i otwar-
ciem na pomysł  działania w kierun-
ku profi laktyki chorób dziecięcych i 
poprawy warunków pobytu dziecka 
i rodzica na oddziałach dziecięcych. 

Później kolejne spotkania, kolejne 
zaangażowane osoby, instytucje  i 
wszystko nabiera nie tylko realnych 
szans na realizację ale też dosyć fajne-
go tempa.

Jeśli chodzi o samorząd, nie jest 
Pani nowicjuszką. Pani zdaniem 
kobiety w twardej i niezbyt fair po-
lityce to dobry pomysł?

W samorządzie mam już kilku-
letnie doświadczenie, więc nowicju-
szem nie jestem, wiem z czym to się 
je, znam też bardzo dobrze realia. 
Działałam przez wiele lat w Tłuszczu 
współpracując z różnymi organizacji 
pozarządowymi i różnymi środowi-
skami, obecnie pracuję na stanowi-
sku kierownika Wydziału Promocji i 
Komunikacji Społecznej w Kobyłce, 
wciąż jednak mocno angażując się 
społecznie w sprawy naszej społecz-
ności. Jeżeli chodzi o kobiety w poli-
tyce, to uważam, że właśnie powinno 
ich być więcej, chociażby po to, aby 
była bardziej fair. Kobiety mają trochę 
inny sposób działania, wypracowują 
wspólne stanowisko, bardziej łączą, 
a chodzi właśnie o dobrą współpra-
cę, bo tylko działając razem możemy 
osiągnąć więcej. Patrząc na niektó-
rych polityków lokalnych mam wra-
żenie jakby bawili się swoimi zabaw-
kami i się o nie spierali. A nie chodzi 
o to, aby tupać nóżkami i się obrażać, 
bo w ten sposób nic nie osiągniemy. 
Chciałabym, aby nasz region był zna-
ny z turystyki, z innowacyjnych osią-

gnięć, a nie sporów ideologicznych. 
Nasz powiat ma ogromny potencjał, 
powtarzam ogromny, ale nie wyko-
rzystany, częściowo, moim zdaniem, 
przez to, że samorządowcy nie są w 
stanie się dogadać i wspólnie działać. 
Jest wiele wspaniałych Pań, które w 
tych wyborach ubiegają się o funkcję 
Burmistrza czy Wójta jak: Marzanna 
Staszak, Ela Radwan, czy Agnieszka 
Gryglas. Są to niezwykle dynamicz-
ne, konkretne, ale przede wszystkim 
rozumiejące potrzeby zwykłych ludzi 
osoby oraz nastawione na współpracę 
i działanie, z którymi miałam przy-
jemność wielokrotnie współpraco-
wać i które z całą pewnością zmienią 
oblicze swoich gmin i wprowadzą na 
drogę dynamicznego rozwoju. 

Dlaczego zgodziła się Pani kan-
dydować do sejmiku wojewódzkie-
go?

Przede wszystkim, aby móc więcej 
zrobić dla naszego terenu, aby jak naj-
lepiej w tym kierunku wykorzystać 
wiedzę, charakter i dotychczasowe 
zaangażowanie.  Wybory do sejmiku 
są nie doceniane, a niezmiernie waż-
ne. Tak naprawdę wybieramy ludzi, 
którzy będą mieli wpływ na inwe-
stycje na naszym terenie. Szpital przy 
ul. Niekłańskiej, z którego najczęściej 
korzystają dzieci z naszego terenu 
należy do samorządu województwa 
mazowieckiego tak samo jak i drogi 
m.in.: 634 czy 636, przy których tak 
bardzo jest potrzebna poprawa bez-
pieczeństwa nie tylko przez moderni-
zację w celu rozładowania ruchu, ale 
również budowy ciągu pieszo - rowe-

rowego. Codziennie jadąc do pracy 
widzę jak na odcinku od Jadowa do 
Wołomina jest niebezpiecznie, ile tam 
jest pieszych i rowerzystów, którzy w 
zderzeniu z rozpędzonym autem nie 
mają szans. Dotacje zewnętrzne dla 
naszych gmin to też samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego, a wia-
domo, że tę najbliższą perspektywę 
fi nansowania trzeba jak najlepiej wy-
korzystać. Uważam, że potrzebujemy 
kogoś kto będzie stale zabiegał o na-

sze sprawy w sejmiku i u Marszałka, 
ale poprzez dialog, rozmowę i współ-
pracę a nie stawianie kontry i atak. 

Dlatego właśnie postanowiłam 
kandydować, bo nasz teren potrzebu-
je bardzo dużo pracy, a nie gadania, 
bardzo dużo zaangażowania i mą-
drych, wspólnych decyzji samorzą-
dów wszystkich szczebli i organizacji 
pozarządowych.

Dziękuję za rozmowę.
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Powiat wołomiński przez ostatnie lata nie miał dobrego wizerunku. Wol-
niejsze tempo rozwoju od pozostałych powiatów okołowarszawskich połą-
czone z upolitycznieniem samorządu spowodowały, że jesteśmy postrzegani 
przez mieszkańców Warszawy i okolic jako skansen. Czy tak musi być?

Mijająca kadencja nie była najlep-
sza. Inwestycji jak na lekarstwo, fatalna 
infrastruktura drogowa, zaniechanie 
współpracy pomiędzy gminami i wy-
korzystywanie starostwa powiatowe-
go do swoistej krucjaty ideologicznej 
spowodowały, że skojarzenia z Wo-
łominem są negatywne. Zaintereso-
wanie naszą okolicą opiniotwórczych 
mediów ogólnopolskich związane 
było z awanturą o czołg, „pomniko-
manią” jednego z radnych powiato-
wych, walką z „ideologią gender”, a 
ostatnio ze zmianą statutu powiato-
wego szpitala w Wołominie, który 
od lat tonie w długach. Regionalnie 
„zasłynęliśmy” tym, że jako jedyni nie 
mamy Wspólnego Biletu, a ostatnio, 
że przez protesty części mieszkańców 
w Kobyłce nie będzie bezkolizyjnych 
przejazdów kolejowych. Marna to wi-
zytówka dla nominalnych inwestorów 
i słaba zachęta dla osób planujących 
osiedlić się na terenie naszego powia-
tu.

Czy władze powiatowe poradziły 
sobie z tym wyzwaniem, czy przyczy-
niły się do takiej reputacji? Samorząd 
nie może być ideologicznym ramie-
niem żadnej partii! Musi realizować 
zadania wynikające z ustaw i nie ma 
prawa dzielić mieszkańców z powodu 
ich poglądów, sposobu życia, orien-
tacji seksualnej, czy jakiegokolwiek 
innego. Oczekujemy od samorządow-
ców troski o wspólne dobro i zajęcie 
się sprawami, które bezpośrednio 
wpływają na nasze warunki życia.

Powiat wołomiński nie jest własno-
ścią żadnej partii, ani grupy społecz-
nej. Inne są potrzeby i interesy gmin 
sąsiadujących z Warszawą i inne tych 
z dala od stolicy, gdzie dominują tere-
ny wiejskie. Żyją tu ludzie z różnych 
środowisk, o różnych poglądach, a 
władza powinna pamiętać, że więk-
szość nie jest dana raz na zawsze. Wo-
łomin nie musi kojarzyć się źle. Mamy 
duży potencjał. Należy go umiejętnie 
wykorzystać.

Niech powiat wołomiński rekla-
mują na swoich strojach pierwszo-
ligowi piłkarze z Ząbek, mistrzowie 
Polski w unihokeju z Zielonki, czy 
Mistrz Świata w kickboxingu i najlep-

szy sportowiec powiatu 2013. Niech 
wizytówką będą miejscowi artyści, 
występujący na scenach w kraju i za-
granicą. Dlaczego nie promujemy 
się, jako miejsce skąd płynie energia, 
wykorzystując fakt, że w Markach po-
wstała ponad 130 lat temu pierwsza 
na Mazowszu elektrownia? Powiat nie 
ma nowoczesnego logo i hasła, które 
budzi pozytywne skojarzenia. Dla-
czego starostwo, jako gadżet rozdaje 
książki o planowaniu rodziny, zamiast 
np. wydać folder z miejscami wartymi 
odwiedzenia, promujący atrakcje tu-
rystyczne Ziemi Wołomińskiej? 

Od nas zależy, jak będą postrzegane 
nasze miasta i cały powiat. Decyzja za-
padnie 16 listopada.

Artur Rola
Kandydat do rady powiatu 

z okręgu obejmującego Kobyłkę 
i Zielonkę. Lista nr 4, pozycja 2.
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Rozmowa z burmistrzem Wołomina, Ryszardem Madziarem
Sprawa zapewnienia odpowied-

niej liczby miejsc przedszkolnych 
jest dla każdego dynamicznie roz-
wijającego się miasta dość pro-
blematyczna, bo przedszkola nie 
wybuduje się przecież z dnia na 
dzień. Jak wygląda sytuacja pod 
tym względem w Wołominie?

 Na początku kadencji przepro-
wadziliśmy szczegółową analizę, 
która określiła potrzeby w zakresie 
bazy oświatowej, przy uwzględnie-
niu zachodzących zmian demogra-
fi cznych. 

Decyzje, które podjęliśmy okaza-
ły się słuszne. W ciągu mijających 
4 lat dzięki budowie nowych przed-
szkoli oraz podjętym działaniom w 
kwestii dofi nansowania przedszkoli 
prywatnych udało nam się zaspo-
koić potrzeby mieszkańców. Tylko 
w ciągu ostatniego roku zwiększy-
liśmy liczbę miejsc w tych placów-
kach o 200. 

Dzięki podjętym wysiłkom 
mamy niemal wystarczającą liczbę 
przedszkolnych obiektów oświato-
wych. Przypomnę, że wybudowali-
śmy przedszkole w Leśniakowiźnie, 
gdzie przebywa 70 dzieci. Wcze-
śniej w ogóle nie było tam tego typu 
placówki. Część dzieci musiała do-
jeżdżać do Wołomina. Drugie wy-

budowane przedszkole mieści się 
przy ul. Piłsudskiego w Wołominie. 
Co ciekawe, stare przedszkole z za-
łożenia miało funkcjonować 10 lat, 
a przetrwało 35 lat. Tak napraw-
dę w każdej chwili mogłoby być 
zamknięte i wtedy stanęlibyśmy 
przed dylematem, co wówczas zro-
bić. Obecnie w tym nowoczesnym 
przedszkolu na miarę XXI wie-
ku jest 160 dzieci. Nie dość,że jest 
bardzo przyjazne, to bez wątpienia 
znacząco poprawia wizerunek tej 
części miasta. 

Na początku kadencji otworzyli-
śmy także przedszkole w Duczkach, 
natomiast przedszkole „Zaczaro-
wany Zamek” w Czarnej z prywat-
nego przekształciło się w publiczne. 
Na terenie gminy funkcjonują też 
punkty przedszkolne przy szkołach 
wiejskich (m.in. w Zagościńcu).

A co ze szkołami? 
Wybudowaliśmy bardzo piękną 

i funkcjonalną szkołę w Leśnia-
kowiźnie. Realizacja tej inwestycji 
jest konsekwencją tego, że szkoła 
w Majdanie nie nadawała się do 
użytku. Powstał komitet, który od 
ponad 30 lat starał się wybudować 
szkołę. W końcu się udało. Piękna 
szkoła w otulinie lasu, z salą gim-
nastyczną, zapleczem kuchennym 

cieszy oko, ale i służy lokalnej spo-
łeczności. 

Ponadto powstała sala gimna-
styczna przy Zespole Szkół nr 4. 

W listopadzie do rąk czytelników 
trafi  10. jubileuszowe wydanie Rocz-
nika Wołomińskiego, a w nim wspo-
mnienia mieszkańców Wołomina, 
historia naszej  „małej Ojczyzny” i jej 
społeczności. 

Rocznik to różnorodne formy 
wypowiedzi: rozprawy, studia, wspo-
mnienia, biografi e, recenzje, noty 
wydawnicze. Znajdziemy m.in. arty-
kuł o najstarszym dokumencie doty-
czącym Wołomina, wspomnienia o 
I Liceum Ogólnokształcącym, które 
w tym roku obchodzi 70 urodziny, 
wspomnienia uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1, a także kalendarium 

budynku przy ul. Wileńskiej 32, 
gdzie obecnie mieści się biblioteka. 
Nie zabrakło również wierszy, listów 
do redakcji oraz wołomińskich bio-
grafi i m.in. Franciszka Wodiczki i 
Barbary Łojko. O ostatnich wyda-
rzeniach przypomnimy nie tylko w 
formie drukowanej. Nowością bę-
dzie Wołomińska Kronika Filmowa, 
dołączona do każdego egzemplarza 
na płycie DVD. Myślą przewodnią 
Kroniki jest ocalenie od zapomnie-
nia miejsc, wydarzeń, scen z życia 
miasta, które przechodzą do historii. 
To bardzo ciekawe i wartościowe do-
pełnienie tegorocznej edycji Roczni-

ka Wołomińskiego. - Co roku z wiel-
ką satysfakcją obserwuję, jak wielkie 
zainteresowanie i oczekiwanie wzbu-
dza zapowiedź publikacji kolejnego 
tomu Rocznika. Po bezpłatny egzem-
plarz zgłaszają się setki mieszkańców 
Wołomina, co świadczy o tym, że 
historia naszego miasta nie jest im 
obojętna. Dlatego, z całego serca pra-
gnę podziękować wszystkim, którzy 
zechcieli się podzielić swoją wiedzą, 
osobistymi pamiątkami, fotografi a-
mi i historycznymi dokumentami 
– mówi burmistrz Ryszard Madziar.

Niedawno wmurowaliśmy kamień 
węgielny pod budowę nowej hali 
gimnastycznej i sal dydaktycznych 
w szkole w Czarnej. 

Przeprowadziliśmy również ter-
momodernizację budynku Zespołu 
Szkół Nr 1 przy ul. Sasina. Nowa 
elewacja została wykonana także 
na budynku przedszkola im. Misia 
Uszatka.

Czy w planie są kolejne inwesty-
cje oświatowe?

Na pewno, to jest nieodzow-
ny element polityki inwestycyjnej 
naszego miasta. Myślę, że kwestie 
oświatowe wpływają też na osie-
dlanie się nowych mieszkańców. 
Młodzi rodzice, sprowadzając się 
do nas, przecież patrzą, czy jest w 
pobliżu przedszkole, szkoła czy in-
frastruktura sportowa. 

Muszę przyznać, że pod kątem 
infrastruktury oświatowej Woło-
min znacząco się zmienił przez 
ostatnie cztery lata. Wcześniej w tej 
dziedzinie było wiele zaniedbań.

W przyszłości na pewno trzeba 
zmierzyć się z problemem rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej nr 3. To 
jest najlepsza szkoła w Wołominie, 
ma najlepsze wyniki, a jednocze-
śnie trudne warunki lokalowe. 
Chcielibyśmy rozbudować salę 
gimnastyczną oraz wybudować do-
datkowe pomieszczenia dydaktycz-
ne. Już w tej chwili przygotowywa-
ny jest projekt.

A jak wygląda sytuacja odno-
śnie wyposażenia szkół w sprzęt 
komputerowy czy inne pomoce 
naukowe wspomagające proces 
edukacji?

Oczywiście to bardzo ważne, 
staramy się to robić na bieżąco, ale 
główną uwagę kierujemy w pierw-
szej kolejności na te podstawowe 
zadania, jak zapewnienie dobrych 
warunków.

Najpierw chcemy zapewnić po-
rządną bazę dydaktyczną, a w ko-

lejnym etapie bardzo gruntownie 
zająć się doposażeniem szkół w 
nowoczesny sprzęt. Jak wspomnia-
łem, na bieżąco szkoły są doposa-
żane, w miarę naszych możliwości. 
To, że zapotrzebowanie na dopo-
sażenie szkół i terenów przyszkol-
nych jest duże, widać po wnioskach 
do budżetu obywatelskiego, który 
w tym roku był w naszej gminie 
realizowany po raz pierwszy. Wiele 
zgłoszonych projektów, popartych 
przez setki mieszkańców, dotyczyło 
właśnie szkół i przedszkoli – wy-
posażenia w tablice interaktywne, 
rzutniki, komputery, nagłośnienie, 
bezprzewodowy internet, a także 
place zabaw, ławeczki, parkingi ro-
werowe. To wszystko będziemy re-
alizować już w przyszłym roku, jeśli 
tylko przystanie na to nowa Rada 
Miejska.

Przy tej okazji chciałbym podzię-
kować komitetowi budowy szkoły 
w Leśniakowiźnie, który zbierał 
pieniądze na budowę szkoły. Gdy 
szkoła została wybudowana, pie-
niądze zostały przeznaczone na za-
kup pomocy dydaktycznych.

Wołomin dużo inwestuje w 
oświatę, ale czy przynosi to jakieś 
wymierne rezultaty? 

Wymiernym wskaźnikiem, któ-
ry pokazuje poziom edukacji są 
wyniki egzaminów końcowych: 
podstawowych, gimnazjalnych czy 
maturalnych. Szkoły wołomińskie, 
na tle powiatu są najlepszymi szko-
łami. Nasze III LO i I LO zajmują 
dwa czołowe miejsca na 30 szkół 
w całym powiecie, jeśli chodzi o 
wyniki matur. A pamiętam, że nie 
zawsze tak było. Tym bardziej mnie 
cieszy, że za mojej kadencji poziom 
nauczania jest tak wysoki. To zasłu-
ga wykwalifi kowanej kompetent-
nej kadry pedagogicznej, a także 
uczniów, z których najlepsi otrzy-
mują od nas stypendia naukowe. 

Dziękuję za rozmowę.
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20 października br., w Krakowie 
spotkali się „Przyjaciele Karty Dużej 
Rodziny” - eksperci, decydenci i ro-
dziny, aby rozmawiać o wyzwaniach 
związanych z polityką prorodzinną w 
Polsce i perspektywach, jakie daje pro-
gram Karty Dużej Rodziny. Wśród 
zgromadzonych był także Prezydent 
RP Bronisław Komorowski, który 
w swoim wystąpieniu podziękował 

wszystkim, którzy chcą działać dla do-
bra rodziny i działania te przekuwać w 
dobry klimat dla rodziny. – „Dziękuję 
za konsekwentne prace nad wdroże-
niem kart, cieszę się, że wspólnymi si-
łami nadganiamy wieloletnie opóźnie-
nia” – mówił Prezydent.

Podczas Kongresu przyznano po 
raz pierwszy, ustanowione przez 
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" 
pod patronatem honorowym Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej, nagro-
dy dla samorządów, fi rm i instytucji 
oraz mediów przyjaznych rodzinie. 

Powiat Wołomiński znalazł się 
wśród siedmiu nagrodzonych samo-
rządów (jako jedyny spośród powia-
tów w Polsce) i otrzymał tytuł hono-
rowy: Powiatu Przyjaznego Dużym 

5SAMORZĄD

Starosta Wołomiński Piotr Uściński otrzymał w Krakowie nagrodę dla 
samorządu przyjaznego rodzinie – Powiat Przyjazny Dużym Rodzinom. 
Wyróżnienia te przyznano po raz pierwszy samorządom, które wspierają 
duże rodziny w swoim lokalnym środowisku. 

Rodzinom. Wręczając wyróżnienie 
Staroście Piotrowi Uścińskiemu, Pani 
Joanna Krupska, Prezes Związku Du-
żych Rodzin "Trzy Plus" odczytała 
jego fragment: „za pionierskie wpro-
wadzenie powiatowej Karty Dużej 
Rodziny. Za wspieranie gmin powia-
tu mających Karty Dużej Rodziny 40 
procentową dopłatą do kosztów Kart. 
Za aktywny udział w propagowaniu 
Kart Dużej Rodziny oraz pracę w 
Forum Samorządowym na rzecz Du-
żych Rodzin”. 

„Cieszę się, że nasz Powiat 
znalazł się w tym zacnym gro-
nie, że nasza praca na rzecz ro-
dzin została dostrzeżona i doce-
niona. Wprowadzony przez nas 
Program polityki prorodzinnej 
TAKrodzina.pl, udowadnia, że 
można wspierać rodziny na każ-
dym szczeblu i mam nadzieję, że 
idąc naszym przykładem, także 
inne powiaty zaczną aktywnie 
realizować politykę prorodzin-
ną”. – mówił Starosta.

Przypomnijmy, że Program Poli-
tyki prorodzinnej w Powiecie Wo-
łomińskim TAKrodzina.pl uchwa-
lony został 27 września 2012 roku, 
a jego głównym celem jest tworze-
nie warunków do dbania o dobro, 
trwałość i wszechstronny rozwój 
rodziny, a także promowanie mode-
lu rodziny z dziećmi i kształtowanie 
pozytywnego jej wizerunku. Zało-
żenia Programu są konsekwentnie 
realizowane, a niektóre jego elemen-
ty zostały uznane za nowatorskie w 
skali całego kraju. Na program ten 
składa się również wprowadzona 
jako pierwsza w Polsce, Powiatowa 
Karty Rodziny, która cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem - wy-
danych zostało już ponad 2600 kart, 
które przekładają się na konkretne 
korzyści dla rodzin wielodzietnych 
wychowujących troje i więcej dzieci. 

 Powiat Wołomiński jako członek 
Forum Samorządowego na rzecz 
Dużych Rodzin, współorganizował 
wraz z Ministerstwem Pracy i Po-
lityki Społecznej w dniu 18 marca 
2013 r. II Ogólnopolską Konferencję 
„Polska dla Rodziny - Karta Dużej 
Rodziny w miastach i gminach”. 
Braliśmy także udział w spotka-
niach poświęconych wymianie do-
świadczeń i planów działań podej-
mowanych w odniesieniu do rodzin 
wielodzietnych oraz w spotkaniach 
roboczych poświęconych Ogól-
nopolskiej Karcie Dużej Rodziny. 
Włożyliśmy swój wkład w pracę nad 
ogólnopolskim poradnikiem „Jak 
wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”, 
w którym znalazły się informacje o 
programie Powiatowej Karty Rodzi-
ny TAKrodzina.pl, jako wzorze dla 
innych powiatów. 

Rozmowa z b. wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wicestarostą wołomińskim Ryszardem Węsierskim

Jest Pan doświadczonym samorzą-
dowcem, był Pan wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu i wicestarostą. Na-
turalne by było, gdyby Pan również i 
w tych wyborach ubiegał się o man-
dat radnego powiatowego. Dlaczego 
tym razem nie powiat?

Radnym w Radzie Powiatu Woło-
min byłem w latach 2006-2010. Ma-
jąc spore doświadczenie wiem, że dla 
Marek można uczynić więcej będąc 
radnym w Radzie Miasta. Generalnie 
Marki to wyjątkowa gmina. Wszędzie 
nam bliżej do Warszawy niż do Wo-

łomina: na basen, do kina, na duże 
zakupy. Gdyby instytucje typu: Urząd 
Skarbowy, Wydział Komunikacji, ZUS 
znajdowały się na warszawskiej Pradze 
trudno byłoby mówić o przynależności 
Marek do Powiatu Wołomin.

W takim razie, patrząc nieco z 
boku z pewnej perspektywy, jak by 
Pan ocenił sytuację, w jakiej obecnie 
znajduje się powiat. Na co przyszli 
radni powinni zwrócić szczególną 
uwagę?

Powiat nie jest instytucją ponad-
gminną. Budżet powiatu jest podob-
nie skonstruowany jak budżety po-
szczególnych dwunastu gmin. Różne 
są tylko wielkości tych budżetów. Nie 
można żądać od powiatu realizacji 
postulatów, których nie są w stanie 
zrealizować Burmistrzowie czy Wójto-
wie. Powiat powinien stanowić kolebkę 
kultury dla gmin, z wykorzystaniem 
Pałacu w Chrzęsnem i „fabryczki” przy 
ulicy Orwida. Powiat powinien zrefor-
mować Urząd Pracy tak, aby ponad 60 
osób w nim pracujących, znajdowało 
propozycję zatrudnienia dla osób bez-
robotnych z terenu Powiatu Wołomin, 
a nie działało jak Urząd Statystyczny. 

 W tegorocznych wyborach Marki 
są podzielone na 21 okręgów, w któ-
rych wybrany zostanie po 1 radnym. 
W którym okręgu Pan wystartuje? 
Jak Pan ocenia potrzeby tej części 

miasta?
 Kandyduję wraz z czterema innymi 

osobami z różnych partii i ugrupowań 
w okręgu nr 17. 

Jest to w zasadzie jedno duże bloko-
wisko składające się z dwóch spółdziel-
ni: Praskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(5 bloków) i Mareckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (5 bloków). Wśród wie-
lu wspólnych celów na pierwszy wysu-
wa się monitoring i bezpieczeństwo. 

Oczywiście radny musi też myśleć 
w kategoriach ogólnych, dotyczących 
całego miasta. Czego Pana zdaniem 
Marki obecnie najbardziej potrzebują?

 Brak miejsc w przedszkolach pu-
blicznych. Są oczywiście przedszkola 
niepubliczne (jest ich dużo), ale nie 
każdego na nie stać. Zły stan dróg w 
Markach jest ogólnie znany miesz-
kańcom i pojawia się we wszystkich 
niemal petycjach, spotkaniach itp. Inną 
bolączką markowian jest brak w 30 
-tysięcznym mieście rynku z prawdzi-
wego zdarzenia. Jest, co prawda znane 
nawet w Warszawie Centrum Handlo-
we-Marki, ale jest to wielohektarowy 
teren handlowy na pograniczu Marek, 
Ząbek i Warszawy nie spełniający roli 
rynku. Reszta Marek, jadąc od War-
szawy do Radzymina zatrzymała się na 
przełomie XIX i XX wieku. Może o to 
dotychczasowym włodarzom chodzi-
ło?

Czy ma Pan swojego faworyta na 
burmistrza? Jeśli tak, to dlaczego on?  

Zdecydowanie moim i wielu, wielu 
innych osób jest Jacek Orych. To radny 
ostatnich dwóch kadencji Rady Miasta 
Marki, mieszkaniec Pustelnika, który 
dojeżdżając codziennie do pracy w 
Warszawie wie, co się z tym wiąże. To 
on zorganizował przed kilku laty „akcję 
cukierkową” dla kierowców w Mar-
kach. Przypomnę: kierowcom wraca-
jącym z sobotnio-niedzielnych wyjaz-

dów i stojącym w korkach rozdawano 
cukierki i zbierano podpisy za budową 
obwodnicy Marek. Dzisiaj wiemy, że 
akcja ta przyniosła pozytywne skut-
ki i do końca następnej kadencji rady 
ominiemy Marki jadąc z Warszawy do 
Kobyłki, Radzymina, Wołomina, Wy-
szkowa i dalej. Jacka Orycha cenię za 
to, że nie obiecuje gruszek na wierzbie.

Dziękuję za rozmowę.

Sprzedam dom
Wolnostojący w stanie surowym zamkniętym, 

dach pokryty blachodachówkową. Działka ogro-
dzona, 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 Mazowieckiego. W 
pobliżu szkoła i sklepy.  Kontakt 666-888-978
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mgr Anna 
Susidko

Psychosomatyka jest to termin, wprowadzony do medycyny w 1818 r. 
Określa całościowe traktowanie organizmu człowieka. Dotyczy nauki, 
zajmującej się badaniem wzajemnych relacji czynników psychologicznych 
oraz zaburzeń i chorób somatycznych.

Poza innymi obszarami zdrowia ludzkiego, istnieje silny związek po-
między psychiką człowieka a schorzeniami dermatologicznymi. 

Dlatego wyróżniono schorzenia 
psychodermatologiczne, przez co 
rozumie się wszelkie zaburzenia, w 
których występuje komponenta der-
matologiczna i psychiczna. Można 
mówić o dwóch kategoriach takich 
schorzeń:

I. SCHORZENIA 
O PSYCHOGENNEJ ETIOLOGII
 Przykładowe schorzenia:
A. Świąd samoistny: pojawia się 

przy braku przyczyn metabolicznych i 
systemowych. Objawy są dla pacjenta 
bardzo uciążliwe. W percepcji świądu 
istotna rolę odgrywają czynniki psy-
chologiczne. Osoby drażliwe, podatne 
na lęk i wzruszenia w sytuacji stresu, 
częściej uskarżają się na świąd i nie 
ulega wątpliwości, że czynniki emocjo-
nalne mogą go nasilać także w innych 
chorobach skóry.

B. Nadmierne pocenie: powszech-
nie przyjmuje się, że ta dolegliwość 
związana jest ze stresem. Stres bywa, 
nadmierną w stosunku do potrzeby, 
odpowiedzią organizmu na określone 
czynniki środowiskowe. Czynniki te 
określa się jako stresory - niekontrolo-
wane bodźce - oceniane jako zagroże-
nie fi zyczne lub psychiczne dla równo-
wagi organizmu.

C. Pokrzywka przewlekła: wielu 
lekarzy uważa, że pokrzywka nie ma 
biologicznego podłoża, a jedynie emo-
cjonalne. Silny stres może nasilać zmia-
ny chorobowe. 

Uważa się, że czynnikami psychicz-
nymi wywołującymi pokrzywkę mogą 
być napięcia, zamartwianie się, niekie-
dy wstrząs psychiczny, problemy ro-
dzinne i fi nansowe.

II. SCHORZENIA O ETIOLOGII 
DERMATOLOGICZNEJ Z MO-
DYFIKACJĄ PRZEBIEGU PRZEZ 
CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE.

Większość tych schorzeń ma kom-
ponentę immunologiczną i dlatego 
mogą też odgrywać istotną rolę me-
chanizmy psychoneuroimmunolo-
giczne. Szczególną rolę odgrywają tu 
neuropeptydy i naczynioaktywny pep-
tyd jelitowy.

Przykładowe schorzenia:
A. Atopowe zapalenie skóry: etio-

patogeneza atopowego zapalenia skóry 

od dawna była łączona z czynnikami 
neuropsychologicznymi, mającymi 
znaczenie w powstaniu i utrzymaniu 
się schorzenia. Szczególnie elemen-
ty emocjonalne wywierają wpływ na 
powstanie błędnego koła: swędzenie 
i drapanie. Wielu autorów uważa, że 
choroba ta ma swoje podłoże w nie-
prawidłowych relacjach rodzinnych. 
Atopowe zapalenie skóry u jednego z 
członków rodziny, szczególnie u dziec-
ka, ma znaczenie dla wszystkich jej 
członków. Zmiany chorobowe dostar-
czają rodzinie dodatkowych stresów. 
Rodzice dziecka z atopowym zapale-
niem skóry przeżywają napięcie psy-
chiczne, poczucie winy, wyczerpanie, 
frustrację i bezradność.

B. Łuszczyca: jest najlepszym przy-
kładem potwierdzającym udział ukła-
du nerwowego w chorobach skóry. 
Należy do grupy schorzeń high stres 
reactors. Przebiega z okresowymi za-
ostrzeniami i remisjami. Do ważnych 
czynników mających znaczenie w 
etiopatogenezie łuszczycy należą cechy 
osobowości i występujący stres. Do 
cech charakterystycznych dla osób z 
łuszczycą należą: wypieranie konfl ik-
tów emocjonalnych i mała akceptacja 
siebie. Okazuje się także, że im większy 
obszar ciała obejmuje schorzenie, tym 
silniejsze są tendencje do reakcji kon-
wersyjnych i silniejszej koncentracji na 
stanie zdrowia. Zauważono także, że 
osoby z tym schorzeniem mają pod-
wyższony poziom lęku, który utrzy-
muje się nie tylko w czasie choroby, 
ale także podczas remisji. Podobnie też 
sprawa ma się z poczuciem wewnętrz-
nego konfl iktu emocjonalnego. Różne 
doniesienia pozwalają sądzić, że po-
moc psychologiczna może przynieść 
pozytywy wpływ na przebieg łuszczy-
cy. Najbardziej efektywną będzie tu 
psychoterapia grupowa przy udziale 
farmakoterapii.

C. Łysienie plackowate: z wielu 
doniesień naukowych dotyczących 
tego schorzenia (nagła utrata włosów) 
wynika, że etiologia jest złożona. Scho-
rzenie to może mieć podłoże autoim-
munologiczne, hormonalne, genetycz-
ne oraz emocjonalne. Jeśli chodzi o 
czynniki psychiczne, to wielu autorów 
uważa, że udział stresu w patogenezie 
tej choroby jest bardzo znaczący. 

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

Obecnie, w ciągu 6 miesięcy od 
dnia, kiedy dowiemy się o śmierci 
spadkodawcy (stajemy się spadko-
biercą), powinniśmy złożyć przed 
Sądem, bądź Notariuszem stosowne 
oświadczenie (o przyjęciu lub odrzu-
ceniu spadku). Problem pojawia się 
w sytuacji, gdy nie mamy świadomo-
ści, że zostaliśmy spadkobiercami, z 
uwagi np. na brak kontaktu z osobą 
zmarłą. 

Spadkobierca może też przyjąć 
zadłużony spadek: bez ograniczenia 
odpowiedzialności za długi (tzw. 
przyjęcie proste) i z ograniczeniem 
odpowiedzialności za długi (tzw. 
przyjęcie z dobrodziejstwem inwen-
tarza). W pierwszym przypadku 
spadkobierca odpowiada za długi 
całym swoim majątkiem, (należy pa-
miętać, iż brak oświadczenia ma ten 
sam skutek). W drugim przypadku 
– spadkobierca w ciągu 6 miesięcy, 
od momentu gdy dowiedział się o 
spadku, musi złożyć oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza. Oznacza to, że przej-
muje długi, ale tylko do wysokości 
wartości spadku. W praktyce, jeśli 
spadkobierca nie zna prawa na temat 
dziedziczenia, i nie wykaże aktywno-

ści  związanych ze złożeniem oświad-
czenia o odrzuceniu spadku lub zło-
żeniem oświadczenia o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwenta-
rza – to nieświadomie odziedziczy 
zadłużony spadek i będzie odpowia-
dał za zobowiązania zmarłego całym 
swoim majątkiem (tzw. proste przy-
jęcie spadku). 

Rząd zmienia ten mechanizm. 
Zasadą będzie przyjęcie spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza(ogra-
niczona odpowiedzialność)  – jeżeli 
w ciągu sześciu miesięcy nie złoży się 
oświadczenia o odrzuceniu spadku 
bądź o przyjęciu go wprost (czyli ze 
wszystkimi długami).

Nowe rozwiązanie będzie chronić 
spadkobierców przed niespodzie-
waną odpowiedzialnością za długi 
spadkowe zmarłego. Przyjęto, że je-
śli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy 
(od kiedy dowiedział się o śmierci 
spadkodawcy), nie wykona żadnej 
czynności – będzie to równoznaczne 
z przyjęciem spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza, czyli ogranicze-
niem odpowiedzialności za długi. 

Zmieniono także zasady ustala-

Komisja Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego opracowała projekt noweliza-
cji przepisów prawa spadkowego. Nowelizacja kodeksu cywilnego, w księ-
dze IV „Spadki”  zakłada wprowadzenie jako zasady, ograniczonej odpo-
wiedzialności spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem 
inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Oznacza to, 
że spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek ze wszystkimi długami zmar-
łego, będzie odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku.

nia stanu majątku spadkowego – w 
przypadku przyjęcia spadku z tzw. 
dobrodziejstwem inwentarza. Obec-
nie ustala go komornik sądowy. Dla 
spadkobierców oznacza to wysokie 
koszty (nawet kilka tysięcy złotych), 
ponieważ komornik z reguły korzy-
sta z usług biegłych rzeczoznawców. 
Dlatego zaproponowano, aby spad-
kobiercy (korzystający z przyjęcia 
spadku z dobrodziejstwem inwenta-
rza) mogli sami składać – w sądzie 
lub u notariusza – „prywatny” wykaz 
inwentarza, sporządzony na formu-
larzu przygotowanym przez ministra 
sprawiedliwości. Ponieważ projekt 
chroni też prawa wierzycieli spadko-
dawcy, dlatego jeśli nie zgadzaliby się 
oni z wykazem inwentarza sporzą-
dzonym przez spadkobierców, wów-
czas spis inwentarza sporządzałby na 
wniosek wierzycieli – tak jak obecnie 
– komornik.

Rozwiązania te mają wejść w życie 
po 6 miesiącach od daty ich ogłosze-
nia w Dzienniku Ustaw.

Stan prawny na dzień 17.09.2014 r.

Radca prawny 

Katarzyna Budny

Katarzyna 
Budny
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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 

W październiku zorganizowaliśmy konkurs, który miał zainteresować 
dzieci i młodzież muzyką cenionych artystów, pomóc w rozwijaniu umiejęt-
ności wokalnych, a także zintegrować podczas tworzenia wspólnego show.

Zasady konkursy były proste. 
Każdy uczestnik lub zespół musiał 
się wcielić w wybranego artystę i 
zaśpiewać piosenkę z jego repertu-
aru przed publicznością, podczas 
gali fi nałowej. Dla uczestników zor-

ganizowaliśmy warsztaty wokalne 
oraz spotkania ze stylistą i wizaży-
stą. Uczniowie bardzo zaangażo-
wali się w przedsięwzięcie. Każdy 
wolny czas spędzali na próbach i 
spotkaniach z nami- po to, aby tego 

jednego dnia perfekcyjnie wcielić 
się w wybraną rolę.

W końcu nadszedł- ten długo 
wyczekiwany dzień. Jak to bywa 
przy wielkich galach, dla organi-
zatorów i samych gwiazd, zaczął 
się on wcześnie rano. GCK od świ-
tu tętniło życiem. Próby general-
ne, ostanie przymiarki, stylizacje 
fryzur, makijaże- ogólnie jedno 
wielkie zamieszanie z domieszką 
zwątpienia, które z biegiem czasu 
zmieniało się w pełną gotowość. 
Około godziny 10:00 sala zapełniła 
się widownią. 

Wdech. Wydech. Ostatni nie-
pewny uśmiech. Zaczynamy!

Kolejno na scenie prezentowali 
się artyści polskiej i zagranicznej 
sceny muzycznej- już nie ucznio-
wie, tylko gwiazdy. Każdy występ 
oceniała komisja: Izabela Lewan-
dowska- dyplomowana nauczyciel-
ka śpiewu, Anna Maniecka- Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury w 
Dąbrówce i Jadwiga Słońska- Prze-
wodnicząca Towarzystwa Gospo-
dyń Wiejskich „Nadbużanki” z 

Kuligowa. Publiczność okazywała 
entuzjazm rzucając kwiaty i ma-
skotki. Transparenty z imionami 
występujących, unosiły się znad 
głów zebranych. Na scenie pojawi-
li się tacy artyści jak: Anna Jantar, 
Edyta Geppert, Czesław Niemen, 
Marek Grechuta, Maryla Rodo-
wicz, Michael Jackson, Karin Sta-
nek oraz zespół Dżem.

Dzieci były fenomenalne. Wybór 
najlepszych był bardzo trudny, ale 
decyzja w końcu zapadła. Zanim 
ogłoszono wyniki, przedstawiono 
wyjątkowego gościa. Była to cudow-
na… Marilyn Monroe! Wszystkim 
uczestnikom konkursu wręczyła 
upominki, a zwycięzcom, wspólnie 
z Wójtem Gminy Dąbrówka- Ta-
deuszem Bulikiem statuetki i na-
grody. W kategorii uczniów klas 
I-III, nagrodę otrzymały: Domini-
ka Stańczak, Gabriela Mędrzycka, 
Julia Krzyżanowska i Ania Wrona z 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Adeli Goszczyńskiej we Wszebo-
rach. W kategorii uczniów klas IV-
-VI, nagrodę otrzymał Karol Karp 

ze Szkoły Podstawowej im. C.K. 
Norwida w Dąbrówce. W katego-
rii uczniów Gimnazjum nagrodę 
otrzymali: Weronika Getka i Woj-
ciech Paź z Publicznego Gimna-
zjum im. T. Kościuszki w Dąbrów-
ce. Wójt Gminy Dąbrówka, który 
objął patronatem konkurs, również 
przyznał nagrodę. Wyróżnienie 
Wójta Gminy, które otrzymali: Ur-
szula Jabłońska, Olga Malinowska 
i Adam Gmurczyk z Publicznego 
Gimnazjum im. T. Kościuszki w 
Dąbrówce. Ważną nagrodą w kon-
kursie była nagroda publiczności, 
którą otrzymała Gabriela Rzępo-
łuch.

To był wyjątkowy dzień! Wyjąt-
kowy, bo wyjątkowi byli uczestnicy 
oraz artyści w których postanowili 
się wcielić. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się wspólnie z 
nami w tworzenie gali gwiazd. Ser-
deczne podziękowania kierujemy 
do p. Marii Krzyżanowskiej, która 
ufundowała słodki poczęstunek na 
zakończenie gali.

Do zobaczenia za rok! ;)

Fundacja „Przytul Misia” powsta-
ła w 2012r. w Klembowie.  Pod tą 
nazwą kryje się grupa ludzi z pasją, 
chcąca zmienić otaczającą nas rze-
czywistość. Pracujemy głównie na 
rzecz dzieci, ale nasze działania są 

też skierowane do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, senio-
rów i rodzin zastępczych. Działamy 
na polu edukacji, kultury, sportu i 
wspierania wspólnot lokalnych. Je-
steśmy członkiem Federacji PREMD 

na rzecz rozwoju małych dzieci. 
Obecnie realizujemy projekt „Dzika 
zabawa w indiańskiej wiosce”. Przez 
całe wakacje przygotowywaliśmy 
plac zabaw dla dzieci w Klembowie. 
Jest to piękne miejsce z domkami, 
sklepikami, zjeżdżalnią, wielką pia-
skownicą i masą innych atrakcji. 
Robimy tam spotkania, kolonie, 
warsztaty i inne ciekawe aktywności. 
Brakuje nam środków na utworzenie 
miejsca, gdzie uczestnicy naszych 
spotkań mogliby schronić się przed 
deszczem. Chcemy postawić dwa 7- 
metrowe namioty indiańskie. Tam 
moglibyśmy zrobić i zimą warszta-
ty przy ognisku, utworzyć miejsce 
aktywności lokalnej, uniwersytet 
dziecięcy i inne bezpłatne atrakcje 
dla najmłodszych. Napisaliśmy pro-
jekt, umieściliśmy go na platformie 
fundraisingowej, gdzie inicjatywę 
fi nansują darczyńcy. Również każdy 
z Państwa może współtworzyć nasz 
pomysł. Za każdą, nawet najmniej-

szą wpłatę są atrakcyjne nagrody. Je-
śli Państwo zechcecie wesprzeć naszą 
inicjatywę będzie nam bardzo miło. 
Żeby to zrobić wystarczy wejść na 
portal: www.polakpotrafi .pl,odna-
leźć projekt „Dzika zabawa w indiań-
skiej wiosce” w zakładce „edukacja” , 
wybrać wpłatę i nagrodę, zalogować 
się i już… Pieniądze trafi ą do nas tyl-

ko wtedy, jeśli uzbieramy całą kwotę 
tj. 20 tys. zł, w przeciwnym wypadku 
wrócą z powrotem na Państwa kon-
to. Bardzo prosimy o wsparcie. Nasze 
działania można obejrzeć na www.
malymis.edu.pl w zakładce Funda-
cja. Bardzo dziękujemy za Państwa 
pomoc.

Agnieszka Szyszkowska

W programie:
9.00 – Msza Św. w kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego w Józefowie
10.00 – Złożenie kwiatów na Grobie 
Nieznanego Żołnierza Bitwy War-
szawskiej 1920 Roku na   cmentarzu 
parafi alnym w Józefowie
10.20 – Uroczystość Święta Szkoły, w 

której nastąpi:
- rozstrzygnięcie konkursów
- część artystyczna pt. „Niepodle-
głość – trudne słowo”
- aukcja prac uczniowskich, z której do-
chód przeznaczony będzie na wyposa-
żenie sali oddziału przedszkolnego.

Dnia 7 listopada 2014r. w Zespole Szkół w Józefowie odbędzie się Uroczy-
stość Święta Szkoły.
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Zdrowie dziecka jest najważniejsze

Problem opieki zdrowotnej dzieci jest bliski każdemu rodzicowi. Składa 
się na niego wiele czynników od braku odpowiedniej profi laktyki, poprzez 
odpowiednie oddziały, sprzęt, aż po standardy pobytu dziecka z rodzicem 
na oddziale. Niestety jest on często zamiatany pod dywan i jako trudny nie 
ruszany. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o działaniach mieszka-
nek naszego powiatu zmierzających do jego minimalizacji.

Nie tak dawno pisaliśmy o inicja-
tywie chirurgii dziecięcej dla Woło-
mina. Jak informują inicjatorki akcji 
Elżbieta Radwan i Emilia Oleksiak, 
22 października br. została złożona 
już petycja do Starosty Wołomińskie-
go poparta ponad 3 000 podpisów 
popierających utworzenie w woło-
mińskim szpitalu oddziału chirurgii 
dziecięcej lub punktu doraźnej pierw-
szej pomocy dla dzieci z urazami. Ini-
cjatorki akcji spotkały się również w 
tej sprawie z wiceministrem zdrowia 
Aleksandrem Soplińskim. 

Chirurgia dziecięca to jednak nie 
koniec walki o lepszą opiekę zdrowot-

ną dla dzieci z terenu nie tylko powia-
tu wołomińskiego, ale całego Mazow-
sza. –  Po różnych doświadczeniach z 
pobytu ze swoją pociechą w szpitalu 
wyniosłam rozmaite doświadczenia. 
Postanowiłam nie narzekać na to, co 
mi się nie podoba, ale to próbować 
zmieniać, dlatego też od zeszłego 
roku staram się o podjęcie projektu 
wczesnej profi laktyki dziecięcej oraz 
polepszenia warunków pobytu ro-
dzica i dziecka na oddziałach dziecię-
cych, od komunikacji na linii lekarz 
– rodzic aż po techniczne warunki 
pobytu jak np. miejsce do spania itp.

Każdy z rodziców przyzna, iż za-

zwyczaj to on jest najlepszym „na-
rzędziem diagnostycznym” dziecka. 
– mówi Emilia Oleksiak, pomysło-
dawczyni projektu. - Pierwsze roz-
mowy odbywały się jeszcze z ówcze-
snym wicemarszałkiem Krzysztofem 
Strzałkowskim, który bardzo entuzja-
stycznie i merytorycznie podszedł do 
tematu, za co mu serdecznie dziękuję 
– dodaje.- Nieocenione było również 
wsparcie Elżbiety Radwan, której 
również dziękuję.

Po drodze odbyło się jeszcze wie-
le spotkań i konsultacji w Urzędzie 
Marszałkowskim z Panią Marszałek 
Elżbietą Lanc czy Dyrekcją Szpitala 

przy ul. Niekłąńskiej. Udało się też 
zainteresować nim Fundację „Poro-
zumienie Bez Barier” Pani Jolanty 
Kwaśniewskiej.15 października był 
dniem, kiedy to zaczęły się rysować 
rzeczywiste szanse realizacji projektu. 
Podczas spotkania, w którym wzięły 
udział: Pani Prezydentowa Jolanta 
Kwaśniewska, Pani Marszałek Elżbie-
ta Lanc, Pani Anna Jankowska-Dra-
bik – Dyrektor Fundacji oraz przed-
stawicielki  z naszego powiatu: Emilia 
Oleksiak, Elżbieta Radwan i Agniesz-
ka Szyszkowska omawiano szczegóły 
i ewentualne etapy realizacji projektu.

Po wykonaniu przed laty ogromnego projektu kanalizacyjnego w ra-
mach unijnego Funduszu Spójności Kobyłka jest dziś najlepiej skanalizo-
waną gminą w całym powiecie wołomińskim. Choć w przypadku miasta, 
które dynamicznie się rozwija nigdy nie będzie to proces skończony, bo 
wciąż będą przybywały nowe budynki jednorodzinne czy wielorodzinne, 
które będą wymagały podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wszyscy doskonale pamiętamy, 
jak wielkim wydarzeniem było po-
zyskanie środków na budowę kana-
lizacji. Był to moment historyczny 
dla naszego miasta. Później zaczęła 
się żmudna realizacja tego projektu. 
Zdaję sobie sprawę, że było to bardzo 
uciążliwe przedsięwzięcie również 
dla naszych mieszkańców. Rozkopa-

ne drogi, trudności komunikacyjne... 
Dziś na szczęście mamy to wszystko 
za sobą. Ale nie możemy zapominać 
o tych mieszkańcach, którzy jeszcze 
kanalizacji nie mają. Dlatego sukce-
sywnie, przy wsparciu środków ze-
wnętrznych, staramy się uzupełniać 
kolejne odcinki – mówi Robert Ro-
guski, burmistrz Kobyłki.      

8 września 2014 r. burmistrz 
Kobyłki podpisał umowę z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o 
dofi nansowanie  projektu „Konty-
nuacja procesu porządkowania go-
spodarki ściekowej na terenie miasta 
Kobyłka”, które wyniosło 544 956,72 
zł. Wykonanie całego zadania kosz-

towało 789 296,45 zł (koszty kwalifi -
kowane: 641 125,56  zł). 

W ramach projektu zostały wy-
budowane odcinki kanalizacji sani-
tarnej w  ulicach: Ułanów, Lotników, 
Narutowicza, Broniewskiego, Ks. 
Skorupki, Rumuńskiej, drodze do-
jazdowej do ul. Szpotańskiego i dro-
dze dojazdowej do ul. Wołomińskiej. 

Łączna długość dofi nansowanej ka-
nalizacji to  880,9 m.

Projekt został dofi nansowany w 
ramach działania 1.1 – Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I 
Gospodarka wodno-ściekowa Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007 – 2013.

Umowa została podpisana przez burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego oraz prezesa
zarządu WFOŚiGW w Warszawie Artura DąbrowskiegoPompownia ścieków na terenie osiedla przy ul. Rumuńskiej

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, od lewej: Elżbieta Ra-
dwan, Elżbieta Lanc, Jolanta Kwaśniewska, Agnieszka Szysz-
kowska, Emilia Oleksiak oraz Anna Jankowska-Drabik

Emilia Oleksiak z wizytą u wi-
ceministra zdrowia Aleksandra 
Soplińskiego


