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Nawet ponad 20% głosów nieważnych

Tegoroczne wybory do Rady Powiatu Wołomińskiego są wyjątkowe pod wieloma względami. Padły rekordy 
poparcia oraz liczby nieważnych głosów.   Dokończenie str. 3

Już po raz drugi z rzędu powiat wołomiński „dorobił się” swoje-
go przedstawiciela w sejmiku województwa mazowieckiego. W po-
przedniej kadencji do sejmiku został wybrany Jacek Sasin,mieszka-
niec Ząbek. W wyniku tegorocznych wyborów tę sztukę powtórzył 
również mieszkaniec Ząbek, pełniący funkcję starosty wołomińskie-
go Piotr Uściński,zdobywając prawie 19 tys. głosów, z czego przy-

REKLAMA  TEL. 796-046-823

tłaczająca większość głosów 
pochodzi z powiatu wołomiń-
skiego.  

Choć w przestrzeni publicz-
nej funkcjonowało zaledwie 
kilku kandydatów do sejmiku z 
naszego powiatu, to faktycznie, 
jak się okazało, w sumie było 
ich aż 28.

 Dokończenie str. 5
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Marki
Burmistrz (II tura)
Janusz Werczyński (2897 głosów – 28,9%) 
Jacek Orych (2352 głosy – 23,5%)

Skład Rady Miasta Marki (kadencja 2014-2018):
1. Tomasz Błędowski (87)
2. Michał Jaroch (91)
3.  Danuta Stefaniak (154)
4. Maria Przybysz Piwko (145)
5. Zbigniew Paciorek (171)
6. Robert Szafrański (149)
7. Agnieszka Lużyńska (213)
8. Jacek Orych (256)
9. Marlena Stosio (86)
10. Urszula Paszkiewicz ( 211)
11. Dariusz Pietrucha (144)
12. Marek Szczepanowski (187)
13. Andrzej Rostek (143)
14. Paweł Adamczyk (109)
15. Radosław Dec (188)
16. Daniel Kurek (121)
17. Maciej Grabowski (169)
18. Tomasz Paciorek (174)
19. Bogdan Choroś (185)
20. Grzegorz Chwiłoc – Fiłoc  (97)
21. Anna Piotrowicz (108)

Burmistrz: 
Robert Perkowski (8244 głosy – 80,3%)

Skład Rady Miasta Ząbki:
1 Nowak Sławomir (139)
2 Gut Wojciech (269)
3 Radoń Olgierd (267)
4 Siwek Grzegorz (400)
5 Kurowicki Jan (183)
6 Krajewski Janusz (332)
7 Połomski Marek (326)
8 Kisiel Olga (201)
9 Ignaczak Agnieszka (231)
10 Dąbrowska Zofi a (252)
11 Guzowska Maria  (308)
12 Szymczak Tomasz (197)
13 Świątkiewicz Robert (225)
14 Stachera Waldemar (206)
15 Uściński Paweł  (338)
16 Dąbrowski Janusz (151)
17 Dąbrowska Joanna (149)
18 Kalata Edyta (145)
19 Żurobska Wiktoria (225)
20 Wałachowski Artur (203)
21 Remiarz Adam (238)

Burmistrz (II tura):
Krzysztof Chaciński (3192 głosy – 32,6%) 
Zbigniew Piotrowski (1942 głosy – 19,8%)

Skład Rady Miejskiej (kadencja 2014-2018):
1. Piotr Rembelski (131)
2. Mariusz Wilkowski (110)
3. Kelvin Aiston (91)
4. Ewa Całka (101)
5. Wiesław Solarz (89)
6. Tadeusz Jędrasik (177)
7. Tomasz Wąsik (140)
8. Krzysztof Dobrzyniecki (118)
9. Andrzej Dąbkiewicz (99)
10. Krzysztof Chaciński (192)
11. Ewelina Kostrzewa (140)
12. Małgorzata Dyniewicz (171)
13. Tadeusz Radziszewski (146)
14. Elżbieta Wołynko (138)
15. Zbigniew Jabłoński (179)
16. Wojciech Rybarczyk (182)
17. Paweł Pakuła (219)
18. Lidia Samoch (111)
19. Teresa Jóśk (161)
20. Wojciech Smoczewski (105)
21. Izabela Paciorek (317) 

Ząbki Radzymin

Burmistrz (II tura):
Ryszard Madziar (7970 głosów – 40,8% ) 
Elżbieta Radwan (3333 głosy – 17%)

Skład Rady Miejskiej 
(kadencja 2014-2018):

1. Tomasz Kowalczyk (368)
2. Jakub Orych (273)
3. Mirosław Bińczyk (339) 
4. Edyta Kowalczyk (375)
5. Stanisław Dol (418)
6. Marek Górski (377)
7. Piotr Sikorski (262)
8. Robert Kobus (182)

9. Maciej Łoś ( 358)
10. Leszek Czarzasty (390)
11. Dominik Kozaczka (213)
12. Grzegorz Skoczeń (229)
13. Paweł Banaszek (129)
14. Eugeniusz Dembiński (218)
15. Mateusz Bereda (351)
16. Zbigniew Paziowski (285)
17. Konrad Fuśnik (256)
18. Krzysztof Rembelski (294)
19. Mariusz Stępnik (178)
20. Adam Bereda (233)
21. Emil Wiatrak (202)
22. Andrzej Żelezik (173)
23. Bogdan Sawicki (302) 

Burmistrz (II tura)
Grzegorz Dudzik (3159 głosów – 42,2%) 
Kamil Iwandowski ( 1162 głosy – 15,5%)

Skład Rady Miasta (
 kadencja 2014-2018)

1. Stefan Stefaniszyn ( 202 głosy)
2. Renata Sochocińska (114)
3. Bogdan Krysiński (155)
4. Jan Bąk (146)
5. Tomasz Wołujewicz ( 121)
6. Marek Grodzki (166)
7. Tadeusz Tomczuk (157)
8. Maciej Włodarczyk

9. Joanna Nicole – Urbanowicz (148)
10. Wojciech Bardowski (135)
11. Sławomir Moczarski (90)
12. Jerzy Barbarski (142)
13. Henryk Szczurowski (70)
14. Gabriela Wiśniewska (124)
15. Tadeusz Szklarski (153)

Wołomin Zielonka
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Wybory nigdy wcześniej nie były tak zdominowane przez jedną opcję po-
lityczną. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 15 na 29 mandatów i teoretycznie 
może samodzielnie rządzić całym powiatem, co paradoksalnie wcale nie 
musi być komfortowym rozwiązaniem. Zwykle silniejszy koalicjant zwykł 
wystawiać swe piersi w oczekiwaniu na medale i powszechne uznanie. Słab-
szy koalicjant odpowiadał zazwyczaj za tzw. czarną robotę i ewentualne nie-
powodzenia. Samodzielna władza to już ogromna odpowiedzialność zarów-
no sukcesy,jaki porażki.

Nigdy wcześniej w stosunkowo prostych wyborach do rady powiatu nie 
było tylu nieważnych głosów. Zastanawiające i wymagające głębszej analizy 
są wyniki w okręgach nr 6 i7 (wschodnia,wiejska część powiatu), gdzie liczba 
głosów nieważnych ponad dwukrotnie przewyższa średnią powiatową i ogól-
nopolską. Jak wytłumaczyć sytuację, że w okręgach 1-5 średnio było ok.10%  
głosów nieważnych, a w okręgach 6-7 aż ponad 20%.

Trzeba przyznać,że w tegorocznych wyborach poprzeczka byłą bardzo 
wysoko zawieszona. Po składzie nowej rady widać, że rada powiatu nigdy 
wcześniej nie była tak silna. Zdecydowana większość radnych zdobyła wynik 
grubo ponad 1000 głosów, co jeszcze w poprzedniej kadencji było nie lada 
wyczynem. Bajeczny wynik Pawła Solisa 1701 głosów z poprzedniej kaden-
cji został pobity, a nawet zdublowany przez Roberta Perkowskiego. Wynik 
3646 głosów zapewne przez bardzo długi okres nie zostanie pobity. Ale też nie 
zabrakło osób, które przekroczyły magiczne 2 tys. głosów. Wszyscy „poten-
taci”startowali jednocześnie także w wyborach na burmistrza swojej gminy.  

Mirosław Oleksiak 
Członkowie

 Rady Powiatu Wołomińskiego 
kadencji 2014 - 18

Okręg Nr 1 (Ząbki) 
ważne głosy: 9481, 

nieważne 1010  (9,6%)
1.   Robert Perkowski (3646)   
      Adam Jaczewski (457)
2.   Małgorzata Zyśk (978) 
3.   Sławomir Pisarczyk (502)
4.   Tomasz Kalata (1352)
Okręg Nr 2 (Marki) ważne: 9045, 

nieważne: 1073 (10,6%)
1.    Sylwia Matusiak (2277)
2.    Arkadiusz Werelich (1462)
3.    Janusz Werczyński (1121)

Okręg nr3 (Radzymin) 
ważne: 9889,  

nieważne: 1197 (10,8%)
1.   Marta Rajchert 1376
2.   Paweł Dąbrowski 900
3.   Halina Bonecka 728

Okręg Nr 4 (Kobyłka, Zielonka) 
ważne: 14 654 , 

nieważne: 1592 (9,8%)
1.   Izabella Dziewiątkowska 1039
2.   MarekPietrzak 1763
3.   Adam Łossan  1984
4.   Grzegorz Dudzik 1070

5.    Robert Roguski 1078 
       (Tomasz Szturo 683)

Okręg Nr 5 (Wołomin) 
Ważne: 17 667 

 Nieważne: 2300 (11,5%)
1.   Katarzyna Lubiak 1398
2.   Ireneusz Maślany: 563
3.   Ryszard Madziar 2862
4.   Igor Sulich 2016
5.   Paweł Solis 1200
6.   Jerzy Mikulski 979
7.   Elżbieta Radwan 1041

Okręg Nr 6 
(Poświętne, Klembów, Dąbrówka) 

Ważne: 9 112  
Nieważne: 1891 (20,6%)

1.   Wiesław Mędrzycki 1867
2.   Kazimierz Rakowski 1123
3.   Andrzej Olszewski 960

Okręg 7 
(Tłuszcz, Jadów, Strachówka)  

Ważne:10 584   
Nieważne: 2916 (21,6%)

1.   Tomasz Czarnogórski 1520
2.    Stanisław Żak 1191
3.   Paweł Bednarczyk 747  
      (Magdalena Suchenek 593)
4.    Mariusz Dembiński 799
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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

Wołomin

Ostatni rok obfi tował w inwestycje. 27 milionów w budżecie pozwoliło na wybudowanie nowych dróg, chodni-
ków, dokończenie budowy szkoły i przedszkola w Leśniakowiźnie, przedszkola Jasia i Małgosi, remont placówek 
oświatowych, a także rozpoczęcie prac przy budowie sali gimnastycznej w Czarnej.

Jesień w samorządzie to intensyw-
ne prace nad budżetem na kolejny 
rok. Projekt został już przygotowany 
i wysłany do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Po zatwierdzeniu trafi  na 

grudniową sesję i zostanie poddany 
pod głosowanie nowej Rady. 

Jak zmieni się Wołomin w 2015 r.? 
Przede wszystkim po raz pierwszy 
projekt budżetu bazuje na konkret-

Prawie 140 m2 w budynku przy 
ul. Legionów 31 a, gdzie dawniej 
mieściła się apteka, zostanie zago-
spodarowanych na potrzeby orga-
nizacji pozarządowych. Pomiesz-
czenia biurowe i konferencyjne tuż 
po remoncie staną się miejscem 
spotkań aktywnych mieszkańców 
Wołomina.

Przyszłe Wołomińskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych „Ak-
tywni razem” położone w samym 
centrum Wołomina obok komendy 
policji, zostało już zaprezentowane 
najbardziej zainteresowanym   i spo-
tkało się z ich dużym poparciem. Do 
tej pory nie wszystkie organizacje sa-
morządowe miały swój lokal, część z 
nich korzystała z pomieszczeń Miej-

Plac 3 Maja, ul. Piłsudskiego 
przy stacji PKP, ul. Gdyńska przy 
szpitalu – to lokalizacje, gdzie po-
jawiły się pierwsze parkingi rowe-
rowe. Rowerzyści mogą tam bez 
obaw zostawić swoje jednoślady 
– miejsca są ogólnodostępne i mo-
nitorowane.

To dopiero początek inwestycji. 
Docelowo zostanie zamontowanych 
kilkadziesiąt stanowisk parkingo-
wych  usytuowanych w bezpośred-
nim sąsiedztwie przystanków au-
tobusowych, stacji kolejowej, przy 
obiektach sportowych i placówkach 
oświatowych. Parkingi zostaną jed-
nolicie oznakowane oraz wyposażo-
ne w ocynkowane stojaki typu „Am-
sterdam”, które gwarantują solidne 
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. 
Ponadto, aby zmniejszyć ryzyko 
zniknięcia pojazdu, obiekty te będą 
objęte całodobowym miejskim mo-
nitoringiem wizyjnym.

Gdzie Waszym zdaniem potrzebne są parkingi rowerowe?  Zapra-
szamy do konsultacji. Wystarczy wysłać proponowaną lokalizację na 
maila: rowery@wolomin.org. Każdy ze zgłaszających otrzyma bezpłat-
nie od Wydziału Komunikacji Społecznej odblaskowe opaski 

14 listopada 2014 burmistrzowie 
Kobyłki Robert Roguski i Radzymina 
Zbigniew Piotrowski odebrali z rąk 
wicepremiera i ministra gospodarki 
Janusza Piechocińskiego dyplom z 
okazji 25-lecia polskiej transformacji.

Dyplom został wręczony w uzna-
niu za aktywne propagowanie idei i 
ducha przedsiębiorczości oraz zaan-
gażowanie i wkład w rozwój polskiej 
gospodarki. red.

nych pomysłach mieszkańców, a to 
dzięki Wołomińskiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu „Milion złotych 
dla mojego Wołomina”, w którym 
to mieszkańcy zadecydowali, na 
jakie inwestycje chcą przeznaczyć 
pieniądze w 2015 roku. Projekt ten 
okazał się dużym sukcesem – zosta-
ło oddanych prawie 8000 głosów na 
najważniejsze dla mieszańców inwe-
stycje. W ten sposób zrealizowanych 
zostanie 15 pomysłów łącznie za mi-
lion złotych. Wśród nich przeważają 
te związane z oświatą – wyposażenie 
przedszkoli, szkół w tablice interak-
tywne, rzutniki, komputery, nagło-
śnienie, bezprzewodowy internet, 
ale także zagospodarowanie terenu 

wokół placówek, czyli place zabaw 
dla najmłodszych, parkingi rowero-
we, ławki. 

W przyszłym roku czeka miesz-
kańców dokończenie tak ważnych 
inwestycji jak budowa sali gim-
nastycznej i rozbudowa szkoły w 
Czarnej czy budowa ul. Moniuszki i 
Partyzantów. Zgodnie z potrzebami 
mieszkańców władze Wołomina po-
stawiły na inwestycje drogowe. Nowe 
oblicze zyskają ulice w centrum Wo-
łomina: Traugutta, Asnyka, Broniew-
skiego, Sienkiewicza, ale także wy-
magająca renowacji od wielu lat ulica 
Lipiny Kąty. Inwestycje nie ominą też 
sołectw - Ossów doczeka się ulicy 
Grabicznej, która połączy obie jego 
części, Duczki czeka budowa ulic 
Długiej i Małej. Będą też miejsca do 
rekreacji, wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu. Zostanie rozpoczęta 
budowa parku przy Muzeum Nał-
kowskich, skateparku przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, a także Muzeum 
Bitwy Warszawskiej w Ossowie. 

- Każdego roku praca nad bu-
dżetem jest trudna, wymaga wielu 
spotkań i konsultacji. Zdaję sobie 
sprawę, że potrzeb mieszkańców jest 
wiele, niestety środki fi nansowe nie 
pozwalają na realizację wszystkiego 
od razu. Dlatego stopniowo staramy 
się działać w różnych częściach Wo-
łomina, aby żadna z nich nie została 
zaniedbana – mówi burmistrz Ry-
szard Madziar. - Ostateczny głos do-
tyczący budżetu będzie miała nowo 
wybrana Rada Miejska, ale mam 
nadzieję, że radni poprą projekt, któ-
ry był tworzony na miarę potrzeb 
mieszkańców – dodaje. red.

- Mamy nadzieję, że mieszkańcy aktywnie włączą się w realizację w tworze-
nie miasta przyjaznego rowerzystom. Nie chcemy budować 2 parkingów na 
100 rowerów, lecz chcemy postawić 100 stojaków w różnych miejscach gminy 
Wołomin – mówi burmistrz Ryszard Madziar.

skiego Domu Kultury, część z zaso-
bów gminy. - Sprawnie działające 
organizacje pozarządowe odgrywają 
istotną rolę w budowie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Ich rola jest 
ważna nie tylko ze względu na dzia-
łania, jakie prowadzą na rzecz naszej 
społeczności, ale także ze względu 
na tworzenie pozytywnych wzorców 
pracy społecznej dla mieszkańców, a 
szczególnie młodzieży – mówi bur-
mistrz Wołomina.

W Wołominie istnieje wiele orga-
nizacji pozarządowych działających 
w różnych obszarach - opieki spo-
łecznej, ekologii, edukacji, zdrowia, 
sportu, ale też hobbystycznych. Co 
roku mogą one liczyć na wsparcie 
fi nansowe gminy. W 2015 r. na reali-
zację programu współpracy z NGO 
planuje się przeznaczyć prawie mi-
lion złotych, głównie na ochronę i 
promocję zdrowia, pomoc społecz-
ną, osoby niepełnosprawne, wypo-
czynek dzieci i młodzieży, sport, 
ekologię, przeciwdziałanie uzależ-
nieniom i patologiom społecznym, 
działalność na rzecz rodziny.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Połowa wszystkich kandydatów pochodziła z gminy Wołomin (7) oraz Kobyłka (7). Najwięcej kandydatów zgłosiły 
komitety PSL (5) oraz Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (5).

Wyniki głosowania pokazują, że powiat wołomiński ma potencjał na posiadanie nie tylko jednego radnego sejmi-
kowego, a nawet 3 (wynik dający szansę na mandat w naszym okręgu to ok. 10 tys. głosów). 

Wyniki wyborów do sejmiku mazowieckiego kandydatów z powiatu wołomińskiego

Miejsce
Imię 

i Nazwisko
Nr listy/nr 

na liście
Komitet Miejscowość Wynik

1. Piotr Uściński 3/3 PiS Ząbki 18 957
2. Marzena Małek 3/12 PiS Radzymin   3 239
3. Urszula Starużyk 10/2 MWS Kobyłka   2 837
4. Dariusz Kalinowski 4/8 PO Zielonka   2 668
5. Krzysztof Oksiuta 3/5 PiS Słupno   2 439
6. Emilia Oleksiak 1/18 PSL Tłuszcz   2 382
7. Sylwester Jagodziński 1/9 PSL Wołomin   2 322
8. Joanna Korzeniewska 4/19 PO Kobyłka   2 259
9. Katarzyna Pazio 7/2 NP JKM Duczki   2 048
10. Jolanta Nowak 1/15 PSL Kobyłka   1 697
11. Tadeusz Bulik 10/5 MWS Dąbrówka   1 342
12. Bartosz Gawkowski 6/10 SLD LR Wołomin   1 263
13. Alina Skłodowska 1/19 PSL Marki   1 208
14. Monika Rutkowska 10/14 MWS Kobyłka      949
15. Katarzyna Krawczyk 10/10 MWS Majdan      869
16. Eliza Czepurko 4/17 PO Marki      819
17. Patrycja Cicha 10/18 MWS Kobyłka      753
18. Mariola Wierzba 1/17 PSL Zielonka      686

19. Konrad Gołota 6/14 SLD LR Nadma
     685

20. Paweł Kania 5/6
Ruch 
Narodowy

Wołomin
     540

21.
Joanna 
Pawłowska Jarosz

12/1
Związek 
Słowiański

Kobyłka
     429

22. Michał Janik 7/15 NP JKM Wołomin      316

23. Kamil Komała 5/10
Ruch 
Narodowy

Marki
     272

24. Adam Kieler 6/18 SLD LR Dąbrówka      271

25. Katarzyna Salach 12/2
Związek 
Słowiański

Nowe Lipiny
     226

26. Maciej Maciejewski 14/10
Wspólnota 
Patriotyzm 
Solidarność

Kobyłka
     210

27. Ryszard Tomczyk 14/8 WPS Wołomin      192
28. Mateusz Starosta 14/10 WPS Ząbki      128

Od 8 lat mamy do czynienia w powiecie wołomińskim ze zmianami 
pokoleniowymi na szczytach władz lokalnych. Jest to proces nieuchronny, 
systematyczny i bezwzględny.

Pierwsza fala pokoleniowych 
zmian dotarła do Ząbek i do Ko-
byłki 8 lat temu, kiedy to przed-
stawiciele młodego pokolenia Ro-
bert Perkowski z Ząbek i Robert 
Roguski z Kobyłki zostali wybrani 
burmistrzami. Ich rządy bardzo 
pozytywnie zapisały się w historii 
lokalnego samorządu, co też zna-
lazło wyraz w kolejnych wyborach 
samorządowych,wygrywając po raz 
kolejny w pierwszych turach.

Druga fala zmian,sprzed 4lat,  
była najsilniejsza, bo wstrząsnęła 
prawie połową samorządów. Wy-
bory wygrali młodsi kandydaci w 
stosunku do urzędujących wówczas 
wójtów i burmistrzów w: Strachów-
ce, Jadowie, Tłuszczu, Wołominie, 
Zielonce. Ich pozycja obecnie jest 
na tyle silna, że wygrali tegoroczne 
wybory już w pierwszej turze (Piotr 
Orzechowski, Dariusz Kokoszka-
,Paweł Bednarczyk) lub niewiele im 
zabrakło (Ryszard Madziar, Grze-
gorz Dudzik).

Bez wątpienia obecnie mamy 
do czynienia z trzecią falą zmian, 
która jest najbardziej widoczna w 
Klembowie i Radzyminie. Tu, po 
pierwszej turze młodzi kandydaci 
wyraźnie prowadzą z dotychcza-
sowymi włodarzami. Równie im-
ponująco zapowiada się druga tura 
w Dąbrówce i Markach, gdzie nie-
znaczną przewagę mają urzędujący 
wójtowie/burmistrzowie.

W Klembowie nadchodzące 
zmiany są aż nadto widoczne.

Wyniki wyborów na wójta poka-
zują trend zmian. Do drugiej tury 
weszli Rafał Mathiak uzyskując 
1918 głosów (43,5%) oraz urzę-
dujący wójt Kazimierz Rakowski 
z wynikiem 1609 ( 36,5%). Trend 
zmian potwierdzają też wyniki do 
Rady Gminy. Komitet wójta (KW 
Mazowiecka Wspólnota Samorzą-
dowa) wprowadził tylko jednego 
radnego, podczas gdy komitet jego 
konkurenta aż 5 (KWW Mieszkań-
cy Gminy Klembów).          

 - Pragnę wszystkim podziękować 
oraz wyrazić wdzięczność za udzie-
lone poparcie w wyborach 16 listo-
pada. Cieszę się, że spośród wszyst-

kich kandydatów na wójta udało mi 
się w pierwszej turze zdobyć naj-
większą liczę głosów. Ogromny 
kredyt zaufania, który otrzymałem 
jest dla mnie motywacją do dalszej 
pracy, ale też potwierdzeniem, że 
gmina Klembów potrzebuje zmian. 

Pragnę, najlepiej jak potrafi ę, pra-
cować dla naszej gminy, oddając jej 
moją energię i zaangażowanie. Je-
stem gotów być wójtem dla wszyst-
kich i współpracować z każdym, dla 
dobra naszej Małej Ojczyzny.

Przed nami jednak druga tura 
wyborów na wójta gminy Klem-
bów. Jesteśmy na razie w połowie 
drogi do zmian na lepsze. Jeżeli 
więc chcemy mieć przyjazny i no-
woczesny samorząd, pamiętajmy 
o tym 30 listopada! Tylko głosując 
mamy możliwość decydowania o 
przyszłości naszej gminy – komen-
tuje prowadzący po pierwszej turze 
Rafał Mathiak. 

Skład Rady Gminy Klembów w 
kadencji 2014-2018:

Tadeusz Wojda, Adam Ćwiliński, 
Grzegorz Gałązka, Dorota Marcin-
kowska, Hanna Stańczyk, Wojciech 
Śliwa, Katarzyna Wnuk, Emilia Ka-
mińska, Piotr Zakrzewski, Andrzej 
Górecki, Andrzej Pisarek, Jadwiga 
Szewczyk, Zdzisław Rasiński, Hali-
na Adamska, Stanisław Jachacy.

KWW „Mieszkańcy Gminy 
Klembów” - 5 radnych: Adam 
Ćwiliński, Grzegorz Gałązka, Ka-
tarzyna Wnuk, Emilia Kamińska, 
Andrzej Górecki - z tego komitetu 
kandyduje na wójta Rafał Mathiak

KWW „Nowa Perspektywa” – 5 
radnych: Tadeusz Wojda, Hanna 
Stańczyk, Piotr Zakrzewski, Jadwi-
ga Szewczyk, Zdzisław Rasiński 

KWW „Jeden Powiat Centrum 
Samorządowe”: Wojciech Śliwa 

KW „Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa”: Halina Adamska - 
z tego komitetu kandyduje na wójta 
Kazimierz Rakowski

KW „Prawo i Sprawiedliwość: 
Stanisław Jachacy 

KWW Doroty Marcinkowskiej: 
Dorota Marcinkowska 

Tania 
reklama!!! 

40 zł za emisję 
od 24 zł za emisję przy 
dłuższej współpracy 

tel. 796-046-823
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WYPALENIE ZAWODOWE jest 
stanem, w którym człowiek, dotych-
czas zaangażowany w swoją pracę, traci 
motywację do dalszego działania. Ob-
niża się efektywność i jakość wypalo-
nego pracownika, czasami wycofuje się 
on całkowicie z dotychczasowej aktyw-
ności zawodowej. 

Według psychologa Viktora Frankla, 
wypalenie zawodowe można wprost 
nazwać zawodową depresją. Pojawia 
się wtedy, kiedy pracownik doświad-
cza poczucia nieadekwatności tego co 
robi i jakie efekty to przynosi z tym, 
co chciałby robić i jakie znaczenie 
chciałby odnaleźć w swojej pracy. Mó-
wiąc inaczej – jeśli nasze oczekiwania 
względem pracy rozumiane jako to, 
co chcemy robić, w czym czujemy 
się dobrzy i co nam daje nagrody we-
wnętrzne (czyli co nam sprawia radość 
lub satysfakcję) różni się od tego, czego 
doświadczamy na co dzień a do tego 
odczuwamy narastający stres w pracy, 
to powoli zaczynamy się wypalać.

Wypalić może się każdy, niezależnie 
od zawodu. Istnieją jednak specyfi czne 
cechy osobowości, które torują drogę 
wypaleniu takie jak:
• perfekcjonizm i pracoholizm, 
• stawianie sobie wygórowanych i nie-

realistycznych celów, 

• nadmierny idealizm, 
• niska asertywność, 
• duża potrzeba afi rmacji (pochwał, 

uznania), 
• zdeterminowanie zawodowe i cał-

kowite zaangażowanie się w sprawy 
zawodowe,

• ogółem wysoka orientacja na pracę.
Wypalenie nie pojawia się nagle i 

niezauważalnie. Jest to proces stopnio-
wy, pogłębiający się się, coraz szerzej 
obejmujący człowieka. Wyróżniono 
następujące

FAZY WYPALENIA ZAWODO-
WEGO:

I. Faza wypalenia fi zycznego i emo-
cjonalnego: objawia się głównie po-
przez zmęczenie i ogólne „rozbicie” 
organizmu. Pojawiają się bóle orga-
nizmu (głowy, kręgosłupa, mięśni), 
bezsenność lub nadmierna senność, 
obniżenie nastroju, drażliwość. Osoba, 
u której zaczyna się wypalenie zawodo-
we ma też zmniejszoną motorykę poza 
pracą – po niej nie ma już siły i energii 
na nic innego. Piątki stają się bardziej 
radosne, poniedziałki dobijają.

W tej fazie wypalenia, które nie jest 
jeszcze zbyt mocne, pomaga dłuższy 
urlop (3 tygodnie) i odcięcie się od 
fi rmowych spraw. Po powrocie z takie-
go urlopu dobrze zaangażować się w 
nowy, ciekawy projekt i nadać nowy cel 
swojej pracy.

II. Faza wątpliwości i wstydu: po-
przednie objawy pozostają, ale docho-
dzi do pojawienia się kolejnych, psy-

chologicznych obciążeń polegających 
na spadku zaangażowania w wykony-
wane działania poprzez:
• separowanie pracy i życia osobistego. 

Osoba wypalona zaczyna mieć po-
czucie, że praca nadmiernie wpływa 
na jej życie. W efekcie próbuje pod-
jąć działania zmierzające do odzy-
skania kontroli nad swoim życiem. 

• wycofywanie się – polega na pró-
bach zmniejszenia obciążenia pracą 
poprzez przedłużanie przerw, spóź-
nianie się (może nie być celowe – po 
prostu pracownikowi coraz trudniej 
zdążyć na czas), wychodzenie z pra-
cy równo z godziną jej zakończenia 
(szczególnie widoczne u ludzi, któ-
rzy wcześniej zostawali bez proble-
mu po godzinach) .

• racjonalizacja – próby intelektual-
nego przeanalizowania powodów 
gorszego samopoczucia i znalezienia 
przyczyn zewnętrznych (np. nowy 
szef czy nowe obowiązki).
W tej fazie pojawiają się wątpliwości 

co do sensu dalszej pracy czy przeby-
wania w danej organizacji. Jednocze-
śnie pracownik ma poczucie, że gorzej 
wykonuje swoje obowiązki i zaczyna 
sobie z nimi nie radzić. To wywołuje 
poczucie winy, wstyd za spadek osią-
gnięć i wątpliwości czy nadaje się do tej 
organizacji i pracy, którą wykonuje.

W tej fazie wypalenia nadal może 
pomóc nam dłuższy urlop bądź zmia-
na stanowiska wewnątrz organizacji i 
nowe zadania. Warto zakomunikować 
swój stan managerowi – zmiana obo-

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

Prawdopodobnie każdy człowiek czynny zawodowo, oddany swojej pracy doświadczył czegoś, co można by na-
zwać okresowym spadkiem motywacji do realizacji nawet bardzo lubianej dotychczas pracy. U osób wypalonych 
zawodowo ten stan staje się przewlekły, i nie pomagają żadne dotychczas stosowane i znane zabiegi. Nawet dłuższy 
urlop nie zawsze przywraca człowiekowi wcześniejszej silnej motywacji do pracy.

wiązków i zmniejszenie psychicznego 
obciążenia może tu pozwolić na ura-
towanie pracownika tak, by nadal efek-
tywnie pracował dla fi rmy.

III. Faza cynizmu: jej objawy to de-
humanizacja otoczenia w pracy (wszy-
scy koledzy wydają nam się bezna-
dziejni i głupi, a najbardziej oczywiście 
szef). Pracownik zaczyna oddalać się 
od reszty zespołu, izolować. Zaczyna 
stale narzekać i widzi same negatyw-
ne elementy sytuacji. Może też stać 
się podejrzliwy wobec innych. Staje 
się trudny w pożyciu, niełatwo z nim 
współpracować.

Ze względu na to, iż taka postawa 
rzutuje na sposób wykonywania obo-
wiązków i relacje w zespole, pracownik 
taki często zaczyna być „na cenzuro-
wanym” – szef może próbować z nim 
rozmawiać, dyscyplinować, motywo-
wać. W efekcie wzmaga się poczucie 
zagrożenia u pracownika i przekonanie 
o tym, że „wszyscy się czepiają” a „fi r-
ma jest beznadziejna”. Dwie najczęstsze 
reakcje na etapie cynizmu to wycofa-
nie z kontaktów w środowisku pracy 
(współpracownicy zastanawiają się 
wtedy „co się stało z Krzyśkiem, kiedyś 
był taki zaangażowany, chętnie chodził 
na imprezy, angażował się w projekty”) 
lub agresja (koledzy myślą wtedy „coś 
mu się stało, nie da się już z nim współ-
pracować. Tylko narzeka i się wścieka”).

Wraz z tymi reakcjami emocjonal-
nymi nasilają się też objawy fi zyczne 
– podwyższone ciśnienie, bóle głowy, 
bezsenność. Długi czas trwania fazy 
cynizmu może prowadzić do poważ-
nych problemów zdrowotnych i cho-
rób układu krążenia.

Ta faza powoduje trwałe zmiany w 
motywacji i systemie wartości pracow-
nika. Najczęściej nie ma tu możliwości 
powrotu do zaangażowania w pracę 
nawet mimo dłuższego urlopu. Osoby 

takie często same rezygnują z pracy 
bądź – ze względu na swoje zachowa-
nie – są zwalniane.

IV. Faza poddania się: ostatnia faza 
wypalenia zawodowego. Na tyle nie-
bezpieczna, że praktycznie nie możliwa 
do pokonania w obecnej pracy. Cha-
rakteryzuje się poczuciem braku celu 
w pracy, beznadziei, poczucia porażki. 
Świadomość osoby wypalonej zamyka 
się w tej sytuacji na wszelkie przejawy 
pozytywnych elementów w pracy. Jed-
nocześnie osoba ta jest na tyle zmęczo-
na, sfrustrowana i przekonana o tym, 
że jej kompetencje są niskie, że boi się 
odejść z pracy. Charakterystyczne jest 
tutaj myślenie o swojej karierze i pra-
cy jako o sytuacji bez wyjścia – zostać 
w pracy i pracować z przyjemnością 
wydaje się niemożliwym. Jednocześnie 
odejście wydaje się równie nierealne. 
Osoba wypalona ma obawę, że nie 
znajdzie pracy, wszędzie będzie równie 
beznadziejnie, że nie ma siły na budo-
wanie i rozwój kariery.

Ten etap wypalenia jest groźny dla 
całego stanu psychofi zycznego jed-
nostki i może owocować głębszą ner-
wicą lub stanami depresyjnymi, które 
będą wymagać pomocy terapeuty.

W zasadzie konieczna jest zmiana 
pracy a niekiedy i obszaru aktywności 
zawodowej.

Ps. Powyższy artykuł dedykuję M.P. 
- Wypalonemu.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Przychody artystów i twórców uzyskane z korzystania i rozporządzania 
prawami autorskimi lub pokrewnymi, uzyskane w roku 2014 objęte są 
50% kosztami do ustawowego limitu w wysokości 42 764 zł. Przepis ten 
reguluje ustawa o PIT art. 22 ust. 9a i obowiązuje od 2013 roku.

Przedsiębiorcy wykonujący dzia-
łalność o indywidualnym charakte-
rze, której przedmiotem jest m.in. 
twórczość naukowa, literacka, publi-
cystyczna, plastyczna, słowno – mu-
zyczna jak również programy kom-
puterowe, mają możliwość stosować 
jedynie zryczałtowane 50 - procen-
towe koszty uzyskania przychodu  
do wysokości 42 762 zł. Wątpliwości 
podatników, co do możliwości stoso-
wania 20 % kosztów (stosowane dla 
przychodów z umów zlecenie lub 
umów o dzieło) powyżej ww limitu 
rozstrzyga orzecznictwo sądowe na 
niekorzyść twórców i artystów.

Tak wskazuje wyrok sądowy WSA 
z dnia 11 lipca 2014 roku (III SA/Wa 
39/14) jak i wyrok WSA we Wrocła-
wiu z dnia 30 kwietnia 2014 (I SA/

Wr/298/14).
Sądy stwierdzają, że przychody z 

tytułu korzystania i rozporządzania 
prawami autorskimi objęte są 50% 
kosztami do kwoty limitu, po prze-
kroczeniu, którego nie można stoso-
wać 20%. Nie można też zrezygno-
wać ze stosowania zryczałtowanych 
50% kosztów do kwoty limitu, a sto-
sować jedynie 20% kosztów.

Twórcy korzystający z praw autor-
skich, którzy ponieśli wyższe koszty 
niż ustawowa kwota 42 764 zł. mogą 
je uwzględnić, jeśli przedstawią wła-
ściwą dokumentację.

Opracowała:

Agnieszka Kotecka

Kancelaria Podatkowa 

Agnieszka 

Kotecka
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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 

Dlaczego wciąż nie mogę schudnąć? 
Stosowałaś już różne sposoby 

odchudzania, a rezultatów wciąż 
nie widać? Iwona Michalak, diete-
tyk z Centrum Naturhouse podpo-
wiada, co może być tego przyczyną. 

Jeśli każda z podejmowanych 
przez nas prób odchudzania koń-
czyła się niepowodzeniem i pomimo 
wielu wysiłków oraz wyrzeczeń waga 
nadal stoi w miejscu, warto skontro-
lować stan naszego zdrowia. Przy-
czyny problemów ze spadkiem wagi 
mogą być różne – od nieprawidło-
wych nawyków żywieniowych, po 
czynniki na tle psychicznym, a nawet 
poważne schorzenia zdrowotne. 

Jakie mogą być przyczyny pro-
blemów z wagą?

1) Niewłaściwe nawyki żywienio-
we. Dieta, która nie dostarcza nam 
wszystkich niezbędnych składników 
– węglowodanów, białka, tłuszczy, 
jak również witamin i minerałów 
- negatywnie wpływa na kondycję 
całego organizmu. – Z kolei niere-
gularne spożywanie posiłków, brak 
pełnowartościowego śniadania i 
kaloryczne kolacje to najczęstsze 
przyczyny problemów z wagą. Jeśli 
chcemy skutecznie walczyć z nad-
miernymi kilogramami, musimy na 
stałe zmienić zasady odżywiania – 
zaleca dietetyk z Naturhouse. 

2) Źródło problemów z wagą nie-
kiedy tkwi też w naszej psychice. 
Jedną z przyczyn otyłości bywa za-
burzenie samoregulacji, czyli utrata 
kontroli nad jedzeniem. Im bardziej 

staramy się nie myśleć o tym co i jak 
jemy, tym większą mamy potrzebę 
spożywania pokarmu. 

3) Istotnym czynnikiem bywa 
również zaniżona samoocena, któ-
ra wprawia nas w zły nastrój, przez 
co częściej sięgamy np. po coś słod-
kiego, a następnie zadręczamy się 
wyrzutami sumienia i wpadamy w 
błędne koło.

4) Dużą barierą w skutecznej wal-
ce z nadwagą jest także stres. Praca 
pod presją czasu, długotrwałe stany 
napięcia i konfl ikty są bodźcami do 
ciągłego podjadania między posił-
kami lub w późnych godzinach noc-
nych, a to już prosta droga do niepo-
trzebnych kilogramów.  

5) Przyczyną problemów z utratą 
wagi może być też zły stan zdro-
wia. - Jeśli kilogramy spadają bardzo 
powoli, należy wykonać badania w 
kierunku chorób tarczycy (TSH, T3, 
T4), a także skontrolować kondycję 
naszych nerek oraz stan gospodarki 
hormonalnej – przekonuje Iwona 
Michalak, dietetyk z Centrum Na-
turhouse. 
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji 

W celu dokładnego sprawdzenia 
przyczyn nadwagi, warto zwrócić 
się o pomoc do dietetyka. Serdecz-
nie zapraszamy do Centrów Diete-
tycznych Naturhouse, gdzie można 
skorzystać z bezpłatnych konsul-
tacji dietetycznych, połączonych z 
pomiarami ciała, tkanki tłuszczowej 
oraz zawartości wody metabolicznej 
w organizmie. 

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach
Tel.: 604-110-153 

Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej). 
e-mail:  zabki.orla@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia: Pn, Wt: 12:00-20:00, 
Śr: 10:00-18:00, Czw, Pt: 8:00-16:00, Sobota: 9:00-15:00

Na rozgrywanych w słoweńskim Mariborze Mistrzostwach Europy w kickboxingu Polskę reprezentowała 
dwójka zawodników MKS Wicher Kobyłka. Kamil Ruta zdobył srebrny, a Martyna Dzięciołowska brązowy me-
dal w formule kick light.

Mistrzostwa Europy w Mariborze 
organizowała największa federacja 
międzynarodowa WAKO, skupiająca 
narodowe związki kickboxingu, co 
zawsze gwarantuje wysoki poziom 
zawodów. W dniach 15-23 listopada 
rywalizowało ok. 2000 przedstawi-
cieli 4 formuł kickboxingu w katego-

riach seniorów.
Trener Grzegorz Engel był przed 

wyjazdem pełen obaw.
- Kamil przez kilka dni nie treno-

wał z powodu kontuzji i musiał zbi-
jać wagę, a Martyna, która jest wciąż 
juniorką debiutuje w tak poważnej 
imprezie w gronie seniorek.

Oboje, by wyjechać na zawody 
musieli potwierdzić swoją klasę w 
rywalizacji krajowej podczas mi-
strzostw i Pucharu Polski. Kamil 
Ruta jechał do Słowenii jako jeden z 
faworytów, zaś Martyna Dzięciołow-
ska „po naukę”.

Zawodniczka Wichru trafi ła w 
półfi nale kategorii do 70 kg na do-
świadczoną rywalkę z Turcji, która 
okazała się lepsza w bezpośrednim 
starciu. Polka w swoim debiucie musi 
zadowolić się brązowym medalem. 

Kamil Ruta w kategorii do 79 kg 
uchodził za jednego z faworytów. W 
ćwierćfi nale wygrał walkowerem, bo 
jego rywal z Austrii nie wyszedł do 

ringu. W poprzednim pojedynku 
Kamil zdecydowanie wygrał z Au-
striakiem, który miał w planie start  i 
nadzieje medalowe w innej formule. 
W półfi nale zawodnik trenera Enge-
la pokonał doświadczonego rywala 
z Włoch, by w walce fi nałowej ulec 
Turkowi. Do kolekcji tegorocznych 
zdobyczy Kamil dołożył więc srebro 
Mistrzostw Europy.

- Jestem bardzo zadowolony z 
medali moich podopiecznych. Mam 
nadzieję, że w kolejnych startach 
Kamil i Martyna, a także pozostali 
reprezentanci Polski trenujący w Wi-
chrze, będą zdobywać medale na mi-
strzowskich imprezach. Przed Kami-
lem jeszcze jedna walka w tym roku. 
13 grudnia będzie walczył w formule 
K1 na gali w Ząbkach. – mówi trener 
Grzegorz Engel.

Opracowanie:

Artur Rola
Prezes MKS Wicher Kobyłka
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