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16 lutego w sposób ofi cjalny dokonano otwarcia pierwszego w Ząbkach biura poselsko-senatorskiego. To przede wszyst-
kim główne biuro mieszkającego w Ząbkach posła Piotra Uścińskiego, ale także pozostałych posłów Prawa i Sprawiedliwo-
ści, którzy zostali wybrani z naszego, podwarszawskiego okręgu (Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Jan Szyszko, Anita Czer-
wińska, Andrzej Smirnow).  W nowej placówce będzie można się spotkać także z jedynym senatorem z naszego okręgu prof. 
Janem Żarynem.

W uroczystym otwarciu wzięli udział samorządowcy z terenu powiatu wołomińskiego (m.in.: burmistrz Ząbek Robert Perkow-
ski, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, burmistrz Marek – Jacek Orych, burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik, wójt Jadowa 
Dariusz Kokoszka, wójt Strachówki Piotr Orzechowski) oraz samorządowcy z sąsiednich powiatów.

29 lutego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Chrzęsnem w odno-
wionym, na co dzień „tętniącym życiem” Pałacu,  odbyła się odprawa służbowa 
kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z udziałem zapro-
szonych gości: starosty – Kazimierza Rakowskiego – gospodarza zespołu pałaco-
wo-parkowego, a także burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu. Nie 
zabrakło też prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie Mariusza Matusika, proku-
ratora rejonowego w Wołominie Artura Orłowskiego, komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie st. bryg. Jacka Pietranika jak również 
przedstawicieli instytucji współpracujących z policjantami w kwestii bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego powiatu. 

Pytanie tylko czy to dobrze, że samorządowcy spotykają się z przedstawicielami wy-
miaru sprawiedliwości? Jeśli ma to służyć poprawie bezpieczeństwa – to dobrze. Jeśli 
zaś budowaniu innych relacji – to źle.

Wydaje się, że im skromniejsze są te relacje, tym lepiej, Choć trzeba zauważyć, że 
system prowadzi do wielu patologicznych sytuacji. Dokończenie str. 4

24 lutego w godzinach popołudniowych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie zrobiło się gwarno i wesoło. Szpital miał 
tego dnia wielu niezwykłych gości – przyjechali wolontariusze, pracujący społecznie przy ozdabianiu ścian Oddziału Pedia-
trycznego, przybyły też organizatorki malowania – Agnieszka Szyszkowska z Fundacji „Przytul Misia” i Marta Saks – artysta 
plastyk, a także pomysłodawczyni całej akcji – Emilia Oleksiak.

Wśród zaproszonych przez organizatorki malowania gości 
była pani Jolanta Kwaśniewska – prezes Fundacji „Porozu-
mienie bez barier”, pani Anna Jankowska-Drabik – dyrektor 
Fundacji, pani Bożena Żelazowska – przewodnicząca Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz pani prof. Teresa Jackowska – społeczny 
doradca Rzecznika Praw Dziecka. Nie zabrakło też przedsta-
wicieli powiatu wołomińskiego oraz miasta – w osobach wi-
cestarosty – pana Adama Łossana i pani burmistrz Wołomina 
– Elżbiety Radwan.

Pani Jolanta Kwaśniewska, dyrektor szpitala – Andrzej Gru-

za, wicestarosta Adam Łossan, burmistrz Wołomina – Elżbieta 
Radwan oraz przedstawicielka wolontariuszy – Agata Jędrysiak 
przecięli wstęgę, symbolicznie otwierając wyremontowany i 
odmalowany oddział. Następnie goście mieli okazję obejrzeć 
małą cześć artystycznych dokonań w korytarzu oddziału.

Dalsza część spotkania - na Sali Konferencyjnej Stacji Dia-
liz - miała charakter podziękowań. Wszyscy wolontariusze 
otrzymali dyplomy i drobne upominki, a także książki Janusza 
Korczaka – prezent od Rzecznika Praw Dziecka. Dla małych 
pacjentów pediatrii też zostały przygotowane drobne niespo-
dzianki. Dokończenie str. 8
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz 
obiektu poseł Piotr Uściński, który przy-
witał gości i jednocześnie zaprosił do 
współpracy wszystkich samorządowców, 
a pośrednio także wszystkich mieszkań-
ców. Poseł przedstawił swoich współpra-

cowników poczym dokonano symbo-
licznego przecięcia wstęgi.

Biuro mieści się w budynku naprze-
ciwko Urzędu Miasta ( Ząbki, ul. Wojska 
Polskiego 1  lok. 107. Otwarte w: pon. 
godz.12-18 oraz wt. – pt. w godz. 10-16  

Rozmowa z Tomaszem Łukawskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 3 jest znana 
ze współpracy z fi rmą Microsoft . Jak 
w ogóle do tego doszło?

Po raz pierwszy zwróciliśmy się do 
Microsoft u w 2010 roku. Myślę, że 
takim najsilniejszym impulsem była 
sytuacja, w której znaleźliśmy się jako 
szkoła. Gdy nasza placówka powstała, 
praktycznie nie mieliśmy już możliwo-
ści otrzymania z ministerstwa edukacji 
jakiegokolwiek wsparcia, gdyż zakoń-
czyły się wszystkie projekty fi nanso-
wane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Istniejące wcześniej szkoły 
w ramach tego funduszu otrzymywały 
pracownie internetowe, biblioteki mul-
timedialne, wsparcie na rozwój sieci 
komputerowej, itp.

W tych okolicznościach zaintereso-
wałem się spotkaniem z Microsoft em. 
Pomógł mi w tym pan Paweł Poboży. 
Zainicjował pierwsze spotkanie, które 
miało miejsce jeszcze w 2010 roku. Po-
jechałem z p. Pawłem Pobożnym, wów-
czas  radnym miejskim, na spotkanie z 
panią Cecylią Szymańską, dyrektorem 
Microsoft u w Polsce. Nawiązaliśmy 
pierwsze kontakty, dając sygnał, że w 
naszej szkole jest duży potencjał.

W 2013 roku Microsoft  zgłosił się do 

nas z projektem pilotażowym „Jak wy-
korzystać Offi  ce 365 w edukacji” pod 
nazwą „Szkoła w Chmurze”. Zacząłem 
pracować nad scenariuszami lekcji wraz 
z nauczycielami. Główną ideą, która mi 
przyświecała polegała na tym, aby ten 
pakiet biurowy wykorzystać jako plat-
formę edukacyjną, na której nauczyciele 
tworzyliby swoje scenariusze lekcji, ale 
nie na informatykę, a na takie lekcje jak: 
j. polski, matematyka, przyroda, histo-

ria i inne. Od dawna przyświecała nam 
taka myśl, żeby na lekcjach informatyki 
uczyć przede wszystkim programowa-
nia, a wszystkie kompetencje związane 
z edytorami tekstu, arkuszami kalkula-
cyjnymi czy  bazami danych, żeby te tre-
ści programowe były realizowane przez 
innych nauczycieli na innych przed-
miotach. Wydaje mi się, że nastąpiła już 
tak duża rewolucja w posługiwaniu się 
technologiami informatycznymi przez 
nauczycieli, że jesteśmy obecnie w sta-
nie to zrobić.

Rozumiem, że każda lekcja jest pro-
wadzona w oparciu o sprzęt kompute-
rowy...

Nie każda i to bardzo dobrze. Mimo 
że na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
jestem bardzo  prokomputerowy, to w 
istocie jestem tradycjonalistą. Stawiam 
na klasyczną pedagogikę z neurodydak-
tyką, która jest wspierana technologia-
mi informatycznymi. Wcale nie uwa-
żam, że technologia musi być obecna na 
każdej lekcji w szkole. W dzisiejszych 
czasach wszystko można pokazać, nie 
wychodząc ze szkoły, ale wydaje mi się, 
że dużo ciekawsze jest, gdy dzieci pój-
dą na spacer, poznając przyrodę w rze-
czywistym świecie. Wszystko zależy od 

27 stycznia br. rozstrzygnięty został „Konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na naj-
lepszy projekt rewitalizacji  zabytkowego zespołu poprzemysłowego w Markach”. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz 
Miasta Marki i Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki (ZDASz) Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się o godz. 12.00 w dniu 4 marca br. w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lu-
żyńskiego, przy ul. Fabrycznej 2 w Markach. 

Celem konkursu było uzyskanie naj-
lepszej pod względem urbanistycznym i 
estetycznym koncepcji architektonicznej 
odtworzenia nieruchomości położonych 
w granicach zabytkowego zespołu po-
przemysłowego braci Briggs w Markach. 
Zadaniem konkursu było przeprowadze-
nie konfrontacji twórczych pomysłów 
projektowych i promowanie potencjału 
społecznego związanego z rewitalizacją 
fabryki.

Konkurs przeznaczony był dla stu-
dentów studiów magisterskich Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 
W konkursie udział wzięło 29 prac. Były 
one oceniane według kryteriów: jakości i 
zakresu studiów wyjściowych do projek-
tu, poprawności metod konserwacji, in-
tegracji nowych i historycznych struktur 
budowlanych oraz ochrony i ekspozycji 
ich wartości zabytkowych, jakości roz-
wiązań architektoniczno-konserwator-
skich, czytelności grafi cznego przedsta-
wienia koncepcji projektowej.

Komisja konkursowa pod przewod-
nictwem burmistrza Jacka Orycha, przy-
znała następujące nagrody:

•  II nagroda w wys. 1 000 zł "Rewi-
talizacja zespołu poprzemysło-
wego Fabryki Braci Briggsów w 

Markach, Projekt zespołu wielo-
funkcyjnego - budynek centrum 
przedsiębiorczości, Marecka 
przędzalnia przedsiębiorczości 
dziedzictwo Marek, jako loko-
motywa rozwoju” - autor: Woj-
ciech Polakowski;

•  II nagroda w wys. 1 000 zł "Re-
witalizacja zespołu poprzemy-
słowego Fabryki Braci Briggsów 
w Markach, Projekt zespołu wie-
lofunkcyjnego: Koncepcja gmin-
nego ośrodka kultury” - autor: 
Paulina Tomaszewska;

•  III nagroda w wys. 500 zł  "Re-
witalizacja zespołu poprzemy-
słowego Fabryki Braci Briggsów 
w Markach, Fabryka dźwięku” 
- autor: Karolina Kowalczyk;

•  III nagroda w wys. 500 zł  "Rewi-
talizacja zespołu poprzemysło-
wego Fabryki Braci Briggsów w 
Markach, Adaptacja turbinowni 
na biuro coworkingowe” – autor: 
Tomasz Ploch.

Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie 
inauguracja wystawy prac studentów, 
która dostępna będzie dla zwiedzających 
do dnia 11 marca br.

Tania  reklama!!!  tel. 694-759-987

Marki

Ząbki

konkretnego przedmiotu.
A czy na wszystkich przedmiotach 

są używane te technologie informa-
cyjne? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Mamy wdrożony dziennik elektro-
niczny, który obliguje nas do stałego 
korzystania z technologii. Każdy na-
uczyciel ma na lekcji laptopa, który jest 
podłączony do tablicy interaktywnej. 
W całej szkole dostępny jest szeroko-
pasmowy bezprzewodowy Internet, 
oprócz tego kablowy. Dodatkowo na 
niektórych lekcjach nauczyciele wyko-
rzystują mobilne pracownie kompute-
rowe (16 komputerów).

 Ile jest tych pracowni?
Pięć. W niektórych mamy tablety, w 

innych laptopy. W sumie posiadamy 
105 tabletów, a wszystkich komputerów 
ok. 200.

W zasadzie to co szkoła otrzymała 
od Microsoft u?

Wszyscy uczniowie i nauczyciele 
mają konta Offi  ce 365. Za pomocą lo-
gowania się poprzez przeglądarkę in-
ternetową mają dostęp do aplikacji w 
chmurze obliczeniowej. Mają tam do 
dyspozycji m.in.: arkusz kalkulacyjny, 

edytor tekstu, ważna jest też poczta. 
Każdy nauczyciel i każde dziecko ma 
służbowe konto mailowe. Ważną rolę 
pełni też  kalendarz elektroniczny.

Kalendarz jest jeden, ogólnodostępny 
dla całej szkoły. Możemy organizować 
spotkania, wideokonferencje.

Ponadto każdy uczeń i każdy nauczy-
ciel otrzymał wirtualny dysk o pojem-
ności 1 TB. Co ważne, zapisane tam pli-
ki są mobilne. Jeśli dziecko zrobi coś w 
klasie i zapisze to sobie na tym onedrive, 
to może korzystać z niego w domu czy 
będąc na zielonej szkole w górach albo 
będąc z rodzicami na wczasach.

Cały pakiet Offi  ce jest pakietem wir-
tualnym, co oznacza, że dziecko, któ-
rego rodziców nie stać na zakup tego 
oprogramowania nic nie traci, bo każdy 
uczeń w to oprogramowanie został wy-
posażony. Wystarczy, że w domu będzie 
jakikolwiek komputer z dostępem do in-
ternetu. Aplikacje chmurowe działają w 
ten sposób, że nie trzeba ich instalować 
na komputerze, wystarczy nawet słaby 
komputer i internet. Ponadto uczniowie 
nie muszą mieć żadnych licencji, gdyż 
licencjami zajmuje się szkoła.

Dziękuję za rozmowę.
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Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, informuje mieszkań-
ców Miasta i Gminy Wołomin, że od dnia 01.03.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku na obszarze Miasta i Gminy Wołomin 
obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w złotych, ceny 
netto):

WODA III 2016 – XII 2016
1. cena: 3,45 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego 6,46 zł/odb./m-c
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,53 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

3,53 zł/odb./m-c

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2016 – XII 2016
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,02 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,60 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,96 zł/odb./m-c
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 2,03 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 6,46 zł/odb./m-c
WODY OPADOWE I ROZTOPOWE III 2016 – XII 2016

1. cena dla odbiorców rozliczanych za ilość ścieków: 6,64 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 6,46 zł/odb./m-c
3. cena dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o wskazania urządze-
nia pomiarowego:

6,45 zł/jednostka pomiarowa/
rok

4. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o wskazania urządzenia 4,96 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2016 – XII 2016
1. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych: 267,49 zł/przyłącze
OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2016 – XII 2016
1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń ka-
nalizacyjnych:
a) dla I kategorii ścieków: 150 % ceny za 1 m³ ścieków 

przemysłowych
b) dla II kategorii ścieków: 200 % ceny za 1 m³ ścieków 

przemysłowych
c) dla III kategorii ścieków: 250 % ceny za 1 m³ ścieków 

przemysłowych

Dokończenie tekstu ze str. 1

Ze wszech miar żenujące jest, gdy 
policjanci muszą dziadować u samorzą-
dowców za przysłowiowym papierem 
do drukarki. Słuszna zdaje się być teza, 
że policja nie powinna być w ogóle spon-
sorowana ani przez samorządy, ani przez 
prywatne osoby. To przecież służba pań-
stwowa. Konieczność wyciągania ręki po 
samorządowe pieniądze zdecydowanie 
obniża autorytet tej służby w oczach spo-
łeczeństwa.  

Wzorem lat ubiegłych odbyła się od-
prawa roczna podsumowująca osiągnię-
te w roku 2015 wyniki Komendy Powia-
towej Policji w Wołominie. 

Wyniki jakie osiągnęli wołomińscy 
policjanci w 2015 r. w poszczególnych 
kategoriach omówili: komendant Powia-
towy Policji w Wołominie podinspektor 
dr Marek Ujazda, oraz zastępcy: młod-
szy inspektor Leszek Czaplicki i podin-
spektor Jerzy Sztuc.

Komendant Powiatowy Policji w Wo-
łominie podinspektor  Marek Ujazda 
w podsumowaniu wyników pracy za 
2015 r. powiedział m.in., że główne cele 
działania wołomińskiej Policji zostały 
zrealizowane, co w sposób wymierny 
przekłada się nie tylko na zmniejszenie 
dynamiki przestępstw oraz poprawę 
wykrywalności lecz również na realny 
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców powiatu.

Podinspektor Marek Ujazda przed-
stawił też swoje cele na rok 2016 w tym:  
kontynuacja debat społecznych, jako 

narzędzia, dzięki któremu policjanci 
mogą dotrzeć bezpośrednio do społe-
czeństwa, dalsze ograniczenie przestęp-
czości i wzrost wykrywalności, czy też 
plany związane z rozbudową Komendy 
Powiatowej Policji w Wołominie mają-
cą na celu scalenie wszystkich komórek 
i wydziałów podległych KPP Wołomin 
oraz budowę nowej siedziby Komisaria-
tu Policji w Radzyminie.

W trakcie odprawy głos zabrali też 
zaproszeni goście, w tym prezes Sądu 
Rejonowego w Wołominie Mariusz Ma-
tusik, prokurator rejonowy w Wołomi-
nie Artur Orłowski. Były podziękowania 
i gratulacje za osiągnięte dobre wyniki 
wołomińskich Policjantów.

Ciepłe słowa skierował też to wszyst-
kich policjantów starosta wołomiński 
Kazimierz Rakowski, który w imieniu 
swoim oraz lokalnych samorządów po-
wiatu wołomińskiego wyraził duże za-
dowolenie z pracy funkcjonariuszy oraz 
zapewnił, że nadal władze samorządowe 
będą wspierały Policję m. in. poprzez do-
fi nansowania do zakupu sprzętu trans-
portowego i policyjnego. Nie zabrakło 
też podziękowań i zapewnień wsparcia 
ze strony burmistrzów i wójtów miast i 
gmin powiatu wołomińskiego.

Na zakończenie komendant Powia-
towy Policji podziękował za udział w 
odprawie wszystkim zaproszonym go-
ściom, a policjantom i pracownikom  na-
szej Komendy za wysiłek i dobrą pracę.

ts/mo

WYNAJMĘ!
BUDYNEK 200 m2   

POD DZIAŁALNOŚĆ
Do tej pory fi lia przedszkola

inna działalność również
ZĄBKI KWIATOWA 5C

TEL: 666 812 179
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Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, informuje mieszkań-
ców Miasta Kobyłka, że od dnia 01.03.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku na obszarze Miasta Kobyłka obowiązują następu-
jące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w złotych, ceny netto):

WODA III 2016 – XII 2016
1. cena: 3,47 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wo-
domierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

6,46 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,53 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

3,53 zł/odb./m-c.

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2016 – XII 2016
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,11 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,34 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,96 zł/odb./m-c
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 2,03 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 6,46 zł/odb./m-c
OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2016 – XII 2016

1. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych: 267,49 zł/przyłącze
OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2016 – XII 2016
1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń ka-
nalizacyjnych:
a) dla I kategorii ścieków: 150 % ceny za 1 m³ ścieków 

przemysłowych
b) dla II kategorii ścieków: 200 % ceny za 1 m³ ścieków 

przemysłowych
c) dla III kategorii ścieków: 250 % ceny za 1 m³ ścieków 

przemysłowych

ZAKOŃCZYŁEŚ  BUDOWĘ…

ZOSTAŁ CI MATERIAŁ BUDOWLANY, 

Z KTÓRYM NIE WIESZ, CO ZROBIĆ

ZADZWOŃ:  513 899 085

Żołnierzami wyklętymi zostali nazwani żołnierze,  którzy nie złożyli broni i 
nie uznali sowietyzacji kraju. Woleli zostać w podziemiu niż zdekonspirować się i 
zgodzić się na życie w komunistycznej Polsce. Dla aparatu władzy byli najbardziej 
znienawidzonym przeciwnikiem. Byli poddawani bestialskim przesłuchaniom i 
skazywani na śmierć bez prawa obrony. Chciano wymazać ich z pamięci.

Dzień 1 marca został uznany Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Ko-
byłce władze samorządowe rozpoczęły 
obchody w sobotę, 27 lutego złożeniem 
kwiatów w Warszawie przy pamiątko-
wej tablicy na murze więzienia- miejsca 
mordu Żołnierzy Wyklętych.

Honorowymi gośćmi wydarzeń byli 
zasłużeni żołnierze Armii Krajowej ze 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
AK, którzy na dwudniowe uroczystości 
przyjechali z Kresów Wschodnich- daw-
nych ziem Rzeczypospolitej Polskiej.  

W niedzielę 28 lutego odbył się II Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Na starcie 

w Wołominie przy ulicy Niepodległości  
zameldowało się ponad 100 biegaczy. 
Każdemu towarzyszył duch zwycięstwa 
i nadzieja na wygraną. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkową koszulkę z 
napisem czczącym pamięć bohaterów 
Niezłomnych.

Tegoroczna 6 km trasa wiodła z Wo-
łomina do Kobyłki. Tutaj na zwycięzców 
czekały medale i puchary, przedstawicie-
le parlamentu, samorządowcy oraz orga-
nizatorzy. Bieg odbył się pod patronatem 
narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy.

Po południu w Bazylice Św. Trójcy od-
była się Msza Św. w intencji pomordowa-

nych Żołnierzy i 
koncert Orkiestry 
Wojska Polskiego. 

Obchody Na-
rodowego Dnia 
Pamięci o Żoł-
nierzach Wyklę-
tych zakończył 
przemarsz i uro-
czystość patrio-
tyczna na Placu 
15 Sierpnia z 
udziałem licznych 
pocztów sztanda-
rowych, gości z 
kresów wschod-
nich – Żołnierzy 

AK, władz powiatu, Gminy Wołomin, 
Miasta Kobyłka, harcerzy, przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Łagierników, Klubu 
Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego oraz innych organizacji spo-
łecznych, mieszkańców Kobyłki i powia-

tu. Uroczystą oprawę zapewniła Wojsko-
wa Orkiestra Dęta. Liczne delegacje przy 
dźwiękach werbli złożyły wiązanki kwia-
tów. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
Żołnierzy Wyklętych.
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mgr Anna 
Susidko

Monika 
Kwiatkowska – 
Deptuła Kancelaria Podatkowa 

Skłodowscy

Zastanawialiście się Państwo kiedyś, dlaczego osoby wykonujące pewne zawody 
stają się z czasem coraz mniej przyjaźni, otwarci i dostępni dla swoich klientów? Z 
czasem coraz trudniej jest im realizować funkcje opiekuńcze czy „służebne”? Czy 
wynika to z poczucia bezsensu, czy może roszczeniowości, która rodzi się wraz z 
upływającym czasem? Co dzieje się w głowie kogoś, kto zawodowo zajmuje się np. 
uśmiercaniem zwierząt? Jak ten człowiek radzi sobie ze stresem i obciążeniem za-
wodowym? Jakie mechanizmy pojawiają się u policjantów i lekarzy, u pielęgniarek 
czy weterynarzy – w ich zawodach nigdy nie wiadomo, kiedy zwyczajna interwen-
cja zamieni się w sytuację dramatyczną!? Jak oni to znoszą? Jak się przystosowują?

Nie chcę odnosić się do sytemu warto-
ści czy moralności - na ten temat niech się 
wypowie etyka lub teologia. Ja postaram 
się dokonać przeglądu psychologicznych 
mechanizmów obronnych, które mogą 
aktywizować się w takich trudnych za-
wodach. Mechanizmy obronne zawsze 
używane są po „coś”. Mają za zadanie 
chronić jednostkę, pozwalają jej prze-
trwać w różnych trudnych sytuacjach 
lub przy przewlekłym obciążeniu. Nie 
ma złych czy dobrych mechanizmów 
obronnych – one są i mają służyć ochro-
nie jądra osobowości i nie należy nikogo 

krytykować, za ich stosowanie.
Poniżej krótki przegląd tych mecha-

nizmów, które jak sądzę najczęściej będą 
występowały u pracowników z grup 
trudnych zawodów (chociaż oczywiście 
mogą też pojawić się u osoby pracującej 
w bardziej sprzyjającym środowisku i 
być w ogóle elementem osobowości lub 
przejawem innych życiowych trudno-
ści).

W przypadku mechanizmu obron-
nego jakim jest tłumienie nieprzyjemne 
(„niepożądane”) uczucia są świadomie 
tłumione na skutej dobrowolnej decyzji, 
by o nich nie myśleć. Przykre uczucia są 
wciąż dostępne, jednak z wyboru igno-
rowane przez człowieka. Inaczej mówiąc, 
jest to świadoma decyzja, aby zamienić 
nieprzyjemne myśli na przyjemniejsze. 
Myślę, że np. rzeźnik, uśmiercający co-

dziennie zwierzęta będzie często korzy-
stał z tego mechanizmu.

Zaprzeczanie oraz wyparcie znie-
kształcają rzeczywistość „ukrywając 
wydarzenia przed świadomością”. W 
przypadku zaprzeczania nieprzyjemne 
fakty są ignorowane, realistyczna inter-
pretacja tego co się dzieje zostaje zastą-
piona łagodniejszą, choć nietrafną. Cza-
sami postronnym osobom wydaje się, 
że osoba „nie widzi spraw oczywistych”. 
Zaprzeczanie może dotyczyć zarówno 
uczuć, jak i faktów. W przypadku dzieci 
pewien stopień zaprzeczania jest nor-
malnym zjawiskiem. Na przykład jeśli 
dziecko dowiaduje się, że rodzice się roz-
wodzą, może zaprzeczać temu faktowi i/
lub zaprzeczać martwieniu się taką sy-
tuacją. W przypadku wyparcia, bolesne 
uczucia są początkowo uświadomione, 
a następnie zapomniane. Są jednak na-
dal przechowywane w nieświadomości, 
skąd, w pewnych warunkach, można je 
„odzyskać”. Wyparcie może przyjmować 
postać od chwilowych luk w pamięci po 
całkowitą amnezję (niepamięć) w przy-
padku bardzo bolesnych doświadczeń.

Projekcja i przemieszczenie pozwala-
ją uznać obecność rodzących lęk uczuć, 
jednak przelewają je na inne źródło 

lub obiekt. W projekcji nieprzyjemne 
(„niepożądane”) uczucia są w sposób 
nieświadomy przypisywane innej oso-
bie lub osobom. Np. zirytowana osoba 
przypuszcza, że inni złoszczą się na nią; 
osoba krytyczna wobec innych wierzy, że 
to ona jest krytykowana przez innych. W 
przemieszczeniu gniew (lub inne uczu-
cie) jest początkowo odczuwany wobec 
osoby, której trudno go bezpiecznie 
wyrazić. Przykładowo policjant został 
skrytykowany przez przełożonego, lub 
brał udział w łapaniu niebezpiecznego 
przestępcy, jest jednoczenie przestraszo-
ny i wściekły. Przemieszczenie sprawi, że 
dokona ekspresji swoich uczuć wobec 
„bezpieczniejszego obiektu”, jakim może 
być aresztowany nastolatek. Przemiesz-
czenie wydaje się często być widoczne w 
polskich szkołach.

Formowanie reakcji uwzględnia za-
chowanie się w sposób diametralnie 
przeciwny wobec uczuć, które osoba 
wypiera. Na przykład lekarz, który wy-
piera uczucie niechęci wobec pacjenta, 
może się jawić jako niezwykle, wręcz 
nadmiernie zatroskany jego dobrem. Pa-
cjent może odczuwać, że jednak coś jest 
„nie tak” i może wyczuwać nieszczerość 
intencji.

Racjonalizacja przejawia się w zaprze-
czaniu motywom działania (własnego 
lub innych) przy pomocy uzasadnienia, 

które wydaje się być bardziej logiczne, 
lub łatwiej akceptowane społecznie niż 
własne impulsy. Przykładem racjonaliza-
cji może być stwierdzenie: „nie szkodzi, 
że nie zostałem zaproszony na urodziny, 
i tak miałem inne plany”. Wiele pielę-
gniarek jest prawdziwymi ekspertami na 
polu posługiwania się racjonalizacją.

Izolacja odnosi się do oddzielenia 
pewnego własnego doświadczenia w 
taki sposób, że staje się ono rozłączne od 
towarzyszących mu uczuć. Dzięki temu 
doświadczenie staje się dostępne świa-
domości bez konieczności przeżywania 
bolesnych uczuć. Ktoś może opowiadać 
pewną dramatyczną historię z własne-
go życia zupełnie obojętnie, tak jakby 
przydarzyła się komuś innemu lub była 
scenariuszem fi lmowym. Z całą pewno-
ścią zdarza się to często chirurgom np. w 
sytuacji nagłej śmierci pacjenta podczas 
standardowego zabiegu.

Na sam koniec wspomnę, że są me-
chanizmy obronne, które spotykają się 
zazwyczaj z ogromną społeczną akcepta-
cją. Są to humor oraz altruizm. Życzmy 
sobie wszyscy częstego ich doświadcza-
nia.

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14 
przysługuje dodatkowy czas zwolnienia od pracy przeznaczony na opiekę nad 
nimi. Do 2015 roku były to 2 dni (niezależnie od liczby dzieci) i harmonogramu 
czasu pracy.

Nowelizacja art. 188 kp stanowi, że od 
2016 roku pracownikowi przysługują 2 
dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. 
Wybór formy wykorzystania określa 
pracownik w pierwszym wniosku skła-
danym w danym roku kalendarzowym. 
W ciągu roku nie ma możliwości zmiany 
wybranej formy wykorzystywania dni 
wolnych.

Przykład: Pracownik złożył w dn. 
13.01.2016 r. wniosek o udzielenie 2 go-
dzin wolnych na opiekę nad dzieckiem 
na mocy art. 188 kp. W ten sposób wska-
zał sposób wykorzystywania tego upraw-
nienia do końca roku kalendarzowego – 
w wymiarze godzinowym (pozostało 14 
godzin).

Dni/godziny zwolnienia przysługują 
tylko w danym roku kalendarzowym – 
nie można ich wykorzystać w następnym 
roku. Nie są ustalane proporcjonalnie do 
stażu pracy w danym roku.

Przykład: Pracownik posiadający 
dzieci w wieku 7 i 9 lat rozpoczął zatrud-
nienie 01.06.2015 r. (u poprzedniego 
pracodawcy nie korzystał ze zwolnienia 
z art. 188 kp) i wykorzystał 1 dzień opie-
ki w 2015 r. Pomimo, iż w 2015 r. miał 
prawo do 2 dni, o niewykorzystany 1 
dzień nie będzie mógł wnioskować w 
2016 roku. W roku 2016 nabędzie prawo 
do 2 dni/16 godzin.

Osobom zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze czasu pracy zwolnienie udzie-
lane w wymiarze godzinowym ustala 
się proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy. Niepełną godzinę zwolnienia od 
pracy należy zaokrąglić w górę do pełnej 
godziny.

Przykład 1: Pracownik zatrudniony na 
pół etatu ma prawo do zwolnienia w wy-
miarze 8 godzin, lub 2 dni.

Przykład 2: Pracownik zatrudniony w 
wymiarze 3/5 etatu ma prawo do zwol-
nienia w wymiarze 10 godzin/2 dni

3/5*16=9,6  Po zaokrągleniu 
– 10 godzin
Nowe przepisy są korzystniejsze dla 

pracowników zatrudnionych w peł-
nym wymiarze czasu pracy i posiadają-

cych orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Ich czas pracy nie może przekraczać 7 
godzin na dobę i 35 godzin tygodnio-
wo. Dla takiego pracownika lepszym 
rozwiązaniem jest zwolnienie od pra-
cy w wymiarze godzinowym – mogą 
wnioskować o 16 godzin. W przypadku 
wykorzystania uprawnienia do opieki w 
wymiarze dobowym wykorzystaliby 2 
dni, czyli 14 godzin.

Korzystniejszym rozwiązaniem dla 
pracowników zatrudnionych w równo-
ważnym systemie czasu pracy, których 
wymiar dobowy może wynosić nawet 16 
godzin, jest wykorzystanie zwolnienia w 
formie dobowej.

Przykład: Zgodnie z harmonogramem 
w dn. 21.01.2016 r. pracownik powinien 
przepracować 12 godzin. W przypadku 
wnioskowania o 1 dzień zwolnienia od 
pracy pozostanie mu do wykorzystania 1 

dzień. Gdyby wnioskował o zwolnienie w 
wymiarze godzinowym, do wykorzysta-
nia w 2016 r. pozostałyby 4 godziny.

Tania  reklama!!!  tel. 694-759-987
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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 

Sprzedaż węgla
miał,groszek dobrej jakości
drewno kominkowe Tanio

501-122-370

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

Zatrudnię kobiety do pracy w cu-
kierni na dzień lub na noc w Kar-
pinie, k.Trojan. 500760720

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

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 

6 grudnia 2015r. w piękne niedzielne popołudnie dzieci  z Gminy Klembów z 
niecierpliwością oczekiwały na przyjazd Mikołajów w Parku w Ostrówku. Pogoda 
dopisała,  a więc i uczestnicy nie zawiedli. O godzinie 14.00 rozpoczął się parada 
ulicami Ostrówka, na czele której szło aż dziesięciu Mikołajów pod przewodnic-
twem biskupa Mikołaja oraz innych postaci symbolizujących święta.

Zanim jednak dzieci przybyły do Par-
ku w Ostrówku, wcześniej spotkały się z 
Mikołajem w swoich miejscowościach. 
Każdy z trzynastu organizatorów dołożył 
mnóstwo starań, aby w jego wsi wizyta 
Mikołaja wypadła bardzo atrakcyjnie. 
Tak więc, Mikołaje przyjeżdżali różnymi 
środkami transportu, ozdabiali z dziećmi 
choinki, wspólnie się bawili i kolędowali, 
a na zakończenie rozdawali wyczekane 
prezenty. Dzieci gościły Mikołajów w: 
Woli Rasztowskiej, Nowym Kraszewie, 

Dobczynie, Starym Kraszewie, Kruszu, 
Sitkach, Roszczepie, Michałowie, Klem-
bowie, Pieńkach, Ostrówku, Tule i Krzy-
wicy.  

Po tych atrakcjach Mikołaje udali się 
do Ostrówka, by wspólnie z dziećmi 
dalej świętować. Chętni mieszkańcy 
mogli na miejsce spotkania dojechać 
autokarami. Na uczestników imprezy w 
Ostrówku czekały poza paradą Mikoła-
jów inne liczne atrakcje. Były to: gry i za-

bawy sportowe z Mikołajami, konkursy 
sportowe z nagrodami, bieg sztafetowy, 
loteria z atrakcyjnymi fantami, ozdabia-
nie pierników połączone z degustacją, 
wspólne tworzenie ozdób choinkowych, 
pokaz klembowskiej straży pożarnej, 
zdjęcia z Mikołajem i świątecznymi po-
staciami, gorący żurek, kiełbaski z grilla, 
ciepłe napoje, wspólne kolędowanie i 
ubieranie choinki oraz na zakończenie 
rozświetlenie jej pod osłoną nocy przy 
dźwiękach gitar. 

Uroczystość była bardzo udana. Po-
nad pięćset dzieci z całej gminy i nie 
tylko oraz bardzo duża grupa dorosłych 
skorzystała z bezpłatnych atrakcji przy-
gotowanych dla nich przez organizato-
rów. Wszystko było możliwe dzięki re-
alizacji projektu partnerskiego „Maraton 
Mikołajów” współfi nansowanego przez 
Gminę Klembów oraz pracy około 50 
wolontariuszy nie tylko z naszej gminy, 
ale i gmin ościennych. Po raz pierwszy 
dla takiej inicjatywy  zawarło partner-

stwo dwadzieścia organizacji: samorząd, 
organizacje pozarządowe, sołectwa i lo-
kalni przedsiębiorcy.

Wszystkim dziękujemy za współpra-
cę i wspaniałą zabawę. Liczymy, że w 
przyszłym roku będziemy mogli gościć 
mieszkańców całego powiatu wołomiń-
skiego.

Do zobaczenia za rok! 

A.S.

Ziemia Tłuszczańska słynęła przed wiekami z dwóch ówczesnych "medykamen-
tów": tłuszczu z bobra i wysokiej jakości miodów pszczelich. Najstarszy zapis jaki 
udało się na dzień dzisiejszy zdobyć to "Lustracja Królewszczyzn” z roku 1565. Wy-
mienieni są w niej bartnicy m.in. z Tłuszcza (Tłuszciecz) - Kurowie i Szumaszko, z 
Miąszego, Chrzesngo, Postulicz (Postoliska) i Sitnego. Bartnictwo a później pszczelar-
stwo na ziemi tłuszczańskiej trwało nieprzerwanie przez wieki i funkcjonuje po dzień 
dzisiejszy. Spadkobiercami wielowiekowej tradycji i pozyskiwania wysokiej jakości 
miodu wielokwiatowego są pszczelarze zrzeszeni w Kole Pszczelarzy w Tłuszczu, co 
zostało potwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w/w certyfi katem.

Miód Wielokwiatowy Ziemi Tłusz-
czańskiej jest to wyrób wyprodukowany 
z ekologicznie czystych terenów przez 
pszczoły wyłącznie z zebranego przez 
nie nektaru kwiatów. Pozyskiwany jest 
przez pszczelarzy po naturalnym proce-
sie dojrzewania w ulu metodą tradycyjną 
przez odwirowywanie z plastrów. Gmina 
Tłuszcz jak również gminy sąsiednie są 

bioróżnorodne i bogate w dziko rosnące 
rośliny, krzewy i drzewa kwitnące. Lasy 
są wolne od oprysków, rolnictwo na zie-
mi tłuszczańskej jest mało powierzch-
niowe i w znacznej mierze pozostawione 
już jako nieużytki. Pożytki pszczele nie 
są skażone chemizacją upraw i plantacji. 
Miód Wielokwiatowy Ziemi Tłuszczań-
skiej zatem jest bezpieczny dla zdrowia 
człowieka. 

Do zaopatrywania się w miody i pro-
dukty pszczele polecamy wybierać człon-
ków Koła Pszczelarzy i kupować bezpo-
średnio od pszczelarza w pasiekach. Tam 

się nic nie da ukryć. Przy zakupie trzeba 
zwracać uwagę na sprzedawców miodu 
niewiadomego pochodzenia (nieetykie-
towanego) i przy tym zapewne wątpliwej 
jakości. Opakowanie miodu powinno 
być szklane. Oznakowanie musi zawie-
rać nazwę miodu (np. miód nektarowy 
wielokwiatowy itp.), dane producenta 
(pszczelarza), adres i telefon, kraj pocho-
dzenia, oraz nr weterynaryjny pasieki. 

Nie zawsze nieprzyzwoicie tanie jest 
zdrowe i dobre, choć urzekająco koloro-
we, nęcąco pachnące i słodkie.

Andrzej Kruk

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Malowanie ścian Oddziału Pediatrycz-
nego w Wołominie zakończyło program 
„Szpitali Motylkowych” realizowanych 
przez Fundację „Porozumienie bez barier”. 
To ostatni oddział w Polsce wyremonto-
wany w ramach tego programu. W ra-

mach umowy z fundacją szpital otrzymał 
fundusze na farby, pędzle i inne przybory 
malarskie.

Dziękujemy Starostwu Powiatu Woło-
mińskiego za wkład fi nansowy, przezna-
czony w całości na gruntowny remont 

oddziału i przygotowanie ścian do kolo-
rowania.

Nieoceniona w akcji dekorowania ścian 
była praca 81 wolontariuszy, którzy spę-
dzili wiele dni pracując społecznie na rzecz 
szpitala. Wśród nich znaleźli się nawet sa-

morządowcy. Szpitalny oddział dla dzieci 
w swym wolnym czasie malowali m.in.: 
burmistrz miasta Marki Jacek Orych oraz 
wołomińscy radni Adam Bereda i Mariusz 
Stępnik.. W imieniu małych pacjentów i 
pracowników Oddziału Pediatrycznego 

bardzo serdecznie dziękujemy darczyń-
com (m.in. przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Wołominie Leszekowi Czarza-
stemu, który ufundował także kącik zabaw 
dla dzieci, fi rmom Egmont sp. z o.o. oraz 
Golden Print) i wszystkim artystom.


