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List intencyjny w tej sprawie podpi-
sali dzisiaj (4 maja 2022 roku) marszałek 
Adam Struzik oraz przedstawiciele 
gmin, przez które droga będzie prze-
biegać – Elżbieta Radwan, burmistrz 
Wołomina, Kamil Michał Iwandowski, 
burmistrz Zielonki, Adam Ciszkowski, 
burmistrz Halinowa oraz Sylwester Niź-
nik, wójt gminy Poświętne. W spotkaniu 
wzięli udział także wiceprzewodniczący 
sejmiku Marcin Podsędek oraz radna 
województwa Anna Brzezińska, a także 
Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazo-
wieckiego Zarząd Dróg Wojewódzkich 
i Arkadiusz Werelich, radny powiatu 
wołomińskiego oraz Igor Sulich, dyrek-
tor oddziału Urzędu Marszałkowskiego 
w Wołominie.

Budowa nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 635 to długo wycze-
kiwana przez mieszkańców powiatów 
wołomińskiego i mińskiego inwestycja. 
Nowa droga połączy drogę krajową S8 
(Wrocław-Warszawa-Białystok) z drogą 
krajową nr 2. W pobliżu miejscowości 
Okuniew w gminie Halinów będzie 
krzyżowała się z drogą wojewódzką nr 
637 relacji Warszawa-Węgrów. 

Nowy odcinek trasy to nie tylko 
lepsza komunikacja mieszkańców obu 
powiatów i lepszy dojazd do Warszawy, 
znacznie poprawi się także atrakcyjność 
i konkurencyjność tych obszarów oraz 
całego Obszaru Metropolitarnego 
Warszawy.

W dniu dzisiejszym strony podpisały 
list intencyjny mający zapoczątkować 
wspólne działania dla poprawy komu-
nikacji. Prace projektowe związane ze 
zmianą układu komunikacyjnego to 
zawsze duże wyzwanie nie tylko w fazie 
realizacji inwestycji ale przede wszyst-
kim w fazie uzgodnień, a jeśli działanie 
jest tak rozległe, jak to planowane to bez 
dobrej współpracy i bez dobrej komuni-
kacji ze społecznością mogą się ciągnąć 
latami. Na ten aspekt szczególną 
uwagę zwrócił Adam Struzik. 
- Liczymy na współpracę 
i życzliwość, szczególnie 
przy wytyczaniu korytarza 
tej drogi. Bez porozumie-
nia bardzo trudno jest 

realizować tego rodzaju inwestycje. Z 
mojego, wieloletniego doświadczenia 
wynika, ze jeśli samorządy współpracują 
między sobą i z lokalną społecznością, 
to inwestycje, nawet te najtrudniejsze, 
udaje się realizować – podkreślił. Radna 
sejmikowa Anna Brzezińska zwróciła 

uwagę, że głownym celem jaki przyświe-
ca podjęciu się realizacji tego zadania jest 
bezpieczeństwo na drogach. - I to jest 
główny cel tego zadania. Chcemy zapew-
nić poprawę bezpieczeństwa poprzez 
wyprowadzenie na zewnątrz wzmożo-
nego ruchu pojazdów z zamieszkałych 
terenów – powiedziała. Droga 635 która 
w przyszłości połączy S8 z krajową dwój-
ką. - Spodziewamy się, że realizacja tak 
dużej inwestycji w terenie zamieszkałym 
może wywoływać problemy wynikające 
z różnych interesów wywołujących pro-
testy społeczne – powiedział Grzegorz 
Obłętowski, dyrektor MAZDW.

Zarówno Marszałek Struzik jak i 
inni sygnatariusze porozumienia liczą, 
że dzięki wczesnej otwartości co do 
zamierzeń realizacji inwestycji zarówno 
wstępne prace przygotowawcze jak i 
projektowe przebiegną bez większych 
zakłóceń.

Trudno dziś przewidzieć ile czasu 
ostatecznie zajmie realizacja inwestycji. 
Na nasze pytanie zadane w trakcie 
konferencji o czas przygotowania doku-
mentacji marszałek Struzik okreslił na 
około 3 lata. - Ale precyzyjnie nikt tego 
dziś nie jest w stanie podać – zaznaczył.

Teresa Urbanowska 

Nowy odcinek DW 635 z Wołomina 
do Halinowa coraz bliżej

Ponad 21 kilometrów będzie miał nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 prowadzący z miejscowości 
Czarna w gminie Wołomin do miejscowości Nowy Konik w gminie Halinów. 

Marszałek Struzik, jak i inni sygnatariusze porozumienia liczą, 
że zarówno wstępne prace przygotowawcze jak i projektowe 

przebiegną bez większych zakłóceń. Trudno jednak dziś przewi-
dzieć ile czasu ostatecznie zajmie budowa 21 kilometrów drogi 

wojewódzkiej nr 635 prowadzącej z miejscowości Czarna w gmi-
nie Wołomin do miejscowości Nowy Konik w gm. Halinów. 

W odpowiedzi na pytanie zadane w trakcie konferencji 
o czas przygotowania dokumentacji marszałek 

Struzik okreslił termin realizacji na około 3 
lata. - Ale precyzyjnie nikt tego dziś nie jest 

w stanie podać – zaznaczył marszałek
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W ramach ćwiczenia, 
do końca miesiąca pojazdy 
wojskowe będzie można 
spotkać na autostradach, 
drogach ekspresowych oraz 
drogach krajowych.

Przybycie i przejazd ko-
lumn są również wykorzy-
stywane przez uczestników 
ćwiczeń m.in. do przetreno-
wania przyjęcia i przerzutu 
sojuszniczych sił, koordyna-
cji działań transgranicznych 
oraz współpracy z państwa-
mi gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w 

ćwiczeniach najczęściej po-
ruszają się będą w godzinach 
nocnych, aby ich przejazd w 
jak najmniejszym stopniu 
powodował utrudnienia w 
ruchu. Jednak niektóre prze-
jazdy odbywają się w ciągu 
dnia, a nawet w godzinach 
szczytów natężenia ruchu. 
Są one eskortowane i zabez-
pieczone przez Żandarme-
rię Wojskową i pododdzia-

ły regulacji ruchu Wojska 
Polskiego we współpracy 
z Policją. Przegrupowania 
zostały skoordynowane z 
właściwymi władzami, w tym 
lokalnymi.

– Zwracamy się z apelem 
do społeczeństwa – chrońmy 
dane, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji. Prosimy nie publi-
kujcie informacji i zdjęć ob-
razujących ruchy wojsk i ich 
lokalizację, dat i godzin prze-
jazdów kolumn wojskowych 
danych dotyczących wylotów 
i lądowań wojskowych stat-

ków powietrznych. Bądźmy 
świadomi zagrożeń! Każde 
nieprzemyślane działanie 
w sieci, publikowanie zdjęć 
przedstawiających ważne 
wojskowe obiekty, instala-
cje, urządzenia może mieć 
negatywne konsekwencje 
dla systemu bezpieczeństwa 
i obronności - apeluje Mazo-
wiecki Urząd Wojewódzki w 
Warszawie. 

nie podaw
aj lokalizacji

Do końca maja na drogach  
m.in. powiatu wołomińskiego będzie można napotkać 

kolumny pojazdów wojskowych  

Od 1 maja, na drogach niemal całego kraju, 
odbywa się ruch kolumn pojazdów wojsko-
wych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, 
które są zgodnie z tegrocznym programem 
szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Wzmożony ruch  
pojazdów wojskowych

- Uruchomienie tej stacji  to 
bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców południowych 
Ząbek. Chociaż SUW przy ul. 
Powstańców nie jest tak duża, 
jak Stacja Uzdatniania Wody 
„Drewnica”, to jednak zabez-
piecza dostawy  wody dla  kilku 
tysięcy osób. 

- Takie inwestycje w infra-
strukturę techniczną są bardzo 
ważne, ponieważ zależy nam 
na tym, aby wysokiej jakości 
woda, jaką jest nasza „Drewni-
czanka”  docierała do każdego 
domu  bezawaryjnie oraz bez 
ryzyka gwałtownych spadków 
czy braku ciśnienia wody w sieci 
wodociągowej – mówi burmistrz 
Małgorzata Zyśk.  

Zmodernizowana stacja 
pompuje wodę ze studni głę-
binowych. Po napowietrzeniu, 
woda pozbawiana jest nadmiaru 
żelaza i manganu na naturalnych 
złożach mineralnych bez użycia 
innych środków, co zapewnia jej 
dobre walory smakowe. 

- Cieszymy się, że nasza 
ząbkowska woda „Drewniczan-
ka” zaczyna docierać do coraz 
większej liczby mieszkańców 
w południowej części miasta. 
Mamy nadzieję, że dzięki niej 
do czasu uruchomienia nowej 
Stacji Uzdatniania Wody SUW 
Południe, woda dla mieszkań-
ców Ząbek będzie dostarczana 
bez żadnych zakłóceń – dodaje 
Janusz Tomasz Czarnogórski, 
prezes Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Ząbkach

Umowa na modernizację 
SUW przy ul. Powstańców zo-
stała podpisana w wariancie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a przy-
padku tej stacji dosłownie „za-
projektuj i zmodernizuj”. W 
okresie przejściowym - do czasu 
wybudowania SUW Południe – 
stacja ta  będzie wspomagała 
ząbkowski system wodociągowy.

- Zakres prac obejmował 
roboty montażowe w budynku, 
w tym montaż filtrów ciśnienio-
wych odżelaziająco-odmanga-
niające z przewodami technolo-
gicznymi, pompami sieciowymi 
i zestawem hydroforowym oraz 
instalacją elektryczną i steru-
jącą. Poza budynkiem zamon-
towano pompy głębinowe w 
ujęciach, zbiornik retencyjny 
wody uzdatnionej i prze-
wody wodociągowe 
oraz kanalizację 
technologiczną z 
odstojnika popłu-
czyn – informuje 
PWiK.

Po uzyskaniu 
p o z y t y w n y c h 
wyników badań 
wody uzdat-
nionej  oraz 

stosownych pozwoleń w styczniu 
2022 roku włączono SUW przy 
ul. Powstańców do sieci wodo-
ciągowej miasta Ząbki.. 

Obecnie  ponad   70% miesz-
kańców Ząbek może cieszyć się 
wodą z lokalnych ujęć, głównie 
z uruchomionej w 2017 roku 
SUW „Drewnica”. Ta jedna 
z najważniejszych inwestycji 
PWiK w Ząbkach, zabezpiecza 
dostawy wody dla  stale rosnącej 

liczby mieszkańców pompując 
ją dwiema magistralami – do 
ulicy Szpitalnej oraz do ulicy 
Rychlińskiego. 

Do pozostałych  miesz-
kańców Ząbek wodę o bardzo 
dobrych parametrach w dal-
szym ciągu dostarcza Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Warszawie oraz 
lokalne ujęcia.

Aleksandra Olczyk  

SUW przy  
ul. Powstańców 
w Ząbkach  
już działa

W Ząbkach została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Po-
wstańców 2 c (na terenie tzw. Gazomontażu), która  dziennie produkuje około 
400 m3 wody. Dzięki tej inwestycji około 4000 mieszkańców południowej 
części  miasta jest zaopatrywanych w wodę doskonałej jakości z lokalnych 
ujęć. Przeprowadzone prace pozwoliły na stworzenie nowoczesnej, efektywnej 
stacji uzdatniania wody przy wykorzystaniu częściowo istniejącej infrastruktury 
i zastosowaniu nowych urządzeń najnowszej klasy. 

Wyrzucanie odpadów żywnościowych to zaproszenie dla zwierząt. Na stałe! Rozbudowujące się miasta wkraczają 
na tereny, które do niedawna były zamieszkiwane przez dzikie zwierzęta. Taka sytuacja jest m.in. z dzikami.

Coraz częściej okazuje się, że 
dziki wkraczają na tereny miast 
- m.in. dlatego, że część miesz-
kańców zapewnia im "darmową 
stołówkę". Zwierzęta szybko przy-
zwyczajają się do dokarmiania,  
a następnie w ten sam sposób 
przyzwyczajają swoje młode. Brak 
drapieżników na terenach miej-
skich powoduje, że populacja 
dzików stale się rozwija i mogą 
zdarzać się sytuacje, w których 
dziki coraz częściej spotykane są 
w miastach.

Jednym z głównych działań kół 
łowieckich "Narew" i "Cietrzew" 
jest namawianie mieszkańców, by 
zrezygnowali z podrzucania biood-
padów. Tym bardziej, że ich każda 
ilość – zgodnie z ustawą „śmie-
ciową” – jest odbierana w ramach 
gminnego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 

Karmiony dzik szybko przy-
zwyczaja się do sytuacji, w której 
na terenach miejskich ma łatwy 
dostęp do pożywienia. Należy 

zadbać więc o to, aby opadłe liście, 
skoszona trawa, owoce, resztki 
pożywienia, obierki oraz inne 
odpady organiczne i komunalne 
były kompostowane wyłącznie w 
zamkniętych ogrodach. W oko-
licy, gdzie pojawiają się dziki, 

przydomowe ogrody powinny być 
zamykane. W tym rejonie musi-
my wyeliminować dokarmianie 
jakichkolwiek zwierząt, zarówno 

celowe, jak i przypadkowe. Dziki 
chętnie zjadają resztki ludzkiego 
pożywienia, w tym także chleb, 
którym wiele osób dokarmia pta-
ki. Nie wyrzucajmy odpadków 
pożywienia w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych!

Koła łowieckie apelują, aby w 
żadnym wypadku nie zbliżać się do 
dzików, które pojawiają się na te-
renach zabudowanych: nie głaskać 

młodych, nie próbować karmić z 
ręki; na widok dzików nie krzyczeć, 
ale rozmawiać donośnym głosem; 
spacerując z psem trzymać go 
zawsze na smyczy. Ujadający i 
atakujący pies może być przyczy-
ną szarży dzika; nie przeganiać 
dzików w miejsca, z których nie 
ma ucieczki. Zagrożone mogą pró-
bować ataku; nigdy nie dokarmiać 
dzików, nie wyrzucać odpadów 
żywnościowych w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych;

Należy utrzymywać czystość i 
porządek na posesjach - zbierać 
opadłe owoce i warzywa, kosić 
trawy, zamykać śmietniki przy po-
sesjach, nie pozostawiać worków 
ze śmieciami obok kubłów oraz 
naprawić ogrodzenia, aby zmniej-
szyć możliwość wejścia dzika na 
posesję.

W związku z obowiązującymi 
przepisami w sprawie Afrykań-
skiego Pomoru Świń (ASF) jest 
zakaz odławiania dzików i ich 
transportu na tereny leśne.

Coraz częściej okazuje się, że dziki wkraczają na 
tereny miast - m.in. dlatego, że część mieszkańców 
zapewnia im "darmową stołówkę". Zwierzęta szyb-
ko przyzwyczajają się do dokarmiania, a następnie 
w ten sam sposób przyzwyczajają swoje młode. 
Jednym z głównych działań kół łowieckich "Narew" 
i "Cietrzew" jest namawianie mieszkańców, by zre-
zygnowali z podrzucania bioodpadów. Tym bardziej, 
że ich każda ilość – zgodnie z ustawą „śmiecio-
wą” – jest odbierana w ramach gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Uwaga na dziki w mieście

Zakres prac obejmował roboty montażowe, w tym montaż filtrów ciśnieniowych. 

– Takie inwestycje w infrastrukturę  
techniczną miasta są bardzo ważne, ponie-
waż zależy nam na tym, aby wysokiej jako-

ści woda, jaką jest nasza „Drewniczanka”  
docierała do każdego domu  bezawaryj-
nie oraz bez ryzyka gwałtownych spad-

ków czy braku ciśnienia wody w sieci 
wodociągowej – powiedziała Małgorza-

ta Zyśk,  burmistrz Miasta Ząbki.

Zgłoszenia przyjmowa-
ne są od 1 kwietnia do 31 
maja 2022 r. przez stronę 
www.whr.muzhp.pl.

W pierwszym etapie 
osoby prywatne, instytu-
cje, organizacje, ośrodki 
kultury zgłaszają projek-
ty w trzech kategoriach: 
WYDARZENIE – tj. festi-
wal, impreza plenerowa, 
konferencje i sympozja, 
komplet wydarzeń (książ-
ka, wystawa, strona www, 
tablice), rekonstrukcje 
historyczne, wykopaliska 
archeologiczne, spek-
takle, akcje społecz-
ne etc., WYSTAWA 
– tj. nowa wystawa 
stała lub czasowa, 
e-wystawa, otwar-
cie muzeum etc. 

oraz EDUKACJA – tj. 
projekty edukacyjne (ta-
kie, jak warsztaty, lekcje, 
gry edukacyjne), publi-
kacje, komiks, e-wyda-
rzenia/multimedia (film, 
audiobook), strona www, 
aplikacje mobilne i inne. 
W tegorocznej edycji ple-
biscytu we wszystkich ka-
tegoriach dopuszczane 

jest zgłaszanie projektów 
realizowanych online.

Aby zgłosić wydarze-
nie należy wejść na stro-
nę Plebiscytu www.whr.
muzhp.pl, zapoznać się z 
Regulaminem i wejść w 
zakładkę „Zgłoś projekt”. 
Każdy Zgłaszający ma pra-
wo zgłosić maksymalnie po 
jednym projekcie w każdej 
z kategorii. Następnie spo-
śród wszystkich zgłoszeń 

jurorzy wybierają finałową 
piętnastkę.

W drugim etapie (15 
lipca – 15 sierpnia 2022) 
lista piętnastu laureatów 
(po 5 z każdej katego-
rii) zostanie umieszczona 
na stronie internetowej 
Plebiscytu i poprzez nią 
internauci wskazują swo-
je typy. To pierwszy taki 
plebiscyt w kraju, którego 
laureatów wyłaniają jurorzy 
oraz internauci.

Jak co roku Plebiscyt 
zakończy uroczysta Gala, 
podczas której nastąpi 
ogłoszenie wyników. 

Wydarzenie należy 
zgłosić na stronę 
Plebiscytu www.whr.
muzhp.pl Każdy Zgłasza-
jący ma prawo zgłosić 
maksymalnie po jednym 
projekcie w każdej z 
kategorii. Następnie 
spośród wszystkich zgło-
szeń jurorzy wybierają 
finałową piętnastkę. 

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem 
historia.org.pl, po raz 1piętnasty ogłasza Plebiscyt 
„Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest 
uhonorowanie organizatorów, twórców i inicjatorów 
najciekawszych przedsięwzięć historycznych 2021 r. 

Plebiscyt "Wydarzenie 
Historyczne Roku 2021"

zgłoś sw
ój projekt
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W styczniu tego roku 
Burmistrz Miasta Marki 
ogłosił otwarty konkurs pro-
jektów na wsparcie rozwoju 
sportu na terenie Gminy 
Miasto Marki w 2022 roku.

Łączna kwota przezna-
czona na realizację pro-
jektów w tym konkursie 
wynosiła 160 000,00 zł. Na 
zadanie z zakresu rozwoju 
sportu w terminie wpłynęło 
12 wniosków. W konkursie 
wygrały cztery projekty, 
które otrzymały dofinan-
sowanie na rozwój sportu:

Były to: „Program zajęć 
sportowych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z terenu 
miasta Marki” zgłoszony 
przez Uczniowski Klub 
Sportowy Marki (kwota 
dofinansowania: 20 500,00 

zł); „Prowadzenie zajęć 
badmintona dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych” zgłoszo-
ny przez WWL Badminton 
Club (kwota dofinansowa-
nia: 13 000,000 zł);  „Upo-
wszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży aktywnego 
stylu życia i wypoczynku w 
tym propagowanie rozwoju 

piłki nożnej i innych dzie-
dzin sportów ruchowych 
na terenie miasta Marki" 
autorstwa Akademii Sportu 
Mari (kwota dofinanso-
wania: 20 500,00 zł) oraz 
projekt Klubu Sportowego 
ACRO DANCE pod na-
zwą „Taniec sportowy dla 
mieszkańców miasta Mar-
ki” (kwota dofinansowania: 
32 000,00 zł). Umowy zo-
stały podpisane, a projekty 
rozpoczęte.

W związku z dużym 
zainteresowaniem klubów 
dofinansowaniem zajęć 
sportowych Burmistrz 
Miasta Marki Jacek Orych 
ogłosił II konkurs na rozwój 
sportu. Pozostałą kwotę z 
I konkursu 74 tys. złotych 

oraz dodatkowe 50 tys. zło-
tych łącznie 124 tys. złotych 
postanowiono przeznaczyć 
na II konkurs. Wniosek na-
leży złożyć do dnia 16 maja 
2022 roku do godz. 15:55 w 
aplikacji Generator eNGO, 
dostępnej pod adresem: 
https://marki.engo.org.pl. 

Źródło: UM Marki

16 maja 2022 roku mija termin składania ofert na II 
otwarty konkurs z zakresu rozwoju sportu. 

II konkurs na rozwój 
sportu w Markach

aktyw
nie spędzaj czas

W związku z dużym 
zainteresowaniem klubów 
dofinansowaniem zajęć 
sportowych Burmistrz Miasta 
Marki Jacek Orych ogłosił II kon-
kurs na rozwój sportu. Wniosek na-
leży złożyć do dnia 16 maja 2022 
roku do godz. 15:55 w aplikacji 
Generator eNGO,  
dostępnej pod adresem:  
marki.engo.org.pl. 

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię

 Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie osiedla mieszkaniowego w 
Markach, doswiadczenie niewmagane 
tel. 884 602 126.
 Szukam pracowników. Praca zdalna. 
Tel: +48 883 064 299 

Budownictwo - Usługi

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

Nieruchomości 
Kupię

Kupię za gotówkę  
każdą nieruchomość  

z problemem prawnym, zadłużoną,  
udziały w nieruchomościach  

tel. 787 805 828

Usługi - Różne

Usługi - Różne
Po mszy świętej licznie zgroma-

dzone poczty sztandarowe, a także 
przedstawiciele straży pożarnej 
pod dowództwem komendanta 
Miejsko-Gminnego – Krzysztofa 
Rostkowskiego oraz samorzą-
dowcy, goście i mieszkańcy gminy 
Radzymin przemaszerowali pod 
pomnik Tadeusza Kościuszki znaj-
dujący się w centrum Radzymina. 
Na czele pochodu szła Radzymiń-
ska Orkiestra Dęta, której dowodził 
kapelmistrz Jakub Pietrucha.

Organizatorem wydarzenia był 
Krzysztof Chaciński burmistrz 
Radzymina oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Radzyminie 
Elżbieta Darka. W uroczystości 
wzięli udział znamienici goście: 
minister w Ministerstwie Rozwo-
ju i Technologii Piotr Uściński; 
przedstawiciele Powiatu Wołomiń-
skiego: Paweł Dąbrowski i Cezary 
Wnuk; wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Radzyminie 
– Wiesław Solarz 
z radnymi miej-
skimi; zastępca 
Burmistrza 
K r z y s z t o f 
Dobrzyniec-
ki z przed-
stawicielami 
urzędu i kie-
ro w n i k a m i 
j e d n o s t e k 

organizacyjnych Gminy; przed-
stawiciele Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej obwód 
Rajski Ptak w Radzyminie na 
czele z Jerzym Bertą; przedsta-
wiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Radzymina na czele z Prezesem 
Janem Wnukiem; przedstawiciele 

Związku Piłsudczyków Rzeczpo-
spolitej „Cud nad Wisłą” Powiatu 
Wołomińskiego z prezesem płk. 
Andrzejem Michalikiem i kpt. 
Andrzejem Jastrzębskim; Stowa-
rzyszenie - Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Bajka” z Radzymina; 
sołtysi z terenu gminy Radzymin; 
przedstawiciele Koła Łowieckiego 
„Przepiórka” z Radzymina; harce-
rze; młodzież z Międzyszkolnego 
Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej na 
czele z Władysławem Kolatorskim 
oraz dyrektorzy, nauczyciele, dzieci 
i młodzież z placówek oświatowych 
gminy Radzymin, a także Miesz-
kańcy gminy Radzymin.

W swoim przemówieniu za-
równo Burmistrz Radzymina, jak i 
minister Piotr Uściński oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Elż-
bieta Darka podkreślili znaczenie 

wydarzenia sprzed 231 laty oraz 
odnieśli się do wojny na Ukrainie.

– Jestem bardzo dumny z 
Mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy tak licznie i bezinteresownie 
otworzyli przed potrzebującymi 
współbraćmi z Ukrainy swoje ser-
ca i domy - powiedział burmistrz 
Krzysztof Chaciński.

Po przemówieniach i ceremonii 
złożenia wieńców pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki można było 
obejrzeć pokaz umiejętności ka-
waleryjskich zorganizowany przez 
GRH „Bajka” z Radzymina i 11. 
Pułk Ułanów Legionowych – Od-
dział Radomski.

Po południu – w Miejskiej Sali 
Koncertowej odbył się koncert w 
stylu stanisławowskim Calisia Qu-
artett, a – do wieczora – na Skwerze 
Czterech Wieszczów trwał Piknik 
Rodzinny.

W tym roku Święto Konstytucji Trzeciego Maja obchodziliśmy w Radzyminie bardziej uroczyście niż w ostat-
nich dwóch latach. Obchody 3-majowe rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą świętą w Radzymińskiej Kolegiacie.

Narodowe Święto  
Konstytucji w Radzyminie

– Jestem bardzo dumny  
z Mieszkańców naszej gminy,  

którzy tak licznie i bezinteresownie 
otworzyli przed potrzebującymi 

współbraćmi z Ukrainy  
swoje serca i domy - powiedział 

burmistrz Krzysztof Chaciński 
podczas uroczystych  

obchodów  231 rocznicy  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Zjawisko przemocy seksualnej  
podczas przejazdów „taksówkami 
z aplikacji” przybiera na sile. Do 
gwałtów i molestowania dochodzi 
zazwyczaj  nocą lub o świcie. Dla 
porównania, w ubiegłym roku zgło-
szono 11 tego typu przestępstw, 
chociaż jak można się spodziewać  
nie są to wszystkie przypadki. Wiele 
kobiet nie decyduje się na powia-
domienie organów ścigania. Skala 
tego niepokojącego zjawiska jest 
jednak na tyle duża, że prokuratura 
apeluje o działania prewencyjne, by 
zapobiegać atakom. Również Sto-
warzyszenie Miasto Jest Nasze za 
pośrednictwem Twittera ostrzega: 
- „Nowoczesne” i „wygodne” apki 
okazały się idealnym miejscem pracy 
dla seksualnych drapieżców”.

– Podejrzanych o dokonanie czę-
ści przestępstw udało się wykryć, są 
wobec nich stosowane tymczasowe 
areszty, do sądu trafił akt oskarżenia 
– mówi w rozmowie portalem rp.pl  
prokurator Marcin Saduś, rzecznik 
Prokuratury Regionalnej w War-
szawie, nadzorującej prokuratury 
prowadzące takie śledztwa.

Lato i wakacje to czas, kiedy 
wzrasta ilość przestępstw i napadów 
na kobiety. W ubiegłym roku, według 
danych Policji,  w województwie ma-
zowieckim doszło do 128 gwałtów, 
w tym do 11 podczas przejazdów 
zamawianych przez aplikacje, a to 
jedynie czubek góry lodowej, po-
nieważ nie zawsze pokrzywdzone 
zgłaszają ten fakt organom ścigania. 
Prowadzone przez różne organizacje 
badania sondażowe wśród kobiet wy-
kazują, że rzeczywista skala przemo-
cy seksualnej jest nieporównywalnie 
większa od oficjalnych statystyk. W 
wielu wypadkach ofiarami tego typu 
przestępstw są  przypadkowe osoby, 
które znalazły się w miejscu,  gdzie 
napastnik może bez problemu uciec. 
Do takich miejsc należą m.in. parki 
i inne mało uczęszczane miejsca, 
zwłaszcza te, które nie są monito-
rowane. 

O to czy  kobieta zaatakowana 
przez silniejszego i zdetermino-
wanego agresora ma szansę się 
obronić zapytaliśmy, Roberta Kwiat-
kowskiego, mieszkańca Wołomina, 
trenera filipińskich sztuk walki, który 
prowadzi m.in. kursy samoobrony 
dla kobiet. 

- Oczywiście, że nawet drobnej 
budowy kobieta, ma szanse się 

obronić.  Bardzo ważne jest, aby 
panowała nad swoimi emocjami 
i całą sytuacją, nie dała się za-
straszyć. Tego m.in. uczymy na 
kursach samoobrony dla kobiet. 
Po ukończeniu kursu uczestniczki 
wiedzą, że nie powinny pokazywać 
potencjalnemu napastnikowi, że 
znają techniki obrony. Nie wskazane 
jest także prowokowanie agresora, 
przede wszystkim należy zacho-
wać czujność i wykorzystać swoje 

umiejętność w chwili, gdy poten-
cjalny napastnik najmniej się tego 
spodziewa. Warto wiedzieć, że  do 
samoobrony możemy wykorzystać 
przedmioty codziennego użytku 
takie, jak torebka, parasol, klucze, 
długopis, buty. Na kursach samo-
obrony  dla kobiet uczymy m.in. 
w jaki sposób uniknąć ataku, jak 
zachować się podczas zagrożenia, 
jak kontrolować agresora i odczyty-

wać jego zamiary, aby móc się przed 
nim skutecznie obronić – mówi 
instruktor.

Kursy samoobrony, zwłaszcza te 
dedykowane kobietom  umożliwiają 
uczestniczkom zdobycie szeregu 
umiejętności oraz niezbędnej wie-
dzy przydatnej w sytuacjach zagro-
żenia życia lub zdrowia własnego, ale 
też innych osób.  Jak wykazują bada-
nia, napadnięte kobiety, które podjęły 
próbę samoobrony, w zdecydowanej 

większości osiągnęły swój cel oraz 
znacznie szybciej wracały do rów-
nowagi psychicznej po tej stresującej 
sytuacji. Jednak nadal najważniejsze 
są działania prewencyjne. 

- Żeby nie doszło do ataku po-
winniśmy być ostrożni. Oczywiście 
bez przesady, ale jeżeli widzimy 
podejrzana grupę ludzi lub osoby 
mogące stwarzać zagrożenie,  warto 
przejść na druga stronę ulicy i nie 

prowokować zaczepek. Nigdy nie 
wiemy czy zza roku nie wyjdą kolejni 
chcący dołączyć się do ataku. W 
miejscach, które znamy poruszajmy 
się, w miarę możliwości,  po ulicach 
na których jest zainstalowany  mo-
nitoring wtedy możemy być bardziej 
spokojni i zawsze liczyć na pomoc 
służb – dodaje Robert Kwiatkowski, 
pierwsza osobą w Polsce, która pro-
wadzi szkolenia  w stylach Modern 
Arnis i Kombatan. 

Bezpłatne zajęcia z samoobrony 
nie tylko umożliwiają zdobycie 
umiejętności, pozwalających na 
odparcie ataku silniejszego prze-
ciwnika. Uczestnictwo w kursie 
wzmacnia także pewność siebie,  
przyczynia się do poprawy kondycji 
fizycznej i daje możliwość poznania 
wielu ciekawych osób.

- Style, których uczymy służyły 
w dawnych czasach na Filipinach 
do samoobrony. Od wielu lat pro-
wadzimy szkolenia z tego zakresu. 
Nauka stylów Modern Arnis i 
Kombatan polega na zapoznaniu 
się z bronią tj kij od którego rozpo-
czyna się cała przygoda. Techniki, 
które wykonujemy kijem przekła-
damy na parasol i inne przedmioty  
codziennego użytku.  Podczas 
naszych kursów rozmawiamy z 
uczestniczkami o sytuacjach jakie 
widziały lub w jakich uczestniczyły, 
które zagrażały życiu człowieka. 
Wyciągamy wnioski i dostosowu-
jemy treningi – podkreśla Robert 
Kwiatkowski. 

Tylko w tym roku zgłoszono dziewięć  gwałtów, do których doszło podczas 
przejazdów zamawianych przez aplikację. Jak informuje Rzeczpospolita po-
dejrzanymi w sprawie przestępstw na tle seksualnym są głównie obcojęzyczni 
kierowcy pracujący dla sieci przewozów osobowych . Ich ofiarami padły za-
równo Polki, jak i cudzoziemki. Najmłodsza z ofiar ma zaledwie 16 lat. 

Obroń się sama
- trening samoobrony 
przygotuje na  
trudne sytuacje

– Do samoobrony możemy 
wykorzystać przedmioty 
codziennego użytku - torebkę, 
parasol, klucze, długopis. Na 
kursach samoobrony  dla 
kobiet uczymy w jaki sposób 
uniknąć ataku, jak zachować 
się podczas zagrożenia, jak 
odczytywać zamiary agreso-
ra, aby móc się przed nim 
skutecznie obronić – mówi in-
struktor Robert Kwiatkowski. 
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Jeszcze tylko do 31 maja można składać wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem  
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dzięki temu rodzic zapłaci nawet 400 zł 
mniej za opiekę nad swoim maluchem. 

Dofinansowanie  
do pobytu dziecka w żłobku

Dla tych dzieci, które nie 
zostaną objęte rodzinnym kapi-
tałem opiekuńczym – np.pierw-
szych lub jedynych w rodzinie, 
a także tych, które nie spełniają 
kryterium wieku, rząd przygoto-
wał inne rozwiązanie – dofinan-
sowanie pobytu dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna . Dofinansowanie 
będzie wynosić maksymalnie 400 
zł miesięcznie na dziecko, ale nie 
więcej niż wysokość opłaty po-
noszonej przez rodzica za pobyt 
dziecka w instytucji. 

Przez opłatę rodzica za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecię-
cym lub u dziennego opiekuna 

rozumie się miesięczną opłatę 
ponoszoną przez rodzica za po-
byt dziecka w ww. instytucjach 
z uwzględnieniem przyznanych 
przez podmiot prowadzący zni-
żek. Do opłaty za pobyt dziecka 
nie wlicza się opłaty za wyży-
wienie. 

Rozwiązanie weszło w życie 
1 kwietnia br. z wyrównaniem 
od 1 stycznia 2022 r. Gwarancją 
otrzymania dofinansowania od 
1 stycznia 2022 r. jest złożenie 
wniosku w dniach od 1 kwietnia 
do 31 maja 2022 r. 

Aby otrzymać dofinansowa-
nie, rodzic lub opiekun będzie 
musiał złożyć odpowiedni wnio-

sek . Wniosek będzie można 
składać od 1 kwietnia 2022 r. 
wyłącznie przez Internet za po-
średnictwem:  portalu Emp@tia 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej , Platformy Usług 

Elektronicznych ZUS, bankowo-
ści elektronicznej. 

Dofinansowanie będzie prze-
kazywane na rachunek bankowy 
podmiotu prowadzącego żłobek, 
klub dziecięcy, zatrudniającego 
dziennego opiekuna lub rachu-
nek bankowy dziennego opiekuna 
prowadzącego działalność na wła-
sny rachunek z przeznaczeniem 
na obniżenie opłaty rodzica za 
pobyt dziecka. Dofinansowanie 
będzie przekazywane w terminie 
do 20. dnia każdego miesiąca, za 
miesiąc poprzedni. 

Źródło: Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej

Rozwiązanie weszło  
w życie 1 kwietnia br.  
z wyrównaniem  
od 1 stycznia 2022 r. 
Gwarancją otrzymania dofi-
nansowania od 1 stycznia 
2022 r. jest złożenie wnio-
sku w dniach od 1 kwietnia 
do 31 maja 2022 r. 

– Nasz wniosek doty-
czący wymiany oświetlenia 
ulicznego na energoosz-
czędne LEDy zyskał apro-
batę władz Mazowsza, dzię-
ki czemu otrzymamy wspar-
cie w postaci 100.000 złotych 
na modernizację 83 opraw 
na 12 mareckich ulicach 
– informuje Jacek Orych, 

burmistrz 
Marek.

Mazo-
wiecki In-
strument 
Ws p a r c i a 
Adaptacji do 
Zmian Klimatu 
„Mazowsze dla klimatu 
2022” to nowy program 
samorządu województwa 
mazowieckiego. Samorządy 
lokalne zgłosiły w sumie 157 
zadań na kwotę ponad 11,2 
mln zł. Ostatecznie do re-
alizacji radni województwa 
mazowieckiego wytypowali 

72 inicjatywy, które otrzy-
mają wsparcie w wysokości 
ponad 5,7 mln zł – czytamy 
na stronie mazovia.pl

– Musimy działać, by za-
troszczyć się o to, co mamy 
nie tylko z myślą o nas sa-
mych, ale i o przyszłych po-
koleniach. Kluczem do tego 
są właśnie proekologiczne 
inwestycje, które pozwolą na 
racjonalne gospodarowanie 

wodą, tworzenie zielo-
nych przestrzeni czy 

stosowanie energo-
oszczędnego oświe-
tlenia w przestrzeni 

publicznej. 
I temu słu-

ży nasz pro-
gram – mówi 

marszałek  Adam 
Struzik,.

To nie jedyna dotacja dla 
Marek W ramach programu 
„Mazowsze dla czystego 
klimatu 2022” miasto otrzy-
ma wsparcie finansowe na 
zakup aparatury służącej 
do pomiaru wilgotności 
opału i kontroli palenisk 
domowych.

– (...) otrzymamy 
wsparcie w postaci 

100.000 złotych 
na modernizację 
83 opraw na 12 

mareckich uli-
cach – mówi 

burmistrz 
Jacek 
Orych

Sejmik województwa podjął uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia listy beneficjentów Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian 
Klimatu „Mazowsze dla Klimatu 2022”. Marki 
znalazły się na tej liście!

Marki z kolejnym  
dofinansowaniem

energooszcżedne ośw
ietlenie

- Pani doktor - odkąd sięgam pa-
mięcią, na czele oddziału, którym 
Pani kieruje, stali mężczyźni. 
Jest Pani pierwszą kobietą, która 
kieruje tym typowo kobiecym 
oddziałem w naszym szpitalu. 
Czy zostało to zauważane przez 
pacjentki?
- To prawda. Tym oddziałem zawsze 
kierowali mężczyźni: dr Bonifacy 
Sosnowski, dr Janusz Zaremba, dr 
Igor Polański i mój poprzednik dr 
Ryszard Stańczak, który przeszedł 
na emeryturę. I owszem, słyszałam 
opinie pacjentek, które dostrzegły 
tę zmianę.
- Czy fakt, że szefem tego typowo 
kobiecego oddziału jest kobieta 
ma znaczenie?
- W moim odczuciu, i chyba nie 
tylko w moim, to często pomaga. 
Zanim zaczęłam kierować od-
działem, od 5 lat pracowałam w 
tym zespole jako lekarz. Inna jest 
sytuacja, gdy szef przychodzi z 
zewnątrz, a inna, gdy wywodzi się 
z zespołu. Łatwiej jest wypracować 
relacje szef-pracownik, gdy się jest 
osobą z zewnątrz, lecz wcześniej-
sza praca z zespołem, którym się 
po jakimś czasie kieruje też ma 
swoje niezaprzeczalne zalety. Dla 
mnie ogromnym atutem jest fakt, 
że ten zespół znam. Wiem, jakie są 
jego słabe i mocne strony. Daleka 
jestem od uogólnień w rodzaju 
„typowo” męski czy żeński sposób 
zarządzania, czy jeszcze szerzej - 
męski czy żeński sposób myślenia 
i funkcjonowania, niemniej jednak 
niezaprzeczalnie różnimy się i 
pewne cechy statystyczna kobieta 
i statystyczny mężczyzna mają w 
różnych proporcjach. Różnimy się 
pięknie i ten, może niekiedy bar-
dziej miękki sposób zarządzania, w 
mojej ocenie, pomógł mi wejść w tą 
nową rolę. Ponadto my się po prostu 
lubimy, co ułatwiło stworzenie zgra-
nego teamu.
- Rozumiem, że kilka miesięcy, 
które minęły, pozwoliły na „do-
tarcie się”?
- Nie będę utrzymywała, że początki 
były łatwe, bo nie były. Ale dojrze-
waliśmy jako nowy organizm i dziś 
śmiało mogę powiedzieć, że wiele 
szpitali mogłoby nam pozazdrościć 
takiej ekipy.
- A pacjentki jak reagują na szefa-
-kobietę?
- Czuję i doświadczam pozytywnego 
odbioru. Myślę, że pacjentki cenią 
sobie wspólnotę doświadczeń wy-
nikającą z płci. I mam tu na myśli 
różne aspekty bycia kobietą, jak 
choćby macierzyństwo czy typowo 
fizjologiczne zjawiska związane 
np. z cyklicznością. Również te 
emocjonalne, duchowe, ale też 
czysto praktyczne, jak satysfakcjo-
nująco pogodzić życie rodzinne i 
zawodowe?
- Dobry oddział to dobrze wy-
kwalifikowana kadra. Czy trudno 
zachęcić specjalistów do pracy 
w szpitalu powiatowym?
- Trzeba przyznać, że nie każdy 
specjalista chce pracować w szpi-
talu powiatowym, ale od września 
2021 r. do chwili obecnej udało mi 
się pozyskać do pracy w naszym 
oddziale pięcioro doświadczonych 
specjalistów, ale dołączyli oni do do-

tychczasowego zespołu fachowców. 
Tutaj chciałabym się pochwalić, że 
wśród nich mamy dwóch perina-
tologów.
- A jakie specjalizacje posiadają 
nowi członkowie zespołu?
- Wszyscy są ginekologami położni-
kami, ale doszedł kolejny ginekolog 
onkolog, specjalistka w zakresie 
chorób szyjki macicy oraz dwóch 
doświadczonych uroginekologów. 
Natomiast ogromną bolączką są 
braki kadrowe wśród pań położ-
nych, którym przy tej okazji skła-
dam niskie ukłony i serdeczne ży-
czenia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Położnej!
- Wszyscy widzimy zmiany, jakie 
zachodzą w infrastrukturze szpi-
tala. Budowa idzie pełną parą i robi 
wrażenie. Czy lepsze warunki tech-
niczne, lepszy i nowocześniejszy 
sprzęt – są czynnikami, które mogą 
zachęcić nową kadrę do podjęcia 
pracy?
- Ależ oczywiście, że tak! Wpraw-
dzie zawsze leczy człowiek, ale 
odpowiednie nowoczesne wyposa-
żenie bardzo to ułatwia, a niekiedy 

znakomicie poprawia rezultaty. 
Lepszy sprzęt to również bardziej 
komfortowa, ergonomiczna i bez-
pieczniejsza praca.
- Czy na oddziale, oprócz posze-
rzonej kadry medycznej, można 
zauważyć jeszcze jakieś zmiany?
- Po trudnym, pandemicznym okre-
sie, obserwujemy wzmożony ruch 
zwłaszcza w oddziale ginekologicz-
nym. Stawiamy na rozwój technik 
małoinwazyjnych i tego rodzaju 
zabiegów wykonujemy coraz więcej, 
a apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Chcielibyśmy wykonywać ich wię-
cej. Do wachlarza naszych usług od 
niedawna włączyliśmy operacje wy-

konywane w leczeniu nietrzymania 
moczu, a jest to bardzo powszechna 
dolegliwość i zapotrzebowanie na jej 
leczenie jest duże. Niedawno nasza 
izba przyjęć została wyposażona w 
fotel ginekologiczny, ułatwiający 
badanie kobiet niepełnosprawnych. 
Po zawirowaniach związanych mię-
dzy innymi z pandemią udało się 
przywrócić współpracę oddziału z 
psychologiem. Poszerzyliśmy zakres 
i wydłużyliśmy czas pracy poradni 
przyszpitalnej, tak żeby dostępność 
dla pacjentek była lepsza. W poradni 
w gabinecie ginekologicznym poja-
wił się również nowy aparat usg, co 
znacznie usprawniło diagnostykę.
- Skoro już udało nam się spotkać 
i porozmawiać, to chciałabym za-
pytać również o najbliższe plany. 
Czy jest się czym podzielić?
- Och, planów jest mnóstwo, żeby 
tylko były środki i siły na ich re-
alizację! Właśnie ruszyły prace 
projektowe nad generalnym re-
montem i przebudową oddziału 
ginekologii i patologii ciąży oraz 
oddziału położniczego. Pragniemy, 
żeby w nowej odsłonie wszystkie 

sale były maksymalnie dwuosobo-
we, z łazienkami, również marzy 
się nam przestronny, znakomicie 
wyposażony gabinet zabiegowy i sale 
pooperacyjne. Chciałabym również 
poszerzyć opiekę nad pacjentkami z 
cukrzycą ciążową, jak również z za-
burzeniami endokrynologicznymi.
- Z zapowiedzi, zarówno starosty 
Adama Lubiaka, jak i samego 
dyrektora szpitala, wiemy o 
planach dotyczących poradni 
specjalistycznych. Na co w tym 
obszarze mogą liczyć pacjentki?
- Nowe poradnie będą otwarte już 
najprawdopodobniej od nowego 
roku. Dla ginekologii przewidziano 

cztery gabinety. Daje to możli-
wości poszerzenia oferty, choćby 
o poradnię chorób szyjki macicy. 
W nowym zakładzie rehabilitacji 
przewidujemy również segment 
rehabilitacji uroginekologicznej, 
co poszerzy możliwości leczenia 
zarówno zaburzeń statyki narządu 
rodnego, jak i nietrzymania moczu.
- Wołomińska porodówka od lat 
ma dobrą renomę. Czy udało 
się utrzymać, a może wzmocnić 
opinię pacjentek?
- To prawda. Nasza sala porodowa 
ma swoją ustaloną renomę i – cza-
sem żartuję - wystarczy tylko jej nie 
przeszkadzać w realizacji zadań i 
będzie dobrze. Mamy fantastyczne 
położne. Wszystkie sale porodowe 
są wyposażone w wanny i inne udo-
godnienia. Ale chcielibyśmy jednak 
mieć dodatkowy sprzęt, mam tu 
myśli m.in. telemetrię, dzięki której 
można osłuchiwać tętno płodu na 
odległość, jak również w wodzie, 
co pozwoliłoby kobietom na pełną 
swobodę ruchu podczas porodu. 
Staramy się również oferować, tak 
szeroko jak to możliwe, różne 

rodzaje analgezji okołoporodowej, 
w tym znieczulenie zewnątrzopo-
nowe. Pragnę podkreślić również, 
że nasz zespół anestezjologiczny 
stosuje pewne zabiegi okołoopera-
cyjne, które znacznie zmniejszają 
dolegliwości bólowe np. po cięciu 
cesarskim, co jest unikalne i abso-
lutnie ponadstandardowe.
Chciałabym tylko dodać, że to 
wszystko, o czym dzisiaj rozma-
wiamy, dzieje się na trzecim pietrze 
naszego szpitala, a tu wszystko kręci 
się wokół kobiety, więc jeżeli rodzić, 
to tylko w Wołominie. Można rzec – 
Trzecie piętro jest kobietą. Pięknie 
zapraszam.

Trzecie piętro 
jest kobietą

Z ginekologiem położnikiem i ginekologiem onkologiem dr n. med. Ewą 
Dądalską, która od 28 lipca 2021 roku jest kierownikiem Oddziału Ginekolo-
giczno-Położniczego w wołomińskim szpitalu, rozmawia Teresa Urbanowska.

- (…) chcielibyśmy mieć do-
datkowy sprzęt, mam tu myśli 
m.in. telemetrię, dzięki której 
można osłuchiwać tętno płodu 
na odległość, jak również w 
wodzie, co pozwoliłoby kobie-
tom na pełną swobodę ruchu 
podczas porodu. Staramy się 
również oferować, tak szeroko 
jak to możliwe, różne rodzaje 
analgezji okołoporodowej,  
w tym znieczulenie zewną-
trzoponowe. (…) nasz zespół 
anestezjologiczny stosuje 
pewne zabiegi okołooperacyj-
ne, które znacznie zmniejszają 
dolegliwości bólowe np. po cię-
ciu cesarskim, co jest unikalne 
i absolutnie ponadstandardowe 
– mówi dr Ewa Dądalska.
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