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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 
r. poz. 2000, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, 
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Macieja 
Białoszewskiego, z dnia 06.10.2022 r., postępowania 
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.46.2022 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy 
Różanej w Zielonce”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 

inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek 
w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Zielonka, 
w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr:   106 (106/1, 106/2, 106/3)  w obrębie 4-90-

04, jednostka ew. 143404_1 – Zielonka,
  
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 

inwestycję na rzecz Miasta Zielonka w całości:
− ew. nr: 107/12, 107/6, 107/2 w obrębie 4-90-04, 

jednostka ew. 143404_1 – Zielonka,
− ew. nr: 2/6 w obrębie 4-90-05, jednostka ew. 

143404_1 – Zielonka,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością 
Miasta Zielonka niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 107/1, 107/5, 107/9, 107/11 w obrębie 

4-90-04, jednostka ew. 143404_1 – Zielonka,
− ew. nr: 2/1, 2/5 w obrębie 4-90-05, jednostka ew. 

143404_1 – Zielonka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: 
 innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu,  rozbiórki 
obiektów nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub 
przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia 
terenu, rozbiórki obiektów nieprzeznaczonych do dalszego 
użytkowania):

− ew. nr: 68/6, 68/1, 107/10, 102, 103, 104, 105, 
106 (106/1, 106/2, 106/3), 70/1 w obrębie 4-90-
04, jednostka ew. 143404_1 – Zielonka,

− ew. nr 1, 3/1, 2/3, 8, 10/2, 11, 15, 40/4 w obrębie 
4-90-05, jednostka ew. 143404_1 – Zielonka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej 
zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się 
w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 
3, Wydział Budownictwa, (kontakt telefoniczny – 22 346 
11 07) gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i 
wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2000, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

- Kiedy zaczęła się Pani przygoda 
z samorządem?
- Od 1 lutego 2008 roku, kiedy zosta-
łam dyrektorem Publicznego Przed-
szkola Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach. 
To był czas wielkich wielkich zmian, 
bo wymagał ode mnie nie tylko bycia 
dyrektorem na pełny etat,  ale także 
mierzenia się z różnymi obszarami, w 
których nie do końca jestem eksper-
tem, np. w zakresie prawa budowla-
nego. Musiałam zmierzyć się z takimi  
działaniami jak likwidacja starego 
budynku placówki, przeprowadzki do 
lokali zastępczych po wcześniejszym 
dostosowaniu ich do potrzeb dzie-
ci, wyposażeniem nowego obiektu 
przedszkolnego, itp. to był czas, który 
jak wspominam, był okresem bardzo 
intensywnej współpracy z samorzą-
dem, wymagał ode mnie jako dyrek-
tora wielu kompromisów, działań i 
ustaleń. Patrząc z perspektywy 15 lat 
zarządzania  przedszkolem mogę  z 
całym przekonaniem powiedzieć,  że   
współpraca zawsze układała się bar-
dzo dobrze, a ja jako dyrektor mogłam 
liczyć na wsparcie i zrozumienie. 
Dzięki temu udało mi się  stworzyć 
bezpieczne i komfortowe warunki 
do rozwoju dla ponad 450 dzieci oraz 
idealne warunki pracy dla zespołu 
liczącego ponad 80 osób. 
Jestem dumna z tego, że placówka, 
którą kieruję jest jedną z najnowo-
cześniejszych  w powiecie i  cieszy 
się uznaniem wśród rodziców, jak i 
środowiska  lokalnego. Potwierdze-
niem wysokiej jakości pracy są liczne 
nagrody, wyróżnienia  i certyfi katy, 
które na przestrzeni lat zdobyliśmy.  
Spośród wielu na szczególną  uwagę 
zasługuje wyróżnienie w konkursie 
„Dyrektor Przedszkola 2010”,  pre-
stiżowy certyfi kat  i odznaka  jakości 
im. Ireny Dzierzgowskiej "Partner-
skie Przedszkole",   przyznawany 
placówkom za wysoką jakość pracy 
przedszkola, wyróżnienie specjalne  w 
ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edu-
kacji” i  uzyskanie tytułu Przedszkola  
Przyjaznego Technologiom XXI 
wieku, europejską odznakę jakości 
w projekcie e- Twinning „Small elf 
travelling around Europe.” Ponadto 
przedszkole zdobyło certyfikację   
w zakresie ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem, placówki respektu-
jącej potrzeby sensoryczne dzieci. 
Samorząd jako organ prowadzący 
placówkę również na przestrzeni lat 
starał się zauważać i doceniać moją 
pracę jako dyrektora. Świadczą o tym 

różne nagrody i  odznaczenia,  które 
otrzymałam, m.in.  Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Złoty Medal za 
długoletnią Służbę,  Nagrodę Kura-
tora Oświaty czy coroczne nagrody 
Burmistrza Miasta Ząbki. W 2017 
roku otrzymałam medal z okazji 50 
rocznicy nadania praw miejskich 
Miastu Ząbki. 
Przez cały czas pozostaję w stałym 
kontakcie z samorządem m.in.  w 
zakresie planowania i wydatkowania  
budżetu. Oszczędne i racjonalne 
gospodarowanie środkami pozwala 

mi na bieżąco  doposażać placówkę.  
Dzięki temu zarówno  przedszkolaki 
jak i nauczyciele mogą korzystać z 
innowacyjnych pomocy dydaktycz-
nych,  takich jak  interaktywne tablice 
multimedialne, ozoboty, edukacyjne 
programy multimedialne.  Jest to 
bardzo istotne  zwłaszcza w obecnych 
czasach, kiedy liczy się każdy grosz w 
budżecie, a wymagania w stosunku do 
jakości edukacji rosną.
- Jakie emocje towarzyszyły pod-
czas składania ślubowania radnej? 

- Wystąpienia publiczne i różne  emo-
cjonujące  sytuacje  zawodowe zawsze 
towarzyszyły mi w pracy,  jednak  to 
ślubowanie niewątpliwie było dla mnie 
bardzo stresujące. Pomimo dużego 
wsparcia Radnych Powiatu,  czułam, 
że głos mi się  łamie. Nawet nie 
spodziewałam się, że tak zareaguję.  
To była dla mnie naprawdę bardzo 
wzruszająca i podniosła chwila, którą 
na długo zapamiętam.  
- Czym chciałaby się Pani zajmo-
wać w Radzie Powiatu? W jakich 
komisjach pani zasiądzie?

- Przejęłam mandat po śp. Sławomi-
rze Pisarczyku, doświadczonym i za-
angażowanym samorządowcu, więc  
zasiadam w komisjach, w których on 
działał. Są to Komisja Bezpieczeń-
stwa,  Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska  oraz Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Będę więc zajmowała się 
zagadnieniami z zakresu gospodarki 
wodnej, leśnictwa i rolnictwa,  ochro-
ny środowiska naturalnego  oraz 
bezpieczeństwa i porządku na terenie 
Powiatu.  Co do drugiej Komisji, 

to jak sama nazwa wskazuje będę 
uczestniczyć w rozpatrywaniu na bie-
żąco wpływających skarg i wniosków.  
Cieszę się, że będę miała możliwość  
współpracować  z doświadczonymi 
samorządowcami, jest się od kogo 
uczyć. Mam dużo pokory w sobie i 
wiem,  że te wyzwania pozwolą mi 
zdobyć nowe doświadczenia. Jestem 
na nie gotowa i otwarta. 
- Co Pani zdaniem jest najbardziej 
istotne dla rozwoju Ząbek?
- Nasze miasto pięknieje z dnia na 
dzień. Z dumą obserwuję jak rośnie, 

a mam porównanie bo mieszkam tu 
z kilkuletnia przerwą od 1976 roku. 
Będę wspierać w miarę możliwości 
podjęte działania i inicjatywy na te-
renie Ząbek. To miasto jest bardzo 
bliskie mojemu sercu, nie tylko tu 
mieszkam, ale i pracuję.
- Od wielu lat jest Pani związana 
z ząbkowska oświatą, to bardzo 
trudna i wymagająca praca – czy 
da się ja pogodzić z obowiązkami 
radnej?  
- Oczywiście, że tak. Wcześniej tę 
prace godziłam z wieloma obowiąz-
kami domowymi, jak np. wychowa-
niem  dzieci, dodatkową pracę. Teraz 
dzieci są już dorosłe,  mają swoje 
rodziny, wnuki też odchowane, więc 
czasu mam dużo. Jak już wspomnia-
łam dyrektorem jestem prawie 15 lat, 
więc doświadczenie w kierowaniu 
placówką posiadam. Poza tym mam 
bardzo kompetentnych zastępców 
i świetny zespół,  na który zawsze 
mogę liczyć. 
- Jakie ma Pani plany na przy-
szłość?
- Za mną 39 lat pracy. Powoli szykuję 
się na zawodową emeryturę, ale mam 
jeszcze dużo energii i jak zdrowie 
pozwoli będę chciała ją spożytkować 
na pracę na rzecz miasta i Powiatu. 

Jolanta Salak 
radną Powiatu 
Wołomińskiego

Od 27 października w Radzie Powiatu Wołomińskiego zasiada Jolanta Sa-
lak, mieszkanka  Ząbek, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 „SKRZAT” 
w Ząbkach. Zmiana w Radzie Powiatu nastąpiła w związku ze śmiercią 
radnego Sławomira Pisarczyka. 

- Przejęłam mandat po śp. 
Sławomirze Pisarczyku, 
doświadczonym i zaanga-
żowanym samorządowcu, 
więc  zasiadam w komi-
sjach, w których on działał. 
Są to Komisja Bezpieczeń-
stwa,  Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  oraz Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji - 
mówi Jolanta Salak, radna 
Powiatu Wołomińskiego.

Zielonka, dnia 24.11.2022 r.
WGP.6720.1.2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 

503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały 
nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka oraz uchwały nr XXI/180/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka

zawiadamiam o wyłożeniu (2) do publicznego wglądu projektu
 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian

w dniach od 1 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, w godzinach 
pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka ( https://bip.zielonka.pl/ )
Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu zmiany studium w zakresie przeznaczenia działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 
− 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 i część działki 3/2 obręb 5-10-01 m. Zielonka,
− 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 25,  części działek 5, 7, 8, 12, 16, 26/2 obręb 5-10-03 oraz w części działek 7, 8 obręb 5-10-04 m. Zielonka,
− 113/1 obręb 5-40-09 m. Zielonka,

Granice terenu, którego dotyczy wyłożenie, oznaczone zostało na załączniku grafi cznym na planszy Kierunków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu  
08 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13 stycznia 2023 r.:

• pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), 
której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Zielonka. 

Burmistrz Miasta Zielonka
Kamil Michał Iwandowski

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta 
Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.zielonka.pl/polityka_prywatnosci.html 
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Legendarny już Węzeł Wołomin 
do S8 wreszcie służy podróżnym. In-
westycja długo czekała na szczęśliwy 
finał za to doczekała się dużego zain-
teresowania ze strony mediów i to nie 
tylko lokalnych. Również na łamach 
życia wielokrotnie zajmowaliśmy 
się tym tematem. I choć problemy 
z   uruchomieniem Węzła to dziś już 
historia to warto na chwilkę do niej 
wrócić, gdyż…

… no właśnie…
- Węzeł "Wołomin" na trasie S8 

otwarty – poinformował na oficjalnym 
profilu na FB Adam Lubiak Starosta 
wołomiński. W dalszej części wpisu 
starosty czytamy: - Zgodnie z zapo-
wiedziami, (…) Wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego zezwolił 
na korzystanie z Węzła ,,Wołomin" na 
trasie S8. (…) Kierowcy już od dzisiaj 
mogą korzystać z węzła, co znacząco 
poprawi jakość życia mieszkańców 
powiatu wołomińskiego i poprawi 
bezpieczeństwo użytkowników dróg 
publicznych. Łączne nakłady in-
westycyjne prac naprawczych przy 
węźle wyniósł 1,6 mln zł, w podziale 
na: Województwo Mazowieckie 1 mln 
Powiat Wołomiński 500 tyś.

Na mocy porozumienia Powiat 
wyłonił w drodze przetargu wyko-
nawcę, dokonał niezbędnych napraw 
oraz przekazał obiekt inżynieryjny 
do GDDKIA celem dalszego utrzy-
mywania.

(…) Obiekt jest również moni-
torowany, co pozwoli na zwiększenie 
bezpieczeństwa i zapobiegnięcie ew. 
próbom dewastacji.

W ślad za wypowiedzią starosty 
pojawiła się informacja zamiesz-
czona przez Elżbietę Radwan, bur-
mistrz Wołomina, również na oficjal-
nym profilu na FB: - Nie takie węzły 
się rozwiązuje w Wołominie. (…) 
Po wielu perturbacjach nareszcie 
możemy w pełni korzystać z łącznika 
do trasy S8. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego z Adam Struzik na 
czele i Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie wyko-
nał fantastyczną robotę! Jesteśmy 
dumni, że byliśmy partnerem tej 
inwestycji. 

Dziękuję Zarządowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Adam Struzik 
również za wsparcie finansowe 
powiatu w zakresie działań napraw-
czych po dewastacji elementów 
łącznika. Dzięki zastrzykowi finanso-
wemu z Mazowsza już dziś wszyscy 
możemy korzystać z dogodnej trasy 
do Wołomina. 

Dwie jakże różne w przekazie 
informacje wywołały dyskusję o 
zasługach i zaniechaniach. Chociaż 
trudno stwierdzić w jaki sposób 
rozwikłać ten iście gordyjski węzeł 
informacyjny to można po krótce 
przytoczyć kilka historycznych arty-
kułów, które – być może – bardziej 
zainteresowanym z Państwa temat 
nieco rozjaśnią (albo i nie). Zanim 
jednak przejdziemy do zdarzeń 
historycznych przytoczymy Pań-
stwu kilka publicznych FBkowych 
wypowiedzi. 

Adam Lubiak, starosta wołomiń-
ski: - Matka sukcesu po prostu. Pani 
burmistrz chwali się inwestycją, na 
którą mieszkańcy czekają od 2013, 
gdyż nie potrafiła wybudowa dojazdu 
do węzła przez prawie 2 kadencje, aż 
w końcu węzeł został zdewastowany. 
Dobrze, że Powiat się zlitował i w 
3  miesiące to ogarnął. Gratuluję 
sprawczości włodarzom Wołomina. 
Oby tak dalej! A prawda jest taka, że 
gdyby nie Powiat węzeł nadal stałby w 
polu i straszył tak jak miało to miej-
sce od 2013 roku. Niestety jakoś ani 
gmina ani województwo nie wzięło 
sprawy w swoje ręce a Powiat tak. I 
tylko tyle w temacie.

Mieszkaniec: - Przede wszystkim 
to powinna Pani PRZEPROSIĆ 
mieszkańców Wołomina iż od czasu 
otwarcia obwodnicy przeszło 4,5 
roku temu nie zdołała wybudować 
2 km odcinka do węzła z S8, nic tu 
Pani nie usprawiedliwia (…) Jako go-
spodarz miasta, mając na względzie 
dobro mieszkańców powinna Pani 
stanąć "na głowie" aby otworzyć to 
jak najszybciej, niezależnie od różnic 
politycznych z innymi włodarzami. 
CZERWONA kartka dla Pani, oby 
mieszkańcy pamiętali o tym w naj-
bliższych wyborach.....

W ciągu minionych lat, na łamach 
„Życia Powiatu na Mazowszu”  wiele 
razy pisaliśmy zarówno o Węźle 
Wołomin jak również o mającym do 
niego prowadzić łączniku, relacjo-
nując różnego rodzaju spotkania, 
cytując wypowiedzi osób odpowie-
dzialnych w poszczególnych latach 
za postępy prac. 

Przypomnijmy:
Listopad 2012 rok: Po spotkaniu 

z projektantem obwodnicy mareckiej 
i przedstawicielem GDDKiA wśród 
wołomińskich samorządowców zapa-
nowała konsternacja. Z wypowiedzi 
przybyłych na spotkanie gości jasno 
wynika, że oczekiwany przez miesz-
kańców Wołomina węzeł Wołomin 
jest zagrożony. Kto zawinił? Tu ile 
osób, tyle opinii.

 – Trudno budować węzeł na 
drodze ekspresowej do którego nie 
ma dojazdu. Taki projekt nie znajdzie 
akceptacji - argumentował „odrocze-
nie w czasie” budowy istotnego dla 
wołominian węzła przedstawiciel 
GDDKiA. – Co my mamy zrobić, 
żeby ten węzeł jednak powstał na 

obecnym etapie - pytali biorący udział 
w spotkaniu radni gminni: Michał 
Milewski, Marek Górski, Dominik 
Kozaczka, Marcin Dutkiewicz i Ja-
nusz Krawczyk. 

Mijały kolejne lata, zmieniali się 
rządzący na poszczególnych stanowi-
skach – burmistrzowie, starostowie. 
Od 2014 roku burmistrzem Woło-
mina jest Elżbieta Radwan, od 2019 
roku starostą wołomińskim jest Adam 
Lubiak. Wreszcie dziś, po 10 latach od 
spotkań, które odbywały się w tamtym 
okresie temat udało się wreszcie 
doprowadzić do szczęśliwego finału.

13 maja 2022 roku Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomina po-
informowała – (…) kierowcy mogą 
korzystać z fragmentu łącznika po-
łożonego na terenie gminy Wołomin 
– na odcinku od ronda na DW635 w 
miejscowości Czarna do skrzyżowa-
nia z ul. Gościniec w miejscowości 
Nowy Janków.

Dalszy, prowadzący do węzła 
odcinek i bezpośrednie połączenie 
z trasą S8 niestety nadal pozostają 
wyłączone z ruchu ?

Jak wynika z informacji otrzy-
manych dziś (13 maja) podczas 
wprowadzenia Stałej Organizacji 
Ruchu, bezpośredni dojazd do wę-
zła pozostanie zamknięty do czasu 
wyremontowania przez Starostwo 
Powiatowe w Wołominie zdewasto-
wanego wiaduktu.

Z niecierpliwością czekamy na 
podjęcie odpowiednich prac ze 
strony Starosty.

Gmina Wołomin wywiązała się 
ze wszystkich zobowiązań w ra-
mach tej inwestycji. Partnerskiej 
współpracy z Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego i 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie przyświecał 
jeden cel – doprowadzić ten projekt 
do końca. Nasze zadanie zostało 
wykonane.

Dziękuję Marszałkowi Adam 
Struzik za tę ważna dla nas wszyst-
kich inwestycję. Nie było łatwo- i jak 
widać – nadal nie jest, ale każdy krok 
zbliża nas do upragnionego końca 
tego projektu. Już bliżej niż dalej 
i tego się trzymajmy (i trzymajmy 
kciuki za szybkie działania Starosty) 
– informuje na swoim profilu fb Elż-

bieta Radwan Burmistrz Wołomina 
Po kolejnych dyskusjach i kompe-
tencyjnych przepychankach Adam 
Lubiak, starosta wołomiński, prze-
jął inicjatywę w temacie łącznika 
i w czerwcu 2022 poinformował: 
– Mamy ofertę na remont węzła 
„Wołomin. Do przetargu zgłosiła się 
jedna firma oferując kwotę realizacji 
zadania w wysokości 1,6 mln zł. – wy-
jaśniał.  Jednak w budżecie powiatu 
na 2022 rok zabezpieczono kwotę w 
wysokości 500 000,00 zł. Powołując 
się na prowadzone od ponad roku 
rozmowy z władzami Województwa 
Mazowieckiego, starosta wołomiński 
wystąpił do Marszałka z wnioskiem o 
dofinansowanie prac budowlanych w 
kwocie 1,1 mln zł.

Przypomnijmy: Węzeł Wołomin 
został zrealizowany około 5 lat temu. 
Nie został włączony do ruchu gdyż 
brakowało łącznika. Po tem gdy 
łącznik do węzła wreszcie powstał, 
sam "Węzeł" wymagał remontu, gdyż 
został zdewastowany przez wandali 
a część instalacji rozkradziona przez 
złomiarzy.

Wreszcie ziściło się. Długo oczekiwany węzeł Wołomin do S8 został oddany 
do użytku. Trudno dziś precyzyjnie ustalić komu przypisać winę za to, że 
trzeba było czekać na to około 5 lat. Ostatecznie obowiązek wyprowadze-
nia tej inwestycji z impasu wziął na siebie starosta wołomiński, który nie 
tylko zajął się koordynacją zadania ale również zawnioskował do Rady 
Powiatu o wyasygnowanie środków finansowych z budżetu powiatu, by 
sfinalizować zadanie. Dzięki tym działaniom w listopadzie, po wielu per-
turbacjach, przez Węzeł Wołomin pojechały pierwsze auta.

Szaleństwo
Edward M. Urbanowski

Ukraińska rakieta eksplodowała na terenie Polski. Zginęły dwie osoby. 
Raczej był to nieszczęśliwy wypadek. Śledząc jednak pierwsze reakcje w 
Polsce i na Ukrainie odniosłem wrażenie, że stoimy na progu światowego 
konfliktu. Przez wiele godzin polskie społeczeństwo było przekonane, że to 
rosyjski atak na Polskę. Rząd i Prezydent milczeli. Czyżby nie wiedzieli kto 
wystrzelił ten pocisk? Wiedzieli doskonale! Mimo to milczeli i trzymali nas 
w niepewności. Tylko po co? Władze czekały co powie Prezydent USA - III 
wojna światowa czy pokój! Na nasze szczęście prezydent Biden (gdy się 
wyspał!) powiedział: - rakieta nie była rosyjska. Mimo to strona ukraińska to 
zakwestionowała i uparcie twierdziła, że to był atak Rosji na państwo NATO. 
Czyli oczekiwali na uruchomienie art. 5 o natychmiastowej reakcji Sojuszu.

Irina Marina z Odessy: - Kiedy ta rakieta spadła, przez pół nocy nie 
mogłam spać. Myślałam, że rano otworzę oczy, a pod moim domem będą 
już wojska NATO. I kiedy zobaczyłam, że świat nie zwrócił się przeciwko 
reżimowi rosyjskiemu, odebrałam to jako zdradę.

Krystyna Zeleniuk, kijowska dziennikarka: - Uważam, że oświadczenia 
o ukraińskim pocisku, gdy śledztwo jeszcze trwa, były przedwczesne. Może 
warto poczekać na werdykt, a potem twierdzić, czyja to była rakieta. Reakcja 
NATO na ten incydent była zbyt słaba. 
Przecież nie skorzystali nawet z art. 4 mó-
wiącym o konsultacjach, nie mówiąc już o 
art. 5, który dotyczy kolektywnej obrony.

Kijowska fotografka Maria: - Być 
może jest to dzieło ukraińskiej obrony 
powietrznej. Ale to trzeba udowodnić. 
Przecież stanowisko, że rakieta była 
ukraińska, wygląda bardzo wygodnie. 
Wówczas NATO nie musi podejmować 
żadnych decyzji i może trzymać się z dala 
od wojny w sercu Europy. Wszyscy boją 
się eskalacji konfliktu i trzeciej wojny 
światowej. Tylko że po dziewięciu mie-
siącach wojny chciałbym, żeby NATO 
wreszcie mniej się bało. Bo na razie sytuacja wygląda tak, że Putin może 
robić, co chce i nic mu się za to nie stanie. NATO powinno było ostro 
zareagować na eksplozję w Przewodowie i obarczyć winą za nie Rosję. I to 
bez żadnego „ale”. Teraz już wiemy, że jeśli jutro wróg przeprowadzi ude-
rzenie jądrowe, nawet taktyczne, to NATO znowu nie zareaguje. W końcu 
politycy nie chcą podejmować odważnych, ale niepopularnych decyzji. Nie 
chcą brać odpowiedzialności. Ukraina nie ma za co przepraszać. A my nie 
jesteśmy temu winni. NATO nie przeprasza nas, że nie zamknęło nam 
nieba, a w Ukrainie nadal giną setki cywilów. Gdyby zamknęli nasze niebo, 
ta sytuacja nie miałaby miejsca.

W podobnym tonie również wypowiedział się prezydent Ukrainy Ze-
łenski. Niestety! Do dnia dzisiejszego nie wyraził żalu z powodu śmierci 
niewinnych ludzi.

Dr Daniel Szeligowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynaro-
dowych: - Dla Zełenskiego cel uświęca środki. Rosyjska inwazja to kwestia 
egzystencjalna dla Ukrainy, być albo nie być dla całego narodu. Dlatego 
każdy możliwy sposób, który tylko pozwala wywierać presję na zachodnich 
partnerów w temacie większej pomocy, kolejnych dostaw broni, jest dla 
Kijowa dopuszczalny. Bez względu na to, jakie mogą być długoterminowe 
koszty takiej polityki.

Czyli jakie? Koniec życia na Ziemi?

Utrata bliskiej osoby dla więk-
szości z nas wydaje się niemal 
niemożliwa a gdy się wydarzy, 
gdy z naszego radaru znika ten 
Ktoś, ważny, kto był od zawsze, 
odkąd sięgamy pamięcią, trudno 
to przyjąć, trudno zaakceptować, 
trudno się przyzwyczaić, choć od 
zawsze wiadomo, że prędzej czy 
później, wydarzyć się musi.

„Tak musiało być” – mawiała 
moja Mama, gdy bardzo coś 
przeżywaliśmy, czasem wspólnie 
jako rodzina, czasem każde z nas 
z osobna.

Dziś, gdy od kilku dni już nie 
ma Jej z nami fizycznie, gdy ból 
rozrywa serce i duszę słowa „Tak 
musiało być” na chwilę potrafią 
stłumić emocje i przywołują z 
pamięci wspólnie przeżywane 
chwile – te radosne, pełne humo-
ru i mądrości ukrytej w różnych 
powiedzeniach i te trudne koń-
czone słowami „Tak musiało być”. 

Aniela, Anielcia, Ania, Złota 
Panienka, Mama, Babcia, Pra-
babcia, Siostra, Kuzynka, Ciocia, 
Sąsiadka – dla każdego z nas 
miała nieco inne znaczenie ale 
dla każdego z nas była ważna, 

zawsze znalazła czas. Na co dzień 
pogodna i serdeczna pomimo 
wieku nadal tryskająca humorem, 
potrafiąca realnie ocenić to, co 
się działo, nie tylko w domu, z 
którego przez ostatnie lata rza-
dziej wychodziła. Zawsze czuła, 
kiedy komuś z bliskich dzieje się 
krzywda, kiedy ktoś cierpi i nie 
pozostawała na to cierpienie nigdy 
obojętna.

Przyszła na świat zimą 1937 
roku jako piąta z siedmiorga 
rodzeństwa i choć Jej dzieciń-
stwo przypadło na lata wojenne, 
pomimo dramatycznych przeżyć 
nie straciła radości życia – moja 
Mama – Aniela Ślepowrońska z 
domu Koc, odeszła rankiem 14 
listopada w wieku 85 lat.

Odkąd pamiętam moja Mama 
zawsze dużo pracowała, starała 
się jak mogła, żebyśmy mogli się 
uczyć bo to nam miało być lepiej, 
niż było Jej… i było. 

Lepiej było również tym, któ-
rzy choć przez chwilę przewinęli 
się przez nasz dom.

Tak Mamo - wiem, że tak 
musiało być… ale trudno się z 
tym pogodzić.

Tak musiało być...
Teresa Urbanowska

Węzeł Wołomin  
na S8 otwarty.
Dlaczego tak długo?

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Teresie Urbanowskiej

z powodu śmierci 
Mamy

składają

 Przewodniczący Rady Starosta Wołomiński 
 Powiatu Wołomińskiego  Adam Lubiak
 Adam Pietrzak 

wraz z Zarządem i Radą Powiatu Wołomińskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

Mamy 

Pani redaktor

Teresy Urbanowskiej
Słowa nie są w stanie złagodzić Twojego cierpienia,  

ale pamiętaj, że jesteśmy z Tobą w tej trudnej chwili. 
Zarówno Ty, jak i Twoja rodzina jesteście  

w naszych myślach i modlitwach. 

Redakcja  
Życia Powiatu na Mazowszu

5 lat czekali mieszkańcy na węzeł "Wołomin" 

Irina Marina z Odessy: 
- Kiedy ta rakieta spadła, 

przez pół nocy  
nie mogłam spać.  

Myślałam, że rano otworzę 
oczy, a pod moim domem 

będą już wojska NATO.  
I kiedy zobaczyłam,  

że świat nie zwrócił się 
przeciwko reżimowi  

rosyjskiemu,  
odebrałam  

to jako zdradę.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176, ze zm.)  

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 14 listopada 2022 roku dla 
Burmistrza Miasta Kobyłka, decyzji Nr 34pz/2022 
znak: WAB.6740.14.18.2022, opatrzonej rygorem 
natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej,  po d nazwą: „Rozbudowa ulicy 
Poprzecznej – drogi gminnej – w Kobyłce” - drogi 
publicznej gminnej.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 

inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek 
w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Kobyłka, 
w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr:  223/8 (223/9, 223/10),   216 (216/3, 

216/4), 226 (226/1, 226/2) , 225 (225/1, 225/2), 
 168/4 (168/7, 168/8) w obrębie 0035, jednostka 
ew. 143401_1 – Kobyłka,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 
inwestycję na rzecz Miasta Kobyłka w całości:
− ew. nr: 223/7, 223/2, 223/3, 223/1, 224, 68 

  w obrębie 0035, jednostka ew. 143401_1 – 
Kobyłka,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością 
Miasta Kobyłka niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 79/2, 80/2, 223/5, 158/1, 160/1, 168/2 

w obrębie 0035, jednostka ew. 143401_1 – 
Kobyłka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę:  innych 
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów, urządzeń 
wodnych  lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
rozbiórki obiektów nieprzeznaczonych do dalszego 
użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego (w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod 
budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów, urządzeń wodnych lub urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, rozbiórki obiektów 
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania):

− ew. nr: 119, 160/2, 174, 219/2, 216 (216/3, 
216/4),  226 (226/1, 226/2), 69, 70, 115, 117, 118, 
119, 168/3, 168/4 (168/7, 168/8), 174, 168/6, 
168/5, 158/2, 102, 101, 100, 98/3, 98/2, 96/3, 
96/2, 94, 90/2, 91/1, 88/2, 86, 85, 80/1, 79/1, 66, 
65 w obrębie 0035, jednostka ew. 143401_1 – 
Kobyłka.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego 
decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, 
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania 
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie 
Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział 
Budownictwa, (tel. 22 346 11 07 w godzinach przyjęć 
interesantów tj. pn. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15).

Okazją do organizacji spotkania 
z przedstawicielami lokalnych me-
diów była 4. rocznica wyboru Staro-
sty Adama Lubiaka, któremu Rada 
Powiaty Wołomińskiego powierzyła 
zarządzanie sprawami Powiatu w 
dniu 22 listopada 2018 roku. Ostat-
nie lata to czas intensywnego roz-
woju powiatu wołomińskiego m.in. 
dzięki realizacji wielomilionowych 
zadań inwestycyjnych dofi nanso-
wanych ze środków rządowych w 
łącznej kwocie ponad 300 mln zł.

- Czuję ogromną satysfak-
cję z 4-letniej już pracy na rzecz 
mieszkańców i rozwoju powiatu 
wołomińskiego. Wybór na sta-
nowisko Starosty pozostaje dla 
mnie dużym wyróżnieniem 
i zobowiązaniem. Z sukcesem 
realizujemy obietnice złożone 
mieszkańcom na początku kadencji 
w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju. Pragnę serdecznie podziękować 
członkom Zarządu i Radnym oraz 
wszystkim współpracownikom za 
wsparcie i wspólną pracę. Przed 
nami kolejne wyzwania i następne 
1,5 roku intensywnej pracy – mówi 
Starosta Adam Lubiak.

W okresie 2018-2022 bu-
dżet powiatu powiększył się z 
222 mln zł do kwoty blisko 400 
mln zł. Tak znaczący wzrost do-
chodów nie byłby możliwy bez 
ogromnego wysiłku włożonego 
w profesjonalne i skuteczne apliko-
wanie o środki zewnętrzne m.in. z 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, czy rezerwy celowej bu-
dżetu państwa. W sumie władzom 
powiatu udało się pozyskać ponad 
300 mln złotych.

Do najważniejszych zrealizo-
wanych inwestycji należy niewąt-
pliwie rozbudowa Szpitala Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Wo-
łominie. W nowym budynku „B” 
zlokalizowane będą 18 poradni  
specjalistycznych m.in. ginekolo-
giczno-położnicza, chirurgiczna, 
okulistyczna, ortopedyczna, 
Nocna Pomoc Lekarska, 
POZ dla dorosłych i dzieci 
(z odrębnymi wejściami 
dla dzieci zdrowych 
i chorych) Zakład 
rehabilitacji oraz 
administracja 
szpitala. Na 
ten cel oraz 
na remonty 
głównego budynku (klatki scho-
dowej i dwóch głównych wind) i 
oddziałów (SOR, Nocnej Pomocy 
Lekarskiej, Okulistyki, Chirurgii, 
Neurologii i Apteki Szpitalnej), wła-
dze powiatu przeznaczyły łącznie 
ponad 92 mln zł. Zmodernizowany 
został również nowy parking na 80 
aut od strony ul. Gdyńskiej.

Obecnie podpisana została 
umowa na termomoderniza-
cję głównego budynku szpitala, 
w ramach którego wymienio-
nych zostanie 750 okien, nastą-
pi modernizacja instalacji CO 
i ciepłej wody, wybudowane będą 
42 kolektory słoneczne i 146 pa-
neli fotowoltaicznych oraz nastąpi 
wymiana blisko 1700 opraw oświe-
tleniowych na LED. Wartość prac 
wynosi 12 mln zł, z czego 4 mln 
pochodzą z dotacji unij nych, a 8 mln 
zabezpieczył Powiat Wołomiński.

Najważniejsze zmiany w Szpi-
talu w latach 2019-2022
• uruchomienie poradni spe-
cjalistycznych – poradni chorób 
wewnętrznych i poradni pedia-
trycznej; 
• stypendia dla studentów kierun-
ków medycznych;
• rozpoczęcie realizacji nowego 

zakresu operacji bariatrycznych po-
legających  na zmniejszeniu żołądka 
u osób otyłych wraz z kompleksową 
opieką pooperacyjną; 
połączenie oddziałów chorób we-
wnętrznych I i II, co pozwoliło 
uzyskać lepszy efekt organizacyjny 
w zakresie zarządzania personelem 
lekarskim i pielęgniarskim; 
• zwiększenie dwukrotnie reali-
zację operacji zaćmy na oddziale 
Okulistyki; 
• utworzenie pracowni badań USG; 
• przeniesienie poradni dziecięcej 
na ul. Sasina;
 • wydłużenie pracy rejestracji i  
przychodni specjalistycznych do 
godz. 20:00;
• 11.2021 podpisanie umowy z 
Uczelnią Łazarskiego dot. współ-
pracy w zakresie specjalistycznego 
kształcenia podyplomowego lekarzy, 
zwiększenia konkurencyjności na 

rynku usług  medycznych oraz pro-
wadzenia działalności badawczej;
• 12.2021 podpisanie umowy z 
Radomskim Centrum Onkologii 
w zakresie współpracy nad kom-
pleksową opieką nad pacjentami 
onkologicznymi;
• 05.2022 rozpoczęcie zabiegów 

kriolezji i termolezji (nowoczesnej 
metody leczenia bólów kręgosłupa);
• 05.2022 rozpoczęcie operacji 
nowoczesnymi  metodami z zakresu 
uroonkologii  na Oddziale Chirur-
gicznym Ogólnym;
• 07.2022 powołanie 3 Klinik 
Uczelni Łazarskiego: Ginekologii 
i Położnictwa, Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej.

Powiat może pochwalić się rów-
nież realizacją wielomilionowych 
inwestycji drogowych.  Na remonty 
bieżące m.in. zrealizowane na-
kładki asfaltowe wydatkowano 16 
mln zł,  co pozwoliło na remont 74 
odcinków dróg o łącznej długości 
69 km. Natomiast w ramach zadań 
inwestycyjnych zrealizowanych 
został 60 przedsięwzięć m.in. mo-
dernizacja ul. Wileńskiej w Woło-
minie, ul. Hallera i Matarewicza w 
Turowie i Ossowie, ul. Zawadzkiej 

w Woli Rasztowskiej, czy drogi 
relacji Zabraniec-Okuniew. Łącz-
na długość zmodernizowanych 
odcinków dróg wynosi 44 km, a 
wartość poniesionych nakładów 
to 196 mln zł.

Do najważniejszych zadań in-
westycyjnych zrealizowanych w 
ostatnich 4 latach należą niewątpli-
wie m.in. budowa Domu Dziecka w 

Równem, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kobyłce, Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ko-
byłce, nowej siedziby PCPR i Biura 
Paszportowego przy ul. Wileńskiej 
29A w Wołominie.

Pozytywne zmiany nastąpiły 
również m.in. w sferze edukacji i 

kultury. Powiat z sukcesem zorga-
nizował m.in. obchody 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 200. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. Nastąpił rozwój działalności 
instytucji kultury: Biblioteki, Powia-
towego Centrum Kultury Fabrycz-
ka oraz powołana została z począt-
kiem 2022 roku nowa instytucja Pa-
łac w Chrzęsnem. Liczba uczniów 
w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat wzrosła 
w latach 2018-2022 z 2173 do 2567, 
a w szkołach specjalnych z 186 
do blisko 300 uczniów. Znaczny 
wzrost liczby uczniów wynika m.in. 
z sukcesywnej poprawy infra-
struktur y edukacyjnej oraz 
atrakcyjne oddziały szkolne, 
których liczba wzrosłą z 89 do 
138, w tym m.in.: Klasa lotnictwa 
wojskowego, Klasa stewardess 
i stewardów, Klasa ratownictwa 

medycznego, Klasy medyczno-pie-
lęgniarskie, Klasy informatyczne.

Na początku kadencji 2018-
2023 Rada Powiatu powołała na 
stanowisko Starosty Adama Lubia-
ka. Wicestarostą został Robert Szy-
dlik, a członkami zarządu Izabella 
Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski 
i Grzegorz Siwek. W tym składzie 
zarząd pracował do września 2020 

roku, kiedy to Wicestarostę Roberta 
Szydlika zastąpił Piotr Borczyń-
ski. Zmiany nastąpiły również 
w samej Radzie Powiatu, która 
przyjęła rezygnację Przewodni-
czącego Roberta Perkowskiego 
i wybrała na to stanowisko Radnego 
Adama Pietrzaka.

4 lata pracy 
Starosty 
Wołomińskiego

Ponad 300 mln zł pozyskał Powiat Wołomiński ze środków rządo-
wych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poinformował na 
spotkaniu z mediami lokalnymi Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

– W okresie 2018-2022 budżet powiatu powiększył się 
z 222 mln zł do kwoty blisko 400 mln zł. Tak zna-

czący wzrost dochodów nie byłby możliwy bez 
ogromnego wysiłku włożonego  w profesjonal-
ne i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrz-

ne m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

czy rezerwy celowej budżetu państwa. 
W sumie władzom powiatu udało się 

pozyskać ponad 300 mln złotych – mówi 
Adam Lubiak, starosta wołomiński

Gmina Koszt inwestycji drogowych łącznie za lata 2019-2022 Długość w km

Klembów                                        1 896 136,61 zł 2,550

Kobyłka                                      11 741 638,86 zł 2,730

Wołomin                                      66 025 444,54 zł 16,365

Ząbki                                      10 666 657,95 zł 0,400

Zielonka                                        9 920 495,18 zł 1,332

Dąbrówka                                      10 723 130,06 zł 2,274

Poświętne                                        4 968 047,13 zł 4,441

Marki                                        9 123 566,10 zł 1,250

Jadów                                      21 604 793,48 zł 3,523

Strachówka                                           310 253,79 zł 0,810

Tłuszcz                                        7 317 973,40 zł 2,073

Radzymin                                      42 117 842,92 zł 6,101

Łącznie                                    196 415 980,02 zł 43,849
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24 listopada 2022zdrowie i uroda

- Wiosną 2016 roku 
zdiagnozowano u mnie 
złośliwy nowotwór piersi 
– HER+++. To praw-
dziwy killer wśród raków 
piersi. Przeszłam che-
mioterapię, mastektomię, 
radioterapię. Po 1,5 roku 
na finiszu radykalnego 
leczenia wykryto prze-
rzut do kości. Rozpoczę-
łam kolejną zażartą walkę 
o moje życie. W moim 
przypadku nowotwór re-
aguje tylko na leki celo-
wane - immunoterapia. 
Moje wlewy odbywają się 
co trzy tygodnie - do dnia 

dzisiejszego. W sumie do 
chwili obecnej przyjęłam 
ich 128 - pisze Agata Sta-
chowiak.

- W 2020 roku wystąpił 
masywny rozsiew raka w 
wątrobie - pojawiły się 
24guzy. Kolejna linia le-
czenia przestała działa-
ć(kapecytabina+lapatynib 
- 45wlewów). Następny lek 
refundowany - Kadcyla po 

drugim podaniu wszystko 
się wycofało z wątroby.

Teraz okazało się, że 
po raz kolejny rak mnie 
dopadł -14 guzów w wą-
trobie. Muszę szybko 
działać. Pozostaje mi tyl-
ko ostatni lek celowany, 
nierefundowany o nazwie 
Enhertu(Trastuzumab 
deruxtecan). 

Obecnie koszt jednej 
dawki to aż 3307,50 EUR. 
Kwota nie do zdobycia dla 
mnie i moich bliskich - 
dodaje Agata Stachowiak.

Walczę z całych sił dla 
moich dzieci , są dla mnie 

całym światem, widzą, że 
się nie poddaję pomimo 
rzucanych kłód pod nogi. – 
czytamy na stronie zbiórki 
na zakup leku.

Link do zbiórki https://
zrzutka.pl/wswz3y?fbcli-
d=IwAR1X5BKSgvlXL-
FT3jI749fp_oWB_CUzP-
stISmf9jsBVeibOZSO-
XWukEfUfk

Agata Stachowiak

– Bardzo potrzebuję Waszej pomocy. Nigdy nie 
sądziłam, że będę zmuszona prosić o wsparcie, 
jednak jestem w potrzasku, dlatego ośmielam 
prosić Was o pomoc – pisze Agata Stachowiak.

Nierefundowany lek 
Enhertu - jedynym 
ratunkiem dla Agaty

Szybka rekonwalescencja seniora

Organizm często zmaga się z poważną chorobą lub urazem. Szybki powrót do zdrowia jest klu-
czowy dla jakości codziennego funkcjonowania, ale trudny i długotrwały, szczególnie dla osób 
starszych. Na szczęście ze wsparciem przychodzi tlenoterapia w komorze hiperbarycznej, która 
przyspiesza rekonwalescencję i powrót do zdrowia. Warto z niej skorzystać, tym bardziej, że 
Gabinet Tlenoterapii znajduje się teraz na wyciągnięcie ręki - w wołomińskiej Pływalni.

Tlenoterapia w komorze 
hiperbarycznej - jak to działa?

Podczas zabiegu tlenoterapii 
pacjentowi podawany jest czysty 
tlen o stężeniu 93%, w warunkach 
podwyższonego ciśnienia 1,3 ATA 
(w komorze hiperbarycznej). W 
tych warunkach w organizmie 
zachodzą procesy, dzięki którym 
wzrasta 8 krotnie namnażanie 
komórek macierzystych. Sprawia 
to, iż organizm uzyskuje zdol-
ność do samo regeneracji i doping 
tlenowy do walki z obciążeniami 
zdrowotnymi.

Rekonwalescencja 
po COVID-19

Tlenoterapia wspiera w powro-
cie do formy po COVID-19. Tlen 
odżywia organizm, dotleniając jego 
tkanki i wspomagając regenerację 
spowodowanych chorobą uszkodzeń. 
Dodatkowo tlenoterapia pomaga w 
polepszeniu pamięci i koncentracji 
często zaburzonych po COVID-19, 
niweluje uczucie zmęczenia, po-
prawia komfort snu i odpoczynku, a 
także pomaga złagodzić trudności z 
oddychaniem

Rekonwalescencja 
po operacjach zdrowotnych

Tlenoterapia przyspiesza re-
konwalescencję po operacjach. Gdy 
poddanie się operacji jest koniecz-
nością, warto zadbać by powrót do 
zdrowia po zabiegu przebiegał szybko 
i sprawnie. Zapewni to tlenoterapia. 
Dodatkowa dawka tlenu poprawia 
krążenie krwi, nie dopuszcza do 
powstania infekcji, zapewnia szybszą 
regenerację i skraca czas rekonwa-
lescencji.

Wzmocnienie organizmu 
po chemio- i radioterapii

Choroba nowotworowa to ogrom-
ne obciążenie dla organizmu. Wy-
czerpująca choroba, chemioterapia, 
radioterapia, a niekiedy jeszcze zabie-
gi operacyjne. Organizm potrzebuje 
wsparcia i dodatkowych sił do regene-
racji. Otrzyma je dzięki tlenoterapii, 

która po pierwsze poprawi odpor-
ność, po drugie oczyści organizm 
z toksyn, a następnie wzmocni go i 
pomoże odbudować spustoszenia 
dokonane przez chorobę i leczenie.

Szybsza regeneracja
 - gojenie ran, oparzeń, 

odleżyn, złamań

Tlenoterapia nie tylko przyspie-
sza gojenie trudnych ran, ale także 

zmniejsza ból i obrzęk. Przyspiesza 
gojenie odleżyn, ran cukrzycowych, 
oparzeń, a także urazów, zwich-
nięć i złamań. Na zabiegi można 
przychodzić nawet w gipsie! Dzięki 
tlenoterapii w organizmie następuje 
namnażanie komórek macierzystych, 
które naprawiają uszkodzone tkanki. 
Dochodzi także do powstawania 
nowych naczyń krwionośnych. To 

wszystko sprawia, że urazy goją się 
szybciej, nie dochodzi do zakażeń, 
stany zapalne i obrzęki są złagodzone.

Powrót do formy po udarze, 
wylewie, zawale serca

Tlenoterapia pomaga w szyb-
szym powrocie do formy po udarze, 
wylewie czy nawet zawale serca. 
Tlen hiperbaryczny zwiększa na-
tlenienie mózgu, dzięki czemu 

komórki nerwowe zostają pobu-
dzone i przywrócone zostaje ich 
prawidłowe funkcjonowanie. Budzą 
się do życia uśpione rejony mózgu. 
Tlenoterapia może zmniejszyć sto-
pień uszkodzeń mózgu powstałych 
na skutek wylewów czy udarów i 
przyspieszyć rehabilitację, zmniej-
sza też obrzęk mózgu i redukuje 
stan zapalny.

Tlenoterapia ma zbawienne 
działanie na cały organizm. Przy-
chodzi z pomocą gdy potrzebuje 
on dodatkowych sił i wsparcia. 
Dostarcza życiodajnego tlenu, 
który odżywia każdą komórkę 
ciała i umożliwia organizmowi 
szybszą rekonwalescencję i powrót 
do pełni sił. Warto spróbować - 
wyjątkowa promocja - pierwszy, 
godzinny zabieg to jedynie 50 zł 
zamiast 99 zł.

Tlenoterapia nie tylko przy-
spiesza gojenie trudnych 
ran, ale także zmniejsza ból 
i obrzęk. Przyspiesza goje-
nie odleżyn, ran cukrzyco-
wych, oparzeń, a także ura-
zów, zwichnięć i złamań. 
Na zabiegi można przycho-
dzić nawet w gipsie! Dzięki 
tlenoterapii w organizmie 
następuje namnażanie 
komórek macierzystych, 
które naprawiają uszkodzo-
ne tkanki. Dochodzi także 
do powstawania nowych 
naczyń krwionośnych. To 
wszystko sprawia, że urazy 
goją się szybciej.

Każda gotująca osoba wie, że dzięki procesowi smażenia można wydobyć ze składników niepowtarzalny smak 
i aromat, zamieniając je w wyśmienite danie. Jednak mało kto zastanawia się nad tym, czym w zasadzie jest 
smażenie, jak przebiega jego proces i czy jest zdrowe.

Czy zdrowe smażenie jest możliwe?
Smażenie jest jedną z najbardziej 

niezdrowych metod obróbki termicz-
nej jedzenia. Pod wpływem wysokiej 
temperatury powstają toksyczne dla 
naszych organizmów związki, takie 
jak izomery trans, wolne rodniki czy 
nadtlenki. Żywność traci wartości 
odżywcze, obniża się także ich przy-
swajalność oraz strawność, a zawarte 
w niej witaminy po prostu się utleniają. 
Reakcje te postępują wraz z czasem 
smażenia – im dłużej smażymy tym 
mniej zdrowa będzie przygotowywa-
na potrawa. Temperatura nie może 
być również zbyt niska – w takim 
przypadku potrawy będą chłonąć 
tłuszcz, zwiększając ich kaloryczność 
i zmniejszając strawność.

Czy zdrowe smażenie 
jest możliwe?

Poza doborem najlepszej patelni, 
należy unikać dużych ilości tłuszczu 

oraz możliwie jak najbardziej skracać 
czas smażenia. Zasadą tą kierują się 
mistrzowie kuchni azjatyckiej, przy-
rządzając dania metodą stir-fry. Polega 

ona na krótkotrwałym smażeniu na 
małej ilości bardzo mocno rozgrzane-
go oleju. Smażąc przy wykorzystaniu 
tej techniki należy pamiętać o doborze 

odpowiedniego rodzaju oleju – takie-
go, który nie spali się pomimo wysokiej 
temperatury (np. olej arachidowy, 
sojowy, ryżowy).

Jak wybrać 
najlepszą patelnię? 

Cechy dobrej patelni to przede 
wszystkim nieprzywieralność, szybkie 
nagrzewanie i dobre rozprowadzanie 
ciepła na powierzchni naczynia. Ty-
powa patelnia nieprzywierająca (non-
-stick) nie sprawdzą się jednak do 
potraw wymagających bardzo wyso-
kich temperatur – szybko bowiem ich 
powłoka ulegnie zniszczeniu i straci 
swoje właściwości nieprzywieralności. 
Inaczej jest z patelniami Kohersen. 
Ich trzywarstwowa budowa zapewnia 
wyjątkową trwałość i odporność na 
uszkodzenia. Można w nich przyrzą-
dzać potrawy nawet w piekarniku, w 
temperaturze do 260°C.

Źródło: www.kohersen.pl

Na patelniach Kohersen można przyrządzać dania także w piekarniku. 

- Pozostaje mi tylko 
ostatni lek celowany, 
nierefundowany o nazwie 
Enhertu (Trastuzumab 
deruxtecan).  Obecnie 
koszt jednej dawki to aż 
3307,50 EUR. Kwota 
nie do zdobycia dla mnie 
i moich bliskich - pisze 
Agata Stachowiak.
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Skala pomocy jest ogromna, 
tak jak środki na nią przezna-
czone. Jak podkreśla marszałek 
Adam Struzik, władze regionu 
mają świadomość, że z uwagi 
na trudną sytuację gospodarczą 
samorządy dwa razy zastanawiają 
się nad tym, czy daną inwestycję 
realizować, czy nie. – Nasze pro-
gramy niejednokrotnie pomagają 
w podejmowaniu tych decyzji. 
Czasem słyszymy wprost, że bez 
naszej pomocy wielu inwestycji 
po prostu nie udałoby się prze-
prowadzić. Tak jest z budową 
dróg, placówek edukacyjnych, 
medycznych, modernizacją za-
bytków czy zakupem sprzętu 
przeciwpożarowego dla OSP. 
Kierując się zasadą pomocni-
czości i solidarności, pomagamy 
samorządom oraz lokalnym 
wspólnotom realizować te przed-
sięwzięcia. 

Zdaniem radnego wojewódz-
twa mazowieckiego Piotra Kandy-
by, autorskie programy wsparcia 
samorządu województwa mazo-
wieckiego mają bardzo szeroki 
zakres pomocy i są wyjątkowo 
potrzebne samorządom lokal-
nym i organizacjom pozarządo-
wym. – Zainteresowanie nimi jest 
ogromne. Setki zrealizowanych 
projektów infrastrukturalnych 
(drogi, przedszkola, szkoły, parki), 
społecznych, w sporcie, w kultu-
rze, na zabytki, także sakralne, na 
rzecz środowiska naturalnego, dla 
seniorów, osób z niepełnospraw-
nością, dla młodzieży, sołectw. To 

tylko część tego wsparcia, które 
widać na całym Mazowszu.

Inwestycje w sołectwach  
i sprzęt  dla kół  

gospodyń wiejskich

Aż 104 sołectwa z regionu war-
szawskiego wschodniego otrzy-
mały wsparcie w ramach pro-
gramu „Mazowsze dla sołectw”. 
Wśród inwestycji przeważały m.in. 
zakupy i montaże lamp solarnych, 
wykonanie oświetlenia ulicznego, 
budowa i wyposażenie placów za-
baw, siłowni plenerowych, a także 
remonty przydrożnych kapliczek 
czy modernizacje świetlic. Sku-
teczne w pozyskiwaniu wsparcia 
okazały się również koła gospodyń 
wiejskich – po pomoc finansową 
w regionie sięgnęło 87 takich 
stowarzyszeń. 

Strażacy  
z wozami i sprzętem

Samorząd województwa od 
lat wspiera finansowo ochotni-
cze straże pożarne. Tylko w tym 
roku dofinansowanie w regio-
nie warszawskim wschodnim 
otrzymało 60 takich projektów, 
w tym m.in.: remonty i moder-
nizacje 28 budynków strażnic 
oraz zakup 11 wozów bojowych 
i specjalistycznego sprzętu dla 
ochotniczych straży pożarnych. – 
Tylko w ostatnich latach w ramach 
funduszy udało nam się m.in.: 
zakupić średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy, wyremontować 

420 inwestycji  
ze wsparciem sejmiku.  
I to tylko w tym roku!

Sejmik Mazowsza stawia na lokalne in-
westycje. Tylko w tym roku w ramach 
m.in. 14 autorskich programów wsparcia 
władze województwa pomogły zrealizo-
wać aż 420 projektów w regionie war-
szawskim wschodnim. Są wśród nich dro-
gi, boiska, szkoły, sprzęt dla strażaków, 
a także pomoc dla działkowców, sołectw 
czy kół gospodyń wiejskich. 

W regionie warszawskim wschodnim tylko w tym roku wsparcie otrzymało 420 projektów.  
Na zdjęciu przewodniczący sejmiku województwa Ludwik Rakowski, marszałek Adam Struzik oraz radni województwa: 

Bartosz Wiśniakowski, Anna Brzezińska, Piotr Kandyba oraz Krzysztof Strzałkowski.

posadzkę w garażu, w którym 
stoją nasze trzy pojazdy, zakupić 
18 nowoczesnych hełmów, któ-
re znacznie poprawiły komfort 
pracy i bezpieczeństwo naszych 
strażaków – podkreśla prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kobyłce Sebastian Żurawski. 

Obiekty sportowe  
i zabytki dofinansowane

Modernizacja obiektów sta-
dionu miejskiego w Tłuszczu 

oraz infrastruktury sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie, 
zagospodarowanie terenu 
sportowo-rekreacyjnego przy 
Zespole Szkół w Jadowie 
czy budowa toru rowero-
wego typu pumptrack przy 
ul. Nowej w Radzyminie to 
tylko część z 23 obiektów 
sportowych, które otrzymały 
dofinansowanie z sejmiku 
Mazowsza. Na pomoc mogą 
liczyć również właścicie-

le obiektów zabytkowych. 
Wsparcie trafiło do 12 takich 
obiektów z regionu warszaw-
skiego wschodniego. Wśród 
nich m.in.: wykonanie izolacji 
pionowej „Domu pod Aka-
cjami” w Wołominie, reno-
wacja willi Wilhelma Lewego 
w Kobyłce, remont dachu 
Willi Laurentium w Wołomi-
nie czy prace konserwator-
skie parkietu oraz schodów 
w Pałacu Łuszczewskich 
w Woli Rasztowskiej. 

Po pomoc  
w przyszłym roku

Warto już dziś planować 
przyszłoroczne inicjatywy i in-
westycje. Wszystkie informacje 
dla samorządów i organizacji 
pozarządowych chcących sko-
rzystać z programów wsparcia 
sejmiku województwa ma-
zowieckiego znajdują się na 
stronie mazovia.pl. Nabory do 
kolejnych edycji programów ru-
szą już na początku przyszłego roku.

Budowa łącznika z trasą S8 to jedna z inwestycji dofinansowanych z programu 
„Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Tylko w tym roku sejmik Mazowsza 
przeznaczył na ten program aż 24,8 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 13 inwe-
stycji. Wśród nich znalazły się m.in.: modernizacja Miejskiego Domu Kultury  
w Wołominie, budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klem-
bowie czy remont strażnicy w Myszadłach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy dzię-
ki wsparciu sejmiku Mazowsza w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.
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