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1 marca 20162
WYSZKÓW l Pierwsze miejsce na podium dla uczennicy Szkół ZDZ w Wyszkowie

Festiwal Fryzjerstwa 
Artystycznego w Ostrołęce

   Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego rokrocznie gromadzi wielu pasjonatów z branży fryzjerskiej- utalentowanych 
stylistów wraz ze swoimi modelkami, aby zmierzyć się w konkursie na najpiękniejszą fryzurę.   

Nasza uczennica Aleksandra Bajorek  z kla-
sy III TUF  wraz ze swoją modelką Gabrielą 
Krzyształowicz z klasy I TUF zdobyły I miej-
sce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerstwa 
Artystycznego „Rockowa Lalka” w Ostrołęce. 
Profesjonalne Jury doceniło również stylizację 
Aldony Gołdys z klasy I TUF  i jej modelki  Izy 
Zdunek  z klasy II LP przyznając wyróżnienie. 
Pięknie zaprezentowała się również Woletta 
Dyga z klasy I LP w stylizacji Klaudii Jagiel-
skiej z klasy II TUF. Osiągnięcia, które uzyskują 
uczniowie klas fryzjerskich z I Technikum Poli-
graficzno- Usługowego w Wyszkowie potwier-
dzają, iż fryzjerstwo to ich pasja, a szkoła poma-
ga ją realizować!

Staż zawodowy Erasmus + uczniów 
CEZiU „Kopernik” w Rimini

W ramach realizacji projektu 
Erasmus+ „Kształcenie zawo-
dowe dla europejskiego rynku 
pracy” Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO-
WER) grupa 20 uczniów z CEZiU 
„Kopernik” (18 chłopców i 2 
dziewczyny) wraz z opiekuna-
mi  Grażyną Ziołą i Wojciechem 
Karpińskim uczestniczyła od 
07.02.2016r.do27.02.2016r. 
w trzytygodniowym stażu za-
wodowym w  włoskim mieście 
Rimini. 

Uczestnicy projektu odbywali staż 
zgodnie z programem dla  poszcze-

gólnych zawodów  (technik mechanik, 
technik organizacji reklamy, technik 
handlowiec, technik mechanik pojaz-
dów samochodowych, technik infor-
matyk) w  firmach: Fotos Snap Shot, 
Magneti Marelli, Sistema Turisma, 
Flora folis, Astolfi. W pierwszym tygo-

dniu pobytu młodzież poznawała pod-
stawy języka włoskiego podczas  10 
godzinnego kursu. Wszyscy uczniowie 
odbywający staż pogłębiali wiedzę i 
umiejętności nabyte w szkole, dosko-
nalili zawodowy język angielski, po-
znawali język i kulturę Italii. W ramach 
poznawania kultury Włoch uczniowie 
wzięli udział w wycieczkach kulturo-
znawczych do Rawenny, San Marino i 
Bolonii.  W dniach 17-21 lutego 2016r. 
dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna 
Kalinowska oraz wicedyrektor Do-
rota Konopka przeprowadziły wizyty 
monitorujące w miejscach odbywania 
stażu przez uczniów. Stażyści wraz z 
opiekunami i dyrekcją zwiedzili Bo-
lonię- miasto związane  z patronem 
szkoły Mikołajem Kopernikiem.

,
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WYSZKÓW l  Dyżury członków Rady Seniorów

W trakcie ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Wyszkowie w dniu 
25 lutego 2016 r. radni podjęli 
uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin Wiejskich Rzecz-
pospolitej Polskiej z siedzibą w 
Poznaniu.

Związek Gmin Wiejskich RP to 
największa ogólnopolska organizacja 
skupiająca gminy wiejskie i miejsko-
wiejskie. Związek jest bezpośrednim 
kontynuatorem tradycji przedwojen-
nej organizacji o tej samej nazwie. 
Podstawowym celem Związku jest 
integracja samorządów wiejskich i 
rozwiązywanie typowych problemów 
tego środowiska. Wspólne działa-
nia za pośrednictwem Związku po-
magają w sposób zorganizowany 
walczyć o interesy członków (570).                                                                                      
Działania ZGW RP są prowadzone na 
wielu płaszczyznach. Dotyczą zarów-
no negocjacji z Rządem, konsultacji w 
Parlamencie, wymiany doświadczeń 
pomiędzy członkami, jak i działań 
w celu gospodarczego i kulturalnego 
rozwoju gmin wiejskich. Związek od 
lat działa skutecznie w wielu sferach 
broniąc spraw gmin wiejskich. Dzię-
ki zaangażowaniu i lobbingowi wiele 
złych z punktu widzenia samorządów 

wiejskich rozwiązań propo-
nowanych przez Rząd lub 
Parlament zostało oprote-
stowanych i tym samym 
skutecznie zablokowanych. 
Efektywnymi działaniami 
były: utrzymanie szczegól-
nych zasad finansowania 
wiejskiej oświaty oraz liczne 
wystąpienia, stanowiska oraz 
opinie prawne, które przy-
czyniły się m.in. do zwrotu 
należnych gminom środków 
finansowych, korzystnych 
dla gmin zmian w projek-
tach ustaw. Związek tworzy 
szeroką platformę współpra-
cy i wymiany doświadczeń 
pomiędzy gminami (kon-
gresy, konferencje, grupy 
wymiany doświadczeń, baza 
dobrych praktyk, różnorod-
ne formy współdziałania z 
wykorzystaniem technologii 
informatycznych). Na prze-
strzeni ostatnich lat ZGW 
RP intensywnie wspierał gminy w 
dostosowaniu się do standardów unij-
nych, realizował różnorakie programy 
badawczo-analityczne, organizował 
liczne szkolenia, warsztaty i konferen-
cje wspierające realizację gminnych za-
dań i doskonalące umiejętności przed-

stawicieli samorządów. Podstawową 
sferą aktywności Związku jest obrona 
interesów gmin poprzez udział w pra-
cach różnych gremiów krajowych i 
jego zespołach problemowych. Przed-
stawiciele Związku biorą czynny udział 
w pracach Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego, komisjach 
sejmowych i senackich, dziesiątkach 
instytucji rządowych i związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich. ZGW 
RP aktywnie działa także na arenie 
międzynarodowej. Delegaci Związku 
reprezentują interesy polskich gmin 
wiejskich w Komitecie Regionów UE, 
Kongresie Władz Lokalnych i Regio-
nalnych Europy (CLRAE), uczestni-
czyli w międzynarodowych projek-
tach (IDCED, Standup). Aktywność 
przedstawicieli ZGW RP w pracach 
Komitetu Regionów UE zaowocowa-
ła uzyskaniem mocnej pozycji w jego 

strukturach: są członkami pre-
zydium, przewodniczą w ko-
misjach i grupach politycznych 
Komitetu Regionów. Związek 
był gospodarzem pierwszego 
w historii Europejskiego Kon-
gresu Gmin Wiejskich, podczas 
którego podpisano deklarację 
warszawską dotycząca przyszło-
ści obszarów wiejskich. Wójto-
wie i burmistrzowie polskich 
miejscowości mają możliwość 
bezpośredniej wymiany do-
świadczeń z wójtami krajów eu-
ropejskich w ramach projektów 
realizowanych przez ZGW RP 
we współpracy z organizacjami 
partnerskimi, współfinanso-
wanymi z funduszy unijnych. 
Jedną z ważniejszych inicjatyw 
Związku jest organizowanie 
Kongresów Gmin Wiejskich. 
Kongresy te odbywają się, co 
roku w Warszawie w Sali Kon-
gresowej. Każdorazowo bierze 
w nich udział ponad 1000 sa-

morządowców - głównie wójtów i bur-
mistrzów. Kongresy Gmin Wiejskich 
to najważniejsze forum prezentacji 
tematów i problemów dotyczących 
członków ZGWRP, a także organów 
niezrzeszonych. Celem Kongresów 
jest wzmocnienie przekazu spraw, przy 
udziale przedstawicieli władz krajo-
wych. Uczestnikami kongresów byli: 
Prezydent RP, Premierzy, Marszałko-
wie Senatu i Sejmu, parlamentarzyści, 
przedstawiciele rządu i przedstawi-
ciele Unii Europejskiej. Kongresy są 
również miejscem na bezpośrednią 
wymianę doświadczeń i integrację 
środowisk samorządowych. Większa 
liczba członków Związku będzie miała 
wpływ na wzmocnienie siły reprezen-
tacji gmin wiejskich w negocjacjach z 
Rządem RP i parlamentem w zakresie 
tworzenia prawa oraz w zakresie zasad 

funkcjonowania i finansowania sa-
morządów, kierunków wydatkowania 
środków unijnych, nakładania nowych 
obowiązków na gminy bez dodatko-
wego finansowania, itp.

Na Kongres i II Forum Skarbni-
ków do Serocka w dniach 6 i 7 paź-
dziernika 2015 r. przyjechało ponad 
800 osób: wójtów, burmistrzów, 
skarbników, przewodniczących 
rad samorządów wiejskich i miej-
sko-wiejskich. W kongresowych 
debatach z samorządowcami wzięli 
udział przedstawiciele Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, banków spół-
dzielczych, Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Związku Banków Pol-
skich i kancelarii prawnych. Uczest-
nicy Kongresu mieli również okazję 
do zapoznania się z ofertą wystaw-
ców: instytucji, wydawnictw i firm, 
których działania są związane z 
obszarami wiejskimi. Zamieściliśmy 
relację z tego spotkania na łamach 
naszego KURIERA W… 

Mamy nadzieję, że podczas kolej-
nych spotkań będziemy uwieczniać 
i opisywać naszych samorządowców 
uczestniczących w pracach Związku 
Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Uchwała wyszkowskich radnych 
zobowiązuje burmistrza Wyszkowa 
Grzegorza Nowosielskiego do ak-
tywności i szerokiej współpracy. Nie 
mamy wątpliwości, że nasz burmistrz 
wywiąże się znakomicie z powierzone-
go zadania oraz dzięki przynależności 
do tak dużej grupy gmin zyska nie tyl-
ko gmina Wyszków, ale także ościenne 
gminy.

/J.Cz./

Wyszków przystępuje do Związku Gmin Wiejskich RP

Seniorzy służą pomocą innym seniorom

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
oraz

uczniowie gimnazjum zapraszają
Seniorki z terenu miasta i gminy 

Wyszków na koncert z okazji Dnia 
Kobiet pt. „Powróćmy jak za daw-

nych lat” dnia  4 marca 2016 r.o go-
dzinie 12:00 w sali WOK „Hutnik” 

Wyszków ul. Prosta 7. 
Wstęp wolny 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Informacje w OPS DDP”SENIOR” w Wyszkowie 

ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00-16:00 tel. 29 742 49 02

Od marca 2016 r. w każdy wto-
rek członkowie Rady Seniorów 
Gminy Wyszków będą pełnić 
dyżury w godz. 10-13 w pokoju 
nr 116 urzędu miejskiego.

Na posiedzeniu 15 lutego 2016 r. 
Rada Seniorów Gminy Wyszków pod-
jęła decyzję o zorganizowaniu dyżurów 
dla seniorów z terenu gminy Wyszków. 
Począwszy od marca 2016 r. w każdy 
wtorek członkowie Rady Seniorów 
Gminy Wyszków będą pełnić dyżury 
w godz. 10-13 w pokoju nr 116 Urzędu 
Miejskiego.

Wyznaczone zostało miejsce, w 
którym w stałych porach seniorzy z 
naszej gminy będą mogli spotkać się z 
członkami Rady Seniorów.

Wielu seniorów czuje się zagu-
bionych i bezradnych w kontaktach z 
urzędami, seniorzy nie wiedzą, gdzie i 
jak mogą zgłosić swoje problemy, a są 
one bez wątpienia różnorodne.

Przedstawiciele wyszkowskiej rady 
udzielą wsparcia, pomogą przezwycię-
żyć bariery niewiedzy, nieśmiałości.

„Razem będzie nam łatwiej – wy-
słuchamy i zrobimy wszystko w swojej 

mocy, by Wam pomóc. My, seniorzy 
czekamy na Was” - tymi ciepłymi 
słowami zaprasza na spotkania prze-

wodnicząca Rady Seniorów Gminy 
Wyszków Maria Ślubowska.

/info/
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WYSZKÓW l Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych

28 lutego 2016 r. w Wy-
szkowie władze samorządo-
we oraz mieszkańcy miasta 
oddali hołd „Żołnierzom Wy-
klętym” składając kwiaty i 
znicze pod miejscem pamięci 
oraz biorąc udział w biegu 
„Tropem wilczym”.

O godz. 11:30 odbyła się krótka 
uroczystość pod pomnikiem. 

Prowadzący obchody Leszek Mar-
szał - naczelnik Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 
zwracał się do zebranych: 

„Mimo, iż Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie 
święto państwowe obchodzone jest 
corocznie 1 marca my spotykamy się 
dzisiaj w niedzielę 28 lutego by na wy-
szkowskiej ziemi symbolicznie uczcić 
Ich pamięć za sprawą słów, ciszy, za-
dumy, kwiatów oraz popularyzując 
bieganie, jako najprostszą formę ruchu 
oraz zdrowego stylu życia. Wspólnie 
miasto Wyszków, wyszkowskie sto-
warzyszenia, organizacje, jednostki pa-
triotyczne, środowiska kombatanckie, 
mieszkańcy powiatu wyszkowskiego… 
wszyscy RAZEM w dniu dzisiejszym od-
damy hołd Niezłomnym Żołnierzom.

Wyszkowski pomnik w hołdzie po-
ległym i pomordowanym żołnierzom 
antykomunistycznego podziemia zbroj-
nego oraz cywilnym mieszkańcom 
Ziemi Wyszkowskiej, którzy w latach 
1944-1952 padli ofiarą terroru komuni-
stycznego, został odsłonięty 29 paździer-
nika 2009 r. i stał się trwałym elementem 
krajobrazu Wyszkowa, umiejscowionym 
na nadbużańskiej skarpie, przy moście 
drogowym.

Wspominając hasło „Nie dajmy zgi-
nąć poległym” przed naszymi oczami 
jawią się polscy bohaterowie, którzy wal-
czyli z hitleryzmem - po jego zaś upadku 
nigdy nie złożyli broni wobec nowej, so-
wieckiej okupacji. W większości zapłacili 
za to najwyższą cenę”.

Następnie został odczytany przez 
Andrzeja Grajczyka Apel poległych, 
któremu towarzyszyła niezawodna Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP. Kuba 
Karłowicz wykonał na trąbce utwór „Po-

słuchajcie wszyscy”, a werble podnosiły 
nastrój powagi i zadumy. Po tym wyjąt-
kowo poruszającym przypomnieniu po-
ległych i pomordowanych żołnierzy, de-
legacje samorządowe, służb użyteczności 
publicznej, organizacji pozarządowych, 
szkół, złożyły kwiaty przed pomnikiem 
przy moście kołowym. W imieniu Gminy 
Wyszków kwiaty złożyli przewodnicząca 

Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, rad-
ni Jan Abramczyk i Jan Hryniewicz oraz 
burmistrz Grzegorz Nowosielski. Władze 
powiatu reprezentował starosta Bogdan 
Pągowski wraz z wicestarostą Adamem 
Mrozem. Licznie przybyła delegacja Za-
rządu powiatowego i gminnego Prawa i 
Sprawiedliwości na czele z Waldemarem 
Sobczakiem. Byli również wyszkowscy 
harcerze i młodzież szkolna z dużą re-
prezentacją uczniów klas mundurowych. 
Kwiaty i znicze oraz hołd oddali również 
uczestnicy późniejszego biegu „Tropem 
Wilczym”.

W drugiej części obchodów 144 
uczestników w różnym wieku wystar-
towało w biegu pn. „Tropem Wilczym”. 
Jest to pierwszy rok, w którym taki bieg 
został zorganizowany w Wyszkowie. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywa się 
na dystansie 1963 metrów, który symbo-
lizuje datę śmierci ostatniego z Żołnierzy 
Wyklętych - Józefa Franczaka „Lalka”. 
Ogólnopolskim organizatorem projek-
tu edukacyjno-biegowego jest Fundacja 
Wolność i Demokracja, która już 4 rok 
z rzędu wdraża tę ideę w polskich mia-
stach. 

W Wyszkowie inicjatorem i koordy-
natorem symbolicznego biegu było Sto-
warzyszenie Kulturalno-Alternatywne 
„Pepisko”, zaś organizatorem lokalnym 
Gmina Wyszków oraz jej jednostki or-
ganizacyjne: Wyszkowski Ośrodek Kul-
tury „Hutnik” oraz Wyszkowski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Nad przebiegiem czu-
wali dyrektorzy: Marek Wiśniewski i Ma-
riusz Kowalski. Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Wyszko-
wa – Grzegorz Nowosielski oraz kapitan 
Marian Czajkowski pseudonim „DYM” 
(weteran walk w ramach podziemia an-
tykomunistycznego).

Celem biegu było m.in.: oddanie 
hołdu żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego działającego w 
latach 1944-1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP, promocja Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, po-
pularyzacja biegania, jako najprostszej 
formy ruchu oraz zdrowego stylu życia 
oraz promocja Wyszkowa, jako miasta 
wspierającego postawę patriotyczną. 

Jednostkami i osobami współpra-

Spotkaliśmy się pod Pomnikiem
Żołnierzy Wyklętych w Wyszkowie

cującymi byli również: Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im. 
C. K. Norwida w Wyszkowie, Cho-
rągiew Mazowiecka ZHP Hufiec 
„Rój Promienistych” im. Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki” w Wyszko-
wie, Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Zabrodzie „Bractwo Za-
brodzkie”. Patronatem medialnym 
objęła imprezę nasza gazeta „KU-
RIER W… - Tygodnik regionalny,  
tygodnik „Wyszkowiak” oraz  www.
viscobar.cba.pl 

START i META zlokalizowane 
zostały przy pomniku „Żołnierzy 
Wyklętych”, ul. Ignacego Daszyń-
skiego (przy moście drogowym), a 
trasa długości 1963 m przebiegała 
od pomnika ulicą Kościelną w dół, 
przez Skwer Jana Pawła II, pod tu-
nelem, ul. Strumykową do ul. Bro-
warnej (nawrót), powrót tą samą 
trasą. Każdy z uczestników biegu 
był zarejestrowany i miał specjal-
ny numer oraz pakiet startowy w 
skłoad, którego wchodziły: medal, 
koszulka, opaska, materiały pro-

mocyjne, torba.
Bieg zakończył się wręczeniem pa-

miątkowych trofeów z podziałem na 
kategorie: dziewczęta/chłopcy (do lat 
16-tu) oraz kobiety/mężczyźni (powyżej 
16 lat). Dla zwycięzców za miejsca 1-3 (w 
kategoriach wiekowych) zostały wręczo-
ne nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich 
uczestników biegu (zarejestrowanych) 
zostały rozlosowane dodatkowe nagrody 
rzeczowe - książki.

Wyniki biegu:
- dziewczęta do lat 16: 1) Gabriela 

Grzyb, 2) Julia Jastrzębska,  

3) Martyna Redlicka.
Chłopcy: 1) Bartosz Baliński,  

2) Kacper Archacki, 3) Antoni Depta.
Powyżej 16 lat: 
1) Izabela Gudanis, 2) Bożena  

Borkowska, 3) Małgorzata Wyszyńska.
1) Paweł Niedźwiedź, 2) Kamil  

Gajewski, 3) Piotr Bartosiewicz.

Nagrody wręczał burmistrz Grzegorz 
Nowosielskie oraz organizator Bogdan 
Osik. Nad sprawnym rejestrowaniem 
uczestników biegu oraz opieką nad nimi 
czuwał Marek  Filipowicz. 

Przy punkcie widokowym można 

było obejrzeć wystawę przygotowaną 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Wyszkowie i regionalistę Mi-
rosława Powierzę. Po zakończeniu biegu 
dla każdego z uczestników czekała woj-
skowa grochówka oraz herbata w spe-
cjalnie zorganizowanej kuchni polowej. 
W czasie trwania imprezy prowadzona 
była zbiórka publiczna na budowę po-
mnika Polaków zmarłych w Związku So-
wieckim w czasie Wielkiego Głodu przez 
harcerzy Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
Hufiec „Rój Promienistych” im. Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie.

/Janina Czerwińska/
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Nadbużańskie Bractwo Ligii 
Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie 

świętowało kolejną rocznicę
21.02.2016 w Wyszkowie  od-

była sie uroczystość związana 
z 96 rocznicą zaślubin Polski z 
morzem, które śp. komandor 
JULIAN S. BIELAWSKI przeniósł z 
PUCKA  do WYSZKOWA, a Nadbu-
żańskie Bractwo Ligii Morskiej i 
Rzecznej je kontynuuje.  

Uroczystości rozpoczęły się pod 
Basztą w Parku im Ferdynanda Wazy, 
obecnie będącą siedzibą i miejscem 
obchodów wyszkowskiej LMiR od 
apelu poległych odczytanym przez 

junga Michała Zawistowskiego oraz 
złożeniem symbolicznej wiązanki i 
zapaleniem znicza pod tablicą patrona 
Bractwa ppor. mar. Kazimierza Deptu-
ły.  Następnie w kościele Św. Wojciecha 
została odprawiona Msza św. w in-
tencji ludzi morza celebrowana przez  
proboszcza ks. kan. Romana Karasia. 
Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni w 
kościele w zwartej kolumnie przema-
szerowali ulicami Wyszkowa do WOK 
„HUTNIK”, gdzie odbyła się dalsza 
część  uroczystości.  W pochodzie 
wzięli udział m.in.: przedstawiciele 

służb mundurowych, poczty sztanda-
rowe, uczniowie szkół wyszkowskich, 
członkowie stowarzyszeń i grup re-
konstrukcyjnych działających na tere-
nie Wyszkowa. 

Przybyłych, którzy zapełnili salę 
widowiskową WOK „Hutnik” przywi-
tał  prowadzący uroczystość Rafał Sal-
win. Po odegraniu Hymnu do Bałtyku 
(hymnu Ligi Morskiej i Rzecznej), 
klangi wybił Przemysław Ochmań-
ski.  Krótki rys historyczny związany 
z obchodzoną rocznicą przedstawił 
komandor Bractwa J. Krugły. Następ-
nie przedstawiciele Zarządu NBLMiR  
komandor  Janusz Krugły i  generał 
Bogusław Puczyński  wręczyli burmi-
strzowi Wyszkowa Grzegorzowi No-
wosielskiemu i wicestaroście Adamowi  
Mrozowi upominki  w postaci wzorco-
wego odlewu gipsowego – odznaki pa-
miątkowej, która będzie przyznawana 
przez NBLMiR osobom zasłużonym 
dla działalności Bractwa. 

W ramach podziękowania za po-
moc w działalności Bractwa oraz sta-
ła współpracę zostały uhonorowane 
odznaczeniem „Złote serce za serce” 
następujące osoby: Grażyna Kalinow-
ska -  dyr. CEZiU KOPERNIK, Łukasz 
Burda - dyr. „JERONIMO”, Emilia 
i Marcin Rozenek -  właściciele zak. 
przetwórstwa mięsnego, Agnieszka i 
Stanisław Ponichtera - właściciele pie-
karni w Białymbłocie, Włodzimierz 
Nowak - prezes WOD  - BUD  Wy-
szków, Mariusz Kowalski - dyr. WOK  
„HUTNIK”, Leszek Marszał   - na-
czelnik  Wydz. Kultury i Sportu  przy 
Urzędzie Miasta.  Natomiast  ks. dzie-
kanowi dr Zdzisławowi Golanowi i 
ks. kanonikowi  Romanowi Karasiowi  
przyznano Krzyż im. bp. Franciszka 
Hodura.

Dyplomy uznania za czynny udział 
w propagowaniu NBLMiR otrzymali  
jungowie  uczęszczający do wyszkow-
skich szkół: CEZiU KOPERNIK, Li-
ceum  Lingwistycznego  i Gimnazjum 
nr 2 w Wyszkowie. Otrzymali je: Ra-
fał Decewicz, Adrian Sieluk, Norbert 
Fijałkowski, Marcin Banaszek, Paweł 
Gmur, Hubert Skowroński, Patryk 
Strzeliński, Ludwik Szwaczyk, Piotr 
Sarmacki, Marcin Nowak, Kacper 
Pikora, Michał Zawistowski, Patryk 
Skierkowski.

 Uroczystości, jak co roku  uświet-
niły: brawurowy występ  wspaniałych 
dzieci z Przedszkola nr 9 „Bajka” pod 
kierownictwem dyrektor Ewy  Kar-
pińskiej  oraz znakomitego zespołu 
Marynarki Wojennej z Gdyni  prowa-
dzonego przez pana Jacka Grzywacza. 
Upominki i podziękowania dla przed-
szkolaków i zespołu wręczyli: Mariola 
Pikora zastępca komandora i koman-
dor Janusz Krugły. Na tym zakończo-
no oficjalną część uroczystości i zapro-
szono wszystkich na poczęstunek.   

NADBUŻANSKIE  BRACTWO 

LMiR  w Wyszkowie  bardzo gorąco 
dziękuje wszystkim, którzy uczestni-
czyli w naszej uroczystości,  a szcze-
gólnie współorganizatorom tj. burmi-
strzowi Grzegorzowi Nowosielskiemu 
i dyrektorowi WOK „HUTNIK” Ma-
riuszowi kowalskiemu. Dziękujemy 

bardzo kapelmistrzowi Franciszkowi 
Bieganowskiemu  i jego werblistom, 
wszystkim służbom mundurowym i 
szkołom. POZDRAWIAMY WSZYST-
KICH  SLOWAMI   „TRZYMAJCIE  
SIĘ  BUGU”, bo tu mamy bliżej.

/Mariola Pikora/
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MISTRZOSTWA POWIATU
W UNIHOKEJU DZIEWCZYN

Szesnastego lutego br. odbyły się 
„Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju 
Dziewczyn”. Gospodarzem turnieju było 

Gimnazjum w Łochowie. Do zawodów 
zgłosiło się 5 gimnazjów: Gimnazjum Ło-
chów, Gimnazjum Ostrówek, Gimnazjum 

Sadowne, Gimnazjum Liw i Gimnazjum 
Stoczek.

 Obowiązywał system rozgrywek: 
każdy z każdym. Nasze dziewczyny 
swój pierwszy mecz zagrały z Gim-
nazjum Ostrówek, wygrywając 3:0. 
W drugim swoim meczu Gimnazjum 
Stoczek zagrało z Gimnazjum Łochów 
przegrywając 2:1. W trzecim meczu 
dziewczyny ze Stoczka zremisowały 
1:1 z Gimnazjum Sadowne.  W ostat-
nim meczu Gimnazjum Stoczek wy-
grał 7:0 z Gimnazjum Liw.
Końcowa klasyfikacja turnieju wyglądała 
następująco:

I Miejsce – Gimnazjum Łochów
II Miejsce – Gimnazjum Stoczek
III Miejsce – Gimnazjum Sadowne
IV Miejsce – Gimnazjum Ostrówek
V Miejsce – Gimnazjum Liw.

Gratulujemy dziewczynom za za-
jęcie drugiego miejsca.

Skład wygranego zespołu: Anita 
Klimek, Dominika Ojdana, Dominika 
Klimek, Sandra Gwizdon, Sandra Ma-
zurek, Magdalena Malenka, Aneta Do-
bosz, Ewa Dobosz, Ela Trojan, Natalia 
Chojecka, Julia Marchlik, Daria Śliwa.

Jakub Wielądek, trener drużyny
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Małgorzata Łotarska

56 lat, wykształcenie wyższe- absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - 
magister ekonomii.

Ukończyła również Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego 
w zakresie - Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze środków europejskich.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1979 roku w Urzędzie Miejskim w Łochowie, 
gdzie pracowała do roku 1981.

W latach 1981-1991 pracowała w Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy „Anitex” 
w Łochowie na stanowisku referenta d/s osobowych i socjalnych. Była również 
członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni. Do pracy w Urzędzie wróciła w roku 
1993 i pracowała do roku 2007, od 2003 roku na stanowisku Zastępcy Skarbnika. 
Od 2007 roku pracuje jako Główna Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Markach. 

Staż pracy w samorządzie to 25 lat. W latach 2010 - 2014 była radną Rady 
Miejskiej w Łochowie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Finansów oraz 
v-ce przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Burmistrza zastaliśmy w 
Urzędzie i widać było, że jest 
niezwykle zajętym człowiekiem 
telefony, kolejka oczekujących 
na rozmowy mieszkańców oraz 
pracowników, co i rusz przyby-
wających z ważnymi dokumen-
tami do podpisu. 

W natłoku spraw udało nam się 
dowiedzieć o najnowszych działa-
niach burmistrza Łochowa i planach 
na najbliższe dni. Przede wszystkim 
pierwsze dni, jako burmistrz ocenia 
bardzo pozytywnie. Ma dobre relacje z 
pracownikami i myśli, że to pozwoli na 
dalszą korzystną współpracę na rzecz 
mieszkańców. 

Sprawą, którą burmistrz Goła-
szewski będzie się zajmował, ale jak 
podkreśla po rozmowach z pracowni-
kami, będzie praca nad zmianą syste-
mu organizacji urzędu. Jest to bardzo 
ważne ze względu na mieszkańców. 
Zmiany struktury znacznie polepszą i 
usprawnią, jakość obsługi wszystkich 
spraw dotyczących mieszkańców Gmi-
ny Łochów i miasta Łochowa. Ważne 
jest też, aby skrócić czas załatwiania 
sprawy, z którą do urzędu zgłasza się 
mieszkaniec. 

Kolejna nowina, to wybór zastępcy 
burmistrza. Osobą, która burmistrza 
odciąży w pracy i będzie wspierać w 
życiu codziennym gminy jest Małgo-
rzata Łotarska. Obok prezentujemy 
nową zastępcę burmistrza Łochowa 
- doświadczonego samorządowca i 
wieloletniego pracownika samorządo-
wego.

Jest też duże wydarzenie dla gminy, 
które niezwykle cieszy nowego burmi-
strza Roberta Gołaszewskiego: 

„Z radością informuję, że w Łocho-
wie rusza Program 500+. Kwota dotacji 
do końca roku w Gminie Łochów - 9 mi-
lionów 249 tysięcy 75 złotych. Te pienią-
dze trafią do naszych rodzin. Wiąże się 
to z realizacją wyborczą Prawa i Spra-
wiedliwości”.

Jeszcze bez szczegółów zapewnia 
burmistrz, że 1 kwietnia odbędzie się 
inauguracja tego programu, na którą 
zostaną zaproszone rodziny wielo-
dzietne z Gminy Łochów.   

Domyślamy się, że nie tylko to 
wzbudza radość, ale też możliwość 
uzyskania poważnych środków z dota-
cji na obsługę tego programu. 

/Janina Czerwińska/

Pierwsze wyzwania, 
pierwsze decyzje…

Z wizytą i pytaniem o bieżące sprawy Gminy Łochów 24 lutego 
udaliśmy się do nowego  burmistrza Łochowa 

Roberta Gołaszewskiego

Weekendowe 
działania  „Prędkość”
 
W minioną niedzielę w ramach działań 
„Prędkość” węgrowska drogówka czuwała 
nad bezpieczeństwem podróżujących na dro-
gach powiatu oraz reagowała na wykrocze-
nia popełniane zarówno przez kierujących 
jak i pieszych. Głównym zadaniem policjantów 
w tych dniach było zapewnienie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i zminimalizowanie ilości 
zdarzeń drogowych a także przeciwdziałanie agre-
sywnym zachowaniom. Podczas działań policjanci 
skontrolowali blisko 36 pojazdów i nie odnotowali 
wypadków i kolizji. Funkcjonariusze zatrzymywali 
kierujących pojazdami za przekraczanie prędkości. 
Takich kontroli było 18. Na kierujących pojazdami 
funkcjonariusze nałożyli 16 mandatów karnych. 
Policjanci sprawdzali również stan trzeźwości 
wszystkich kierujących. Weekendowe działania 
funkcjonariuszy przeciwdziałały agresywnym dzia-
łaniom na drodze, przyczyniły się do egzekwowania 
ograniczeń prędkości na drodze a także przyczyniły 
się do zmniejszenia ilości wypadków.
 sierż. szt. Anna Maliszewska
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Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, (na okres od dnia 29.02.2016 r do 31.2016 r.) – wykazu nieruchomości, prze-
znaczonych do sprzedaży na zasadzie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie miasta Łochów 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1247/7,  o pow.  0,0725 ha, posiada bezpośredni dostęp do ul. Podlaskiej, 
Według ewidencji gruntów działka stanowi użytek – grunt leśny kl. V 
Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowie nr SI1W/00000767/7
Cena wywoławcza – 51 000 zł ( netto )

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1247/10,  o pow. 0,0798 ha, posiada dostęp do ul. Podlaskiej, drogę wewnętrzną  
– dz. nr ewid. 1247/8

Według ewidencji gruntów działka stanowi użytek – grunt leśny kl. V 
Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowie nr SI1W/00000767/7
Cena wywoławcza – 52 200 zł ( netto )

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1247/11,  o pow. 0,0798 ha, posiada dostęp do ul. Podlaskiej, drogę wewnętrzną  
– dz. nr ewid. 1247/8

Według ewidencji gruntów działka stanowi użytek – grunt leśny kl. V – o pow. 0,0683 ha i grunt orny R V – o pow. 0,0115 ha
Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowie nr SI1W/00000767/7
Cena wywoławcza – 52 200 zł ( netto )

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łochowie tel. 25 643 78 11, 
e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@gminalochow.pl 

W RYTMIE DOJRZAŁEGO SERCA.
ŚWIĘTY WALENTY U SENIORÓW 

Dnia 17 lutego 2016 roku w 
Miejskim i Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łochowie w  ramach 
Łochowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku odbyły się wa-
lentynki. 

Organizatorami wydarzenia byli 
wspomniany wyżej Miejski i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łochowie - Ło-
chowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz Łochowski Klub Poetycki przy 
Bibliotece Publicznej im. Medarda Do-
wnarowicza. To właśnie seniorzy stano-
wili grono adresatów tego spotkania i z 
ogromną przyjemnością przybyli, aby 
uczcić święto zakochanych. Frekwen-
cja była wysoka. Nie zawiedli również 
Goście. Pojawił się nowo wybrany 
burmistrz Łochowa pan Robert Go-
łaszewski. Jego obecność szczególnie 
ucieszyła wszystkich zgromadzonych 
ponieważ był to dopiero trzeci dzień 
pana Roberta na stanowisku burmi-
strza i miło, że znalazł czas by spędzić 
romantyczne popołudnie wspólnie z 
seniorami. Zaproszenie przyjęli rów-
nież przewodniczący Rady Miejskiej 
Łochowa - pan Andrzej Suchenek, 
przewodniczący Rady Programowej 
Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku - pan Stanisław Grądzki, skarb-
nik Urzędu Miejskiego w Łochowie - 
pani Maria Komuda, prezes oddziału 
Państwowego Towarzystwa Turystycz-

no Krajoznawczego w Węgrowie - Pani 
Danuta Grodzka-Wojdyna, przewod-
niczący Oddziału Rejonowego w Ło-
chowie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów - pan Alek-
sander Malinowski oraz właścicielka 
Agencji Banku PKO BP w Łochowie 
- pani Agnieszka Szewczyk, która była 
zarazem fundatorem tortu walentyn-
kowego - ważnego elementu całego 
wydarzenia. Nie mogło zabraknąć 
również dyrektora Miejskiego i Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Łochowie, 
kierownika Łochowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku - pana Artura Lisa, 

dyrektora Biblioteki Publicznej im. 
Medarda Downarowicza w Łochowie 
- pani Beaty Załeckiej, pełnomocnika 
do spraw Łochowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - pani Anety Kowal-
czyk oraz  przewodniczącej Łochow-
skiego Klubu Seniora - pani Janiny 
Gałązki. MNa przybyłych gości i senio-
rów przygotowanych zostało mnóstwo 
atrakcji. Spotkanie zainaugurowała 
Pani Anna Szcześnik-Grądzka, następ-
nie Pan Stanisław Grądzki wygłosił 
słowo wstępne i zapoznał wszystkich 
zgromadzonych z tematyką miłości i 
święta, które obchodzono. W części 
artystycznej poprowadzonej przez pa-
nią Anetę Kowalczyk swoje wiersze 
zaprezentowali Seniorzy będący człon-
kami Łochowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz  Łochowskiego 
Klubu Poetyckiego: Mariola Nadaj, 
Barbara Ziółkowska, Wanda Suchenek 
oraz Bogdan Mielecki. Choć bardzo się 
stresowali prezentując stworzone przez 
siebie utwory wypadli naprawdę zna-
komicie. Miłosna treść wierszy spodo-
bała się wszystkim zgromadzonym, 

a autorzy otrzymali ogromne brawa. 
Podczas spotkania gościom i seniorom 
czas umiliła utalentowana młodzież z 
regionu Łochowa. Piosenki o tematyce 
miłosnej wykonały: Martyna Gawrych, 
Katarzyna Stolarska oraz Patrycja i Mi-
lena Wielgat. Utwory były nastrojowe 
oraz nie zabrakło tych, przy których 
goście i seniorzy poderwali się do tań-
ca. Ponadto zaprezentowane zostały 
wiersze Stanisława Grądzkiego two-
rzące tzw. ,,Tryptyk Walentynkowy’’. 
Zgodnie z życzeniem autora wiersze 
odczytała pani Anna Szcześnik-Grądz-
ka, kuzynkapana Stanisława. Po części 
muzyczno-artystycznej przyszedł czas 
na gry i konkursy poprowadzone przez 
panią Wandę Suchenek. Seniorzy mo-
gli brać udział w rozwiązywaniu prze-
różnych zagadek i krzyżówek. Oczy-
wiście wszystkie pytania dotyczyły 
walentynek i tematu przewodniego 
jakim, była miłość. Nagrodą dla tych, 

którzy udzieli najwięcej poprawnych 
odpowiedzi były serduszka. Mamy 
naprawdę mądrych seniorów, ponie-
waż żadne pytanie nie sprawiło im 
problemu, a rywalizacja o serduszka 
była naprawdę zacięta. Po konkursach 
przyszła pora na rozdanie walentynek, 
które seniorzy mogli anonimowo de-
dykować komuś kogo darzą sympatią. 
Odbyło się również losowanie wróżb 
walentynkowych. Ciekawe czy się speł-
nią. Być może skutkiem tego spotkania 
będzie nowa znajomość lub narodziny 
pewnego uczucia. Miejmy nadzieję, że 
tak się stanie.

Finałem spotkania była słodka nie-
spodzianka - deser w postaci czeko-
ladowego tortu w  kształcie serca. Po 
wystąpieniach artystycznych wszyscy 
mieli czas, aby przy torcie, kawie lub 
herbacie porozmawiać i podziwiać 
efektowną dekorację w postaci zawie-
szonych wysoko czerwonych balonów 
oraz przeuroczych świec i dodatków 
ustawionych na każdym stole. Deko-
racja robiła duże wrażenie, a senio-
rzy mówili, że czują się jak w pałacu. 

Te słowa świadczą o tym, że impreza, 
którą zorganizowano była na wysokim 
poziomie, a miłość i uczucia to bar-
dzo ważne kwestie także dla Seniorów, 
którzy chętnie przybyli, by świętować 
święto zakochanych.

Wszyscy uczestnicy kierują ser-
deczne podziękowania dla pomysło-
dawców i realizatorów wydarzenia, 
szczególnie dla pana Stanisława Grądz-
kiego, pani Anety Kowalczyk i pani 
Wandy Suchenek. Praca, jaką włożyli 
w przygotowanie imprezy bardzo się 
opłaciła. Potwierdziły to uśmiechy 
oraz zadowolenie seniorów, którzy na 
pewno będą mieli co wspominać. Ob-
chody Święta Zakochanych w MiGOK 
uważam za bardzo udane  i zorganizo-
wane na wysokim poziomie. Młodzi 
ludzie mogą uczyć się od seniorów, jak 
obchodzić walentynki i okazywać so-
bie wzajemną sympatię.

Autor: Michał Krawczyk
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KWIATOGAL - SP. „KAMIONKA” 
- ART. - CERAMIK.

18.02.2016 r. w Społecznym Muzeum w Tłuszczu otwarto wystawę poświęconą tłuszczańskiej 
ceramice oraz zakładom „kwiatogal”, „art - ceramik” oraz „kamionka”, w której powstawała. 

Wystawa zasługuje na wyjątkowe słowa uznania ze względu na inicjatywę ocalenia przed zniszczeniem 
przedmiotów lokalnej twórczości i często zapominanych skarbów Ziemi Tłuszczańskiej.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zachęca wszystkich do obejrzenia wystawy oraz do kultywowania 
lokalnych tradycji poprzez udział w zajęciach ceramicznych, które odbywają się w każdą sobotę w naszym 
Centrum.

Tłuszcz pamięta o niezłomnym
ppłk. Janie Estkowskim

Piłkarskie emocje w Tłuszczu

W czwartek, 25 lutego 2016r. 
minęło 5 lat od śmierci Hono-
rowego Obywatela Tłuszcza 
– podpułkownika Jana Ka-
zimierza Estkowskiego. Pa-
miętając o Jego zasługach dla 
gminy Tłuszcz burmistrz Paweł 
Bednarczyk oddał hołd pod-
pułkownikowi na cmentarzu w 
Pułtusku.

Jan Estkowski był oficerem 25. 
Pułku Ułanów Wielkopolskich. Jako 
dowódca plutonu uczestniczył w Woj-
nie Obronnej Polski w 1939 roku. W 
trakcie okupacji niemieckiej działał w 
Polskim Państwie Podziemnym. Od 
1943 roku był zastępcą komendanta 
Ośrodka Armii Krajowej w Tłuszczu. 
Mieszkał wtedy w Chrzęsnem i Ulasku 
(dzisiejsze Stryjki). Brał udział w licz-
nych akcjach dywersyjnych przeciwko 
Niemcom na naszym terenie. To on 

dowodził spektakularnym odbiciem 
braci Wierzbów z aresztu policji grana-
towej w Tłuszczu. Uczestnik akcji „Bu-
rza”. Po wejściu wojsk radzieckich nie 
ujawnił się, kontynuując działalność 
w podziemiu jako pełniący obowiązki 

szefa tłuszczańskiej AK. Aresztowany 
przez NKWD w grudniu 1944 roku, 
został poddany okrutnym śledztwom 
przez NKWD i UB oraz skazany na 
więzienie. Wyszedł na mocy dwóch 
amnestii w 1947 roku.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk składa kwiaty na grobie ppłk.

28 marca 2016r. w hali wido-
wiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Tłuszczu odbył 
się turniej piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Tłuszcza dla rocznika 
2004/05, którego organizatorem 
był Tłuszczański Ośrodek Futbolu 
TOF „Bóbr”. 

W rozgrywkach 
wzięło udział 12 drużyn 
z Wyszkowa, Wołomi-
na, Sadownego, Ma-
rek, Tłuszcza, Jadowa, 
Ostrówka, Zielonki i 
Halinowa. Tyle zespo-
łów to gwarancja wielu 
emocji. Każda z drużyn 
reprezentowała bardzo 
wysoki poziom. Piękne 

bramki, składne akcje - to można było 
zobaczyć w każdym meczu. 

Trzecie miejsce zajęła ekipa Orłów 
Zielonka, która pokonała po rzutach 
karnych UKS Ostrówek. W finale zna-

lazły się drużyny Marcovii Marki oraz 
Huraganu Wołomin. Po bardzo emo-
cjonującym meczu puchar powędro-
wał do ekipy z Marek.

Królem strzelców został Kuba Lis 
z Marcovii, który zdobył w całym tur-
nieju 9 bramek. Najlepszym bramka-
rzem okazał się Wiktor Zych z Bugu 
Wyszków, a MVP rozgrywek został 
Adrian Zieliński z Sadownego. Wyróż-
nienie otrzymała również Natalia Kon-
druś z Korony Jadów.

Gra drużyna TKS Bóbr

Król strzelców Kuba Lis z 
Marcovii Marki i burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk

Zakończenie turnieju. Na zdj. 
drużyny oraz Prezes TKS Bóbr 
Tomasz Lech i Burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk
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CHWAŁA I CZEŚĆ BOHATEROM

Uroczystość rozpoczęła burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan wystrze-
lając z pistoletu startowego, po które-
go sygnale bieg rozpoczęło około stu 
uczestników. Podczas tegorocznego 
biegu chętnych było dwa razy więcej 
niż w ubiegłym. Miejmy nadzieję, że  
frekwencja będzie rosła  z roku na rok 
aby za kilka lat „Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” był bliższy większej 
ilości mieszkańców Gminy Wołomin. 
Po przebyciu przełajowego odcinka 
mierzącego 5889 metrów na mecie 
na uczestników czekały medale, a dla 
najszybszych zawodników puchary  i 
miejsce na podium.

Na obchodach Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych oprócz Elżbiety Radwan 
obecni byli również Minister Spraw 
wewnętrznych i administracji Mariusz 
Błaszczak, burmistrz Kobyłki Robert 
Roguski, profesor Jan Żaryn, Bogdan 
Grzenkowicz oraz Dariusz Loranty, 

W niedzielę 28 lutego 2016 roku o godzinie 9.00 odbył się II Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych objęty patronatem narodowym Prezydenta Andrzeja 
Dudy. Uczestnicy zgromadzili się przy ul. Niepodległości w Wołominie, która 
była jednocześnie początkiem trasy. Bieg ma na celu spopularyzowanie 
biegania jako zdrowego sposobu na życie wśród mieszkańców Wołomina 
i Kobyłki, lecz przede wszystkim uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych 
-  żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy 
wykazali się męstwem, patriotyczną postawą i przywiązaniem do tradycji 
niepodległościowych.

Aż na 11 mln złotych zostały już ogłoszone przetargi 
na inwestycje z tegorocznego budżetu Gminy 
Wołomin. Dzięki temu Wołomin jest liderem w 
procedowaniu inwestycji w powiecie wołomińskim. 

którzy wręczając nagrody uczestnikom 
wypowiadali się na temat Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych, podkreślając 
jak ważne jest upamiętnianie i oddanie 
wyrazów szacunku tym wyjątkowym 
ludziom, którzy poświęcili dla nas naj-
wyższą możliwą cenę - ofiarę życia. „II 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
objęty został  patronatem narodowym 
Prezydenta Andrzeja Dudy, patrona-
tem Burmistrza Wołomina i Kobyłki 
oraz starostwa powiatowego w Woło-
minie.  

Wołomin zdecydowanym 
liderem w inwestycjach

3 mln złotych oszczędności 
Efektem pozytywnego rozstrzygnięcia sześciu ogłoszonych przetargów bę-

dzie rozpoczęcie w tym roku budów ulic Grabicznej w Ossowie, Złotej, Kiejstu-
ta, Kolorowej, Szarej i Dworskiej. Z sukcesem zakończyły się z początkiem roku 
starania o dofinansowanie budowy ul. Grabicznej, na którą urzędnicy burmistrz 
Wołomina Elżbiety Radwan, z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019” pozyskali 3 mln złotych. Oznacza to, że z 
6 mln zł zaplanowanych w budżecie, wydatki gminy na tę budowę wyniosą tylko 
3 mln złote.

Nowy pasaż na os. Niepodległości
Mieszkańców osiedla Niepodległości w Wołominie ucieszy zapewne fakt, że 

prawdopodobnie jeszcze w marcu Urząd Miejski przedstawi koncepcję nowego 
pasażu, który połączy ulicę Kościelną z ulicą Lipińską. Inwestycja poprawi m.in. 
bezpieczeństwo przechodniów, w tym dzieci, które tą drogą chodzą do Szkoły 
Podstawowej nr 7. 

Powstaje południowa obwodnica Wołomina
Strategiczną inwestycją dla miasta jest budowa południowej obwodnicy Wo-

łomina. W tym roku projektowana jest ul. Zielona, która docelowo będzie łączyła 
się z ul. Graniczną. 

Dodatkowo burmistrz Wołomina chce również zmodernizować odcinek ul. 
Legionów dochodzący do ul. Zielonej. Oznacza to, że jadąc od Warszawy drogą 
634 będziemy mogli kiedyś skręcić w prawo przy Muzeum im. Nałkowskich i 
dojechać przy lesie, aż do al. Niepodległości przy cmentarzu. Ponadto mamy za-
planowaną budowę ul. Kmicica, która połączy Lipiny z aleją Niepodległości. Obie 
inwestycje będą miały istotny wpływ na odciążenie ruchu w centrum Wołomina. 

Najważniejsze plany zagospodarowania
Generalnie najważniejsze dla Wołomina, jak mówi wiceburmistrz Wołomi-

na, Edyta Zbieć,  są plany zagospodarowania przestrzennego. Bez nich nie przy-
ciągniemy nowych inwestorów, a potrzebujemy nowych miejsc pracy. Obecnie 
mamy 19 otwartych procedur z tym związanych, a planujemy dwie kolejne.

Dwie sale gimnastyczne na nowy rok szkolny
Z dużych inwestycji w tym roku Gmina Wołomin kończy budowę sal gimna-

stycznych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie i przy Szkole Podstawowej 
w Czarnej. Od nowego roku szkolnego dzieci będą mogły korzystać już z nowych 
możliwości realizacji wychowania fizycznego.
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W ubiegłym tygodniu bur-
mistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan wystosowała list do 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
w którym wnioskuje o objęcie 
patronatem narodowym 100 
rocznicy Bitwy Warszawskiej i 
apeluje o wsparcie dla projektu 
budowy Muzeum Bitwy War-
szawskiej 1920 roku w Ossowie.

Na wstępie listu padają słowa bę-
dące wyrazem troski o godne upa-
miętnienie Bitwy Warszawskiej: „(…) 
w 2020 roku przypada 100 rocznica 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, jed-
nej z tych batalii, które decydująco 
wpłynęły na losy całej Europy, a może i 
cywilizacji zachodniej. Polacy obronili 
wówczas Stary Kontynent przed najaz-
dem bolszewickim. Bitwa Warszawska 
była przełomem w trwającej od listo-
pada 1918 do października 1920 roku 
wojnie polsko-bolszewickiej – wielkim 
militarnym triumfie odrodzonej Rze-
czypospolitej. Niestety wciąż brakuje 
miejsca, które godnie opowie o zwy-
cięstwie Polski i ocaleniu Europy.”

Burmistrz Wołomina bezpośrednio 
nawiązuje do ubiegłorocznej inicjaty-
wy – apelu, łączącego słowa gen. Józefa 
Hallera z Odezwy do żołnierzy z 24 
sierpnia 1920 r. z współczesnym prze-
słaniem: „(…) Rodacy, Władze Pań-
stwowe i Samorządowe – spełnijmy 
obowiązek wobec tych, którzy dla nas 
obronili Polskę 95 lat temu. Spełnijmy 
obowiązek wobec przyszłych pokoleń, 
które wezmą odpowiedzialność za 
losy Ojczyzny. Nie zmarnujmy tamte-
go Zwycięstwa. Niech Siła i Duma 20 
roku trwa. Pamiętajmy o Historii 1920 
roku i stwórzmy razem Historię 2020 
roku.”

W liście czytamy m.in.: W Ossowie, 
gdzie 14 sierpnia 1920 roku Wojsko 
Polskie oraz żołnierze Armii Ochot-
niczej w bohaterskim boju odparli 
bolszewików, od ponad 95 lat trwa 
nieprzerwanie tradycja upamiętniania 
jednego z najważniejszych etapów Bi-
twy Warszawskiej. Zwieńczeniem kil-
kudziesięcioletniego wysiłku pokoleń 
mieszkańców naszej ziemi jest dojrza-
ła, realna idea budowy Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku. Idea, która 

jako jedyna w Polsce ma pozwolenie 
na budowę i godne miejsce. Niestety, 
brakuje dostatecznego wsparcia finan-
sowego i – przede wszystkim – cało-
ściowego narodowego planu, który 
nada naszemu projektowi odpowied-
nie ramy. 

12 marca br. w Bibliotece Uniwer-
sytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56, 
00-312 Warszawa, początek o godz. 
12:00) odbędzie się konferencja „Czas 
na Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 
roku – pamięć i zobowiązanie” – jak 
godnie upamiętnić największe polskie 
zwycięstwo militarne XX wieku?, któ-
rej organizatorem jest Stowarzyszenie 
Naukowo-Badawcze Instytut Histo-
ryczny „Bitwa Warszawska 1920”. Pre-
zes Instytutu Historycznego prof. dr 
hab. Grzegorz Łukomski deklaruje, że 
powołane w grudniu ubiegłego roku 
stowarzyszenie będzie stanowić zaple-
cze naukowe przedsięwzięcia i jedno-
cześnie liczy, że konferencja stanie się 
początkiem konstruktywnej współpra-
cy ponad podziałami i okazją do pre-
zentacji wszelkich pomysłów, inicjatyw 
i koncepcji związanych z uczczeniem 
100 rocznicy Bitwy.

List do Prezydenta RP to początek 
większej kampanii komunikacyjnej, 
której adresatami są władze państwo-
we, samorządowe, kościelne, a także 
organizacje pozarządowe. Pisma z 
apelem o wsparcie projektu otrzymali 
m.in. ministrowie obrony narodowej, 
rozwoju, kultury i dziedzictwa naro-
dowego. Wysłano blisko dwa tysiące 
pakietów promocyjnych zawierających 
list, folder, zaproszenie na konferen-
cję, ilustrowany kalendarz historyczny 
„Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy”, 
okolicznościową naklejkę. Władze 
Wołomina liczą na szerokie wsparcie 
inicjatywy, w tym pozyskiwanie środ-
ków finansowych na realizację projek-
tu, także z wykorzystaniem możliwo-
ści, jakie otwiera crowdfunding i CSR.

Nowością jest propozycja utworze-
nia w Ossowie i na sąsiadujących z nim 
terenach Parku Historyczno-Militar-
nego, obejmującego Muzeum i miejsca 
pamięci związane z Bitwą Warszawską 
1920 roku, w otoczeniu infrastruktu-
ry szkoleniowo-rekreacyjnej, na któ-
rą złożą się: strzelnice, parki linowe, 
ściany wspinaczkowe, tory przeszkód 
do szkolenia z zakresu przygotowania 
wojskowego i ochrony przeciwpożaro-
wej, pola i obiekty treningowe na po-
trzeby manewrów grup proobronnych, 
trasy terenowe dla różnych kategorii 
pojazdów, przestrzenie do organizacji 
inscenizacji i rekonstrukcji militar-
nych, zaplecze logistyczne (plac ape-
lowy, parkingi, wiaty, baza sanitarna, 
teren biwakowy, baza noclegowa, try-
buny do obserwacji rekonstrukcji). 

„Jednym zdaniem w Ossowie wi-
dzimy miejsce dla unikalnego połącze-
nia doświadczeń przeszłości z nauką 
na przyszłość. Sprzyjają temu bliskość 
stolicy, ukształtowanie terenu, położe-
nie w bezpośrednim sąsiedztwie pod-
warszawskich poligonów i na granicy 
trzech gmin powiatu wołomińskiego 
– Kobyłki, Zielonki i Wołomina, ale 
przede wszystkim wyjątkowa historia 
i dziedzictwo, w tym pamięć o boha-
terskiej śmierci księdza kapelana Igna-
cego Skorupki. Tak skonstruowany 

projekt ma szansę przyciągać tysiące 
gości nie tylko podczas corocznych 
obchodów „Cudu nad Wisłą”, połączo-
nych z inscenizacją Bitwy, ale każdego 
dnia – dzięki licznym wydarzeniom 
o charakterze patriotycznym, religij-
nym, kulturalnym, wychowawczym, 
edukacyjnym i szkoleniowym” – pod-
sumowuje Bartłomiej Rajchert, pełno-
mocnik ds. rozwoju i promocji miasta, 
koordynujący projekt.

30 kwietnia br., w sobotę rozpoczy-
nającą długi weekend majowy, chcemy 
zaprosić do Ossowa na rodzinny pik-
nik patriotyczny, połączony z wyjątko-
wą imprezą biegową Grom Challenge. 
Będzie to wiosenna edycja biegu, który 
ma już ponad trzyletnią tradycję. Or-
ganizatorzy zadbają o atrakcje odpo-
wiednie dla wszystkich kategorii wie-
kowych.

„Chcemy pokazać, jak Ossów może 
wyglądać na co dzień, stanowiąc atrak-
cyjną lokalizację dla miłośników ak-
tywności fizycznej i bezpośredniego 
kontaktu z historią – dodaje Rajchert 
– Naszym marzeniem jest, aby Ossów 
stał się miejscem kojarzonym z nowo-
czesnym patriotyzmem, rozumianym 
jako doskonała znajomość historii 
Polski, ale także głęboka świadomość 
odpowiedzialności za Ojczyznę, wy-
rażająca się gotowością do działania. 
Temu celowi ma służyć formuła Par-
ku Historyczno-Militarnego. Reali-
zacja koncepcji promowania kultury 
zachodniej w miejscu historycznego 
starcia ze Wschodem stanowi wyzwa-
nie dla zgodnego współdziałania – na 

rzecz kształtowania postaw patriotycz-
nych i proobronnych – administracji 
rządowej, samorządów różnych szcze-
bli, Wojska, Kościoła, Straży Pożarnej, 
stowarzyszeń paramilitarnych i wycho-
wawczych, organizacji pozarządowych 
oraz przedstawicieli nauki i biznesu.”

Burmistrz Wołomina Elżbieta Ra-
dwan i prezes Instytutu Historycznego 
„Bitwa Warszawska 1920” prof. dr hab. 
Grzegorz Łukomski kończą list słowa-
mi: Zwracamy się do Państwa z apelem 
o pomoc w rozwijaniu idei budowy 
Muzeum. Spełnijmy w ten sposób nasz 
obowiązek wobec tych, którzy ponad 
95 lat temu pod Warszawą obronili 
Polskę, Europę, chrześcijaństwo. Jest 
czas, aby dać świadectwo prawdzie 
historycznej, kształtować postawy pa-
triotyczne i móc z dumą powtórzyć za 
śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, 
że „warto być Polakiem; warto by na-
ród polski i jego państwo – Rzeczpo-
spolita – trwały w Europie”. Wspólnie 
podejmijmy wyzwanie budowy Mu-
zeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 
które opowie o wielkim polskim zwy-
cięstwie!

Szczegółowe informacje o projekcie 
można znaleźć w serwisie interneto-
wym BitwaWarszawska.org i na stronie 
facebook.com/InstytutHistorycznyBi-
twaWarszawska1920. Uruchomiony 
został również dedykowany kontakt 
telefoniczny i mailowy do obsługi pro-
jektu: +48 881 603 000, Muzeum@Bi-
twaWarszawska.org.

„Czas na Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku!”
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DĄBRÓWKA l Rozmowa z wójtem Radosławem Korzeniewskim

DĄBRÓWKA

Gmina chce pozyskiwać inwestorów dla siebie
i powiatu, a rozwijające się FGPW może nam

w tym pomóc…
- zauważa wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski 

Starosta Kazimierz Rakowski wy-
szedł z inicjatywą powołania Forum 
Gospodarczego Powiatu Wołomiń-
skiego, skupiającego zarówno przed-
siębiorców funkcjonujących na terenie 
powiatu, jak też przedstawicieli sa-
morządów -  wójtów i burmistrzów z 
tego terenu. W poprzednim numerze 
relacjonowaliśmy przebieg I Kongre-
su FGPW, który 17 lutego odbył się w 
Zielonce, a dziś wracamy tego tematu 
w rozmowie z wójtem Dąbrówki Ra-
dosławem Korzeniewskim.

„K.W.”: Panie Wójcie,  jakie wra-
żenia po pierwszym Kongresie Fo-
rum Gospodarczego Powiatu Woło-
mińskiego?

Radosław Korzeniewski: Pierwszy 
Kongres Forum Gospodarczego Po-
wiatu Wołomińskiego uważam za wy-
darzenie udane i co ważniejsze, dobrze 
rokujące. Muszę powiedzieć, że od-
niosłem pozytywne wrażenie z dwóch 
powodów.

Pierwszy jest taki, że na Kongresie 
faktycznie zebrała się wystarczająca 
liczba przedsiębiorców, i to poważnych 
przedsiębiorców z terenu powiatu wo-
łomińskiego, którzy samą swoją obec-
nością spowodowali, że przedstawi-
ciele centralnych urzędów i instytucji, 
takich jak chociażby: Polska Grupa 
Energetyczna, Gazownictwo Polskie, 
czy też przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji specjalizujący się w zakresie 
szkolnictwa zawodowego zadeklaro-
wali gotowość do dyskusji na konkret-
ne tematy, istotne dla rozwoju naszego 
regionu. Pojawił się również marsza-
łek województwa mazowieckiego pan 
Adam Struzik, zjawił się również były 
premier pan Waldemar Pawlak, który 
wygłosił wykład na temat energii od-
nawialnej. Obecni byli przedstawiciele 
ambasady Armenii, co oznacza, że po-
wiat jest gotowy wyjść ze swoją ofertą 
poza granice kraju, a to bardzo dobrze. 
Co ważne, pochylono się wreszcie nad 
koniecznością poprawy wizerunku 
powiatu wołomińskiego. Myślę, że to 
bardzo dobry początek i mam nadzie-
ję, że Forum Gospodarcze będzie w 
przyszłości właśnie taką płaszczyzną 
do konkretnych rozmów, które będą 
przynosić wymierne efekty jeżeli cho-
dzi o rozwój gospodarczy powiatu.

Proszę powiedzieć, czy Kongres 
faktycznie stanowił okazję do na-
wiązania kontaktów, które mogą 
być pomocne dla młodego samo-
rządowca, takiego jak Pan oraz go-
spodarze kilku innych gmin nasze-
go powiatu?

Sądzę, że tak. Ja osobiście jestem 
zadowolony z rozmów z przedsta-
wicielami chociażby PGE, ponieważ 
udało nam się uzyskać, jako samorzą-
dowi gminy Dąbrówka zapewnienie o 
uwolnieniu prądu. Już wyjaśniam co 

to oznacza. Otóż, wcześniej były wyda-
wane warunki techniczne tylko do 40 
kW, natomiast w tej chwili będą wyda-
wane do 300 kW. To oznacza, że jako 
gmina możemy zabiegać o pozyskanie 
nowych, dużych inwestorów, ponie-
waż przedsiębiorcy mogą swobodnie 
występować o te warunki przydzia-
łu mocy do 300 kW. Dotychczasowy 
przydział rzędu  40 kW był wystar-
czający dla małych firm, natomiast na 
naszych terenach inwestycyjnych przy 
trasie S-8 przedsiębiorcy potrzebują 
większego zapotrzebowania. W końcu 
będzie to możliwe.

Czyli można to uznać za pierw-
szy sukces aktywności wójta gminy 
Dąbrówka w ramach FGPW?

Nie chciałbym zapeszyć. Miejmy 
nadzieję, że sukces będzie całościowy, 
jeśli  rozmowy przełożą się na konkret-
ne ustalenia  również w przypadku Ga-
zownictwa Polskiego. W tym zakresie 
dla gminy Dąbrówka priorytetem jest 
zgazyfikowanie Sokołówka i Kołako-
wa, a muszę przyznać, że jak dotąd 
rozmowy szły nam opornie. Po Kon-
gresie jestem jednak dobrej myśli, gdyż 
udało nam się przenieść negocjacje na 
wyższy poziom.

Ponoć w każdej beczce miodu 
znajdzie się łyżka dziegciu. Czy w 
przypadku I Kongresu FGPW rów-
nież? 

W mojej ocenie, minusem była 
sztywna forma programu spotkania. 
Za dużo prezentacji i prelekcji, za mało 
czasu na merytoryczną dyskusję. Ja 
nadal nie dowiedziałem się co trapi 
przedsiębiorców na naszym terenie. 
Zabrakło mi też dyskusji nad możliwo-
ściami usprawnienia pracy starostwa. 
Niemniej liczę, że kolejne spotkania 
obejmą również i te istotne zagadnie-
nia. Wydaje mi się bowiem, że wszyscy 
doskonale rozumiemy, że dobrze funk-
cjonujący powiat to sprawna gmina, a 
odpowiednie relacje  wzajemne to z 

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że 
sezon inwestycyjny w gminie Dąbrówka już się 
rozpoczął. Jednym z  pierwszych realizowanych 
zadań jest budowa ok. 12 700 mb sieci 
wodociągowej, obejmującej cztery miejscowości.

Jak poinformował wójt Radosław 
Korzeniewski, gmina Dąbrówka przy-
stąpiła już do realizacji inwestycji pod 
nazwą „Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowościach Lu-
dwinów, Ostrówek, ul. Długa w Mało-
polu i ul. Miła w Chajętach”. 

Wykonawcą robót budowlanych 
jest Konsorcjum: Lider - Zakład Insta-
lacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski, 
Partner - Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Andrzej 
Ochenkowski, Paweł Ochenkowski z 

Ostrołęki.
Zadanie realizowane jest przez 

Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Gminy w Dąbrówce.

W ramach rozpoczętej inwestycji 
wybudowana zostanie sieć wodocią-
gowa o długości ok. 12 700 mb, do 
której przyłączonych zostanie 110 go-
spodarstw domowych położonych na 
terenie czterech sołectw.

Zakończenie inwestycji zaplanowa-
ne zostało na maj bieżącego roku.

/UG, rl/

Ruszyła budowa sieci wodociągowej
dla mieszkańców: Ludwinowa, Ostrówka, 

ul. Miłej w Chajętach i ul. Długiej
w Małopolu…

Grand Prix Gminy Dąbrówka w Piłce Siatkowej
– rozgrywki zakończone!

Za nami trzecia, ostatnia 
kolejka rozgrywek w ramach 
Grand Prix Gminy Dąbrówka w 
Piłce Siatkowej. W Turnieju pod 
honorowym patronatem Wójta 
Gminy Dąbrówka Radosława 
Korzeniewskiego, udział wzięło 
osiem drużyn.

Trzecia i zarazem ostatnia kolejka 
w ramach Grand Prix w piłce siatko-
wej, rozegrana została w przedostatnią 
sobotę lutego w hali sportowej Publicz-
nego Gimnazjum im. T. Kościuszki w 
Dąbrówce.

Do rywalizacji przystąpiło 8 dru-
żyn, czyli około 80 osób.

Drużyny zostały rozlosowane do 
dwóch grup, gdzie rywalizowano „każ-
dy z każdym” do dwóch wygranych se-
tów. Niespodzianek nie było. Najlepszą 
drużyną w trzecim turnieju oraz całym 
cyklu Grand Prix została „Czarna Skra” 
z dorobkiem 47 pkt. Drugie miejsce 
zajęła drużyna „Old Stars”, zdobywa-

jąc  43 pkt. Trzecie miejsce, pomimo 
słabszego występu w ostatnim turnie-
ju, zdobyła drużyna „Leszcze z mętnej 
wody”. (Gratulujemy).

Trzeba przyznać, że poziom turnie-
ju był niezwykle zróżnicowany. Były 
drużyny grające na bardzo wysokim 
poziomie oraz takie, które zgłosiły się 
do turnieju dla samej rozrywki.

Niewątpliwie jednak, już sama 
możliwość rywalizacji w duchu fair 
play oraz dobra zabawa towarzysząca 
rozgrywkom, pozwala mieć nadzieję, 
że za rok do turnieju zgłosi się jeszcze 
większa liczba drużyn.

Turniej zakończył się uroczystym 
podsumowaniem oraz wręczeniem 
nagród, pamiątkowych pucharów, me-
dali i dyplomów, ufundowanych przez 
Urząd Gminy w Dąbrówce i patrona 
honorowego pana wójta Radosława 
Korzeniewskiego.

/opr. R.L. na podst. dabrowka.net.
pl/

kolei, płaszczyzna do udanych rozmów 
z inwestorami.

Dziękujemy za rozmowę.
(R.L.)
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Burmistrz Radzymina
 informuje, że został ogłoszony 

nabór na wolne stanowisko urzęd-
nicze od specjalisty do inspektora 

ds. zamówień publicznych w Biurze Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie Miasta  

i Gminy Radzymin.
Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
5) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia, preferowane kierunki: administracja pu-

bliczna, prawo lub studia podyplomowe w zakresie   zamówień publicznych;
6) staż pracy – minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum trzyletnie do-

świadczenie w pracy przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamó-
wienia  publicznego;

7) znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do usta-
wy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

8)  znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postę-
powań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania 
kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu www.bip.radzy-
min.pl w zakładce Oferty Pracy w Urzędzie.

Wicher pokonał  Siatkarza
To było najłatwiejsze zwycię-

stwo siatkarzy Wichru Kobyłka 
w obecnym sezonie. W meczu 
IV ligi drużyna prowadzona 
przez Piotra Szymanowskiego 
pokonała na własnym boisku, 
w Zespole Szkół Publicznych nr 
2, KS Siatkarz Ząbki 3:0 (25:15, 
25:15, 25:17) i na dwie kolejki 
przed końcem rundy zasadni-
czej zajmuje pierwsze miejsce 
w tabeli.

 Wicher po wyjazdowych wygra-
nych w Warszawie z Legią 3:0, w Miń-
sku Mazowieckim 3:1 i w Lipowcu Ko-
ścielnym 3:0 gościł w Kobyłce rywala 
zza miedzy. Wprawdzie drużyna z Zą-
bek zajmuje jedno z ostatnich miejsc, 
ale potrafi napsuć krwi mocniejszym 
zespołom. W pierwszej rundzie prze-
grała z Wichrem 2:3, a niedawno w tie-
breaku pokonała prowadzący w tabeli 
GOSiR Mrozy. Ten ostatni wynik da-

wał szanse kobyłczanom na wskocze-
nie na pozycję lidera. Trzeba było tylko 
zwyciężyć za trzy punkty. Tak też się 
stało. Wicher zmiótł Siatkarza z par-
kietu. W każdym z setów dominował, 
a efektowne akcje wzbudzały aplauz u 
kibiców, którzy przyszli na mecz.

Piotr Szymanowski, który jest gra-
jącym trenerem, był zadowolony, ale 
przyznał: - Nie lubimy takich meczów, 
gdy jesteśmy faworytem. Tym bardziej, 
że musieliśmy wygrać za trzy punkty i 

to najlepiej 3:0. Niby było łatwo, lekko i 
przyjemnie, ale każda seria straconych 
punktów mogłaby spowodować ner-
wowość w naszym zespole. Na szczę-
ście nie zeszliśmy poniżej pewnego 
poziomu i wypunktowaliśmy rywala. 
Plan wykonaliśmy i mam nadzieję, że 
do ostatniego meczu będziemy liczyć 
się w walce o pierwsze miejsce w na-
szej grupie. Wszystko jest w naszych 
rękach, paradoksalnie dzięki Ząbkom, 
które zabrały punkty Mrozom. Teraz 
czeka nas na własnym boisku mecz o 
pierwsze miejsce z Mrozami.

 Na razie Wicher wyprzedza naj-
groźniejszego rywala o trzy punkty, ale 
Mrozy mają dwa mecze mniej. Jeśli je 
wygrają, wyprzedzą naszą drużynę. 11 
marca  w Zespole Szkół Publicznych nr 
2 o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie 
na szczycie: Wicher - Mrozy. Zwycię-
stwo gospodarzy za trzy punkty spo-
woduje, że to Wicher przed ostatnią 
rundą będzie liderem.

Mam nadzieję, że ze wsparciem 
kibiców pokonamy Mrozy, a w ostat-
niej kolejce na wyjeździe Ciechanów i 
do play off przystąpimy z pierwszego 
miejsca. To znacznie ułatwiłoby walkę 
o awans do trzeciej ligi - dodał Szyma-
nowski.

 Po zakończeniu fazy zasadniczej 
- w marcu - cztery najlepsze drużyny 
z tej grupy (B) spotkają się z czołową 
czwórką grupy A w walce o trzecią 
ligę.

Blisko sto osób wzięło udział
w Biegu Tropem Wilczym

28 lutego, na terenie całej Pol-
ski odbyły się biegi upamiętnia-
jące Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W Gminie 
Wieliszew już po raz  drugi spo-
tkaliśmy się przy Hali Sportowej 
by wspólnie pokonać dystans 
1963 m.

Spotkanie zaczęło się od apelu pa-
mięci przygotowanego przez uczniów 
z Gimnazjum Gminnego, pod opieką 
Bogumiła Makowskiego. Program 
artystyczny obejmujący piosenki, ma-
teriały multimedialne i specjalnie do-
brane teksty, wprowadził uczestników 
w podniosły, uroczysty nastrój.

Następnie uczestnicy biegu dostali 
symboliczne goździki i wspólnie ruszy-
li. Celem był biały krzyż stojący przy 
Jeziorze Wieliszewskim, który stanął 
na łąkach wieliszewskich w 75. Rocz-
nicę Powstania Państwa Podziemnego. 
Trasa wynosiła w sumie 1963 m (do 

krzyża i z powrotem do hali), co było 
odwołaniem do roku, w którym zginął 
ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Fran-
czak ps. Lalek.

Po dobiegnięciu na miejsce,  każdy 
złożył kwiaty, zostały również zapalo-
ne znicze.

Metą biegu była Hala  Sportowa 
a  na wszystkich uczestników czekały 
pamiątkowe medale oraz słodki po-
częstunek.

Data święta – Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych nawią-
zuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia 
w warszawskim więzieniu na Mokoto-
wie wykonano wyrok śmierci na sied-
miu członkach IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
W latach 1944-1956 z rąk polskich i 
sowieckich komunistów zginęło około 
9 tysięcy żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego. Wykonano ponad 4 
tysiące wyroków śmierci na polskich 
patriotach.

-info UM-
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Za nami Pierwsze Dyktando Miejskie
o Pióro Burmistrza Radzymina!

„Jestem arcymistrzem
Nie najłatwiej jest rozeznać się w kuluarach bezbłędnej polszczyzny. Nierzad-

ko nie wiadomo, jak co napisać, a wielu marzy się zdobycie wawrzynu i nie spo-
sób odwieść od tej idei tych, których jak magnes ciągnie prestiż i permanentnie 
stają do przeróżnych kwizów. A nuż się uda, myślą. By triumfować, trzeba być 
nie lada chojrakiem i sięgnąć w głąb tej branży, gdzie niemalże co i rusz to za-
gwozdka. Jest ich istny mór! I tak, chcąc ewoluować, przyciągać na fanpage’u,  w 
koło Macieju należy odświeżać zasób wiedzy i zakuwać, lecz tak, by nie kłuło to 
kontrkandydatów w oczy. Ta katorżnicza praca nad orientacją w pisowni bywa 
prawdziwą mordęgą i może być piętą achillesową.

Kontempluję współzawodników  i rozważam, by zgoła nie rzec, drążę temat 
mojego jestestwa na parnasie. 

Dalej, chyżo, spróbujcie mnie przechytrzyć! Cha, cha! Mam w sobie swadę, 
hart ducha i niczym zwycięski chart wygram tę corridę. Niestraszne mi anachro-
nizmy, a nawet słowa nowo powstałe, choć tworzą nieraz prawdziwe kolaże. 
Doprawdy, widzi mi się, iż to ja zostanę arcymistrzem. Ech, mrzonki, miraże… 
Jestem bladozielony, że się zhańbię i sknocę tę niemalże dziewięćdziesięcioipółz-
daniową wypowiedź. Żegnaj Morze Bałtyckie, żegnaj „Poradniku Domowy” i 
dźwięki reggae, świadkowie mej hipotetycznej chwały… Czy czeka mnie ohydny, 
nikogo niedziwiący blamaż?  Heros ze mnie, czy też niby-uczony? Ej, batożyć 
mnie i chłostać za nygusostwo! A może jednak jest nadzieja na wygraną, choćby 
ex aequo? Superceną za victorię byłby swoisty fanklub, w poprzek ulicy Obfitej w 
Zgierzu. Tam mógłbym się szwendać w glorii, a z fankami-hobbystkami, rodem 
zgierzankami, odpicowanymi w minispódniczki grałbym w mariaszka. Zatem, 
do boju, nie zdzierżę obsuwy!”

W minioną niedzielę, 28 lute-
go w Miejskiej Sali Koncertowej 
im. F. Chopina w Radzyminie, 
odbyło się pierwsze Dyktando 
Miejskie o Pióro Burmistrza 
Radzymina, w którym udział 
wzięło ponad czterdziestu 
uczestników.

Radzymińskie dyktando zorganizo-
wano w ramach obchodów przypada-
jącego kilka dni wcześniej Dnia Mowy 
Ojczystej. Tekst dyktanda odczytała pani 
Eugenia Herman, znakomita aktorka, 
którą mogliśmy oglądać niegdyś na scenie 
Teatru Polskiego w Warszawie, a także w 
licznych rolach filmowych i serialowych. 
Już pierwsze odczytanie tekstu wzbudzi-
ło wśród uczestników poruszenie.

Wejść do pierwszej szóstki, a tym 

bardziej stanąć na podium nie było ła-
two, gdyż tekst był trudny i pełen puła-
pek ortograficznych i interpunkcyjnych. 
Przygotowała go pani Aneta Harasim, 
polonistka i korektor prasowa.

Trzeba jednakże powiedzieć, że wszy-
scy, nawet najmłodsi uczestnicy ukoń-
czyli pisanie. Niemniej zwycięzca był 
tylko jeden, a został nim pan Adam Po-
pławski, który odebrał z rąk burmistrza 
Krzysztofa Chacińskiego główną nagro-
dę – pióro wieczne. Serdecznie gratulując 
zwycięzcy dodajmy, że kolejne miejsca 
zdobyli: Agnieszka Kostrzon, Piotr Kop-
ka, Agnieszka Zdanowska-Kopka, Sabina 
Kalińska oraz Paweł Maśluch. Dla pierw-
szych sześciu osób, a także dla najmłod-
szych uczestników organizatorzy przygo-
towali kubeczki z herbem Radzymina.

W znakomitym polonistycznym jury 
zasiadły nauczycielki radzymińskich 
szkół, panie: Dorota Ziomek, Barbara 
Pamrowska, Lidia Banasiak, Anna Ma-
chalska, Gabriela Oleksy, Iwona Jaworska, 
Magdalena Krysiak, Ewelina Białkowska, 
Anna Szymanis, Hanna Sobańska-Ro-
stek, Dominika Szewczyk, Irena Pałaś 
i Małgorzata Grabowska. Dziękujemy! 
Czas oczekiwania na wyniki dyktanda 
umilił mini koncert w wykonaniu Marka 
Stachewicza i Leszka Kupca.

Następne dyktando i następne pióro 
Burmistrza Radzymina do wygrania już 
za rok! Tymczasem dla chętnych, któ-
rzy chcą spróbować swoich sił w domu , 
przedstawiamy tekst tegorocznego dyk-
tanda (autorka: Aneta Harasim):

Odbywająca się w ubiegła 
środę, 24 lutego sesja w Radzy-
minie przyniosła zmiany na sta-
nowiskach: Przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz przewod-
niczących: Komisji Rewizyjnej i 
Komisji Rolnej. Stało się tak na 
wniosek skupiającego 11 rad-
nych Klubu „Praworządność i 
Rozwój”, który obecnie stanowi 
główną siłę w radzymińskiej 
Radzie.

Radni z klubu „Praworządność i 
Rozwój”, o którego powstaniu poinfor-
mował jeszcze na styczniowej sesji, ów-
czesny wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Dobrzyniecki, stosowne 
wnioski o odwołanie Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, a także Przewodniczą-

cych Komisji Rewizyjnej i Rolnej złożyli 
w dniu 15 lutego. Jak czytamy w treści 
rzeczonych pism, wniosek o odwołanie 
z funkcji Przewodniczącego Rady Miej-
skiej  „jest wynikiem składanych przez 
radnego Zbigniewa Jabłońskiego, w trak-
cie grudniowych komisji Rady Miejskiej, 
przegłosowanych oficjalnie wniosków, 
dotyczących modyfikacji projektu bu-
dżetu na rok 2016, wynikających jedy-
nie z potrzeby wąskiej grupy Radnych i 
nieuwzględniających dobra ogółu miesz-
kańców Miasta i Gminy Radzymin. W 
ocenie Radnych KR PiR, postawa taka 
nie zapewnia oczekiwanej współpracy 
ogółu Radnych i nie służy właściwemu, a 
w konsekwencji harmonijnemu rozwojo-
wi Miasta i Gminy Radzymin”. Natomiast 
w stosunku do radnej Izabeli Paciorek 
– przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
„wniosek jest wynikiem braku realizacji 
statutowych obowiązków Komisji Rewi-
zyjnej, wynikających z par. 61 ust. 2 Sta-
tutu Gminy Radzymin, tj. nieprzedłoże-
nia Radzie Miejskiej do dnia 31 grudnia 
2015r. planu pracy Komisji na rok następ-
ny celem zapoznania się i zatwierdzenia. 
Z kolei, w stosunku do radnej Małgorza-
ty Dyniewicz – przewodniczącej Komisji 
Rolnej „ wniosek jest wynikiem utraty 
zaufania Radnych do Przewodniczącej w 
związku ze złożonym i przegłosowanym 
na Komisji w grudniu 2015, wnioskiem 
dotyczącym zmian w budżecie na rok 
2016, realizującym potrzeby jedynie wą-
skiej grupy Radnych.” Biorąc pod uwagę 
przedstawione powyżej fakty oraz utratę 
zaufania do w/w osób, jedenastu radnych 
wchodzących w skład Klubu Radnych 
„Praworządność i Rozwój”:  Krzysztof 
Dobrzyniecki, Mariusz Wilkowski, Ka-
rolina Sochacka, Paweł Pakuła, Andrzej 
Dąbkiewicz, Wojciech Rybarczyk, Tade-
usz Jędrasik, Elżbieta Wołynko, Tomasz 
Wąsik, Kevin Aiston i Piotr Rembelski 
opowiedziało się za zmianami.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, 
iż zarówno Zbigniew Jabłoński, jak też 
Izabela Paciorek oraz Małgorzata Dynie-
wicz nie zgodzili się z zarzutami kolegów 
z Rady Miejskiej. Zbigniew Jabłoński 
przedstawił obszerną listę postulowa-
nych przez siebie i dziewięcioro pozo-
stałych radnych (z MWS i PO) zmian do 
budżetu 2016 r., które obejmowały szereg 
inwestycji z zakresu remontów i oświe-
tlenia dróg na terenie miasta i gminy, a  
które nieoczekiwanie stały się głównym 
punktem wniosku o odwołanie. A wła-
ściwie pretekstem do przeprowadzenia 

zmian, gdyż jak przyznał w trakcie dys-
kusji Krzysztof Dobrzyniecki w imieniu 
radnych Klubu „Praworządność i Roz-
wój”, współpraca z Przewodniczącym Ja-
błońskim przez ostatni rok nie układała 
się najlepiej.

Wymiana argumentów w trakcie dys-
kusji na niewiele się zdała, gdyż układ sił 
pozostał niezachwiany, w myśl politycznej 
zasady „silniejszy bierze wszystko”. Naj-
pierw w głosowaniu tajnym jedenastoma 
głosami dokonano odwołania Zbigniewa 
Jabłońskiego z funkcji Przewodniczące-
go Rady Miejskiej, następnie wybierając 
w jego miejsce Krzysztofa Dobrzyniec-
kiego. W kolejnych głosowaniach, tym 
razem jawnych zadecydowano o odwo-
łaniu Izabeli Paciorek z funkcji przewod-
niczącej Komisji Rewizyjnej i powołaniu 
na jej miejsce Karoliny Sochackiej, a 
także odwołano Małgorzatę Dyniewicz z 
funkcji przewodniczącej Komisji Rolnej, 
dokonując wyboru na to stanowisko rad-
nego Wojciecha Rybarczyka.

W ten sposób zjednoczone siły rad-
nych startujących w 2014 r. z KWW 
„Radzymin Nowe Pokolenie”, KWW 
„Jeden Powiat Centrum Samorządowe”, 
KW „Prawo i Sprawiedliwość”, a nawet 
w przypadku jednego radnego z KWW 
„Mazowiecka Wspólnota Samorządo-
wa” zdołały po kilkunastu miesiącach 
stworzyć nową, większościową frakcję 
w Radzie Miejskiej w Radzyminie i fak-
tycznie przejąć na siebie cały ciężar wła-
dzy. Z kolei, radni z KWW „Mazowiecka 
Wspólnota Samorządowa” przy wsparciu 
jednego radnego z KW „Platforma Oby-
watelska”, którzy do niedawna stanowili 
główną siłę w Radzie, odebrali cenną lek-
cję demokracji, przekonując się, że nawet 
jeden głos ma znaczenie. W przypadku 
Zbigniewa Jabłońskiego utrata zaufania 
ze strony Andrzeja Dąbkiewicza sprawi-
ła, że zamiast funkcji Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, będzie mógł co najwyżej 
piastować funkcję przewodniczącego 
opozycji. Z kolei, dla stawiającego pierw-
sze kroki w samorządzie Krzysztofa 
Dobrzynieckiego rosnące zaufanie kole-
gów radnych i przyjaźń z burmistrzem 
Krzysztofem Chacińskim, otwiera szero-
kie możliwości „współrządzenia” gminą.

Mając powyższe na uwadze, nie po-
zostaje nic innego, jak tylko życzyć oby-
dwu Panom Przewodniczącym (Rady i 
domniemanej opozycji) pomyślności w 
nowych rolach, a najlepiej zgody.

/R. S. Lewandowski/

Krzysztof Dobrzyniecki nowym Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Radzyminie…


