
nr 10
 15 marca 2016

str. 12 str. 11str. 8,9

Konwent 
Wójtów

i Burmistrzów
Powiatu

Węgrowskiego
10 marca w Szkole Podsta-
wowej  im. H. Sienkiewicza w 
Grębkowie odbył się Konwent 
Wójtów i Burmistrzów Powi-
atu Węgrowskiego, którego 
przewodniczącym od lat jest 
Mieczysław Wójcik – wójt Gmi-
ny Stoczek. 
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LEGIONOWO l „Dobra zmiana” dociera do miasta?

Quo Vadis Legionowo
Od kilku tygodni wielką karierę w Legionowie robią 
plotki. Na zasadzie jedna pani drugiej pani na ucho. 
W każdej plotce jest coś  wszak na rzeczy.

WYSZKÓW l I Wyszkowskie Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz

Udana promocja Wyszkowa
i przedsiębiorców

str. 8

str. 14 str. 10





315 marca 2016REKLAMY JUŻ OD  1290 ZŁ  e-mail: kurier-w@o2.pl

WYSZKÓW l Spotkanie Ministra z mieszkańcami

Kolejne spotkanie z mieszkańcami 
podsumowujące 100 dni rządów Prawa 
i Sprawiedliwości odbyło się w niedzie-
lę 13 marca 2016 r. w Bibliotece M-G w 
Wyszkowie.

Gospodarzem spotkania był Za-
rząd Powiatowy PiS w Wyszkowie 
na czele z Waldemarem Sobczakiem. 
Gość - minister, przewodniczący Ko-
mitetu Stałego Rady Ministrów Hen-
ryk Kowalczyk rozpoczął rozmowę na 
temat 100 dni rządów Premier Beaty 
Szydło od prezentacji multimedialnej 
przedstawiającej kluczowe momenty, 
w których brał udział. Wcześniej ze-
branych przywitał Waldemar Sobczak, 
a Anna Król przedstawiła sylwetkę i 
dokonania Henryka Kowalczyka. Sam 
Minister przybliżył zebranym, czym 
się zajmuje w Radzie Ministrów - ko-
ordynacja i kontrola zadań. Następ-
nie podsumował realizację obietnic 
składanych przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Jak podkreślał 47 ustaw zostało 
uchwalonych w ciągu 100 dni rządu 
Premier Beaty Szydło. Wiele z nich 
było mało medialnych, ale koniecz-
nych w celu uporządkowania spraw i 
z zakresu wielu dziedzin. W słynnej 
niebieskiej teczce, którą pokazywała 
Premier Beata Szydło, było 14 ustaw. 
Minister Kowalczyk skupił się na 
najważniejszych rozpoczętych lub 
przyjętych ustawach tj.: cofnięcie „ha-
niebnego zapisu” o odbieraniu dzieci 
z powodów ekonomicznych z rodzin, 

pomoc dla rodzin na czele z programem 500+, cofnięcia 
6-latków ze szkół, dyskusja o oświacie i m.in. likwidacja 
godzin karcianych, dwie ustawy rolne, 
czyli o ubezpieczeniach upraw rolnych 
oraz ochronie zmiemi, zmiany usta-
wy o wieku emerytalnym, minimalna 
płaca na poziomie 12 zł za godzinę, 
podatki: podatek od handlu, podatek 
bankowy, wprowadzona klauzula uni-
kania podatków dla podmiotów zagra-
nicznych, nowelizacja podatku VAT 
(zapobieganie wyłudzeniom podatku), 
służba zdrowia, czyli darmowe leki 
dla seniorów, prace nad zmianą całego 
systemu służby zdrowia łącznie z likwi-
dacją NFZ, obniżenie 3-krotne płac dla 
prezesów, dyrektorów przedsiębiorstw i 
spółek państwowych, ustawy o prawie 
wodnym, ustawa o krwiodawstwie. 

Prawo i Sprawiedliwość nie ma za-
miaru zakończyć wsparcia rodzin na 

500 zł, będzie dalszy rozwój tej pomocy, gdyż uważają, że da 
on efekty i zwiększy się  liczba dzieci w rodzinach. Następny 
program dot. mieszkań na wynajem. Będą również obniżać 
emerytury „Ubeków” - „Oprawcy otrzymują wielokrotnie 
więcej emerytury niż ich ofiary” - mówił Minister. Jak się 
okazuje w trakcie poprzednich rządów PiS już raz próbowali 
to zrobić, ale Trybunał Konstytucyjny ustawę uchylił. 

Podsumowując stwierdził, że zakładają pracę na dwie 
najbliższe kadencje. „Już teraz widać zmiany pozytywne - 
wpływy podatkowe w styczniu zwiększyły się o 2 miliardy 
złotych… Myślimy, że II półrocze pozwoli na wyraźniejsze 
symptomy wzrostu”. Ma też nadzieje na 2 lub 3 dzieci w ro-
dzinach, a płace minimalne na poziomie 3 - 4 tysięcy, a nie 
1800 zł.

W dalszej części odpowiadał na pytania z sali, które doty-
czyły m.in.: Trybunału Konstytucyjnego, zmian w mediach, 
zwolnienia emerytur z podatku, kontroli ZUS, upublicz-

nienia aneksu i ujawnienia tajnych 
współpracowników, o KOD… 

Poruszono bardzo ważną sprawę 
- potrzeby większej ilości informacji 
ze strony rządu. Tu Minister z uwaga 
słuchał, gdyż brak rzetelnej i szyb-
kiej informacji, co robi rząd, dlacze-
go i jak to wyjaśniać innym, staje się 
bolesne w środowiskach nie tylko 
PiS-owców, ale też sympatyków oraz 
osób oczekujących na zmianę. Z ko-
lei w tym braku informacji bardzo 
głośno słychać głosy opozycji, dzia-
łaczy PO, Nowoczesnej, czy innych 
środowisk. Szczególnie trudno jest 
tu w małych środowiskach. 

Kolejna sprawą było kontrower-
syjne zachowanie Ministra Rolnic-
twa związane ze stadninami koni i 
tego typu bieżące spraw. Na pewno 
spotkanie było bardzo pożyteczne i 

wyjaśniło zebranym wiele kwestii polityki Prawa i Sprawie-
dliwości.                   /Janina Czerwińska/ 

Minister Henryk Kowalczyk o 100 dniach
rządu Premier Beaty Szydło
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OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Syndyk masy upadłości KOBUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z sie-

dzibą w Zielonce zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym, które-
go przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
znajdującej się w miejscowości Kobyłka (gmina Kobyłka, powiat woło-
miński, województwo mazowieckie), obręb ewidencyjny 09, składającej 
się z działki ewidencyjnej nr 64 o powierzchni 3.427 m², zabudowanej 
budynkiem o charakterze produkcyjnym o powierzchni użytkowej 3.323 
m², dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00021310/1 oraz z działki 
ewidencyjnej nr 65 o powierzchni 2.241 m², zabudowanej budynkami o 
charakterze biurowo-magazynowym i biurowo-mieszkalnym o łącznej 
powierzchni użytkowej 1.236,52 m², dla której Sąd Rejonowy w Wołomi-
nie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 
WA1W/00021311/8, wchodzącej w skład masy upadłości KOBUS S.A. 
z siedzibą w Zielonce. Syndyk informuje, iż działka nr 64 wchodząca w 
skład nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem niniejszego prze-
targu, nie ma prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej (ulicy 
Dworkowej). Dostęp do drogi publicznej faktycznie odbywa się poprzez 
stanowiącą własność osoby trzeciej działkę numer 66, jednakże dostęp ten 
nie jest prawnie zapewniony.

Cena wywoławcza: 1.980.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 
osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 kwietnia 
2016 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Go-
spodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czernia-
kowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami 
poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w 
zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej ko-
percie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do 
wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 
165/15” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZE-
TARGOWA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI” i zawierać dokładne 
oznaczenie składającego ofertę. Oferta zakupu powinna zawierać:

a. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), 
miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta;

b. dokładne oznaczenie przedmiotu przetargu, na który składana jest 
oferta (patrz punkt 1 Regulaminu przetargu);

c. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą oraz słownie) 
równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen 
decyduje kwota wyrażona słownie;

d. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewiden-
cji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z 
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); 

e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są 
one prawem wymagane (w tym pełnomocnictwa);

f. w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, 
że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w licytacji jest 
uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży 
nieruchomości za oferowaną cenę (UWAGA: przetarg dotyczy nierucho-
mości – art. 228 i 229 oraz 393 i 394 K.s.h.);

g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i 
spełnia warunki określone tym regulaminem oraz że bezwarunkowo ak-
ceptuje treść regulaminu przetargu;

a. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu oraz zawar-
ciem umowy sprzedaży;

h. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fak-
tycznym oferowanej nieruchomości, oraz jej wyceną i nie wnoszeniu z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń, w szczególności wobec braku prawnie zapew-
nionego dostępu do drogi publicznej działki nr 64 wchodzącej w skład nie-
ruchomości gruntowej, będącej przedmiotem niniejszego przetargu;

i. oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego 
oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 
faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy 
sprzedaży.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium na zasa-
dach określonych w Regulaminie przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2016 r., w gmachu Sądu Rejo-
nowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali 
nr 119 o godz. 13:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka 
w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie 
nieruchomości położonej w Kobyłce i uczestnictwa w przetargu sądowym 
dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.
com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości jak również w Sądzie Rejono-
wym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościo-
wych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Świadczenie wychowawcze wprowadziła 
ustawa z 11 lutego 2016 roku o pomocy pań-
stwa w wychowaniu dzieci. Ustawodawca na 
samorządy gminne scedował obowiązek jej 
wprowadzenia i realizacji.

W gminie Wyszków mieszka około 2343 ro-
dzin, w których jest więcej niż jedno dziecko. Licz-
ba dzieci do 18. roku życia na naszym terenie to 
około 8400. Ze świadczeń rodzinnych w OPS ko-
rzysta blisko tysiąc rodzin. W ramach świadczenia 
wychowawczego na pierwsze dziecko kryterium 
dochodowe zostało zmienione w porównaniu do 
tego obowiązującego w świadczeniach rodzinnych 
(z 674 na 800 zł) - stąd zakładamy, że ze świadcze-
nia wychowawczego na pierwsze dziecko może 
zechcieć skorzystać około tysiąca kolejnych rodzin. 
Szacujemy, że liczba rodzin, które postanowią zło-
żyć wniosek i skorzystać ze świadczenia na pierw-
sze i pozostałe dzieci w gminie Wyszków wynosić 
będzie około 3,5 tysiąca. 

Od momentu uchwalenia ustawy samorządy 
mają siedem tygodni na przygotowanie się do re-
alizacji programu: przygotowanie i wyposażenie 
pomieszczeń, zatrudnienie i przeszkolenie kadry, 
instalację systemów informatycznych, zorganizo-
wanie obiegu dokumentów i pracy przy obsłudze i 
realizacji wniosków. 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ Gminy Wyszków w 
przygotowaniach do realizacji świadczenia

•  16 lutego burmistrz Wyszkowa powołał zespół 
do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci i zdecy-
dował, że w gminie Wyszków realizacją ustawy 
zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wyszkowie. Na czele zespołu stanęła Agnieszka 
Mróz, dyrektor OPS, a w jego składzie znaleźli się 
urzędnicy ośrodka, a także urzędnicy Urzędu Miej-
skiego. Zadania podzielone zostały na te związane z 
finansowaniem świadczenia i jego obsługi, logistyką 
i infrastrukturą, kadrą i obsługą merytoryczną, po-
lityką informacyjną oraz obsługą informatyczną.

•  17 lutego opublikowany został tekst ustawy o 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci

•  18 lutego zespół na swoim kolejnym posiedze-
niu zaplanował przebieg prac remontowych w bu-
dynku WOSiR (dawna część restauracyjna), gdzie 
decyzją burmistrza zlokalizowane zostało Centrum 
dla Rodziny, jako miejsce realizacji świadczenia. 
Wyszkowski OPS nie jest w stanie w swojej obecnej 
siedzibie prowadzić dodatkowej obsługi interesan-
ta, konieczne było wskazanie innej lokalizacji. Na 
mocy umowy najmu pomiędzy WOSiR, a OPS 
ośrodek korzystać będzie z dawnej części restaura-
cyjnej. W krótszej perspektywie do budynku WO-
SiR przy ul. Kościuszki przeniesiony zostanie dział 
świadczeń rodzinnych OPS (maj-czerwiec 2016), a 
w dłuższej (do końca 2017 roku) - cały ośrodek. 

•  19 lutego przedstawiciele zespołu na czele z 
przewodniczącą wzięli udział w szkoleniu w War-
szawie, w dotyczącym realizacji ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. Spotkanie otwo-
rzyła minister Elżbieta Rafalska oraz wojewoda 
mazowiecki Zdzisław Sipiera.

•  23 lutego rozpoczęły się prace demontażo-
we w części budynku WOSiR przewidzianej pod 
realizację świadczenia wychowawczego, pracami 
demontażowymi zajęli się pracownicy grupy inter-
wencyjnej pod kierownictwem Andrzeja Gelo. 

•  26 lutego zespół przyjął schemat zatrudnienia 
pracowników, którzy będą zajmować się realizacją 
świadczenia 

•  2 marca rozpoczął się remont pomieszczeń, 
w wyniku zapytania ofertowego wyłoniona została 
firma Moderator z Wyszkowa, która zaproponowa-
ła kwotę 63 tysięcy złotych. Jednocześnie z rozpo-
częciem remontu złożone zostały zapytania na za-
kup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. 

•  4 marca na posiedzeniu zespół ustalił zakres 
prac i wyposażenia informatycznego, wraz z har-
monogramem działań informatyków w zakresie 
instalacji systemów i stanowisk pracy w Centrum 
dla Rodziny. To jeden z najtrudniejszych obszarów 
związanych z realizacją świadczenia. 

•  14 marca samorząd rusza z kampanią infor-
macyjną dotyczącą świadczenia wychowawczego, 
korzystając ze wszystkich swoich komunikatorów, 
od 21 marca kolportowana będzie ulotka informa-
cyjna dotycząca zasad realizacji świadczenia, uru-
chomiony zostanie telefon, gdzie również urzędni-
cy będą informować o zasadach świadczenia

•  18 marca planowane jest szkolenie dla wszyst-
kich pracowników, którzy w gminie Wyszków ob-
sługiwać będą proces realizacji świadczenia wycho-

500+ jak samorząd
wyszkowski realizuje 

rządowy program, czyli 
wyzwania i działania

wawczego 
•  21 marca planowane jest zakończenie prac remontowych – 

upływa termin zgodnie z umową z firmą Moderator. 
•  do 24 marca planowany jest montaż wyposażenia i instalacja 

sprzętu komputerowego
•  do 25 marca zakładamy zakończenie przygotowań techniczno 

– logistycznych 
•  1 kwietnia godz. 8.00 – rozpoczęcie wydawania druków i przyj-

mowania wniosków oraz realizacji świadczenia wychowawczego.
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Udana promocja Wyszkowa i przedsiębiorców
13 marca 2016 r. w hali spor-

towej Wyszkowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji po raz pierw-
szy zaproszono wystawców i 
mieszkańców na targi budow-
lane. Jak szacują organizatorzy, 
ilość osób zainteresowanych 
ofertą przekroczyła 3.000.

I Wyszkowskie Targi Budowlane i 
Wyposażenia Wnętrz rozpoczęły się 
od godziny 10.00, a ok. godz. 12.00 
nastąpił moment oficjalnego otwarcia 
dokonanego przez burmistrza Wy-
szkowa Grzegorza Nowosielskiego. 
Wraz z nim na scenie pojawiła się 
prowadząca imprezę na temat targów 
Martyna Kupczyk znana publiczności 
z programu telewizyjnego „Nasz nowy 
dom”. 

Kilkadziesiąt stoisk reprezentują-
cych przedsiębiorstwa i firmy swobod-
nie i przestronnie rozlokowanych na 
terenie hali sportowej kusiło zwiedza-
jących swoimi ofertami. Na każdego 
czekały materiały promocyjne, gadże-
ty, słodkie niespodzianki i oczywiście 
kompetentni przedstawiciele. Wystawy 
produktów przyciągały wzrok. Wśród 
wystawców były firm typu: DEKORAP, 
SENATOR MEBLE, OKNO-POL, 
projektanci np.: Pracownia Projektowa 
Groszyk, AMPLICAD s.c., PBiP pro-
jekt, firmy zajmujące się budową np. 
WTBS, REMBUD, HOME Developer, 
INSBUD, BUDIKON, bud-bet, banki: 
Stefczyk Finanse, Bank Spółdzielczy, 
firmy ubezpieczeniowe: CASH Expert, 
budowlane: E-LBUD, kominki, Usłu-
gi Wykończeniowe Remontowo Bu-
dowlane, GOBI, Art. Blast, Warsztat 
Wnętrz. MRÓWKA… i wiele innych. 

Przy wejściu do hali na każdego 
czekał poczęstunek w postaci jabłek, 
który przygotował Klub Przyjaciół 

Wyszkowa. Ci, którzy mieli ochotę 
zdobyć maskotkę targów - misia w bia-
łej koszulce, mogli na tablicy napisać, 
dlaczego ich zdaniem dobrze miesz-
ka się w Wyszkowie. Z tej możliwości 
skorzystało wielu wyszkowian, którzy 
podawali bardzo różne powody, co 
jednak najważniejsze, wszyscy pisali o 
tym, że w Wyszkowie mieszka się przy-
jemnie, bezpiecznie i spokojnie. Wśród 
zwiedzających znaleźli się także samo-
rządowcy, m.in.: burmistrz Nowosiel-
ski, z-ca burmistrza Aneta Kowalew-
ska, starosta powiatu wyszkowskiego 
Bogdan Pągowski, wicestarosta Adam 
Mróz, radni Rady Miejskiej wraz z 
przewodniczącą Elżbietą Piórkowską, 
radni Rady Powiatu. Nad wszystkim 
zaś czuwał naczelnik promocji Leszek 
Marszał wraz z pracownikami wy-
szkowskiego urzędu.  

Na gości targów czekał również 
gorący poczęstunek oraz przystawki 
np. smaczne kanapeczki i koreczki, 
przygotowane przez uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Wyszkowie pod czujnym 
okiem dyrektora szkoły Mariana Po-
pławskiego.

Osoby przybywające wraz z dzieć-
mi, które chciały odwiedzić stanowiska 
wystawców i zasięgnąć porad fachow-

ców, mogły zostawić swoje dzieci pod 
opieką animatorów w specjalnej strefie 
dla najmłodszych. W sali na piętrze na 
maluchy czekały zabawki, projekcja fil-
mów bajek, „dmuchańce”, zabawy edu-
kacyjne.

Pod koniec targów rozstrzygnięty 
został konkurs pt. „Wyszków - tu MIŚię 
dobrze mieszka”, w którym udział wzię-
ły wyszkowskie przedszkolaki. Przyzna-
ne zostały wyróżnienia.

Rozstrzygnięto również konkurs 
plastyczny pt. „Moje ulubione miejsce 
w Wyszkowie”. a oto nagrodzeni:

Kategoria 3-4 latki: I miejsce Aleksander 
Biernacki - Przedszkole nr 9, II miejsce Kin-
ga Jastrzębska - Przedszkole nr 9, III miejsce 
Gabriela Stanisz - Przedszkole nr 1

Kategoria 5-6 latki: I miejsce Nikola Szy-
mańska - Przedszkole nr 7, II miejsce Amelia 
Przygoda - Przedszkole nr 7, III miejsce Filip 
Gierałtowski - Przedszkole Integracyjne nr 4

Dzieci wyróżnione w konkursie plastycz-
nym „Moje ulubione miejsce w Wyszkowie”: 
Rozalia Mielczarczyk - Przedszkole Inte-
gracyjne nr 4, Alicja Kłos - Przedszkole nr 
9, Mikołaj Chrustowski - Przedszkole nr 3, 
Lena Jabłonowska - Przedszkole nr 1, Karol 
Pamrowski - Przedszkole nr 3, Kornelia Kra-
jewska - Przedszkole nr 3, Lena Mosakowska 
- Przedszkole nr 1, Dawid Kulesza- Przed-
szkole Integracyjne nr 4, Ksawier Szyma-
nik - Przedszkole Integracyjne nr 4, Natalia 
Potęga - Przedszkole nr 3, Jakub Napora 
- Przedszkole nr 9, Ada Jezierska - Przed-
szkole nr 9, Natalia Marchel - Przedszkole 
nr 3, Natalia Rakowiecka - Przedszkole nr 1, 
Laura Narowska - Przedszkole nr 7, Izabela 
Sadowska - Przedszkole Integracyjne nr 4, 
Bartłomiej Jakim - Przedszkole nr 1, Nikola 
Marczak - Przedszkole nr 3, Patryk Pędzich 
- Przedszkole nr 7, Alan Bryk - Przedszkole 
nr 7.

Po nagrodzeniu najmłodszych na 
scenę zaproszeni zostali przedstawiciele 
wszystkich wystawców. Burmistrz Nowo-
sielski podziękował każdemu z osobna za 
udział w targach, wręczając pamiątkowy 
dyplom.

Targi budowlane umożliwiły wielu wy-
szkowianom i gościom targów znalezienie 
odpowiednich materiałów, wykonawcy 
prac budowlanych, czy też remontowych 
własnego domu. Otrzymana wizytówka, 
porada pozwoli w przyszłości skorzystać z 
usług spotkanej w Wyszkowie firmy. Roz-
mawiając z niektórymi wystawcami, ale 
też obserwując stoiska należy zauważyć, 
że inicjatywa była udana. Wiele wstępnych 
transakcji zawarto pomiędzy zainteresowa-
nymi ofertą, a firmami. Daje to nadzieję na 
kolejne lata. 

I Targi Budowlane i Wyposażenia 
Wnętrz należy uznać za udane.

/Janina Czerwińska/
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Konwent Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Węgrowskiego

W konwencie oprócz włodarzy 
wszystkich gmin powiatu udział wzięli 
również: Janina Ewa Orzełowska- wi-
cemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego, Krzysztof Fedorczyk – starosta 
Powiatu Węgrowskiego wraz z Haliną 
Ulińską- wicestarostą, Anna Wieczorek 
– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
z zastępcą, st. bryg. Dariusz Maciąg - 
Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Wę-
growie, nadkom. Andrzej Dziewulski 
– zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Węgrowie, a także przewod-
niczący Rady Gminy Grębków - prze-
wodniczący Rady Gminy Ireneusz Ko-
walski wraz z wiceprzewodniczącym 
Leszkiem Duszakiem.

Konwent rozpoczął wójt Gminy 
Stoczek wraz ze starostą węgrowskim, 
którzy po powitaniu zebranych, na-
wiązując do niedawno obchodzonego 
Dnia Kobiet złożyli wszystkim paniom 
serdeczne życzenia oraz wręczyli na 
ręce pani marszałek symboliczny kosz 
kwiatów. 

Tematem przewodnim konwen-
tu była możliwość pozyskiwania 
przez środków finansowych z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW), Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO) oraz środków 
krajowych będących w dyspozycji Za-
rządu Województwa. Oprócz dobrych 
wiadomości dotyczących szybkiego 
uruchomienia naborów w programach 
unijnych p. marszałek poinformowała 
wójtów i burmistrzów o wprowadzo-
nym do RPO wskaźniku dotyczącym 
kanalizacji. Otóż w momencie apliko-
wania o środki każdy samorząd musi 
wykazać się odpowiednią ilością osób 
jakie zostaną podłączone do kanaliza-
cji po zakończeniu realizacji projektu, 
liczba ta musi wynosić średnio 120 
osób na kilometr bieżący sieci. Jest to 

kryterium, którego nie da się osiągnąć 
w gminach wiejskich, które cechują się 
niskim wskaźnikiem zaludnienia oraz 
rozproszoną zabudową. W związku z 
powyższym konwent przyjął stanowi-
sko, iż wspólnie z p. marszałek będą 
wnioskować do odpowiednich insty-
tucji o zmianę niekorzystnego wskaź-
nika.

Wójtowie i burmistrzowie z apro-
batą odnieśli się również do pomysłu 
wnioskowania do Zarządu Woje-
wództwa o przywrócenie efektywnie 
funkcjonującego kiedyś Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza, z które-
go można by było finansować remonty 

i przebudowy dróg lokalnych.
W kolejnych punktach konwentu 

głos zabrali komendanci Policji i Stra-
ży Pożarnej. Konwent przychylił się do 
prośby PSP w Węgrowie o dofinanso-
wanie przez każdą z gmin kwotą 3 tys. 
zł zakupu myjek do aparatów tleno-
wych. Z uznaniem spotkał się również 
pomysł Komendy Powiatowej Policji w 
Węgrowie związany z wprowadzeniem 
raz na miesiąc ponadnormatywnych 

służb mundurowych. Akcja miałaby 
być realizowana we współpracy z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Rado-
miu, Żandarmerią Wojskową i służba-
mi celnymi. Na potrzeby tego zadania 
każda z gmin musi przeznaczyć około 
800zł rocznie.

Kolejnym tematem poruszonym 
podczas Konwentu była sytuacja na 
rynku pracy, która w opinii Anny 
Wieczorek – dyrektor PUP w Węgro-
wie przedstawia się coraz korzystniej. 
W 2015 roku odnotowano najniższy 
w okresie funkcjonowania PUP po-
ziom bezrobocia (2894 bezrobotnych, 
11,5% stopa bezrobocia dla powiatu w 

porównaniu dla województwa maz. – 
8,4% ). Niepokojący jest fakt, iż nadal 
utrzymuje się bardzo wysoki poziom 
bezrobocia wśród osób młodych (45%, 
18-30lat). Pani dyrektor omówiła rów-
nież metody aktywizacji bezrobotnych 
jakie będą podejmowane w 2016r.

Kolejny Konwent Wójtów i Burmi-
strzów Powiatu Węgrowskiego  zapla-
nowano na 21 kwietnia.

10 marca w Szkole Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Grębkowie odbył 
się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, którego 
przewodniczącym od lat jest Mieczysław Wójcik – wójt Gminy Stoczek. 

W poniedziałek, 14 marca odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Gminy Stoczek , które przebiegało 
bardzo burzliwie. 

Sesja Rady Gminy
w Stoczku

Wiele kontrowersji wzbudził przy-
gotowany przez wójta Gminy projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy, który przewidywał między in-
nymi przekazanie 6500zł na fundusz 
celowy Policji  z przeznaczeniem na 
zakup środków transportu dla KPP w 
Węgrowie oraz 7000zł na wkład wła-
sny do projektu którego całkowita war-
tość wynosi 76400zł pn. „Opracowanie 
Gminnego Programu rewitalizacji”. 
Wątpliwości radnych dotyczyły celo-
wości wydatkowania środków z budże-
tu gminy na opracowanie dokumentu, 
którego zakresu nie można określić 
przed konsultacjami społecznymi i 
wnikliwą analizą potrzeb społecznych. 
Dopiero argumentacja wójta oraz pra-
cowników urzędu, że jest to dokument, 
który musi zostać opracowany jeżeli 
gmina chce ubiegać się o dofinansowa-
nie projektów z zakresu infrastruktury, 
ale również działań miękkich skłoniła 
radnych do podjęcia decyzji o przesu-
nięciu środków na ten cel. Poprawka 
dotycząca nie przekazywania dotacji 
Policji została podtrzymana.

Kolejnym punktem spornym było 
podjęcie decyzji o utworzeniu fun-
duszu sołeckiego. Radna Edyta Kuta 
przekonywała zebranych, że wyodręb-
nienie środków na ten cel zmniejsza 
możliwości inwestycyjne gminy. „Za-
miast robić drogi asfaltowe będziemy 
łatać żwirówki”-mówiła. Pomimo ta-
kiej argumentacji większość radnych 
opowiedziała się za utworzeniem w 
2017 roku funduszu sołeckiego.

W obradach Rady udział wzięli 

przedstawiciele Kół Łowieckich, któ-
rzy przedłożyli Radzie sprawozdania 
z wykonania planów łowieckich. Pod-
czas sesji wystąpiła również p. Dorota 
Rymarek- prezes firmy Integra, która 
zapoznała radnych ze strategią firmy, a 
także przedstawiła plany inwestycyjne 
polegające na wybudowaniu 8 kurni-
ków niosek o łącznej obsadzie sto ty-
sięcy szt. Ponieważ ze strony radnych, 
ale również mieszkańców pojawiło się 
wiele pytań i wątpliwości ustalono, że 
przedstawiciele firmy spotkają się w 
najbliższym czasie z mieszkańcami wsi 
Wieliczna, w której planowana jest in-
westycja.

Poniedziałkowa sesja trwała bar-
dzo długo, ale udało się podczas niej 
wypracować kilka konstruktywnych 
stanowisk. Podjęcie funduszu sołec-
kiego na rok 2017, nawiązanie dialogu 
pomiędzy potencjalnym inwestorem a 
mieszkańcami to najważniejsze efekty 
kilkugodzinnych, przeciągających się 
dyskusji. 

Warto zaznaczyć, że podczas tej sesji 
wszyscy mieli okazję przekonać się jak 
ważny jest dialog i umiejętność osią-
gania kompromisów. Najlepiej świad-
czy o tym deklaracja władz gminy o 
współpracy i pomocy w zakresie reali-
zacji funduszu sołeckiego pomimo, iż 
w projekcie uchwały wójt opowiedział 
się za jego niewyodrębnieniem.  

O zasadach realizacji funduszu sze-
rzej napiszemy w kolejnym wydaniu 
Kuriera W, ale już dziś zachęcamy soł-
tysów do zastanowienia się jak najefek-
tywniej wykorzystać te środki.

Sukces hokeistek
z Grygrowa

10 marca dziewczęta wzięły 
udział w Międzypowiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Siedlcach.

W swojej grupie wygrały 4:1 
z zespołem ze szkoły Nr 1 z So-
kołowa Podlaskiego i 4:0 z dru-
żyną ze szkoły Nr 9 z Siedlec.

W rundzie finałowej wy-
grały 2:0 z drużyną ze szkoły 
Nr 5 z Siedlec oraz 6:2 z ekipą 
ze szkoły Nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim.

Zwycięstwo dało zespoło-
wi z naszej gminy awans do 
XVIII Mazowieckich Igrzysk 

Drużyna hokeistek ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Grygrowie po zdobyciu w lutym 
mistrzostwa powiatu węgrowskiego nie spoczęła na 
laurach.

Młodzieży Szkolnej, gdzie na szczeblu 
wojewódzkim będą reprezentować 
cały region siedlecki.

Gratulujemy całemu zespołowi i 
opiekunowi drużyny panu Michałowi 
Rybakowi.

Dziewczęta wystąpiły w skła-
dzie: Klaudia Drużba, Magdale-
na Kocon, Natalia Strąk, Eweli-
na Tymińska, Weronika Rostek 
(bramkarka), Maria Wojtyra, 
Anna Kałuska, Izabela Dobosz i 
Ewelina Piwko.
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W Stoczku świętowano
DZIEŃ KOBIET

Rozpoczynając uroczystość wójt 
powitał licznie zgromadzone panie  
oraz złożył im  serdeczne życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. W 

tym roku symboliczny bukiet kwiatów 
powędrował do rąk Pani Ireny Dobosz 
(77l.) z Grabowca, która po raz pierw-
szy uczestniczyła w gminnych obcho-

8 marca, na zaproszenie Mieczysława Wójcika - 
wójta Gminy Stoczek, na uroczyste obchody Dnia 
Kobiet przybyło ponad 100 Pań z terenu całej gminy. 
Wydarzenie miało miejsce na Sali przy Urzędzie 
Gminy. 

dach Dnia Kobiet.
Kolejnym punktem programu był 

przygotowany przez dzieci i młodzież 
ze szkół z terenu gminy program arty-
styczny.  Szczere uśmiechy pań i grom-
kie brawa były najlepszym dowodem 
na to, że młodzi artyści dali z siebie 
wszystko, a zaprezentowany przez nich 
program był przygotowany perfekcyj-
nie.

Po akademii wójt podziękował 
wszystkim za przybycie, a tańczącej i 
śpiewającej młodzieży pogratulował 
talentu oraz zaangażowania. Na zakoń-
czenie uroczystości wszyscy goście zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek.

„Noc Sów” po raz trzeci w Stoczku

Sowy – bo o nich mowa – to noc-
ni łowcy, sprzymierzeńcy człowieka. I 
chociaż zabobonne przesądy dotyczą-
ce sów jeszcze funkcjonują w naszych 
społecznościach, to coraz większa gru-
pa ludzi fascynuje się tymi ptakami. W 
celu popularyzacji wiedzy o sowach, 
11 marca br, już po raz piąty,  Stowa-
rzyszenie Ptaki Polskie, we współpracy 
z wolontariuszami - lokalnymi prze-
wodnikami, zorganizowało ogólnopol-
ską akcję, w ramach której w całej Pol-
sce odbyło się bardzo wiele lokalnych 
wydarzeń pod nazwą „Noc Sów”.

Publiczne Gimnazjum w Stoczku 
wzięło udział w akcji po raz trzeci. 
Uczniowie, wspólnie z lokalnym prze-
wodnikiem „Nocy Sów” – Marcinem 
Ilczukiem, zgłębiali wiedzę o świecie 
sów, poznawali poszczególne gatunki 
oraz ich biologię, metody badań, za-
grożenia oraz sposoby ochrony. I oczy-
wiście poszukiwali sów w terenie. 

Spotkanie rozpoczęło się od pre-
zentacji przybliżającej uczestnikom 
gatunki oraz biologię sów występują-
cych w Polce. Bliżej przyjrzeli się pło-
mykówce. Następnie uczniowie mogli 
obejrzeć film Artura Tabora pt. „Sowy 
Polski”.  

Nabytą wiedzę merytoryczną trze-
ba było oczywiście utrwalić i spraw-
dzić najlepiej w formie konkursowej 
rywalizacji. Krótki test ze znajomości 
gatunków i podstawowych informacji 
o sowach był dość trudny i szczegóło-
wy. Wyniki rywalizacji nie były zaska-

kujące. „Sowią paczkę” -  niespodzian-
kę wygrali uczniowie: Radek Nowak i 
Bartosz Brzezicki, dla których była to 
już trzecia noc spędzona z sowami. 

Kolejnym punktem programu była 
niespodzianka przygotowana przez 
prowadzącego: na stolikach pojawiły 
się wyplówki…sprawdzamy, co jedzą 
sowy. „Fe, co to jest?” - pytali ucznio-
wie, ale już po chwili wszyscy ze sku-
pieniem wybierają z wypluwek czaszki, 
kości, pióra, sierść. 

Po warsztatach wszyscy wybrali się 
na wycieczkę, podczas której spraw-
dzono obecność sów metodą stymula-

Tajemnicze, wydające „przeraźliwe” dźwięki, przez 
co u wielu budzące strach. Jeszcze do niedawna 
w wierzeniach wielu kultur uznawane za symbol 
śmierci lub zwiastun innego nieszczęścia, dlatego 
często zabijane. 

cji głosowej. Niestety w tym roku sowy 
nie chciały zdradzić swojej obecności. 
Wycieczkę zakończono ogniskiem 
przygotowanym przez pana Sebastiana 
Michalskiego – podleśniczego Leśnic-
twa Miednik, który reprezentował na 
naszym spotkaniu Nadleśnictwo Ło-
chów. 

Późną porą nocną nadszedł czas 
na oficjalne zakończenie spotkania: 
pamiątkowe zdjęcia i drobne upomin-
ki dla uczestników przekazane przez 
Ptaki Polskie. Panu leśniczemu prze-
kazaliśmy budkę dla puszczyka, która 
zawiśnie w okolicach leśniczówki w 
Miedniku.  W przyszłym roku, pod-
czas kolejnej nocy sów sprawdzimy, 
czy przypadła do gustu, jakiejś pusz-
czykowej parze. 

Zdjęcia: Sebastian Klimek, tekst: 
Marcin Ilczuk – Przewodnik Nocy 

Sów

Miejski i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łochowie Dzień Kobiet 
uczcił uroczyście, a to dzięki 
najstarszej grupie muzycznej w 
dziejach Ośrodka, która prze-
trwała do dziś – zespołowi ludo-
wo- kabaretowemu Łochowia-
nie, w skład którego wchodzą: 
Jolanta Abramczyk (reżyseria, 
śpiew, scenografia), Wanda 
Suchenek i Tadeusz Sołtysiak 
(konferansjerzy), Wojciech Wi-
nogrodzki (akordeon, śpiew), 
Mieczysław Mech (akordeon), 
Maria Zarzycka, Jadwiga Górska, 
Marek Abramczyk, Krystyna Fe-
dorczyk, Tadeusz Szymecki, Ali-
cja Nowak, Krystyna Fedorczyk, 
Cecylia Ziółkowska (śpiew). 

Grupa zaskoczyła publiczność no-
wym programem „Antidotum na udręki, 
to kultura i piosenki”. Goście mogli po-
słuchać znanych przebojów lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych, takich jak: 
„Czekolada”, „Baju, baj” czy „Zakochani 
są wśród nas”. Łochowianie nie tylko śpie-
wali, ale również odtwarzali role zako-
chanych chodzących za rękę, siedzących 
na ławce w parku i flirtujących zalotnie. 
Było to wszystko tak realistyczne, że star-
sza widownia „powróciła” wspomnienia-
mi do lat młodości. Na ich twarzach już 

w trakcie pierwszego utworu pojawił się 
radosny uśmiech. Goście szybko poddali 
się rytmicznym piosenkom, podśpiewu-
jąc, klaszcząc i poruszając się w rytm mu-
zyki. Zespół obdarował publiczność nie 
tylko śpiewem, ale także wierszami oraz 
ciekawymi komentarzami narratorów. 
Nie obyło się bez łakoci, którymi uczest-
nicy wydarzenia zostali poczęstowani na 
początku programu, a magiczny nastrój 
podkreśliły unoszące się balony nad gło-
wami publiczności. Po spektaklu Zespół 
otrzymał gromkie brawa oraz gratulacje 
i kwiaty od samego burmistrza Łocho-
wa – Pana Roberta Gołaszewskiego oraz 
dyrektora MiGOKu – pana Artura Lisa. 
Oczywiście to nie był koniec atrakcji 
tego wieczoru. Artyści zaprosili gości na 
kawę, herbatę i pyszne ciastka. Serdecz-
ne brawa należą się Łochowianom za tak 

cudowny występ, a szczególnie Jolancie 
Abramczyk – reżyser spektaklu, za po-
mysł i przygotowanie Zespołu do wystę-
pu. Sponsorami tego pięknego wieczoru 
byli: pan Robert Marczak – PIEKARNIA 
ROBSON, pan Mirosław Ziółkowski – 
FIRMA MIRPOL, pan Mirosław Laska – 
PIEKARNIA JADOWSKA, pani Ewelina 
Krysik – FIRMA HANDLOWA LINAR 
oraz panie Zofia Krysik i Jolanta Abram-
czyk.

autor tekstu: A. Kowalczyk, foto: 
Anna Szcześnik

DZIEŃ KOBIET
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OSTRÓW MAZ. l Sesja z konfliktem w tle

PRZEWOŹNIKU !!!
Masz TIRA zarejestruj swoją firmę 

w Gminie Wąsewo, gdyż sprzyjają temu 
stosunkowo niskie stawki podatku 

od środków transportowych.

 Wójt Gminy Wąsewo informje, że na mocy Uchwały NR 
IX.64.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r. i 
Uchwały NR X.77.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
terenie Gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmio-
towych od tego podatku dla dwuosiowych ciągników siodłowych 
i trzyosiowych naczep uniwersalnych, stawki podatku od środków 
transportu wynoszą odpowiednio 1500,00 zł i 1000,00 zł na rok. 

Są to stosunkowo niskie stawki i co najważniejsze nie były od 
kilku lat podwyższane, a także nie będą podwyższane w przyszło-
ści deklarują obecne władze Gminy Wąsewo.

Taka stabilizacja podatkowa powinna zachęcić przedsiębiorców 
prowadzących działalność transportową do zainteresowania się 
zlokalizowaniem swojej działalności na terenie Gminy Wąsewo - 
mówi Rafał Kowalczyk, wójt Gminy Wąsewo. 

Ponadto uprzejmie informujemy, że na ternie gminy Wąsewo 
istnieją miejsca do zagospodarowania pod bazę transportową na-
wet ze znacznym taborem pojazdów oraz miejsca na siedzibę fir-
my transportowej.

Dla zainteresowanych więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 664 481 776.

Promocja Gminy Wąsewo

Podczas ostatniej XVII sesji Rady Mia-
sta, która odbyła się 9 marca 2016 r. nie-
oczekiwanie jeden z punktów spowodo-
wał wielka dyskusję.

Było to zdarzenie dość nieoczekiwane, tym 
bardziej, że w związku z tym punktem ostrowscy 
radni mieli gościa - dr Magdalenę Gawin – pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, którą na sesję zaprosił bur-
mistrz Jerzy Bauer. Inicjatywa miasta wydaje się 
ze wszech miar pozytywna. Jak się jednak okazało 
pomysłowi wykupienia domu przy ul. Warszaw-
skiej należącego do rodziny Ostrowskich, z której 
wywodziła się Maria – żona rotmistrza Witolda 
Pileckiego i stworzeniu tam muzeum, część rad-
nych z klubu KWW Zbigniewa Kamińskiego jest 
niechętnych. 

- Pilecki to bohater formatu światowego – mó-
wiła wiceminister dr Magdalena Gawin. Podkre-
ślała, że Ostrów Mazowiecka może być dumna z 
tego, że taka postać miała silne związki miastem. 
W Ostrowi Mazowieckiej rtm. Witold Pilecki 
wziął ślub z Marią Ostrowską, w obecnym koście-
le pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W Ostrowi Mazowieckiej mieszkały jego dzieci, a 
on sam wielokrotnie spotykał się tutaj z rodziną. 
Na upamiętnieniu bohaterskiej postaci Rotmi-
strza miasto zyska nie tylko w sposób symbolicz-
ny, ale wymierny w postaci promocji miasta, czy 
wzrostu świadomości historycznej oraz poziomu 
edukacji dzieci i młodzieży szkolnej.

 Dom przy ul. Warszawskiej jest do sprzedania. 
Według burmistrza miasto wykupiłoby tę posesję 
i urządziło tam muzeum, a pieniądze mogłyby 
pochodzić z funduszy unijnych. Inicjatywa mia-
sta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem 
ze strony resortu kultury - Ministerstwo Kultury 
deklaruje chęć pomocy finansowej, zapewnienia 
odpowiednich kadr i wyszkolenia ich – powie-
działa wiceminister dr Magdalena Gawin. 

Te deklaracje bardzo ucieszyły burmistrza Je-
rzego Bauera, gdyż miasto wystąpiło do minister-
stwa o pomoc jedynie w zakupie nieruchomości. 
Jak się okazuje pomoc będzie też w urządzeniu 
muzeum, a także w pokrywaniu przez kilka lat 
części kosztów jego utrzymania. Nieco też się Pani 
Wiceminister zdziwiła, gdy okazało się, że radni 
niechętni powstaniu muzeum chcieliby całkowi-
cie przerzucić utworzenie i prowadzenie muzeum 
w tym domu na barki państwa. Jak zauważyła, to 
lokalna społeczność powinna tworzyć i zabiegać 
o zbiory, bo to miejscowym powinno zależeć na 
zachowaniu kawałka niezwykłej historii ich mia-
sta. Mimo długiej dyskusji Rada Miasta podjęła 
uchwały, które umożliwią zakup historycznej 

nieruchomości i utworzenie w niej instytucji muzealnej, zajmującej się upa-
miętnianiem postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Za jego utworzeniem 
głosowało 10 radnych, 6 było przeciwnych, 3 wstrzymało się.

Na tej samej sesji radni przyjęli przez aklamację uchwałę o nadanie po-
śmiertnie Marii i Witoldowi Pileckim tytułów Honorowego Obywatela Mia-
sta.       /Janina Czerwińska/

Owocny spór o projekt „Muzeum
– Dom Rodziny Pileckich”

Pani wiceminister Magdalena Gawin rozmawia z niechętnymi ustawie radnymi
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DĄBRÓWKA l Coś, tylko dla Pań…

„Babski Wieczór” w Gminnym
Centrum Kultury!
W przeciągu całego roku jest jeden, niepowtarzalny Dzień Kobiet. Tak, Drodzy 
Czytelnicy…. KOBIET!

I właśnie z tej okazji, w Gminnym 
Centrum Kultury w Dąbrówce odbył 
się Babski Wieczór, a zaczął go wykład 
motywacyjny na temat potęgi słów i 
myśli.

W przeciągu całego roku są dni wol-
ne od pracy i szkoły, ale nie oszukujmy 
się - nie dla kobiet.

Pani domu poza obowiązkami na-
rzuconymi w zwykły dzień roboczy, za-
wsze ma jeszcze „coś” do zrobienia. 

Na szczęście, w przeciągu całe-
go roku jest też jeden, niepowtarzal-
ny dzień. Tak, Drodzy Czytelnicy…. 
DZIEŃ KOBIET! Ten dzień należy do 
płci pięknej i każdy powinien o tym pa-
miętać. W szczególności my same, bo z 
facetami to różnie bywa ;)

Właśnie z okazji Dnia Kobiet, w sobotę 
5 marca w Gminnym Centrum Kultury w 
Dąbrówce, odbył się Babski Wieczór.

Zaczął go wykład motywacyjny na 
temat potęgi słów i myśli. Panie przy ko-
lorowych drinkach i przekąskach gorąco 
dyskutowały na tematy dotyczące wykładu. 
Niemniej, tematów do rozmów było tego 
wieczora znacznie więcej: pokaz kreowania 
wizerunku , pokaz tańców latino. Poza tym 
Panie mogły korzystać dowolnie z trzech 
stref: wizażu, manicure i dobrego wyglądu. 
(Dość wspomnieć, że specjalistki nie tylko 

rozpieszczały ale i doradzały w kwe-
stiach urody). 

Bardzo miło było nam Panie gościć. 
Z całego serca dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas i mamy nadzieję, że rów-
nie sympatycznie było w Waszych do-
mach w dniu 8 marca ;)

/Kobitka z GCK/

WOŁOMIN l Szykuje się kolejna afera?

Burmistrz Elżbieta Radwan: 
sprawa RiPOK została

zgłoszona do prokuratury
W ubiegły wtorek, 8 marca 

w Urzędzie Miejskim w Wo-
łominie, podczas specjalnie 
zwołanej konferencji prasowej, 
burmistrz Elżbieta Radwan wy-
dała oświadczenie w sprawie 
nieprawidłowości, do jakich 
miało rzekomo dojść podczas 
realizacji rozbudowy Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w 
Lipinach Starych.

Jak poinformowała na spotkaniu z 
dziennikarzami burmistrz Elżbieta Ra-
dwan, przeprowadzone działania wyja-
śniające, które prowadzone były przez 
władze Gminy Wołomin obecnej ka-
dencji w okresie od grudnia 2014 r. do 

marca 2016 r., wykazały szereg niepra-
widłowości, obciążających poprzednie 
władze gminy oraz spółki MZO.

W związku z powyższym, pani bur-
mistrz podjęła decyzję o skierowaniu 
do Prokuratury zawiadomienia o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa w 
tym zakresie.

Podczas ubiegłowtorkowej konfe-
rencji Elżbieta Radwan w obecności 
m.in. nowego prezesa wołomińskiej 
MZO, jak również obecnego na sali 
poza dziennikarzami, byłego burmi-
strza Ryszarda Madziara, przedstawiła 
stosowne oświadczenie w tej sprawie, 
którego treść przedstawiamy Państwu 
w całości:

Wołomin, 08.03. 2016 roku

Oświadczenie Burmistrza Wołomina
dotyczące nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym

pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów przeprowadzonym
przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

W konsekwencji działań wyjaśniających prowadzonych przez władze Gminy 
Wołomin obecnej kadencji w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2016 r., doty-
czących realizacji inwestycji pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., w szczególności analiz i ekspertyz 
zewnętrznych, podjęłam decyzję o skierowaniu zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa w tym zakresie.

Wykonane analizy przebiegu procesu przygotowania oraz realizacji tej inwesty-
cji, zarówno pod kątem prawnym, jak i ekonomicznym, wskazują na możliwość 
popełnienia przestępstwa, w tym działania na szkodę gminy Wołomin oraz nale-
żącej do niej Spółki. Zawiadomienia takie wraz ze stosowną dokumentacją zostały 
przekazane do Prokuratury.

Przeprowadzone badania wykazały szereg nieprawidłowości obciążających ów-
czesne władze gminy oraz Spółki. Dotyczy to zarówno podjęcia decyzji o realizacji 
inwestycji, strategicznej z punktu widzenia interesów mieszkańców, jak i samego 
procesu inwestycyjnego, który przebiegał bez właściwego zabezpieczenia środków 
finansowych. Sposób prowadzenia inwestycji wygenerował również głęboki konflikt 
społeczny, a protesty mieszkańców były ignorowane i zwalczane. Skutkiem realizacji 
inwestycji prowadzonej z pogwałceniem wszelkich zasad jest wydanie ok. 15 mln 
złotych na instalację, która nie może być uruchomiona ze względów formalnych, 
a jej ewentualne dostosowanie do warunków decyzji środowiskowej pociągnęłoby 
za sobą konieczność wydatkowania środków finansowych w ogromnej wysokości, 
przewyższającej możliwości Gminy. W efekcie Spółka nie może korzystać w trakcie 
prowadzonej działalności z instalacji, na wykonanie której zaciągnęła kredyt inwe-
stycyjny w banku komercyjnym oraz pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, musi natomiast spłacać zobowiązania zabezpie-
czone m.in. siedzibą Spółki.

Dobiega końca okres oczekiwania na rozstrzygnięcia administracyjne dotyczące 
możliwości korzystania ze składowiska należącego do MZO Wołomin. Decyzja w 
tej sprawie będzie podejmowana m.in. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
– zgodnie z przekazaną gminie Wołomin informacją, ma zapaść do końca marca 
br.

W obecnej sytuacji oczekujemy na decyzje uprawnionych organów. Jednocze-
śnie oświadczam, że przyjęcie określonej strategii działania uwarunkowane będzie 
przede wszystkim rezultatem konsultacji społecznych, jakie zostaną przeprowadzo-
ne w najbliższych tygodniach, decyzją podjętą przez Samorządowe Kolegium Od-
woławcze oraz sytuacją ekonomiczną Spółki. Pierwszym etapem konsultacji będzie 
Spotkanie Otwarte z mieszkańcami poświęcone omówieniu możliwych wariantów, 
które zaplanowaliśmy na 4 kwietnia br.

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
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 Tłuszcz, 07 marca  2016 r.

WYCIĄG  Z   O G Ł O S Z E N I A
O  PRZETARGU

       Burmistrz  Tłuszcza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony w dniu                         
10 czerwca 2016r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej 
10 na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym  1278 o 
powierzchni 0,1846 ha  położonej  w mieście Tłuszcz  przy ulicy Kraszewskiego i Wąskiej . 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Tłuszcz i jest  zapisana w księdze wieczystej nr WA1-
W/00061769/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie – Wydział IV Ksiąg Wieczy-
stych. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  1.100.000zł brutto, słownie: jeden milion sto 
tysięcy złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po  uprzednim wpłaceniu wa-
dium w wysokości 60.000 zł. słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych  na rachunek bankowy 
Gminy  Tłuszcz  ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz  Nr 59 1020 1026 00001902 0260 3587 
– Bank PKO BP S.A., do dnia 7 czerwca 2016r,  które  będzie  uprawniać do uczestniczenia w 
przetargu do   nieruchomości.
Informacje o powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu
przy ulicy Warszawskiej 10 w pokoju nr 14 (tel. 29 75 73 016, 29 777 52 60).
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach interneto-
wych Urzędu Miejskiego w Tłuszczu www.tluszcz.bip.net.pl

Burmistrz Tłuszcza
 mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Tłuszcz, 08 marca 2016 r.

WYCIĄG  Z   O G Ł O S Z E N I A
O  PRZETARGU

     Burmistrz  Tłuszcza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony w dniu   
28 kwietnia 2016r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu przy ulicy War-
szawskiej 10 na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym  1404  o powierzchni 0,1636 ha  położonej  w mieście Tłuszcz  przy ulicy Szklanej. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Tłuszcz i jest  zapisana w księdze wieczystej nr 
WA1W/001283380/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie – Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi  350 000 zł brutto, słownie: trzysta pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po  uprzednim 
wpłaceniu wadium w wysokości 30 000 zł. słownie: trzydzieści tysięcy złotych  na rachunek 
bankowy Gminy  Tłuszcz,  05-240 Tłuszcz Nr 59 1020 1026 00001902 0260 3587 – Bank PKO 
BP S.A., do dnia 25 kwietnia 2014r,  które  będzie  uprawniać do uczestniczenia w przetargu 
do   nieruchomości.
Informacje o powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu
przy ulicy Warszawskiej 10 w pokoju nr 14 (tel. 29 75 73 016, 29 777 52 60).
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach interneto-
wych Urzędu Miejskiego w Tłuszczu www.tluszcz.bip.net.pl

Burmistrz Tłuszcza
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Uroczystość, czyli finał plebiscytu 
połączony z koncertem z okazji Dnia 
Kobiet odbył się w minioną sobotę w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tłuszczu. Celem kon-
kursu „Róża Burmistrza Tłuszcza” było 
uhonorowanie najaktywniejszych miesz-
kanek gminy Tłuszcz. W uroczystej gali 
wręczenia nagród wzięło udział ponad 
dwustu widzów. Galę w perfekcyjny spo-
sób poprowadzili: Wioleta Kur i Rafał 
Babiarz. Zebranych przywitał burmistrza 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk, podkreślając 
jak ważna jest pozytywna aktywność Pań 
mieszkanek gminy. Życzył wszystkim i 
nominowanym, i nagrodzonym, aby w 
natłoku spraw znalazły czas dla siebie i 
zawsze towarzyszyło im szczęście i powo-
dzenie.  Wśród gości witano serdecznie 
m.in.: radną Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Bożenę Żelazowską, starostę 
wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, 

wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Woło-
mińskiego Halinę Bonecką oraz radnych: 
Magdalenę Suchenek i Roberta Szydlika, 
dyrektor PUP w Wołominie Jolantę Tlagę, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie 
Małgorzatę Posmyk oraz gospodarza bur-
mistrza Pawła Bednarczyka z małżonką 
Iwoną, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Gajcego z małżonką Elżbietą, 
zastępcę burmistrza Waldemara Banaszka 
z żoną Elżbietą, wiceprzewodniczących i 
radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu, se-
kretarza Gminy Tomasza Jusińskiego z 
małżonką Martą, skarbnika Gminy Hali-
nę Kusak, komendanta Posterunku Poli-
cji w Tłuszczu Janusza Ołdaka, dziekana 
Dekanatu Tłuszczańskiego ks. Dariusza 
Skwarskiego, wikariusza parafii Przemie-
nienia Pańskiego w Tłuszczu ks. Pawła 
Cudnego, sołtysów, przewodniczących 
Rad Osiedlowych, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych Gminy Tłuszcz, dyrek-
torów placówek oświatowych, przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorców. Wysłuchano również 
życzeń skierowanych do Pań przez staro-
stę Kazimierza Rakowskiego oraz radną 
Sejmiku Bożenę Żelazowską. 

23 lutego kapituła plebiscytu w skła-
dzie: burmistrz Paweł Bednarczyk, prze-
wodniczący Rady Krzysztof Gajcy, z-ca 
burmistrza Waldemar Banaszek i ks. dzie-

kan Dariusz Skwarski wśród kilkudziesię-
ciu kandydatek zgłoszonych do plebiscytu 
„Róża Burmistrza Tłuszcza” wyłonili lau-
reatki w pięciu kategoriach oraz laureatkę 
nagrody specjalnej „Róża Róż”. 

W kategorii „Samorząd” nominowa-
ne zostały: Katarzyna Rostek, Ewelina 
Kowalska, Bożena Brzozowska, Hanna 
Wrzosek i Monika Konarska, a główną 
nagrodę otrzymała Bożena Brzozowska.

W kategorii „Przedsiębiorczość” wy-
różniono Beatę Suchenek, Magdalenę Ro-
mańską, Danutę Sieradzką i Halinę Bana-
szek. Nagrodę otrzymała Beata Suchenek.

W kategorii „Działalność społeczna” 
nominowane zostały Dorota Szymanik, 
Aleksandra Skonieczna, Krystyna Soko-
łowska, Janina Kaza, Eugenia Kowalew-
ska, Halina Zaręba, Jadwiga Boguszew-
ska, Hanna Jachacy i Agnieszka Reda. 
Główną nagrodę w tej kategorii otrzymała 
Agnieszka Reda.

W kategorii „Edukacja i Kultura” 
nominowane zostały Halina Zaręba, Re-
nata Morka, Jolanta Malinowska, Anna 
Mędrzycka, Ewa Laskowska, Bożena Ba-
ranowska, Beata Dzięcioł, Paulina Świe-
żak, Małgorzata Wdziekońska i Monika 
Buraczyńska. Nagroda przypadła Annie 
Mędrzyckiej.

W ostatniej kategorii „Superkobieta” 
wyróżniono: Dorotę Szymanik, Ewa Gra-
żynę Białek, Jadwigę Boguszewską, Wie-
sławę Jędrysiak i Magdalenę Romańską, 
która została laureatką tej kategorii.

Specjalne wyróżnienie „Róża Róż” 
otrzymała Halina Banaszek.

Wszystkie finalistki plebiscytu otrzy-
mały kwiaty, dyplomy i okolicznościowe 
broszki. Dodatkowo kosmetyki  i upomin-
ki ufundowane zostały przez sponsorów: 
firmę Mary Kay reprezentowaną przez 
Elżbietę Kursę – Leder, firmę Forever Li-
ving reprezentowaną przez Agatę Micha-
lik, Studio Urody „Image” Pani Marzeny 
Ołówki, Zakład Produkcyjno-Usługowo-
Handlowy pani Barbary Owczarskiej oraz 
sklep z artykułami biurowymi „Pol-Biuro” 
państwa Małgorzaty i Macieja Królików.  

W drugiej część gali, na scenie z kon-
certem piosenek Violetty Villas wystąpiła 
niezwykła para śpiewaków: Barbara Król 
– sopran i Kamil Król – tenor, na stale 
związani z Teatrem Muzycznym i Filhar-

RÓŻE Burmistrza Tłuszcza
w całej krasie
12 marca 2016 r. odbyła się kolejna, już szósta 
edycja plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”. Sześć 
wyjątkowych kobiet gminy Tłuszcz otrzymało 
statuetki, a wszystkie nominowanie Panie 
uhonorowano czerwonymi różami.

monią w Lublinie. Artystom akompanio-
wał  prof. Paweł Rozbicki - wybitny piani-
sta, dyrektor i pedagog Szkoły Muzycznej 
w Wołominie. Koncert został wzbogacony 
informacjami o życiu i karierze artystki, 
które przekazał reżyser spektaklu Piotr 
Siła. Wysłuchano przebojów największej 
polskiej divy: „Pocałunek Ognia”, „Me-
chaniczna lalka”, „List do matki”, „Stran-
gers in the night” czy „Libiamo”.

Wśród publiczności zostało zorgani-
zowane losowanie. Dwoje szczęśliwców 
wygrało karty upoważniające do nie-
ograniczonej liczby wejść na spektakle w 
Teatrze Scena Prezentacje w Warszawie. 
Karty zostały ufundowane przez firmę 
Business Development.  

Na koniec uroczystości wszystkich 
uczestników zaproszono do zwiedzania 
specjalnej wystawy pt. „Być kobietą” - 
zbiorem zdjęć portretowych kobiet Tłusz-
cza – studentek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tłuszczu. Wystawę zorganizo-

wało Stowarzyszenie AB 
OVO we współpracy z 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Tłusz-
czu. Nie zabrakło piękne-
go, piętrowego i bardzo 
smacznego okoliczno-
ściowego tortu, który oso-
biście pokroił burmistrz 
Paweł Bednarczyk. 

/J.Cz./
Więcej na temat wyróż-
nionych Pań na stronie 

internetowej naszej 
gazety www.kurier-w.pl

RÓŻA RÓŻ - Różą Bur-
mistrza została wyróżniona 
Halina Banaszek

SUPERKOBIETA 
Magdalena Romańska
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Koncert Piotra
Bukartyka

W sali wołomińskiego MDK 8 
marca kobiety zamiast kwiatów 
dostały prawdziwą ucztę. 

Bo jak inaczej nazwać to wszystko 
co spływało wprost do uszu woło-
mińskiej publiczności. A publiczność 
nie zawiodła- koncert rozpoczął się z 
piętnastominutowym opóźnieniem. 
I nie przez opieszałość organizatorów 
lecz przez ciągle napływające gromady 
fanów Bukartyka.

Jeśli chodzi o piosenki,  warszawski 
artysta jest jak wino- im dalej zagłębia-
my się w każdą płytę tym wydaje się 
lepszy. I jak w dobrej winiarni- każda 
porcja przysmaku okraszona jest rze-
czową i zachęcającą anegdotą. I tak 
ta opowieść pana Piotra z zespołem 

trwała dobrze ponad 120 minut.  Pa-
nowie zagrali kompozycje z najnow-
szej płyty „ Kup sobie psa”, jednak nie 
zabrakło też kultowej  już „Małgochy” 
i „ Kobiety jak te kwiaty”. Wypełniona 
po brzegi sala nagrodziła artystów w 
pełni zasłużonymi owacjami. 

I jak przystało na prawdziwą ucztę 
został nam po niej niedosyt. 

Piotr Bukartyk - autor, kompozytor, 
artysta poruszający się na pograniczu 
wielu gatunków muzycznych, miesza-

jący rocka, bluesa, folk oraz reggae z 
kabaretem i piosenką literacką. Napi-
sał przeszło 400 piosenek. Z Zespołem 
regularnie pojawia się w line-upie Wo-
odstocku, popełnił także piosenkę „Z 
tylu Chmur”, która stała się hymnem 
tego największego w Polsce Festiwalu

Ewa Jarmoszyńska to młoda malarka . Swoją artystyczną drogę rozpoczynała w Liceum 
Plastycznym im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, pod okiem pana Łukasza Głowackiego. Wy-
stawiała swoje prace między innymi w Chełmie, Nałęczowie, Lublinie.

Tym razem prezentuje je w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. 
Temat prac jest trudny, bo dla niektórych może być to tabu, jednak nagość w obrazach Jarmoszyń-
skiej jest  subtelna. Prawdopodobnie dlatego, że to nagość widziana okiem kobiety.
Jak mówi autorka: (…) te prace to zmysłowość widziana moim okiem. Czy raczej jak chciałabym, by 
inni  ją widzieli. Chciałam pokazać piękno, które nie prowokuje choć wykracza poza szablon cnoty... 
wzbudza zmysły (…)

Na wernisażu wystawy 4 marca prace Ewy Jarmoszyńskiej obejrzało kilkadziesiąt osób. Tych, którzy 
jeszcze mają ochotę poobcować z twórczością artystki w Miejskim Domu Kultury zapraszamy do 14 
kwietnia. 

Szkoła Katolicka czci pamięć
ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Na początku spotkania Tomasz 
Nikoniuk i Paweł Lipiński, uczniowie 
klasy 6b zaprezentowali efekty swych 
poszukiwań związanych z rotmistrzem 
Pileckim – pokazali prezentację i kil-
ka krótkich filmów nagranych przez 
siebie w czasie spaceru szlakiem Wi-
tolda Pileckiego. Po prezentacji nasi 
uczniowie zadali kilka pytań. Pani 
Zofia snuła opowieść o latach swego 
dzieciństwa, trudnym czasie okupacji 
oraz o tym, kiedy jej ojca już po wojnie 
aresztowano. Padło też kilka pytań od 
publiczności. Na koniec były gromkie 
brawa, podziękowania, a pani Zofia 
zaśpiewała nam wszystkim ,,do wi-
dzenia”. Serdecznie dziękujemy Pani 
Zofii Pileckiej za to, że przyjechała do 
naszej szkoły i że wszyscy uczniowie 
mogli wysłuchać historii jej taty. Nie-
złomna postawa Witolda Pileckiego to 
postawa, którą warto i należy promo-
wać. Dziękujemy również Rodzicom 
uczniów – pani Lipińskiej i pani Ni-
koniuk, które włożyły ogromną pracę 
w przygotowanie tego niecodziennego 
i ogromnie pouczającego spotkania, a 
także nauczycielowi historii, pani Mo-
nice Budelewskiej - Zdun, która po-
magała w przygotowaniu uroczystości. 
(Jakub Kutla, klasa 6a)

Szkoła Katolicka w Ząbkach uroczyście postanowiła uczcić Dzień Żołnierzy 
Wyklętych. Dnia 8 marca 2016 roku w sali widowiskowej dolnego kościoła 
o godzinie 12.00 pojawił się niezwykły gość – pani Zofia Pilecka – córka 
bohaterskiego żołnierza, Witolda Pileckiego (1901 – 1948), jednego z 
Żołnierzy Wyklętych, ochotnika do obozu Auschwitz walczącego w Powstaniu 
Warszawskim i skazanego na śmierć w niesprawiedliwym procesie w czasach 
komunistycznych. 

Siatkarze Wichru rozbili Mrozy w meczu sezonu
Kibice, którzy przyszli na mecz 

siatkarzy Wichru Kobyłka z GO-
SiR Mrozy, nie byli zawiedzeni. 
Spotkanie na szczycie IV ligi se-
niorów, które odbyło się w hali 
przy Zespole Szkół Publicznych 
nr 2 w Kobyłce, stało na wyso-
kim poziomie. Emocji w nim 
nie brakowało. Wicher pokonał 
lidera 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) i 
objął prowadzenie w tabeli.

Wicher w końcówce sezonu gra 
znakomicie. Odniósł piąte zwycięstwo 
z rzędu, mimo że był pod dużą presją.

- Jeśli chcemy zakończyć rundę za-
sadniczą na pierwszym miejscu i mieć 
dzięki temu teoretycznie łatwiejszego 
rywala w play off, możemy w dwóch 
ostatnich spotkaniach, z Mrozami i 
Ciechanowem, stracić tylko jednego 
seta - tłumaczył grający trener Wichru, 
Piotr Szymanowski. 

Zespoły z Mrozów, Kobyłki i Cie-
chanowa są zdecydowanie najlepsze 
w grupie B czwartej ligi. Siatkarze 
Wichru liczyli na udany rewanż w 
starciu z Mrozami, bowiem pierwsze 
spotkanie wygrali rywale 3:1. Jednak w 
pierwszym secie to goście prowadzili 
21:18. Wówczas jednak Wicher niesio-
ny dopingiem kibiców, wśród których 
był m.in. burmistrz Kobyłki Robert 

Roguski, zdobył cztery punkty z rzędu. 
Mrozy wyrównały na 22:22, ale koń-
cówka należała do gospodarzy.

Drużyna prowadzona przez Piotra 
Szymanowskiego napsuła wiele krwi 
rywalom na początku drugiej partii 
wychodząc na prowadzenie 8:1. Jednak 
potem było coraz trudniej, bowiem 
goście zaczęli odrabiać straty. Prze-
grywali już tylko 15:18. Na szczęście 
wówczas sprawy w swoje ręce wzięli 
kobyłczanie i wygrali drugiego seta. 
W trzecim długo trwała walka punkt 
za punkt, aż do stanu 16:16. Wówczas 
na zagrywkę wszedł Piotr Kalinowski. 
Jego precyzyjne serwisy sprawiały wie-
le kłopotów rywalom. Wicher objął 
prowadzenie 22:16 i nie oddał go już 
do końca. Ostatni punkt zdobył Mate-

usz Gawkowski, którego wybrano na 
najlepszego zawodnika meczu.

- To był zdecydowanie nasz naj-
trudniejszy mecz w całym sezonie i 
chyba najlepszy. Poziom był wyższy 
niż czwartoligowy, podobnie jak do-
ping i atmosfera na trybunach. Cały 
zespół zagrał bardzo dobrze, a Mateusz 
zasłużył na nagrodę, bo pociągnął nas 
przede wszystkim mentalnie. Wcze-
śniej narobiliśmy sobie bigosu tracąc 
kilka punktów i dlatego nadal nie mo-
żemy być pewni pierwszego miejsca. 
Teraz musimy wygrać w Ciechanowie 
za trzy punkty. Jesteśmy w stanie to 
uczynić. Zrobimy wszystko, by zwy-
ciężyć i wyjść do play off z pierwszego 
miejsca - powiedział Piotr Szymanow-
ski.
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LEGIONOWO l „Dobra zmiana” dociera do miasta?NADMA l Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze jednostki OSP

Gmina Radzymin na nadcho-
dzący rok szkolny 2016/2017 
zaoferuje swoim mieszkańcom 
aż 1185 gminnych miejsc w 
przedszkolach, z czego aż 770 to 
miejsca z opieką całodzienną. 
Jest to ponad połowę więcej 
niż w bieżącym roku szkolnym 
2015/2016 i przeszło dwukrot-
nie więcej niż rok wcześniej.

„Osiągamy ten rekordowy wzrost dzię-
ki trwającym inwestycjom w gmin-
ne obiekty przedszkolne oraz dzięki 
dobrej współpracy z przedszkolami 
niepublicznymi. Liczba mieszkańców 
stale rośnie, w Radzyminie przybywa 
młodych rodzin z małymi dziećmi, 
dlatego najważniejsze dla mnie jest, 
aby stale poprawiać warunki edukacji 
przedszkolnej i szkolnej dla naszych 
dzieci” – mówi Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina. „Budujemy 
nowe przedszkola w Radzyminie, w 
Słupnie i oddział przedszkolny w Zału-
bicach, ale te inwestycje to nie wszyst-
ko. Współpracujemy już z czterema 
przedszkolami niepublicznymi z tere-
nu Gminy, w których na przyszły rok 
wykupiliśmy ponad 280 całodziennych 
miejsc. Mieszkańcy mogą z nich ko-
rzystać na zasadach obowiązujących w 
przedszkolach publicznych.”

Pozytywny efekt zwiększenia ilości 
miejsc w przedszkolach był odczuwal-
ny w Radzyminie już w bieżącym roku 
szkolnym, zaś przyszły rok 2016/2017 
powinien być jeszcze lepszy. Dla wygody 
rodziców Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół, który wspiera za-
rządzanie przedszkolami i szkołami w Gmi-
nie Radzymin, uruchomił specjalną stronę 
internetową, przez którą do 22 marca 2016 
r. można zgłaszać nowych przedszkolaków: 
https://przedszkola-radzymin.nabory.pl. 
Na tej stronie znajduje się również wykaz 

placówek wraz z ilością miejsc dla poszcze-
gólnych grup wiekowych.

„Jestem pewien, że gminne inwestycje 
edukacyjne – w tym w nowe miejsca w 
przedszkolach, a także inwestycje w nowe 
lub rozbudowywane szkoły – będą sprzyjać 
komfortowi życia mieszkańców i zwrócą się 
w przyszłości w postaci wzrostu poziomu 
życia i wykształcenia mieszkańców Gminy 
Radzymin” – dodaje burmistrz Krzysztof 
Chaciński.

Dynamika liczby miejsc przedszkol-
nych, udostępnianych przez Gminę Ra-
dzymin w ostatnich latach:

Gmina Radzymin zwiększa ilość miejsc 
przedszkolnych dwutorowo: poprzez two-
rzenie miejsc w placówkach publicznych 
i wykup miejsc w przedszkolach niepu-
blicznych. Połączenie tych dwóch rodzajów 
działań jest optymalnym rozwiązaniem. Z 
jednej strony Gmina dysponuje własnymi 
miejscami, a z drugiej – dzięki współpracy z 

Rekordowa liczba miejsc
w przedszkolach

w Gminie Radzymin

Od kilku tygodni wielką karie-
rę w Legionowie robią plotki. 
Na zasadzie jedna pani drugiej 
pani na ucho. W każdej plotce 
jest coś  wszak na rzeczy.

 Sprawdzaniem owych sensacji zajmuje 
się już Prokuratura Okręgowa. Prokuratura 
na razie zajmuje się sprawa nabycia przez 
prezydenta miasta na dość preferencyjnych 
warunkach lokalu usługowego w budynku 
wybudowanym przez miejscową spółdziel-
nię, co związane ma być z nieścisłościami 
majątkowymi złożonymi przez najwyższe-
go rangą miejskiego urzędnika. Prokurato-
rzy zbadają też domniemania o narażeniu 
na znaczną szkodę finansową miejscowej 
spółdzielni mieszkaniowej przez władze 
owej spółdzielni.  Sprawą zajmuje się Pro-
kuratura Okręgowa w Warszawie. To nie 
jedyna bulwersująca mieszkańców miasta 
sprawa. Wiele wzburzenia wywołały plany 
tzw. zagęszczania osiedli i budowa bloku 
mieszkalnego na Piaskach. Tym prokura-
tura na razie się nie zajmuje.  Zajmuje się 
przypadkiem budowy na terenie dawnego 
pawilonu handlowego „Anat” przy rondzie 
obok ratusza okazałego bloku, a raczej lo-
kalami usługowymi w owej budowli, które 
wykupić miały na super warunkach władze 
spółdzielni mieszkaniowej i sam prezydent 
miasta wraz z rodziną. Wielu lokalnych 
przedsiębiorców interesowało się zakupem 
lokali w owej budowli, ale lokale były dla 
nich po prostu nieosiągalne. Za to jak plot-
ka głosi sprzedano je po cenie dwukrotnie 
niższej niż rynkowa. I sprzedano w cieka-
wy sposób, stosując tzw. ekspektatywę. W 
skrócie polega to na tym, że osoba kupująca 
lokal zawiera ze sprzedawcą  prawo do usta-
nowienia odrębnej własności. Tak miał zro-
bić pan prezydent, który- choć budowa się 
jeszcze nie zaczęła  wynajął  to prawo pew-
nej instytucji bankowej i od razu rozpoczął 
pobieranie czynszu. To pozwoliło mu sfi-
nansować zakup lokalu niejako „nie swoimi 

pieniędzmi”. Prokuratura bada nieścisłości 
w oświadczeniach majątkowych prezyden-
ta. W grę może wchodzić czyn, który opi-
suje   art. 233 kodeksu karnego mówiący o 
składaniu fałszywych danych w oświadcze-
niu majątkowym. Także zastosowanie może 
mieć art. 296 k.k. dotyczący mienia wielkiej 
wartości, bo strata spółdzielni wyniosła 
grubo ponad 1 mln zł. Według art. 233 § 
1 kodeksu karnego kto, składając zeznanie 
mające służyć za dowód zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3. Tym wszystkim 
zajmuje się Prokuratura Okręgowa, jako że 
miejscowa Prokuratura Rejonowa wyłączy-
ła się ze sprawy.   Tym zajmuje się Prokura-
tura, a mieszkańcy bulwersują się planami 
stawiania przez spółdzielnię  nowych bu-
dynków na i tak zatłoczonych osiedlach. W 
planie ma ich być kilkanaście. Także poru-
szenie wywołuje  sprawa budowy  wieloro-
dzinnego budynku komunalnego  z miesz-
kaniami na wynajem dla niezamożnych 
rodzin. Władze jednak już uplanowały so-
bie, jak sprzedać mieszkania, na preferen-
cyjnych zasadach wybranym przez siebie 
osobom. Już przed rokiem, w lutym 2015 
roku, były już   zastępca prezydenta Lucjan 
Chrzanowski publicznie oznajmił zasady, 
na jakich będą sprzedawane mieszkania w 
planowanym bloku. Już wcześniej „ratuszo-
wi developerzy” tak robili .Część mieszkań 
ma być  sprzedana na przetargach, a część 
zostanie przydzielona wybranym osobom 
na preferencyjnych zasadach. Musieliby oni 
wpłacić 20 proc. wartości lokalu, a pozo-
stałą część spłacaliby przez 10 lat w mini-
malnie oprocentowanych ratach. Budowie 
tej sprzeciwia się Komitet Protestacyjny 
Mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych  
osiedla Zegrzyńska 31, 37 oraz 55. Protestu-
jący chcieliby, aby zgodnie z pierwotnymi 
planami osiedla na działce nr 1/30 powsta-
ła wyłącznie infrastruktura osiedlowa tzn. 
przychodnia lekarska, żłobek, klub seniora, 
klub młodzieżowy, boiska, park rekreacyjny 
oraz nowe parkingi dla samochodów. Ko-

mitet protestacyjny mówi wprost, iż gmina 
nie ma prawa budować mieszkań na sprze-
daż, a jedynie winna budować lokale socjal-
ne dla niezamożnych rodzin. Sprawa

 jest w toku. W  tym miesiącu, w czwar-
tek 3 marca ratusz podpisał umowę na 
budowę owego budynku. Zrobi to  Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe Rodex Sp. z o.o., które za 8,5 mln zł 
zobowiązało się w ciągu roku zrealizować 
inwestycję. Budynek ma mieć cztery kon-
dygnacje naziemne z 30 lokalami: 6 miesz-
kań jednopokojowych, 12 dwupokojowych, 
9 trzypokojowych i 3 czteropokojowe. W 
garażu podziemnym ma być 45 miejsc par-
kingowych.

Pora odnieść się do tytułu. Mieszkańcy 
wprost pytają, dokąd zmierza Legionowo? 
Czy dzika zabudowa utrudni życie dotych-
czasowym mieszkańcom. Czy profity z 
nowych inwestycji trafią w „odpowiednie 
miejsca do odpowiednich kieszeni”? Zasłu-
gi obecnych władz na rzecz rozwoju miasta 
są bezsporne. Ale pojawiają się i takie spra-
wy, którymi zajmują się prokuratorzy pod-
legli ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Być 
może w Legionowie potrzebna jest „dobra 
zmiana”.

rc  

Quo Vadis Legionowo

przedszkolami niepublicznymi – może ela-
stycznie wpływać na dostępność przedszko-
li, nie ponosząc nadmiarowych kosztów bu-
dowy i utrzymania gminnych placówek. W 
przypadku wykupu miejsc w placówkach 
niepublicznych koszt dla Gminy wzrasta o 
około 170 zł miesięcznie na każde dziecko, 
gdyż Gmina i tak ma ustawowy obowiązek 
dopłaty do przedszkoli niepublicznych w 
wysokości 75% kosztów opieki nad każ-
dym dzieckiem, czyli ok. 500 zł. (Według 
stawek na marzec 2016 r. całościowy koszt 
miesięcznego pobytu dziecka w placówce 
publicznej wynosi ok. 670 zł).

Inwestycje w budowę przedszkoli pu-
blicznych w Gminie Radzymin

W Gminie Radzymin trwa budowa 
nowego publicznego przedszkola przy ul. 
Witosa w Radzyminie, przygotowanie od-
działu przedszkolnego przy Zespole Szkół 
w Załubicach i budowa szkoły podstawowej 
wraz z przedszkolem w Słupnie. Przedszko-
le przy ul. Witosa w Radzyminie ma zostać 
oddane do użytku na początek roku szkol-
nego 2016/2017, koszt jego budowy wynosi 
4,8 mln złotych. Otwarcie placówek w Zału-

bicach i Słupnie jest planowane na początek 
kolejnego roku szkolnego 2017/2018, zaś 
koszt każdej z nich to około 1,5 mln złotych. 
Wszystkie te inwestycje są długo wyczeki-
wane przez mieszkańców.
/Dominika Krzyżanowska - Kidała/

Druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadmie (gm. Radzy-
min), pomimo wielu trudności 
nie ustają w wysiłkach na rzecz 
dalszego rozwoju swojej jed-
nostki, o czym można było się 
przekonać podczas tegorocz-
nego zebrania sprawozdawczo 
- wyborczego.

Z dumą należy podkreślić, że jednostka 
OSP w Nadmie, po spełnieniu szeregu wy-
mogów formalnych i przeprowadzeniu od-
powiedniej ilości szkoleń stała się już peł-
noprawnym członkiem strażackiej rodziny 
ziemi wołomińsko – radzymińskiej.

Świadczy o tym najdobitniej fakt, iż 
w 2015 r. OSP Nadma uczestniczyła w 20 
akcjach ratowniczych, w których wyróżni-
li się następujący druhowie: Marek Cituk, 
Kacper Walczuk, Mariusz Cieślak, Ewelina 
Cituk, Janusz Cieślak, Tobiasz Sudomirski, 
Piotr Dębek, Wojciech Klimkiewicz, Ma-

teusz Różycki, Paulina Jaworska, Radosław 
Pazio, Artur Polkowski, Czesław Broma, 
Michał Cieślak, Małgorzata Roś, Ryszard 
Sikorski, Marek Sudomirski, Błażej Sudo-
mirski oraz Adam Cituk.

Obok działalności ratowniczej, ważnym 
osiągnięciem minionego roku dla jednost-
ki, która szczyci się posiadaniem Sekcji Lot-
niczej, (a poza tym również drużyny MDP i 
zespołu artystycznego) było zdobycie przez 
jej reprezentanta drugiego miejsca w klasy-
fikacji ogólnej i pierwszego w kategorii na 
celność lądowania podczas zawodów lotni-
czych w Ciechanowie.

Druhowie angażowali się w szereg 
przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i 
religijnych. W 2015 r. wzięli udział w V Piel-
grzymce Strażaków na Jasną Górę, zorgani-
zowali m.in. piknik rodzinny na powitanie 
lata, z okazji Dnia Dziecka i na pożegnanie 
lata oraz przeprowadzili zajęcia dla mło-
dzieży podczas wakacji i ferii zimowych. 

Ponadto, nadmeńscy strażacy zaangażowa-
ni zostali do prac przy tworzeniu krajowego 
systemu nadzorowania i obserwacji z wy-
korzystaniem bezzałogowych statków po-
wietrznych, realizowanego przez ZG ZOSP 
RP i WSOŚP w Dęblinie. W 2015 r. zdołali 
również pozyskać dodatkowy sprzęt m.in. 
agregat prądotwórczy i pilarkę spalinową, 
umundurowanie i wyposażenie oraz system 
alarmowania selektywnego. (Kolejny dar, 
w postaci szperacza przeciwwybuchowego 
przekazał jednostce dh Krzysztof Name-
dyński). Wiele uwagi i wysiłków poświęcili 
też urządzaniu swojej tymczasowej strażni-
cy (m.in. budowa dachu, uzbrajanie w in-
stalacje) oraz utrzymaniu lądowiska. Obec-
nie, stoją przed kolejnymi wyzwaniami, 
wśród których priorytetem jest pozyskanie 
środków na budowę garażu z prawdziwego 
zdarzenia.

Okazję do przedstawienia wszystkich 
osiągnięć, zamierzeń i dyskusji nad proble-
mami jednostki stanowiło walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło 
się 20 lutego w gościnnych murach Szkoły 

Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w 
Nadmie.  Strażackie zebranie zaszczycili 
swą obecnością przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Radzyminie: Zbigniew Jabłoński, 
Tadeusz Radziszewski, Wojciech Słom-
czewski, Izabela Paciorek i Ewelina Kostrze-
wa. Obecny był prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko – Gminnego ZOSP RP dh Tomasz 
Żmijewski wraz z Komendantem dh Artu-
rem Kacperczakiem  oraz Dariuszem Dąb-
kowskim i Tomaszem Bielcem z GCRK. Nie 
zabrakło również gościa honorowego pana 
Marka Brodziaka – dobroczyńcy i przyja-
ciela OSP Nadma, oraz dh ks. proboszcza 
Grzegorza Mioduchowskiego. Podczas ze-
brania druhowie zgodnie opowiedzieli się 
za udzieleniem absolutorium Zarządowi na 
czele  z dh Markiem Sudomirskim, oraz do-
konali jego reelekcji na kolejną kadencję. 

Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!
/R.L./

Strażacy - Ochotnicy z Nadmy
aktywni, jednomyślni i ambitni…

Do poniedziałku, 14 marca w radzymińskiej Bibliotece można było podziwiać niezwykłą wystawę filatelistycz-
ną pod tytułem „Święty Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”. Wśród zwiedzających znaleźli się uczniowie 
klasy V e ze Szkoły Podstawowej nr  1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka. Wędrując wśród muzealnej ekspozycji zawierającej 
kilkadziesiąt znaczków, z zainteresowaniem czytając zawarte przy nich komentarze, poznaliśmy fakty związane z polskim papie-
żem, tak mocno powiązane z historią naszej Ojczyzny. Prezentowane na wystawie znaczki ukazywały bowiem drogę Jana Pawła 
II od początku jego pontyfikatu, aż do chwili, kiedy został świętym. Na 16 planszach wśród prawie 100 znaczków znajdują się 
emisje Poczty Polskiej wydawane z okazji pielgrzymek Papieża - Polaka do Ojczyzny, jego jubileuszy oraz historycznych wyda-
rzeń. Wystawa powstała na podstawie albumu „ Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”. Warte podkreślenia jest, że wśród pre-
zentowanych artefaktów znalazł się znaczek „Kanonizacja papieża Jana Pawła II”, uznany w 2014 r. za najpiękniejszy na  świecie 
znaczek pocztowy o tematyce sakralnej. Znaczek zaprojektowany przez Marzannę i Jacka Dąbrowskich nawiązuje do niezwykłej 
duchowości Papieża – Polaka. Co warte podkreślenia, aureola wokół głowy świętego składa się z siedmiu linii zawierających 

wydrukowane w technice mikrodruku napisy z 
najsłynniejszymi cytatami pochodzącymi z jego 
pism i przemówień. (Ciekawostką może być fakt, 
że ten znaczek nasza poczta wydała wspólnie z 
Pocztą Watykanu).  Dzięki tej niezwykłej ekspo-
zycji mogliśmy przenieść się w czasy, kiedy św. 
Jan Paweł II towarzyszył naszym rodakom w 
ich ziemskiej pielgrzymce. (Jesteśmy dumni, 
że przynajmniej w pierwszych latach naszego 
życia dane nam było pielgrzymować razem).  To 
była dla nas wspaniała lekcja historii, którą za-
pamiętamy na długo. Słowa uznania należą się 
organizatorom wystawy na czele z dyrektorem 
biblioteki panem Arturem Laskowskim. 

/opr. SP nr 1/

„Święty Jan Paweł II na znaczkach Poczty
Polskiej”… - uczniowie „Stalowej Jedynki”

na niezwykłej wystawie, która gościła
w Radzyminie
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RADZYMIN l Wieczór Patriotyczny w wykonaniu młodzieży szkół gimnazjalnych

Sztandar Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. „Jagoda” odznaczony 
„Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”!!!

Dzień 26 lutego 2016 roku, nie-
wątpliwie zapisze się jako jedna 
z ważniejszych dat w historii 
Zespołu Szkół w Starych Załubi-
cach (gm. Radzymin).  Odbywa-
jące się tego dnia Święto Szkoły, 
w sposób szczególny uzupełniło 
kalendarz obchodów 74. rocz-
nicy utworzenia Armii Krajowej 
oraz Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Odbywające się w ostatni piątek 
lutego, główne uroczystości z okazji 
Święta Szkoły, poprzedzone zostały 

licznymi konkursami związanymi te-
matycznie z Armią Krajową.

Świąteczny dzień zainaugurowa-
ły występy taneczne najmłodszych 
uczniów. Tuż po nich, odbyła się żywa 
lekcja historii, w której uczniowie bar-
dzo chętnie i aktywnie uczestniczyli, 
co pozwala sądzić, że z pewnością na 
długo zapamiętają prezentowane w jej 
trakcie treści.

Po zakończeniu części edukacyjno 

- rozrywkowej, o godz. 11-ej przyszedł 
czas na część oficjalną uroczystości. 
Wprowadzono Poczty Sztandarowe 
na czele ze sztandarem radzymińskiej 
Armii Krajowej, którym opiekują się 
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. mjra 
S. Waltera w Radzyminie, oraz odśpie-
wano hymn państwowy i hymn Armii 
Krajowej.

Głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół 
w Starych Załubicach pan Edward 
Biernacki, który serdecznie powitał ze-

branych.  W tym uroczystym dniu, nie 
mogło zabraknąć tak znakomitych go-
ści, jak panowie: Wiesław Studziński, 
Jan Kaczmarczyk i Wiesław Śledański, 
którzy reprezentowali Zarząd Okrę-
gu Warszawa – Wschód Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
oraz zaprzyjaźnionych ze szkołą przed-
stawicieli koła ŚZŻAK „Rajski Ptak” 
w Radzyminie i Wyszkowie. Swoją 
obecnością zaszczycili szkołę również 
przedstawiciele władz samorządowych 
w osobach: wiceburmistrza Radzymi-
na Jarosława Grendy oraz przewodni-
czącego Rady Miejskiej pana Krzyszto-
fa Dobrzynieckiego.

W dalszej części spotkania, jeden 
z uczniów przypomniał i przybliżył 
zgromadzonym życiorys patronki gim-
nazjum – Anieli Janusz, pseudonim 
„Jagoda”. Wspomniano również nieży-
jących już żołnierzy Armii Krajowej z 
naszego terenu, za których zgromadze-
ni wspólnie odmówili modlitwę, pod 
przewodnictwem księdza proboszcza 

Feliksa Chudzika.
Uroczystość uświetniło poruszają-

ce widowisko teatralne, w wykonaniu 
gimnazjalistów, przygotowane pod 
kierownictwem polonistki – pani Dia-
ny Świerczewskiej i nauczyciela histo-
rii pana Tomasza Pałaszewskiego, oraz 
występ chóru pod dyrygenturą pani 
Katarzyny Brzozowskiej.

Wspomniany spektakl, zainspi-
rowany sztuką „Śmierć Rotmistrza 
Pileckiego”, ukazywał kulisy procesu 
rotmistrza Witolda Pileckiego. Przed-
stawił niezłomną postawę skazanego 
na śmierć bohatera, który starał się 
„tak żyć, aby w godzinie śmierci mógł 
się raczej cieszyć niż lękać”. Uczniowie 
z zaangażowaniem wcielili się w role 
i odtworzyli czasy, kiedy nasi rodacy 
oddawali życie za Ojczyznę. (A byli 
to: Michał Stasiorczyk, jako Witold Pi-
lecki; Dominik Dachniewski – proku-
rator, oskarżyciel Witolda Pileckiego; 
Rafał Powała – sędzia w procesie; Bar-
tłomiej Żołek – Generał Anders; Jakub 

Rybarczyk – przesłuchujący, kat W. 
Pileckiego; Daria Stankiewicz – Maria 
Pilecka, żona Witolda; Klaudia Ołdak 
– żona sędziego; Paulina Nałęcz – nar-
rator; Mateusz Więch i Łukasz Własz-
czuk – straż więzienna; Emilia Rosłon, 
Elżbieta Kiper, Patrycja Sikora, Julia 
Żołek – publiczność zgromadzona 
podczas procesu).

Wrażenie robiła także świetna sce-
nografia, budująca ponury klimat tam-
tej epoki.  Zebrani obejrzeli spektakl 
z dużym zainteresowaniem, zadumą, 
a nawet wzruszeniem. Tym większe 
słowa uznania należą się młodym ak-
torom, odtwarzającym historyczne 
postacie.

Kolejny wzruszający akcent tego-
rocznego święta szkoły, stanowiła ce-
remonia wręczenia legitymacji ŚZŻAK 
jego działaczom, oraz nadanie odzna-
czeń. Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. 
„Jagoda” w Starych Załubicach zostało 
w tym roku szczególnie uhonorowane, 
poprzez udekorowanie jego sztandaru 
Odznaczeniem „Za Zasługi dla Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej”. 

Podobne odznaczenie otrzymała 
także pani Katarzyna Brzozowska – 
wspomniana już opiekunka utalento-
wanego chóru ZS w St. Załubicach, za 
utrwalanie pamięci o ludziach i czy-
nach w walce o niepodległość Polski 
podczas II wojny światowej.

Okolicznościowe przemówienia 
wraz z gratulacjami dla uczniów i na-
uczycieli wygłosili: wiceburmistrz Ja-
rosław Grenda i przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki. Ofi-
cjalną część uroczystości zakończyło 
wręczenie nagród laureatom szkolnych 
konkursów, oraz ceremonia złożenia 
kwiatów pod pamiątkową tablicą, za-
dedykowaną Armii Krajowej, znajdu-
jącą się na szkolnym dziedzińcu.

/opr. ZS St. Załubice, R.L./

„Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna.

Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garści chleba.

Wśród wielu Ojczyzn, co płyną w mgle cudnej,
Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej”.

(Stanisław Baliński „Polska Podziemna”)

Młodzież dwóch radzymińskich gimnazjów 
„W hołdzie Bohaterom Armii Krajowej 
i Żołnierzom Wyklętym - Bohaterom

Niezłomnym”
Z okazji 74. rocznicy utworze-

nia AK -  największej Armii Pod-
ziemnej w dziejach  Europy oraz 
Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, członkowie 
Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej w Radzyminie przy-
gotowali program artystyczny 
pt. „W hołdzie Bohaterom Armii 
Krajowej i Żołnierzom Wyklętym 
- Bohaterom Niezłomnym”. 

Przedstawienie zostało przygotowa-
ne przez uczniów dwóch szkół: Gim-
nazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 
i Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory 
Czartoryskiej. To niezwykle ważne, 
że wspólne przedsięwzięcia służące 
kształtowaniu postaw patriotycznych 
oraz popularyzacji wiedzy historycz-
nej,  integrują młodzież naszego mia-
sta.   W piątek, 4 marca, w wypełnionej 
po brzegi Miejskiej Sali Koncertowej 
im. F. Chopina, gimnazjaliści z radzy-
mińskich szkół zaprezentowali spek-
takl słowno – muzyczny odwołujący 
się do tragicznych wydarzeń związa-
nych z drugą wojną światową, a na-
stępnie oporem „Żołnierzy Wyklętych” 
przeciwko władzy komunistycznej. 
Oprawa artystyczna wieczoru patrio-
tycznego (wybór tekstów literackich, 
muzyki, materiałów ikonograficznych) 
oraz reżyseria spektaklu były efektem 
pracy polonistek ze wspomnianych 
gimnazjów, pań: Iwony Jaworskiej, 

Magdaleny Krysiak, Gabrieli Oleksy 
i Anny Machalskiej. Na widowni za-
siadło wielu znamienitych gości: pan 
Jerzy Nowicki z 6 Brygady AK Okręgu 
Wileńskiego, przedstawiciele władz sa-
morządowych na czele z burmistrzem 
Radzymina Krzysztofem Chacińskim 
i przewodniczącym Rady Miejskiej 
Krzysztofem Dobrzynieckim, dzie-
kan radzymiński ks. prał. Stanisław 
Kuć, reprezentanci środowisk komba-
tanckich, przedstawiciele Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
panowie: Wiesław Studziński i Miro-
sław Widlicki, mieszkańcy Radzymina 
i – co szczególnie cenne – wspaniała 
i mądra młodzież z naszego miasta. 
Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrow-
skiego” i krótkim rysie historycznym 

Natalii Kielak – pełniącej funkcję sekretarza Klubu Histo-
rycznego im. AK – wprowadzającym w nastrój tego niezwy-
kłego spotkania, rozpoczęło się przedstawienie. To trzeba 
było obejrzeć!!! Kunszt artystyczny młodych wykonawców 
prezentujących swoisty tryptyk z najnowszej historii Polski 
oraz znakomita reżyseria spektaklu przyniosły wspaniałe 
rezultaty. Po ponad godzinnym spektaklu owacjom na sto-
jąco nie było końca. Piękne, wzruszające i jakże wymowne w 
swoim przekazie widowisko zapewne na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców Radzymina. Po zakończeniu części 
artystycznej nastąpiła modlitwa w intencji Bohaterów Armii 
Krajowej i Żołnierzy Wyklętych, którą poprowadził ks. Sta-
nisław Kuć, a następnie krótkie wystąpienia zaproszonych 
gości oraz podsumowanie spektaklu. Burmistrz Krzysztof 
Chaciński gratulując młodym artystom – członkom Klu-
bu Historycznego – „pięknego i wzruszającego widowiska” 
stwierdził, że  „niewiele jest takich wydarzeń, które wypeł-
niają po brzegi Miejską Salę Koncertową”, zaś pan Mirosław 
Widlicki reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Warszawa - Wschód powiedział: „ Wszyst-
kie postacie przytoczone w spektaklu niosą pewne warto-
ści, a przedstawienie było najpiękniejszym zwieńczeniem 
społecznych uroczystości poświęconych Żołnierzom Wy-
klętym”. Czyż trzeba lepszej rekomendacji? Na zakończenie 
pani Ewa Wnuk – dyrektor Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana 
Waltera i pani Małgorzata Osiecka – Chmielewska – dyrek-
tor Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej po-
dziękowały występującym uczniom i nauczycielkom przy-
gotowującym spektakl za wspaniałe przeżycia artystyczne i 
pomysł zorganizowania takiego widowiska. Pani Ewa Wnuk 
powiedziała m.in.: „Dzisiaj ci młodzi ludzie przypomnieli 
nam tragiczne wydarzenia z przeszłości, przypomnieli nam 
Tych, którzy walczyli o wolność”, zaś dyrektor Małgorzata 
Osiecka - Chmielewska podsumowała całe przedstawienie 
słowami: „Warto było!”. 

Andrzej Wernic - uczestnik Powstania Warszawskiego w 1944 
roku w jednej z prac napisał: „Naszym obowiązkiem wobec historii i 
przyszłych pokoleń Polaków jest upamiętnienie, oddanie czci i hołdu 
obrońcom Ojczyzny, uczestnikom walk  o niepodległość i suweren-

ność Polski. Tym, którzy polegli 
w walce, i tym, którzy zostali 
zamordowani przez okupantów 
w więzieniach, katowniach, obo-
zach, podczas egzekucji, często 
również na obcej ziemi”.  

Od utworzenia Armii 
Krajowej minęło miesiąc 
temu 74 lata. Dla trzech po-
koleń Polaków to już tylko 
historia, której nie ogarnia 
się własną pamięcią. Jednak 
żyją jeszcze ludzie, którym 
wojna zabrała najbliższych, 
pozbawiła dzieciństwa oraz 
odcisnęła koszmarne piętno 
w ich psychice. Tym wszyst-
kim, którym przyszło doznać 

okropieństw wojny, a wielu z nich zapłaciło życiem walcząc 
w obronie Ojczyzny, należy się nasz szacunek i pamięć. 

Dziś Żołnierzom Armii Krajowej, „Żołnierzom Wyklę-
tym”, którzy przez dziesięciolecia byli szykanowani przez 
władze komunistyczne – należy stawiać pomniki, fundować 
tablice pamiątkowe, pisać artykuły i książki oraz zachęcać 
młodzież do ich czytania. Kultywując tradycję związaną z 
Armią Krajową i Żołnierzami Wyklętymi - Bohaterami Nie-
złomnymi dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamo-
ści narodowej.

Podsumowując wystąpienie członków naszego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej nasuwa się następująca 
refleksja. Młodzież musimy wychowywać w duchu patrio-
tyzmu i szacunku dla własnej historii. Dzisiejszy patriotyzm 
nie wymaga takich poświęceń jak ten w przeszłości. Wy-
starczy abyśmy pamiętali o Tych, którzy zapłacili najwyższą 
cenę – oddali życie za Wolną Ojczyznę. 

Patriotyzmu nie należy reglamentować! Dlatego zapro-
ponowana przez uczniów, a Oni są tu najważniejsi jako 
przyszli kustosze Narodowej Pamięci - idea Międzysz-
kolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej byłaby 
wspaniałym dokończeniem laudacji na cześć Niezwykłego 
Człowieka i jednego z ostatnich żyjących „Żołnierzy Wyklę-
tych” Pana Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik”, któ-
ry 1 marca - uchwałą Rady Miejskiej – został Honorowym 
Obywatelem Radzymina.

Czcigodny „Młodziku”! Młodzież z Radzymina Pamię-
ta! Cześć i Chwała Bohaterom!

/opr. Władysław Kolatorski – prezes Klubu Historycz-
nego im. Armii Krajowej. Zdjęcia: Jolanta Ślebioda – 

Szatan/


