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Nowoczesne targowisko 
w Długosiodle  Lodowisko w Pułtusku już otwarte!
Długosiodło – miejscowość i gmina w powiecie wyszkowskim 
wzbogaciła się o nowoczesne, zmodernizowane targowiska. Łączna 
wartość inwestycji to około 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wyniosło blisko 1 mln zł. W otwarciu obiektu 8 grudnia 
2019 r.  wziął udział marszałek Adam Struzik.

Dzięki unijnym 
środkom w ramach 
PROW 2014–2020 
na mapie Mazowsza 
pojawiają się kolejne 
targowiska, a istnie-
jące są modernizo-
wane. Targowisko w 
Długosiodle zyskało 
nie tylko wizualnie, 
ale też poprawiło 
warunki handlowa-
nia kupcom z gminy 
Długosiodło i okolic. 
Wykonano m.in.: 
oświetlenie, sanita-
riaty, parkingi oraz 
utwardzone podłoże. 
Ponad połowa po-
wierzchni handlowej 
posiada zadaszenie, a 
każde ze stoisk przy-
łączone zostało do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. 
Na terenie targowiska powstał budynek 
o powierzchni 306 m² z windą i salą wy-
stawową.
– Klienci cenią targowiska przede 
wszystkim za możliwość zakupu świe-
żej, regionalnej żywności. To właśnie tu 
mogą kupić na przykład warzywa czy 
owoce bezpośrednio od producenta, ale 
także produkty oparte na tradycyjnych 
recepturach. Modernizacja lokalnych 
targowisk to dobra wiadomość nie tylko 
dla klientów, ale także dla rolników, dla 
których handel na targowisku stanowi 
ważne źródło dochodu. Warto więc, aby były 
to miejsca nowoczesne i estetyczne – podkreśla 
marszałek Adam Struzik.

Przy okazji oddania nowo wybudo-
wanego targowiska zorganizowano 
jarmark bożonarodzeniowy. Świą-
teczne wyroby mogli zaprezentować 
i sprzedać twórcy ludowi  i produ-
cenci z całego Mazowsza. Najwięk-
szą uwagę przyciągały niepowta-
rzalne dekoracje – stroiki, bombki, 

aniołki i choinki wykonane na szydełku. Nie 
zabrakło świątecznych pierników, lnianego oleju 
i przetworów wykonanych przez miejscowe go-
spodynie i uczniów z gminnych szkół. 
Marszałek Adam Struzik razem z wójtem gminy 
Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim, prze-
wodniczącą Rady Teresą Paradowską oraz z 
przedstawicielami mieszkańców odwiedzili każ-
de ze stoisk. 
Uroczystości zakończyły się jubileuszowym 
XX Gminnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek.

/KW; fot. KW, www.mazovia.pl/

Wyszków, dnia 09.12.2019 r.

BURMISTRZ  WYSZKOWA
na   podstawie   art.   35   ust. 1   ustawy  
z   dnia  21  sierpnia  1997r. o gospodarce 
nieruchomościami  / tekst jedn. Dz.U. 2018, 

poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony

wykaz  nieruchomości (ich części) położonych w pasach 
drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością 
Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
   - 201/6 w miejscowości Leszczydół – Nowiny 

ul. Błękitna;          
   - 4336/14 w miejscowości Wyszków ul. Plażowa;
   - 165/7 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Starej Baśni;
   - 679/3 w miejscowości Rybno ul. Osiedlowa;
   - 1153/17 w miejscowości Wyszków.



Konkurs „Pracuj bezpiecznie!” poprze-
dzony został szkoleniem teoretycznym, 
na którym zaprezentowano m.in. ze-
staw środków ochrony osobistej do sto-
sowania podczas pracy z chemicznymi 
środkami ochrony roślin.
W szkoleniu i konkursie wzięło udział  
9 osób, które rozwiązały test składają-
cy się z 10 pytań na temat bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Pan Wojciech Garbarczyk 
II miejsce Pani Joanna Borzymek,
III miejsce Pan Zbigniew Piątek.
Konkurs zakończył się wręczeniem 
nagród rzeczowych w/w zwycięzcom, 
wyłonionym w drodze losowania.
Nagrody ufundowała Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Oddział Regionalny w 
Warszawie. 
W związku z kursem uczestnicy otrzy-
mali od Kasy różnego rodzaju broszu-
ry i ulotki, które przybliżyły tematykę 
bezpiecznego wykonywania prac. Roz-
dano również kalendarze na rok 2020.
Dzięki szkoleniu i konkursowi, rolnicy 
pozyskali znaczną wiedzę, która może 
być wykorzystana przy wykonywaniu 
prac rolniczych we własnych gospo-
darstwach. 

s/Samodzielny Inspektor
Magdalena Banasiak/
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Święto Seniora 2019

Szkolenie i konkurs „Pracuj bezpiecznie!”

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”, takie hasło 
przyświecało tegorocznym obchodom wyszkowskich senioraliów.

Uroczysty koncert, 
podczas którego wy-
stąpiła Patrycja Runo 
nosząca miano księż-
niczki muzyki romskiej 
był ukłonem w stronę 
seniorów, którzy swo-
im życiem, pracą i do-
świadczeniem zasłużyli 
na same przyjemności. 
Wydarzenie było oka-
zją do ciepłych i ser-
decznych słów, zapro-
szeń do aktywnego 
spędzania czasu, do 
spełniania marzeń tych 
dotychczas niespełnio-
nych, ale także formą wymiany doświadczeń 
– każda z grup  senioralnych miała okazję za-
prezentować zdjęcia z organizowanych przez 
siebie przedsięwzięć. 
Wydarzenie zorganizowane zostało przez 

Burmistrza Wyszkowa we współpracy z Radą 
Seniorów, będącą reprezentantem wszystkich 
seniorów z terenu Gminy Wyszków.

/Info UM Wyszków/

W dniu 05.12.2019r. Placówka Terenowa 
KRUS w Wyszkowie zorganizowała ostatnie 
w tym roku szkolenie i konkurs dla 
rolników.
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W punkcie dot. sprawozdania z dzia-
łalności burmistrza Łochowa w okresie 
między sesjami radni i zebrani zostali 
poinformowani o spotkaniu burmi-
strza Roberta Gołaszewskiego z nowo 
powołanym dyrektorem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Jarosławem Wąsowskim. Rozmowy 
dotyczyły obwodnicy Łochowa, która 
znalazła się w rządowym programie 
„100 obwodnic”, obecnie jest proce-
dowana decyzja środowiskowa. Prze-
widuje się również, że mogą nastąpić 
pewne zmiany w związku z projektem 
dużej obwodnicy Warszawy, ale to nie 
ma wpływu na obecne procedowanie 
decyzji środowiskowej projektu doty-
czącego Łochowa. Burmistrz zrelacjo-
nował także spotkanie w Kamionnej, 
gdzie mieszkańcy chcieli doprecyzowa-
nia rozwiązań, a przedstawiciele GDD-
KiA wyjaśniali wątpliwości. Burmistrz 
wniósł o to, żeby ingerencja w grunty 
mieszkańców była jak najmniejsza 
m.in. deklarował rezygnację ze ścieżek 

rowerowych. Mieszkańcy zaś postu-
lowali zmniejszenie ronda.  Kolejną 
sprawą było skierowanie przez burmi-
strza Roberta Gołaszewskiego pytania 
(więcej na stronie obok) w dniu 19 li-
stopada do PKP PLK z pytaniem czy 
wydana opinia Burmistrza Łochowa z 
2 sierpnia 2017 roku była dokumen-
tem zmieniającym wybór PKP PLK, 
co do budowy wiaduktu zamiast tune-
lu. Burmistrz Gołaszewski przedstawił 
radnym odpowiedź od PKP w powyż-
szej sprawie, którą otrzymał 2 grudnia. 
Całość odpowiedzi zamieściliśmy na 
stronie obok. „Osoby, które twierdza, 
że ja coś zmieniłem tą decyzją są w błę-
dzie” – podsumował swoją wypowiedź 
burmistrz Gołaszewski.
Sala odpowiedziała oklaskami, gdyż 
jak się wydaje większość mieszkańców 
wspiera swojego burmistrza w tej walce, 
którą mu wytoczyło kilka osób najbli-
żej mieszkających przyszłej inwestycji 
w ciągu ul. Wyszkowskiej wspieranych 
przez Agatę Dąmbską. W późniejszej 

dyskusji zabrał również ona głos za-
czynając od pytania o śmieci i prze-
chodząc do sprawy wiadukt – tunel. 
Po kilku stwierdzeniach w stylu np., że 
burmistrzowi mijanie się z prawdą we-
szło w krew oraz wyliczance, do kogo i 
jakie pisma zostały skierowane (skarga 
do wojewody, skarga na decyzję do mi-
nistra środowiska), czy o zeznaniach, 
które będzie składać na policji w Wę-
growie, doczekała się odpowiedzi od 
mieszkańców Łochowa. Wydaje się, że 
nie takich wypowiedzi się Pani Dąmb-
ska spodziewała, gdyż osoby zabie-
rające głos przyznawały rację burmi-
strzowi Robertowi Gołaszewskiemu, a 
odmawiały poparcia Pani Dąmbskiej. 
„Wszyscy Panią potępiamy” – mówiła 
wiceprzewodnicząca Bańska, „To pani 
opóźnia… to pani jest jedyną osoba, 
która rzuca nam kłody pod nogi” – 
mówił Antoni Dybka, a inna osoba 
stwierdzała, że mieszkańcom zależy na 
tym, żeby sprawnie przemieszczać się 
przez tory. Wesołość wzbudziło stwier-
dzenie Agaty Dąmbskiej o tym, kogo 
reprezentuje. Jak powiedziała - ma peł-
nomocnictwo 3 mieszkańców – eme-
rytów z ul. Wyszkowskiej.  
Należy podkreślić, że wsparcie w tej 
sprawie mieszkańcy wykazują bardzo 
duże. Ostatnią inicjatywą jest zbieranie 
podpisów pod listą, gdzie już opowie-
działo się za burmistrzem Robertem 
Gołaszewskim ponad 2 tysiące dwie-
ście osób i stale liczba ta rośnie.
Jeśli nasi czytelnicy chcieliby obejrzeć 
wypowiedzi mieszkańców oraz burmi-
strza Roberta Gołaszewskiego zapra-
szamy do wysłuchania nagrania z sesji 
Rady Miejskiej z dn. 4 grudnia 2019 r.

/Janina Czerwińska/
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Świętowaliśmy „Złote Gody”
22 listopada w Sadownem świętowano Złote 
Gody. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
otrzymało 14 par, które zawarły związek małżeński w 
1968 roku.

Małżonkom, którzy mogą pochwalić 
się ponad pięćdziesięcioletnim „sta-
żem” w małżeństwie, Prezydent RP 
przyznaje medale „Za długoletnie po-
życie małżeńskie” i są one następnie 
wręczane Im uroczyście. Uroczystość 
specjalnie dla naszych Jubilatów 
przygotował miejscowy Urząd Stanu 
Cywilnego, a poprzedziła ją odpra-
wiona w kościele parafialnym w ich 
intencji msza święta. Bezpośrednio 
po niej, podczas uroczystego spotka-
nia w Restauracji Zaścianek Nowy 
Styl w Sadownem, w imieniu Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy małżon-
kom medale wręczyli: Wójt Gminy 
Sadowne p. Waldemar Cyran z mał-
żonką Katarzyną, Zastępca Wójta p. 
Marcin Gręda, Przewodniczący Rady 
Gminy Sadowne p. Tomasz Szyma-
nik, Kierownik USC w Sadownem p. 
Renata Urbankowska i Proboszcz sa-
dowieńskiej Parafii ks. Antoni Kunic-
ki. W tak uroczystej chwili Jubilatom 
towarzyszyli też najbliżsi, a oprawę 
muzyczną przygotował Zespół Śpie-
waczy „Sadowianki”. Po dekoracji 
oczywiście nie obyło się bez życzeń, 
lampki szampana i słodkiego poczę-
stunku – również niespodzianki w 

postaci tortu. My również przyłączamy 
się do Gratulacji i życzymy Jubilatom 
wszystkiego dobrego na kolejne wspól-
ne lata.

/Info Gmina Sadowne/

WÓJT GMINY SADOWNE
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne 
przy ul. Kościuszki 3 został wywieszony na okres 21 dni tj. od 09.12.2019r. 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sadowne 
przeznaczonych do wydzierżawienia.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać 

w Urzędzie Gminy Sadowne, tel. (25) 675-34-61 oraz na stronie 
internetowej www.bip.sadowne.pl. 

WÓJT GMINY
/-/ Waldemar Cyran

Nie saniami, a pojazdem z przyczepką na 
prezenty przyjechał Mikołaj do Sadownego
6 grudnia to czas obdarowywania najmłodszych 
drobnymi prezentami tradycyjne mikołajki. 
W Sadownem również dzieci doczekały się Św. 
Mikołaja, a wszyscy mieszkańcy radosnego 
rozświetlenia świątecznej choinki.
Zaraz po zmierzchu w miniony piątek 
6 grudnia 2019 r. na przykościelnym 
skwerku ukazała się pięknie przystro-
jona świąteczna choinka, a najmłodsi z 
niecierpliwością oczekiwali na przyby-
cie Św. Mikołaja. Spotkanie otwierało 
symbolicznie okres przygotowań do 
Świąt Bożego Narodzenia. Zebranych 
na placu powitała w imieniu Organi-
zatorów Ewa Piórkowska – dyrektor 
GOK-u, a następnie wspólnie z wójtem 
Gminy Sadowne Waldemarem Cyra-
nem uroczyście dokonano rozświetle-
nia świątecznej choinki.  Czekając na 
przybycie Mikołaja dzieci uzupełniły 

na choince brakujące bombki, a Elfy 
przygotowały dla niego fotel i przepro-
wadziły świąteczne konkursy. Jednak 
dopiero wspólne przywoływanie Św. 
Mikołaja, ku radości najmłodszych 
spowodowało, że się pojawił. Przybył 
nie na saniach, ale pedałując na spe-
cjalnym pojeździe z przyczepką za-
ładowaną świątecznymi czerwonymi 
mikołajowymi czapeczkami ze słod-
kim podarunkiem w środku. Oczywi-
ście wszystkie dzieci mogły porozma-
wiać z Mikołajem, odebrać prezenty 
i pozować do pamiątkowego zdjęcia. 
Spotkanie pod choinka sprawiło wie-

le radości dzieciom oraz wprowadziło 
prawdziwy świąteczny nastrój w sa-
mym sercu gminy Sadowne.
W niedzielne południe 15 grudnia do 
Gminnej Hali Sportowej w Sadownem 
wszystkich miłośników sportu zapra-
szają Organizatorzy już IX Mikołajko-

wego Turnieju Tenisa Stołowego: Wójt 
Gminy Sadowne, Gminny Ośrodek 
Kultury w Sadownem i Klub Sportowy 
WICHER Sadowne. Uwaga! Zapisy na 
Turniej przyjmuje GOK w Sadownem 
13 grudnia maksymalnie do godz. 
19.00.                /Janina Czerwińska/ 

4 grudnia 2019 r. odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Wśród 
wielu bieżących spraw została poruszona sprawa dotycząca artykułów i wywiadów 
udzielanych w mediach oraz zamieszczanych na portalach internetowych, a 
odnoszących się do zarzutów wobec burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego 
(konflikt wokół budowy wiaduktu opisywany w poprzednich numerach naszej gazety).

„Rzeczywistość jest zupełnie inna” 
– mówi burmistrz Robert Gołaszewski podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łochowie
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BURMISTRZ PYTA, PKP ODPOWIADA
Rozmowa Janiny Czerwińskiej - Redaktora Naczelnego „KURIERA W…” z burmistrzem Łochowa 
Robertem Gołaszewskim

W trakcie dzisiejszej Sesji odczytał Pan pismo z PKP w głośnej ostatnio w Łochowie sprawie po-
stawienia Panu zarzutów przez Prokuraturę. Czy uważa pan, że jego treść wszystko wyjaśnia?

I jakie otrzymał Pan wyjaśnienia od inwestora?

- Dla mnie sprawa jest jasna od samego początku, ale wobec ciągle powtarzanych przez skarżące mnie osoby 
kłamstw i oszczerstw postanowiłem zadać PKP proste pytanie. „ … Czy opinia burmistrza Łochowa Roberta 
Gołaszewskiego z 2 sierpnia 2017 roku … jest dokumentem zmieniającym wybór przez PKP PLK S.A. 
rozwiązania skrzyżowania dwupoziomowego w km 57,915 linii kolejowej nr 6 w Łochowie z tunelu na 
wiadukt ?”. Również Prokuratura Rejonowa w Węgrowie postawiła mi zarzut, że wspomnianym dokumentem 
umożliwiłem PKP zamianę tunelu na wiadukt, więc odpowiedź na to pytanie w mojej ocenie wydaje się być 
kluczowa dla zrozumienia istoty całej sprawy.

- PKP w odpowiedzi, która dotarła do Urzędu na początku grudnia tego roku infor-
muje, że -  „ … pismo opiniujące koncepcję projektową na wykonanie skrzyżowa-
nia dwupoziomowego zostało złożone w odniesieniu do koncepcji, która … była 
jedynie wstępną informacją na temat planowanej inwestycji…”. W dokumencie 
czytamy również, że – „… treść pisma … nie była wiążąca dla Zamawiającego ...”. 
I tu jest podstawowa różnica w błędnej ocenie faktów przez osoby mnie skarżące. W 
dalszej części inwestor wyjaśnia do czego potrzebna była mu opinia burmistrza  – 
„… Konsultowana koncepcja służyła wypracowaniu i umieszczeniu ostatecznie 
w projekcie budowlanym rozwiązań najkorzystniejszych i możliwych do zreali-
zowania z punktu widzenia Zamawiającego …”.   Z tego jednoznacznie wynika, 
że ja nic nie zamieniłem, a jedynie poprzez uwagi do projektu działałem w interesie 
skarżących mnie mieszkańców, żeby zapewnić im jak najlepszą komunikację. Popro-
siłem wówczas inwestora o przedłużenie ulicy Dolnej od Szkolnej do Wyszkowskiej 
oraz o poszerzenie i wydłużenie dróg lokalnych. Gdybym tych potrzeb nie zgłosił 
to inwestor by ich nie uwzględnił w projekcie i po wykonaniu inwestycji padłyby 
pytania – dlaczego burmistrz tego nie wywalczył? Oprócz tego musimy mieć świa-
domość, że tego typu uwagi to dodatkowe koszty dla wykonawcy. 

- Tak dziękuję za to moim mieszkańcom i mojej drużynie. Wydawało mi się wtedy, że nareszcie stabilna 
sytuacja w Radzie pozwoli nam wspólnie realizować wskazane w kampanii cele, bo potrzeb w gminie 
mamy bardzo dużo. Niestety, nasza radość nie trwała długo. Początek kadencji to kolejne skargi i oskar-
żenie do prokuratury. Analizując jego podstawy byłem spokojny, ponieważ podobną opinię do mojej 
wydało 13 innych organów, w tym były Starosta Węgrowski, więc czekałem tylko na jak najszybsze 
wyjaśnienie sprawy. Stało się jednak inaczej. Prokuratura postawiła mi zarzut. Dziś w mediach pan Fe-
dorczyk tłumaczy, że wówczas został wprowadzony w błąd i podpisał opinię dotyczącą wiaduktu. Szko-
da, że nie pamięta swojego wystąpienia na Sesji naszej Rady z 29 listopada 2017 roku, kiedy to mówił o 
tunelu, a trzy tygodnie później podpisał opinię odnoszącą się do wiaduktu.  Czyżby inaczej mówiło się 
do publiczności, a inaczej, gdy rozmawia się bezpośrednio z fachowcami? Warto też przypomnieć byłe-
mu Staroście, że na spotkaniu w Węgrowie w grudniu 2017r. przed podpisaniem opinii byli też razem z 
nami: przedstawiciele PKP, wykonawcy oraz Przewodniczący Rady Andrzej Suchenek, który doskonale 
znał całą sprawę. Pan Fedorczyk tłumaczy dziś, że później jakimiś pismami odwołał swoją opinię, ale 
gdyby tak się stało to wykonawca nie mógłby złożyć kompletu dokumentów do decyzji lokalizacyjnej, 
a decyzja na tę inwestycję już jest wydana. Do tego całego galimatiasu w międzyczasie została włączona 
pani Agata Dąmbska, która nigdy wcześniej nie wykazywała zainteresowania sprawami Łochowa.

- Moim zdaniem tylko mówi, a reprezentuje z pewnością moich oponentów, w których towarzy-
stwie porusza się doskonale. Łochów to małe miasto i ludzie w większości się znają. Ta pani była 
mocno zaangażowana w kampanii parlamentarnej i samorządowej po stronie mojej konkurencji. 
Dlatego nazwijmy rzeczy po imieniu – PISowski burmistrz cytując za Wyborczą, to dla niej bar-
dzo dobry cel. Dziwię się tylko tak doświadczonym samorządowcom związanym z PSL-em, że 
problemy Łochowa chcą rozwiązać za pośrednictwem Agaty Dąmbskiej. W mojej ocenie komuś 
cały czas zależy na wprowadzeniu destabilizacji w gminie i wywoływaniu awantur, a dowodem 
na to jest blokowanie kluczowych dla gminy inwestycji, na które jest już zapewnione finansowa-
nie. Chodzi mi o wiadukty, które powinny być wykonane podczas wcześniejszej modernizacji 
linii kolejowej, obwodnicę Łochowa, a ostatnio nawet przebudowę drogi krajowej w Kamionnie. 
Wcześniej przez lata słyszeliśmy, że nie ma na te rozwiązania pieniędzy, a teraz, gdy inwestycje są 
na wyciągnięcie ręki znajdują się osoby, które je zaskarżają i za wszelką cenę dążą do ich zabloko-
wania. 

- Oczywiście, że powstanie. To jest tylko kwestią czasu. Nic nie poradzę 
na to, że ta pani rozsiewa nieprawdziwe informacje, ale widocznie ma w 

tym określony cel. Procedura w związku z zaskarżeniami idzie powoli, ale 
do przodu. Jest już wydana decyzja lokalizacyjna. Wojewoda Mazowiecki w 
obwieszczeniu poinformował, że na początku października na wniosek PKP 
wszczął postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę i na przełomie roku 
powinniśmy się spodziewać zakończenia tej procedury. Wobec powyższego 
na początku przyszłego roku z dużym opóźnieniem, ale powinny ruszyć ro-
boty w terenie. 

- Do czasu publikacji kolejnego artykułu w Gazecie Wyborczej nie komentowałem prowadzonego przez 
Prokuraturę postępowania, ale ten wyjątkowo nierzetelny materiał szyty na zamówienie przelał czarę 
goryczy. Musiałem się do tego odnieść. W skrócie można by go skwitować za autorem, że PISowski 
burmistrz uprawiał samowolkę i sam zamienił tunel na wiadukt. Każdy zdrowo myślący czytelnik wie, 
że nawet, gdyby jakiś burmistrz chciał tak zrobić, to obowiązujące w Polsce procedury mu to uniemoż-
liwiają. Ja na pewno takich pomysłów nigdy nie miałem. Problem w tym, że nie o wiadukt tutaj chodzi 
tylko o mnie. Powtarzam po raz kolejny, że w ciągu całego procesu zarówno ówczesny przewodniczący 
Rady Andrzej Suchenek, który był też radnym z tego terenu, jak i pozostali radni byli przeze mnie na 
bieżąco o wszystkim informowani. Na spotkanie 12 czerwca 2017r. organizowane przez PKP zaprosze-
ni byli wszyscy radni. Z zaproszenia skorzystało 8 i wszyscy, w tym radna Urszula Kalinowska (która 
dziś się tego wypiera), opowiedzieli się za rozwiązaniem z wiaduktem. Przez ponad pięć miesięcy radni 
popierali to rozwiązanie i nie było z ich strony ani jednego głosu sprzeciwu. Dopiero w listopadzie 
nagle część radnych zmieniła zdanie i na spotkaniu z mieszkańcami rozpoczął się atak na moją osobę. 
Miałem świadomość, że zbliża się rok wyborczy i konkurencja musi znaleźć oś sporu, bo do tej pory 
zbyt dobrze się wszystko w Łochowie układało. Rok 2018 to skargi na mnie do najważniejszych osób w 
państwie. Blokada drogi krajowej, rezygnacja przewodniczącego i stałe awantury w Radzie, której prze-
wodniczyła Urszula Kalinowska. Zresztą w końcówce kadencji pani Kalinowska doprowadziła już do 
takiej sytuacji, że niewiele brakowało, aby przestała tą Przewodniczącą być, ponieważ traciła poparcie 
we własnym obozie. Za wszelką cenę próbowano we mnie uderzyć i podważyć moją wiarygodność.

W swoim oświadczeniu i wypowiedziach podkreśla Pan, że cała ta sytuacja jest 
elementem politycznej nagonki na Pana. Co za tym przemawia?

Mimo tego wybory rok temu wygrał Pan zdecydowanie i to nie tylko Pan, a cały 
komitet. 

Tak dzisiaj ta pani na różnych spotkaniach między innymi na sesjach i w mediach 
mówi, że reprezentuje mieszkańców Łochowa.

W takim razie czy powstanie wiadukt na Wyszkowskiej? Pani 
Dąmbska na Sesji mówiła, że Pan kłamie i inwestycji nie będzie.

Dziękujemy za rozmowę.



Organizatorem spotkania były Warsz-
taty Terapii Zajęciowej i Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Jaworku we 
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Węgrowie. Wydarzenie zgro-
madziło kilkudziesięciu wolontariuszy 
z terenu powiatu węgrowskiego oraz 
gości, których przywitali: wicestaro-
sta węgrowski Marek Renik i kierow-
nik WTZ Elżbieta Trojanowska. W 
uroczystości udział wzięli: poseł na 
Sejm RP Maciej Górski, wicestarosta 
węgrowski Marek Renik, przewodni-
czący Rady Powiatu Węgrowskiego 
Leszek Redosz, burmistrz Węgrowa 
Paweł Marchela, przewodnicząca Rady 
Miasta Węgrowa Zofia Paczóska, prze-
wodniczący Rady Gminy Grębków 
Ireneusz Kowlaski, dyrektor SOSzW 
w Węgrowie Hanna Kasperowicz, z-ca 
dyrektora MOW w Jaworku Monika 
Kowalska,   a także przedstawiciele sto-
warzyszeń i kół wolontariackich dzia-
łających ma  terenie powiatu.
Kierownik WTZ Elżbieta Trojanowska 

przedstawiła idee przyświecające dzia-
łalności wolontariuszy oraz obchodom 
Powiatowego Dnia Wolontariusza. O 
pomysłach wolontariatu pracownicze-
go opowiadała Dominika Mortoń-Ja-
roszewska, a o efektach pracy społecz-
nej na terenie powiatu dr Mirosław 
Roguski. Głos zabierali również chętni 
uczestnicy spotkania. Dla wyróżniają-
cych się wolontariuszy przygotowano 
podziękowania i pamiątkowe statuet-
ki.
Drewniane statuetki w kształcie serca 
wykonane przez podopiecznych WTZ 

w Jaworku oraz SOSzW w Wę-
growie otrzymali: Karo-
lina Kłos i Aleksandra 
Wojdak (Fundacja By 
The Way), prezes Koła 
Wędkarskiego nr 26 w 
Węgrowie - Wojciech 
Matusik, nauczyciel i 
wychowawca SOSzW w 
Węgrowie - Marek Ba-
łuk,  pracownik Gmin-
nej Biblioteki Publicz-
nej w Węgrowie - Aneta 
Bok, członek Stowarzy-
szenia Aktywni dla Gmi-
ny Korytnica - Anna 
Piórkowska, współpra-
cujący ze Stowarzysze-
niem Taneczno-Gimna-
stycznym Max-Dance 
w Węgrowie - Kamil 
Szyndler, Proboszcz 
Parafii w Wierzbnie - 
ks. Kazimierz Jóźwiak, 
działająca na rzecz Sto-
warzyszenia Rozwoju 
Sportu Dzieci i Młodzie-
ży w Węgrowie - Urszula 
Gromek, Stowarzysze-
nie Jacy?Tacy? - Domi-
nika Martoń-Jaroszew-
ska, Michał Fedorczyk, 
Bartosz Barański i Jakub 
Barszcz, współpracujący 
ze Szkołą Aktywności 
Społecznej -Wojciech 
Bardowski, Grupa Wo-

lontariacka ZSP im. J. Kochanowskie-
go w Węgrowie, Szkolne Koło Wo-
lontariatu w Grabinach, Szkolny Klub 
Wolontariatu Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku, Szkolne Koło Caritas w 
ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgro-
wie oraz Grupa Wolontariacka MOW 
w Jaworku.
Uczestnicy obchodów mieli niewąt-
pliwą przyjemność obejrzenia i wy-
słuchania muzycznej niespodzianki 
przygotowanej przez zespół wokalno-
muzyczny z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. J. Kochanowskiego w 
Węgrowie.                                  /J.Cz./

10 grudnia 2019

BURMISTRZ  ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kaliska gm. Łochów.

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Działka
numer

Tytuł własności Powierzchnia
działki

Okres 
dzierżawy

opłata
roczna  za 
dzierżawę 

Termin wnoszenia 
opłat za dzierżawę

Aktualizacja opłaty za dzierżawę 
terenu

5/9 SI1W/00055915/0 3,0001 ha

5 lat 2000 zł

do 30 maja 
każdego roku
dzierżawy

Opłata za dzierżawę terenu będzie 
aktualizowana co rok na podstawie 
średniorocznego wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez GUS

5/15

SI1W/00063331/1

1,6433 ha

5/16 1,5646 ha

Przetarg  odbędzie się w dniu 14.01.2020 r. , o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr  konta 
74 9233 0001 0000 0127 2000 0020 i  wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 na 4 dni przed przetargiem  tj. do dnia 09.01.2020 r. 
(w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).

Cała treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona na stronie 
internetowej Gminy Łochów  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu, pokój nr 111, tel. /25/ 643 78 30 lub mail rgpp@gminalochow.pl
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Ostrowskie Stowarzyszenie 
LUDZIE Z PASJĄ - 10 lecie 

Powiatowy Dzień Wolontariusza
Kolejna edycja Powiatowego Dnia Wolontariusza została zorganizowana 
4 grudnia 2019 r. w Starostwie Węgrowskim w sali  im. I.J. Paderewskiego.

Obchody 10-lecia działalności Stowarzyszenia LUDZIE Z 
PASJĄ, które swoją działalność w Ostrowi Mazowieckiej 
i nie tylko… prowadzi od roku 2009 r. były okazją do 
wspominania i podsumowania. Odbyły się 2 grudnia w 
Starej Elektrowni.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 26.09.2019 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawka 
w miejscowości Boguty Pianki w km 12+963”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, działający przez pełnomocnika. 

Działki usytuowania obiektu (powiat ostrowski, gmina Boguty - Pianki): 

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach: tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji na rzecz Województwa Mazowieckiego, w nawiasach numery działek 
po podziale):

obręb Boguty - Żurawie, działki nr ew.: 122, 79, 207, 60 (60/1, 60/2), 80/3 (80/5, 80/6), 190 (190/1, 190/2), 208 
(208/1, 208/2), 1429 (1429/1, 1429/2).

- numery działek poza pasem drogowym przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - 
numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
obręb Boguty - Żurawie, działki nr ew.: 80/3 (80/6), 190 (190/2), 208 (208/2), 1429 (1429/2).

- numery działek stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegające 
podziałowi pod inwestycję: 
obręb Boguty - Żurawie, działki nr ew.: 79, 207.

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki w dniu 21 października 2019 r. wydał 
postanowienie Nr 1242/SAAB/2019, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości 
i braków w projekcie budowlanym. 

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej Kpa., 

doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, 
iż strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr POK nr 7, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Data publicznego obwieszczenia – 10 grudnia 2019 r. 
WI-I.7820.2.21.2019.TM

Jubileusz swojej dzia-
łalności ostrowskie Sto-
warzyszenie LUDZIE 
Z PASJĄ obchodziło 2 
grudnia 2019 r. w Starej 
Elektrowni w Ostrowi 
Mazowieckiej. Od 2009 
roku zrzesza ludzi w 
różnym wieku, o róż-
nych zainteresowaniach 
i współpracuje z innymi  
miejscowymi organi-
zacjami, ale też z tymi z 
innych gmin i powiatów. 
Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawi-
ciele lokalnych władz 
samorządowych ze Sta-
rostą Ostrowskim Zbi-
gniewem Chrupkiem i 
Burmistrzem Ostrowi 
Mazowieckiej Jerzym 
Bauerem na czele oraz 
przewodniczącymi Rady 
Powiatu i Rady Miasta, a ponadto dy-
rektorami ostrowskich szkół podsta-
wowych, szkół średnich w powiecie 
ostrowskim oraz instytucji miejskich.
Spotkanie w Starej Elektrowni rozpo-
czął prezes Paweł Cieśluk. W krótkiej 
prezentacji przedstawił dotychczaso-
wą działalność Stowarzyszenia, które 
swoją misję realizuje poprzez popula-
ryzację wiedzy o środowisku, edukację 
obywatelską i dbanie o dziedzictwo 
lokalne. Działalność wydawnicza to 
4 numery „Rocznika Ostrowskiego” i 
18 numerów „Zapisków Ostrowskich”. 
Członkowie Stowarzyszenia realizu-
ją też spektakle teatralne i musicale. 
Ich działalność jest bardzo dobrze 
postrzegana i doceniana. Burmistrz 
Jerzy Bauer mówił o początkach 
działalności Stowarzyszenia, pod-
kreślając, że jego powstanie opierało 
się na działaniach łączących osobiste 
pasje z inicjatywami na rzecz powiatu 
ostrowskiego. 
- Rozpoczynając działalność w stowa-
rzyszeniu marzyło nam się działanie 
w obszarze społeczno- historyczno-

kulturalnym, przyrodniczo-ekologicz-
no-turystycznym i edukacyjnym. Po 
10 latach w naszym dorobku znajdują 
się wystawy, spektakle, publikacje, gry 
miejskie, konkursy, warsztaty, konfe-
rencje, wycieczki, spotkania dysku-
syjne i plenerowe – powiedział bur-
mistrz.
Obchody uświetniło spotkanie Klu-
bu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty, 
którego gościem był dziennikarz i pu-
blicysta, reżyser i producent filmowy 
Grzegorz Górny. Jego wykład na temat 
wojen kulturowych XXI wieku stał się 
punktem wyjścia do bardzo interesują-
cej dyskusji.
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Burmistrz Miasta 
Ostrów Mazowiecka

informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 
3 Maja 66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 10 

grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) wykaz lokalu mieszkalnego 
położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Duboisa 6/10 
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
głównego najemcy. 

Burmistrz Miasta 
Ostrów Mazowiecka

informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 
3 Maja 66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 10 

grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) wykaz lokalu mieszkalnego 
położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Batorego 15/15 
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
głównego najemcy. 

Choinka przed ostrowskim ratuszem 
wprowadziła nas w świąteczny czas

6 grudnia 2019 r. spotkanie pod ha-
słem „Zapalamy się na Święta” przed 
ostrowskim ratuszem zgromadziło 
tłumy. Organizatorem wydarzenia był 
Urząd Miasta i Miejski Dom Kultury. 
Po raz trzeci w uroczystej inauguracji 
zapalania świątecznej dekoracji wyra-
żającej radość i oczekiwanie na Święta 
Bożego Narodzenia brali udział miesz-
kańcy, a przede wszystkim rodziny 
z dziećmi. Jedną z głównych atrakcji 
było przybycie Mikołaja, który zasiadł 
na świetlnym tronie, pozował do zdjęć 
z najmłodszymi i rozdawał im upo-
minki. Pomyślano również o ciepłym 
posiłku dla zziębniętych, który ufun-
dował ostrowski oddział Alior Banku.
6 grudnia w Ostrowi Mazowieckiej 
zaproszono chętnych także na inne 
wydarzenia związane ze zbliżający-
mi się Świętami Bożego Narodzenia. 
Miejska Biblioteka Publiczna zapro-

siła na wystawę książek 
i zabawy mikołajkowe, 
Miejski Dom Kultury 
na świąteczne spotka-
nie w Jatkach i wspólne 
oglądanie filmu „Kevin 
sam w domu”, MOSiR 
na Mikołajkowy Turniej 
w kręgle dla dzieci i mło-
dzieży, zabawy w wodzie 
oraz Mikołajkowe disco 
na lodowisku.
Był to dzień pełen atrak-
cji i jak co roku wprowa-
dził wszystkich w nie-
powtarzalną świąteczną 
atmosferę.

/J.Cz./ 

Rozświetlenie choinki na placu przed ratuszem w Ostrowi Mazowieckiej stało 
się wyczekiwaną atrakcją z okazji Mikołajek oraz zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.



Turniej miał na celu 
uświadomienie dzieci i 
młodzieży, że warto przy-
gotowywać zdrowe posiłki 
i sięgać po świeże warzy-
wa i owoce, szczególnie 
w okresie jesiennym. To 
właśnie one dostarczają 
młodym organizmom 
najwięcej cennych wita-
min oraz składników mi-
neralnych.
Konkurs kulinarny pole-
gał na wykonaniu owoco-
wej, bądź warzywnej sałat-
ki zgodnie z wybranym przez uczniów 
przepisem w grupach dwu- i trzyoso-
bowych. Wszystkim czynnościom 
przyglądało się a następnie podjęło się 
degustacji jury w licznym składzie: Se-
kretarz Gminy p. Robert Rosiak, Dy-
rektor szkoły p. Wojciech Strzeszewski, 
Pedagog szkoły p. Anna Falkowska, p. 
Jolanta Zalewska, p. Marta Malinow-
ska oraz p. Marta Dąbkowska.
Komisja jednogłośnie przyznała I 
miejsce oraz główne nagrody uczniom 
z klasy IV: Annie Rostkowskiej oraz 
Mateuszowi Kotomskiemu, którzy wy-
konali najlepszą, a zarazem najwyżej 
ocenianą sałatkę. Ponadto, jury zwró-
ciło uwagę na grupę uczennic z klasy 

III a: Maję Szymańską, Maję Brzozow-
ską oraz Maję Dziarską. Dziewczyny 
posiadały piękne i oryginalne stroje 
podczas pracy: fartuszki oraz nakrycia 
głowy, za co zostały dodatkowo nagro-
dzone. Reszta uczestników otrzymała 
wyróżnienia, zatem każdy z uczniów 
otrzymał nagrodę oraz dyplom.
Podsumowując, turniej kulinarny z 
pewnością był świetną zabawą, a zara-
zem edukacją na temat zdrowego stylu 
życia. Jury stwierdziło, iż wszystkie wa-
rzywne i owocowe sałatki były wyko-
nane z sumiennością oraz dokładno-
ścią, co sprawiło, iż były przepyszne, a 
zarazem pięknie podane na talerzach.

/Info Gmina Andrzejewo/
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Wójt Gminy Andrzejewo
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz 
na stronie internetowej www.bip.andrzejewo.pl 

na okres 21 dni (tj. od 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r.) został zamieszczony 
wykazy nieruchomości Gminy Andrzejewo przeznaczonej do sprzedaży. 
Nieruchomość położona jest w obrębie miejscowości Pieńki Wielkie.

Zajęcia z fizjoterapeutą 
„Zdrowy Kręgosłup”
W sali gimnastycznej przy ul. Srebińskiej 12A w 
Andrzejewie regularnie odbywają się zajęcia pn. „Zdrowy 
Kręgosłup”, prowadzone przez licencjonowanego 
terapeutę.

W dniu 29 listopada 2019 r. odbyło się ślubowanie uczniów Centrum Szkolenia 
Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. 

W dniu 5 grudnia br. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w 
Ostrowi Mazowieckiej odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku 
Józefie Piłsudskim. Organizatorami Konkursu było Liceum Ogólnokształcące we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym. 

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. 18 Dywizji Piechoty został zorganizowany Konkurs 
Kulinarny pn. „Pyszne i zdrowe sałatki witaminowe”, 
w którym razem wzięło udział 23 uczniów.

Ćwiczenia te mają na celu korekcję, 
przeciwdziałanie uciążliwym bólom 
kręgosłupa, kompensację napięć mię-
śniowych oraz mają wzmacniać mię-
śnie posturalne. Zajęcia są w 100% 
opłacane przez Gminę Andrzejewo 
oraz będą odbywać się dwa razy w ty-
godniu (poniedziałek i czwartek). Po-
nadto, gimnastyka skierowana jest dla 
osób w każdym przedziale wiekowym.
Na zdjęcia należy zabrać ze sobą wła-
sną karimatę/matę oraz lekki strój 
sportowy. Warto zaznaczyć, iż podczas 

aktywności fizycznej wykorzystywane 
są piłki fitnessowe, które mają za zada-
nie poprawiać koordynację ruchową 
i postawę ciała, a także pozwalają od-
ciążyć stawy kręgosłupa i wzmacniać 
mięśnie.
Obecnie na zajęcia uczęszcza około 
40 osób, które pragną zadbać o swoje 
zdrowie, a także pozbyć się dolegliwo-
ści bólowych. Zainteresowanych nadal 
zapraszamy do zapisów  na zajęcia.

/Info Gmina Andrzejewo/

Konkurs Kulinarny pt.: „Pyszne 
i zdrowe sałatki witaminowe”

Starosta Ostrowski na ślubowaniu klas pierwszych 
CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku 
Józefie Piłsudskim

Podczas uroczystości przysięgę złoży-
ło 14 młodych adeptów, a pasowania 
dokonał dyrektor ppłk Jacek Jarmuła w 
asyście Pani Agnieszki Wierzbowskiej 
z Mazowieckiego Stowarzyszenia Pilo-
tów i Pana Zbigniewa Chrupka Starosty 
Ostrowskiego.
Uroczystość rozpoczęło powitanie 
zgromadzonych gości przez dyrektora 
CSL Technikum Lotniczego. Następnie 
przedstawiono dotychczasowe osiągnię-
cia nowego Technikum. W dalszej części 
swój talent artystyczny zaprezentowały 
dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podsta-
wowej w Nagoszewie, które wykonały 
„Taniec Flagi”.
Dyrektor Jacek Jarmuła – gospodarz uroczystości w swoim wy-
stąpieniu wyraził nadzieję, że  w Technikum Lotniczym adepci 
zdobędą nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzli-
wość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie - „Wierzę, że czas spę-
dzony w tej szkole zwróci się Wam w przyszłości”. 
W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, jako pierw-

szy wystąpił Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, który złożył 
gratulacje zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Życzył powo-
dzenia, konsekwencji w powziętej decyzji o wyborze elitarnego 
zawodu oraz sukcesów w nauce. Następnie głos zabrał Ksiądz 
kanonik dr Andrzej Dmochowski Proboszcz Parafii w Zarę-
bach Kościelnych oraz Piotr Uścian Szaciłowski – Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.
Na zakończenie części oficjalnej uczniowie Technikum Lotni-
czego dali pokaz tańca hip – hop. Po uroczystości goście wraz z 
nauczycielami i uczniami udali się na krótką prelekcję i prezen-
tację pracowni awioniki.

/Info Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas siódmych i ósmych 
szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 
i jak co roku cieszył się zainteresowaniem wśród młodzieży 
szkolnej.
Celem Konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat życia 
i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów z 
terenu powiatu ostrowskiego. Data 5 grudnia to dzień urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, dlatego też wybrano ten dzień 
na datę Konkursu, aby uczcić pamięć tego wybitnego męża 
stanu. Konkurs polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego 
wyboru oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte, w tym 
interpretacja źródła ikonograficznego, źródła kartograficznego 
oraz pytań problemowych.
Laureatom Konkursu Sekretarz Powiatu Jolanta Ugniewska 
wręczyła puchary w kategorii drużynowej, zaś w kategorii indy-
widualnej nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. 
Ponadto, każdy uczeń biorący udział w Konkursie otrzymał pa-
miątkowy dyplom za uczestnictwo. 
Sekretarz Powiatu w imieniu Starosty Ostrowskiego Pana Zbi-
gniewa Chrupka oraz swoim własnym serdecznie pogratulowa-
ła bogatej wiedzy historycznej wszystkim uczniom biorącym 

udział w Konkursie. Nauczycielom oraz rodzicom uczniów 
podziękowała za wsparcie i fachowe przygotowanie, które 
zaowocowało wysokim poziomem zaprezentowanym przez 
uczestników. Dowodem na to była konieczność przeprowadze-
nia dogrywki, aby wyłonić najlepszych.
W kategorii szkół podstawowych w Konkursie indywidualnym 
wzięło udział 15 uczniów.
I miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. F. Chopina 
w Małkini Górnej, II miejsce uczeń Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. płk dypl. L. Bociańskiego w Komorowie, III miejsce 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w 
Ostrowi Mazowieckiej.
W konkursie drużynowym uczestniczyło 7 szkół.
Największą ilość punktów i I miejsce uzyskała Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. płk dypl. L. Bociańskiego w Komorowie, 
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, 
III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 
w Ostrowi Mazowieckiej.
W kategorii szkół ponadpodstawowych rywalizowało 10 
uczniów.
I miejsce zajął uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-
pernika, II miejsce uczeń Zespołu Szkół Nr 2, III miejsce po-
nownie uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.
W konkursie drużynowym uczestniczyło 5 szkół.
I miejsce zdobył ostrowski „Kopernik”, II miejsce wywalczył 
„Ekonomik”, III miejsce „Rubinek”. Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy.

/Info Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/
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Mikołajowe dekorowanie choinki
6 grudnia 2019r. najmłodsi mieszkańcy Gminy wraz z rodzicami wspólnie 
ozdobili bożonarodzeniową choinkę znajdującą się w Ogródku Jordanowskim.
Z wizytą przyjechał gość specjal-
ny- Święty Mikołaj wraz ze swo-
imi pomocnikami. Tego dnia na 
próżno było szukać śniegu, więc 
z pomocą ruszyli przedstawiciele 
Tłuszczańskiego Stowarzyszenia 
„Motór”, którzy pomogli dojechać 
Świętemu Mikołajowi na spotka-
nie z dziećmi. Pan brodą jak zwy-
kle ich nie zawiódł i przywiózł ze 
sobą worek pełen prezentów oraz 
certyfikaty dla wszystkich grzecz-
nych dzieci. 
Podziękowania kierujemy w stro-
nę Państwa Ewy i Cezarego Rosów 
właścicieli firmy Eko- Park za po-
darowanie choinki oraz strażaków 
z OSP Jasienica i Tłuszcz za pomoc 
w dekorowaniu drzewka.

/Info Gmina Tłuszcz/
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Dofinansowanie dla asystenta osoby niepełnosprawnej

V Wołomińska Sobota Bokserska

Akademia Przywództwa Edukacyjnego 
– szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Rozświetlenie Choinki Miejskiej w Wołominie
Działo się, działo… 6 grudnia w Wołominie na Placu 3 Maja, gdzie w obecności 
burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan ok. godz. 18:30 rozbłysła wspaniała 
choinka, a dodatkowych atrakcji było całe mnóstwo.
Organizatorami tego wyjątkowego 
wydarzenia byli: Miejski Dom Kultury 
w Wołominie, Wołomin i Elżbieta Ra-
dwan - burmistrz Wołomina. Dzień 6 
grudnia 2019 r., gdy w całym kraju ob-
chodzimy Mikołajki stał się wspaniałą 
okazją do rozświetlenia miejskiej ilu-
minacji świątecznej. Z tej okazji w Wo-
łominie na Placu 3 Maja dla wszystkich 
mieszkańców, tych małych i tych du-
żych, przygotowano mnóstwo atrakcji. 
A choinka miejska była przepiękna, co 
tylko po jej rozświetleniu potwierdziło 
zbiorowe – „Oh” publiczności. Odbył 
się minikoncert świąteczny działającej 
przy MDK grupy wokalnej prowadzo-

nej przez Beatę Orbik, zabawy i ani-
macje poprowadził Bartek Domański, 
ale wszystko przebił rewelacyjny pokaz 
ognia i światła, czyli pokaz fireshow  Jo 
Art. Show połączony z wystrzałami 
zimnych ogni. 
Oczywiście największą popularnością 
cieszyło się spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem i jego pomocnikiem Elfem, 
który przy okazji zbierał listy do Miko-
łaja w sprawie gwiazdkowych życzeń i 
prezentów. W trakcie imprezy można 
było również spotkać się z Olafem i 
Królową Śniegu – bajkowymi posta-
ciami, wypić gorącą czekoladę „U Bar-
bórki”, czy w śnieżnej kuli zrobić sobie 

świąteczne zdjęcia.

                         /K.W./
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INFORMACJA 
O  WYWIESZENIU  WYKAZU  

NIERUCHOMOŚCI  
PRZEZNACZONEJ 

DO ODDANIA  W  DZIERŻAWĘ  
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204 z późn. zm.) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku na tablicy 
ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Konstytucji 
3 Maja 19 i placu Tadeusza Kościuszki 2 oraz na stronie internetowej 
bip.radzymin.pl wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Radzymin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz obejmuje część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 
ew. nr 20/2 obręb 03-03 w Radzyminie.

    
Z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza
/-/ mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Burmistrz Wołomina podpisała 3 grud-
nia 2019 dokumenty o przystąpieniu 
do programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. 
Na realizację tego zadania pozyskano 
kwotę prawie 100 tys. zł. To środki, któ-
re zostaną przeznaczone na osobistą 
pomoc dla osób niepełnosprawnych – 
asystentów, którzy będą pomagać pod-
czas codziennych czynności, pomogą 
w dojazdach, zakupach czy korzystaniu 
z propozycji kulturalnych.

/Info/

6 grudnia 2019 r. dyrektorzy i wicedy-
rektorzy szkół i przedszkoli z Gminy 
Wołomin uczestniczyli w szkoleniu 
„Akademia Przywództwa Edukacyj-
nego”, prowadzonego przez Oktawię 
Gorzeńską - dyrektora ZSO 8 w Gdyni 
(placówka wyróżniona tytułem Mi-
crosoft Showcase School). Uczestni-
cy szkolenia wzięli udział w treningu 

przywództwa edukacyjnego, zdobywa-
jąc wiedzę na temat skutecznego prze-
wodzenia innym, a także doskonaląc 
kompetencje w tym zakresie. Szkole-
nie miało formę wykładu połączonego 
z warsztatami. 

/Info/

7 grudnia 2019 roku o 
godzinie 14.00 w Ducz-
kach (ul. Willowa 12) 
odbyła się V Wołomiń-
ska Sobota Bokserska. 
Imprezę swoim patro-
natem objęła Burmistrz 
Wołomina.

/Info/



Uroczysta iluminacja pierwszej ząbkowskiej cho-
inki w miniony piątek zgromadziła wielu miesz-
kańców Ząbek.  W Parku Miejskim im. Szuberta 
ustawiono choinkę i po raz pierwszy za sprawą 
burmistrz Małgorzaty Zyśk rozświetliła ona gru-
dniową noc wprawiając przybyłych na iluminację 
w prawdziwy zachwyt.  Udział wzięli m.in.: wice-
burmistrz Kamil Kowaleczko, radny powiatowy 
Sławomir Pisarczyk z żoną i córką, wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej Edyta Kalata oraz radni 
miejscy.  Konferansjerem był Dariusz Dudkie-
wicz.
– Po raz pierwszy rozświetliliśmy w Ząbkach 
choinkę miejską. Cieszę się ogromnie, że tak wie-
lu mieszkańców przyszło tutaj całymi rodzinami. 
Roześmiane dziecięce buzie i pełne radości oczy 
najmłodszych to wspaniały widok – powiedziała 
burmistrz Małgorzata Zyśk.
Oczywiście mieszkańców przywitała Pani Bur-
mistrz, a w chwilę po zabłyśnięciu choinkowych 
świateł zachęciła najmłodszych mieszkańców do 
przywołania Świętego Mikołaja. Ku radości dzie-
ci przybył niebawem niosąc ze sobą słodkie upo-
minki. W rolę Mikołaja wcielił się radny Adam 
Niewiadomski, ale nikomu to nie przeszkadzało, 
bo ze swej roli wywiązał się znakomicie. Wszyscy 
też chcieli przywitać się z Mikołajem i zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie. 

Impreza na tym się nie zakończyła, bo zapro-
szono chętnych do świętowania i śpiewania ko-
lęd wspólnie z członkami  Miejsko-Parafialnego 
Chóru Cantores Misericordiae.  Rozbrzmiewa-
jące najpiękniejsze polskie kolędy stworzyły 
prawdziwie świąteczny nastrój. Goście mogli też 
skosztować przysmaków, bo na miejscu czekały: 
ciepłe pierogi, oscypek z żurawiną, czy bezalko-
holowy grzaniec, ciepła kawa i herbata. Atrakcją 
dla najmłodszych był również dmuchany Miko-
łaj.

/KW/

W mikołajkowy wieczór o godz. 18:00 
Kobyłka rozbłysła świąteczną ilumi-
nacją. W obecności burmistrz Edyty 
Zbieć i licznie zgromadzonych miesz-
kańców a także w towarzystwie elfów, 
bałwanków na czele z Olafem, anioł-
ków i św. Mikołaja wraz z pomocni-
kami, dokonano rozświetlenia choinki 
miejskiej.
Ku radości najmłodszych, włączeniu 
kolorowych lampek na okazałym świą-
tecznym drzewku towarzyszyły rozlicz-
ne atrakcje m.in.: słodkie niespodzian-
ki, szczudlarze, anioł robiący wielkie 
bańki mydlane oraz niesamowity pokaz 
led show – „Zimowe historie światłem 
malowane” w wykonaniu artystów z 
agencji Jo Art Show. Ponadto, w klimat 
nadchodzącego Bożego Narodzenia 
wprowadził zgromadzonych koncert 
kolęd w wykonaniu Patryka Krajew-
skiego, znanego z występu w programie 
telewizyjnym „The Voice of Poland”.
Warto jednak przypomnieć, że ubiegło-
piątkowy piknik to nie jedyne przed-
świąteczne wydarzenie w Kobyłce.
Trwają konkursy zorganizowane przez 
Urząd Miasta zarówno z 
myślą o najmłodszych, jak 
też dorosłych. Pierwszy to 
konkurs na ozdobę cho-
inkową, drugi to konkurs 
plastyczny „Świąteczna 
Kobyłka”. (W obydwu 
można wygrać atrakcyj-
ne nagrody, szczegóły na 
stronie: www.kobylka.pl).

Z kolei, już w piątek, 20 
grudnia o godz. 18:00 na 
placu przed MOK odbę-
dzie się Wigilia Miejska. 
W programie m.in.: śpie-
wanie kolęd wraz z chó-
rem Cantanti, podzielenie 
się opłatkiem i przekaza-
nie Światła Betlejemskiego 
przez harcerzy ze Szczepu 
4 DH i GZ. Będą również 
pierogi, barszcz i inne 
świąteczne przysmaki, a 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zorganizuje mini 
kiermasz świąteczny.
W imieniu organizato-
rów gorąco zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
Kobyłki do wspólnego 
świętowania. Stwórzmy 
razem atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia!

/KW/

Kobyłka gotowa na Święta! W Ząbkach choinka rozświetliła miasto
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6 grudnia data szczególna dla najmłodszych mieszkańców Ząbek – tuż 
po rozświetleniu miejskiej choinki z upominkami przybył Mikołaj

W ubiegły piątek, 6 grudnia na placu obok Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kobyłce można już było poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Wszystko za sprawą atrakcji, które towarzyszyły ceremonii 
rozświetlenia choinki miejskiej.
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Radzymin bez lodowiska 
i świątecznego oświetlenia miasta
zimą 2019/2020
W związku z nieplanowanym wcześniej spadkiem 
dochodów gminy Radzymin o około 500 tys. zł w roku 
bieżącym, co wynika ze zmian w prawie dotyczącym 
podatku PIT, władze gminy zdecydowały o rezygnacji 
w tym roku z miejskiego lodowiska i ze świątecznego 
oświetlenia miasta.

Za nami tegoroczna, siódma edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego poezji 
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, w którym udział wzięli uczniowie szkół i 
przedszkoli z terenu gminy Radzymin.

Wydatki na zimowe atrakcje: świątecz-
ne dekoracje świetlne, lodowisko miej-
skie i energię elektryczną, potrzebną 
do ich zasilania, sumują się w sezonie 
zimowym do kilkuset tysięcy złotych. 
W tym roku w budżecie gminy nie-
spodziewanie zabrakło takiej kwoty na 
skutek wprowadzonych w ciągu roku 
przez władze centralne zmian w prawie 
dotyczącym podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT). Podczas, gdy 
skutki obniżenia PIT są korzystne dla 
naszych prywatnych kieszeni, to trze-
ba pamiętać, że proporcjonalnie mniej 
dostaną samorządy. W konsekwencji 
gminy musiały znacząco zmniejszyć 
wcześniejsze plany dochodów z tytułu 
PIT.
W 2019 roku wpływ zmian w PIT jest 
ograniczony do ostatniego kwartału 
– od października br. z podatku PIT 
zwolnione zostały osoby do 26 roku 
życia, a dla pozostałych osób podsta-
wowa stawka PIT została obniżona o 
1 punkt procentowy do 17%. W przy-
padku gminy Radzymin przekłada się 
to na obniżenie wpływów z PIT w roku 
bieżącym o około pół miliona złotych.
Podejmując decyzję, gdzie szukać 
takich oszczędności, nie chcieliśmy 

rezygnować z prowadzonych inwe-
stycji, zrywać obowiązujących umów, 
czy oszczędzać na gospodarce komu-
nalnej i innych podstawowych zada-
niach gminy. Rezygnujemy z tego, co 
– choć jest piękne i przyjemne – to nie 
spowoduje trwałej szkody i jest sezo-
nową atrakcją, czyli z lodowiska i ze 
świątecznych dekoracji. Jedynie przed 
głównym budynkiem Urzędu Miasta 
i Gminy Radzymin, na pl. Kościuszki 
stanęła symboliczna choinka.
W 2020 roku skutki obniżki podatku 
PIT dla gminy Radzymin będą sumo-
wać się już do ponad 5 mln złotych. 
Konsekwencje zmian zostały uwzględ-
nione w projekcie budżetu gminy Ra-
dzymin na rok 2020 oraz w projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Radzymin na lata 2020-2030.
Gmina rozwija się dzięki Mieszkań-
com i dzięki temu, że płacą Państwo 
podatki, tu gdzie mieszkają. Dzięku-
jemy za każdy formularz PIT, złożony 
do Urzędu Skarbowego w Wołominie, 
w którym wskazują Państwo gminę 
Radzymin, jako miejsce zamieszkania 
i opodatkowania!

/UMiG Radzymin/

Podsumowanie VII Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego „Daj jak najwięcej dobra”

VII Gminny Konkurs Recytatorski 
„Daj jak najwięcej dobra”, odbył się dn. 
15 listopada 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej w Słupnie.
Uczestników i zgromadzonych gości 
przywitała dyrektor szkoły pani Barba-
ra Moczulska, która następnie zachęci-

ła wszystkich do wysłuchania 
i obejrzenia krótkiej insce-
nizacji o życiu i twórczości 
Michaliny Chełmońskiej-
Szczepankowskiej. (Program 
poświęcony poetce Mazow-
sza, a zarazem patronce szko-
ły zaprezentowali uczniowie 
klas trzecich). Głos zabrał 
również wnuk Patronki pan 
Piotr Szczepankowski-Cheł-
moński, który był bardzo 
wzruszony i szczęśliwy z fak-
tu,  że dzieci chętnie czytają i 
recytują wiersze jego  babci.  
A trzeba przyznać, że uczest-
nicy pięknie przygotowali 
utwory do recytacji, w związ-
ku z czym Komisja Konkur-
sowa w składzie: Małgorzata 
Puzio, Elżbieta Suchecka, 
Elżbieta Darka oraz Piotr 
Szczepankowski – Chełmoń-
ski, miała duży problem z 
wyborem laureatów. (Osta-
teczne wyniki prezentujemy 
poniżej). 
Warto w tym miejscu nad-
mienić, że za przebieg i or-
ganizację konkursu odpo-
wiedzialna była pani Anna 
Madoń. Wszystkim uczestni-
kom serdecznie dziękujemy a 
zwycięzcom gratulujemy. Za-
praszamy za rok na kolejną 
edycję konkursu.

/SP nr 2 Słupno, rl/

WYNIKI VII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „DAJ JAK NAJWIĘCEJ DOBRA”

W kategorii pięcio- i sześciolatków:
I miejsce: Kaja Wyszyńska – Przedszkole nr 1 w Radzyminie;
II miejsce: Szymon Rempalski – Przedszkole nr 1 w Radzyminie;
III miejsce: Róża Goryszewska – oddział przedszkolny przy SP nr 2 w Słupnie;
Wyróżnienia: Pola Bartosiewicz – oddział przedszkolny przy SP nr 2 w Słupnie.
 W kategorii klas I-II:
I miejsce: Karol Mościcki – Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie;
II miejsce: Marcel Pilipczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słup-
nie;
III miejsce: Wiktoria Gałucha – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie;
Wyróżnienia: Michał Wrona – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie.
W kategorii klas III-IV:
I miejsce: Zofia Szaruch – Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie;
II miejsce: Piotr Kornacki – Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie;
III miejsce: Oliwia Milczarek – Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie.
W kategorii klas V-VI:
I miejsce: Gabriela Giera – Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie;
II miejsce (ex aequo): Patrycja Dybcio – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Januszewskiej w Ciemnem;
II miejsce: Kacper Korcz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie;
III miejsce: Bartosz Malko – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie.
W kategorii klas VII-VIII:
I miejsce: Magdalena Sakowska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie;
II miejsce: Wiktoria Stańczewska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie;
III miejsce: Roksana Dziewulska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie.



» USŁUGI
Przeprowadzki, przewóz rzeczy.  Tel. 500-349-713.       (1)•	

Wykonam elewacje, docieplenie budynków. Tel. 798-447-566.  (+)  •	

Gładź, malowanie pokoi. •	
Tel. 511-315-319.       (2) 

» ZATRUDNIĘ
Przyjmę do pracy na elewacje. Tel. 798-447-566. (+)•	  

» AUTO-MOTO 
Sprzedam Skoda Octavia 1.6 benzyna, •	
klimatyzacja, szyberdach, po wymianie 
rozrządu, stan dobry, ważny przegląd i 
ubezpiecznie. 
Tel. 602-663-161.

» NIERUCHOMOŚCI 

Wynajmę w Łomży lokale: 30m•	 2, 50m2, 
100m2 oraz powierzchnię magazynową i 
biurową: 50m2, 100m2, 200m2. 
Tel. 600-588-666.  (+)

Tłuszcz os. Długa, sprzedam działki bud. •	
o pow. 650m2 i 835m2. Tel. 511-088-167  
(+)        

Lokale do wynajęcia w Wyszkowie. 40m2: •	
parter, witryna, media -1200 zł, 60m2: 
parter, witryna, media - 2500 zł. 
Tel. 606-211-844.   (+)

Sprzedam dom w Tłuszczu Osiedle •	
Słoneczna.  Tel. 691-661-507.      (1) 
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Murarzy, wykończeniowców, stolarzy, cieśli. Praca UE. 
Tel. 698-130-444.      (5)

Zatrudnię kierowcę kat. C+E+ HDS do pracy w firmie 
elektroenergetycznej. Tel. 602-104-737.                 

Firma „Tadex” zatrudni pracowników do uboju bydła. Oferujemy 
atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt pod nr. tel: 29 743-79-80.       



Zespół Nadzieja, który działa 
przy ITN od 14 lutego 2018 r. 
jest skoncentrowany na śpiewie 
utworów z dawnych lat, wystę-
puje w strojach adekwatnych 
do wykonywanego repertuaru.  
Chętnie współpracuje z organi-
zacjami użyteczności  publicz-
nej, gminami, starostwem, do-
mami kultury i domami opieki, 
szkołami, klubami seniora, 
urzędami stanu cywilnego i 
osobami prywatnymi. (Warto 
zobaczyć relacje z wielu koncer-
tów na stronie www.itn.edu.pl).
Nasz – największy z rodu Po-
laków – Papież Jan Paweł II 
podczas całego swego długiego 
pontyfikatu akcentował potrze-
bę i konieczność zachowania 
własnej tożsamości narodowej. 
Przesłanie św. Jana Pawła II sta-
ło się myślą przewodnią przy 
prezentowaniu materiałów przygoto-
wanych przez Instytut Tradycji Naro-
dowej w mediach.
Tak rozumiana tradycja porządkuje i 
utrwala osiągnięcia z przeszłości oraz 
stabilizuje je i stanowi istotny element 
więzi społecznych, zasad etyczno- mo-
ralnych.
Mając powyższe na uwadze, ITN daje 
możliwość poznania dawnych tradycji, 
pamiątkowych zakątków i zjawisk kul-
turotwórczych, odtwarza bogatą prze-
szłość dla przyszłych pokoleń.
Współpraca i działania Instytutu 
Tradycji Narodowej zataczają co-
raz większe kręgi, dzięki czemu ITN 
wspiera twórczość, eksponuje obrazy, 
organizuje koncerty, występy arty-
styczne, prowadzi prelekcje, odczyty, 
co stanowi bazę, na której budowane 
są trwałe relacje. 
Dlatego też, Instytut Tradycji Naro-
dowej jest często mecenasem wystaw, 
promuje talenty regionalnych artystów 
na spotkaniach autorskich, wizytach w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędzie Marszałkow-
skim, Polskiej Akademii Nauk, pro-
wadzi aukcje obrazów na kiermaszach, 
udziela Patronatów Honorowych. ITN 
prowadzi i patronuje 
przeglądom, organi-
zuje konkursy o cha-
rakterze patriotycz-
nym.
Instytut wspiera dzia-
łania m.in. Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej. Do cie-
kawych projektów re-
alizowanych z TPZW 
można zaliczyć wcie-
lenie się pani Urszuli 
Bartosiak wraz z mę-
żem w role Barbary i 
Bogumiła Niechciców 
podczas gminnego fe-
stynu w lipcu 2016 r.
ITN promuje trendy, 
które odzwierciedlają 
świat, w których panu-
ją, są ściśle związane z 
kulturą i obyczajowo-
ścią. Dlatego też, ITN 
prowadzi zajęcia ru-
chowe w rytm muzy-
ki ludowej, w których 
biorą udział osoby o 
różnej sprawności i 
przedziale wiekowym. 
W trakcie prowadzo-
nych zajęć uczestnicy 
mogą ćwiczyć spraw-
ność motoryki małej 
i dużej, zwiększyć ko-
ordynację ruchową, 
zaakceptować swoje 
ciało, ćwicząc w gru-
pie nawiązywać rela-
cje międzyludzkie.
– Moja filozofia ży-

cia opiera się na przekonaniu, które 
dawno temu było dobrze znane, a 
współczesna nauka na nowo do niego 
dochodzi. Człowiek, jako świadomy 
obserwator, ma bezpośredni wpływ na 
kształtowanie otaczającej go rzeczywi-
stości za pomocą myśli, emocji i inten-
cji. Dlatego tak dużo mówi się, że wiara 
czyni cuda, co dajesz od siebie, to do 
ciebie wraca. To dzięki temu jestem 
tu, gdzie jestem. Moja rada: przede 
wszystkim oderwij się na chwilę i daj 
sobie czas na zastanowienie się, cze-
go tak właściwie chcesz w życiu, kim 
jesteś i kim chcesz być. Świadomość 
bycia wolnym, otwiera nam drogę do 
bycia szczęśliwym. Każdy dzień jest 
dobry, by podjąć ryzyko, a moment na 
zmiany nie mija. Strach ma wyłącznie 
wielkie oczy, a jego koleżanka porażka 
to jedynie kolejny postój w życiu, który 
wcale nie musi nastąpić.
Wisława Szymborska kiedyś napisała, 
że „życie choćby długie, zawsze będzie 
krótkie”. Pamiętajcie – przykro byłoby 
obudzić się pod koniec tego krótkiego 
życia z poczuciem braku spełnienia.

/Urszula Bartosiak - Prezes ITN;
foto: Instytut Tradycji Narodowej/
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ZAGOŚCINIEC l

WÓLKA RADZYMIŃSKA  l

Sesja zdjęciowa „lata 20-te, lata 30-te” 
zespołu wokalno-kostiumowego Nadzieja.

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej 2018. W trakcie 
kilku godzin trwania przeglądu, występy obejrzało 

ponad 700 osób. Patronem medialnym wydarzenia był 
„Kurier W”.

Instytut wspiera działania m.in. Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. 

Na zdjęciu p. Urszula Bartosiak wraz z mężem w roli 
Barbary i Bogumiła Niechcic.

Z działalności Instytutu Tradycji 
Narodowej i Zespołu NadziejaEkshumacja nieznanego żołnierza Armii Czerwonej
Instytut Tradycji Narodowej został założony w grudniu 2016 
roku, a funkcję Prezesa pełni pani Urszula Bartosiak. Przy ITN 
działa zespół wokalno-kostiumowy Nadzieja, który w dn. 3 
grudnia 2019 r. wystąpił w Teatrze Rampa z programem Lata 
20, lata 30.

Z inicjatywy Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego, przeprowadzona została ekshumacja 
nieznanego żołnierza radzieckiego, poległego w 1944 r. i pochowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. 

W Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (gm. Wołomin), odbył 
się wykład otwarty prof. dra hab. Wiesława Rzońcy – wybitnego norwidologa i znawcy kultury 
romantyzmu.

Przystanek Literacki 2019  –
O Małej Ojczyźnie Cypriana Norwida…

Pan prof. dr hab. Wiesław Rzońca 
– znany i ceniony wykładowca Uni-
wersytetu Warszawskiego, literaturo-
znawca, norwidolog, wybitny znawca 
kultury romantyzmu, gościł w Szkole 
Podstawowej w Zagościńcu w piątek, 
29 listopada.
Podczas wykładu, pan profesor 
opowiadał młodzieży o Cyprianie 
Norwidzie – fascynującym twórcy 
romantycznym, poecie, prozaiku, dra-
matopisarzu, rzeźbiarzu, malarzu i ry-
sowniku, którego twórczość przeżywa 
niesłabnący renesans.
Wystąpienie Gościa zostało okraszo-
ne prezentacją utworów autora „Vade 
mecum”, w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły.   
Zwieńczeniem spotkania był quiz 

poświęcony życiu i twórczości poety, 
który nie tylko okazał się doskonałym 
sposobem na sprawdzenie zdobytej 
wiedzy, ale także ciekawą formą inte-
gracji międzyszkolnej.

(Zwycięskiej drużynie, tj.: Nicole Bro-
dzie, Nikoli Peranowskiej i Piotrowi 
Myśliwcowi – serdecznie gratulujemy! 
:) 

/Paulina Mroczek,
Danuta Turczyńska/

„Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem;
Ja ciałem zza Eufratu,

A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
Czynsz płacę światu.”

(Cyprian Norwid)

Mogiła znajdowała się w Wólce Radzy-
mińskiej w ziemnym kurhanie, na któ-
rym stoi pomnik upamiętniający  kpt. 
Stefana Pogonowskiego i żołnierzy 28. 
Pułku Strzelców Kaniowskich, walczą-
cych w tym miejscu w 1920 roku.
Ekshumacja została przeprowadzona 
na wniosek Nieporęckiego Stowarzy-
szenia Historycznego, którego przed-
stawiciele wzięli udział w pracach 
ekshumacyjnych. W działaniach prze-
prowadzonych przez firmę „Zabytki, 
Badania, Projekty, Realizacje Michał 
Grabowski”, uczestniczył również pra-
cownik Biura Upamiętniania Walk i 
Męczeństwa IPN Piotr Kędziora-Ba-
biński, a także przedstawiciele PCK 
i Ambasady Federacji Rosyjskiej w 
Polsce. 
Jak poinformował na fb Konrad Szo-
stek – prezes Nieporęckiego Stowarzy-
szenia Historycznego, ustalenie histo-
rii mogiły możliwe było dzięki notatce 
spisanej na początku lat 80-tych XXw., 
przez p. Janinię Biczyk (dawną dy-

rektor Szkoły Pod-
stawowej w Wólce 
Radzymińskiej). „Do-
kument, który kilka lat 
temu trafił do naszych 
zbiorów, posłużył do 
sporządzenia wniosku 
do IPN. Wynikało z 
niego, że na szczątki 
żołnierza natrafiono 
podczas kopania rowu 
melioracyjnego przy 
stacji w Dąbkowiźnie 
na przełomie lat 70 i 
80. Kości i znalezione 
przy nich przedmio-
ty (wśród nich miały 
znajdować się doku-
menty w j. rosyjskim), 
zostały zebrane przez 
nauczyciela i uczniów, 
i pochowane przy 
pomniku. Wtorkowe 
prace ekshumacyjne 
potwierdziły te in-
formacje. Natrafili-
śmy na przemieszane 
kości oraz elementy 
wyposażenia: hełm, 
manierkę, pozostało-
ści menażki, pokrowiec 
skórzany, brzytwę, pędzel do golenia, 
grzebień, nożyczki, pozostałości nie-
zbędnika, fragmenty pasków skórza-
nych i inne. 
Po ekshumacji szczątki nieznanego 
czerwonoarmisty zostały przeniesio-
ne na cmentarz jeńców radzieckich w 

Białobrzegach, gdzie zostały godnie 
pochowane.
Inicjatywa Nieporęckiego Stowarzy-
szenia Historycznego zasługuje na sło-
wa najwyższego uznania.

/opr. rl, źródło: IPN,
Nieporęckie Stowarzyszenie 

Historyczne/


