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W dniu 3 maja 2021 roku obchodziliśmy 
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji.

Uroczyste obchody w Brańszczyku rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny 
odprawioną przez Ks. Proboszcza Jerzego Brzezińskiego. Po Mszy nastąpiło uroczyste 
złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową lokalnych Bohaterów walczących w obronie 
Ojczyzny oraz pod popiersiem pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława 
Pomian-Srzednickiego. 

Konstytucja 3. Maja
Od 1990 roku obchodzimy Święto 3 Maja. Warto 
pamiętać, że Święto to było ustanowione w 1919 roku, 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Po II Wojnie Światowej Święto Kon-
stytucji 3 Maja nie było obchodzone 
oficjalnie, choć dzień ten był przez 
opozycję upamiętniany. W 1946 zo-
stała zorganizowana manifestacja 
niepodległości w Krakowie i Łodzi. 
W 1951 roku ówczesne władze znio-
sły to święto. W 1980 roku Podziemie 
rozpoczęło regularnie, każdego roku, 
obchodzić uchwalenie Konstytucji 3 
Maja. W wielu miastach dochodziło 
tego dnia do nielegalnych manife-
stacji i starć z policją. W 1990 roku 
Sejm przywrócił Święto Narodowe 
Trzeciego Maja. Natomiast Konstytu-
cja 3 Maja została uchwalona 3 maja 
1791 roku. Jej celem było uregulo-
wanie ustroju prawnego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Uznaje się 
powszechnie, że nasza Konstytucja 
była pierwszą konstytucją w Europie i 
drugą na świecie, po konstytucji ame-
rykańskiej. 
Nadrzędnym celem Konstytucji Rze-
czypospolitej była likwidacja ówcze-
snych wad funkcjonowania państwa, 
opartych na wolnej elekcji i demokra-
cji szlacheckiej. Konstytucja wprowa-
dzała trójpodział władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Zmieniła ustrój państwa na monar-
chię dziedziczną, ograniczyła znaczą-
co demokrację szlachecką odbierając 
prawo głosu i decyzji w sprawach 
państwa szlachcie nieposiadającej 
ziemi, tzw. „gołocie” , wprowadziła 
częściowe zrównanie praw osobistych  
mieszczan i szlachty, a chłopów sta-
wiała pod ochroną państwa łagodząc 
w ten sposób nadużycia pańszczyzny. 
Formalnie Konstytucja zniosła libe-
rum veto.
Sejm Czteroletni, obradujący w latach 
1788-1792 stworzył możliwości do 
uchwalenia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. 7 września 
1789 roku Sejm wyłonił Deputację do 
Formy Rządu, której zadaniem było 
stworzenie projektu zmian ustroju 
Rzeczypospolitej. 17 grudnia 1789 
roku do Sejmu wniesiono, zaaprobo-
wany przez Deputację tekst marszał-
ka nadwornego litewskiego Ignacego 
Potockiego pt. „Zasady do formy rzą-
du”. Dokument ten ograniczał władzę 
monarchy, ponieważ zakładał podpo-
rządkowanie rządu Sejmowi, a z kolei 
Sejmu - sejmikom przy zachowaniu 
wybieralności wszystkich urzędników 
państwowych, począwszy od króla.  Z 
tego powodu spotkał się ze sprzeci-
wem króla Stanisława Augusta. 
W marcu 1790 roku doszło do zawią-
zania sojuszu z Prusami. Stanisław 
August zaczął sprzyjać temu sojuszo-

wi i wówczas też przejął inicjatywę 
w kierowaniu prac nad Konstytucją. 
Stanisław August złożył projekt pt. 
„Reforma Konstytucji”, który po kon-
sultacjach z Hugonem Kołłątajem i 
Ignacym Potockim stał się podstawą 
do stworzenia 25 marca 1791 roku ko-
lejnego projektu: „Prawa konstytucyj-
ne”. Wstępny tekst samej Konstytucji 
został przygotowany przez Stanisława 
Augusta, Stanisława Małachowskiego, 
Ignacego Potockiego, Hugona Koł-
łątaja i osobistego sekretarza króla 
Scipione Piattoliego. Ostateczny tekst 
został zredagowany przez Hugona 
Kołłątaja.
Warto pamiętać, że obrady Sejmu 
przyjmujące Konstytucję odbyły się 
w warunkach zamachu stanu. Zwo-
lennicy Konstytucji, w obawie przed 
groźbą użycia siły przez stronnictwo 
moskiewskie, przyśpieszyli termin 
obrad nad dokumentem o dwa dni 
wcześniej niż planowano korzystając 
z faktu, że główni oponenci nie po-
wrócili jeszcze z wielkanocnej prze-
rwy świątecznej. Data obrad Sejmu 
nie została ogłoszona, tylko imiennie 
wezwano zwolenników reformy na 
posiedzenie. Projekt Konstytucji od-
czytano w nocy z 2 na 3 maja, a 3 maja 
Konstytucja została uchwalona. 
Konstytucja przestała w praktyce 
obowiązywać  24 lipca 1792 roku (po 
niecałych 14 miesiącach), w momen-
cie przystąpienia króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego do konfederacji 
targowickiej. 23 listopada 1793 roku, 
Sejm Grodzieński uznał Sejm Czte-
roletni za niebyły i uchylił wszystkie 
ustanowione na nim akty prawne. 
3 maja z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Polsce organi-
zowane są zwykle parady, marsze, im-
prezy sportowe czy pikniki. 
W Brańszczyku, dzięki inicjatywie 
Jana Szymanika, prezesa Stowarzy-
szenia Odnowa, organizowany jest 
bieg Konstytucji. W tym roku odbyła 
się ósma edycja tego biegu. Bieg orga-
nizowany jest tak, by wszyscy chętni 
mogli wziąć w nim udział, ponieważ 
wyznaczone są 4 trasy o różnej długo-
ści.  Trasa 230 m przeznaczona jest dla 
najmłodszych, trasa dla dzieci i mło-
dzieży ma długość 1 km, trasa 5 km 
dla kobiet i mężczyzn i dla najbardziej 
wytrwałych trasa o długości 10 km. 

Szczegóły można znaleźć na stronie: 
https://gdkbranszczyk.pl/, a także w 
Magazynie Młodych Mediów: https://
gdkbranszczyk.pl/?p=5713.

/GDK Brańszczyk/

W skład delegacji weszli: Wójt Gminy Brańszczyk - Wiesław 
Przybylski, Przewodnicząca Rady Gminy - Ewa Wielgolaska, 
Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego - Waldemar 
Sobczak, radny – Bogdan Czarnecki oraz praprawnuczka 
Stanisława Pomian-Srzednickiego- Agnieszka Batelli. 
Tradycją Brańszczyka stała się organizacja Biegu ku czci 
Konstytucji 3-go Maja. W tym roku odbyła się już jego 
ósma edycja. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju gminy Brańszczyk ODNOWA oraz Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku. Part-
nerami biegu i dużym wsparciem było Starostwo Powiatowe 
w Wyszkowie, Urząd Gminy Brańszczyk oraz Fundacja im. 
Stanisława Pomian-Srzednickiego. 
Z roku na rok bieg cieszy się coraz większą popularnością. 
Tym razem na drodze do organizacji biegu stanęło szereg 
trudności. Największą z nich okazała się pandemia Covid-
19. Organizatorzy rozpoczynając przygotowania liczyli na 
złagodzenie obostrzeń i na organizację biegu w tradycyjnej 
formule, która przyciąga największą liczbę uczestników. Jed-
nak ze względu na panujące obostrzenia bieg odbył się w 
formie wirtualnej. 
Rejestracji na bieg wirtualny można było dokonywać do 9 
maja lub wyczerpania pakietów startowych. Wszystkie pa-
kiety zostały wydane do 6 maja. Pomysłodawcą przebiegu 
trasy na 5 km jak i na 10 km, która po raz pierwszy pojawiła 
się w biegu Konstytucji 3-Maja, na terenie Brańszczyka był 
prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk 
ODNOWA, Jan Szymanik. Wyznaczone trasy przebiegały w 
różnym terenie, drogami asfaltowymi, szutrowymi, polny-
mi. Umożliwiały uczestnikom poznanie walorów krajobra-
zowych Brańszczyka. Zostały oznakowane strzałkami oraz 
taśmą biało-czerwoną. Na biegaczy na trasie czekały rów-
nież słowa otuchy, np. ,,jeszcze trochę”, ,,będzie z góry” czy 
,,dasz radę”. 
Ku wielkiej radości organizatorów część biegaczy zdecydo-
wała się na pokonanie tras w Brańszczyku. Z udokumen-
towanych przez uczestników biegu pomiarów czasu, już 6 
maja można było wyłonić zwycięzców poszczególnych dy-
stansów. 
Ogromną popularnością cieszyły się również biegi towa-
rzyszące: bieg dla dzieci na dystansie 230 m i bieg dla mło-
dzieży im. Stanisława Pomian-Srzednickiego na dystansie 1 
km. Zawody odbyły się na boisku gminnym w Brańszczyku, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
stanu epidemii. Bieg dla najmłodszych jak zwykle przyniósł 
wiele radości, co możemy obejrzeć w relacji Młodych Me-
diów. 
A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Dystans 5 km kobiety: I miejsce - Izabela Gudanis KB 1. 
Wyszków, II miejsce -Wioletta Paszel Brańszczyk, III 
miejsce - Dorota Perło Białystok;
Dystans 5 km mężczyźni: I miejsce- Sebastian Strumnik 2. 
Łomianki, II miejsce-Kacper Paździoch KS Barakuda 
Mińsk Mazowiecki, Mikanów, III miejsce-Patryk Świę-
tochowski MKB Dreptak Mińsk Mazowiecki;
Dystans 10 km kobiety: I miejsce- Weronika Lenkiewicz 3. 
BBL Ostrołęka, II miejsce- Joanna Bieniek-Ugniewska 
Sunfit Studio Nowy Dwór Mazowiecki, III miejsce- Ewa 
Pazuła KB Wyszków;
Dystans 10 km mężczyźni: I miejsce- Grzegorz Świętoń 4. 
Strachów, II miejsce- Seweryn Wróblewski Ulasek, III 
miejsce - Grzegorz Kaczyński KB Wyszków;
Dystans 1 km dziewczęta: I miejsce-Joanna Szymanik, II 5. 
miejsce-Gabriela Pogorzelska
III miejsce- Alicja Podleś;6. 
Dystans 1 km chłopcy: I miejsce- Hubert Marchel, II 7. 
miejsce-Jakub Marszał, III miejsce- Jakub Sylwestrzak;
Na dystansie 230 km każdy młody uczestnik był zwy-8. 
cięzcą i otrzymał pamiątkowy medal. 

Wszystkim biegaczom gratulujemy pokonania wybra-9. 
nych dystansów i czekamy na Was za rok!

Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Wyszkowskiego 
organizatorzy zapewnili dla wszystkich biegaczy okolicz-
nościowe medale. Nagrody dla dzieci ufundowała Fundacja 
im. Stanisława Pomian-Srzednickiego oraz właściciele skle-
pów w Brańszczyku. Słodki poczęstunek dla najmłodszych 
zapewniła także Gmina Brańszczyk. 
Tegoroczne obchody oraz przygotowanie biegu, choć w 
uboższej niż w ubiegłych latach formie, wymagały pracy i 
wkładu wielu osób. Organizatorzy biegu dziękują Gminne-
mu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku za 
współorganizację VIII biegu Konstytucji 3 maja, a wszyst-
kim osobom oraz organizacjom składają szczególne wyra-
zy uznania za aktywne wsparcie w tym niełatwym dla nas 
czasie. 

/Info Gmina Brańszczyk/



311 maja 2021REKLAMY JUŻ OD   1290 ZŁ  e-mail: kurier-w@o2.pl

Pobiegli ku czci konstytucji 3-go Maja!
3 maja 2021 r. z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Brańszczyk 
„Odnowa” odbył się „Bieg ku czci uchwalenia Konstytucji 3-go maja”.

Wydarzenie to miało na celu promo-
cję kultury fizycznej, popularyzację 
sportu jako zdrowego sposobu na 
życia bez względu na wiek a także 
promocję pięknych terenów całej 
gminy Brańszczyk i Powiatu Wy-
szkowskiego. Uczestnicy 8. odsłony 
biegu, w reżimie sanitarnym, wy-
startowali na 4 dystansach przygoto-
wanych zarówno dla najmłodszych 
dzieci, młodzieży jak i dorosłych 
biegaczy. 
Tego dnia, w 230. Rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja, delegacje 
samorządów złożyły także wieńce 
pod pomnikiem Stanisława Pomian-
Srzednickiego oraz pomnikiem i ta-
blicą poświęconej żołnierzom wojny 
1920 znajdującymi się przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Brańszczyku. 
Symboliczne kwiaty złożyli przedsta-
wiciele fundacji Stanisława Pomian-
Srzednickiego oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu 
w Wyszkowie Waldemar Sobczak a 
także przedstawiciele Gminy Brańsz-
czyk - Wójt Wiesław Przybylski i 
przewodnicząca Rady Ewa Wielgo-
laska. Organizacja biegu jako zada-
nie publiczne została dofinansowana 
z budżetu Powiatu Wyszkowskiego. 

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/

Wykład „Rodzinne Mazowsze 
Norwida” zainaugurował 
Powiatowe Obchody 200. 

Rocznicy artysty!
29 kwietnia 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wyszkowie odbył się wykład prowadzony 
przez wybitną norwidolog, pracownicę naukową UAM 
w Poznaniu - prof. Zofię Dambek-Giallelis. Podczas 
wirtualnego spotkania, transmitowanego online, prof. 
Dambek-Giallelis opowiedziała o Dębinkach, Głuchach, 
Niegowie, Wyszkowie, Łochowie, Rybienku i Strachówce – 
miejscowościach, z którymi związany był Cyprian Norwid, 
a także o pochodzeniu rodziców poety.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Po-
wiatu Wyszkowskiego Leszek Marszał, 
który przedstawił skład Powiatowego 
Komitetu 200. rocznicy urodzin poety 
oraz logo obchodów, zaprojektowa-
ne specjalnie na tę okoliczność przez 
instruktorkę plastyki Wyszkowskiego 
Ośrodka Kultury „Hutnik” - p. Irenę 
Filipowicz. Spotkanie z profesor Dam-
bek-Giallelis poprowadziła polonistka 
z I LO im. C.K. Norwida 
w Wyszkowie - Marzena Deluga. Wy-
kład zainaugurował cykl wydarzeń ko-
ordynowany przez powiatowy zespół, 
których zwieńczeniem będą zaplano-
wane na wrzesień uroczyste urodziny 
artysty w pałacu w Dębinkach.
Osoby, które nie mogły obejrzeć wy-
kładu na żywo nadal mają szansę po-
znać rodzinne Mazowsze wieszcza. 
Nagranie ze spotkania jest dostępne 
na stronie internetowej www.powiat-
wyszkowski.pl oraz na profilu Powiatu 
Wyszkowskiego na Facebooku. 

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Wyszko-
wie, Miejsko-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną im. C. Norwida w Wyszkowie, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Cy-
priana Kamila Norwida w Wyszkowie 
oraz Fundację Museion Norwid.

/Starostwo Powiatowe 
w Wyszkowie/Wystartowała Powiatowa Liga 

Piłki Nożnej!
9 maja 2021 r. ruszyły piłkarskie zmagania w ramach Powiatowej Ligi Piłki Nożnej 
organizowanej przez Powiat Wyszkowski we współpracy z Ligą Bobra.

Zawodnicy siedmiu zgłoszonych drużyn będą rozgry-
wać mecze w niedziele kolejno 16, 23, 30 maja i 6, 20 
oraz 27 czerwca na głównym boisku Stadionu WOSiR 
(ze sztuczną nawierzchnią). Podczas pierwszej kolejki 
zaprezentowało się sześć drużyn: PBS, FC Zabrodzia-
czek, Czarna E(L)ka, Pascal FC Widelec, MTS Ne-
xsell i Wyszków FC. Ostatnia, siódma drużyna – FUZ 

Ostrowy wejdzie na boisko 16 maja.
Aktualne wyniki, relacje wideo i zdjęcia można zna-
leźć na stronie www.wyszkowliga.pl, www.powia-
t-wyszkowski.pl oraz na dedykowanemu wydarzeniu 
profilu na facebooku - Powiatowa Liga Piłki Nożnej 
Wyszków.

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/
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SKS Olimpia Łochów Mistrzem Polski 
Juniorów Starszych w sezonie 2020/2021!
To ogromny sukces lokalnych unihokeistów. Juniorzy starsi Olimpii Łochów zostali 
najlepszą drużyną do lat 19 w Polsce. Finałowy turniej odbył się w łochowskiej hali. 
Mimo pandemii, braku publiczności, z transmisją spotkań tylko w internecie, emocji nie 
brakowało. Wszystkie cztery spotkania stały na wysokim, sportowym poziomie.

Do turnieju finałowego awansowały 4 najlepsze drużyny 
rundy zasadniczej.
W sobotę rozegrano spotkania półfinałowe, w których ry-
walizacja toczyła się na podstawie miejsc zajętych w run-
dzie zasadniczej sezonu. W pierwszym półfinale Olimpia 
Łochów pewnie pokonała drużynę I LO Floorball 
Gorzów Wielkopolski 7-3.
W drugim półfinale Bankówka Zielonka nie bez pro-
blemów, ale uporała się z Błyskawicą Niechanowo. 
Niedziela to czas ostatecznych rozstrzygnięć.
W meczu o brązowy medal pewne zwycięstwo 4:0 
nad Gorzowem Wielkopolskim odnieśli zawodnicy 
Błyskawicy Niechanowo.
Wielki finał przyniósł ogromne emocje. Z wyniku 
6:2 dla drużyny z Łochowa, tuż przed końcem me-
czu zawodnikom z Zielonki udało się doprowadzić 
do remisu i dogrywki. Bramkę na wagę Mistrzostwa 
Polski zdobył Kacper Skura, który został wybrany 
również MVP turnieju. Ponadto wśród najlepszych 
zawodników znaleźli się także bracia Mateusz i Łu-
kasz Sadolewski. Puchary, medale i nagrody indy-
widualne wręczyli senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Maria Koc oraz Burmistrz Łochowa Robert Goła-

szewski.
Gratulacje dla wszystkich zawodników i trenera Sebastiana 
Sternickiego.

/Info Gmina Łochów/

Rusza wyszkowski 
Punkt Szczepień 
Powszechnych
Szpital w Wyszkowie otrzymał informację o dostawie 
szczepionek do Punktu Szczepień Powszechnych 
przygotowanego w hali sportowej Wyszkowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Geodetów przez 
Gminę Wyszków i SPZZOZ w Wyszkowie przy współpracy 
Powiatu Wyszkowskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rejestracja na bezpłatne szczepienia 
przeciw COVID-19 ruszyła w ponie-
działek, 10 maja od godz. 11:00. 
Przed otwarciem naboru odbyło się 
sprawdzenie zorganizowanej placówki 
w WOSiR. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. poseł na Sejm RP Henryk Ko-
walczyk, dyrektor SP ZOZ Tomasz Bo-
roński, przewodniczący Rady Powiatu 
Wyszkowskiego Waldemar Sobczak, 
wicestarosta Leszek Marszał, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piór-
kowska oraz Burmistrz Wyszkowa.
Poseł Henryk Kowalczyk zachęcał do 
szczepień i podkreślał, że mamy ta-
kie czasy, które powodują, że obiekty 
sportowe powinny być wykorzystane 
dla dobra i zdrowia mieszkańców. Dy-
rektor szpitala Tomasz Boroński opisał 
zasady działania Punktu, a mianowi-
cie, że będzie otwarty od poniedziałku 
do piątku w godz. 9 – 18, kwalifikacja 
do szczepienia będzie dokonywana 
przez lekarza oraz jakimi możliwościa-
mi dysponują (rejestracja, trzy punkty 
kwalifikacji i trzy szczepienne). 
W związku z uruchomieniem Punktu 
informujemy jak się zarejestrować na 
szczepienie:
- przez bezpłatną infolinię Narodowe-

go Programu Szczepień: 989;
- wysyłając SMS na numer 664-908-556 

lub 880-333-333 o treści Szczepimy 
Się;

- na portalu www.pacjent.gov.pl
- kontaktując się z punktem szczepień 

od poniedziałku do piątku 

w godz. 11:00 - 16:00, 
tel. 500-078-414 lub 29 740-00-40.

Przed zapisem należy przygotować 
swój PESEL.
Szczepienia w wyszkowskim Punkcie 
Szczepień Powszechnych ruszą naj-
prawdopodobniej w najbliższą śro-
dę, 12 maja 2021 r. Przewidywane są 
dostawy 750 dawek (przez pierwsze 
dwa tygodnie), które później znacząco 
będą wzrastać nawet do 3000 dawek 
tygodniowo.  Mają to być szczepionki 
firmy Pfizer oraz Jonson&Johnson i to 
do wyboru dla każdej ze zgłaszających 
się osób.

/KW/
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Burmistrz Łochowa 
podaje do publicznej wiadomości

 o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Łochowie, Al. Pokoju 75, (na okres od dnia 29.04.2021 r. do 08.06.2021r.) – 

wykazu nieruchomości - dotyczącego sprzedaży nieruchomości, położonych w miejscowości 
Kalinowiec gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:

• 137/2,
• 142/2,

Pełna treść wykazu 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 udziela pracownik Urzędu Miejskiego 
pokój nr 111 tel. ( 25 ) 643 78 30 lub mail rgpp@gminalochow.pl

RODZEŃSTWO JACYNIAK 
Z OBYWATELSTWEM POLSKIM

Obchody 3 Maja

W święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i w Dniu Polonii i Polaków za Granicą 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył rodzeństwu Jacyniak z Łochowa akty 
nadania obywatelstwa polskiego.

Dzieci pochodzą z miejscowości Stara Skwarzawa 
koło Żółkwi na Ukrainie. Kilka lat temu zmar-
li ich rodzice osierocając 10 dzieci. Marzeniem 
ich mamy było, aby dzieci mogły w przyszłości 
zamieszkać w Polsce. Dzięki inicjatywie pani se-
nator Marii Koc i przychylności prezesa firmy 
Arche Władysława Grochowskiego oraz Funda-
cji Leny Grochowskiej siedmioro z rodzeństwa 
Jacyniak w sierpniu 2019 roku zamieszkało w 
Łochowie. Trójka rodzeństwa: Wasylina, Lubo-
mir i Aleks pracują w Pałac Folwark 
Łochów, a pozostali: Mikołaj, Wła-
dysław, Wiktoria i Bożena uczą się w 
łochowskich szkołach. W ubiegłym 
roku rodzeństwo Jacyniak w Łochowie 
osobiście odwiedziła Pierwsza Dama 
Agata Kornhauser – Duda, która na 
niedzielnej uroczystości powiedziała 
– „Bardzo cieszymy się z Waszej dzisiej-
szej obecności w Pałacu Prezydenckim, 
wiemy, że jako młodzi ludzie doświad-
czyliście bardzo trudnego przeżycia, 
jakim jest śmierć rodziców. Ale łącząca 

was niezwykle mocna więź i miłość, a także pomoc 
wielu ludzi o wielkich serach sprawiły, że przyje-
chaliście do Polski, wypełniając testament swoich 
rodziców, by tutaj, w Ojczyźnie waszych przodków 
zacząć nowe życie…Do tej pory byliście posiada-
czami Karty Polaka, od dziś jesteście dumnymi 
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Kochani, 
witajcie w domu!”.

/Info Gmina Łochów/

Poradnia w Łochowie
W ubiegłym roku burmistrz Robert Gołaszewski podjął 
rozmowy z Dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Węgrowie Beatą Gashi na temat utworzenia w Łochowie 
filii Poradni. 

Analiza wykazała, że około 1/3 dzieci 
i młodzieży kierowanej do Poradni, to 
mieszkańcy gminy Łochów i ościen-
nych gmin Sadowne i Stoczek. W 
obecnie trudnej sytuacji epidemii ko-
ronowirusa problemy uczniów spowo-
dowane nauką zdalną jeszcze bardziej 
się pogłębiają i skutkują różnego typu 
zaburzeniami. Wychodząc naprzeciw 
tym wyzwaniom burmistrz Gołaszew-
ski zaprosił do Łochowa  Dyr. Beatę 
Gashi w celu przedyskutowania tego 
tematu i wizytacji potencjalnej lokali-
zacji filii poradni. Wspólnie z Zastępcą 

Burmistrza Małgorzatą Łotarską i Dyr. 
Centrum Usług Wspólnych Jackiem 
Niewiadomskim odwiedzili Szkołę 
Podstawową Nr3 im. Marii Konop-
nickiej, gdzie dyrektor tej placówki 
Adam Mioduszewski zaprezentował 
pomieszczenie, które zostanie dosto-
sowane do potrzeb poradni. Burmistrz 
Łochowa wystąpił z pismem do Sta-
rosty Węgrowskiego Ewy Besztak z 
prośbą o utworzenie w Łochowie filii 
poradni od 1 września tego roku.

/Info Gmina Łochów/

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Burmistrz  Łochowa Robert Go-
łaszewski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łochowie Sławomirem Ry-
szawą i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Brygidą Górniaczyk, złożyli  kwiaty 
pod Pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie.                 /Info/



Obchody rozpoczęła uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny pod prze-
wodnictwem Ks. Leszka Gardzińskie-
go, proboszcza i dziekana węgrowskie-
go.

Po mszy świętej delegacja Samorządu 
Powiatu Węgrowskiego udała się pod 

tablicę upamiętniającą Konstytucję 3 Maja, gdzie złożyła 
symboliczne kwiaty.

3 maja 1791 uchwalono przez Sejm Czteroletni  konstytucja 
w ówczesnym czasie była synonimem nowoczesności i mą-
drości naszego narodu, a także dbałości o nasz narodowy 
interes, przeciwko któremu zawiązał się spisek magnacki 
zwany Targowicą. Konstytucja 3 Maja była przejawem pa-
triotyzmu, o którego zachowaniu powinniśmy pamiętać 
także w czasach współczesnych.

Samorząd Powiatu Węgrowskiego oddaje hołd twórcom 
Konstytucji 3 Maja.

/Info Starostwo Powiatowe w Węgrowie/
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Obchody w intencji Ojczyzny 
i druhów strażaków
Tegoroczne obchody w Gminie Sadowne z okazji 
230. rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja były 
równocześnie obchodami Dnia Strażaka. 

W dniu 10 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie podpisano umowę 
na realizację inwestycji pn. rozbudowa drogi powiatowej 4201W Pogorzelec – Barchów 
w miejscowości Barchów. Wartość prac wyniesie 6 015 527,48 zł.

3 maja 2021 r. odbyły się zorganizowane przez Samorząd Miasta Węgrowa uroczystości 
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. W wydarzeniu wzięła udział Starosta 
Węgrowski Ewa Besztak, Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego Leszek Redosz, 
Radny Rady Powiatu Łukasz Komorowski.

Z okazji obchodów uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka w 
Sadownem 3 maja 2021 r. została od-
prawiona w intencji Ojczyzny i stra-
żaków OSP, Msza Święta w Kościele 
pw. Jana Chrzciciela w Sadownem, 
podczas której odśpiewano Hymn Na-
rodowy. Po mszy delegacje z Wójtem 

Gminy Sadowne Waldemarem Cyra-
nem na czele wraz z radnymi gminy i 
w asyście harcerzy, złożyli kwiaty pod 
Kamieniem Pamięci Mieszkańców Sa-
downego.

/info Gmina Sadowne/

Podpisanie umowy na rozbudowę 
drogi powiatowej 4201W Pogorzelec 
– Barchów w miejscowości Barchów

Obchody 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Przetarg wygrała firma STRABAG 
Sp. z o.o., którą reprezentował Patryk 
Stasiewicz. Samorząd Powiatu Wę-
growskiego reprezentowała Starosta 
Węgrowski Ewa Besztak oraz Wicesta-
rosta Marek Renik.

Powiat Węgrowski otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 7 483 521,00 zł ze 
środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na ten cel. Przetarg udało 
się rozstrzygnąć poniżej tej kwoty, 
dlatego nadwyższka zostanie zwró-
cona do RFRD na poczet inwestycji oczekujących na tzw. 
liście rezerwowej. Powiat Węgrowski realizuje inwestycję we 
współpracy z Gminą Łochów.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022, a jego za-
kres obejmuje:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. •	
6,0 m o długości 2 128,06 mb
wykonanie jednostronnych ciągów pieszych wyniesio-•	
nych względem nawierzchni jezdni (kostka betonowa 
grub. 6 i 8cm) szerokości zmiennej od 2,00 m do 4,50 m;
przebudowę istniejącego ciągu pieszego w obrębie dojścia •	
do stacji PKP km 2+078,00 - 2+128,06;
wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa łamane-•	
go szer. 1,0 m,

wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm;•	
wykonanie miejsc postojowych wzdłuż DP, w obrębie •	
świetlicy wiejskiej;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w  tym •	
hybrydowego znaku aktywnego D-6 w obrębie wyniesio-
nego przejścia dla pieszych P-10;
budowę kanału technologicznego na odcinku 2 128,06 •	
mb;
wykonanie odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji •	
deszczowej z systemem drenarskim na odcinku 2 128,06 
mb;
przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej.•	

Dodatkowo w zakres zadania wchodzi pełnienie funkcji In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

/Info Starostwo Powiatowe w Węgrowie/
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Burmistrz Miasta 
Ostrów Mazowiecka

informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 
Maja 66 wywieszono oraz zamieszczono na stronie 
internetowej Urzędu Miasta na okres 21 dni (tj. 

od 11 maja 2021 r. do 01 czerwca 2021 r.) wykaz zabudowanej 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 416/14, położonej 
w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Lubiejewskiej, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargowej.

Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka

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

11 maja 2021 r. do 01 czerwca 2021 r.) wykaz lokalu mieszkalnego 
położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Warchalskiego 2/13 
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
głównego najemcy.

Scena Kotłownia z dotacją 
z Sejmiku Samorządu 
Mazowieckiego
Teatr Scena Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał 
dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w formie 
grantu na działalność zespołu teatralnego.

Dzięki otrzymanej dotacji Scena Ko-
tłownia będzie prowadzić zajęcia te-
atralne, dykcję oraz recytację. Projekt 
przewiduje wystawianie spektakli 
teatralnych na rzecz mieszkańców re-
gionu ostrowskiego.
Dotacja została przyznana przez komi-
sję konkursową w kwocie 25000 zł.
otrzymując bardzo wysoką ocenę 96 
pkt. na 100 możliwych i uplasowała się 

na 16 pozycji na 510 projektów z tere-
nu województwa mazowieckiego. A
poprzeczka była postawiona bardzo 
wysoko, bo trzeba było mieć mini-
mum 93 przyznane punkty, aby otrzy-
mać dotację. Wybrano 154 projekty do 
realizacji.

/Info Scena Kotłownia/

Mamy 1000. rodzinę z Ostrowi 
Mazowieckiej z Kartą Dużej Rodziny
Z 5-osobową rodziną z naszego miasta spotkał się burmistrz Jerzy Bauer. Oprócz 
gratulacji i życzeń przekazał symboliczną kartę. Wszyscy członkowie rodziny otrzymali 
imienne karty uprawniające do zniżek, które przekazała dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Agnieszka Gwardiak. W spotkaniu udział wzięli także: zastępca 
burmistrza Daniel Choinka, sekretarz miasta Sylwia Katarzyna Kos, skarbnik miasta 
Anna Wilczyńska, którzy przekazali upominki dla dzieci.

Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każdy rodzic po-
siadający co najmniej trójkę dzieci i każde dziecko do 
18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych z Karty 
mogą korzystać osoby niepełnosprawne z rodzin wielo-
dzietnych.
Karta upoważnia do wielu zniżek oferowanych w ra-
mach ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, 
a w przypadku rodzin z terenu naszego miasta, dodat-
kowo mogą one skorzystać z ulg i uprawnień w ramach 
programu „Ostrowska Karta Rodzinka”. Za koordynację 
działań związanych z realizacją Programu odpowiedzial-
ny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi 
Mazowieckiej.

/UM Ostrów Mazowiecka/
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OBWIESZCZENIE  
STAROSTY  OSTROWSKIEGO

 
Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) zawiadamiam, w dniu 2021-05-10 po rozpatrzeniu wniosku 
Wójta Gminy Wąsewo z dnia 2020-11-05 (uzupełnionego w dniu 2020-12-07 )  została wydana decyzja nr 3/2021 zezwalająca na realizację 
inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek – Brudki Stare na odcinku drogi powiatowej nr 4401W do drogi 
krajowej nr 60”

1. Wykaz działek pod realizację drogi (Brudki Stare):
1.1 Działka istniejącego pasa drogowego:  527
1.2 Działki stanowiące własność Gminy Wąsewo i wynikające z projektu podziału nieruchomości: 526/1, 526/2
1.3 Działki stanowiące własność prywatną, przechodzące w całości na własność Gminy Wąsewo: 530, 532, 534, 536, 538
1.4 Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości: 525/8, 525/6, 528/3, 528/5, 529/6, 531/1, 533/1, 535/1, 537/1, 539/3
1.5 Działki z których korzystanie będzie ograniczone: w związku z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4401W: działka nr ew. 576/1
2. Wykaz działek pod realizację drogi (Ulasek):
2.1 Działki istniejących pasów drogowych: 225, 219, 226, 223
2.2 Działki stanowiące własność Gminy Wąsewo i wynikające z projektu podziału nieruchomości : 230/1, 268
2.3 Działki stanowiące własność prywatną, przechodzące w całości na własność Gminy Wąsewo: 155/1, 154/1, 155/2, 154/2
2.4 Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości przechodzące na własność Gminy Wąsewo: 112/1, 113/1, 120/1, 121/1, 122/3, 
127/1, 132/1, 133/1, 138/1, 139/1, 144/3, 144/5, 145/3, 145/5, 148/1, 149/5, 149/7, 150/1, 156/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 
164/1, 167/1, 168/1, 192/1, 193/1, 194/1, 195/1, 196/3, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 270, 227/1
2.5 Działki z których korzystanie będzie ograniczone:

a)  w związku z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 60: działka nr ew. 218 
b)  w związku z wykonaniem przepustu drogowego: działka nr ew. 220, 144/6 (przed podziałem dz. nr ew. 144/2)

Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie 

mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Biurze Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy 
ulicy  3 Maja 51, pokój  nr 3 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie  dni  robocze). po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 
tel. (0 29) 645 71 34. 

Informuję, iż na podstawie  Zarządzenia Nr 19/2021 Starosty Ostrowskiego z dnia 30 marca 2021 r., w związku z art. 15 zzzzzn1 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) w okresie od 31 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021 
r. wstrzymany został bieg terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta 
Ostrowski. Ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 zzzzzn1 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, wyłącza wywodzenie wobec organu 
administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzzzzn1 ust. 3 wyżej powołanej ustawy, czynności dokonane przez organ administracji publicznej 
w okresie, o którym mowa w ust. 1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa” zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obchody 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja 2021 r. tradycyjnie, (chociaż z zachowaniem rygoru sanitarnego) 
w Ostrowi Mazowieckiej obchodzono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Wspólna uroczystość samorządów: Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostowi Mazowieckiej 
rozpoczęła się Mszą Świętą, a zakończyła złożeniem kwiatów pod obeliskiem na Placu 
Wolności.

Z okazji 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja w Kościele 
pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ostrowi Ma-
zowieckiej została 
odprawiona uroczysta 
Msza Święta w intencji 
Ojczyzny oraz o Boże 
błogosławieństwo dla 
mieszkańców Powiatu 
Ostrowskiego, a także 
oddalenie pandemii 
koronawirusa. Mszy 
przewodniczył pro-
boszcz parafii ks. dr 
Jan Okuła. Tradycyj-
nie po mszy odbyły 
się uroczystości na 
Placu Wolności. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku z powodu pande-
mii, zostały złożone kwiaty pod pamiątkowym 
obeliskiem przez przedstawicieli samorządów. 
Samorząd Ostrowi Mazowieckiej reprezentował 
burmistrz Jerzy Bauer, a Starostwo Powiatowe 
przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. 
Wśród składających kwiaty byli także  przedsta-
wiciele wojska, władz samorządowych: powiatu, 
miasta, gminy i województwa, a także harcerze, 
którzy zapalili symboliczny znicz. 

/info Starostwo, oprac. J.Cz./

Stypendia Zarządu 
Powiatu dla absolwentów 
szkół ponadpodstawowych

Zadzwoń i umów się na 
szczepienie 

przeciw COVID -19

W dniu 30 kwietnia 2021 roku w szko-
łach ponadpodstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Ostrowski, odbyło się uroczyste za-
kończenie roku szkolnego klas matu-
ralnych 2020/21. Z tej okazji Zarząd 
Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej przy-
znał jednorazowe stypendia czterem 
absolwentom tychże szkół. Nagrody 
otrzymali uczniowie z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Koperni-

ka, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół 
Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Małkini Górnej. Stypendia przyznano 
za wzorowe wyniki w nauce, uczest-
nictwo oraz osiągnięcia w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych oraz 
działalności na rzecz szkoły i środowi-
ska lokalnego.

/Starostwo Powiatowe 
w Ostrowi Mazowieckiej/

Podajemy numery telefonów przeznaczone do rejestracji na 
szczepienia przeciw COVID-19 w Punkcie Szczepień Po-
wszechnych w Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Kościusz-
ki 36 (przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika) w 
Ostrowi Mazowieckiej.
664 520 133
600 853 402
660 110 173
600 853 794
Numery telefonów dostępne są od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00.
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Zgodnie z Zarządzeniem nr  11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wykonania w 2021 r. zabiegów ratowniczych i ochronnych techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia trwałości lasu w Nadleśnictwach Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Wyszków, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy 
o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1463) oraz Zarządzeniem Nr 16 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, 
grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach  w 2021 roku:

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OSTRÓW MAZOWIECKA ZAWIADAMIA

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych 
ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład 
Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką 
i położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Brok -  527 ha i miasta Brok - 523 ha.

Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 1050 ha LP. 

Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka 
pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia.

Nazwa środka ochrony roślin: Mospilan 20 SP Ikar 95 EC

Rodzaj insektycyd adiuwant

Nazwa i zawartość substancji 
aktywnej

acetamipryd

związek z grupy pochodnych 
neonikotynoidów - 20%.

olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy 
naftowej zawierający

węglowodory parafinowe) - 95%

Określenie toksyczności dla ludzi szkodliwy - działa szkodliwie przez 
drogi oddechowe i po połknięciu działa drażniąco na oczy

Określenie toksyczności dla 
organizmów wodnych

działa szkodliwie na organizmy 
wodne, może powodować długo 

utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na organizmy wodne, 
może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku 

wodnym.

Określenie toksyczności dla pszczół

Okres karencji (okres od dnia 
ostatniego zabiegu do dnia zbioru i 

przeznaczenia do konsumpcji)

RUNO LEŚNE

-14 DNI
NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla pszczół NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla ludzi NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla zwierząt NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla zwierząt NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety – do pobrania 
na stronie interneowej Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka: https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną 
przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:

,, ZAKAZ WSTĘPU DO LASU. ZABIEG RATOWNICZY ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW  NA PODSTAWIE USTAWY 
O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991R. (Dz. U z 2020 r. poz. 1463) OD DNIA ………………. R. DO DNIA………………..R. 
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OSTRÓW MAZOWIECKA”
Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 10 maja a 20 czerwca 2021 r. (w zależności od warunków 
atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty).

W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Ostrów 
Mazowiecka, telefon 29 746 87 36 e-mail:  ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie  do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel.: +48 29 746 87 36 fax.: +48 29 746 29 12, e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl

Konsultacje w sprawie 
podziału sołectwa 
Ołdaki – Polonia
W dniu 6 maja 2021 roku odbyła się XXII Sesja Rady 
Gminy Andrzejewo, na której podjęto   uchwałę w sprawie 
wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie 
podziału sołectwa Ołdaki – Polonia. 

W związku z tym Wójt Gminy wydał 
stosowne zarządzenie w sprawie prze-
prowadzenia konsultacji. Przedmio-
tem przeprowadzonych konsultacji 
jest uzyskanie opinii mieszkańców w 
sprawie podziału sołectwa Ołdaki - 
Polonia na dwa odrębne sołectwa tj.:
1) Sołectwo Ołdaki – Polonia obejmu-
jące obszar wsi Ołdaki – Polonia,
2) Sołectwo Grodzick - Ołdaki obej-
mujące obszar wsi Grodzick – Ołdaki.

Mieszkańcy zamieszkujący sołectwo 
Ołdaki – Polonia będą mogli wyrazić 
swoje opinie dotyczące podziału so-
łectwa poprzez wypełnienie ankiet. 
Konsultacje odbędą się terminie      17 
– 25 maja 2021 r. w budynku Szkoły 
Podstawowej w Ołdakach – Polonia w 
godzinach  8:00 – 14:00.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
do wzięcia udziału w konsultacjach.

/Gmina Andrzejewo/

Konkurs „Święty Józef - 
Opiekun Świętej Rodziny” 
w Szkole Podstawowej 
w Starej Ruskołęce
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok 
św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna 
Jezusa Patronem Kościoła Powszechnego, który zakończy 
się 8 grudnia 2021 r. 

W liście apostolskim „Patris corde”, 
opublikowanym z tej okazji, papież 
Franciszek określił św. Józefa m.in. ty-
tułami „ukochany ojciec; ojciec czuło-
ści, w posłuszeństwie i w gościnności; 
ojciec twórczej odwagi”, nawiązując 
do dekretu bł. Piusa IX ogłaszające-
go św. Józefa patronem Kościoła Po-
wszechnego. Przy tej okazji papież 
Franciszek ujawnił swoje osobiste na-
bożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, 
podkreślając, że od ponad czterdzie-
stu lat, codziennie odmawia modlitwę 
do św. Józefa.
Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce 
z okazji Roku św. Józefa ogłosiła kon-
kurs  ,,Święty Józef - Opiekun Świętej 

Rodziny” dla uczniów z klas I – VIII.
Figury Opiekuna Świętej Rodziny 
dzieci wykonały  z masy solnej, papie-
ru, tkanin i innych ciekawych materia-
łów.
A oto wyniki rozstrzygnięcia konkur-
su:
I m-ce  Aleksandra Kępista – kl. III,
II m-ce Lena Wujkowska – kl. IV,
III m-ce Olga Kotomska kl. II.
Nagrody zwycięzcom wręczył Pan Ar-
kadiusz Przeździecki dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Starej Ruskołęce  oraz 
Pani Renata Han nauczyciel religii. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział w konkursie.

/Gmina Andrzejewo/
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Miasto i gmina Tłuszcz przez stulecia
Na stronie internetowej Gminy Tłuszcz oraz profilu facebookowym trwa akcja „Miasto i 
gmina Tłuszcz  przez stulecia”. Pod tym hasłem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej 
kontynuuje poszukiwania starych fotografii przedstawiających nasze miasto i gminę.
Chcemy pomóc tłuszczańskiemu 
muzeum wzbogacić zbiory, a przede 
wszystkim zachęcić do odkurzenia 
starych albumów pamiętających czasy 
naszych dziadów i pradziadów. Przede 
wszystkim bardzo zależy nam na odna-
lezieniu kolejnych zdjęć ukazujących 
Tłuszcz i miejscowości w naszej gmi-
nie, mieszkańców w ich strojach ludo-
wych, odświętnych, codziennych, przy 
pracy, podczas świąt, a ponadto szkoły, 
sklepy, urzędy, kościoły, inne zabudo-
wania, dawny wygląd ulic, przebieg 
różnych wydarzeń, uroczystości, itd. 
Wiadomo, że im starsze zdjęcia, tym 
ich wartość historyczna jest większa. 
Chcemy stworzyć jak największą doku-
mentację wszystkiego, co jest świadec-
twem historii naszej „małej ojczyzny”. 
Wielu obiektów, ulic już nie ma, nie 
ma także opisów. Nie żyją już ci, którzy 
mogliby przekazać informacje o naj-
dawniejszych czasach. Dlatego prosimy 
wszystkich mieszkańców, aby przejrzeli 
swoje rodzinne zbiory, rozmawiali z najstarszymi członkami 
swoich rodzin i spisywali ich wspomnienia. Może są osoby, 
które mieszkają gdzieś w Polsce lub za granicą, ale jeszcze 
posiadają te nasze „tłuszczańskie okruchy historii”. Mamy 
nadzieję, że wiele ciekawych rzeczy uda się odnaleźć lub 
spisać. Prosimy o kontakt bezpośrednio z Towarzystwem 
lub poprzez Specjalistę ds. Komunikacji Społecznej w Urzę-
dzie Miejskim, tel. 29 777-52-56. 
Na portalu facebookowym TPZT oraz na stronie interne-
towej i facebooku Gminy Tłuszcz są zamieszczane zdjęcia, 
które dotychczas udało się uzyskać i znajdują się w zbiorach 
TPZT. Były one prezentowane na wystawach w latach 2017-
2018. Ukazują różne miejsca w naszej gminie z porówna-
niem, jak to jest obecnie. 
Już teraz dziękujemy za zaangażowanie w akcję i współpra-
cę!          
Poniżej prezentujemy zdjęcia z budowy fundamentów ko-
ścioła w Jasienicy z 1985 roku. O budowie kościoła i histo-
rii parafii można poczytać w kronice parafialnej oraz na 

stronie internetowej parafii. Dla porównania znajdują się 
zdjęcia z pustym placem otoczonym polami i łąkami oraz 
obecny wygląd tego miejsca i kościoła. 

/Gmina Tłuszcz/

Podpisanie umowy w sprawie 
internatu dla LO w Urlach

Powiat przeznaczy ponad 
9 mln zł więcej na inwestycje

Przedstawiciele władz Powiatu Wołomińskiego podpisali 
umowę z dyrekcją Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 
w sprawie utworzenia na terenie Ośrodka Charytatywno-
Opiekuńczego Caritas w Urlach internatu dla uczniów 
liceum mundurowego.

Podczas trzydziestej drugiej sesji Rady Powiatu 
Wołomińskiego, radni na wniosek Zarządu Powiatu 
przyjęli szereg zmian do budżetu na 2021 rok, 
opiewających na łączną sumę ponad 9 mln złotych.

Podpisanie umowy odbyło się we wto-
rek, 27 kwietnia w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Wołominie.
W spotkaniu udział wzięli: starosta 
Adam Lubiak wspólnie z wicestaro-
stą Piotrem Borczyńskim, skarbnik 
Agnieszką Adam i naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Hanną Skrzypczak 
oraz dyrektor Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej ks. Kamil Chojnacki.
Dzięki zawartej umowie w sprawie 
utworzenia na terenie Ośrodka Cha-
rytatywno-Opiekuńczego Caritas w 

Urlach internatu, uczniowie tamtejsze-
go liceum mundurowego, oprócz bazy 
noclegowej zyskają także dostęp do 
ponad dwuhektarowego ośrodka, dys-
ponującego m.in.: salą gimnastyczną, 
siłownią oraz salami dydaktycznymi.
Internat wzbogaci i uatrakcyjni ofertę 
edukacyjną LO w Urlach, które w roku 
szkolnym 2021/2022 zaproponuje na-
uczanie na nowych kierunkach, zwią-
zanych z lotnictwem wojskowym.

/opr. KW, 
źródło: powiat wołomiński/

XXXII Sesja Rady Powiatu Wołomiń-
skiego, odbyła się w trybie zdalnym w 
czwartek, 29 kwietnia.
Jak poinformował starosta Adam Lu-
biak, w trakcie posiedzenia na wniosek 
Zarządu Powiatu przyjęto szereg zmian 
do budżetu na rok 2021, opiewających 
na łączną sumę ponad 9 mln zł. Wśród 
nich znalazły się m.in.: zwiększenie 
środków przeznaczonych na finanso-
wanie wspólnego biletu; przebudowę 
ul. Polnej w Radzyminie, rozbudowę 
ul. Armii Krajowej w Wołominie w 
związku z pozyskaną dotacją z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg; 30 tys. 
zł na zakup i montaż elektronicznego 
systemu kolejkowego w Filii Wydziału 
Komunikacji w Tłuszczu; 55 tys. zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu 
dla Komendy Powiatowej Policji w 
Wołominie. 
W trakcie sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu, przedstawiono m.in. 
zatwierdzony plan wykonania nowych 
nakładek asfaltowych na drogach po-
wiatowych w 2021 roku. Starosta Adam 

Lubiak przypominał, że w tym roku 
planowany jest remont 15 odcinków 
dróg o łącznej długości ponad 14 km: 
Kuligów-Cisie (4322W), gm. Dąbrów-
ka – 1800 m, Józefów-Cisie (1811W), 
gm. Dąbrówka – 700 m, Zawiszyn-Sta-
rowola (4343W), gm. Jadów – 900 m, 
Szewnica (4341W), gm. Jadów – 900 m, 
Myszadła (4344W), gm. Jadów - 1000 
m, Klembów-Ostrówek przy stacji 
PKP (4334W), gm. Klembów – 500 m, 
Dąbrowica-Międzyleś (4352W), gm. 
Poświętne – 800 m, Zabraniec na wys. 
OSP (4351W), gm. Poświętne – 400 m, 
Słupno-Sieraków (ul. Żeromskiego i 
Sienkiewicza), gm. Radzymin – 1600 
m, Mokre-Łosie (4305W), gm. Radzy-
min – 1000 m, Zawady (4307W), gm. 
Radzymin – 450 m, Chrzęsne-Sulejów 
(4328W), gm. Tłuszcz – 1000 m, Mią-
se-Kury (4330W), gm. Tłuszcz – 1000 
m, Trakt Napoleoński (4330W), gm. 
Tłuszcz - 1950 m, Strachówka od DK 
nr 50 (4328W) – 880 m.

/opr. KW/
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Ogłoszenie
Starosty Wołomińskiego 
z dnia 30 kwietnia 2021r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1990) Starosta Wołomiński podaje do publicznej wiadomości, 
iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy 
ul. Powstańców 8/10 w Wołominie wywieszono na okres 21 dni, wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą zapoznać się 
w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

Starosta Wołomiński

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)  

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Pawłowskiego, 
decyzji Nr 10pz/2021 znak: WAB.6740.14.3.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W (ul. Zawiszyńska) na odcinku 500,0 m wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową 
nowego mostu i przepustu w miejscowości Borzymy, gm. Jadów”.

Działki usytuowania obiektu:

Nr działki przed 
podziałem

Nr działki po podziale 
znajdującej się w 

projektowanym pasie 
drogowym

przeznaczonej do 
przejęcia na rzecz 

Powiatu Wołomińskiego

Nr działki po podziale 
znajdującej się poza 

projektowanym pasem 
drogowym, pozostającej 

przy dotychczasowym 
właścicielu 

/użytkowniku 
wieczystym

Nr działki znajdującej się 
w projektowanym pasie 

drogowym
przeznaczonej do 

przejęcia w całości 
na rzecz Powiatu 
Wołomińskiego

Nr działki, znajdującej 
się w projektowanym 

pasie drogowym,
stanowiącej wody 

płynące

obręb 0003 Borzymy, jednostka ewidencyjna 143406_2 Jadów

514 514/1 514/2
510 510/1 510/2
726 726/1 726/2
700 700/1 700/2
735 735/1 735/2
825 825/1 825/2
827 827/1 827/2
828 828/1 828/2
953 953/1 953/2
848 848/1 848/2
836 836/1, 836/2 836/3
521 521/1 521/2
516 516/1 516/2

515

826

952

511 (kanał bez nazwy)

822 (rzeka Osownica)

847 (rzeka Osownica)

944 (rzeka Osownica)

obręb 0026 - Zawiszyn, jednostka ewidencyjna 143406_2 Jadów

872 872/1 872/2.

Działki, poza projektowanym pasem drogowym, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z obowiązkiem budowy lub 
przebudowy: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbiórki obiektów nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania

Nr ew. działki Nr działki po podziale Obręb Zakres / rodzaj robót

233

obręb 0003 Borzymy, jednostka 
ewidencyjna 143406_2-Jadów

przebudowa drogi powiatowej nr 4342W oraz 
drogi gminnej,
rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej,

510 510/2 przebudowa zjazdu,
825 825/2 przebudowa zjazdu,
848 848/2 przebudowa zjazdu,
836 836/3 przebudowa zjazdów,
829 przebudowa zjazdu,
521 521/2 przebudowa zjazdu,
516 516/2 przebudowa zjazdu, budowa sieci 

elektroenergetycznej (nn).

Działki, poza projektowanym pasem drogowym, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy związane z zapewnieniem 
dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia cieku, tymczasowym chodnikiem i kładką dla pieszych

Nr ew. 
działki

Nr działki 
po podziale

Obręb Zakres / rodzaj robót

510 510/2

obręb 0003 
Borzymy, jednostka 

ewidencyjna 
143406_2-Jadów

zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia cieku, 
tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych,

726 726/2 zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia cieku, 
tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych,

836 836/3 zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia cieku, 
tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych,

521 521/2 zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia cieku, 
tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, 
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

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

Porozumienie o współpracy 
podpisane!
Liceum mundurowe w Urlach może liczyć na wsparcie 
23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim 
w zakresie rozwoju klas o profilu lotnictwa wojskowego. 
Oficjalne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 
pomiędzy dowództwem 23BLT, a dyrekcją szkoły.

Uroczyste podpisanie porozumienia w 
zakresie współpracy przy rozwoju klas 
o profilu lotnictwa wojskowego w li-
ceum mundurowym w Urlach, odbyło 
się w środę, 28 kwietnia na terenie 23 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Miń-
sku Mazowieckim.
W obecności starosty wołomińskiego 
Adama Lubiaka, podpisy pod doku-
mentem złożyli: dyrektor LO im. Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 
Maria Łopuska oraz dowódca 23 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego im. ppłka pil. 
Jana Zumbacha, płk dypl. pil. Krzysz-
tof Stobiecki.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
porozumienie, które zawarto jest wy-
nikiem podpisanego pod koniec mar-

ca br. przez starostę wołomińskiego 
Adama Lubiaka i ministra obrony na-
rodowej Mariusza Błaszczaka listu in-
tencyjnego, w którym wyrażono wolę 
współpracy w zakresie rozwoju oferty 
edukacyjnej liceum mundurowego w 
Urlach.
Podczas uroczystego spotkania, staro-
sta Adam Lubiak wraz z wicestarostą 
Piotrem Borczyńskim przekazali na 

ręce sygnatariuszy po-
rozumienia okolicz-
nościowe listy gratula-
cyjne.
W wydarzeniu uczest-
niczyli również: radna 
Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
Katarzyna Lubiak, 
przewodniczący Ko-
misji Edukacji, Sportu 
i Turystyki Rady Po-
wiatu Wołomińskiego 
Robert Szydlik oraz 
naczelnik Wydzia-

łu Edukacji i Kultury 
Hanna Skrzypczak.
Zawarte porozumienie niewątpliwie 
ułatwi wdrożenie rozszerzonej oferty 
edukacyjnej LO w Urlach, które już w 
roku szkolnym 2021/2022 zaproponu-
je nauczanie na nowych kierunkach tj.: 
lotnictwo wojskowe, klasa stewardess i 
stewardów, ratownictwo medyczne.

/opr. KW, foto: 23BLT/
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Symboliczne obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja

Punkt szczepień 
drive-thru w Ząbkach 
rusza 11 maja !Drugi rok z rzędu, z powodu pandemii, obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kobyłce 

były skromne i symboliczne.
Szanowni Państwo,
informujemy że punkt szczepień drive-thru w Ząbkach, 
zlokalizowany na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego 
rusza 11 maja br.. Dojazd do punktu szczepień będzie 
zlokalizowany od ul. Andersena.

Dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć wraz z wice-
burmistrz Katarzyną Rostek złożyły wieniec pod obe-
liskiem na Placu 15 Sierpnia.
„To już drugi raz, gdy bez Państwa składamy wieniec 
na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce, w uznaniu ważnego, 
historycznego momentu dla Polski, jakim było 
uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Mam 
wielką nadzieję, że to już ostatni raz i że w przyszłym 
roku zgromadzimy się tutaj, żeby odśpiewać Mazurka 
Dąbrowskiego. Ale nie znaczy to, że nie świętujemy 
wspólnie - każda widoczna flaga upewnia mnie, że 
Państwo pamiętacie, z jakiego powodu dzisiejszy 

dzień jest istotny.
Świętujmy dzisiaj, bo Konstytucja 3 Maja świadczyła o 
naszym dążeniu do wolności i suwerenności, wielkiej de-
terminacji w osiągnięciu założonego celu. Jest to powód 
do dumy, a nasze świętowanie jest łącznikiem między 
współczesnością, a historią sprzed 230 lat” – napisała do 
mieszkańców na swoim profilu na FB burmistrz Edyta 
Zbieć.

/opr. KW; źródło: UM Kobyłka/

Dzień Otwarty I LO PUL z Navalem!
Tegoroczny Dzień Otwarty wołomińskiego liceum mundurowego, odbył się w ostatni 
wtorek kwietnia na terenie boiska szkolnego. Kadra i Kadeci PUL przygotowali stoiska 
promocyjne, na których goście i kandydaci mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną 
szkoły, bazą dydaktyczną oraz osiągnięciami i umiejętnościami uczniów.

Niespodzianką dla wszystkich uczestników wy-
darzenia okazał się gość honorowy tegorocznego 
Dnia Otwartego – Naval, były żołnierz GROM, 
obecnie dzielący się swą niebywałą wiedzą i do-
świadczeniem. Autor wielu książek i publikacji.
Organizację Dnia Otwartego I LO PUL im. 111 
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, który odbył 
się we wtorek, 27 kwietnia wsparły wołomińskie 
Komendy: Państwowej Straży Pożarnej, Policji 
i Straży Miejskiej, z którymi szkoła bardzo ak-
tywnie współpracuje w zakresie edukacji mun-
durowej.
Na prezentowanych stoiskach pojawił się sprzęt 
i wóz strażacki wraz z Drużyną OSP Wołomin, 
a także radiowóz policyjny KPP Wołomin. Ofer-
tę kursów prawa jazdy zaprezentowała Szkoła 
Jazdy Start, w której uczniowie wołomińskiej 
„mundurówki” zdobywają wiedzę bezpiecznego 
kierowania pojazdem pod okiem fachowych in-
struktorów.
Kolejny ciekawy punkt prezentacyjny,  przygotowali In-
struktorzy strzelnicy Mex Shooting Ranege (na której za-
pewne już niebawem będą strzelać nasi Kadeci).
Wśród stoisk przygotowanych przez Kadrę i Uczniów szkoły 
znalazły się punkty z prezentacją pierwszej pomocy, wyszko-
lenia sportowo – wojskowego, technik linowych, survivalu, 
szkolnej strzelnicy laserowej, a także stoisko rekrutacyjne.

Cieszy fakt, że dopisała zarówno pogoda, jak też uczniowie 
zainteresowani nauką w I LO PUL.
Teraz przed Kandydatami test sprawnościowy i rozmowa 
kwalifikacyjna, które odbędą się już w najbliższy piątek, 14 
maja o godz. 15:00. Trzymamy kciuki. Powodzenia!

/I LO PUL/

W punkcie są 4 stanowiska w namio-
tach do szczepień w samochodach 
oraz i 3 namioty dla osób oczekujących 
na szczepienia, które przyszły pieszo. 
Jest także wyznaczone  miejsce parkin-
gowe, gdzie przez  15 minut po szcze-
pieniu będą musieli pozostać pacjenci, 
którzy przyjechali na szczepienia w 
samochodach. Dziennie w punkcie 
planuje się szczepienie 400 pacjentów. 
Punkt będzie czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 -18.00. W 
dniu otwarcia od godz.12.00.
Do szczepienia będzie kwalifikował 
na miejscu przeszkolony personel me-
dyczny.
Ważne:
Na szczepienie przychodzimy po 
wcześniejszym zapisaniu się telefo-
nicznym .
Polecamy zapisywanie się dzwoniąc 
na numer 989 lub wysyłając sms na 
numer 664 908 556 lub 880 333 333 o 
treści: SzczepimySie.

Można także zapisać się dzwoniąc na 
numer telefonu: 787-957-740. 

Wybierając się na szczepienia w punk-
cie należy wziąć ze sobą:

1. Wypełnioną ankietę, dostępną na 
stronie CM Fundamenti, link do an-
kiety:
https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-
lekarzy/kwalifikacja-do-szczepien-
przeciw-covid-19/
Ankietę można otrzymać na miejscu. 
2. Dokument tożsamości ze zdjęciem i 
PESELEM – dowód osobisty, a obco-
krajowiec -paszport lub kartę pobytu.
3. Listę przyjmowanych leków.
4. Listę schorzeń.

Organizatorzy punktu szczepień 
drive-thru: Miasto Ząbki i CM Fun-
damenti

/UM Ząbki/

Prawie 37 litrów krwi udało się pozy-
skać podczas dwóch tegorocznych 
akcji! Zachęcamy do udziału w kolej-
nej - gorąco, z uśmiechem, z całego 
serca.
Najbliższa akcja poboru krwi odbę-
dzie się już w najbliższą sobotę 15 
maja w godz. 9:00-14:00 na parkin-
gu przed Miejskim Centrum Sportu 

w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 
(Pływalnia).
Warto pomagać!
Pomaga-my:
MOSiR Ząbki
Kręgielnia Ząbki & Fantazja Smaku
HEIMUR
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Klub HDK PCK „S R O 54”

MAPA DOJAZDU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ DRIVE-THRU W ZĄBKACH
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ta Firszta, upamiętniającego Patro-
na Szkoły – 111. Eskadrę Myśliwską. 
(Przepiękna grafika przestawia sym-
boliczne wyobrażenie – wspólny lot 
historycznych i współczesnych sa-
molotów, oznaczonych Odznaką Ko-
ściuszkowską, które na przestrzeni lat 
pełniły służbę w Polskich Siłach Po-
wietrznych).
Po oficjalnej części obchodów, te-
gorocznych maturzystów pożegnali 
członkowie Rady Pedagogicznej oraz 
młodsi koledzy.

Dyrekcja placówki, wychowawcy: p. 
Anna Kacperska i p. Anna Mościcka – 
Zanchi oraz nauczyciele przedmiotów 
mundurowych rozdali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody oraz zaświadczenia 
o ukończeniu szkoleń i kursów wszyst-
kim tegorocznym absolwentom.
Na koniec, swoich starszych kolegów 
pożegnali uczniowie klas drugich, 
wręczając im własnoręcznie wykona-
ne upominki. (W tym wzruszającym 
momencie nie zabrakło oczywiście 
ciepłych słów i łez wzruszenia).
W imieniu I LO PUL składamy ser-
deczne podziękowania dla Miejskiego 
Domu Kultury w Wołominie za po-
moc w zorganizowaniu uroczystości.
Trzymamy kciuki za tegorocznych 
absolwentów podczas trwających eg-
zaminów dojrzałości. Życzymy im 
ukończenia wymarzonych studiów i 
powodzenia w dorosłym życiu oraz 
samych właściwych wyborów. Mamy 
nadzieję, że większość z nich swą przy-
szłość dalej będzie wiązać z mundu-
rem! 

/I LO PUL/
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Uroczyste pożegnanie Kadetów 
klas III w I LO PUL im. 111 Eskadry 
Myśliwskiej w Wołominie
Po trzech latach nauki, 56 Kadetów I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, 
wkroczyło w dorosłość ze świadectwami ukończenia szkoły średniej. To pierwszy 
rocznik w historii szkoły, który otrzymał dokumenty Certyfikowanych Wojskowych Klas 
Mundurowych, dające preferencyjne warunki w rekrutacji na uczelnie wojskowe oraz 
zaliczenie skróconej służby przygotowawczej.

„To już jest koniec” mogli zaśpiewać 
tegoroczni absolwenci I LO PUL im. 
111 Eskadry Myśliwskiej w Wołomi-
nie, którzy w środę, 28 kwietnia wzięli 
udział w uroczystym pożegnaniu ze 
szkołą.
Po trzyletniej nauce, 56 Kadetów 
dwóch klas trzecich wkroczyło w do-
rosłość ze świadectwami ukończenia 
szkoły średniej, zaświadczeniami zali-
czonej edukacji wojskowej, policyjnej, 
pożarniczej, ratownictwa oraz samo-
obrony i technik interwencyjnych. To 
pierwszy rocznik w historii szkoły, któ-
ry otrzymał dokumenty Certyfikowa-
nych Wojskowych Klas Mundurowych 
programu pilotażowego Ministerstwa 
Obrony Narodowej, dające preferen-
cyjne warunki w rekrutacji na uczelnie 
wojskowe oraz zaliczenie skróconej 
służby przygotowawczej.
Za nimi okres pracy nad kondycją i 
sprawnością fizyczną oraz wspaniałej 
przygody, ale także trudny ostatni rok 
nauki, w którym do egzaminu dojrza-
łości przygotowywali się w specyficz-
nych warunkach reżimu sanitarnego.
Tym szczególniej cieszy fakt, że Dyrek-
cji I LO PUL udało się zorganizować 
dla tegorocznych maturzystów po wie-
lomiesięcznej nauce zdalnej, prawdzi-
wie wojskową, a przy tym pełną wzru-
szeń ceremonię zakończenie roku na 
boisku szkolnym.

Uroczystość, swoją obecnością za-
szczycili znamienici goście, a wśród 
nich m.in.: Wicewojewoda Mazowiec-
ki Sylwester Dąbrowski, Radna Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego Ka-
tarzyna Lubiak, Starosta Wołomiński 
Adam Lubiak, Wiceburmistrz Woło-
mina Dariusz Szymanowski, Dowód-
ca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego 

w Mińsku Maz. płk dypl. pil. Krzysz-
tof Stobiecki, Komendant Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w 
Zegrzu płk Robert Kasperczuk, Ko-
mendant WKU Warszawa – Praga płk 
Andrzej Kosieradzki, Przedstawiciel 
1. Warszawskiej Brygady Pancernej 
im. gen. T. Kościuszki płk Mikołaj Sa-
marcew, Komendant Powiatowy PSP 

w Wołominie bryg. Bogusław Maj-
chrzak, Naczelnik Wydziału Prewencji 
KPP Wołomin nadkom. Michał Sputo, 
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Drewnica Artur Ostrowski oraz Za-
stępca Komendanta Straży Miejskiej w 
Wołominie Jarosław Gorczyca.
Honorowi goście złożyli absolwentom 
życzenia i podziękowali za pracę dla 

społeczności powiatu wołomińskiego 
oraz za działania na rzecz organizacji 
pozarządowych. Wręczyli też dyplomy 
i upominki najbardziej wyróżniającym 
się uczniom.
Podczas uroczystości wielki zaszczyt 
spotkał również Dyrektor Szkoły p. 
Agnieszkę Kaczyńską, która odebrała 
z rąk Wicewojewody Mazowieckie-
go Sylwestra Dąbrowskiego, nadany 
na wniosek Starosty Wołomińskiego 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodle-
głości. Gratulujemy!
Zakończenie roku szkolnego miało 
bardzo uroczystą wojskową oprawę, 
nad którą czuwał płk Dariusz Ku-
ziel. Ponadto, w programie znalazły 
się pokazy wyszkolenia wojskowego 
kadetów naszej szkoły mundurowej, 
przygotowane pod kierunkiem chor. 
Roberta Pietrzaka i chor. Mariusza 
Księżopolskiego.
W przerwie między prezentacjami 
sportowymi wszyscy mogli wysłuchać 
krótkiego koncertu piosenek wojsko-
wych, w wykonaniu uczniów: Gabrieli 
Kalinowskiej i Szymona Wolaka.
Uroczystość zakończyła ceremonia 
odsłonięcia obrazu autorstwa Rober-

Dyrektor Szkoły Agnieszka Kaczyńska odznaczona została Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości, nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Gratulujemy!

Pożegnanie ze Sztandarem Szkoły. Kadetów klas III reprezentowali Kadeci: 
Małgorzata Napłoszek i Damian Lubiak.
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Otwarcie Ośrodka 
Zdrowia Zegrze

Punkt Szczepień 
Powszechnych – Ośrodek 
Zdrowia w Zegrzu

RADZYMIN l Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppłka pil. Mariana Pisarka

Syn Ziemi Radzymińskiej – 
ppłk pil. Marian Pisarek upamiętniony! 
„Stalowa Jedynka” odznaczona przez 
ministra Mariusza Błaszczaka
W środę, 5 maja br. odbyła się uroczystość, która z pewnością zapisze się w historii 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. Tego dnia, w 
Kolegiacie Radzymińskiej dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej 
Patrona Szkoły, a Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak osobiście udekorował 
sztandar „Stalowej Jedynki” Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Wielki dzień dla społeczności radzy-
mińskiej „Stalowej Jedynki” zainaugu-
rowała uroczysta Msza Święta, której 
przewodniczył Ordynariusz Diecezji 
Warszawsko-Praskiej JE bp Romuald 
Kamiński.
Zgromadzonych w Kolegiacie na 
wspólnej modlitwie w intencji ppłka 
pil. Mariana Pisarka i lotników Pol-
skich Sił Powietrznych, walczących w 
Bitwie o Anglię, powitał dziekan ra-
dzymiński ks. prał. Stanisław Popis.
Uroczystość, która odbywała się w 
ścisłym reżimie sanitarnym swoją 
obecnością zaszczyciło grono znamie-
nitych gości. Wśród nich znaleźli się: 
Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak, I Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty Dorota Skrzypek, Starosta 
Wołomiński Adam Lubiak, Członek 
Zarządu Powiatu Paweł Dąbrowski, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Cezary Wnuk, Burmistrz Radzymi-
na Krzysztof Chaciński wraz z Za-
stępcą Krzysztofem Dobrzynieckim, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Rembelski wraz z Wiceprzewodniczą-
cymi: Izabelą Paciorek i Wiesławem 
Solarzem, a także liczni przedstawicie-
le środowisk lotniczych, organizacji i 
instytucji współpracujących ze „Stalo-
wą Jedynką”. Obecni byli: Prezes War-
szawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa 
p. Lesław Karst wraz z Wiceprezesem p. 
Andrzejem Szymczakiem, Członkiem 
Zarządu p. Jerzym Madlerem, Prezes 

Stowarzyszenia Lotników Polskich płk 
pil. Kazimierz Pogorzelski wraz z Wi-
ceprezesem ppłk pil. Ryszardem Kar-
pińskim, kpt. nawig. Stanisław Sumer, 
Prezes Klubu Pilotów Doświadczal-
nych pil. dośw. Zygmunt Mazan wraz 
z mjrem Marcinem Szaliłowem, dele-
gacja Grupy Historycznej Lotnictwa 
Polskiego panowie: Krzysztof Kubala 
i Marek Rogusz, sympatyk lotnictwa i 
Darczyńca szkoły p. Danuta Paciorek, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzy-
mina p. Jan Wnuk, Dyrektor I LO PUL 
im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Woło-
minie Agnieszka Kaczyńska wraz z płk 
Dariuszem Kuzielem, Prezes Zarządu 
Oddziału M-G ZOSP RP w Radzymi-
nie dh Tomasz Żmijewski.
Honorowymi gośćmi uroczystości była 

Rodzina Patrona Szkoły na czele z pa-
nem Aleksandrem Pisarkiem – bratem 
naszego bohatera.
Szczególne słowa do wszystkich, któ-
rych łączy nić więzi ze Ś.P. ppłk pil. 
Marianem Pisarkiem skierował w ho-
milii JE bp Romuald Kamiński:
– To ważne, że wasz brat, sąsiad, bliski 
znajomy sprzed wielu lat, jest dzisiaj 
w pamięci tak wielu ludzi. Nikt z nas 
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 
siebie – przypomniał bp Kamiński, 
nawiązując do słów zaczerpniętych z 
Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian i 
wskazując, że ppłk pil. Marian Pisarek  
choć walczył na Zachodzie, to jednak 
miał głęboko w sercu zakorzenione 
pragnienie, aby to „czego dokonam 
tutaj, niech owoce przyniesie dla mojej 
umiłowanej Ojczyzny”.

– Tak postępowało wielu z nich. To 
były pokolenia ludzi, którzy mieli na-
prawdę jasną wizję życia, która czerpa-
ła swoje korzenie z Ewangelii – mówił 
bp Kamiński odwołując się do postawy 
polskich lotników, walczących w Bitwie 
o Anglię. – To nie jest tak, że sobie ra-
dośnie wskakiwali za stery myśliwców, 
czy samolotów bombowych i lecieli. Oni 
mieli świadomość, że mogą za chwilę 
zginąć. Jakby ciągle mieli przed oczyma 
wartość swojego życia i odniesienie do 
rzeczy dużo ważniejszych, takich jak 
zbawienie. I dlatego przyszłym pokole-
niom, jeśli chcemy przekazać prawdę o 
naszych bohaterach, to dobrze byłoby, 
abyśmy ją kompletowali całościowo. I 
wtedy zobaczymy, że jest jakieś potężne 
źródło, z którego jesteśmy w stanie czer-
pać tak potężne siły, żeby ukształtować 
tak piękne życiorysy.
Czcząc pamięć tego młodego człowieka 
spod Radzymina, bierzmy całymi gar-
ściami te wzory. Dzisiejszej młodzieży 
jest bardzo potrzebne spojrzenie na 
takie mocne, klarowne charaktery. Nie 
żyjemy dla siebie, żyjemy dla drugich, 
ku chwale Ojczyzny i ku chwale Nasze-
go Stwórcy – podkreślił bp Romuald 
Kamiński.
Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęła 
się druga część uroczystości, którą per-
fekcyjnie poprowadził Piotr Łapiński – 
uczeń kl. VI c. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, nastąpiło odczytanie 
Decyzji Ministra Obrony Narodowej 
ws. nadania Szkole Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzymi-
nie (na wniosek Warszawskiego Klubu 
Seniorów Lotnictwa) Złotego Medalu 
„Za zasługi dla obronności kraju”.

c.d. na str. 16

W ubiegły poniedziałek, 10 maja dokonano uroczystego 
otwarcia Ośrodka Zdrowia Zegrze.

Od wtorku, 11 maja w Zegrzu rozpoczyna działalność 
Punkt Szczepień Powszechnych.

Okolicznościowe przemówienia, 
powitanie pracowników i sym-
boliczne przekazanie kluczy - to 
wszystko towarzyszyło otwarciu 
Ośrodka Zdrowia Zegrze, pierwsi 
pacjenci, którzy tuż po otwarciu 
placówki przybyli aby złożyć tu-
taj deklarację o wyborze lekarza 
i pielęgniarki, podkreślali jak 
ważna to realizacja dla mieszkań-
ców Zegrza i okolic. Inwestorem 
prac pod zaadaptowanie lokalu 
na ośrodek zdrowia była spółka 
Serockie Inwestycje Samorządo-
we, która będzie administratorem 
lokalu. Ośrodek Zdrowia Zegrze 
działa jako filia Ośrodka Zdrowia 
w Serocku. 

/źródło: UMiG Serock/

Przed przyjściem do punktu zarejestruj 
się na szczepienie przeciw COVID-19.
Jak możesz się zarejestrować? Masz na 
to kilka sposobów:
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną 
infolinię - 989, zarejestruj się elektro-
nicznie poprzez e-Rejestrację dostępną 
na pacjent.gov.pl, wyślij SMS o treści 
„SzczepimySie” na numer 880 333 
333,
skontaktuj się bezpośrednio z punktem 
szczepień 22 782 66 00, 22 782 66 01.
Podczas rejestracji wybierzesz dokład-
ny termin Twojego szczepienia, a na-
stępnie otrzymasz SMS z potwierdze-
niem umówienia wizyty.
Do rejestracji nie potrzebujesz żad-
nych dodatkowych danych czy doku-

mentów, wystarczy że podasz swój nr 
PESEL.
Dla osób, które nie są w stanie samo-
dzielnie dotrzeć do punktu szczepień, 
uruchomione zostały wyjazdowe ze-
społy szczepiące. Jesteś pacjentem 
leżącym i chcesz skorzystać z takiej 
możliwości? Sprawdź, jak zaszczepić 
się w domu.
ADRES PUNKTU SZCZEPIEŃ PO-
WSZECHNYCH:
PŁK. K. DREWNOWSKIEGO 1, 05-
131 ZEGRZE
KONTAKT:  Telefon: 22 782 66 00, 22 
782 66 01, 22 611 19 77
email: zegrze@zdrowie.serock.pl

/źródło: UMiG Serock/



» SPRZEDAM
Sprzedam używane z Niemiec: pralki, •	
lodówki, zmywarki, zamrażarki, piekarniki 
itp. Tel. 502-188-233

» NIERUCHOMOŚCI 

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

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

Lokale do wynajęcia w Wyszkowie. 40m•	 2: 
parter, witryna, media -1200 zł, 60m2: 
parter, witryna, media - 2500 zł. 
Tel. 606-211-844.   (+)

Sprzedam działki  budowlane o powierzch-•	
ni 700 m2 i 1000 m2, Tłuszcz Zakrzewie 20. 
Media w drodze. Telefon kontaktowy: 
603-253-305.     (2)

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

Uporządkuję plac, działkę. Wywiozę meble, •	
złom, przeprowadzki. Wycinka drzewek, 
krzewów. Tel. 513-367-980.

Kierowca z busem do wynajęcia. Odbiorę •	
meble, zalegające rzeczy, złom i inne. 
Tel. 513-367-980.

Usługi remontowo–budowlane. •	
Tel. 509-234-958.   (4)

Wykonuję renowacje mebli zabytkowych •	
i współczesnych oraz przedmiotów 
zabytkowych, ram i obrazów. 
Tel. 508-339-793.

»ZATRUDNIĘ 
    

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

» AUTO-MOTO 
Renault Clio 2000 rok Diesel, do jazdy, •	
OC na rok, 3400 zł. Tel. 513-367-980.   

» ROLNICZE
Dotacje PROW 2014-2020. ,,Restrukturyza-•	
cja Małych Gospodarstw ” – 60 tys. zł. 
- również dla osób nie ubezpieczonych w 
KRUS. Ponadto ,,Premia dla Młodych Rolni-
ków” – 150 tys. zł. Nabory wniosków 
do 29 maja. Wypełnianie wniosków, dojazd 
do rolników. Tel. 795-931-529.       (2)

Niedrogo sprzedam: rozrzutnik oborni-•	
ka 7 ton, siewnik kukurydzy, kosiarkę 
dyskową 2,60, szambiarkę 10.000 litrów, 
zbiornik mleka 3.000 litrów oraz agregat 
prądotwórczy 
do ciągnika. Tel. 512-990-325.   (4)

Sprzedam owies i grykę do siewu. •	
Tel. 728-546-917.      
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RZEŹNIA KUPI BYDŁO POURAZOWE 
DO UBOJU Z KONIECZNOŚCI. 
TEL. 511-075-866, 662-396-670.    (2)

król - Mix
Posadzki betonowe 

z mixokreta, 
zacieranie 

mechaniczne. 
tel. 797 357 222 (34)

(kr)

IPN poszukuje krewnych 
osób poddanych 
niemieckim represjom

Firma „TADEX” zatrudni rzeźników, 
osoby do pakowania mięsa oraz 
prac fizycznych. Istnieje możliwość 
zakwaterowania. Zainteresowanych 
prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: 
prezes@tadex.org, nr tel. 29 743-79-82.

(1)

Instytut Pamięci Narodowej prosi o kontakt najbliższych, 
dla osób poddanych niemieckim represjom w 
Radzyminie.

Oddziałowa Komi-
sja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Warsza-
wie prowadzi śledztwo 
w sprawie popełnio-
nych w latach 1943 
-1944 zabójstw około 
2000 osób, więzionych 
w budynku Liceum w 
Radzyminie a następnie wywożonych 
i rozstrzeliwanych na terenach leśnych 
przy drodze prowadzącej z Radzymina 
do miejscowości Siwek.
Celem prowadzonego postępowania 
jest ustalenie osób poddanych repre-
sjom oraz wyjaśnienie okoliczności 
poszczególnych zbrodni.
Dlatego też, zwracamy się z apelem, 
szczególnie do krewnych osób zamor-

dowanych oraz do osób posiadających 
istotne wiadomości na temat zdarzeń 
będących przedmiotem śledztwa o na-
wiązanie kontaktu korespondencyjne-
go lub telefonicznego na adres:
00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 
2/4/6, mail: komisja.warszawa@ipn.
gov.pl,
tel. 022 860 70 70. Uprzejmie proszę o 
powołanie w korespondencji sprawy: S 
120.19.Zn.



Aktu dekoracji sztandaru szkoły do-
konał osobiście szef MON Mariusz 
Błaszczak, przekazując na ręce dyrek-
tor Elżbiety Jeleń stosowny certyfikat. 
Następnie zebrani wysłuchali hymnu 
szkoły.
– Dziękuję i gratuluję. Dziękuję za te 
wszystkie lata, podczas których miałem 
sposobność obserwowania pracy całego 
Grona Pedagogicznego, której rezulta-
tem jest kształtowanie postaw, kształ-
towanie charakterów i edukacja mło-
dzieży – powiedział Mariusz Błaszczak 
podkreślając, że patronem szkoły jest 
wybitny polski lotnik, as myśliwski, 
który odznaczał się wielkim bohater-
stwem, siłą charakteru i miłością do 
Ojczyzny.
– To syn ziemi radzymińskiej, to czło-
wiek o silnym charakterze, który w 
młodym wieku osiągnął bardzo wiele 
służąc w Wojsku Polskim. To były cechy 
całych pokoleń wychowanych w duchu 
miłości do Polski. W trudnych czasach 
II wojny światowej młodzi ludzie podej-
mowali wiele wyzwań, których celem 
było doprowadzenie do przywrócenia 
niepodległości naszej Ojczyzny. Po jej 
zakończeniu, te charaktery ukształto-
wane wówczas, nie godziły się na do-
minację komunistyczną. W ich sercu 
zawsze była nasza Ojczyzna – mówił 
szef MON, zwracając się do uczniów i 
komplementując Poczet Sztandarowy 
szkoły, występujący w mundurkach 
stylizowanych na lotnicze.
 – Zachęcam, żebyście podążali tą dro-

gą, bo Polskie Siły Powietrzne należą 
do najlepszych na świecie. Nasi lotnicy 
zawsze należeli i należą do najwybit-
niejszych. Dziś często słyszę w rozmo-
wach z sojusznikami, jak świetni są 
polscy piloci. Jestem z tego dumny. To 
zasługa pokoleń, które budowały świa-
domość oraz takie postawy. Liczę na to, 

że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Radzyminie zwiążą swoją przyszłość 
z Wojskiem Polskim – mówił minister 
Mariusz Błaszczak, po wystąpieniu 
którego głos zabrała dyrektor szkoły 
Elżbieta Jeleń:
– Dziękuję Panie Ministrze i dziękuję 
Warszawskiemu Klubowi Seniorów Lot-
nictwa. Drodzy naszemu sercu goście, to 
wielki honor i zaszczyt dla naszej spo-
łeczności, że dzielicie Państwo dzisiaj z 
nami tę radość. „Stalowa Jedynka” nigdy 
nie była tylko instytucją. Była zawsze 
zwartą społecznością uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. 
Wokół niej zawsze gromadziły się osoby 
twórcze, kreatywne, osoby, dla których 
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowią-
zek” – podkreśliła dyr. E. Jeleń cytując 
słowa C.K. Norwida. – W naszej szkole 
najważniejszy jest uczeń, duszą są na-
uczyciele, ale dumą tej szkoły jest jej pa-
tron – ppłk pil. Marian Pisarek, bohater 
Bitwy o Anglię. Jest dumą i wzorem dla 
naszych uczniów i dlatego wychowa-
nie patriotyczne jest integralną częścią 
szkolnego programu wychowawczego. 
Przy każdej okazji swoim uczniom po-
wtarzamy słowa wielkiego Polaka, Pry-
masa Tysiąclecia kard. Wyszyńskiego: 
„Wy jesteście z pokolenia orłów” – aby w 
swoich marzeniach dążyli do osiągnię-
cia jak najwyższych celów życiowych. 
Natomiast światu powtarzajmy słowa 
panującej Elżbiety II, która powiedzia-
ła: „Gdyby Polska w tamte dni nie sta-
ła po naszej stronie, płomień wolności 

zgasłby jak świeczka na wietrze”. Proszę 
Państwa, z dumą powtarzajmy te słowa 
brytyjskiej królowej Elżbiety II – zaape-
lowała Pani Dyrektor.
Kulminacyjnym punktem uroczysto-
ści było odsłonięcie w kruchcie Kole-
giaty tablicy, upamiętniającej ppłka pil. 
Mariana Pisarka i lotników Polskich 
Sił Zbrojnych, walczących w Bitwie 
o Anglię. W obecności szefa MON i 
przedstawicieli władz samorządowych 
symbolicznego odsłonięcia tablicy do-
konał brat bohatera – pan Aleksander 
Pisarek wraz ze swoim synem p. Zbi-
gniewem Pisarkiem. Aktu poświęce-

nia tablicy dopełnił JE bp Romuald 
Kamiński.
Po złożeniu kwiatów pod tablicą i ode-
graniu przez sygnalistów melodii „Śpij 
kolego”, biografię ppłka pil. Mariana Pi-
sarka przypomniał uczeń Piotr Łapiń-
ski, podkreślając: „Szanowni Państwo, 
ta chwila jest symboliczna. Stajemy 
dziś w Kolegiacie Radzymińskiej. W 
kościele parafialnym Mariana Pisar-
ka. Tu, nasz bohater został ochrzczo-
ny. Tutaj przystąpił do Sakramentu I 
Komunii Św. Tutaj być może żegna-
libyśmy go z honorami po długim, 
szczęśliwym i pełnym wojskowych 
zasług życiu. Niestety, ppłk pil. Marian 
Pisarek poległ w kwiecie wieku. Oddał 
życie za wolność Polski daleko od jej 
granic, ale kontynuując walkę prze-
ciwko temu samemu hitlerowskiemu, 
niemieckiemu najeźdźcy, z którym bił 
się w obronie Ojczyzny od pierwszego 
dnia II wojny światowej. Chociaż był 
wielkim synem ziemi radzymińskiej, 
nie ma najskromniejszego nawet gro-

bu, ani na tutejszym Starym Cmen-
tarzu, ani na słynnym Cmentarzu 
Poległych. Nie ma grobu nigdzie na 
świecie. Od dziś ma za to pamiątkową 
tablicę tu, w tym kościele, z którym 
związany był od pierwszych chwil swe-
go życia. Jest to w Radzyminie wyróż-
nienie zarezerwowane wyłącznie dla 
nielicznych, za które dziękujemy czci-
godnemu Księdzu Dziekanowi, Pani 
Dyrektor i wszystkim osobom zaanga-
żowanym w realizację tej idei. Niespeł-
na tydzień temu minęła 79. rocznica 
jego chwalebnej śmierci, a dokładnie 
przedwczoraj przypadała 30. rocznica 
nadania naszej szkole imienia ppłka 
pil. Mariana Pisarka.
My, uczniowie i nauczyciele radzymiń-
skiej „Stalowej Jedynki”, obecni i byli – 
wszyscy jesteśmy cząstką tego żywego 
pomnika naszego bohaterskiego lot-
nika i Patrona. Ppłk pil. Marian Pisa-
rek był jednym z owych nielicznych, 
którym tak wielu zawdzięcza bardzo 
wiele, żeby nie powiedzieć wszystko. 
Niech Pamięć o Nim przetrwa wśród 
pokoleń, w odbudowanej i niepodle-
głej Ojczyźnie. Jesteśmy dziś i bądźmy 
zawsze z Niego dumni”.
Oficjalną część uroczystości zakończył 
krótki występ uczniów ze szkolnego 
chóru. Wiązankę pieśni i piosenek lot-
niczych zaśpiewali: Lena Wardakow-
ska (kl. VII g), Zuzanna Jabłecka (kl. 
VII c), Anna Pilch (kl. VII a) i Piotr 
Gajewski (kl. VII b).
To była „wspaniała uroczystość, zor-
ganizowana na wysokim poziomie i z 
wielką godnością. Utalentowana mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
ppłka pil. Mariana Pisarka z Radzymi-
na na czele z p. Dyrektor Elżbietą Jeleń” 
– podsumował starosta Adam Lubiak i 
trudno nie zgodzić się z jego słowami. 
Tego dnia spełniło się marzenie wielu 
pokoleń uczniów, nauczycieli na czele 
z historykiem p. Grzegorzem Jeleniem, 
pasjonatów historii i krewnych Patro-
na Szkoły o trwałym upamiętnieniu w 
Radzyminie ppłka pil. Mariana Pisar-
ka, który poległ w walce powietrznej 
nad Kanałem La Manche, 29 IV 1942 
r., a który na liście najlepszych polskich 
pilotów znajduje się na 7. miejscu z 
12 pewnymi, 1 prawdopodobnym i 2 
uszkodzonymi samolotami wroga.
W imieniu Dyrekcji Szkoły serdeczne 
słowa podziękowania kierujemy pod 
adresem wszystkich znamienitych 
gości, którzy zaszczycili uroczystość 
swoją obecnością. Dziękujemy Radzie 
Rodziców SP nr 1 za sfinansowanie 
tablicy pamiątkowej, firmie „Granity 
Skwara” za jej wykonanie, p. Krzysz-
tofowi Kubali i p. R. Lewandowskiemu 
za pomoc merytoryczną. Dziękujemy 

uczniom biorącym udział w uroczy-
stości: Pocztowi Sztandarowemu w 
składzie: Jakub Dąbkowski kl. VIIb, 
Kacper Ducki kl. VIIb, Franciszek 
Koriukow kl. VIIb, Paweł Lewandow-
ski kl. VIIb, Jan Żułkowski kl. VIIb, a 
także Izabeli Zawadzkiej kl. VIIe, Lidii 
Pieńczuk kl. VIIe, Maciejowi Wroniu-
kowi kl. VIIe (oprawa Mszy Św.), pro-
wadzącemu Piotrowi Łapińskiemu kl. 
VIc.
Dziękujemy nauczycielom zaangażo-
wanym w przygotowanie uroczystości 
Paniom: Katarzynie Marzec, Dorocie 
Poznańskiej, Agnieszce Sieradzkiej, 
Iwonie Kalickiej, Weronice Szyman-
kiewicz, Panom: Grzegorzowi Jelenio-
wi i Pawłowi Cybulskiemu.

/Rafał S. Lewandowski;
foto: G. Jeleń, MON/
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Odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
dokonał pan Aleksander Pisarek – 

brat ppłka pil. Mariana Pisarka.

Uroczystość poprowadził uczeń 
Piotr Łapiński

RADZYMIN l Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppłka pil. Mariana Pisarka

Syn Ziemi Radzymińskiej – 
ppłk pil. Marian Pisarek upamiętniony! 
c.d. ze str. 14


