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ZATRUDNIĘ DO PRACY
w cukierni w Trojanach.

dO PakOwania ciast
Praca zaczyna się od godz. 1600

Mile widziana praktyka ale przyjmujemy 
również do przyuczenia.

Tel. 502-617-823 (1)

Niebezpieczny precedens, 
wyjście przed szereg 

czy moralny obowiązek?

9 mln zł dla 
Gminy Radzymin 

na budowę
II etapu al. Lecha 
Kaczyńskiego!!!

BURMISTRZ 
ŁOCHOWA 
NIEWINNY
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ESPERAL, DETOX, NALTREXONE
LECZENIE ALKOHOLIZMU

i NARKOMANII
Tel. 512-616-673
www.leczenieuzaleznienia.pl 
Wyszków, ul. Pułtuska 27



Informacja o zmia-
nach preferencji par-
tyjnych burmistrza 
Wyszkowa wzbudzi-
ła duże poruszenie. 
Zmiana jaka nastąpiła 
w naszym burmistrzu 
Grzegorzu Nowosiel-
skim jest rzeczywista, 
bo wystarczy poczy-
tać oświadczenie, 
które skierował nasz 
włodarz do miesz-
kańców:
„Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy,
od blisko 20 lat jestem 
burmistrzem Wyszko-
wa. Z zaangażowa-
niem, pasją i odwagą 
realizuję swoją samorządową misję rozwoju naszej gminy. Nie zmieniam swoich 
poglądów i nadal ta wizja będzie kontynuowana. Poparcie i zaufanie mieszkańców 
wyrażone w ostatnich wyborach samorządowych są dla mnie najważniejsze i posta-
ram się ich nigdy nie zawieść. 
Samorząd jest najbliżej ludzi i ich potrzeb, ale żeby sprawnie się rozwijał i skutecz-
nie dbał o jakość życia swoich obywateli wciąż wymaga wsparcia ze strony rządu, 
stabilnego prawa i demokratycznych wartości. Program samorządowy Szymona 
Hołowni jest bliski moim poglądom i mojej wizji rozwoju. Chciałbym wspierać jego 
realizację i go współtworzyć. Mając ogromne doświadczenie, wiedzę oraz świado-
mość lokalnych potrzeb i oczekiwań, a jednocześnie ambicje i energię, chcę rozwinąć 
swoją działalność publiczną.
Dziś chciałbym tą działalność skupić na tworzeniu lokalnych struktur stowarzysze-
nia i partii. Za wcześnie jeszcze na dalsze decyzje polityczne. Przed nami ogromna 
praca nad przyszłością i rozwojem naszej Ojczyzny, zarówno tej dużej – Polski, jak i 
tych mniejszych – lokalnych społeczności. Dla mnie wyzwanie tym większe, bo mam 
zobowiązanie wobec swoich mieszkańców. Najtrudniejsze cele i największe sukce-
sy można jednak osiągać, gdy jest się pracowitym, konsekwentnym i odważnym w 
podejmowaniu trudnych decyzji. To jest kapitał, który chcę wnieść do mojej nowej 
aktywności publicznej.
Grzegorz Nowosielski”
Oczywiście z punktu widzenia naszego miasta i gminy Wyszków może oznaczać 
to ewentualne zmiany w niedalekiej przyszłości. Duże zainteresowanie wykazują 
mieszkańcy, którym obecny układ odpowiada, a może się zmienić! Z kolei tym, 
którym obecne układanki w samorządzie nie odpowiadają, zaczną mieć nadzieję 
na inne rozdanie. Przecież nie można wykluczyć, że tworząc, jak w oświadczeniu i 
mediach lokalnych zapowiada burmistrz, lokalne struktury stowarzyszenia i par-
tii Pana Hołowni, zmieni swoje sympatie do konkretnych osób. Oczywiście bur-
mistrz Nowosielski zapewnia, że zawartej koalicji  samorządowej nie ma zamiaru 
zmieniać, ale czy na pewno? Nauczeni doświadczeniem i to wieloletnim, obser-
wujemy, kto i z kim wchodzi w Wyszkowie w układy pracownicze, polityczne i to-
warzyskie. To przecież ,,bycie” we właściwym układzie partyjnym spowodowało, 
że stanowiska mają ludzie odpowiednio ustawieni. Banałem jest stwierdzenie, że 
np. na awans niektórych samorządowych urzędników miał wpływ lider komitetu 
wyborczego, jakim stał się burmistrz po wyborach samorządowych. Wielu miesz-
kańców zdziwiło się, gdy wicestarostą został mianowany dotychczasowy naczelnik 
promocji Urzędu Miejskiego, a przewodniczącymi rady osoby z najbliższego oto-
czenia burmistrza, a na stanowisku naczelnika zasiadł były starosta. Oj, zaroiło się 

wokół od ludzi z partii, z którą blisko współpracował. Czy 
po obecnej zmianie preferencji politycznych i partyjnych 
burmistrza Grzegorza Nowosielskiego nie stanie się tak 
samo? Trzeba stwierdzić, że niepokojem napawają słowa 
Szymona Hołowni zachwalające nowego działacza z Wy-
szkowa: „to prawnik, samorządowiec, manager, działacz 
społeczny zasłużony dla przemian demokratycznych w 
Polsce i rozwoju samorządności”. A sam Grzegorz Nowo-
sielski mówił: ,,Te 19 lat pracy na stanowisku Burmistrza 
dały mi ogromny bagaż doświadczeń, którym chętnie się 
podzielę. Jako samorządowiec jestem daleki od ideologii, 
bo ścieżka rowerowa czy autostrada nie ma barw poli-
tycznych. Bardzo blisko mi do Ruchu Polska 2050, który 
również daleki jest od ideologii. Chcę być blisko ludzi.”   O 
braku polityki w wyszkowskich samorządach i w działa-
niach burmistrza Nowosielskiego trudno mówić.
Jeszcze jedno należy mieć na uwadze, a mianowicie, aby 
stwierdzenie burmistrza Nowosielskiego „Chcę być blisko 
ludzi” nie zmieniło się w inne „Chcę być blisko ludzi z ru-
chu Szymona Hołowni”, bo znów przeżyjemy trzęsienie 
zmieni i nalot na stanowiska oraz funkcje w samorządzie 
osób „bliskich” spoza dotychczasowych kręgów i spoza 
Wyszkowa. Wydaje się, że ciąg dalszy nastąpi…

/Janina Czerwińska/
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„Przywróć naszą Ziemię” – to hasło 
przewodnie tegorocznego Dnia Ziemi

Burmistrz Wyszkowa dołączył 
do partii Polska 2050 Szymona 
Hołowni i co dalej…

Dzień Ziemi to największe na świecie święto ekologiczne, obchodzone w 192 krajach. 
Zostało zapoczątkowane w 1990 r. Celem jego powstania było uświadomienie 
obywatelom na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę, propagowanie 
postaw ekologicznych oraz zachęcanie do prowadzenia trybu życia, który jest przyjazny 
planecie.

Polska 2050 Szymona Hołowni  poszerza swoje kadry o 
coraz to nowych działaczy, a wśród nich od 20 kwietnia 
2021 r. znalazł się burmistrz Wyszkowa Grzegorz 
Nowosielski.  Szeregi partii Polska 2050 Szymona 
Hołowni zasilają oficjalnie od wtorku 20 kwietnia kolejni 
działacze, a w doniesieniach prasowych informuje o 
kolejnych osobach. 

Święto to jest wspaniałą okazją, by 
podjąć różnorodne działania na rzecz 
poprawy naszego środowiska życia. 
Warto wykonać choćby drobny gest, 
który może zapoczątkować dużą zmia-
nę. Jedną z możliwości jest sadzenie 
drzew, które produkują tlen i chronią 
przed zanieczyszczaniem powietrza.
Taką inicjatywę z okazji Dnia Ziemi 
podjął samorząd Gminy Brańszczyk. 
W dniu 22 kwietnia 2021 r. przedsta-
wiciele władz gminnych: wójt Brańsz-
czyka Wiesław Przybylski z sekretarz 
gminy Beatą Wójcik i skarbnik Kata-
rzyną Kempistą, pracownicy urzędu 
oraz ksiądz proboszcz parafii w Po-
rębie Andrzej Grzybowski, radni z 
Poręby – Andrzej Kukwa i Sławomir 
Gałązka, radni z Trzcianki: Jadwiga 
Uchal i Hanna Zagożdżon oraz soł-
tysi Anna Mech i Paweł Majkowski, 
wspólnie podjęli dzieło zwiększenia 

ilości drzew na terenie gminy. Zostało 
posadzonych kilkadziesiąt sadzonek 
dębu, lipy i brzozy w miejscowościach 
Poręba Średnia oraz Trzcianka.

Wspólnie dbajmy o płuca naszej pla-
nety!!!

/Info Gmina Brańszczyk/



Państwu
Urszuli i Zdzisławowi Mikołajczykom

oraz Rodzinie, Najbliższym

najszersze wyrazy współczucia,
słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach

z powodu śmierci ukochanego

Piotra
składają

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego,
Radni Rady Powiatu w Wyszkowie,

pracownicy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz jednostek organizacyjnych.
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Poznajmy „Rodzinne 
Mazowsze Norwida”
Starosta Powiatu Wyszkowskiego zaprasza na wykład pt. „Rodzinne 
Mazowsze Norwida”, organizowany w ramach Powiatowych Obchodów 
200. Rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

Wykład poprowadzi uznana norwidolog, wybitna 
znawczyni biografii artysty - prof. Zofia Dambek 
– Giallelis, pracownik naukowy Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Towarzyszyć 
jej będzie Marzena Deluga, polonistka z I LO im. 
C.K. Norwida w Wyszkowie.
Wykład odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) 
o godz. 18.00 w formule online. Link do transmisji 
będzie dostępny na stronie internetowej www.po-
wiat-wyszkowski.pl oraz na profilu Powiatu Wy-

szkowskiego na facebooku bezpośrednio przed 
rozpoczęciem wykładu. Osoby, które nie posiada-
ją kont na portalu facebook również będą mogły 
obejrzeć transmisję wykładu. Współorganizato-
rem wydarzenia jest Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie, I Liceum 
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 
w Wyszkowie oraz Fundacja Museion Norwid.

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/

Już po kwalifikacjach piosenkarzy 
i niebawem muzyczny festiwal 

w Wyszkowie
W dniach 6-12 kwietnia odbyły się kwalifikacje piosenkarzy, którzy 
nadesłali swoje zgłoszenia do XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. 
Sam Festiwal odbędzie się w dniach 02-03 czerwca br. w Wyszkowskim 
Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Z nadesłanych 120 zgłoszeń jurorzy w skła-
dzie: Krzysztof Heering (wykładowca, docent 
Akademii Muzycznej w Warszawie), Anna Jur-
ksztowicz (piosenkarka i producentka muzycz-
na), Aleksander Nowacki (lider zespołu Homo 
Homini, kompozytor, aranżer, realizator i pro-
ducent muzyki rozrywkowej, skarbnik SAWP), 
Ryszard Poznakowski (kompozytor, założyciel 
i lider legendarnego zespołu Trubadurzy, Prezes 
Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utwo-
rów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP) 
oraz Maria Szabłowska (dziennikarka radiowa 
i telewizyjna) ocenili 115 podmiotów muzycz-
nych (pozostałe były niezgodne z regulaminem 
festiwalu). W efekcie przesłuchań 341 utworów, 
jurorzy zakwalifikowali 22 podmioty muzycz-
ne, wśród których jest 4 piosenkarzy, 4 zespo-
ły, 2 duety i 12 piosenkarek. Zakwalifikowani 
piosenkarze pochodzą z różnych miejscowości. 
Do Wyszkowa przyjadą z Warszawy, Rzeszowa, 
Kielc, Konina, Bełchatowa, Opola, Poznania, ale 
również z mniejszych miejscowości. Do festiwa-
lu zakwalifikowała się wyszkowianka Wiktoria 
Kukwa – uczennica I Liceum Ogólnokształcące-
go w Wyszkowie.
Gwiazdą muzyczną festiwalu będzie Mateusz 
Mijal - ubiegłoroczny zwycięzca Super Grand 
Prix w Wyszkowie Prezenterami festiwalu będą 
Maria Szabłowska i Ryszard Poznakowski. Na 
widowni zgodnie z tradycją zasiądą znakomici 
polscy sportowcy i ludzie kultury. 
Realizatorami muzycznymi festiwalu będą Ro-

man Jastrzębski i dyrektor Wyszkowskiego 
Ośrodka Kultury Mariusz Kowalski, który jest 
także współorganizatorem festiwalu.
Patronat nad festiwalem objęli MKDNiS, MEiN, 
Biskup Łomżyński, ZAiKS, SAWP, PKOL, PZLA, 
ZPRP, PZK, Starosta Powiatu Wyszkowskiego i 
Burmistrz Wyszkowa.
Kilkanaście nagród przyzna 6 komisji – juro-
rów, burmistrza Wyszkowa, starosty powiatu 
wyszkowskiego, sportowców, organizatorów i 
publiczności. Wśród nich będą nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Wyszkowa, Starostę Po-
wiatu Wyszkowskiego, MKDNiS, ZAiKS, SAWP 
oraz wójtów gmin naszego powiatu, ale również 
spoza niego.
Dzień przed festiwalem odbędzie się spotkanie 
artystyczne, które w obecności akustyków i przy 
pomocy jurorów będzie bezpośrednio przygoto-
wywać piosenkarzy do festiwalu. 
Organizator festiwalu, prezes Klubu 2012 An-
drzej Rębowski ma nadzieję, że tegoroczny fe-
stiwal tradycyjnie będzie stał na wysokim pozio-
mie i zaprasza do jego obejrzenia 3 czerwca br. 
– jak zawsze w Boże Ciało, w godz. 16:45 – 20:30, 
w przepięknym Wyszkowskim Ośrodku Kultury 
”Hutnik”. 
Planowany termin festiwalu może ulec zmianie 
w zależności od aktualnych rządowych zarzą-
dzeń sanitarno-epidemiologicznych.

/info/
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#Akcja Donacja w CEZiU „Kopernik” Pułtuski Punkt Szczepień 
Powszechnych przygotowany 

do działania

Rozbudowa strażnicy 
w Drwałach

Uczennice CEZiU „Kopernik” wzięły udział w kampanii #Akcja 
Donacja, która ma na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa 
menstruacyjnego w Polsce.

Akcja miała miejsce na przełomie marca i kwiet-
nia 2021 r. Uczestniczyły w niej dziewczęta z klas 
I, II i III. Koordynatorem tej akcji był nauczyciel 
biologii pani Anna Gładkowska. Przy okazji tej 
akcji nauczyciel biologii, podczas lekcji, przepro-
wadził zajęcia profilaktyczne dotyczące  dbałości 
o higienę osobistą.
„Akcja Donacja” to kampania, w ramach któ-
rej zakupione przez konsumentów podpaski  są 
dostarczane za pośrednictwem PCK  do szkół 

podstawowych i średnich. Razem z PCK, marka 
Always wspiera najnowszą kampanię #Akcja Do-
nacja,  prowadzoną  od 2020 r.
W wielu krajach miesiączka nadal jest tematem 
tabu, co niesie ze sobą wiele negatywnych kon-
sekwencji. Gdy brakuje podpasek czy tamponów, 
młode dziewczyny tracą komfort i wpływa to zna-
cząco na ich samoocenę. W Polsce problem ten 
dotknął niemalże 1 na 6 dziewcząt.

/CEZiU Kopernik/

Pułtuski Punkt Szczepień Powszechnych po koniec ubiegłego tygodnia 
uzyskał akceptację Narodowego Funduszu Zdrowia i od poniedziałku, 
25 kwietnia był już w pełnej gotowości do działania. 

Samorząd Mazowsza przekazał 149 tys. zł na rozbudowę 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach. Inwestycja 
będzie obejmowała rozbudowę garażu wraz z pomieszczeniem 
technicznym, w którym umieszczony zostanie piec do ogrzania 
całej strażnicy. Marszałek Adam Struzik oraz wójt gminy Zatory 
Grzegorz Falba podpisali umowę w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Pułtuski Punkt Szczepień Powszech-
nych przeciw COVID-19, zlokalizo-
wany został w hali sportowej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy 
alei Tysiąclecia 14. 
W trakcie kontroli uzyskał prawem 
wymaganą akceptację Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. W protoko-
le uzgodnień stwierdzono: „Obiekt 
przygotowany, prawidłowo oznako-
wany, spełniający wymogi zgodnie z 
wytycznymi dla punktów szczepień 
powszechnych”. Z ramienia Gminy 
Pułtusk pod protokołem podpis zło-
żyła sekretarz Pułtuska Patrycja Kazimierczak.
Za organizację punktu odpowiedzialni byli: Wy-
dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojsko-
wych oraz Straży Miejskiej, Centrum Medyczne 
Gajda – Med. realizujący szczepienia oraz pra-

cownicy szkoły SPP Nr 3, która jest gospoda-
rzem obiektu.
25 kwietnia zostali przyjęci pierwsi chętni do 
szczepienia.

/opr. J.Cz/

Samorząd Mazowsza przekaże 149 tys. zł z budżetu 
Mazowsza na rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Drwałach (pow. pułtuski). Inwestycja bę-
dzie obejmowała rozbudowę garażu wraz z pomiesz-
czeniem technicznym, w którym umieszczony zostanie 
piec do ogrzania całej strażnicy. Obecny budynek gara-
żowy nie jest ocieplony na co nie pozwala jego blaszana 
konstrukcja. W związku z tym, w okresie zimowym 
niemożliwe jest garażowanie samochodu ratowniczo-
gaśniczego z napełnionym wodą zbiornikiem, unie-
możliwiając tym samym aktywność jednostki. Rozbu-
dowa strażnicy o właściwie ogrzewany garaż pozwoli 
na skuteczne realizowanie zadań ochrony ludzi i mie-
nia przez okres całego roku i niewątpliwie przyczyni się 
do podniesienia bezpieczeństwa na terenie całej gmi-
ny. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam 
Struzik oraz wójt gminy Zatory Grzegorz Falba w dn. 
22.04.2021 r. Jak podkreślał marszałek Adam Struzik 
nowa strażnica przyczyni się do poprawy warunków 
pracy strażaków i wpłynie znacząco na skuteczność ich 
interwencji, a tym samym na poczucie bezpieczeństwa 
obywateli oraz ochronę środowiska. 
W budżecie województwa wygospodarowano ogólnie 
5 mln zł na pomoc finansową przy remontach lub mo-
dernizacjach remiz. Na takie działania dofinansowanie 
do 25 tys. zł. mogła uzyskać gmina przy złożeniu wnio-
sku na remont albo modernizację tylko jednej strażni-
cy OSP ze swojego terenu.

/oprac. J.Cz./



    Czy decyzja Sądu Rejonowego w Węgrowie po zażaleniu przez 
skarżących postanowienie Prokuratury Okręgowej w Zamościu z lipca 
2020 r. o umorzeniu śledztwa przeciwko Panu zamyka sprawę?

- W tej sprawie w mediach lokalnych i społecznościowych w międzyczasie pojawiło 
się mnóstwo kłamstw i przekłamań. Autorom tego przekazu nie chodziło o fakty, 
ale o cel o którym mówiłem wcześniej. Postanowienie prokuratury o umorzeniu 
zostało utrzymane w mocy. Sąd nie uwzględnił zażalenia skarżących, a na ostatniej 
rozprawie mój obrońca mówił, że do postawienia mi zarzutów nigdy nie powinno 
dojść. Myślę, że osoby, które tak naprawdę nie są zadowolone z żadnej inwestycji 
realizowanej  na terenie gminy w czasie kiedy pełnię zaszczytną funkcję Burmistrza 
swojej oceny moich działań raczej nie zmienią. Nie mam na to żadnego wpływu. 
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w tym trudnym czasie, kiedy próbowa-
no ze mnie zrobić przestępcę były ze mną i moją rodziną. Ta sytuacja pokazała na 
kogo mogę liczyć.

Dziękuję za rozmowę 
Red. Nacz. Janina Czerwińska 
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BURMISTRZ ŁOCHOWA NIEWINNY
II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Węgrowie 19 kwietnia podtrzymał postanowienie Prokuratury z lipca 2020 roku o 
umorzeniu śledztwa przeciwko Robertowi Gołaszewskiemu. Tym samym Sąd odrzucił zażalenie na decyzję Prokuratury osób 
skarżących Burmistrza.

   Ile to już lat Panie Burmistrzu musi 
się Pan tłumaczyć z rozstrzygnięć 
dotyczących budowy przez PKP 
wiaduktu w Łochowie ?

- Cała sprawa ma już swoją historię, która 
trwa prawie 2,5 roku. Przypomnę tylko, że 
bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową, 
to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji. Tak naprawdę 
powinna powstać wiele lat temu w ramach 
modernizacji linii kolejowej, wtedy kie-
dy wymieniano tory i nie jeździły pociągi. 
Wówczas skończyło się tylko na obiecan-
kach. Zaraz jak tylko zostałem burmistrzem, 
to temat ten zgodnie z moimi wcześniejszy-
mi deklaracjami traktowałem priorytetowo. 
Dziś widać, że wiadukt powstaje i jeśli nie 
wystąpią po drodze jakieś problemy to w 
połowie tego roku bezpiecznie, górą przeje-
dziemy na drugą stronę torów. 

    Mijają lata, a Pan stał się głównym celem niezadowolonej grupki 
protestujących? Czy mogę prosić o przybliżenie całego kontekstu tego 
konfliktu?

- W maju 2017 roku PKP podpisało umowę na budowę w Łochowie tunelu z opcją 
wiaduktu pod warunkiem wykazania, że jest to opcja korzystniejsza. Miesiąc później 
w trakcie spotkania w Urzędzie inwestor i wykonawca firma PORR zaproponowali 
rozwiązanie z wiaduktem argumentując to trudnymi uwarunkowaniami gruntowo 
– wodnymi, większą zajętością terenów prywatnych w przypadku budowy tunelu i 
dużo większymi kosztami jego utrzymania na co zwrócił uwagę zarządca drogi - Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Później w trakcie kolejnych spotkań 
projektant dopracowywał pierwotną koncepcję tej inwestycji i w ramach tych prac i 
uzgodnień 2 sierpnia 2017 r. podpisałem opinię do zaproponowanego rozwiązania, 
której celem było zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej komunikacji w rejonie tej 
inwestycji. Ten dokument stał się podstawą do ataku na moją osobę. W zawiadomie-
niu do Prokuratury wskazano, że przekroczyłem swoje uprawnienia, ponieważ nie 
zawnioskowałem o zwołanie w tej sprawie Sesji Rady Miejskiej. Późniejsze analiza 
podjęta przez Prokuraturę wykazała, że wszystkie działania jakie podejmowałem w 
tej sprawie były zgodne z prawem, a decyzję o budowie w Łochowie wiaduktu podjął 
inwestor - PKP PLK S.A., a nie burmistrz. Zarzucono mi też, że działałem wtedy sam 
i nikogo o tym co się dzieje nie informowałem, co jest oczywistą nieprawdą. O tym, że 
zamiast tunelu w Łochowie powstanie wiadukt informowałem w mediach, na Komi-
sjach i Sesjach Rady. Niczego nie ukrywałem. Na bieżąco o wszystkich ustaleniach z 
tym związanych informowałem ówczesnego Przewodniczącego Rady i jednocześnie 
Radnego z tego terenu Pana Andrzeja Suchenka, a zainteresowanych tym rozwiąza-
niem mieszkańców przekierowywałem bezpośrednio do wykonawcy.

    Tak jak Pan powiedział zarzuty wnoszone przeciwko Panu, to przecież 
kolejna próba storpedowania niezwykle potrzebnej, niezbędnej dla 
całego regionu inwestycji, tak naprawdę miałyby skutkować ukaraniem 
Pana (czyn zagrożony 3 letnim więzieniem i zapewne odwołaniem 
ze stanowiska burmistrza). Jaki ma to sens, gdy inwestycja już jest 
realizowana? Czy może chodzić o nagonkę polityczną?

- Wielokrotnie mówiłem, że w przypadku tego sztucznie wywołanego konfliktu cho-
dzi o działania polityczne, które miały na celu zdyskredytowanie mojej osoby. Zawia-
domienie na mnie do Prokuratury skierowano miesiąc po wygranych przeze mnie i 
mój komitet wyborach samorządowych w listopadzie 2018 roku. Wśród osób skar-
żących były osoby zaangażowane w kampanię wyborczą po stronie konkurencji, czyli 
Komitetu Wyborców Wspólna Droga WWE, który łączył lokalne środowiska PSLu 
i PO. Osoby te później bardzo mocno pracowały w kampanii prezydenckiej. Zbiera-
ły podpisy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Łochowie i Węgrowie. Oczywiście 
wolno im to robić i nie ma w tym nic złego, ale to pokazuje kontekst całości tej spra-
wy. Środowisko to protestowało też przeciw budowie wydawałoby się najważniejszej 
inwestycji dla naszej gminy, czyli obwodnicy Łochowa. Te same działania podjęto w 
przypadku przebudowy drogi krajowej w Kamionnie. Warto jeszcze pamiętać, że po-
dobną opinię na temat wiaduktu do tej za którą mi zostały postawione zarzuty podpi-
sał ówczesny Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk. W tym przypadku zarzutów i 
zgłoszenia do Prokuratury nie było, ponieważ tu nie chodzi o wiadukt, czy tunel, ale 
o Roberta Gołaszewskiego. 

Ulica Ogrodowa w Łochowie 
z dofinansowaniem

Łochów: Przyznano kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie 
realizacji zadań na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem 
jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i 
bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu 
lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeź-
dziło się wygodniej i bezpieczniej.
Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę 
zadań finansowanych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zadań, które 
otrzymają wsparcie, jest budowa ulicy Ogrodo-
wej w Łochowie wraz z odwodnieniem do kana-
lizacji deszczowej.
Wartość kosztorysowa inwestycji to 2 004 039,10 
zł, dofinansowanie 70% w ramach Rządowego 
Funduszu  Rozwoju Dróg -1 402 827,37, środki 
własne - 601 211,73. Okres realizacji tej inwesty-
cji jest wyznaczony na kwiecień – wrzesień br.
Zadanie związane z budową ulicy Ogrodowej w 
Łochowie o długości 314 mb i szerokości jezdni 
6 m, obejmuje dodatkowo wykonanie następują-
cych robót: chodnika dwustronnego o szerokości 
2 m, na przejściach dla pieszych poszerzonego 
do 4 m, zatok postojowych i zjazdów indywi-
dualnych zgodnych z szerokością istniejących 
bram posesji. Konstrukcja jezdni i pozostałych 
elementów ulicy wykonana będzie z betonowej  
kostki brukowej na podbudowie z kruszywa ła-
manego.
Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników drogi. Gruntowa 
nawierzchnia jezdni ulega postępującej degra-

dacji z uwagi na warunki atmosferyczne. Prze-
budowa ulicy Ogrodowej znacząco wpłynie na 
estetykę tego rejonu Łochowa i będzie kontynu-
acją zadania, w ramach, którego, dwa lata temu, 
przebudowano ulicę Stawową. W obu zadaniach 
przyjęto jednorodne parametry, ze szczególnym 
uwzględnieniem oddzielenia ruchu kołowego od 
pieszego poprzez wybudowanie chodników. 

/info Gm. Łochów/
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44. Konkurs Recytatorski 
Warszawska Syrenka – 
eliminacje powiatowe
22 kwietnia 2021 roku w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyły się 
eliminacje powiatu węgrowskiego Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, 
którego głównym organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. 

Osoby starsze są szczególnie narażone na działania 
przestępców podszywających się pod członków rodziny 
lub policjantów. Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań (NSP 2021) może być dla przestępców 
okazją do podobnych oszustw i wyłudzeń. Dlatego 
zachęcamy, by podczas NSP 2021 nie tylko z poczucia 
odpowiedzialności, ale też dla własnego bezpieczeństwa, 
jak najszybciej wypełniły obowiązek spisowy i nie czekały 
na kontakt ze strony rachmistrza.

W tym roku już drugi raz ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną zrezy-
gnowano z prezentacji bezpośred-
nich a  konkurs odbył się w formie 
on – line. Udział wzięło 40 uczniów 
Szkół Podstawowych, którzy prze-
słali nagrania swoich wystąpień w 
formie audio – wideo. Recytacje 
uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy 0-3, klasy 4-6 i 
klasy 7-8 oceniało jury w składzie:
- Joanna Jagiełło-pisarka, autorka 
powieści dla młodzieży, wierszy i 
opowiadań dla dzieci i dorosłych,
-Piotr Prasuła – kustosz Muzeum 
Literatury w Warszawie 
–Aneta Kowalczyk – koordynator 
do spraw artystycznych w Miejskim 
i Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
chowie 
Komisja po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników przyznała miejsca i wy-
różnienia następującym uczniom:
Kategoria klas 0-3:
I miejsce - Nina Andrasik  Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Jadowie 
I miejsce - Alicja Kresa Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kościuszki w 
Miedznie
II miejsce - Małgosia Parys Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Miedznie 
III miejsce -  Klaudia Karaś Państwo-
wa Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Grębkowie  
Wyróżnienia: 
Aleksandra Żelazowska Państwowa 
Szkoła Podstawowa w Trzebuczy 
Agata Rogala Szkoła Podstawowa nr 2 
w Łochowie 
Gabriela Sadowska Szkoła Podstawo-
wa w Szewnicy  
Kategoria klas 4-6:  

I miejsce - Lena Nowotniak Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Miedznie 
II miejsce -  Antonina Miklaszewska 
Państwowa Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w Grębkowie                                                                                                                                        
III miejsce – Leon Hausner Szkoła 
Podstawowa nr2 im. Janusza Korczaka 
w Łochowie 
III miejsce – Maciej Król Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Jadowie
Wyróżnienia:
Alicja Turemka Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie
Joanna Parys Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Miedznie 
Wojciech Głuchowski Państwowa 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sien-
kiewicza w Grębkowie 
Kategoria klas 7-8: 
I miejsce – Kinga Rydzewska Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku
II miejsce – Mateusz Turemka Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Miedznie

III miejsce – Bianka Lis Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Janusz Korczaka w 
Łochowie 
III miejsce -  Nikola Gotowiec Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Jadowie 
Wyróżnienia:  
Paulina Barbachowska Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kościuszki w 
Miedznie
Paweł Jabłoński Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie 
Maja Wąsowska Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Trzebuczy 

Serdecznie dziękujemy placówkom 
szkolnym oraz instytucjom kultury, 
które przyczyniły się do realizacji kon-
kursu,  a uczestnikom i opiekunom za 
przygotowanie merytoryczne i tech-
niczne prezentacji konkursowej. Zwy-
cięzcom gratulujemy! Do zobaczenia 
za rok!

/Miejski i Gminny Ośrodek Kultury 
w Łochowie/

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 27.04.2021 r. 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

Narodowy Spis 
Powszechny 2021 – spis 
bezpieczny dla seniorów

NSP 2021 jest organizowany z zacho-
waniem wszelkich niezbędnych proce-
dur bezpieczeństwa. Niestety może się 
jednak zdarzyć, że nieuczciwe osoby 
spróbują wykorzystać tę okoliczność i 
będą się podszywać pod rachmistrzów, 
by wyłudzić jakieś informacje lub pie-
niądze. Ponieważ najbardziej narażoną 
na tego typu przestępstwa grupą są se-
niorzy, warto by jak najszybciej wywią-
zali się z obowiązku spisowego i zrobili 
to z własnej inicjatywy przez Internet 
lub telefonicznie.

Najbezpieczniejszą i najwygodniej-
szą opcją jest samospis internetowy 
dostępny na stronie https://spis.gov.
pl/. Spis można wypełnić w domu o 
dowolnej porze i nie trzeba czekać na 
rachmistrza. O pomoc w wypełnieniu 
elektronicznego formularza można 
poprosić kogoś z rodziny lub inną za-
ufaną osobę.

Osoby, które nie mają komputera lub 
Internetu, mogą się spisać w urzędzie 
gminy/miasta, a także w siedzibie i 
oddziałach Urzędu Statystycznego w 
Warszawie (Warszawa, Ciechanów, 
Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce). 
Dostępne tam będą stanowiska kom-
puterowe do spisu, a pomocą będzie 
służyć przeszkolony pracownik. Cała 
procedura będzie się odbywać z za-
chowaniem wszelkich wymaganych 
środków ostrożności. Ze względu na 
sytuację epidemiczną warto wcześniej 
telefonicznie sprawdzić dostępność 

stanowiska spisowego i umówić się na 
konkretny termin.

Dla osób, które mają problemy z do-
tarciem do urzędu, przewidziano też 
inną wygodną i bezpieczną opcję, mia-
nowicie spis przez telefon. Wystarczy 
zadzwonić na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99. Głos lektorki 
podpowie nam, co mamy zrobić, by 
rozpocząć spis. Infolinia działa od po-
niedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. 
Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza 
z punktu widzenia osób starszych: 
sami inicjujemy kontakt i nie musimy 
sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas 
osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

Z osobą, która mimo wszystko nie sko-
rzysta z żadnej z tych opcji, skontaktu-
je się rachmistrz spisowy. Dla zapew-
nienia swojego bezpieczeństwa można 
zweryfikować nazwisko oraz numer 
legitymacji służbowej dzwoniąc na in-
folinię spisową pod numer telefonu 22 
279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rach-
mistrza” na stronie https://spis.gov.pl.

Jeśli sam nie jesteś seniorem, prze-
każ te informacje osobom starszym z 
Twojej rodziny, grona znajomych lub 
sąsiadów. W przypadku bliskich osób 
(rodziców lub dziadków) warto zaofe-
rować pomoc w wypełnieniu samospi-
su internetowego.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

OLIMPIA ŁOCHÓW MISTRZEM POLSKI W KAT. JUNIOR 
STARSZY W SEZONIE 2020/2021!
24 - 25 kwietnia 2021 r. rozegrano na 
Hali Sportowej w Łochowie FIINAŁ 
MISTRZOSTW POLSKI juniorów 
starszych W UNIHOKEJA. Rozgryw-
ki zakończyły się wspaniałym zwycię-
stwem drużyny z Łochowa – Olimpia 
Łochów została Mistrzem Polski Uni-
hokeja! 
Olimpia Łochów rozegrała mecz fi-
nałowy z UKS Bankówka Zielonka i 
wynikiem 8 : 7 wygrała Mistrzostwa 
Polski.  Gratulujemy zwycięstwa za-
wodnikom oraz trenerowi drużyny 
Sebastianowi Sternickiemu. 

/KW/



727 kwietnia 2021

Kolejna zbiórka krwi dla 
węgrowianina Macieja Zduniaka
Już drugi raz na węgrowskim rynku 
stanie krwiobus, w którym przeprowa-
dzona zostanie zbiórka krwi dla Macie-
ja Zduniaka, u którego zdiagnozowano 
ostrą białaczkę limfoblastyczną.
7 maja w godzinach 9-13 wszyscy 
mieszkańcy Węgrowa i okolic będą 
mogli ponownie pomóc Maćkowi 
oddając krew z dowolnej grupy. Każ-
da kropla jest na wagę złota! Wszyst-
kie osoby przystępujące do oddania 
krwi będą musiały wypełnić specjalne 
kwestionariusze osobowe, w których 
konieczne będzie podanie danych Ma-
cieja Zduniaka. Aby sprawnie oddać 

krew należy przyjść wcześniej, krwio-
bus wszystkie procedury musi zakoń-
czyć do godz. 13.00.
Pierwsza zbiórka krwi zakończyła się 
dużym sukcesem, bowiem udało się 
zebrać aż 13 litrów krwi. Organizato-
rzy mają dużą nadzieję, że 7 maja na 
węgrowskim rynku uda się powtórzyć 
ten sukces.
Jeśli wybierasz się po raz pierwszy, 
zapoznaj się z wytycznymi:
https://www.rckik-warszawa.com.pl/
oddaje-krew-po-raz-pierwszy
https://www.rckik-warszawa.com.pl/
kto-nie-moze-oddac-krwi

https://www.rckik-warszawa.com.pl/
warunki-przyjecia-dyskwalifikacji
Co ważne, krew dla Maćka można od-
dawać cały czas, w dowolnym terminie 
i w dowolnej miejscowości. Należy 
jedynie pamiętać, aby w kwestiona-
riuszu osobowym wypełnianym przed 
oddaniem krwi wpisać następujące 
dane: Maciej Zduniak. Instytut Hema-
tologii i Transfuzjologii, Warszawa ul. 
Gandhi 14.

/Starostwo Powiatowe 
w Węgrowie/

Rządowe środki na 
budowę dróg gminnych 
i powiatowych w 
Zarębach Kościelnych
W dniu 21 kwietnia 2021 Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił  ważną dla naszego regionu decyzję -  przedstawił 
listę wniosków skierowanych do dofinansowania, które 
dotyczą remontów, budowy i przebudowy nowych 
dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(RFRD). Dzięki tym środkom Województwo Mazowieckie 
otrzyma  -  317 086 297,25 zł na modernizację lokalnej 
infrastruktury drogowej w 2021 r.

Na liście podstawowej na 49 miejscu 
wśród 99 dróg do dofinansowania 
znalazła się nasza gmina – Zaręby Ko-
ścielne. Dzięki tym środkom przebu-
dujemy ul Farną – oszacowany koszt 
inwestycji to suma 506 941,98 zł, przy 
kwocie dofinansowania 354 859,30 zł. 
Ulica jest już po przetargu – wartość 
przetargowa jest znacznie niższa od 
kosztorysu i wynosi  291 811,68 zł. 
Inwestycja będzie realizowana przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych „ TRAKT” Wysokie Ma-
zowieckie. Jak ogromne są potrzeby 
budowlane niech świadczy fakt, że na 
liście rezerwowej znalazło się jeszcze 
72 gminy.
Następna wspaniała wiadomość do-
tyczy przebudowy strategicznej i 
od lat oczekiwanej w naszej miej-
scowości drogi biegnącej przez 
centrum Zarąb Kościelnych - 
rozbudowa drogi powiatowej nr 
2612W od km 13+000 do km 
14+455 wraz z budową ronda w 
Zarębach Kościelnych oraz roz-
budową mostu wraz z dojazdami 
w miejscowości Nienałty-Szyma-
ny w ciągu drogi powiatowej nr 
2612W. Wartość projektu wynosi 

21 192 000,00 zł, kwota dofinansowa-
nia to suma 14 834 400,00 zł. Gmina 
Zaręby Kościelne i Powiat Ostrowski 
dofinansują ze środków własnych po 
3 178 800,00 zł. Zarówno przy dro-
dze gminnej jak i przy powiatowej 
zostaną wybudowane również ścieżki 
rowerowe. To historyczna i najwięk-
sza przebudowa w gminie Zaręby 
Kościelne przyczyniająca się do po-
wstania nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej.
Więcej informacji oraz listy dróg po-
wiatowych i gminnych znajdują się 
pod linkiem:
https://www.gov.pl/.../rzadowy-fun-
dusz-rozwoju-drog-ponad...

/Info Gmina Zaręby Kościelne/

 ul. Farnej oraz dróg powiatowych – ul. Kowalskiej i Brewki Zakościelne 
– stan obecny.

Prawie 16 mln zł na inwestycje 
drogowe na terenie powiatu 
węgrowskiego
Rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim przyznał 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne środki na budowę i przebudowę 
przez jednostki samorządu terytorialnego dróg lokalnych. Samorządy powiatu 
węgrowskiego otrzymały aż 15 707 816,87 zł.

W ramach tegorocznego rozdania na terenie powiatu węgrowskiego zrealizowane zostaną nastę-
pujące inwestycje:

Rozbudowa drogi powiatowej 4201W Pogorzelec – Barchów w miejscowości Barchów•	 , na którą 
Powiat Węgrowski otrzymał dotację w wysokości 7 480 521,00 zł.
Budowa ul. Ogrodowej w Łochowie, •	 na którą Gmina Łochów pozyskała 1 402 827,37 zł.
Rozbudowa ul. Szerokiej w Węgrowie, •	 na którą Miasto Węgrów pozyskało 6 288 060,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 420747W w m. Stare Lipki•	 , na którą Gmina Stoczek pozyskała 
536 408,50 zł.

Samorząd Powiatu Węgrowskiego Dziękuję Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, Wojewo-
dzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Wicewojewodzie Sylwestrowi Dąbrowskiemu, 
parlamentarzystom: Senator RP Marii Koc oraz Posłowi na Sejm RP Maciejowi Górskiemu, a także 
Kierownik Delegatury WUM w Siedlcach Annie Kaszubie za wsparcie inwestycji na terenie powiatu 
węgrowskiego.

/Starostwo Powiatowe w Węgrowie/
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Remont łazienki w świetlicy 
wiejskiej w Dąbrowie

Druga część przebudowy 
ul. Sikorskiego staje się faktem

Zakończył się kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. 
Tym razem w ramach funduszu sołeckiego odremontowana została 
łazienka w budynku. Położono nowe płytki na ścianach i podłodze. 

Po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Sikorskiego 
wkrótce rozpoczniemy pełną przebudowę tej ulic. 

Ponadto wykonana została  nowa instalacja 
elektryczna, wymieniono punkty oświetle-
niowe oraz zamontowano armaturę sanitar-
ną i termę na ciepłą wodę.  Prace remontowe 
wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu 
Gminy w Andrzejewie.
Świetlica powoli nabiera nowego oblicza. W 
latach poprzednich wykonany został  remont 
pomieszczenia głównego i kuchni. Zakupio-
no również wyposażenie do kuchni. Na ten 
cel Gmina Andrzejewo pozyskała dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa 
MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000  zł. 
Głównym celem wykonywanych prac jest 
poprawa jakości standardu życia mieszkań-
ców i utworzenie dla nich miejsca spotkań. 

/Gmina Andrzejewo/

Prezes Rady Ministrów ogłosił listy zadań ob-
jętych dofinansowaniem w ramach Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Na przebudo-
wę ulicy Sikorskiego wraz z budową sieci kana-
lizacji deszczowej Miasto Ostrów Mazowiecka 
pozyskało 70 % dofinasowania. Odcinek 2,5 km 
obejmuje ulicę od granic miasta do realizowane-
go ronda na skrzyżowaniu ulicy Prusa z Lubie-
jewską.
Zadanie przewidziane zostało na lata 2021 – 
2022. 
Szacunkowa wartość projektu 10.8 mln zł.
Podziękowania i gratulacje dla osób zaangażowa-

nych w przygotowanie dokumentów i wniosku.
Po przebudowie ul. Kościuszki, 3 Maja, Grota-
Roweckiego, Prusa i Lubiejewskiej oraz Sikor-
skiego zrealizowany będzie program naprawy 
głównych ciągów komunikacyjnych miasta. A 
uwzględniając planowaną budowę tzw. małej ob-
wodnicy oraz realizowaną Via Baltica możemy 
powiedzieć, że strategiczne zadania w zakresie 
dróg zostaną sfinalizowane. Te niezwykle kosz-
towne inwestycje stały; się możliwe dzięki dobrej 
współpracy z administracją rządową oraz samo-
rządową województwa mazowieckiego.

/UM Ostrów Mazowiecka/



Starosta Ostrowski 
Zbigniew Chrupek 
zaprosił w ubiegły 
poniedziałek, 26 
kwietnia do udzia-
łu w konferencji 
online, która od-
była się o godz. 
14.00 na platformie 
EWENEA. Konfe-
rencję prowadził 
Paweł Pecura – kie-
rownik Biura Stra-
tegii i Promocji w 
Starostwie Powia-
towym w Ostrowi 
Mazowieckiej.

Konferencja poświęcona została apli-
kacji mobilnej pn. OMNIBUS, która 
będzie narzędziem stworzonym w ra-
mach Projektu grantowego: „Młodzi 
profesjonaliści – wsparcie w wyborze 
zawodu”. Tak, więc będzie narzędziem 
wykorzystywanym przez uczniów w 
zakresie doradztwa zawodowego, a 
możliwość z jego korzystania zosta-
nie udostępniona wszystkim szkołom 
podstawowym i ponadpodstawowym 
oraz przedsiębiorcom z terenu powia-
tu ostrowskiego. Podczas konferencji 
na temat „Szkolnictwa w Powiecie 
Ostrowskim” mówili starosta ostrowski 
Zbigniew Chrupek i Józef Rostkowski 
– wicestarosta. Starosta podkreślił bar-
dzo dobrą współpracę już zainicjowa-
ną dwa lata temu z przedsiębiorcami 
i szczególnie z Fabryką Mebli FORTE 
S.A. W kształcenie dualne w Ostrowi 
Mazowieckiej zaangażowały się m.in.: 
,,ALPLA” Opakowania z Tworzyw 
Sztucznych Sp. z o.o., Fabryki Mebli 
,,FORTE” S.A., ROLSTAL Pawłowski 
Sp. z o.o. oraz SCHNEIDER Polska 
Technika Samochodowa i Kontene-
rowa Sp. z o.o. Firmy te rozpoczęły 
współpracę z ostrowskim ,,Rubin-
kiem” i zainicjowały utworzenie du-
alnej klasy branżowej. Wicestarosta 

opisał sytuację oświaty w powiecie i 
stan współpracy z sześcioma szkołami, 
których organem prowadzącym jest 
starostwo.
Na temat kooperacji przedsiębiorstw 
i szkół w Niemczech wypowiadała się 
prelegent Heiko Schüler – partner za-
graniczny w Projekcie Die FAV SERVI-
CE gGmbH. Skorzystanie z doświad-
czenia i wiedzy Partnera z Niemiec, 
który w swojej bazie posiada podobne 
rozwiązania funkcjonujące na lokal-
nych rynkach pracy, zaowocowało za-
inicjowaniem stworzenia nowoczesnej 
aplikacji, jaką jest OMNIBUS. Lide-
rem Projektu jest STIWEK Fundacja 
na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, In-
tegracji, Wolności, Edukacji, Kultury. 
W konferencji udział wzięła również 
prelegent Krystyna Daulas – ekspert 
ds. oświaty, która wypowiadała się na 
temat: „Młodzi profesjonaliści w po-
wiecie ostrowskim”. Kolejny rozmów-
ca Łukasz Świstak, czyli wykonawca 
aplikacji Omnibus - przedstawił nowe 
narzędzie wsparcia w wyborze zawo-
du dla uczniów. Zaproszono również 
Martę Iwaniuk (psycholog), która 
omówiła temat „Indywidualne predys-
pozycje ucznia”.
Projektowana aplikacja umożliwi po-
znanie predyspozycji ucznia do wyko-
nywania określonego zawodu, zapre-
zentuje ofertę kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych ze szczególnym 
opisem kształcenia dualnego i zawodo-
wego, przedstawi ofertę pracodawców 
współpracujących na rzecz kształcenia 
zawodowego i dualnego w zakresie 
możliwości odbycia praktycznej nauki 
zawodu oraz ewentualnego zatrudnie-
nia – oferty pracy. 
Więcej informacji na temat konfe-
rencji można znaleźć pod linkiem 
https://pl-pl.facebook.com/event-
s/455060038928645/ lub na facebooku 
starostwa zapis ze spotkania.

/oprac. J.Cz./.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROWSKIEGO

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  2020 r., poz. 1363 ze zm.), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., 
poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 2021-01-26 zostało wszczęte na wniosek 
Wójta Gminy Zaręby Kościelne postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo”

Wykaz działek pod realizację drogi (jednostka ewid.: 141607_2 - Ostrów 
Mazowiecka, obręb ewid.: Ugniewo, powiat ostrowski):
1.Działki  istniejących pasów drogowych należące do Powiatu Ostrowskiego:
    działka nr ew.  267;
2. Działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi, do przejęcia 
pod  inwestycję  (tłustym drukiem - numer działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji, w nawiasach numery 
     działek po podziale):

działki nr ew.:  954 (954/1, 954/2), 1894 (1894/1, 1894/2), 19 (19/1, 19/2), 20 
(20/1, 20/2), 23 (23/1, 23/2), 24/1 (24/2, 24/3), 31/4 (31/5, 31/6), 34/1 (34/4, 
34/5), 34/3 (34/6, 34/7), 956/7 (956/17, 956/18), 956/15 (956/25, 956/26), 
956/9 (956/19, 956/20), 956/11 (956/21, 956/22), 956/13 (956/23, 956/24), 953 
(953/1, 953/2), 74 (74/1, 74/2), 111/1 (111/3, 111/4);

3.Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz 
innych dróg publicznych z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia na czas 
prowadzenia robót związanych z budową sieci uzbrojenia terenu oraz ciągu pieszo-
rowerowego:
działka  nr ew. 111/2;

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Biurze Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. (29) 
6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w 
terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

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

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 2020r., poz. 256  ze zm.) zawiadamiam, w dniu 2021-
04-22 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2021-01-13 (uzupełnionego w dniu 2021-02-04, 
zmodyfikowanego w dniu 2021-03-01 i w dniu 2021-03-12) została wydana decyzja nr 2/2021 zezwalająca na realizację inwestycji 
drogowej p.n.: „rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo”

1. Wykaz działek pod realizację drogi (obręb ewid. Zastawie):
1.1 Działki stanowiące własność prywatną, przechodzące w całości na własność Powiatu Ostrowskiego: 563, 564
1.2 Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości: 238/1, 240/1, 241/6, 241/8, 241/10, 241/12, 245/5,  244/1, 245/3, 

246/6, 247/4, 248/1, 246/8, 246/10, 247/6
2.  Wykaz działek pod realizację drogi (obręb ewid. Wąsewo):
2.1 Działki istniejących pasów drogowych: 437/2, 437/4, 534, 545/1, 545/4, 545/2, 546/3, 546/1, 556/3, 556/1, 557/1, 

557/3, 558/1, 559/1, 560/1,   570
2.2 Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości: 522/3, 516/1, 430/1
2.3 Działki z których korzystanie będzie ograniczone:

a) w związku z przebudową skrzyżowania: działki nr ew. 335
b) w związku z przebudową sieci eNN: działki nr ew. 528, 532, 544/2, 545/5

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej w Biurze Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i 
wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

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

22 371 300 zł dla Powiatu 
Ostrowskiego z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 
Rząd przedstawił listę wniosków skierowanych do 
dofinansowania, które dotyczą remontów i budów 
nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg (RFRD). Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. 
Fundusz Dróg Samorządowych), to wsparcie realizacji 
zadań na drogach zarządzanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

Jego celem jest przyspieszenie powsta-
wania nowoczesnej i bezpiecznej infra-
struktury drogowej na szczeblu lokal-
nym. Wszystko po to, żeby po drogach 
jeździło się wygodniej i bezpieczniej.
Powiat Ostrowski znalazł się na liście 
zadań rekomendowanych do dofinanso-
wania ze środków Funduszu. Dzięki tym 
środkom mają być zrealizowane dwa za-
dania.
Pierwsze z nich:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W 
od km 13+000 do km 14+455 wraz z 
budową ronda w Zarębach Kościelnych 
oraz rozbudową mostu wraz z dojazda-
mi w miejscowości Nienałty-Szymany 
w ciągu drogi powiatowej nr 2612W. 

Wartość projektu wynosi 21 192 
000,00 zł, zadeklarowana kwota 
dofinansowania to 14 834 400,00 
zł.
Drugie zadanie powiatowe, które 
otrzymało dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(RFRD).
Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2639W Fidury – Koziki na od-
cinku 2,780 km. Całkowita war-
tość projektu to 10 767 000,00 zł, 
zadeklarowana kwota dofinanso-
wania to 7 536 900,00 zł.

/Starostwo Powiawtowe 
w Ostrowi Mazowieckiej/

Konferencja online Starostwa Powiatu Ostrowskiego, 
czyli rozmowy o nowej aplikacji pn. OMNIBUS pomagającej 
młodzieży w wyborze zawodu i nie tylko…
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Daniel Jańczuk – 
biegacz z Nura

W ramach wystaw eksponowanych 
na parterze budynku Urzędu Gmi-
ny Biblioteka Publiczna Gminy Nur 
zaprasza (oczywiście z zachowaniem 
pandemicznych obostrzeń) do obej-
rzenia wystawy poświęconej sportowej 
karierze Daniela Jańczuka, polskiego 
lekkoatlety w latach 1966 – 1983, re-
prezentanta Kadry Narodowej w bie-
gach średnio- i długodystansowych, 
wielokrotnego mistrza Polski. Daniel 
Jańczuk urodził się 3 czerwca 1952 r. 
w Nurze, gdzie w latach 1959 – 1966 
uczęszczał do przedszkola i szkoły 
podstawowej. Egzamin maturalny zdał 
w Technikum Elektrycznym w Ostrowi 

Mazowieckiej w 1971 r. W latach 1973 
– 1977 ukończył Akademię Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu uzyskując 
tytuł magistra i trenera lekkiej atletyki. 
Każdego roku, w ramach letniego wy-
poczynku, odwiedza rodzinny dom w 
Nurze, pokonując długą trasę z Wro-
cławia, gdzie aktualnie mieszka. Talent 
i sukcesy sportowe Daniela Jańczuka 
na polskich i światowych bieżniach 
są powodem do dumy zarówno dla 
mieszkańców Nura, jak i całej ziemi 
ostrowskiej!

/Biblioteka Publiczna Gminy Nur/

Spotkanie Wójta Gminy Nur 
z uczestnikami unijnego 

projektu „Sieć na kulturę”
W czwartek, 22 kwietnia 2021 r. do sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy, na zaproszenie Wójta Rafała Kruszewskiego, przybyła 
ośmioosobowa grupa dzieci, które przez dwa miesiące brały 
udział w szkoleniu „Dziennikarstwo online” w ramach unijnego 
projektu „Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim”.

Do projektu, którego beneficjentem 
jest Fundacja Wspierania Zrównowa-
żonego Rozwoju, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
zakwalifikowała się Biblioteka Publicz-
na Gminy Nur.
Podczas spotkania Wójt Gminy Nur 
podziękował dzieciom za podjęcie 
tego dodatkowego wyzwania edu-
kacyjnego i zaangażowany udział w 
projekcie. Podziękował również obec-
nym rodzicom za wytrwałe wspieranie 
swoich dzieci w realizacji ich marzeń i 
podnoszenie ich edukacyjnych kom-
petencji, co jest szczególnie ważne w 

tym trudnym pandemicznym czasie 
zdalnego zdobywania wiedzy. Każdy 
uczestnik projektu otrzymał od Wójta 
Rafała Kruszewskiego słuchawki bez-
przewodowe, a biblioteka przygotowa-
ła okolicznościowe dyplomy.
Głównym celem projektu jest:
– podniesienie kompetencji i kwa-

lifikacji cyfrowych pracowników 
gminnych samorządowych instytu-
cji kultury,

– rozwijanie kompetencji cyfrowych 
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 
lat,  

– wyposażenie placówek instytucji 
kultury w sprzęt komputerowy.

/Biblioteka Publiczna Gminy Nur/

Zapisz się do nowej 
przychodni zdrowia

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk informuje, że od 1 maja 2021r. zmieni się operator  
przychodni znajdującej się przy ul. Powstańców 27 w Tłuszczu. Nowym operatorem 
będzie Przychodnia Zdrowia Centrum. Świadczenia będą realizowane w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informujemy, że do końca kwietnia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 
przy ul. Szkolnej 1, działa punkt informacyjny dla osób zainteresowanych zapisem do przychodni. Punkt 
jest otwarty w środy i piątki w godz. 12:00-15:00. 
W pozostałe dni wypełnione deklaracje (do pobrania na stronie www.tluszcz.pl) można wkładać do 
skrzynki podawczej znajdującej się w sekretariacie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, a od 
4 maja  deklaracje będzie można składać bezpośrednio w siedzibie przychodni, tj. ul. Powstańców 27 w 
Tłuszczu. 
Ponadto, od 1 maja wszystkie osoby zainteresowane złożeniem deklaracji w formie elektronicznej będą 
mogły to zrobić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Do logowania niezbędne jest posiada-
nie profilu zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można się zalogować 
również za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Zachęcamy, aby przyjść, wypełnić deklarację i wybrać lekarza, pielęgniarkę oraz położną.

Bieżąca konserwacja dróg gruntowych
Trwają prace polegające na uzupełnieniu i wzmocnieniu dróg gminnych gruntowych 
o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw lub destruktu asfaltowego, 
mechanicznego profilowania z zagęszczeniem oraz wykonania przepustów.

Dzięki wykonanym naprawom 
udało się poprawić przejezdność 
następujących nawierzchni: 
Tłuszcz- ul. Wyspiańskiego, 
ul. Relaksowa, ul. Wesoła, 
ul. Wisławy Szymborskiej, ul. Ana-
nasowa, ul. Truskawkowa, ul. Mała, 
ul. Dąbrowskiego, ul. Błotna,
ul. Leszczynowa, ul. Zachodnia,
ul. Pogodna, ul. Tarczyńskiego
 i ul. Strumykowa
Chrzęsne, ul. Przystankowa
Postoliska- ul. Aksamitna,
ul. Ogrodnicza, ul. Rabatowa,
ul. Darniowa, ul. Wygodna
droga Wagan- Lipiny
droga Wagan- Waganka
Mokra Wieś- przy sklepie, ul. Sło-
wikowa, teren przy stacji PKP
Rudniki-ul. Kresowa,
 ul. Aleja Anny Walentynowicz
Jaźwie- ul. Zienkiewiczów  
Ze względu na złe warunki pogodowe bieżąca konser-
wacja dróg gruntowych rozpoczęła się z opóźnieniem, 
ale zapewniamy Państwa, że w najbliższym czasie zo-

staną wykonane wszystkie zaplanowane prace. 
Prace wykonuje firma Usługi Transportowe Samo-
chodowe Budowa Dróg Mariusz Balcerak. 

/Gmina Tłuszcz/
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Dobre informacje 
i decyzje 
na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu

Powiat wesprze renowację pomnika 
Powstańców Styczniowych w Boruczy

Umowa na budowę 
Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego w Kobyłce 
podpisana!

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 14 kwietnia 2021 roku dla Burmistrza Miasta Zielonka, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Waldemara Jasielczuka, 
decyzji Nr 8pz/2021 znak: WAB.6740.14.57.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr: 431238W – ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Słowackiego 
do ul. Sienkiewicza), ul. Długosza i 431256W – ul. Poniatowskiego (na odcinku od ul. Długosza do ul. Sienkiewicza) w Zielonce, wraz 
z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym •	
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Zielonka, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 24/1 (24/3, 24/4), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 40/1 (40/5, 40/6), 40/2 (40/3, 

40/4), 45 (45/1, 45/2), 57 (57/1, 57/2) w obrębie 5-40-01, jednostka ew. 143404_1 - Zielonka,
- ew. nr: 82 (82/3, 82/4), 84 (84/3, 84/4), 85 (85/3, 85/4), 86 (86/1, 86/2), 89 (89/3, 89/4), 90 (90/3, 90/4) w obrębie 5-40-02, jednostka ew. 

143404_1 - Zielonka,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Zielonka w całości:•	
- ew. nr: 30/3, 30/5, 30/6, 44, 58, 59/5 w obrębie 5-40-01, jednostka ew. 143404_1 - Zielonka,
- ew. nr: 80, 91/1, 91/2, 97 w obrębie 5-40-02, jednostka ew. 143404_1 - Zielonka,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Zielonka niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek •	
w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po podziale):
- ew. nr: 79/1 (79/3, 79/4), 81 (81/1, 81/2), 21/2, 22/2, 23/2, 30/1, 113/1 w obrębie 5-40-01, jednostka ew. 143404_1 – Zielonka.

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

- ew. nr: 40/1 (40/5, 40/6), 47, 57 (57/1, 57/2), 113/2, 118, 59/7, 59/9, 108, 109/3, 112  w obrębie 5-40-01, jednostka ew. 143404_1 - 
Zielonka,

- ew. nr: 73/1, 89 (89/3, 89/4), 90 (90/3, 90/4), 92, 93, 94 w obrębie 5-40-02, jednostka ew. 143404_1 – Zielonka.

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).

Odbywające się w minioną środę, 21 kwietnia 
posiedzenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego 
zaowocowało bardzo dobrymi informacjami i decyzjami. 
Będą środki na dofinansowanie modernizacji budynku 
Komendy Powiatowej PSP oraz na zakup hybrydowego 
radiowozu dla KPP Wołomin.

W ubiegły poniedziałek, 26 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Wołominie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy donacyjnej na renowację 
zabytkowego pomnika w Boruczy – miejsca pamięci Powstania Styczniowego.

Jak poinformowano w trakcie ubiegło-
tygodniowego posiedzienia Zarządu 
Powiatu Wołomińskiego, Wojewoda 
Mazowiecki Konstanty Radziwiłł pod-
jął decyzję o przekazaniu środków na 
dofinansowanie modernizacji budyn-
ku Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wołominie, w kwo-
cie 235 000 zł.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 
o zabezpieczeniu środków w budże-
cie Powiatu Wołomińskiego w kwocie 
55 000 zł na zakup samochodu oso-
bowego z napędem hybrydowym dla 
Komendy Powiatowej Policji w Wo-
łominie. Kwota przekazana przez Po-
wiat umożliwi Komendzie pozyskanie 
dodatkowego wsparcia na zakup sa-
mochodu z Funduszu Wsparcia Policji 
Komendy Stołecznej Policji w ramach 
akcji „Sponsoring 2021”. – Cieszę się, 
że Powiat może wspierać Komendę 
Powiatową Policji i mieć udział w po-
prawie ochrony środowiska poprzez 
zakup nowoczesnych, ekologicznych 
pojazdów hybrydowych. Dziękuję 
Członkom Zarządu za świetną współ-
pracę i kolejne dobre decyzje dla 

mieszkańców – powiedział starosta 
Adam Lubiak.
W trakcie posiedzenia bardzo pozy-
tywne informacje o powiecie przedsta-
wił p. Maciej Burakowski – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Wołominie.
Jak się okazuje, liczba mieszkańców 
naszego powiatu stale rośnie, wg da-
nych na koniec ubiegłego roku jest nas 
249 299 osób, w tym 129 199 kobiet i 
120 100 mężczyzn, względem 2019 r. 
jest to wzrost o prawie 4 000 osób.
Z kolei, stopa bezrobocia w Powie-
cie Wołomińskim na koniec 2020 r. 
wyniosła 8,1% i wzrosła o 1,6 punktu 
procentowego względem 2019 r., jedną 
z głównych przyczyn jest trwająca od 
ponad roku sytuacja pandemiczna w 
kraju spowodowana przez Covid-19, 
lecz bardzo optymistyczne są dane o 
liczbie osób bezrobotnych w Powiecie 
w okresie 2015-2020, można zauważyć 
znaczący spadek liczby osób bezrobot-
nych.

/opr. KW, źródło: powiat 
wołomiński/

W ubiegłoponiedziałkowym podpisa-
niu umowy dotacyjnej udział wzięli: 
starosta Adam Lubiak, wicestarosta 
Piotr Borczyński, skarbnik Agniesz-
ka Adam oraz wójt Strachówki Piotr 
Orzechowski.
Umowa przewiduje renowację zabyt-

kowego pomnika w Boruczy – miejsca 
pamięci  Powstania Styczniowego.
Każdego roku Powiat Wołomiński 
wspólnie z Gminą Strachówka or-
ganizuje uroczystości rocznicowe w 
jednym z dwóch miejsc, upamiętnia-
jących bohaterską walkę powstańców 
styczniowych: w Boruczy oraz w miej-
scowości Kąty-Wielgi.

Na mocy zawartego porozumienia 
Powiat Wołomiński udzieli wsparcia 
Gminie Strachówka w kwocie 20 tys. zł 
na przeprowadzenie prac renowacyj-
nych zabytkowego obelisku, zgodnie 
z zatwierdzonym programem konser-
watorskim.

/opr. KW/

W ubiegły czwartek, 22 kwietnia starosta Adam Lubiak 
wspólnie z wicestarostą Piotrem Borczyńskim podpisali 
umowę z wykonawcą na budowę Centrum Opiekuńczo – 
Mieszkalnego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kobyłce.

Wykonawcą dwóch niezwykle ważnych 
inwestycji z zakresu opieki społecznej: 
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego 
oraz Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, które powstaną przy ul. Po-
przecznej 18 w Kobyłce, będzie firma 
EKO-INVEST Sp. z o.o.
Wartość inwestycji wynosi 10 mln zł  
(Powiat otrzymał dofinansowanie na 
realizację inwestycji w łącznej wysoko-
ści ponad 4 mln zł).
Przypomnijmy, że w 2019 r. Powiat 
Wołomiński zakupił dwie nierucho-
mości o łącznej powierzchni ok. 7500 
m2, z przeznaczeniem na cele społecz-
ne.
Misją COM będzie świadczenie usług 
opiekuńczych i integracja osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz pomoc w ich 
usamodzielnieniu i powrocie do ak-
tywności oraz dbanie o jak najlepszą 
kondycję społeczną, fizyczną i psy-

chiczną.
Opieką objętych będzie każdorazowo 
40 osób –10 w systemie całodobowym 
oraz 30 w systemie dziennym.
Natomiast dla funkcjonującego obec-
nie w Wołominie ŚDS zmiana siedzi-
by pozwoli na poprawę warunków 
funkcjonowania placówki oraz rozwój 
działalności. 
Z usług ŚDS korzystają osoby wyma-
gające wsparcia w przezwyciężaniu ich 
trudnych sytuacji życiowych, w zaspo-
kajaniu potrzeb życiowych, wymaga-
jące postępowania rehabilitacyjnego, 
ukierunkowanego na powstrzymy-
wanie regresji powodowanej chorobą 
psychiczną, na poprawę jakości życia, 
wyrażającej się w miarę samodzielnym 
funkcjonowaniem i integracją społecz-
ną z otoczeniem. 

/opr. KW, źródło: powiat 
wołomiński/



12 27 kwietnia 2021

Ząbki otrzymały 1,3 mln zł 
na budowę ul. Szwoleżerów!

Kolejny krok w kierunku 
budowy bloku komunalnego 
w Kobyłce

Umowa na wykonanie 
nasadzeń w Ząbkach 
podpisana!

Miło nam poinformować, że  Miasto Ząbki otrzymało 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 
dofinansowanie w wysokości  1 305 121,45 zł na budowę 
ul. Szwoleżerów, na odcinku od ul. Wroniej 
do ul. Kościuszki.

W ubiegłą środę, 21 kwietnia burmistrz Małgorzata Zyśk 
podpisała umowę na wykonanie nasadzeń zieleni na 
terenie miasta, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – 
rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”.

Urząd Miejski w Kobyłce 
ogłosił postępowanie 
w trybie podstawowym 
na zaprojektowanie 
budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego przy 
ul. Kordeckiego/Prusa w 
Kobyłce.

Kwota dofinansowania stanowi 60 % 
kosztów kwalifikowanych. Inwestycje 
realizuje firma „Jakość Bis” sp. z o.o. z 
Ząbek.
Przebudowa ul. Szwoleżerów to nie 
tylko nowa nawierzchnia jezdni czy 
szersze chodniki, ale również kana-
lizacja deszczowa, która odprowadzi 
deszczówkę nie tylko z ul. Szwoleże-
rów, ale również z ulic odchodzących 
co pozwoli na budowę lub przebudowę 
takich ulic jak Wronia, Jasna czy Wy-

bickiego. 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
(daw. Fundusz Dróg Samorządowych), 
to wsparcie realizacji zadań na drogach 
zarządzanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstawania nowoczesnej i 
bezpiecznej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, 
żeby po drogach jeździło się wygodniej 
i bezpieczniej.

/źródło: UM Ząbki/

JJak poinformował ząbkowski 
magistrat,  nasadzenia wykona 
Firma Ogrodnicza Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa Marzena 
Szklarzewska ze Starej Iwicznej, 
która w postępowaniu przetar-
gowym, złożyła najkorzystniejszą 
ofertę. Umowa została podpisana 
21 kwietnia br. Wartość umowy 
wynosi 505 041,41 zł.
Prace w terenie właśnie się roz-
poczęły i obejmą rejony ulic: Na-
rutowicza, Batorego, Sowińskie-
go, Parkowej, Poniatowskiego, 3 
Maja, Harcerskiej oraz Słowac-
kiego. 
Przypomnijmy, że głównym ce-
lem projektu „Zielona przestrzeń 
– rozwój i modernizacja terenów 
zieleni w Mieście Ząbki” jest poprawa 
atrakcyjności i ładu przestrzeni miej-
skiej poprzez rozwój i modernizację 
terenów zieleni miejskiej w Ząbkach.
Projekt jest współfinansowany w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020, Priorytet: II Ochrona śro-
dowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego. Wartość 
projektu to 8 529 820,75 zł, w tym 
kwota dofinansowania to 7 250 347,64 
zł (85%), wkład własny 1 279 473,11 zł 
(15%). 
Realizacja projektu ma na celu stwo-
rzenie funkcjonującego systemu ziele-
ni miejskiej. Planowane jest odnowie-
nie, rewaloryzacja oraz rozwój zieleni 
w zakresie nasadzeń roślinności dedy-
kowanej oraz infrastruktury towarzy-

szącej takie jak: nawierzchnie piesze, 
ścieżki rowerowe, mała architektura, 
plenerowe urządzenia zabaw i sportu. 
W ramach planowanych działań bę-
dzie posadzonych 70 tysięcy roślin, na 
łącznym terenie o powierzchni  113 
200 m2. Do 2020 r. zrealizowano rewi-
talizację parku miejskiego im. Szuber-
ta oraz nasadzono ponad 50 tys. roślin 
na pasach zieleni wzdłuż ulic o łącznej 
pow. 94 333 m2. W latach 2021-22 
planowane jest stworzenie nowego 
parku miejskiego przy ul. Powstań-
ców na działce ew. nr 29/9 obr. 03-35 
oraz skwerów przy skrzyżowaniach ul. 
Powstańców - ul. Kopernika i ul. Po-
wstańców - ul. Reymonta.  Termin re-
alizacji projektu od 2018 r. – 2022 r. 

/opr. KW, źródło: UM Ząbki/

Jak poinformowała burmistrz Ko-
byłki Edyta Zbieć za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, ogłosze-

nie postępowania to kolejny krok do 
budowy – po uzyskanej przez miasto 
koncepcji projektowej wraz z Progra-
mem Użytkowo-Funkcjonalnym.
Wg zapowiedzi Pani Burmistrz bu-
dynek będzie miał wysokość ok. 13 
m, cztery kondygnacje nadziemne, w 
sumie 32 mieszkania, po 8 na każdej 
kondygnacji.
„Planujemy 14 mieszkań jednopoko-
jowych oraz 18 mieszkań dwupokojo-
wych o powierzchni od ok. 26 do ok. 
45 m2. W zachodniej części terenu 
wybudujemy parking na 32 miejsca 
postojowe do samochodów osobo-
wych, w tym 4 miejsca przeznaczone 
dla osób niepełnosprawnych.
Nowość jest taka, że planujemy wy-
korzystać w tej inwestycji budownic-
two modułowe – największa zaleta to 
przede wszystkim szybki sposób budo-
wania, a tym samym błyskawiczny czas 
realizacji inwestycji (a wiadomo – czas 
to pieniądz), ale są jeszcze inne plusy, 
takie jak gwarancja jakości elementów 
budowlanych, czy nawet ewentualnej 
rozbudowy (choć na tym etapie o tym 
jeszcze nie myślimy, ale dobrze mieć 
różne opcje). Termin realizacji zamó-
wienia – 7 miesięcy od dnia podpisania 
umowy” – poinformowała burmistrz 
Edyta Zbieć na swoim profilu na FB.

/opr. KW/
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SŁUPNO l  Podsumowanie szkolnych konkursów zorganizowanych z okazji Święta SP nr 2

Poprzez udział w konkursach 
uczniowie uczcili pamięć Patronki Szkoły…

Radzymińska „Stalowa 
Jedynka” uczestniczy
w zmaganiach o tytuł 
„Złotej Szkoły NBP”
Oszczędzanie, ubezpieczenia, racjonalne wydatkowanie 
zgromadzonych środków pieniężnych – to tylko kilka 
zagadnień, z którymi zmierzyli się uczniowie „Stalowej 
Jedynki” w I edycji ogólnopolskiego programu 
Narodowego Banku Polskiego, pod nazwą „Giganci 
finansów osobistych”. 

W związku z pandemią, już po raz drugi społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie, nie mogła uroczyście 
obchodzić Święta Szkoły. Jednakże uczniowie uczcili pamięć o Patronce Szkoły, 
uczestnicząc w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną oraz X Placówkę 
„Michalina” MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzymi-
nie, w skład której wchodzili ucznio-
wie klas: VIII a i VIII b, musiała zdo-
być niezbędną wiedzę do wykonania 
trzech zadań. 
Pierwszym z nich było zorganizo-
wanie spotkania z ekspertem z dzie-
dziny finansów osobistych. Dzięki 
staraniom uczestników projektu, 11 
marca 2021 r.,  gościnne mury radzy-
mińskiej „Stalowej Jedynki” odwiedzili 
przedstawiciele Instytutu Ekonomii i 
Finansów Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego – Elżbieta Kacperska, 
Magdalena Kondej, Krzysztof Śnieżko, 
Bartosz Golnik (łączenie za pomocą 
aplikacji MS Teams 15 marca 2021 r.).  
W ramach projektu przeprowadzili oni 
warsztaty, podczas których w bardzo 
przystępny sposób wyjaśnili zawiłości 
ekonomii. Uczniowie dowiedzieli się 
m.in. o tym, co to jest inflacja oraz w 
jaki sposób można inwestować swoje 
oszczędności. (Podsumowaniem spo-
tkania był quiz w aplikacji Kahoot!).
Informacje zdobyte podczas spotkania 
z ekspertami, uczniowie wykorzystali 
na lekcji z ekonomii, która odbyła się 
21 marca 2021 r. Udział w niej stano-
wił drugie zadanie projektowe. Zajęcia 

na temat oszczędzania, łączące wiedzę 
językową z finansami  przygotowały 
panie: Iwona Banaszkiewicz (j. angiel-
ski) oraz Weronika Szymankiewicz (j. 
polski). Uczestnicy projektu przypo-
mnieli sobie przysłowia związane z 
oszczędzaniem, które funkcjonują w 
języku polskim i angielskim. Następnie 
(zgodnie z tematem zajęć – „Przekonaj 
mnie, że warto oszczędzać”) wykonali 
plakat, który miał zachęcić do oszczę-
dzania. Z uwagi na nauczanie zdalne, 
lekcja odbyła się w aplikacji MS Teams, 
zaś plakat był tworzony w programie 
Sway.
Trzeba przyznać, że młodzież wyko-
nując to zadanie wykazała się kreatyw-
nością, szczególnie przy wymyślaniu 
sloganu reklamowego, zachęcającego 
do rozsądnego gospodarowania pie-
niędzmi. Cieszy również to, że ucznio-
wie zauważyli, iż oszczędny tryb życia 
przyczynia się do ochrony środowiska.
Przed uczestnikami projektu kolejne 
zadanie – debata, podczas której roz-
ważą kwestię ubezpieczeń. Odbędzie 
się ona we wtorek, 27 marca 2021 
roku.

/SP nr 1/

„Kocham Cię Polsko!...twoje kościoły,
przydrożne krzyże i wiejskie szkoły.

Kocham Cię, Polsko!”
/M. Chełmońska – Szczepankowska/

Obostrzenia związane z pandemią i 
wynikające z nich zawieszenie nauki 
stacjonarnej sprawiły, że Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej w Słupnie dru-
gi rok z rzędu nie mogła zorganizować 
uroczystych obchodów Święta Szkoły.
Społeczność szkolna nie zapomniała 
jednakże o Michalinie Chełmońskiej-
Szczepankowskiej i przypadającej w 
dniu 5 marca br. 68. rocznicy jej śmier-
ci. Mając świadomość, jak ważne jest 
w tych trudnych czasach kultywowa-
nie pamięci o Patronce i podtrzymy-
wanie szkolnych tradycji, biblioteka 
szkolna przygotowała gazetkę o życiu 
i twórczości Michaliny Chełmońskiej 
- Szczepankowskiej, którą wystawiono 
na holu głównym szkoły. (Z informa-
cjami w niej zawartymi mogli zapo-
znać się uczniowie kl. I-III, którzy w 
tym czasie mieli jeszcze nauczanie sta-
cjonarne oraz uczniowie, którzy przy-
chodzili do szkoły na konsultacje).
Ponadto, biblioteka szkolna wraz z X 
Placówką „Michalina” Międzyszkolne-
go Klubu Historycznego im. AK Ziemi 
Radzymińskiej przygotowały okolicz-
nościowe konkursy dla młodzieży.
Z myślą o uczniach klas I-III zorgani-
zowano konkurs plastyczny pt. „Scen-
ki z życia Michaliny Chełmońskiej – 
Szczepankowskiej”. Konkurs miał na 
celu: upowszechnianie wiedzy o życiu 
Patronki Szkoły, rozbudzanie twór-
czej inwencji dzieci i kreatywności, 
wzmacnianie wiary we wła-
sne możliwości, rozwijanie 
indywidualnych zdolności 
plastycznych, kształtowanie 
wrażliwości odbioru utwo-
rów literackich oraz promo-

cję uczniów zdolnych.
W plastycznych zmaganiach wzięło 
udział 22 uczniów z klas młodszych. 
Jury konkursowe wyłoniło laureatów, 
wśród których znaleźli się:
I miejsce – Michał Kania (uczeń kl. II 
a); II miejsce – Michał Kowina (uczeń 
kl. I a); III miejsce (ex aequo) – Iga No-
wacka i Wiktoria Bielecka (uczennice 
kl. I a). Gratulujemy!
Z kolei, uczniowie klas IV - VIII 
uczestniczyli w VII edycji szkolnego 
konkursu historycznego „Michalina 
Chełmońska - Szczepankowska – Pa-
tronka Szkoły. Konkurs Wiedzy”.
Głównym celem konkursu była: po-
pularyzacja biografii Patronki Szko-
ły, wzbogacanie wiedzy o Michalinie 
Chełmońskiej - Szczepankowskiej, 
rozbudzanie zainteresowania jej twór-
czością, kształtowanie postaw patrio-
tycznych, kształtowanie umiejętno-
ści współpracy i współzawodnictwa, 
zachęcanie uczniów do korzystania z 
różnych źródeł wiedzy i samokształ-
cenia.
W turnieju wiedzy uczestniczyło 49 
uczniów klas IV - VIII, którzy mieli 
za zadanie rozwiązać w określonym 
czasie quiz, składający się z 30 niezwy-
kle szczegółowych pytań, dotyczących 
faktów z życia i twórczości poetki. 
Konkurs odbył się w dwóch katego-
riach wiekowych.
Laureatami konkursu w kategorii klas 
IV - V zostali:

I miejsce – Lena 
Kurek (kl. IV b); 
II miejsce – Oli-
wier Kusak (kl. 
IV a); III miejsce 
– Antonina Ma-
doń (kl. IV b); 
wyróżnienie – 
Dagmara Kania 
(kl. V).                                                                                                                                      
W kategorii klas 
VI – VIII laure-

atami zostali:
I miejsce – Szymon Rusiński (kl. VIII 
a); II miejsce – Emil Aranowski (kl. 
VII b); III miejsce – Natalia Aranow-
ska (kl. VI a).
Warto w tym miejscu dodać, że o 
miejscach na podium zadecydowały 
nie tylko zdobyte punkty, ale również 
czas, w jakim uczestnicy odpowiedzie-
li na poszczególne pytania. Wszystkim 
laureatom gratulujemy!
Dyplomy i nagrody książkowe, ufun-
dowane przez Dyrektor Szkoły panią 
Barbarę Moczulską i Radę Rodziców, 
zostaną wręczone laureatom po po-
wrocie do nauczania stacjonarnego.

/opr. X Placówka „Michalina” MKH 
im. AK ZR;

Biblioteka szkolna/
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Wsparcie samorządu Mazowsza 
dla Nieporętu i Serocka

Symboliczne obchody 
Święta Patrona Serocka

Ścieki z jachtów nie będą zanieczyszczać Zalewu Zegrzyńskiego. Na terenie Portu 
Nieporęt-Pilawa powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków oraz tężnia 
solankowa dla mieszkańców i turystów. Z kolei, Gmina Serock opracuje wstępne 
studium planistyczno-prognostyczne dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.

W ubiegły piątek, 23 kwietnia obchodziliśmy 
wspomnienie św. Wojciecha – Patrona Serocka. Z uwagi 
na obostrzenia związane z pandemią, tegoroczne 
uroczystości miały charakter symboliczny.

Oba projekty otrzymają wsparcie sa-
morządu Mazowsza w wysokości po-
nad 2,1 mln zł. W ubiegłą środę, 21 
kwietnia odbyło się podpisanie umów 
w tej sprawie pomiędzy marszałkiem 
województwa mazowieckiego Ada-
mem Struzikiem oraz burmistrzem 
Serocka Arturem Borkowskim i wój-
tem Nieporętu Maciejem Mazurem. 
W spotkaniu udział wzięła również 
radna województwa mazowieckiego 
Anna Brzezińska.
Kompleksowe uporządkowanie go-
spodarki ściekowej na terenie Portu 
Nieporęt-Pilawa oraz opracowanie 
wstępnego studium planistyczno-pro-
gnostycznego dla budowy linii kole-
jowej Zegrze – Przasnysz znalazły się 
wśród inwestycji, które otrzymały do-
finansowanie w ramach realizowanego 
przez samorząd Mazowsza „Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego”.

Pierwszy punkt odbioru ścieków 
na terenie Portu Nieporęt-Pilawa  

Głównym celem inwestycji jest ochro-
na wód Jeziora Zegrzyńskiego, naj-
większego zbiornika wody wokół 
metropolii warszawskiej, miejsca re-
kreacji i wypoczynku mieszkańców 
Mazowsza. Samorząd województwa 
na realizację tej inwestycji przekazał 
1,5 mln zł. 
W ramach inwestycji wybudowana 
zostanie sieć wodociągowa kanalizacji 
sanitarnej odprowadzającej ścieki so-
cjalno-bytowe z budynków znajdują-
cych się na terenie portu w Nieporęcie 
wraz z odbiorem ścieków z jednostek 
pływających po akwenie. Zamontowa-
ne zostaną także nowoczesne moduły 
toaletowo-sanitarne oraz wybudowa-
na zostanie tężnia solankowa ,która z 
całą pewnością podniesie atrakcyjność 
terenu portu. 
– Dzięki zastrzykowi finansowemu, jaki 
gmina Nieporęt otrzymała od samorzą-
du województwa mazowieckiego, na te-
renie Portu Nieporęt-Pilawa powstanie 
pierwszy i jedyny punkt odbioru ście-
ków z jednostek pływających po Jezio-
rze Zegrzyńskim oraz tężnia solankowa 
dla mieszkańców i gości odwiedzają-
cych gminę. Budowa tężni w czasach 
pandemii SARS-CoV-2 ma szczególne 
znaczenie terapeutyczne i rehabilitacyj-
ne. Jestem przekonany, że stanie się ona 
nie tylko niezwykle atrakcyjnym miej-
scem rekreacji i wypoczynku, ale przede 
wszystkim strefą rehabilitacji dla osób, 
które przeszły COVID-19 i cierpiących 
z powodu chorób układu oddechowego  
– mówi wójt gminy Nieporęt Sławomir 
Maciej Mazur. - Realizacja projektu w 
otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego pozwo-
li zachować ten niewielki ekosystem dla 
następnych pokoleń, zapewniając coraz 

bardziej zurbanizowanemu społeczeń-
stwu stałą i ogólnie dostępną możliwość 
kontaktu z żywą przyrodą – dodaje 
wójt gminy Nieporęt.

Opracowanie Wstępnego Studium 
Planistyczno-Prognostycznego 
dla zadania pn. „Budowa Linii 
Kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako 
realizacja szlaku „Kolei Północnego 
Mazowsza”

Inwestycja dotyczy opracowania do-
kumentacji studialnej dla nowego 
szlaku kolejowego, mającego stworzyć 
bezpośrednie połączenie kolejowe dla 
4 ośrodków miejskich północnego 
Mazowsza – Przasnysza, Makowa Ma-
zowieckiego, Pułtuska i Serocka. Stu-
dium Planistyczno-Prognostyczne da 
odpowiedź m.in. na pytanie o poten-
cjalne warianty trasy, będzie również 
dokumentem rozstrzygającym w kwe-
stiach środowiskowych, geologicznych  
i przestrzennych uwarunkowań reali-
zacji inwestycji. Samorząd Mazowsza 
na ten cel przeznaczył blisko 679 tys. 
zł.
– To wyraz naszej mazowieckiej so-
lidarności. Czas pandemii nie należy 

do łatwych. Samorządy lokalne często 
szukają dodatkowych źródeł wsparcia, 
by móc przeprowadzić niezbędne inwe-
stycje. Dlatego również i w tym roku za-
bezpieczyliśmy całkiem sporą kwotę, bo 
aż 250 mln zł na programy wsparcia. To 
ogromna pomoc, zwłaszcza gdy więk-
szość miast, gmin wykluczana jest ze 
wsparcia udzielanego w ramach progra-
mów rządowych tylko z powodu przy-
należności politycznej. My nie patrzymy 
na sympatie polityczne, wspieramy każ-
dego, kto o to wsparcie zabiega – podsu-
mował marszałek Adam Struzik.
– Wsparcie na kompleksowe uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej na tere-
nie portu Nieporęt-Pilawa jest istotne 
dla ich użytkowników, dla osób wypo-
czywających nad Jeziorem Zegrzyń-
skim, ale także dla ochrony przyrody i 
krajobrazu tego obszaru.
Druga inwestycja,  na którą podpisa-
liśmy dziś umowę jest bardzo ważna z 
perspektywy realizacji inwestycji doty-
czącej budowy linii kolejowej Zegrze-
Przasnysz. Dzięki temu wsparciu razem 
rozwijamy infrastrukturę służącą pu-
blicznemu transportowi zbiorowemu 
oraz zmniejszamy wykluczenie komu-
nikacyjne mieszkańców powiatów legio-
nowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i 
makowskiego. Na realizację tych inwe-
stycji przeznaczyliśmy ponad 2,1 mln 
zł – podkreśliła radna województwa 
mazowieckiego Anna Brzezińska.
Warto na zakończenie dodać, że in-
strument zadań ważnych to jeden ze 
sztandarowych programów wsparcia 
realizowanych przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. Tylko w tym 
roku, na jego realizację przeznaczono 
151 mln zł, z czego 95 mln zł na nowe 
projekty.

/opr. KW; źródło: 
M. Milewska – UMWM; 

foto: UMWM/

Okolicznościowy list z życzeniami z 
okazji Święta Patrona Serocka, skiero-
wał do mieszkańców burmistrz Artur 
Borkowski:
„Szanowni Państwo, drugi rok z rzędu 
przyjdzie nam obchodzić Święto Na-
szego Patrona, Św. Wojciecha w towa-
rzystwie jakże niechcianego gościa, ja-
kim jest rzutująca na wszystkie aspekty 
naszego życia samorządowego, ale też 
prywatnego pandemia. Jej niekorzyst-
ne oddziaływanie na życie i zdrowie 
przekłada się również na formę, treść 
i sposób obchodów święta tak mocno 
zakorzenionego w świadomości miesz-
kańców i chętnie odwiedzających gmi-
nę osób z zewnątrz.

Niezależnie od powyższych okolicz-
ności przekazuję Państwu najlepsze 
życzenia z okazji naszego święta, zdro-
wia, pomyślności w realizacji własnych 
zamierzeń, ale też poczucia satysfakcji 
z funkcjonowania w świecie lokalnego 
samorządu. Chciałbym także prze-
kazać serdeczne podziękowania za 
każdy przejaw zaangażowania w życie 
społeczne, za aktywność, inicjatywy, 
ale też za wyrozumiałość i obywatel-
ską postawę w tym jakże trudnym dla 
samorządów czasie weryfikacji ich 
roli i kondycji. Dziękuję za współpra-
cę partnerom ze świata samorządu, w 
tym samorządom partnerskim z kraju 
i zagranicy, instytucjom ze sfery admi-
nistracji rządowej, organizacjom spo-
łecznym i biznesowym.”
 W niedzielę, 25 kwietnia o godz. 11:00 
w Kościele p.w. Zwiastowania NMP w 
Serocku odprawiona została Msza Św. 
ku czci św. Wojciecha w intencji miesz-
kańców gminy Serock, która transmi-
towana była na kanale Parafii Serock w 
serwisie YouTube.
Jak podkreślił ksiądz celebrans w pięk-
nej, okolicznościowej homilii „mę-
czeństwo i świętość Wojciecha nie 
należą do przeszłości, dziś potrzebu-
jemy świadków wiary”. Wojciech stał 

się świętym u schyłku pierwszego ty-
siąclecia wiary chrześcijańskiej, a jego 
świadectwo wybrzmiało donośnie w 
całym Kościele powszechnym. Staje-
my wobec tego wielkiego świadka ży-
wej wiary. Męczeńskie zwłoki apostoła 
biskupa Wojciecha legły u fundamentu 
chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi. 
Ta krew stała się zasiewem nowych 
chrześcijan, tej wielkiej siły, dzięki któ-
rej przetrwała nasza Ojczyzna i wiara 
w naszej Ojczyźnie do dzisiaj.
Również w ubiegłą niedzielę o godzinie 
15:00 na fanpejdżu FB Izby Pamięci i 
Tradycji Rybackich w Serocku wyemi-
towana została ciekawa prelekcja dr 
Radosława Lolo – prof. AFiB, dyrek-

tora Ośrodka Badań nad 
Mazowszem ATENA, pt. 
„Żywot św. Wojciecha, 
patrona Serocka, w kon-
tekście drzwi gnieźnień-
skich.
Jak wskazuje dr Rado-
sław Lolo: „Trudno dziś 
jednoznacznie określić 
dokładnie, od kiedy Se-
rock wiązać należy z 
kultem św. Wojciecha 
(…). Według badań ks. 
Tadeusza Żebrowskiego 
w wielu miastach pół-

nocnego Mazowsza już wówczas (po-
czątek XV w. - red) rozpowszechnione 
było przekonanie, że św. Wojciech po-
dążał na swoją misję do Prus właśnie 
szlakiem prowadzącym przez północ-
ne Mazowsze. Musiał więc nawiedzić i 
zatrzymać się w tutejszych ośrodkach 
grodowych. To spowodowało, że wła-
śnie w XIV i początkach XV wieku 
wiele miast w tym rejonie przyjmowa-
ło św. Wojciecha jako swego patrona. 
(…) W roku 1618 serocki kościół far-
ny zmienił wezwanie na obecne, czyli 
Zwiastowania NMP (…). Zawirowania 
polityczne w XIX i XX wieku sprawiły 
z kolei, że św. Wojciech przestał być 
oficjalnym patronem miasta. Powrócił 
on w tej funkcji dzięki uchwale samo-
rządu w 1995 roku. W swym obecnym 
oficjalnym heraldycznym wizerunku 
jego postać nawiązuje do najstarszych 
przedstawień znanych ze sfragistyki 
miejskiej”.
(W 2006 r. do serockiego kościoła 
sprowadzono z Gniezna relikwie mę-
czennika. 30 kwietnia 2017 r. biskup 
Diecezji Płockiej Piotr Libera przeka-
zał mieszkańcom miasta dekret papie-
ski potwierdzający patronat św. Woj-
ciecha nad Serockiem).

/opr. KW, źródło: UMiG Serock/



» MATRYMONIALNE
Poznam panią z bliskich okolic i z Długosio-•	
dła. Jestem w związku. 
Tel. 511-664-309.    

» 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.     (3)

» 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.

»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.       (3)

 

» OGRODNICZE
Wyprzedaż tuj z gruntu i w donicach, ceny •	
producenta: szmaragd, kórnik, branand.  
Różne wielkości. Tel: 500-674-625.          
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RZEŹNIA KUPI BYDŁO POURAZOWE 
DO UBOJU Z KONIECZNOŚCI. 
TEL. 511-075-866, 662-396-670.    (2)

RADZYMIN l Wielki sukces burmistrza Krzysztofa Chacińskiego

król - Mix
Posadzki betonowe 

z mixokreta, 
zacieranie 

mechaniczne. 
tel. 797 357 222 (35)

0

(kr)

9 mln zł dla Gminy 
Radzymin na budowę
II etapu al. Lecha 
Kaczyńskiego!!!
Gmina Radzymin otrzyma blisko 9 mln złotych z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 
II etapu al. Lecha Kaczyńskiego (od ul. Mokrej do 
ul. Wyszyńskiego). – To piękna historia o tym, że wielkie 
rzeczy biorą się ze śmiałych pomysłów – cieszy się 
burmistrz Krzysztof Chaciński.

W minioną środę, 21 kwietnia Premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 
kolejnej edycji Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, w ramach której Gmi-
na Radzymin otrzymała blisko 9 mln 
zł na budowę drugiego etapu al. Lecha 
Kaczyńskiego, nazywanej północną 
obwodnicą Radzymina.
– To, co niedawno wydawało się być 
poza naszym zasięgiem, jest już na 
wyciągnięcie ręki. To piękna historia 
o tym, że wielkie rzeczy biorą się ze 
śmiałych pomysłów. Kilka lat temu 
niedowierzano, że ruch ciężarowy z 
centrum Radzymina da się wyprowa-
dzić, gdy już zaprojektowano Drogę 
Północną (dziś Kaczyńskiego) powstał 
problem sfinansowania jej budowy. 
Problem, który dziś został całkowicie 
rozwiązany – mówił, nie kryjąc zado-
wolenia burmistrz Radzymina Krzysz-
tof Chaciński, a następnie dodał:
– Kilka miesięcy temu Radzymin 
otrzymał z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych 12 mln zł dofinanso-
wania do budowy pierwszego etapu. 
Dziś trwa już jego budowa, a warty 19 
mln zł kontrakt realizuje firma „Czy-
stość”. Jednak dopiero realizacja dru-
giego etapu (od ulicy Mokrej do ul. 
Wyszyńskiego) nada całej inwestycji 

sens. 
Wiele osób przyczyniło się do tego 
sukcesu począwszy od radnych, którzy 
podzielili moją wizję budowy tej dro-
gi, przez projektantów – firmę VIA-
NIFRA, pracowników nadzorujących 
projekt – Jolantę Marchewkę, Mariu-
sza Kierszulisa, pracowników pozy-
skujących środki zewnętrzne – Emi-
liięKamińską, Martę Tumankiewicz, 
po osoby które wspierały ten wniosek 
na kolejnych etapach – Starostę Woło-
mińskiego Adama Lubiaka i Marzenę 
Małek – to nasz wspólny sukces!
Burmistrzowi Radzymina serdecznie 
gratulujemy. Ziszczający się sen o al. 
Lecha Kaczyńskiego, za sprawą której 
wyprowadzony zostanie ruch ciężaro-
wy z centrum miasta, to niewątpliwie 
największy sukces w tej kadencji.
I etap budowy północnej obwodnicy 
Radzymina jest już realizowany. Trwa 
m.in. budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic: Weteranów, Przemysłowej i Księ-
życowej.
Jak informuje Gmina Radzymin 
wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, 
aby oba etapy al. Lecha Kaczyńskiego 
były gotowe już w 2022 roku.

/opr. KW/
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Niebezpieczny precedens, wyjście 
przed szereg czy moralny obowiązek?

Dawny Cmentarz Ewangelicki 
w nowej odsłonie
Budowa skweru przy ul. Polnej w Radzyminie dobiegła 
końca. W miejscu, w którym niegdyś znajdował się 
cmentarz ewangelicki powstał urokliwy park z fontanną 
i strefą pamięci.W ubiegły poniedziałek, 26 kwietnia odbyła się w trybie zdalnym 31. Sesja Rady 

Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni po dyskusji podjęli uchwałę w sprawie 
odebrania tytułu Honorowego Obywatela Radzymina arcybiskupowi seniorowi 
Sławojowi Leszkowi Głódziowi. O budzącej kontrowersje wśród mieszkańców sprawie, 
przesądził… jeden głos.

Warto wybrać się na wiosenny spa-
cer, aby naocznie przekonać się o tym, 
jak bardzo zmieniło się to zaniedbane 
przez lata miejsce. (Oficjalne otwarcie 
skweru zaplanowane jest na najbliższy 
piątek, 30 kwietnia).
To pierwszy z parków, zrewitalizowa-
nych w ramach projektu „Zielony Ra-
dzymin”, na który Gmina Radzymin 
pozyskała znaczące dofinansowanie 
unijne. Trzeba przyznać, że środki te 
zostały bardzo dobrze wykorzystane.
Płyty i pomniki nagrobne, które prze-
trwały, zostały wyeksponowane w 
części poświęconej pamięci historycz-
nej parku - całość została podzielo-
na właśnie na strefę historyczną - za 
symbolicznie zamkniętą „dla żywych” 
odnowioną bramą cmentarną i strefę 
rekreacyjną z altankami i stolikami do 

gry w szachy.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości w 

strefie pamięci pojawi się rów-
nież tablica, przypominająca 
o ofiarach zbrodni hitlerow-
skich. W tym miejscu Niemcy 
w okresie II wojny światowej 
rozstrzeliwali mieszkańców Ra-
dzymina. Niewątpliwie, trwałe 
upamiętnienie zamordowanych 
uwieńczyłoby dzieło rewitaliza-
cji skweru.

/opr. RL/

Trudno powiedzieć, co kierowało rad-
nymi w Radzyminie przy podejmowa-
niu tej smutnej skądinąd decyzji. Czy 
było to działanie pod wpływem mod-
nych ostatnio trendów, wyjście przed 
szereg czy moralny obowiązek?
Na te pytania niech odpowiedzą sobie 
sami mieszkańcy, po przesłuchaniu 
dyskusji, jaka poprzedziła podjęcie 
kontrowersyjnej uchwały. (Nagranie 
sesji dostępne jest na kanale Gminy 
Radzymin na platformie YouTube). W 
ocenie burmistrza Radzymina Krzysz-
tofa Chacińskiego, który przygotował 
projekt uchwały, było to swego rodzaju 
działanie uprzedzające, zanim wnio-
sek w tej sprawie (napisany być może 
wulgarnym językiem) złożą oburzeni 
mieszkańcy. (Ponoć do burmistrza 
wpłynęło… kilkanaście e-maili w tej 
sprawie). W trakcie dyskusji, przed 
zbyt pochopnym wydawaniem wyro-
ków i osądzaniem arcybiskupa prze-
strzegała radna Agnieszka Kacprzak 
przypominając, że radni mają poważ-
niejsze problemy, którymi powinni 
się zająć. O rozsądek apelował także 
radny Przemysław Śledź wskazując, że 
komunikat Nuncjatury Apostolskiej 
nie powinien być podstawą prawną do 
rozważań Rady Miejskiej w świeckim 
państwie, w którym nie toczy się jesz-
cze w tej sprawie postępowanie proku-
ratorskie, ani tym bardziej nie zapadł 
wyrok sądu. Przestrzegał za to, przed 
niebezpiecznym precedensem, jakim 
będzie odebranie tytułu Honorowego 
Obywatela Radzymina. „My nie dys-
kutujemy o plotkach na targu tylko o 
komunikacie Stolicy Apostolskiej. Nie 
będę oceniał działalności organów 
państwowych” – skwitował burmistrz. 
Trudno jednakże oprzeć się wrażeniu, 

jakoby jedną z naj-
zagorzalszych zwo-
lenniczek odebrania 
honorowego tytułu, 
była radna Elżbieta 
Darka, która w 2006 r. 
głosowała za jego 
nadaniem, a która 
kilkanaście dni temu 
na łamach powia-
towego tygodnika 
tłumaczyła, że zagło-
sowała wówczas bez 
przekonania. Pod-
czas poniedziałko-
wej sesji Pani Radna, 
będąca pedagogiem 
z wieloletnim do-
świadczeniem z tru-
dem panowała nad 
emocjami. Do tego 
stopnia, że trzeba 
było powtórzyć gło-
sowanie, ponieważ 
przy pierwszej pró-
bie zagłosowała przez pomyłkę prze-
ciwko podjęciu uchwały. Ostatecznie, 
w powtórnym głosowaniu to właśnie 
jej głos okazał się decydujący.
Uchwałę w sprawie odebrania tytułu 
Honorowego Obywatela Radzymina 
arcybiskupowi seniorowi Sławojowi 
Leszkowi Głódziowi poparło 11 rad-
nych przy 9 głosach sprzeciwu i jed-
nym głosie wstrzymującym się.
Z wypowiedzi burmistrza można 
wnioskować, że o decyzji Rady Miej-
skiej, pozbawiony honorowego oby-
watelstwa Arcybiskup poinformowany 
zostanie listownie.
Smutny to dzień dla Radzymina, cho-
ciaż trzeba zgodzić się z finezyjnymi 
słowami radnej Elżbiety Darki: „My 

nie karzemy Arcybiskupa, tylko odbie-
ramy przywilej”.
Rzeczywiście to nie jest kara, ale prze-
stroga. Niech żyjący, obecni Honorowi 
Obywatele mają się na baczności, bo 
tytuł, o który nie zabiegali do czegoś 
ich jednak zobowiązuje. Niech przy-
szli i potencjalni nominaci poważnie 
się zastanowią, zanim zostaną nim 
uszczęśliwieni na siłę. Zaprawdę, nie 
każdy godzien jest tytułu tak zacnego i 
świętego grodu, który co prawda nigdy 
nie leżał i nie leży w granicach archi-
diecezji gdańskiej, za to jego samorząd 
wewnętrzne regulacje Stolicy Apostol-
skiej respektuje. W końcu ma w herbie 
Oko Opatrzności.

/Rafał S. Lewandowski/

TREŚĆ UZASADNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ODEBRANIA TYTUŁU HONOROWEGO 
OBYWATELA RADZYMINA ARCYBISKUPOWI SENIOROWI SŁAWOJOWI LESZKOWI GŁÓDZIOWI:

Po publikacji komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 
w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia, opublikowanego w dniu 29 marca 2021 na stronach 
Konferencji Episkopatu Polski, do przedstawicieli władz 
gminy zaczęły docierać głosy społeczne, że Arcybiskup nie 
jest godny tytułu „Honorowego Obywatela Radzymina.”
Stolica Apostolska poinformowała w tym komunikacie 
m.in. iż wskutek przeprowadzonego postępowania, które 
dotyczyło „sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Lesz-
ka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych 
przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich”, 
arcybiskupowi seniorowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi 
nakazano zamieszkanie poza archidiecezją gdańską, zakaza-
no udziału w jakichkolwiek publicznych celebracjach reli-
gijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji 
gdańskiej oraz nakazano wpłatę z osobistych funduszy na 
rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność 
prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.
Decyzja Stolicy Apostolskiej potwierdza wcześniejsze do-
niesienia medialne o nadużyciach, jakich hierarcha dopuścił 
się wobec wspólnoty archidiecezji gdańskiej. Pokazuje też, 
że jego postępowanie i zaniechania doprowadziły do krzyw-
dy co najmniej jednej osoby małoletniej, wspomnianej w 
komunikacie, a być może też wielu innych ludzi. Stanowi 
też potwierdzenie, że hierarcha brał udział wpiętnowanym 
obecnie w dyskusji publicznej procederze ukrywania przez 
niektórych księży i dostojników kościelnych informacji o 
seksualnych nadużyciach osób duchownych wobec osób 
nieletnich. Sformułowanie „inne kwestie związane z zarzą-
dzaniem archidiecezją”, użyte w komunikacie Nuncjatury 
Apostolskiej, sugeruje, że abp. S. L. Głódź ma na sumieniu 
wiele innych działań lub zaniechań, niegodnych jego stano-
wiska i pozycji w kościele i społeczeństwie. Abp. Sławoj Le-
szek Głódź przyczynił się w ten sposób do szerokiej krytyki 
kościoła katolickiego, jakiej jesteśmy obecnie świadkami 
w przestrzeni publicznej. W preambule Uchwały nr 535/
XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycz-

nia 2018r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień 
przez Burmistrza Radzymina i Radę Miejską w Radzyminie 
oraz zasad i trybu ich nadania czytamy: „Doceniając posta-
wę życiową i dokonania instytucji oraz obywateli, którzy 
swoim postępowaniem stanowią wzór do naśladowania dla 
mieszkańców Gminy Radzymin (...)”. Postanowienie Stolicy 
Apostolskiej wobec abp. Sławoja Leszka Głódzia dowodzi, 
że w aspektach ocenionych przez Stolicę Apostolską nie 
można go stawiać za wzór do naśladowania, ani podawać 
go jako wzoru postaw życiowych. Z powyższych powodów 
nie można nadal stawiać abp. Sławoja Leszka Głódzia za 
wzór czy postać godną naśladowania poprzez wyróżnienie 
tytułem Honorowego Obywatela Radzymina, i to pomimo 
współpracy, jaka miała miejsce pomiędzy Gminą Radzymin 
a księdzem arcybiskupem w okresie, gdy był on ordynariu-
szem Diecezji Warszawsko-Praskiej w latach 2004-2008.
Nieaktualne stają się słowa uzasadnienia do uchwały z 2006 
r., przyznającej arcybiskupowi Honorowe Obywatelstwo 
Radzymina. W ówczesnym uzasadnieniu odniesiono się 
m.in. do wychowania dzieci i młodzieży oraz wdrażania wy-
sokich standardów etycznych, co po decyzji Stolicy Apostol-
skiej ws. księdza arcybiskupa nie ma już zastosowania. W 
treści uzasadnienia z2006 r. czytamy m.in.: „Nadanie Jego 
Ekscelencji Arcybiskupowi gen. dyw. Sławojowi Leszkowi 
Głódziowi Ordynariuszowi Diecezji Warszawsko-Praskiej 
tytułu Honorowego Obywatela Radzymina stanowi dowód 
naszej wdzięczności za wszechstronną działalność na rzecz 
upowszechniania i pielęgnowania historii i tradycji Radzy-
mina (...). Na wielkie uznanie zasługują również wysiłki Jego 
Ekscelencji, zmierzające –poprzez wielostronną analizę ta-
kich wartości, jak : ojczyzna, naród, obronność, demokracja 
i suwerenność –do wychowania patriotycznego i obywatel-
skiego dzieci i młodzieży. (...) Jego Ekscelencja Arcybiskup 
gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź cieszy się niekwestionowa-
nym autorytetem i zaufaniem, kreuje wzorce, wdraża wyso-
kie standardy etyczne.”


