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Spływy kajakowe, podglądanie
czarnego bociana, jelenia albo
wypoczynek w klimacie „Stulecia
Winnych”? To możliwe bliżej niż się
nam wydaje. Czytaj na str. 4
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Lokalna turystyka – zwiedzajmy, odkrywajmy!
Rozmach, łuki, przypory, rozeta, czerwona cegła to elementy, które odnajdziemy w bryle kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Postoliskach (gmina Tłuszcz). Chociaż nie powstał w średniowieczu nosi znamiona dawnej architektury. Dziś, kiedy ze względu na epidemię
szukamy alternatywy dla tradycyjnej turystyki, pogłębienie poszukiwań w przestrzeni lokalnej może stać się źródłem wielu wspaniałych
doświadczeń.
ZDJĘCIE UDOSTĘPNIONE Z GMINY TŁUSZCZ

Mariusz Pazio
Wiele miejsc i obiektów poznajemy dzięki pracy pasjonatów historii, regionalistów. Dzieje kościoła
w Postoliskach zostały gruntownie przedstawione przez Marcina
Ołdaka. Informuje m.in., że przed
wiekami parafia powstała na peryferiach, w słabo zaludnionym,
leśnym, biednym obszarze, a impulsem do zbudowania świątyni
mogło być położenie przy ważnej
drodze z Warszawy na Litwę.

POTOP TAKŻE W POSTOLISKACH
Według odnalezionych przez
autora opracowań informacji,
pierwszy, drewniany kościół został
ufundowany w 1540 roku przez kanonika wileńskiego i pułtuskiego
Stanisława Dąbrówkę oraz właściciela wioski Andrzej Postolskiego.
O świątynie dbano, dekorowano,
m.in. przyczyniał się do tego w latach 30. XVII wieku Stefan Dobrogost Grzybowski – starosta kamieniecki i warszawski, jednocześnie
kasztelan lubelski, wszechstronnie wykształcony m.in. w Bolonii
i Padwie. W 1635 r. wybudowano
dla niego istniejący do dziś pałac
w sąsiadującej z Postoliskami miejscowości Chrzęsne, który warto
i trzeba obejrzeć przy okazji wycieczki do Postolisk. Jak podaje
Marcin Ołdak w swoich artykułach,
w najstarszej, zachowanej parafialnej księdze znajduje się wzmianka
o złupieniu świątyni m.in. podczas
potopu szwedzkiego. W tym czasie
zrujnowane zostały także Tłuszcz,
Sulejów i kościół w Klembowie (to
kolejne punkty, których nie może
zabraknąć na trasie wycieczki).

ODBUDOWA I KOLEJNE
PRZECIWNOŚCI
W drugiej połowie XVII wieku
odbudowywano świątynię. Działania wspierali m.in. przedstawiciele rodu Grzybowskich, właścicieli
Chrzęsnego. 20 marca roku 1699
kościół w Postoliskach został konsekrowany przez biskupa płockiego
Andrzeja Chryzostoma Załuskiego.
Po szerszy zakres szczegółów dotyczący kolejnych dziesięcioleci
warto sięgać, czytając teksty Marcina Ołdaka. My przejdziemy do
czasów Powstania Styczniowego,
po którym znaczna część dóbr kościelnych została przejęta na rzecz
zaborcy. Aby nie stracić wszystkiego, mieszkańcy przekazali część
kościelnej własności na powołanie
pierwszej, wiejskiej szkoły.
Dbano też o samą świątynię.
W 1875 roku zaczęto odnowienie
i ozłocenie dwóch z czterech ołtarzy bocznych, ambony i chrzcielnicy, które można zobaczyć także

obecnie. Znów część prac wsparł
kolejny właściciel Chrzęsnego.
Tym razem Wincenty Koskowski.
Odnowiono też feretrony procesyjne, co spowodowało powstanie opinii, że Postoliska są drugim
Rzymem.

BUDOWA NOWEJ ŚWIĄTYNI
Jak podaje Marcin Ołdak, w roku
1907 proboszczem parafii został
ksiądz Wacław Koskowski, który na
własną prośbę został przeniesiony
do Postolisk i tu znalazł swoje życiowe powołanie. Projekt kościoła
opracowywał Hugon Kudera oraz
Włodzimierz Pawłowski. Styl określano jako romańsko-gotycki z XIII
stulecia. Budowlę miała wieńczyć
jedna wieża. Długość trzech naw
we wnętrzu – 82 łokcie. Szerokość

naw: krzyżowej – 42 łokcie, głównej
– 15 łokci. Wysokość prezbiterium
wynosiła 26 łokci. Wieża miała być
wysoka na 107 łokci. Pojemność
świątyni – 3000 wiernych. Koszty budowy 50 000 rubli. Administracja rosyjska nie patrzyła przychylnym okiem na tę inicjatywę.
Długo nie wydawano pozwolenia
na budowę. Zwlekano pięć lat, ale
przez ten czas w tajemnicy przed
zaborcą proboszcz i parafianie wykonali szereg prac. Na kolejnych
etapach działań we wsi Stryjki, na
gruncie wydzierżawionym od gospodarza Stanisława Siennickiego
pobudowano cegielnię polową,
gdzie wykonano charakterystyczną, czerwoną cegłę w ilości około
miliona sztuk. Ciekawym budulcem były także kamienie polne,
które zbierali i przywozili miesz-

kańcy. Zbudowano z nich schody,
cokół i osiem filarów do prezbiterium. Budowę kontynuowano
przez lata. Po nadejściu niemieckich władz okupacyjnych zakazano
wzniesienia wieży na planowaną
wysokość. Niemniej najważniejsze prace wykonano do 1918 roku.
Biednej, wiejskiej parafii udało się,
mimo przeciwności, wznieść potężny, neogotycki kościół. 25 maja
1919 roku ksiądz Wacław Koskowski rozpoczął poświęcenie nowego kościoła odprawiając w nim
pierwszą Mszę Świętą. Oczywiście
istniał jeszcze wtedy stary, drewniany kościół, skąd przeniesiono
relikwie św. Stanisława Biskupa
Męczennika, św. Agnieszki oraz św.
Felicissimy. Na uroczystość do Postolisk przybył prymas Aleksander
Kakowski – najważniejszy wów-

czas hierarcha kościelny w Polsce.
Dojechał także biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall.

WARTO ZOBACZYĆ
Dziś świątynia nadal robi wielkie
wrażenie, spotęgowane znajomością i tajemnicą wypływającą z jej
dziejów. Otoczona jest wspaniałą
opieką. Niedawno do kościoła wrócił po renowacji obraz mistrza Kotarbińskiego przedstawiający anioła cmentarnego. Cenione dzieło
trafiło do świątyni w Postoliskach
w 1920 roku za sprawą właściciela
Dębinek, księcia Michała Woronieckiego. Obecnej renowacji podjęli się specjaliści z Akademii Sztuk
Pięknych.
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Transport
w dniu wyborów

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl

Wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się (np. osoby starsze, na wózkach inwalidzkich),
mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych zapewnionego przez Powiat Wołomiński. Informacje
i rezerwacje: DPS Radzymin, tel. 501 097 676 – dla mieszkańców Radzymina, Dąbrówki, Tłuszcza, Klembowa, Jadowa,
Strachówki; DPS Zielonka, tel. 530 696 766 – dla mieszkańców Wołomina, Kobyłki, Ząbek, Marek, Poświętnego, Zielonki.
Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są do soboty,
27 czerwca, do godz. 12.00.
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Arcydzieło
w Wołominie i Kobyłce
W piątek, 26 czerwca o godz.
19.00 w kościele pw. św. Józefa
Robotnika w Wołominie i w piątek,
3 lipca o godz.19.00 w bazylice św.
Trójcy w Kobyłce usłyszymy „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na
Krzyżu” Josepha Haydna w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Kameralnej „SONATA” im. Bogumiła
Łepeckiego. To arcydzieło światowej literatury sakralnej. Koncert
online: tinyurl.com/orkiestrasonata,
tinyurl.com/sonataorkiestra

Sosnowski
w Wołominie
W sobotę, 4 lipca o godz. 19.00
w Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17 odbędzie się koncert Sosnowskiego – songwritera i gitarzysty.
Jego talent dostrzegł m.in. Organek,
który wykonał z nim podczas trasy
Męskiego Grania utwór „Run On”.
Darmowy bilet można pobrać
na stronie: https://biletyna.pl/koncert/Bezplatne-bilety-na-koncert-Sosnowskiego. Koncert będzie
również transmitowany online. Informacje: www.mdkwolomin.pl.
FAKTY.SAMORZĄD

Dzikie wysypiska
w Poświętnem

O problemie dzikich wysypisk śmieci opowiedział nam
Sylwester Niźnik, wójt gminy
Poświętne.
Z problemem dzikich wysypisk
śmieci i pozostawiania odpadów
w lasach mamy do czynienia od
wielu lat nie tylko na terenie gminy Poświętne, ale w całej Polsce.
„Posiadacze odpadów” zwykle nie
są odpowiedzialni, a często również nie są świadomi nielegalnego składowania odpadów na ich
nieruchomościach. W interesie
nas wszystkich jest stworzenie
możliwości identyfikacji osób
nielegalnie wyrzucających odpady do lasów lub nawet zatrzymania sprawców przestępstw na
„gorącym uczynku”. Dlatego też
podjęliśmy decyzję o budowie
sieci monitoringu wizyjnego, który obejmie teren całej gminy.
Więcej na stronie.

Chcą podnieść mandaty. Jestem na nie!
Znów przełożono reformę przepisów, zgodnie z którą za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza terenem
zabudowanym kierowca straci prawo jazdy, a limit 50 km/h w terenie zabudowanym miałby obowiązywać przez
całą dobę. Jestem przeciwny takiemu rozwiązaniu, bo nie wierzę.

Kamil Gumienny
mieszkaniec Wołomina

Na początku pochylę się nad
tematem ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Jak
podaje Komenda Główna Policji
w dokumencie Wypadki drogowe
w Polsce w 2019 roku, 70,8% wypadków ma miejsce w ciągu dnia.
Pozostałych około 30% zdarzeń
ma miejsce w czasie zmroku,

Kiedyś już pisałem o tym, jak bawią mnie spieszki na drogach szybkiego ruchu. Migają długimi światłami w swoich służbowych kombi

CIĘŻKO O DZWON NA
AUTOSTRADZIE
Na autostradach i drogach ekspresowych ma miejsce odpowiednio 1,4% i 1,5% wszystkich wypadków. Fakt, większość z nich została
zakwalifikowana jako „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, jednak aby pomiary szybkich
kierowców były niepodważalne,
muszą być wiarygodne.
Najpierw powinniśmy zająć się
wiarygodnością pomiarów, a dopiero później brać się za karanie.
Tyle tyko, że prawko stracicie na
miejscu i właściwie nie ma normalnej drogi odwoławczej. Sąd może
zwrócić prawo jazdy, jeśli uzna,
że pomiar był nieprawidłowy. Nikt
jednak nie zwróci straconego czasu.
FAKTY.PODRÓŻE

Raport Miasta Marki bez
informacji o miejskich spółkach?

Nad łąkami
w Wołominie

W tym roku wyjątkowo długo poczekamy na debatę nad raportem o stanie gminy.
W związku z pandemią Sejm wydłużył termin na jego sporządzenie do końca lipca.
Tymczasem w Markach trwa dyskusja o kształcie i minimalnej zawartości tego
dokumentu.

Rozległość i dostępność parku pod położonym na wzniesieniu muzeum Wacława
i Zofii Nałkowskich pozwala
na bezpieczny odpoczynek
na trasie swojej lokalnej podróży połączony z możliwością dotknięcia interesującej
przeszłości.
MP

Mikołaj Szczepanowski
radny miasta Marki

Przy okazji publikacji ubiegłorocznej wersji dokumentu przez
Burmistrza Marek zwróciłem
uwagę, że brakuje w nim podstawowych kwestii – analizy finansów gminy oraz informacji o stanie spółek komunalnych.

Bez pokazania stanu finansów
miasta, w tym zadłużenia, nie
sposób ocenić jest sytuację samorządu. W zasadzie taki raport
jest wtedy jedynie laurką, nad
którą ciężko debatować. Równie
ważne jest pokazanie w raporcie stanu spółek komunalnych.
Przejmują one coraz więcej zadań
samorządu, w przypadku Marek
mowa o budowie i zarządzaniu
siecią kanalizacyjną, wodociągową oraz placówkami edukacyjnymi. Raport jest przygotowywany
nie tylko dla radnych, ale przede
wszystkim dla mieszkańców.
Dokument powinien w sposób
kompleksowy, ale też przystępny pokazywać sytuację mareckiego samorządu. Bez informacji
z miejskich spółek będzie tam

pokazany tylko ułamek rzeczywistości. A cały dokument, mimo ogromu
pracy, jaki włożą w niego urzędnicy,
będzie bezużyteczny.
Z tego powodu klub radnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej złożył projekt uchwały, która
porządkuje treść i określa szczegółowe wymogi co do raportu. Wskazuje obszary, które trzeba omówić
w dokumencie (w tym stan finansów
i sytuacje miejskich spółek) oraz
zobowiązuje burmistrza do przeprowadzenia analizy porównawczej
względem ubiegłego roku.

DEBATA NAD STANEM SPÓŁEK
W projekcie znalazł się też przepis sugerowany przez Fundację Batorego, dotyczący publikacji listy
radnych zatrudnionych w urzędzie
miasta oraz miejskich jednostkach
i spółkach. Pod koniec maja nad
projektem pochylili się członkowie Komisji Rewizyjnej. Główną
osią dyskusji była kwestia zawarcia

w raporcie informacji o stanie
finansów spółek komunalnych.
Burmistrz uważa, że w raporcie
powinny być zawarte dane ze
sprawozdania finansowego, a to
zgodnie z prawem może być zatwierdzone nawet pod koniec
czerwca (podczas gdy raport co
do zasady należy przekazać radnym do 31 maja). W mojej ocenie
wystarczyłyby bieżące informacje z adnotacją, że zostały opracowane na dany dzień i nie były
weryfikowane w procedurze
przewidzianej dla sprawozdania
finansowego. Z całą pewnością
lepiej podać takie informacje niż
żadne.
Debata nad projektem trwała
dosyć długo i ostatecznie zdecydowano przenieść dyskusje na
kolejne posiedzenie. W ten sposób w pracy nad uchwałą będzie
można uwzględnić rozwiązania,
jakie władze miasta przyjęły w raporcie za 2019 rok, który wkrótce
trafi do rąk mareckich radnych.

Obecny pełen zieleni, miejsc rekreacji i ścieżek park otacza rodzinny dom Zofii Nałkowskiej, zbudowany w 1895 r. przez ojca pisarki
– Wacława Nałkowskiego. Drewniany domek, obecne muzeum (dostępne od wtorku do niedzieli) zlokalizowany jest pomiędzy Wołominem
a Kobyłką. W przeszłości był salonem literackim, miejscem spotkań
i dyskusji. Wacław Nałkowski pisał
tu swoje geograficzne książki, Zofia
Nałkowska – powieści, a jej siostra
Hanna miała tu pracownię rzeźbiarską. Obecnie wnętrze to można
zobaczyć i dodatkowo spacerować
oraz odpocząć w rozległym parku,
który czynny jest także poza godzinami otwarcia muzeum.
FOT. RD

Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść płatnych reklam i anonsów.

NIE DEPNIESZ NA
AUTOSTRADZIE

z czterema kółkami na grillu, bo zawsze im spieszno. Mówiąc delikatnie, nie trawię takich ludzi i jestem
za karaniem.
Nie wierzę jednak w dokładność
pomiarów w radiowozach wyposażonych w wideorejestratory. W artykułach, na które trafiam w sieci,
pojawia się coraz więcej wątpliwości
co do wiarygodności tych urządzeń.
Czyją prędkość rzeczywiście mierzy
radiowóz? W pomiary odcinkowe
mogę uwierzyć, ale te wykonywane
w ruchu nie są dla mnie wiarygodne, bo do przeprowadzenia prawidłowego pomiaru mierzący oraz
mierzony muszą jechać ze stałą
prędkością. Polecam wpisać sobie
w wyszukiwarkę internetową frazę
„czyją prędkość mierzy radiowóz?”.
Miłej lektury.
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świtu i nocy. Będzie nieco wróżenia
z fusów, ale nie wierzę, że ta zmiana w jakikolwiek sposób wpłynie na
ograniczenie liczby wypadków. Tych
10 km/h w czasie nocy nazwałbym
różnicą marginalną w kontekście
wypadków.
Czy obniżenie dopuszczalnej
prędkości sprawi, że ludzie nagle zaczną jeździć wolniej? Że będzie to prędkość „przepisowa +10”,
a nie „przepisowa +40”? Edukacja
coś zmieni. Może różnica pokoleniowa.
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi
mieszkańców woj. mazowieckiego, szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec –wrzesień), kiedy
występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.
Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat, legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem mogą
się zgłaszać do Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do terenowych oddziałów oraz na akcje
krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Harmonogram akcji
krwiodawstwa: http://www.rckik warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Oddaj krew!
FAKTY.FELIETON

30 lat temu w Zielonce
Minęła 30. rocznica powstania demokratycznego samorządu w naszych gminach.
Pierwsze wolne i demokratyczne wybory z 1990 roku uważane są za jedną
z najważniejszych reform w kraju po odzyskaniu suwerenności.

Zielonka, rok 1989. Na fali ogólnokrajowej akcji powołano w Zielonce Komitet Obywatelski „Solidarność”. Zgromadził on chyba
wszystkich niezależnych liderów
z miasta, którzy byli zaangażowani w szeroką gamę aktywności,
zazwyczaj – chociaż nie zawsze –
podziemnych.

uczestnicy próbowali publikować
wspomnienia z własnych notatek.
Taką próbę na 10-lecie, w 2000
roku podjęła dla „Gazety Zielonki”
nieżyjąca już nestorka Komitetu –
Krystyna Burandt. Napisała wtedy: „Było nas 16 osób: Michał Kulczycki, Juliusz Kulczycki, Jolanta
Skłodowska, Magda Hniedziewicz,
Piotr Kapela, Henryk Gąska, Krystyna Wierzbicka, Krystyna Rafalik, Anna Turek, Wiesława Bulik,
Leszek Zielenkiewicz, Grzegorz
Dudzik, Paweł Wróbel, Mirka Kozakiewicz, Lucyna Dudzik i Krystyna Burandt”. Dodałbym jeszcze
profesora Macieja Gutowskiego,
historyka sztuki mieszkającego
w Zielonce. Choć nadal wydaje mi
się, że lista jest niepełna.

KOMITET OBYWATELSKI
„SOLIDARNOŚĆ”

PIERWSZE WYBORY
SAMORZĄDOWE

Dołączyły do niego osoby związane z NSZZ Solidarność, z harcerstwem, ze środowisk przykościelnych, z niezależnych środowisk
artystycznych i inne osoby, które
miały doświadczenie w działalności na rzecz jakichś grup czy idei.
Dokładny skład Komitetu, ze
wszystkimi, którzy dołożyli do
inicjatywy swoją cegiełkę, byłoby pewnie dziś trudno odtworzyć. Na szczęście jego ówcześni

Grupa w 1990 roku zorientowana była na przygotowaniu społeczności do przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów
samorządowych. Większość członków Komitetu stała się kandydatami na radnych i odniosła sukces, bo
zespół wprowadził do Rady Miasta
Zielonka 19 osób na 22 miejsca.
Rozpoczęła się intensywna praca na rzecz Zielonki, a jednocześnie poligon nowych doświadczeń.

Grzegorz Dudzik

Do rozwiązania były podstawowe
sprawy dla miasta: przeciążona
edukacja, wodociąg, kanalizacja,
bezpieczeństwo, ulice, porządkowanie stanu nieruchomości miejskich. Sesje potrafiły trwać 12 godzin (od południa do północy), ale
było wiadomo, że tematy omówione zostaną dogłębnie i z ogromnym zaangażowaniem.
Nie tylko z sentymentu najlepiej
wspominam właśnie tę pierwszą
kadencję, kiedy samorządy się
tworzyły, równolegle z mechanizmami, które sankcjonowały sposób ich funkcjonowania.
Z perspektywy czasu widzę to tak:
w 1990 roku mieliśmy w Polsce
amatorski ruch miłośników swojej Małej Ojczyzny i tak jak sport
amatorski było to zjawisko piękne
i wzruszające. Z czasem pojawiło
się „zmaganie zawodowców” i zaczęła wkradać się ogólnokrajowa
polityka i polityczne zachowania
na niej wzorowane.
Tym niemniej samorząd skonstruowany w 1990 roku stał się
podstawą gruntownej zmiany naszych gmin i dlatego jego twórcom
należy się jubileuszowe wspomnienie. Jako wówczas najmłodszy w tej
grupie czuję dziś obowiązek, by
takie jubileuszowe wspomnienie
zanotować.

FAKTY.PODRÓZĘ

Malowniczy Kuligów nad Bugiem
To spokojne miejsce, gdzie czas płynie niczym meandrująca rzeka. Kuligów (gmina
Dąbrówka) urzeka od pierwszego wejrzenia. Można tu spotkać bogactwo fauny i flory.
Natura i człowiek żyją w harmonii blisko siebie.
Rafał Orych
W Kuligowie znajdują się m.in.
ogólnodostępna plaża, skansen
i szlaki rowerowe. Tutaj można odpocząć od trudów dnia codziennego lub zgiełku miasta.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
Gdyby ktoś szukał pomysłu na
weekend, polecam rejs katamaranem po Bugu i Narwi. Doliny rzek są
urokliwe o każdej porze dnia. Można podziwiać liczne gatunki ptactwa. Wodny szlak przebiega przez
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BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

Serock, wieś Cupel, Kanię Polską,
Popowo, Arciechów i Kuligów. Katamarany (Albatros 1 i 2) zabierają
do 12 pasażerów oraz ich rowery.
Pełnią także rolę Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej. Miejscowości łączy sieć szlaków i ścieżek rowerowych, które prowadzą
do lokalnych atrakcji kulturowych,
przyrodniczych i turystycznych.
Weekendowe rejsy będą organizowane do 6 września 2020 r.
Bug i Liwiec można też przepłynąć kajakiem. Spływy organizuje,
np. firma z Zawiszyna (gmina Jadów).
FOT. DAGMARA JAWORSKA-BEDNAREK

Nad bezpieczeństwem na lądzie,
ale i na wodzie czuwają strażacy
z OSP Kuligów. W piątek, 15 maja
odbyło się oficjalne wodowanie łodzi motorowo-ratowniczej WHALY
435 R. Została ona pozyskana dzięki środkom: Samorządu Województwa Mazowieckiego (30 tys.
zł), Urzędu Gminy Dąbrówka (22
tys. zł) i OSP Kuligów (10 tys. zł).
– Łódź ma silnik Evinrude 40
koni, jest wykonana z polietylenu,
jej dwuwarstwowe dno powoduje,
że jest to jednostka niezatapialna.
Poszycie jest odporne na uderzenia, otarcia oraz inne uszkodzenia
mechaniczne. Polietylen zapewnia brak konieczności konserwacji
i malowania – mówił druh Mirosław Kuligowski, prezes OSP Kuligów.
– Na pokładzie może przebywać
sześciu ratowników. Oświetlenie
na łodzi oraz zamontowana przez
nas echosonda z GPS-em, dają
możliwość pływania w ograniczonej widoczności – podkreślił.
Mieszkańcy i turyści wypoczywający nad Bugiem i okolicznymi
akwenami mogą czuć się bezpiecznie.

FAKTY.SAMORZĄD

Jeszcze na XXX
rocznicę samorządu
Wstrzymać się od głosu w lokalnej radzie za
czasów PRL-u? - to była postawa, która świadczyła
o samodzielności myślenia i kształtowała późniejszych
samorządowców tworzących siłę lokalnych
społeczności po 1989 roku. Opowiada o tym Romuald
Kalinowski, mieszkaniec Jadowa, w XXX rocznicę
samorządu, która przypadała w czerwcu.
RD
–
Moje początki doświadczenia z samorządami
sięgają końca lat 70. XX wieku. Nie odrzuciłem zaproszenia gminnego pierwszego
sekretarza partii. Już na pierwszym posiedzeniu, jako jedyny
z grona ponad 30 radnych, powstrzymałem się od głosu. To
spowodowało lekkie poruszenie i zadanie mi pytania, abym
wytłumaczył,
dlaczego
tak
głosowałem – wspomina Romuald Kalinowski, przedstawiciel Wspólnoty Samorządowej
z Jadowa (powiat wołomiński). Moje stwierdzenie, że prawo nie
przewiduje zadawania takich
pytań zakończyło ten temat.
A zwrot do mnie „towarzyszu”
sprostowałem, że do partii nie
należę. Po kilku miesiącach od
wprowadzenia stanu wojennego
złożyłem rezygnację, motywując to politycznie. Za namową
pracownika gminy, żeby nie robić sobie kłopotów, zmieniłem
na zły stan zdrowia. Dzięki Bogu
stan ten trwa do dzisiaj i oby jak
najdłużej – dodaje. - Większe
emocje i doświadczenia wy-

niosłem z okazji wyborów parlamentarnych 1989 roku. Odbywały
się spotkania i szkolenia w ramach
Komitetu Obywatelskiego. W gminie Jadów zostałem przewodniczącym gminnego komitetu i wspólnie
organizowaliśmy kontrolę prac
komisji wyborczych. Oczywiście
w jedynej dopuszczalnej formie
mężów zaufania. Następne były
wybory samorządowe w 1990 roku
– opowiada Romuald Kalinowski.
– Ostatnim etapem mojego zaangażowania w sprawy samorządowe
były wybory i zmiany administracyjne, czyli powrót do dawnego
powiatu wołomińskiego. Nowi ludzie, prawie wszyscy nieznajomi.
Pozostała grupa z tego okresu,
z którą w dalszym ciągu utrzymuję
kontakt w ramach Wspólnoty Samorządowej. Jest kilka spraw, które
są obciążeniem naszego życia politycznego, w tym i samorządowego.
Jakie mamy społeczeństwo, takich
mamy przedstawicieli. A powinno być tak, co nie określa prawo,
powinien określać dobry obyczaj.
I druga zasada. Nie pytaj, co mi się
od gminy, powiatu, państwa należy, ale co możesz dać – podsumowuje.

FAKTY.PODRÓŻE

Małe podróże
z książką w ręku
Jadąc na rowerze, mijamy je, a czasami nie dostrzegamy.
Należą do tzw. małej architektury. Dzięki wydaniu
„Święci w niebie i na ziemi...” (2019 rok) możemy
je znaleźć i więcej się o nich dowiedzieć. Kapliczki
- „Mała architektura sakralna w gminach powiatu
wołomińskiego”.
RD
Wyzwania podjęła się Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskiej.
Opracowanie
merytoryczne
i fotografie: Agata Bochenek.
Zdjęcia także od Andrzeja Matusiaka i Dagmary Jaworskiej.
Dofinansowanie wydania ze
środków Powiatu Wołomińskiego. – Drobna architektura sakralna jest wyróżniającą cechą
polskiego krajobrazu. Niezliczone krzyże i kapliczki będące namacalnym znakiem wiary lokalnych społeczności stosunkowo
rzadko doczekują się opracowań – napisał we wstępie Jacek
Żukowski, etnolog. „Nie można
tego obejść, Bóg jest wszędzie” jak doskonale pasują tutaj słowa
poetki Kazimiery Iłłakowiczówny – czytamy w dalszej części
książki. W 12 gminach powiatu

wołomińskiego znaleziono 1009
obiektów małej architektury sakralnej. Warto się przy nich zatrzymać, szczególnie podczas tych
mniejszych, skromnych podróży
w lokalnej przestrzeni. Wydawnictwo „Święci w niebie i na ziemi”
pozwoli znaleźć i otworzyć się na
tę nieśmiałą rzeczywistość.
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ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU
Spływy kajakowe, podglądanie czarnego bociana, jelenia
albo wypoczynek w klimacie „Stulecia Winnych”?
To możliwe bliżej niż się nam wydaje. Samorząd
województwa zachęca do spędzenia części tegorocznych
wakacji na Mazowszu. Z rodziną i przyjaciółmi, na łonie
natury czy zwiedzając instytucje kultury. Urlop na
Mazowszu to nie tylko doskonały sposób na wypoczynek,
ale także wsparcie lokalnych przedsiębiorców branży
turystycznej.
Na Mazowszu nie brakuje miejsc, gdzie można wypocząć z dala od miejskiego zgiełku
i hałasu, pozwiedzać, pojeździć
na rowerze i kosztować lokalnych
smakołyków. – W gospodarstwach
agroturystycznych możemy liczyć
na świeże powietrze, ciszę i spokój, a podczas wypraw rowerowych
i pieszych wędrówek możemy odkrywać pamiątki bitew, podziwiać
stare przydrożne kapliczki i obserwować leśną roślinność i zwierzęta – mówi Elżbieta Lanc członek
zarządu województwa mazowieckiego.
Po kilkumiesięcznej narodowej
kwarantannie tęsknimy za przestrzenią, zielenią i zwierzętami.
Znajdziemy to w gospodarstwach
agroturystycznych i pensjonatach.
To wymarzone miejsca dla rodzin
z dziećmi. Otwarte przestrzenie,
nieznane krajobrazy, zwierzęta
oraz całkiem inne smaki i zapachy – to tylko niektóre z fascynujących elementów wiejskiego
świata. Spanie i zabawy na sianie,
wędkowanie, przejażdżki traktorem, karmienie kur, gęsi czy krów
na długo pozostaną w pamięci pociech. Można tam również skosztować tradycyjnych potraw. Będąc
na Kurpiach warto spróbować:
rejbaka, fafernucha i smalczyka
z kiszonymi ogórkami, a wszystko
popić piwem kozicowym.

URLOP W SKANSENIE
– Wakacje z dala od miasta to
przede wszystkim świeże powie-

trze, cisza i spokój, ale także doskonała okazja do zapoznania dzieci
i młodzieży z naszą historią i tradycją. Proponuję odwiedzić nasze
skanseny, gdzie można cofnąć się
w czasie i zobaczyć jak kiedyś się
mieszkało i pracowało na wsi –
zachęca Janina Ewa Orzełowska,
członek zarządu województwa
mazowieckiego.
Jak wynika z badań, tegoroczny
urlop w kraju chce spędzić ponad
połowa Polaków. Niektórzy wybiorą kameralne gospodarstwa
agroturystyczne i pokoje gościnne, inni skorzystają z oferty dużych hoteli i komfortowych pensjonatów, których na Mazowszu
również nie brakuje. Zarówno
pokoje gościnne, jak i luksusowy
hotel ze SPA, można znaleźć na
malowniczym terenie Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To
doskonałe miejsce na urlop dla
bardziej wymagających turystów.
Muzeum zajmuje ponad 50 hektarów. Warto odwiedzić znajdujące
się tam wiejskie chałupy z przełomu XIX i XX w. z ręcznie wykonanymi sprzętami i narzędziami,
zwiedzić dwór i usiąść w ławce
z lat 50. XX w. w muzealnej szkole.

ŚLADAMI WYBITNYCH
POLAKÓW, WYDARZEŃ CZY
PLANÓW FILMOWYCH
Mazowsze utożsamiane jest
z dobrą rozrywką, bogatą bazą
noclegową i ciekawą ofertą kulturalną. W sercu Polski znajdą coś
dla siebie zarówno ludzie młodzi,
Liwiec, fot. Robert Sakowski

fot. R. Palka_Sierpc1
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rodziny z dziećmi, jak i seniorzy
oraz turyści biznesowi. Usatysfakcjonowani będą miłośnicy natury
i kultury, historii i sztuki, a także
łowcy przygód. Sympatycy serialu
„Stulecie Winnych” powinni odwiedzić skansen w Sierpcu, który
na potrzeby produkcji filmowej
stał się rodzinną wsią bohaterów –
Brwinowem z okresu I wojny światowej i II Rzeczypospolitej. Kręcono tam również „Pana Tadeusza”
i „Ogniem i mieczem”. Muzeum
Wsi Radomskiej było planem filmowym „Przedwiośnia”, na zamku
w Czersku powstawały: „Pułkownik Kwiatkowski” i „Wiedźmin”.
Serial „Ranczo” kręcono w miejscowości Jeruzal w powiecie mińskim, a instrumenty muzyczne
z muzeum w Szydłowcu były wykorzystane w scenach ekranizacji
„Ogniem i mieczem”.

ATRAKCJE DLA AKTYWNYCH
Na Mazowszu można nie tylko leniwie wypoczywać na leżaku, wdychając wiejskie czyste powietrze
i kosztując lokalnych potraw w gospodarstwach agroturystycznych,
ale także zwiedzać skanseny i zamki, spędzać czas na wyprawach rowerowych, kajakach i żeglować. Na
energicznych i żądnych przygód
czekają setki kilometrów wyjątkowych szlaków. Przejażdżki rowerowe po Kampinoskim Parku Naro-

Resursa w Żyrardowie, fot. archiwum UM w Żyrardowie
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dowym dostarczają fantastycznych
wrażeń. Podobnie jak żeglowanie
po Zalewie Zegrzyńskim, spływy
kajakowe Pilicą, Bugiem, Narwią,
urokliwym Liwcem czy Świdrem
oraz towarzyszące im ogniska
i noclegi pod gołym niebem.

DLA FANÓW HISTORII
Miłośników fortyfikacji i obiektów wojskowych zachwycą Twierdza Modlin, liczne zamki –
w Czersku, Ciechanowie, Płocku,
Pułtusku, Liwie, Iłży i Szydłowcu –
a także Szlak Bitwy Warszawskiej
1920 r. oraz Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Pasjonatom techniki i historii polecamy
zwiedzenie Żyrardowa – perełki na
skalę europejską, zrewitalizowanej
XIX-wiecznej osady fabrycznej.
Powrót do przeszłości zagwarantuje nam Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze, gdzie na terenie
22-hektarowego parku krajobrazowego w stylu angielskim znajdują się: neogotycki pałacyk z lat 40.
XIX w., oficyna dworska i kościół.
Warto też zwiedzić zrewitalizowany Zamek Książąt Mazowieckich
w Ciechanowie z XIV wieku, gdzie
podczas prac archeologicznych
odkryte zostały najstarsze relikty
zabudowań z XIII wieku, a prezentowana tam wystawa archeologiczna prezentuje wczesnośredniowieczne znaleziska.
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Bezpiecznie na wsi
W tym roku odbyła się X edycja powiatowego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Organizatorem wydarzenia był KRUS Wołomin.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rafał Orych
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą na
terenie gospodarstwa rolnego.
Udział wzięło 187 uczniów z 18
szkół podstawowych powiatu wołomińskiego. Starostwo Powiatowe
w Wołominie ufundowało nagrody
rzeczowe.

Laureaci:
Grupa 0-3
1. Weronika Fijołek klasa II Szkoła
Podstawowa w Czarnej,
2. Maja Perkowska klasa I –
Zespół Szkół w Postoliskach,
3. Tymoteusz Bartkiewicz klasa
II – PSP we Wszeborach.

BEZPIECZEŃSTWO JEST
NAJWAŻNIEJSZE
– Była to praca, na którą przeznaczyłam niemało czasu, bo chciałam
ją zrobić najlepiej jak potrafię i dokładnie oraz jak najbardziej nawiązać z tematem konkursu. Robiąc ją,
chciałam jak najbardziej przedstawić bezpieczeństwo na wsi i to, że
gdy znamy i szanujemy zwierzęta
w gospodarstwie, to nie ryzykujemy
własnym życiem. Robiąc tę pracę,
starałam się, aby była ona zrobiona
z materiałów nam ogólnodostępnych i naturalnych – mówi Weronika Kucharska, laureatka I miejsca.

Dam pracę
z Zatrudnię w gastronomii kobietę po
pięćdziesiątce. Tłuszcz, ul. Warszawska
9, tel. 500 125 000

PRZYJMĘ DO PRACY OSOBĘ NA
STANOWISKO HANDLOWCA
(mile widziana praktyka)
DO PRODUKCJI CIAST
z praktyką i do przyuczenia
TEL. 502 617 823
z Zatrudnię osoby z doświadczeniem
do pracy w cukierni - okolice Radzymina, tel. 606 880 373
z Zatrudnię brukarzy i pomocników.
Tel. 512 289 277
z Zatrudnię ekspedientkę na umowę
pracę – Trojany, tel. 506 550 556

Różne
z Naprawa pralek, zmywarek automatycznych. Ireneusz Jakóbowski,
Wołomin, ul. Nowa 2, tel. 787 77 50,
603 116 778

WYNAJEM
KABIN WC
TEL. 22 787 88 65
509 277 813

Kupię
z Kupię topole, tel. 502 82 70 89

Sprzedam
Pączek w Tłuszczu. Codziennie świeże wypieki. Tłuszcz,
ul. Warszawska 3, telefon
509 362 655
z Sprzedam agregat tynkarski PFTG-5
SUPER 2008 r. Mało używany
(700 m kw. tynków przerobiono).
Cena 16 tys. zł. Tel. 534 085 324

Usługi różne
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul.
Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl
Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396

prac, które są przeznaczone dla
dorosłych. Powinniśmy też uważać
na czynności, które są wykonywane
przez maszyny rolne czy też w pracy ze zwierzętami, bo wystarczy
chwila nieuwagi i może stać się tragedia – dodaje.
– Zwycięstwo w konkursie zaskoczyło mnie bardzo. Chociaż
nie ukrywam, troszeczkę spodziewałam się tego. Uważam, że moja
praca była wykonana starannie
i dokładnie oraz nawiązywała do
tematu konkursu i włożyłam w nią
sporo pracy i czasu, aby ją wykonać
– podsumowuje Weronika.

Praca Weroniki Kucharskiej klasa VIII,
Szkoła Podstawowa z Poświętnego.

– Bezpieczeństwo na wsi, uważam, że jest to ważny temat, którego nie należy bagatelizować. My
dzieci, musimy uważać na to, co robimy i nie powinniśmy wykonywać
z Artystyczna oprawa obrazów i luster, duży wybór, Radzymin, ul. Jana
Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

STUDNIE
Przemysław Wieczorek

tel. 510 388 204
z Wycinka drzew, czyszczenie działek z
zarośli, usługi rębakiem, tel. 500 351 199

Weronika Kucharska.

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
z Remonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 698 653 445

STUDNIE

Usługi remontowo wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, hydraulika,
panele, tel. 606 826 224

USŁUGI KOMUNALNE

z Wykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie, remonty
itp. (zacieranie mechaniczne), tel.
606 132 764
z Wykonam tynki wewnętrzne , zewnętrzne tradycyjnie, docieplenia oraz
podbitki. Tel. 607 728 270

Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl
tel. 604 211 417

www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- obsługa toy toy
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów, parkingów
- sprzątanie placów, targowisk, terenów pod budowę
- obsługa imprez okolicznościowych
Sprzątanie,
wiosenne porządki
Sprzedaż pojemników
120, 240, 1100 m3 i inne typy

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D
tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65
e-mail: imperf@imperf.com.pl

Budowlane usługi
z Usługi szklarskie, Pachulski Waldemar. Szlifiernia szkła i luster, witraże,
szkło hartowane i kominkowe, Radzymin, ul. Jana Pawła II 41 B, tel. 786 67 43,
fax 22 763 08 07, www.szklarze.com.pl,
kontakt@szklarze.com.pl

Wyrób i sprzedaż materiałów
budowlanych E. Kalicki.
Ogrodzenia betonowe, pustaki
łupane, stropy Teriva, Klembów,
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 98, tel.
799 93 89, 604 555 651

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

w w w. n o v b u d . i n f o . p l

HYDRAULIK
PRZYŁĄCZA WODNO-KAN-GAZOWE.

REMONTY
I WYKAŃCZANIE
MIESZKAŃ

kompleksowe malowanie
elewacji, ogrodzeń metalowych
i drewnianych, elektryka,
hydraulika, glazura, terakota
tynki szpachlowe, cyklinowanie

solidnie krótkie terminy
tel. 534-08-53-24

BRUK ARST WO

podwórza, podjazdy, opaski, chodniki,
odwodnienia terenu, parking itd., schody,
tarasy, palisady

Grzegorz Lewandowski, Dąbrówka,
Trojany 83a, tel.512289277

z Remonty, malowanie, glazura, terakota itp. Tel. 664 168 693

Projektowe usługi
Geodeta inż. Piotr Patejuk,
mapy, podziały itp. Wołomin,
ul. Ujazdowa 14, tel. 793 573 169,
501 310 258

Obsługa imprez
CUKIERNIA BANASIAK
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Sklepy hurtowe, restauracje, kawiarnie,
sale weselne itp.
tel. 502 617 823, 508 142 375

PROJEKTY

TEL. 602 724 738

PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

z Docieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

tel. 605-105-545

do 40 osób

Grupa 4-8
1. Weronika Kucharska klasa VIII –
Szkoła Podstawowa w Poświętnem,
2. Wiktoria Bastian klasa VII –
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowie,
3. Michalina Zalewska klasa
VI – Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzyminie.

Motoryzacja sprzedam
z Sprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, telefon
22 787 10 92

Motoryzacja usługi
Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl

AUTO PRIMO

MECHANIKA POJAZDOWA
Wołomin, ul. Powstańców 29A
– wjazd od ul. Lipińskiej

tel. 509 039 028

Haki – Tłumiki. Sprzedaż-montaż.
Zielonka, ul. Poniatowskiego 49,
tel. 600 706 809

Wyróżnienia:
Podgórna Dominika klasa VI –
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
Kaim Gabriela klasa 0 – Szkoła
Podstawowa w Zabrańcu,
Powała Aleksandra klasa VII
– Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Nowych Ręczajach,
Napłoszek Dominik klasa V –
Zespół Szkół w Miąsem,
Sobotka Natalia klasa II – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Radzyminie,
Jusiński Daniel klasa II – Szkoła
Podstawowa w Kruszu,
Przeździecka Amelia klasa I –
Zespół Szkół w Mokrej Wsi,
Górski Szymon klasa VII – Szkoła
Podstawowa w Turzu,
Kucharska Natalia klasa V –
Szkoła Podstawowa w Poświętnem,
Zych Paweł klasa IV – Szkoła
Podstawowa w Woli Rasztowskiej,
Gogulska Maja klasa VIB - Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Ciemnem,
Zbrzeźniak Julia klasa VIII – Zespół
Szkół w Jasienicy,
Dzięcioł Wiktoria klasa VI – Szkoła
Podstawowa w Stryjkach,
Malczewska Oliwia klasa I – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Radzyminie,
Bartkiewicz Łucja klasa V – PSP we
Wszeborach,
Król Maciej klasa III – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Jadowie.
z Mam do wynajęcia kawalerkę w
Ossowie – pokój, kuchnia, łazienka,
tel. 501 659 199
z Sprzedam działki w Ossowie o szerokości 28 m i 42 m tel. 501 659 199

Nieruchomości wynajmę
z Do wynajęcia dom w Kobyłce 140 m2,
cena 3600 zł. Tel. 534 085 324.
z Do wynajęcia pawilon handlowy o
powierzchni 105 m2 w Wołominie, ul.
Kościelna 13, tel. 600 902 003

Fauna i flora

SKLEP OGRODNICZY
www.witona.prv.pl
Radzymin, ul. Norwida 22
tel. 786 52 55, fax 786 54 31
Czynny: pn-pt 8-18, sob. 8-16

AUTO MECHANIKA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
ZAWIESZENIA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
ROZRZĄDY-HAMULCESPRZĘGŁA

IMPERF WOŁOMIN
UL. ŁUKASIEWICZA 70
TEL: 601 574 274
Nauka

Zdrowie i uroda
z Lekarz Konrad Strzelczyk. Internista,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, kardiolog. Gabinet lekarski: Wołomin, ul. Chrobrego 10 m 29 oraz Majdan,
ul. Rzymska 12, EKG, L4, wizyty domowe.
Zapisy tel. 609 555 700

Korepetycje z matematyki i
przygotowanie do egzaminu
ósmoklasisty. Miejsce zajęć:
Wołomin. Tel. 796 618 107

Nieruchomości sprzedam
z Sprzedam działkę w Emilianowie
koło Radzymina – 7200 m2, usługowo-budowlaną. Tel 606 880 373
z Sprzedam w Kamiance k. Ostrołęki
2 ha ziemi - w tym działka budowlana
z mediami, przy lesie, tel. 692 623 397
z Mam do wynajęcia kawalerkę w
Ossowie – pokój, kuchnia, łazienka,
tel. 501 659 199
z Sprzedam działki w Ossowie o szerokości 28 m i 42 m tel. 501 659 199

Piękną działkę budowlaną o
pow. 2200 m2 w kształcie kwadratu z domkiem o pow. 60
m2, składającym się z 3 pokoi,
kuchni i łazienki, położoną w
miejscowości Ruda k/Radzymina
sprzedam bezpośrednio.
Cena 240.000 PLN. Kontakt
605 115 511.

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWOJE
OGŁOSZENIE
22 787 07 11
664 200 502

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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Ossów – historycznie
i w ładnym plenerze

Domek Ogrodnika
w Radzyminie

Park Kulturowy w Ossowie ma
przede wszystkim ukazywać wydarzenia związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Także przestrzeń boju i miejsca pamięci,
takie jak krzyż upamiętniający
śmierć księdza Ignacego Skorupki,
Cmentarz Poległych, Sanktuarium
Matki Bożej Zwycięskiej. W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej zgromadzono wiele
pamiątek związanych z wydarzeniami sprzed 100 lat i zadbano,
żeby były ciekawie wyeksponowane. Spacer po Parku Kulturowym daje także możliwość obcowania z naturą. Szerokie, zielone
przestrzenie, malowniczo wijąca
się rzeka z przestrzenią rekreacyjną, ciche ścieżki, skłaniające
do refleksji. Centrum Informacji
dostępne jest codziennie, a w sobotę i niedzielę po wcześniejszym
umówieniu. W trakcie dostosowań
związanych z epidemią w obiekcie
może przebywać jednocześnie do
8 osób.

Na trasie swojej lokalnej podróży warto zatrzymać się
przy poddanym rewitalizacji Domku Ogrodnika w Parku
Czartoryskiej.
FOT. GMINA RADZYMIN

FOT. ARCHIWUM

RD

RD

REKLAMA

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

- sól drogowa, workowana i luzem
- pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń, keramzyt
- cement, wapno, węgiel
- ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa
- sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.
- wynajem transportu od 1-30 ton

Leœniakowizna: ul. Kasprzykiewicza 92, Kobyłka: ul. Nadarzyńska 143
tel. 22 787 80 07, 696 066 033, www.budamrek.pl

TO MIEJSCE
CZEKA NA TWOJĄ
REKLAMĘ
2 2 787 07 11
664 200 502

Według informacji podawanych
w czasie otwarcia obiektu Domek
Ogrodnika wraz z otaczającym go
parkiem stanowi fragment dawnego kompleksu pałacowo-parkowego w stylu angielskim, założonego ok. 1770 r. przez ks. Eleonorę
Czartoryską, wujenkę króla Stanisława Augusta. Za jej czasów w 2.
połowie XVIII w. Radzymin przeżywał rozkwit – księżna ufundowała m.in. kościół klasycystyczny
z dzwonnicą i plebanią oraz szkołę elementarną, zaś w jej pałacu
bywali goście obiadów czwartkowych. W kolejnych dziesięcioleciach pałac niszczał, a miasto
stopniowo zajmowało dawne parkowe tereny. Pałac został rozebrany pod koniec XIX w., a jedyną po-

zostałością jest Domek Ogrodnika
wraz z obecnym Parkiem Czartoryskiej.
Budynek został pieczołowicie odrestaurowany, z dbałością
o pierwotną konstrukcję i detale,
a także z nowoczesną przestrzenią ekspozycyjną i internetowymi
info-kioskami z prezentacją historyczną. W części podziemnej
znalazła się przestrzeń muzealno-wystawiennicza, natomiast część
parterowa z antresolą i tarasami
przeznaczona będzie na usługi gastronomiczne i kulturalne. Nowym
elementem są tarasy okalające domek, które służą wypoczynkowi
i organizacji wydarzeń kulturalnych – koncertów i przedstawień,
czemu sprzyja amfiteatralny układ
tarasów.

REKLAMA

Ocieplenia, Izolacje, Elewacje
j.mucka@firma-dom.pl

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów
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Ziołowa apteczka Pani Hani

Marcovia Marki
awansowała do 4. ligi!

Mawiają, że to, co najlepsze, pochodzi z natury. Dużo na ten temat może powiedzieć
Hanna Sawicka z Woli Cygowskiej (gmina Poświętne), która pokochała zioła całym
sercem. Jak sama przyznaje, ich bogactwo jest wielkie, a do odkrycia pozostało
jeszcze wiele tajemnic.

Po rozegraniu trzech dodatkowych spotkań występująca
w lidze okręgowej Marcovia Marki awansowała do 4. ligi.

Pandemia związana z COVID-19
sparaliżowała rozgrywki w niższych
ligach piłkarskich. Na Mazowszu podjęto początkowo decyzję
o zawieszeniu sezonu 2019/2020.
Kolejnym krokiem miało być jego
całkowite zakończenie. Ostatecznie na posiedzeniu Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej uchwalono, że
cztery najlepsze zespoły z czwartych oraz okręgowych lig rozegrają
między sobą spotkania rewanżowe.

ZAANGAŻOWANIE NA BOISKU

Rafał Orych: W „Aroniowym
zakątku” czuje się bliskość przyrody. Po jednej stronie rosną
maliny, po drugiej czarny bez.
Trzeba ostrożnie stawiać kroki,
aby nie nadepnąć na miętę lub
pokrzywę. Jak zaczęła się Pani
pasja do ziół?
Hanna Sawicka: – Miłość do ziół

przejęłam od rodziców. Tacie zawdzięczam wiedzę na ich temat.
Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką,
przygotowywałyśmy
z mamą syropy z aronii dla taty,
któremu dolegało nadciśnienie.
Aronia jest dobra na serce.
Gdy dorosłam, poczułam, że
czerpię z tego przyjemność. Lubię patrzeć, jak rosną od ziarenka
po dorosły krzew. Spędzać czas
na pielęgnacji i zbiorze owoców.
Ta praca, szczególnie intensywna
w sezonie, sprawia mi satysfakcję.
Dwa, trzy tygodnie sierpnia od
świtu do nocy poświęcam na gotowanie i przyrządzanie syropów
oraz innych przetworów. Wszystko wykonuję ręcznie.
To wyjątkowy czas, kiedy pomimo zmęczenia widzi się efekty
swojej pracy. Muszę powiedzieć,
że upodobałam sobie właśnie syropy. Gdy je przygotowuję, wracają wspomnienia z dzieciństwa.

rozcieńczony w gorącej wodzie
potrafi zdziałać cuda. W swoim
ogrodzie uprawiam malinę jesienną. Zawsze po sierpniowych zbiorach przycinam ją prawie do samej
ziemi. Później krzak odrasta. Dzięki temu owoce są świeże i nie mam
problemu z mączniakami. Jedynym utrapieniem są wróble, które
uwielbiają je zjadać (śmiech).

Każde z ziół ma inne właściwości. Czy może Pani zdradzić kilka
z nich?

Zauważyłem również w Pani
ogrodzie kilka nietypowych
krzewów. Jak się tutaj znalazły?

– Naturalnie. Nie wszyscy wiedzą, że liście orzecha włoskiego, zebrane pod koniec czerwca
i ususzone, można parzyć jak herbatę. Zalecam pić na problemy żołądkowe.
Z dawien dawna uważano czarny bez za święte drzewo. Rzeczywiście jego owoce, liście, korzenie
i kwiaty posiadają niezwykłe zastosowanie – wspomagają odporność i zwalczają przeziębienie.
Również na katar i kaszel pomaga syrop z pędów sosny. Kiedyś
dosłownie po dwóch dniach picia
obudziłam się zdrowa. W maju, gdy
puszczają pędy, trzeba zbierać tylko kilka z jednej gałęzi, aby drzewo
mogło nadal kwitnąć. Ciekawe właściwości posiada malina, otóż spędza gorączkę. Syrop z jej owoców

– Dereń, nieszpułka, cytrynowiec chiński i świdośliwa – to kilka z nich. Zasadziłam je na próbę,
w ramach ciekawostki. W Polsce
nie są popularne, ale ich właściwości to inna historia. Owoce nieszpułki są jak małe gruszki o kwaśnym smaku. Po przemrożeniu
można z nich robić powidła i nalewki.
Cytrynowiec chiński jest uznawany za jedno z najzdrowszych
ziół. Liście można parzyć, a z owoców robić syrop, kompot lub nalewkę. Odradzam go osobom chorym na serce, pobudza bardziej
niż kawa.
Dereń posiada owoce bogate
w witaminę C. Jest jedna ciekawostka – musi być sadzony parami,
bowiem jeden krzew zapyla drugi.

Przez wiele lat przygotowywała Pani przetwory na
własne potrzeby. Dopiero
w sierpniu 2019 roku założyła
Pani jednoosobową firmę
i udostępniła syropy szerszemu odbiorcy. Dzięki takim
osobom jak Pani wiedza o darach matki natury nie zginie.
Mamy możliwość wyboru.

FOT. ORGANIZATORZY

FOT. RO

Marcin Boczoń

Marcovii przyszło zmierzyć się
z Bugiem Wyszków, Świtem II
Nowy Dwór Mazowiecki i Escolą
Varsovia. Pierwszy wyjazdowy pojedynek w Wyszkowie zakończył
się zwycięstwem podopiecznych
Konrada Kucharczyka 5:2. Mimo że
drużyna z Marek przegrywała 2:1,
to udało się jej odwrócić losy meczu i zainkasować niezwykle cenny komplet punktów. Dzięki temu
zwycięstwu Marcovii do awansu
wystarczyło zdobyć jeden punkt
w dwóch kolejnych bitwach. Mimo
trudnej sytuacji i przegrywania 0:1
z rezerwami Świtu Dawidowi Dudzie (kapitan Marcovii – przyp. red)
i spółce ponownie udało się odnieść
zwycięstwo. Marcovia pojedynek
przed własną publicznością zakończyła triumfem 3:1, który zapewnił
jej awans do długo wyczekiwanej
4. ligi.
Po końcowym gwizdku piłkarze
z Marek świętowali sukces razem
z kibicami, którzy wspierali ich zza
ogrodzenia. Niestety, ze względu na
ograniczenia związane z pandemią
na stadion nie mogły wejść osoby,
które nie znajdowały się na specjalnie stworzonej liście, którą każdy
klub musiał przedstawić delegatowi
z MZPN-u.
Ostatni mecz z Escolą nie miał już
znaczenia w kwestii promocji do 4.
ligi. Obydwie drużyny były już pewne awansu, ale wciąż nie było rozstrzygnięte mistrzostwo ligi okrę-

gowej. Ostatecznie lepsza okazała
się z Escola, która wygrała 4:1 i zajęła pierwsze miejsce w tabeli.

RADOŚĆ W ZESPOLE
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
udało nam się zrealizować cel, do
którego dążyliśmy od kilku lat. Teraz jest czas na radość i świętowanie, a później rozpoczniemy ciężką
pracę w okresie przygotowawczym.
Wiemy, że w 4. lidze każdy mecz
będzie ciężki i często będziemy
musieli po prostu wyrywać rywalom punkty. Jesteśmy jednak na to
gotowi. Gratuluję moim podopiecznym postawy w całym sezonie. Ich
determinacja i zaangażowanie pozwoliły nam przynieść wiele radości kibicom i mieszkańcom Marek
– powiedział po uzyskaniu awansu
trener Marcovii Konrad Kucharczyk.
– Jestem w Marcovii już wiele lat
i dla mnie ten awans jest czymś
wyjątkowym. Dwukrotnie byliśmy
blisko gry w 4. lidze podczas pierwszego pobytu trenera Kucharczyka
w Markach. Teraz w końcu nam się
udało i można powiedzieć, że do
trzech razy sztuka. Stworzyliśmy
zespół, który rozumie się zarówno
na boisku, jak i w szatni. Myślę, że
to w dużej mierze przyczyniło się
do naszego awansu. Deklaracji co
do naszych występów w 4. lidze
składał nie będę, ale postaramy się
w niej trochę namieszać i zostać na
kolejny sezon – mówi Łukasz Bestry, bramkarz Marcovii.

REKLAMA

– Mała firma pozwala na
indywidualne podejście do
klienta. Atrakcyjności moim
syropom dodają nazwy m.in.
„pachnidełko bzowe” (kwiaty
bzu), „niezła ze mnie pszczółka”
(mniszek pospolity) lub miętusek. Wspieranie polskiego rolnictwa jest bardzo ważne.
Polecam czytelnikom „faktów.wwl” strony internetowe
e-bazarek i Rolnik Cię Nakarmi.
Dzięki nim można znaleźć produkty rolnicze ze sprawdzonego źródła w swojej okolicy.
Zachęcam również rolników
z gminy Poświętne i okolic,
aby się rejestrowali. To nic nie
kosztuje. W dobie koronawirusa można zamówić wszystko
przez Internet, nie wychodząc
z domu. Zdrowie ma się tylko
jedno.

REKLAMA

ESTETYKA DOMU
PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
usługi remontowo-budowlane

609-899-776, 514-333-290

