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Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie
najbliższych oraz wielu
dobrych informacji
i pasma sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy redakcja lfaktów.wwl

KGW DOBCZYN
– W SERCU WSI
Od kilku lat obserwujemy wzrost
aktywności Kół Gospodyń Wiejskich
w Polsce. W tym zakresie nie
odstaje również powiat wołomiński
– o czym niejednokrotnie pisaliśmy
na łamach faktów.wwl. Czytaj na
str. 4
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FAKTY.WYDARZENIA

Nowy biskup: Jestem z Wołomina

Rafał Pazio: Jaka to forma
przeżycia, kiedy do kapłana
dociera wiadomość, że zostaje
biskupem?
Ks. Jacek Grzybowski: – Towa-

rzyszące mi w tej chwili uczucia
są bardzo osobiste. Trudno się
o nich mówi na forum publicznym.
Tego typu doświadczenia człowiek
konfrontuje sam ze sobą. Pojawiają
się ważne pytania, które należy sobie postawić. Unikam tego rodzaju zwierzeń, uważam że nie mówi
się o takich przeżyciach licznemu
gronu.

Czy nominację biskupią odbiera się jako sukces, awans, ważny etap na drodze kapłańskiej,
zwieńczenie tej drogi?

– Mogę mówić jedynie o swoim
własnym doświadczeniu. Nie każdy kapłan zostaje biskupem, ale ten
który jest wezwany przez papieża. To raczej wezwanie do nowego
rodzaju powołania, które wyrasta
z życia kapłańskiego. Każdy człowiek, a tym bardziej każdy ksiądz
i biskup muszą słuchać słowa Bożego i wewnętrznych wezwań, które
ich kształtują. Starać się odpowiadać na pytania, jak realizować pasterską misję Kościoła. Nie widzę
tego w kategoriach ani sukcesu, ani
awansu, tylko w kategoriach powołania. Jest to wezwanie, które papież
przedstawia, proponuje niektórym
kapłanom, wiadomo, że nie wszystkim. Nie wszyscy kapłani powinni
i mają być biskupami. Owo papieskie wezwanie staje się ważne i sensowne, kiedy myślimy o nim w kategoriach powołania. Właśnie przez
papieża dokonuje się, na drodze tej
konkretnej osoby, Boże wezwanie.

Jakie symbole pojawią się
w herbie biskupa Jacka Grzybowskiego?

– W herbie są dwa rodzaje symboli. Jeden to herb rodowy Prus II
Wilczekosy, drugi to symbole świętego Pawła, czyli otwarta
księga i miecz. Do nich nawiązuje
dewiza, którą przyjąłem: In Te Domine speravi – „Tobie Panie zaufałem” lub „W Tobie Panie złożyłem
nadzieję”. To fragment z Psalmu 31,
ale również nawiązanie do 1 Listu
świętego Pawła do Tymoteusza.
„Wiem komu uwierzyłem”. Dla
mnie Paweł jest ważną postacią
jako ten, który Panu Bogu musiał
zawierzyć, powierzyć samego siebie w swojej apostolskiej posłudze.

Proszę o rozwinięcie wątku
związanego z herbem rodowym.

– Herb Prus II jest związany z historią rodu Grzybowskich z północnego Mazowsza.

Chodzi oczywiście o ród szlachecki.
– Tak.

Z których miejscowości?

– Z pogranicza Mazowsza północnego i dawnych Prus Wschodnich. To są takie miejscowości, jak
Wieczfnia Kościelna, Zambrzus,

FOT. KAROLINA BŁAŻEJCZYK

Z księdzem dr hab. Jackiem Grzybowskim, biskupem
nominatem diecezji warszawsko-praskiej (święcenia
biskupie otrzyma 19 grudnia) rozmawia Rafał Pazio.
Janowo, Nidzica. Według historycznego rodowodu stamtąd wywodzi się rodzina Grzybowskich,
która pieczętuje się herbem Prus
II-Wilczekosy.

Jakie znaczenie w biografii Biskupa Nominata ma Wołomin?

– Fundamentalne. To miejsce
mojego urodzenia, ale też wzrastania przez bardzo wiele lat. To
środowisko mojego domu rodzinnego, Rodziców, rodzeństwa,
a także szkół. Najpierw uczyłem
się 8 lat w Szkole Podstawowej nr
5 im. Cypriana Kamila Norwida.
Miałem tam kolegów, koleżanki i ciekawych, ważnych w moim
życiu nauczycieli. Duże znaczenie
miało I Liceum Ogólnokształcące
im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Tam, w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym, poznałem wspaniałych kolegów i koleżanki, a także bardzo dobrych profesorów. Wspominam z ogromnym
sentymentem panię profesor Janinę Tokarską, pana profesora
Kazimierza Chudziana, również
nauczycieli różnych przedmiotów.
Te cztery lata liceum (1988-1992) to
bardzo istotny okres w mojej biografii. Wspominam też środowisko
najpierw parafii Matki Bożej Częstochowskiej, a potem Matki Bożej
Królowej Polski. Wiele zawdzięczam także wołomińskiej wspólnocie Ruchu Światło-Życie. Ważnym
środowiskiem wzrostu byli oczywiście ministranci, lektorzy, kapłani, w tym śp. ksiądz Józef Kamiński,
wieloletni proboszcz parafii przy ul.
Kurkowej. Nadal mam w Wołominie bardzo dużo znajomych, kolegów, koleżanek, przyjaciół. Utrzymuję relacje z wieloma osobami.
Jak tylko mam możliwość pozostaję w kontakcie. To dla mnie ważne
miejsce, ponieważ jest środowiskiem mojego wzrostu w człowieczeństwie, w poznawaniu nowych
ludzi, w różnego rodzaju pierwszych zobowiązaniach, doświadczeniach koleżeńskich, szkolnych,
brania odpowiedzialności za różne
sprawy w Kościele, parafii, wspólnocie. Cenię sobie to miejsce jako
przestrzeń kształtowania mojego charakteru w latach 80. i 90.
XX wieku. Kształtowania mnie, jako
człowieka i księdza. Przez wiele lat
byłem i jestem związany z wieloma
osobami z Wołomina.

Czy pojawiły się na drodze
życiowej Księdza jakieś doświadczenia związane z innymi
miejscowościami powiatu
wołomińskiego?

– Przez rok byłem w Zielonce
kapelanem sióstr Dominikanek
Misjonarek Jezusa i Maryi. Bardzo
piękny czas. W Ząbkach pracowałem trzy lata w parafii Świętej
Trójcy. W parafii w Majdanie, kiedy proboszczem był ksiądz Mirek
Gawryś, czasem pomagałem duszpastersko. Jestem związany z tym
rejonem. Mam wielu znajomych,
z którymi w powiecie wołomińskim mogłem współpracowałem
i cały czas mam kontakt, w tym

także z przyjaciółmi z Wołomina
i z Liceum.

Czy po przyjęciu sakry biskupiej odbędzie się spotkanie na
terenie Wołomina?

– Szczegółów jeszcze nie znam.

Kościół obecnie stoi przed dużymi wyzwaniami, wynikającymi z najróżniejszych problemów. Jak Ksiądz Profesor widzi
swoją misję w tej sytuacji?

– Jest to misja, która wymaga wielkiej roztropności, ale też
ogromnego wsparcia modlitewnego. Rzeczywiście obecnie nadszedł
dla Kościoła trudny czas. Z jednej
strony związany z zawinionymi, realnymi grzechami i zaniedbaniami, ale także zmaganiami
światopoglądowymi dotyczącymi
wspólnoty Kościoła. To sprawia, że
jesteśmy w środku różnego rodzaju żywiołowych dyskusji i debat.
Myślę, że modlitwa i roztropność
są takimi dwoma fundamentalnymi
filarami, które powinny cechować
wszystkie działania. Mam nadzieję,
że będę miał wsparcie modlitewne
od ludzi wierzących, którym zależy
na tym, żeby Kościół był miejscem

rozpoznania obecności Boga i Jego
miłości, a także służby drugiemu
człowiekowi. Mam nadzieję, że ze
strony duchownych oraz świeckich nie zabraknie rozsądnych
i dobrych rad w różnych działaniach.

Jak Ksiądz odczytuje to, że
przyjmie sacrę biskupią kilka
dni przed świętami Bożego
Narodzenia w 2020 roku?

– To akurat swoista koincydencja. Po ogłoszeniu nominacji
diecezja i nominat mają trzy miesiące, żeby dokonała się konsekracja. Myślę że nasz ordynariusz
biskup Romuald zaproponował ten
adwentowy termin, ze względu
na pracę i wyzwania logistyczne
oraz służbowe, które są w naszej
diecezji. W czasie świąt Narodzenia Pańskiego będę mógł pomóc
w różnego rodzaju diecezjalnych
uroczystościach.

Na koniec chciałem prosić
o słowo przed Bożym Narodzeniem od Biskupa Nominata
dla czytelników, mieszkańców,
wiernych z różnych parafii
powiatu wołomińskiego.

– Sądzę, że najważniejszą rzeczą
jest, żebyśmy w tej dzisiejszej kulturze, która stała się kulturą bardzo indywidualistyczną i mocno
konsumpcyjną, nie zatracili istoty
Bożego Narodzenia. Jest to przecież opowieść o Dziecku, które
pojawia się w ubóstwie, słabości,
przygodności. Przychodzi na świat
w trudnych warunkach. To dla nas
znak, że prawdziwa Boża obecność,
objawia się w bardzo skromnych,
wręcz prostych doświadczeniach.
Niewiele czasem trzeba, żeby Bóg
dotknął człowieka – cisza i prostota serca. Czasem zasłaniamy tę
Bożą obecność wieloma eventami,
spotkaniami, konsumpcyjnym sposobem przeżywania świąt. Gdzieś
zatracamy doświadczenie narodzenia Pana w pokorze, ubóstwie,
ale także w osamotnieniu. Musimy
zdać sobie sprawę, że nasz Bóg jest
tak naprawdę Bogiem bardzo pokornym, cichym. Nikomu nie narzuca swej mocy i władzy – szuka
ludzi wolnych i miłujących. Trzeba
Go odnajdywać. Tego wszystkim
życzę, by odnaleźli i doświadczyli Bożej obecności we wspólnocie
Kościoła i mieli w sobie ciszę oraz
pokój serca.
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To tytuł wystawy przygotowanej przez Samorządową Instytucję Kultury w Ossowie. Ekspozycja jest skierowana do uczniów
w wieku 7-10 lat. Wystawa składa się z dwudziestu interaktywnych plansz. Wśród nich są m.in. puzzle przedstawiające
fotografie z rekonstrukcji, a także plansze, na których dzieci mają za zadanie „znaleźć różnice”. Na innych znajdują się rebusy,
których rozwiązaniem są hasła o wydźwięku patriotycznym. Dzieci będą miały sporo dobrej zabawy, a przy tym obrazowe
wyjaśnianie zagadnień ważnych dla Bitwy Warszawskiej. Uzupełnieniem wystawy jest przystępny dla najmłodszych katalog.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920” i otrzymał dofinansowanie
z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

Obrazy
patriotyzmu
FAKTY. SPRAWY

FAKTY. PRZYRODA

W końcu się rozedrze
– Ten dąb to zjawisko
wyjątkowe w przyrodzie
i przestrzeni. Tym
cenniejsze, że wszystkie
wyjątkowe rzeczy się
likwiduje. Także wartość
dębu podrosła. Jest to
obiekt edukacyjny ze
wszech miar – zauważa
Leon Palesa, społecznik
i miłośnik przyrody.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
poświęcony i przekazany jednostce
OSP Ossów. Wóz został kupiony ze
środków własnych gminy (160 tysięcy
złotych) i przy wsparciu finansowym
Województwa Mazowieckiego
w wysokości 70 tysięcy złotych.
Samochód wzmocni zdolności
operacyjne naszej jednostki, a służba
naszych dzielnych strażaków stanie się
bardziej profesjonalna.
FOT. ORGANIZATORZY

RP

RD
– Dziękuję marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz wszystkim dla których kwestie bezpieczeństwa są zawsze na pierwszym miejscu – przewodniczącemu Rady Miejskiej
Markowi Górskiemu, moim zastępcom Dariuszowi
Szymanowskiemu i Łukaszowi Markowi, przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa Piotrowi Sikorskiemu oraz Krzysztofowi Dąbrowskiemu prezesowi
zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie.
Dziękuję również za dzisiejszą obecność i wsparcie
radnym Anecie Adamus i Pawłowi Kocikowi oraz
Ks. Jackowi Dębskiemu proboszczowi parafii Świętej Trójcy w Kobyłce za modlitwę o bezpieczeństwo
naszych strażaków i poświęcenie nowego pojazdu –
powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Druhnom i druhom życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji – podsumowała.

– Dąb w Polsce jest bardzo ceniony, także ze względu na pozyskiwane drewno. Niedługo nie będziemy mogli pokazać, jak wygląda, bo jest ich coraz mniej. Ludzie nie pozwalają dębom urosnąć. Są nerwowi, wycinają. A ten dąb ma pewnie przynajmniej ze
300 lat – dodaje Leon Palesa. - Boję się, że się rozedrze, gdyż jest
pęknięty – podsumowuje.
O miejscu, gdzie dąb stoi można obejrzeć film, w którym wypowiada się Marcin Ołdak, historyk regionalista z Tłuszcza. - Na skra-

ju wsi Kąty Wielgi i Jaźwie znajdował się majątek Sławek należący
do małżeństwa Świeców. Miejsce to stało się istotnym punktem na
mapie polskiego ruchu oporu od pierwszych dni wojny. Właścicielka majątku, Halina Świecowa zapłaciła za swoje zaangażowanie
najwyższą cenę – czytamy we wstępie do filmu. Dziś po zabudowaniach nie ma śladu.
Dąb niejedno „widział”. Wiemy, że dbają o niego okoliczni miłośnicy przyrody. To wyjątkowy okaz. Podobno ktoś podpalił wnętrze
pnia, który w obwodzie mierzy ponad 6 metrów. Czy przetrwa kolejne dekady?
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Bezpieczeństwo
to nasz priorytet
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Inwestycje Mazowsza
na 2021 rok w powiecie
wołomińskim
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Ponad 1 miliard zł przeznaczy w 2021 roku na inwestycje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
W uchwalonym budżecie zaplanowano m.in. długo oczekiwaną przez mieszkańców powiatu
wołomińskiego rozbudowę drogi 634 i kontynuację budowy drogi do węzła Wołomin na trasie S-8.
Na ww. inwestycje przeznaczono łącznie16,8 mln zł:
l 10,9 mln zł - na drogę nr 634 Warszawa-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska
l 5,9 mln zł - na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8

FAKTY.SAMORZĄD

Z nadzieją patrzymy w przyszłość
Z Adamem Kopczyńskim,
prezesem Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej
Oddział Powiat Wołomiński
rozmawia Rafał Pazio.
Rafał Pazio: Co najlepiej
charakteryzuje Mazowiecką
Wspólnotę Samorządową?
Pytanie z myślą także o tych
Czytelnikach, którzy nie znają
historii stowarzyszenia.
Adam Kopczyński: – To bar-

dzo zaangażowane środowisko
w lokalne sprawy. Jednocześnie nie
uwikłane w żadne partyjne uzależnienia. Działa w interesie swoich
wyborców, mieszkańców, realizując marzenia o takiej Polsce, jaką
człowiek w najbliższym otoczeniu
jest w stanie sobie wyobrazić. Realizujemy to zadanie w różnych
obszarach, m.in. poprzez pamięć
o naszej historii. Przez lata odkrywaliśmy i pielęgnowaliśmy miejsca
pamięci. Znaleźliśmy ich mnóstwo,
często wsłuchując się w głosy historyków regionalistów lub świadków zdarzeń, które obecnie są
udokumentowane, a miejsca historyczne zadbane. Wokół tych miejsc
budowana jest tożsamość lokalnych społeczności. Dla nich i dla
nas jest to szalenie ważne.

Dziś patrząc na mapę historyczną powiatu wołomińskiego
można śmiało powiedzieć,
że niewiele się zmieniła od
czasów, kiedy odpowiedzialność za powiat podejmowali
przedstawiciele Wspólnoty
Samorządowej.

– Pierwsze dwie kadencje powiatu wołomińskiego to było poznanie topografii, ale również
specyfiki wszystkich gmin. Odkrywaliśmy pamiątki np. powstania
styczniowego, miejsca związane
z Norwidem.

Następcy weszli na gotowe
szlaki.

– W kalendarzu rocznym
na stałe zostały wpisane wydarzenia, które się cyklicznie powtarzają.
Trzeba tu wspomnieć o staraniach
samorządowców o upamiętnienie Bitwy Warszawskiej, Cudu nad
Wisłą. W Ossowie, Radzyminie,
innych miejscowościach. Zawsze
dążyliśmy do łączenia. Nigdy nie
szukaliśmy tego, co nas dzieli.

Przez lata osoby związane
ze Wspólnotą Samorządową
brały odpowiedzialność także
za inne ważne aspekty. Chodzi
tu chociażby o infrastrukturę,
edukację, opiekę medyczną,
komunikację.

– Zdecydowanie tak. To była odbudowa samorządów. Powiat został stworzony z obrzeży trzech
województw, ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego. Udało
się zebrać wszystkie gminy w jedną całość administracyjną i komunikacyjną, co dzisiaj się świetnie
sprawdza.

Np. słynna droga przez Miąse
do Jadowa.

– Piękny skrót, którym z Wołomina do Jadowa jedzie się, jak po
sznurku. Ale dumni jesteśmy także
z takich projektów, jak kaplica przy

szpitalu, odnosząca się do duchowego wymiaru cierpienia i powrotu do zdrowia.

Jak te wszystkie doświadczenia wpływają na to, jak dzisiaj
funkcjonuje Wspólnota Samorządowa?

– Wspólnota ma w powiecie wołomińskim ugruntowane struktury.
Doświadczonych ludzi, wójtów,
burmistrzów, radnych zasiadających m.in. w radach gmin i powiatu. Obecnie mamy także radnego
sejmiku samorządu wojewódzkiego. Są to ludzie pracowici i ideowi.
Nie są dyrygowani z jakiejś centrali.
To nie są członkowie partii ze swoim zwierzchnictwem. My służymy
ludziom nie partiom.

komitetów samorządowych i partie
dominują. To powoduje, że partie
polityczne nas rozgrywają. Mamy
tu również skutek oddziaływania
pieniędzy w polityce. Partie polityczne mają olbrzymie pieniądze.
Tymi pieniędzmi z nami walczą.
To jest ewidentne. Mają opłacone
struktury, reklamy, ogólnopolski
czas antenowy. Samorządowcy,
ludzie nie zrzeszeni w partiach
politycznych występują, jak Dawid w walce z Goliatem. Musimy
nadstawić pierś i swoją postawą
wywalczyć miejsce na scenie politycznej.

Jak dzisiaj określić potencjał
Wspólnoty?

– Można to podać przez głosy
poparcia w czasie wyborów. To jest
ustabilizowany poziom w granicach 20 procent głosów oddawanych w wyborach do powiatu.

Wspólnota, jako największy
podmiot samorządowy w powiecie wołomińskim zawsze
mierzy się z samorządową
konkurencją. Zamiast łączenia
następuje tu podział. Powstają
inne komitety samorządowe.
Czy to próba zdrowego konkurowania?

– Patrzę na to ze swojego doświadczenia w życiu samorządowym i politycznym. Uważam, że
niektóre komitety samorządowe
są inicjowane przez partie. To czysta destrukcja, która powoduje, że
przepada kilka tysięcy głosów, decydujących o kilku mandatach, które z kolei decydują o tym, kto ma
w powiecie większość. Ordynacja
wyborcza i liczenie głosów wg metody D’Hondta promuje duże komitety wyborcze. Wystarczy rozproszyć głosy nie partyjne na kilka

Tu przypomnę naszą misję „Budowa społeczeństwa obywatelskiego
w oparciu o nasze dziedzictwo kulturowe i wartości chrześcijańskie”.
Nigdy nie próbowaliśmy robić
jakichś wykluczeń. Po tych kilkunastu latach uznaliśmy, że nadszedł czas, żeby urealnić i uporządkować struktury. Okazuje się,
że część ludzi instrumentalnie
wykorzystywało swoją obecność
we Wspólnocie. Ich działania
w stosunku do naszego środowiska czasami były destrukcyjne.
Uznaliśmy, że część ludzi sama
się wykluczyła. Były osoby, które
czasami funkcjonowały w roli „konia trojańskiego”. Mieliśmy ponad
300 członków na listach, ale kiedy
trzeba było wykazać zaangażowanie, ta ilość topniała w okolice
200. Byli też przedstawiciele, którzy po prostu przestali się angażować. Zrobiliśmy przegląd w kołach
pośród najaktywniejszych, także
wśród osób będących blisko naszego środowiska. Stany osobowe
zostały uporządkowane i to jest
dobra wiadomość na przyszłość.
W kolejnych akcjach, kampaniach
wyborczych będziemy mieli realne rozeznanie, na kogo możemy
liczyć, do kogo możemy się zwracać.

Jakie największe wyzwania
stoją przed Wspólnotą?

Najważniejsze wydarzenia
w życiu Wspólnoty Samorządowej w 2020 roku?

– Przede wszystkim mieliśmy
w powiecie wołomińskim zjazd
związany z tym, że upływa kadencja władz wojewódzkich Wspólnoty Samorządowej. Należało wybrać
delegatów z powiatu wołomińskiego. Przy okazji chcieliśmy dokonać
przeglądu naszych struktur. Jesteśmy środowiskiem, które przygarnia
wszystkich, którzy podobnie myślą.

– W tym roku angażowaliśmy
się w wielkie rocznice. 100 rocznica urodzin Papieża, a także 100
rocznica Bitwy Warszawskiej. Na
nasze działania wpłynęła także
pandemia, jak w wielu dziedzinach. W 2021 roku będzie zjazd
mazowiecki, ale także będziemy
myśleć o tym, co najważniejsze dla
naszych gmin i miast. Te kwestie
dotyczą infrastruktury czy oświaty. Cieszę się, że powstają nowe
kierunki kształcenia w niektórych
szkołach powiatowych, jak chociażby w Urlach klasa o profilu

lotniczym. Tworzyliśmy tę szkołę.
Wychodziliśmy z założenia, że kiedy Polska wchodzi do NATO i ma
limity na ilość wojska i sprzętu, to
nie ma limitu na ilość osób, które są
przystosowane i przeszkolone do
działań w sytuacjach kryzysowych,
takich jak pożar, czy powódź. Osoby, które mają takie przygotowanie
są bardzo potrzebne w każdym
społeczeństwie. Ta szkoła się tu
świetnie odnalazła.

Ponieważ rozmawiamy
w grudniu 2020 roku, tuż
przed świętami, więc proszę
o słowo w kontekście Bożego
Narodzenia.

– Święta Bożego Narodzenia są
świętami rodzinnymi. Wychodząc
z takiego prostego rozumowania,
że Bóg zesłał Swojego Syna do
prostej rodziny i powierzył Jego
wychowanie i przygotowanie do
Dzieła Zbawienia rodzinie, zawsze
mam świadomość, że to jest niesłychana nobilitacja właśnie dla
rodziny. Normalnej rodziny, gdzie
jest matka, ojciec, dzieci, dziadkowie. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem człowieka. Od
tego, jaka jest rodzina, zależy jaka
jest gmina, parafia, państwo, jacy
wszyscy jesteśmy.
Dla mnie rodzina jest źródłem
radości siły. Dziś czerpię radość
i siłę z tego, że nasze dzieci mają
piękne rodziny, że nasze wnuki
żyją i rozwijają się w kochających
się rodzinach. Czerpię radość z ich
bliskości i radości. To budujące patrzeć na kolejne pokolenia, które
się świetnie rozwijają w poczuciu
bezpieczeństwa, w obrębie zdrowych kochających się rodzin.
Wszystkim Czytelnikom życzę,
żeby te święta, tak specyficzne,
z powodu pandemii, z dystansem
i izolacją, były pełne miłości rodzinnej i bliskości. Niech rodziny będą źródłem siły dla każdego
z nas.
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KGW Dobczyn – w sercu wsi
Od kilku lat obserwujemy wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.
W tym zakresie nie odstaje również powiat wołomiński – o czym niejednokrotnie
pisaliśmy na łamach faktów.wwl. W tym numerze poznamy sekrety sukcesu Pań
z KGW Dobczyn (gmina Klembów), które wygrały ogólnopolski konkurs „Koło
ARiMR – w sercu wsi”.

FAKTY.OŚWIATA

Mały, ale bardzo
wyczekiwany remont
Gmina Wołomin wykonała remont wejścia do Szkoły
Podstawowej w Duczkach. Zrealizowane prace znacznie
zwiększą bezpieczeństwo dzieci.
MP
- O realizację tego zadania zabiegaliśmy wspólnie z całą społecznością szkolną: dyrekcją, pracownikami
i Radą Rodziców od wielu lat - mówi
Katarzyna Pazio, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie i zarazem przewodnicząca Rady Rodziców
SP w Duczkach. - Cieszę się bardzo,
że mimo końca roku i trudnej sytuacji w samorządach, udało się znaleźć

Rafał Orych: Na wstępie gratuluję wygranej. To duża promocja
dla sołectwa, gminy i powiatu.
Proszę przybliżyć, jak zrodził się
pomysł?
KGW Dobczyn: – Dziękujemy.

Otrzymałyśmy informację z ARiMR
o konkursie polegającym na nagraniu
krótkiego filmiku o sposobie wykorzystania dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Przeczytałyśmy warunki
i uznałyśmy, że trzeba się pochwalić
tym, na co wydatkowałyśmy dotację.
Decyzja o udziale zapadła jednogłośnie. Uczestniczymy we wszystkich
konkursach i staramy się pozyskiwać
z zewnętrznych źródeł dofinansowania na działania naszego KGW,
z różnym rezultatem. Pomysł na taką
formę prezentacji zrodził się podczas

pierwszego spotkania organizacyjnego. Poważny reportaż w formie wiadomości nie wchodził w grę. Uśmiałyśmy się co niemiara redagując
treść informacyjną takiej prezentacji.
I wtedy padł pomysł – to może na
wesoło? Szybkie głosowanie, klamka
zapadła. I tak poszło dalej.

Jak wyglądały nagrania?

– Wszystko musiało odbyć się
w ciągu jednego dnia. Ustaliłyśmy
dogodny dla wszystkich termin
i nasz zaprzyjaźniony operator nagrał nam to, co chciałyśmy.

Czy przeczuwały Panie sukces?

– Nie. Jak wspomniano wcześniej
bierzemy udział w wielu konkursach
z różnym rezultatem. Nie zrażamy
się niepowodzeniami. Oczywiście za

każdym razem, teraz także, marzyłyśmy o wygranej. Finał pierwszego etapu przypadał na dzień
imienin taty jednej z członkiń.
Spojrzała na kalendarz i mówi:
„O, ogłoszenie wyników na Klemensa! To wygramy, bo to imieniny mojego taty”. Gdy okazało
się, że wygrałyśmy radość była
ogromna. Od razu zadzwonił do
nas wójt naszej gminy Klembów
– pan Rafał Mathiak i pogratulował. Powiedział, że bardzo wierzy
w nasz sukces w dalszym etapie.
My przeszczęśliwe także czekałyśmy na wynik ogólnopolski.
Po werdykcie jury tj. wygranej
w konkursie ogólnopolskim uznałyśmy, że ta wygrana to gratyfikacja za dotychczasowy trud i zaangażowanie.
REKLAMA

w budżecie gminy Wołomin 60.000 zł
na realizację tego zadania. Wiele okoliczności nam sprzyjało: przychylność pani burmistrz i części radnych,
sprawne wyłonienie wykonawcy prac,
a także dobra pogoda i nieobecność
dzieci w szkole, które pozwoliły szybko przeprowadzić tę modernizację.
Cała społeczność szkolna nie kryje
swojego zadowolenia, gdyż remont
wejścia do szkoły w końcu się udał.
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Radujmy się, bo: „Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel” Łk 2,10.
„Bóg stał się Dzieckiem, które potrzebowało matki. Stał się Dzieckiem – istotą,
która przychodzi na świat ze łzą, której pierwszym głosem jest wołanie o pomoc,
której pierwszym gestem są wyciągnięte ręce, szukające bezpieczeństwa”.
Kard. J. Ratzinger

Życzymy wszystkim Mieszkańcom,
Rodzinom Powiatu Wołomińskiego
wzajemnej miłości, pokoju, zgody i nadziei
na przezwyciężenie wszelkich trudności.
Ludziom dobrej woli obfitości Bożych Łask.
W związku z pandemią, w tym roku nie odbędzie się tradycyjne, nasze coroczne
spotkanie świąteczno - noworoczne z udziałem ks. biskupa Marka Solarczyka,
od którego przekazujemy pozdrowienia i zapewnienie o modlitewnej pamięci.
W imieniu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
Zarząd Oddziału w Powiecie Wołomińskim

REKLAMA

FAKTY.HISTORIA

Bitwa Warszawska w sieci
To tytuł projektu, który przygotowała Samorządowa Instytucja Kultury
w Ossowie. Powstały trzy wykłady o Bitwie Warszawskiej i wojnie
polsko-bolszewickiej.
RO
Wykłady skierowane są do nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych i średnich.
Prof. dr hab. Maria Olszewska przybliża obrazy wojny polsko-bolszewickiej w literaturze
polskiej. Jedną z książek przedstawiających
realia walki na froncie są „Dzienniki. Rok 1920
i okolice” Stanisława Rembeka. Autor w przejmujący sposób opisuje swoje doświadczenia
z pola bitwy. Maciej Figlon, Projekt I Korpus
na wschodzie 1917-1920, w prezentacji pt. „Codzienność żołnierza – uzbrojenie i umundurowanie” opowiada o realiach życia żołnierza

polskiego i bolszewickiego w czasie wojny. Z jakiej broni strzelali? Jakie mundury nosili? Na te
i inne pytania odpowiada rekonstruktor.
Rysownik Piotr Karsznia jest autorem licznych rysunków i plastycznych publikacji dotyczących Bitwy Warszawskiej. W wykładzie
artysta rysuje krzyż, który został postawiony
w miejscu bohaterskiej śmierci księdza kapelana Ignacego Skorupki. Piotr Karsznia zachęca
młodzież do samodzielnej dokumentacji historycznej swoich okolic.
Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura
w sieci”.

FAKTY.SAMORZĄD

Niech Święta Bożego Narodzenia przy�iosą nam
Pokój serca i Nadzieję na lepsze jut�o.
Niech Wigilijny stół nas zjednoczy i stanie się okazją do rozmowy,
wspomnień i rodzinnego śpiewania kolęd.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzący� Nowy� Roku 2021!

Radzymin uchwalił
budżet na 2021 rok
Koniec roku to czas wzmożonej pracy w samorządach. Włodarze
miast i gmin przedstawili radnym projekty budżetów na 2021 rok.
Mieszkańców najbardziej interesuje, jak dużą kwotę samorządy
przeznaczą na inwestycje.
MP
Najwyższą kwotę na wydatki majątkowe,
biorąc pod uwagę budżety miast i gmin miejsko-wiejskich powiatu wołomińskiego, przeznaczy w przyszłym roku Radzymin - prawie
50 mln zł. Aż 20 mln zł pochodzić będzie z dofinansowań zewnętrznych.

- To jeden z najlepszych budżetów ostatnich
lat - twierdzi burmistrz Radzymina Krzysztof
Chaciński. - Bardzo inwestycyjny, a jednocześnie zrównoważony. Daje potwierdzenie, że
sposób budowania pozycji gminy jest właściwy
i dziś procentuje.
Gmina Radzymin zaplanowała również najniższy deficyt na poziomie 4,6 mln zł, co stanowi 2% dochodów na 2021 rok.
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Historyczny szlak
w gminie Poświętne

Wybrane gminy
z dofinansowaniem rządowym

Pomysł zrodził się z inicjatywy grupy mieszkańców.
Potrzeba upamiętnienia bogatej historii gminy
Poświętne stała się bodźcem do postawienia tablic –
obecnie jest ich 10. Miejsca połączono trasą liczącą 35
km, którą można pokonać na rowerze.

Rząd przydzielił samorządom dotacje w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przyznane środki mają na celu wsparcie miast, gmin i powiatów w realizacji zadań
inwestycyjnych w czasie pandemii.
MP
Nie wszystkie samorządy otrzymały rządowe wsparcie. Część dostanie dotację dużo niższą niż w złożonym wniosku i występuje obawa,
czy uda się zrealizować dane przedsięwzięcie przy dużo mniejszym
wsparciu niż zakładano. Niezadowoleni włodarze gmin zarzucają rządowi niejasne kryteria i sposób wyboru
projektów do dofinansowania.

Wśród samorządów powiatu wołomińskiego, które otrzymają dotację z RFIL są:
l Gmina Poświętne – 9 mln zł na
mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej, drogi.
l Gmina Dąbrówka – 4,5 mln zł na
rozbudowę budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Adeli
Goszczyńskiej we Wszeborach;
l Miasto Ząbki – 4 mln zł na budowę
budynku komunalnego;
l Gmina Radzymin – 1,5 mln zł na
REKLAMA

Rafał Orych
Historia gminy Poświętne prawdopodobnie sięga początków czasów starożytnych. Wskazuje na to
„Raport wójtów wsi Cygów i Wola
Cygowska” z 1820 roku, który opisuje
badania archeologiczne przeprowadzone wówczas w tych sołectwach.
Odnaleziono m.in. popielnicę, toporek kamienny i rzymskie monety
z okresu panowania cesarza Karakalli
(211-217 w. n.e.). Bardziej dokładne informacje posiadamy na temat tutejszej parafii, która została erygowana
1 marca 1527 roku z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce przez biskupa
płockiego Rafała Leszczyńskiego.
Kościół znajdował się na terenie wsi
Cygów. Z biegiem czasu ukształtowała się nazwa Poświętne, ponieważ
mieszkańcy nazywali ją ziemią poświęconą. To tylko garść informacji,
które stały się przyczynkiem do powstania tablic i szlaku historycznego.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
Wszystko zaczęło się na spotkaniu
w lipcu 2019 roku, w którym uczestniczyli: Anna Elsner, Anna i Andrzej
Wojdynowie, Zbyszek Żołek i autor
artykułu. Chcieliśmy zorganizować
rajd rowerowy, ale w czasie dyskusji
zrodził się pomysł, aby pójść krok dalej i postawić też tablice upamiętniające osoby związane z gminą Poświętne
m.in. rodzinę Szymanowskich (fundatorów budowy drugiego kościoła
w Poświętnem w latach 1762-63), lotników pochowanych na miejscowym
cmentarzu, Henryka Dobrzańskiego
ps. Hubal czy osadników niemieckich.
Wówczas dwie takie tablice już
znajdowały się na terenie gminy, więc
zgodnie poparliśmy pomysł. Anna Elsner założyła już, wcześniej fundację
„Działaj do Woli i to z jej ramienia
złożyliśmy wniosek do konkursu organizowanego przez Fundację Orlen.
Niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Próbowaliśmy pozyskać
środki jeszcze z dwóch innych konkursów grantowych. Trzy porażki skłoniły nas do refleksji i zmian
w projekcje (skupiliśmy się na tabli-

cach). Wytrwałość i współpraca
opłaciły się, bo za czwartym razem udało się. W ramach konkursu „Turystyka i krajoznawstwo”
organizowanego przez Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
otrzymaliśmy 25 tys. zł na postawienie siedmiu tablic i utworzenie szlaku historycznego, do
którego włączyliśmy również trzy
tablice znajdujące się w Nowych
Ręczajach (Paweł Kurek), Rojkowie (Franciszek Kominek) i Woli
Cygowskiej (rodzina Lelewelów),
która powstała w międzyczasie.
Marcin Ołdak opracował merytorycznie dziewięć z dziesięciu tablic. Jarosław Stryjek jest autorem
chronologicznie pierwszej z nich
poświęconej Pawłowi Kurkowi.
Dziewięć tablic wykonała firma
Golden-Print z Tłuszcza.

SZLAK PRZYRODNICZY
– Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować
rajd rowerowy naszym szlakiem
historycznym. Nie brakuje nam
pomysłów na kolejne przedsięwzięcia. Jest jeszcze dużo do zrobienia – mówi „faktom.wwl” Anna
Elsner z Fundacji „Działaj do Woli”.
– W dalszej perspektywie
chcielibyśmy przygotować „Szlak
Przyrodniczy” poświęcony niezwykłym walorom przyrodniczym zlokalizowanym na terenie
gminy Poświętne. W tym miejscu
chciałabym poprosić mieszkańców, aby zgłaszali do nas takie
lokalizacje. To mogą być pomniki
przyrody i inne urokliwe miejsca
– podsumowuje.
Historia lokalna interesuje wielu mieszkańców naszej gminy.
Cieszymy się, że tablice pomogą
w zachowaniu świadomości o naszej lokalnej spuściźnie. Obecne
i przyszłe pokolenia, a także turyści odwiedzający gminę będą
mogli ją poznać. Teren gminy Poświętne sprzyja turystyce rowerowej i konnej. Zachęcamy do eksploracji walorów historycznych
i przyrodniczych.

budowę 2 budynków komunalnych;
l Miasto Kobyłka – 552 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego;
l Miasto Zielonka – 500 tys. zł na
budowę mostku pieszo-rowerowego na rzece Długiej w Parku
Dębinki.
Dotację otrzyma również Powiat Wołomiński – 21,6 mln zł na
modernizację budynku Szpitala
w Wołominie.
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Przyznano wsparcie z Unii Europejskiej przez Samorząd Województwa dla
mazowieckich przedsiębiorców, którzy mierzą się ze skutkami pandemii COVID-19.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 611 mikro i małych firm otrzyma
unijną pomoc na utrzymanie bieżącej działalności. Na ten cel przeznaczono 19,7 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

1 grudnia burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na
rozbudowę pasa drogowego ul. Kochanowskiego
(od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) i drogi gminnej
Budkiewicza (od ul. Prostej do ul. Narutowicza), a także
umowę na budowę drogi w ul. Saperów w Ząbkach.

Dla mazowieckich przedsiębiorców Rozbudowa ulic Ząbkach

opr. red.
Jak informuje biuro prasowe w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa
Mazowieckiego
od początku pandemii samorząd
województwa przyznał już mazowieckim przedsiębiorcom w ramach wsparcia z UE blisko 68 mln
zł. W październiku odbył się drugi
konkurs o dotacje płynnościowe
dla firm. O pomoc finansową na
bieżące utrzymanie działalności
tym razem ubiegali się przedsiębiorcy prowadzący jako główną
działalność transportową, gastro-

nomiczną, reklamową, fotograficzną, artystyczną, sportową czy
rozrywkową.
Jak podkreśla marszałek Adam
Struzik to już drugi nabór zorganizowany w nadzwyczajnym trybie.
Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań
publiczno-prywatnych, pokrycie
zobowiązań handlowych, zaległych
faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów.
W sumie do tej pory w ramach
RPO WM 2014-2020 zostało przekazane mazowieckim przedsię-

biorcom prawie 68 mln zł. To
nie tylko ogromne wsparcie
finansowe, ale też nadzieja dla
1,8 tys. firm na skuteczną walkę
z kryzysem, a co za tym idzie
utrzymanie się na rynku.
Warunkiem
otrzymania
wsparcia był spadek przychodów ze sprzedaży w okresie od
czerwca do sierpnia o co najmniej 50 proc. w stosunku do
tego samego okresu w ubiegłym
roku. Dofinansowanie obejmie
zaspokojenie bieżących, pilnych
potrzeb przedsiębiorstwa przez
maksymalnie 3 miesiące.

RD
W ramach inwestycji w ul. Kochanowskiego i Budkiewcza zostanie również wybudowany chodnik
oraz kanalizacja deszczowa na ww.
odcinkach dróg. Termin realizacji
zadania to 31.08.2021r., a wartość

zaplanowanych prac wyniesie
1.774.890 zł.
Inwestycja w ul. Saperów również zakłada budowę chodnika
oraz kanalizacji deszczowej na całej długości. Wartość prac wyniesie w tym przypadku 966.780 zł.
Termin realizacji zadania to
30.06.2021r.

FAKTY.INFRASTRUKTURA

1,5 mln zł na kanalizację
w Duczkach (gmina Wołomin)
Pawie 1,5 mln złotych dofinansowania otrzyma Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Wołominie na budowę w 2021 roku kanalizacji sanitarnej w Duczkach.
Umowa z Urzędem Marszałkowskim została już podpisana. Całkowity koszt inwestycji
wyniesie: 3.389.435,76 zł.
MP
- Na tę dobrą wiadomość
mieszkańcy
ul.
Stokrotki, Azaliowej, Myśliwskiej,
Konwaliowej i Jaroszewskiej
w Duczkach czekali od wielu
lat – mówi Katarzyna Pazio,
wiceprzewodnicząca
Rady
Miejskiej w Wołominie. - Cieszę się ogromnie, że budowa kanalizacji na ww. ulicach
nastąpi już w przyszłym roku.
Dziękuję bardzo Mieszkańcom Duczek za wieloletnie
działania w zakresie realizacji
tej ważnej inwestycji. Słowa
wdzięczności kieruję również
w kierunku władz gminy Wołomin, prezesów i pracowników PWiK oraz pana Konrada
Rytla – radnego Sejmiku Wo-

jewództwa
Mazowieckiego. Jak widać, wspólne
działania, nieustępliwość
i cierpliwość przyniosły
oczekiwany efekt.
Na zadanie składają się
następujące inwestycje:
1. budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej,
tłocznej, przepompowni
ścieków wraz z zasilaniem
energetycznym i szafą sterowniczą w ul. Azaliowej,
Myśliwskiej, Konwaliowej,
Stokrotki, Jaroszewskiej
i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej
w Duczkach wraz z przebudową wodociągu;
2. budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej
w Duczkach.
REKLAMA

FAKTY.HISTORIA

Dwa Bratanki – Węgrzy
Polakom w 1920 roku
To tytuł wystawy, którą przygotowała Samorządowa
Instytucja Kultury w Ossowie.
MP
Ekspozycja ma na celu popularyzację wiedzy o współpracy militarnej Węgier i Polski w latach
1919-1921. Wystawa ma charakter
mobilny, co pozwoli innym instytucjom kulturalnym i szkołom
wypożyczyć ją na określony czas.
Obecnie znajduje się w Muzeum
Lotnictwa Węgierskiego w Szol-

noku. Będzie ponownie dostępna
dla turystów w siedzibie Instytucji
w Ossowie w 2021 roku. Patronem
projektu jest dr Endre László Varga, emerytowany pracownik naukowy z Uniwersytetu Kalwińskiego w Budapeszcie.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
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Nowy ogród w Zielonce

Bądź bohaterem książki

W Zielonce powstało nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku.
RD
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce pozyskała dotację
w wysokości 300 tys. zł ze środków
unijnych na modernizację terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie
kościoła. Miejsce to było dotychczas obiektem zamkniętym, jednak

ksiądz proboszcz zdecydował się na
jego rewitalizację i udostępnienie go
wszystkim mieszkańcom.
Obszar został całkowicie odmieniony. Uwagę przyciągają dwie
nowe altany służące do odpoczynku
i schronienia się przed słońcem lub
deszczem. Zostały wykonane nowe
alejki spacerowe oraz zainstalo-

wane elementy małej architektury.
Na terenie całej działki dokonano
licznych nasadzeń drzew, krzewów,
pnączy oraz kwiatów.
Teren jest ogrodzony, co czyni go
bezpiecznym i przyjaznym dla rodzin z dziećmi. Miejsce zachęca do
spacerów i wypoczynku w pięknych
okolicznościach przyrody.

RED
Kto z nas chociaż raz nie
chciał stać się bohaterem książki? W konkursie fotograficznym
organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Zofii
Nałkowskiej w Wołominie, „Bądź
jak bohaterowie z Pippi” można
było wskoczyć na karty książek

jednej z najbardziej znanych autorek
literatury dla dzieci – Astrid Lindgren. I to wszystko bez względu na
wiek – konkurs przeznaczony był dla
młodszych i tych ciut starszych Czytelników. Dodatkowo dzięki uprzejmości Wydawnictwa Nasza Księgarnia w bibliotece zagościła wystawa
poświęcona Astrid Lindgren i Pippi.

FAKTY.GOSPODARKA

Wsparcie podczas pandemii
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje, że urzędy pracy – jeszcze w grudniu br.
- przystępują do wdrażania kolejnego instrumentu walki z pandemią w sektorze
gospodarki, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w branżach dotkniętych
obostrzeniami. Mowa tu o dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw do wysokości
5 tysięcy złotych.
MP
Dotacje będą mogli otrzymać
przedsiębiorcy, którzy na dzień 30
września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną
- wskazanymi w ustawie o Tarczy
Branżowej 6.0 - kodami wg PKD
2007 - jako rodzaj przeważającej
działalności, nie mieli – wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
- zawieszonej działalności, a ich
przychód był niższy o co najmniej
40 % w stosunku do przychodu
uzyskanego odpowiednio w paź-

dzierniku albo listopadzie 2019 r.
O wsparcie będą mogły ubiegać się
firmy z branży gastronomicznej,
kulturalno-rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej, muzealnej), sportowej (fitness, siłownie, rekreacja, baseny,
aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży
detalicznej (targowiska, bazary),
turystycznej, transportowej (firmy
autokarowe, taksówkarze), edukacyjnej, cateringowej, usług pralniczych.
Ważna informacja dla przedsiębiorców dotyczy formy składania

wniosków o dotację – dotacje
będą wypłacane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie
złożonych przez przedsiębiorców wniosków wyłącznie w formie elektronicznej - za pośrednictwem strony www.praca.gov.
pl. Tym samym do złożenia wniosku o jednorazową dotację na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach wsparcia dla firm
w związku z COVID-19 -Tarcza
Branżowa 6.0.- będzie niezbędny
Profil Zaufany.

FAKTY.OŚWIATA

Nowa szkoła w Kobyłce
Gmina Kobyłka ma już koncepcję budowy szkoły
z oddziałami przedszkolnymi przy ulicy Dworkowej.
Koszt realizacji zadania opiewa na ponad 30 mln zł.
opr. red.
W projektowanym obiekcie
przewidziano miejsce dla około
720 uczniów oraz 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci.
W części szkolnej zaprojektowano 25 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią,
szatnię oraz kuchnię z jadalnią.
Budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Całość usytuowano w głębi działek, możliwie
najbliżej południowej granicy
terenu, aby zapewnić dużą ilość
przestrzeni do nauki i rekreacji
dla uczniów na świeżym powietrzu. Przedszkole znajdować się
będzie w południowo-wschodniej części budynku. W bliskim
jego sąsiedztwie zaprojektowano plac zabaw, patia, tarasy oraz
liczne przestrzenie do nauki
i rekreacji na zewnątrz.

W zachodniej części działki przewidziano infrastrukturę sportową.
Wschodnią część wypełni parking
na 39 miejsc dla samochodów
oraz 45 miejsc dla rowerów. Według przygotowanego dokumentu,
powierzchnia zabudowy obiektu
szkolnego wyniesie ok. 2676,23 m2,
a powierzchnia użytkowa stanowić będzie ok. 6102,5 m2.
Budynek będzie miał 3 kondygnacje i będzie miał wysokość ponad
10 metrów.
– Mam nadzieję, że projekt
spodoba się mieszkańcom – mówi
Edyta Zbieć, burmistrz Miasta Kobyłka. - Przed nami kolejne wyzwanie – znalezienie możliwości
finansowania budowy i sama budowa. Koszt inwestycji to około
34 mln zł. Mogę tylko powiedzieć,
że szukam już rozwiązań i jestem
po pierwszych rozmowach i ustaleniach w temacie finansowania
czwrtej szkoły w Kobyłce.
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ESTETYKA DOMU
PROFESJONALNE MYCIE
elewacji, dachów,
kostki brukowej

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów
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