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Serdeczne życzenia,
zdrowych, bezpiecznych, rodzinnych,
pełnych nadziei
Świąt Wielkanocnych
składa redakcja „faktów.wwl”
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Przedwielkanocne
wędrowanie

Dosyć Konkretna Droga Krzyżowa z Marek. Fot. Paweł Mierzejewski.

Msza święta godzina 20.15 „u nas w parafii” to normalna
pora dla tych, którzy w niedzielę chcą uczestniczyć
w nabożeństwie późnym południem. W piątek 26 marca
w kościele jest kilkadziesiąt osób. Większość wyruszy
w trasę na „fioletową Ekstremalną Drogę Krzyżową”
z Duczek do Ostrówka.

Ekstremalne Drogi Krzyżowe organizowano w różnych
miejscach. Do naszej redakcji dotarła informacja, że 26
marca br. po raz czwarty
spod budynku Michalickich
Szkół w Markach wyruszyła
Dosyć Konkretna Droga Krzyżowa (DKDK), organizowana
co roku w piątek przed Wielkim Piątkiem. Oferta skierowana do uczniów, rodziców,
nauczycieli i przyjaciół Michalickich Szkół w Markach.
Licząca 47 km trasa prowadziła z Marek do Loretto koło
Wyszkowa.
W poprzednich edycjach
uczestnicy DKDK wyruszali
jedną grupą. W roku 2021,
ze względu na obostrzenia
sanitarne, szli małymi grupkami rodzinnymi (w sumie
67 osób). Od Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej DKDK różni
się tym, że nie ma wymogu
zachowania milczenia (już
sama droga - jej długość - ma
charakter pokutny), a na trasie w dwóch miejscach jest
dostarczana uczestnikom gorąca kawa lub herbata oraz
pewna przekąska.
W poprzednich edycjach
w Loretto na zakończenie
DKDK uczestnicy uczestniczyli we Mszy świętej oraz mogli
się pożywić pysznym michalickim żurkiem. Niestety,
z wiadomych powodów, nie
było to możliwe w tym roku.
Tradycyjnie na zakończenie
DKDK jej uczestnicy otrzymują pamiątkowy magnes na
lodówkę. Niektórzy mają ich
komplet.

Mariusz Pazio
Około 21.00 po Mszy trochę „sejmikujemy” w małych grupkach,
szykujemy się do drogi. Ostatnie
rozmowy. Skupienie. Z kościoła wyruszą dwie grupy, jedna lokalnie po
terenie parafii Duczki, druga do Św.
Faustyny w Ostrówku.

ZAPADA CIEMNOŚĆ
Godzina 21.15. Ruszam. Jest plan,
by samotnie przemierzyć całą trasę,
zgodnie z ideą Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej. Jednak zawsze istnieje
obawa, że w razie kryzysu nie ma się
jak wspomóc. Odwagi dodaje naładowany telefon w kieszeni.
Na razie jest za głośno. Ulica żyje.
Świecące lampy nie pozwalają się
wyłączyć, więc początek jest po
prostu marszem w poszukiwaniu
skupienia. Ktoś urządził sobie rajd
po ulicach Zagościńca. Gdzie ta cisza?
Mijam cmentarz parafii Helenów.
Tu zapadam się w ciemność i zaczynam się resetować. Przez moment
słyszę tylko swoje kroki. Przyzwyczajony już do ciemności wzrok zauważa stadko dzików żerujących na
polu. Zaczynam swoją Drogę Krzyżową…

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ
RANY…

Cień autora. Fot. MP

Noc jest ciepła, bezwietrzna.
Księżyc jasno świeci. Wymarzone
warunki do tego, by poddać się refleksji, by wejść głębiej w tajemnicę.
Stacja druga, trzecia….

Stary Kraszew. Około 9 km za mną
i na razie wszystko wygląda dobrze.
Mały bonus. Nad rozlewiskiem Rządzy rozlega się nocny, ptasi koncert,
miły dodatek. Jestem sam, odprężony, spokojny, skupiony.

OTWARTA BRAMA
Stacja trzecia, czwarta, piąta....
Kościół w Woli Rasztowskiej wita
otwartą bramą. Zaprasza na chwilę skupienia. Idę sam i nie czuję się
samotny, „ktoś ze mną podąża” albo
ja z kimś.
Godzina 12.00. Północ. Krokomierz pokazuje 16 km. Połowa trasy.
Zaczyna się ten moment, w którym
można mówić o trudach podróży.
Nie upadnę, mam swój cel. Jeszcze druga połowa, jak w meczu, jak
w życiu.

DLACZEGO TUTAJ JESTEM…
Brak czasu. Kiedyś były pielgrzymki na Jasną Górę – 9 dni. W tak
rozpędzonym świecie od paru lat
nierealne. Ostatni raz to było 4 dni,
jakiś czas temu. Dlatego jestem tutaj, po raz kolejny, na swoich własnych rekolekcjach. Moja osobista
noc skupienia, czuwanie w ogrodzie
Getsemani.

28 KM - KLEMBÓW
Sam lecz nie samotny. Jestem,
który jestem. Zbliżam się do końca –
szkoda. 2.50. Dom św. Faustyny. Koniec mojej, „naszej wspólnej” drogi .
Dziękuję że dałeś mi siłę! Spotkamy się za rok.
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W ramach przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Tłuszcz w 2021 roku, kwotę 148 420 zł przeznaczono na następujące działania: wyłapywanie, utrzymywanie
w schronisku, wykonywanie zabiegów, zapewnienie opieki – 110 000 zł; zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt
– 25 920 zł; przeprowadzenie badań weterynaryjnych (w tym usypianie ślepych miotów, sterylizacja) – 10 000 zł; zakup karmy,
dokarmianie kotów wolno żyjących – 2500 zł. Dodatkowo zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich i prowadzenie
adopcji zwierząt.

Zwierzęta
w Tłuszczu
FAKTY. KONKURS

FAKTY. SAMORZĄD

Ulica Długa w Urlach
Przygotowywana jest budowa ulicy Długiej w Urlach (gmina Jadów). Jednym z celów
wykonania dokumentacji projektowej jest uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej.

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

LOGO ZWIĄZANE
Z ROKIEM WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO
KONKURS ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM
BURMISTRZA WOŁOMINA
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizator konkursu:
a) Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
b) I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież wg następujących grup wiekowych:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych - klasy I-III
II grupa - uczniowie szkół podstawowych - klasy: IV- VIII
III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) w konkursie biorą udział indywidualni uczestnicy reprezentujący poszczególne szkoły,
b) każdy uczestnik powinien posiadać opiekuna (ta sama osoba może być opiekunem kilku
uczestników)
c) zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych (zgodnie z art.7 ogólnego rozporządzenia UE o
ochronie danych osobowych nr 2016/679) oraz nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i
majątkowych w całości i na wszystkich polach publikacji na rzecz organizatora konkursu.
Jednocześnie organizator informuje, że nadesłane na potrzeby konkursu, dane osobowe
uczestników będą przetwarzane i przechowywane przez organizatora tylko na czas konkursu i do
celów związanych z jego realizacją i prezentacją wyników.
§ 2.
Przebieg konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej z zakresu podanej
tematyki: LOGO ZWIĄZANE Z ROKIEM WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO.
2. Konkurs rozpocznie się 26 marca 2021 roku i zakończy 30 kwietnia 2021 roku.
3. Format i treść pracy plastycznej:
a) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską, jak np. ołówek, kredka,
pastele, farby, grafiki komputerowe,
b) prace powinny być wykonane na papierze, brystolu, kartonie w formacie A4,
c) prace wykonane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi,
d) praca powinna zawierać tematykę określoną w tytule konkursu,
e) każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:
 imię i nazwisko autora,
 szkoła,
 grupa wiekowa,
 imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny lub e - mailowy,
f) każdy uczestnik dostarcza maksymalnie 1 pracę konkursową,
g) prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane
h) prace zostaną ocenione przez komisję konkursową według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem (0 – 5 pkt.),
 walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 5
pkt.).
4.Prace wysłane/dostarczone po wskazanym terminie nie biorą udziału w konkursie.
Decyduje data stempla pocztowego.
5. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone do 15 maja 2021 roku.
6. Prace konkursowe nie będą zwracane. Prace biorące udział w konkursie będą prezentowane
na zorganizowanej wystawie w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego oraz na stronie szkoły www.1lo.wolomin.pl
7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nie dostarczenie prac z przyczyn niezależnych
od organizatora, takich jak błędne wpisanie adresu przez uczestnika konkursu, itp.
§ 3.
Nagrody
1. Dla laureatów konkursu I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Dla uczestników konkursu przewidziane są wyróżnienia.
3. Opiekunowie uczestników konkursu otrzymają podziękowania.
§ 4.
Przepisy końcowe
1. Prace ocenia komisja konkursowa.
2. Decyzje komisji konkursowej oceniającej prace na poszczególnych etapach konkursu są
nieodwołalne. W każdej kategorii komisja konkursowa przydzieli I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia.
Komisja ma prawo podjąć inną decyzję, w tym nie przyznać nagrody głównej.
3. Termin oddania/ dostarczenia prac upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku.
4. Prace plastyczne można składać osobiście lub przesłać na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im Wacława Nałkowskiego ul. Sasina 33, 05-200 Wołomin z
dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO”.
5. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie.
6. Szczegółowe oceny prac plastycznych (ilość zdobytych punktów za poszczególne kryteria)
nie będą publikowane.
7. Wszystkie warunki regulaminu są do pobrania na stronie internetowej: www.1lo.wolomin.pl
8. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia
regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności podczas realizacji konkursu.
9. W sprawach dotyczących szczegółów konkursu prosimy o kontakt z koordynatorem
p. Iwoną Marczak adres e-mail: iwona.marczak@1lo.wolomin.pl

RD
Władze gminy w związku z powyższymi działaniami zwracają się
do osób zainteresowanych z prośbą
o wniesienie uwag do nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej przez wła-

ścicieli posesji przyległych do projektowanego pasa, w tym do działek
niezagospodarowanych w terminie
do 14.04.2021. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej oznaczono
kolorem ciemnobrązowym zgodnie
z rysunkiem. Lepsza kopia opraco-

wania graficznego dostępna jest na
stronach internetowych. W razie dodatkowych pytań lub konieczności
przesunięć projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub innych uwag
do wykonywanego projektu władze
gminy proszą o kontakt.

FAKTY. KONKURS

Wiosenny konkurs fotograficzny
Powiatowa Biblioteka Publiczna wraz z Biblioteką Publiczną im. Medarda Downarowicza
w Łochowie zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w konkursie „Leśne,
wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”.
natem Burmistrza Łochowa oraz
sponsorowane przez Nadleśnictwo
Łochów, Nadleśnictwo Drewnica, Wydawnictwa: „Kraina Bugu”,
„Czarne” i „Paśny Buriat”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków i BirdLife.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać mailowo na adres promocja@bplochow.pl jedną, dwie lub
trzy fotografie ptaków wraz z wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym formularzem rejestracyjnym (załącznik nr 1 do regulaminu).
Konkurs trwa do 21 kwietnia 2021.
Wyniki zostaną ogłoszone do 30
kwietnia 2021 roku.

opr. red.
Bohaterami zdjęć będą ptaki
w krajobrazie mazowieckich lasów,
pól i łąk. Prace konkursowe można
wysyłać do 21 kwietnia 2021 roku
na adres promocja@bplochow.pl,
a szczegóły i regulamin konkursu
dostępne są na stronie Biblioteki
Powiatowej w Wołominie oraz na
stronie biblioteki w Łochowie www.
bplochow.pl . Na zwycięzców czekają nagrody oraz wystawa pokonkursowa, która zostanie zorganizowana
w maju podczas Tygodnia Bibliotek
w Łochowie i Wołominie. Wydarzenie objęte jest Honorowym PatroFAKTY. ZWIERZAKI

Dofinansowanie zabiegów w Radzyminie
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2021 roku” rusza dofinansowanie
do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt.
Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2020.
RD
Warto zapoznać się z treścią
Uchwały nr 413/XXIX/2021 Rady
Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 marca 2021 r., zatwierdzającej program,
w której szczegółowo opisane są
warunki dofinansowania.
Główna zasada finansowania zabiegów jest taka, że właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy,
w którym przeprowadza zabieg. Następnie na podstawie faktury ubiega
się o zwrot poniesionych kosztów,
składając stosowny wniosek. Przyjmowane będą tylko wydatki, poniesione po 24.03.2021, gdyż jest to data
wejścia w życie wspomnianej wyżej
uchwały.

Wysokość refundacji za poszczególne zabiegi kształtuje się następująco:
kastracja kota – 70 zł,
sterylizacja kotki – 160 zł,
kastracja psa – 200 zł,
sterylizacja suki - 270 zł,
zabieg elektronicznego znakowania zwierząt (czipowanie) – 35 zł.
Przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych
zabiegów u psa, który dotąd nie był
oznakowany, obligatoryjne jest jego
jednoczesne zaczipowanie wraz
z rejestracją numeru czipa.
Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać
się o przyznanie dofinansowania

do ww. zabiegów tylko raz w roku
kalendarzowym i maksymalnie do
dwóch zwierząt (nie dotyczy czipowań).
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających
w budżecie gminy na realizację tego
zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz
w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej
ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30
listopada 2021 r. Wnioski złożone
po tej dacie nie będą rozpatrywane. Obecnie kwota przeznaczona
na realizację zadania w 2021 roku to
38.000,00 zł.
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w Markach
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku zakłada kwotę
615 427,50 złotych brutto. M.in. na: odławianie, transport, utrzymanie w schronisku – 374 572,50 zł; odławianie zwierząt
wolno żyjących – 39 000 zł; transport zwierząt wolno żyjących rannych w zdarzeniach drogowych – 17 955 zł; opieka
weterynaryjna nad zwierzętami wolno żyjącymi – 68 950 zł; sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt – 55 550 zł;
karma dla wolno żyjących kotów – 3 000 zł; odbiór padłych zwierząt – 15 000 zł; przyjmowanie zwierząt wolno żyjących
poszkodowanych z zdarzeniach drogowych – 41 400 zł.

FAKTY.INICJATYWY

FAKTY.WYDARZENIA

Święty Michał Archanioł
w herbie powiatu
wołomińskiego

Św. Andrzej Bobola powraca

Pamiętam sesję, na której ustanowiliśmy flagę i herb
powiatu.
Adam Kopczyński
przewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego w latach 1998-2006

Herb odwołuje się do historii
i tradycji naszego powiatu. Na tarczy dwudzielnej w górnym polu
jest półorzeł biały nawiązujący do
historycznego herbu Mazowsza,
wywodzi się on z godła dynastycznego Piastów. W polu dolnym tarczy
postać świętego Michała Archanioła
w złotej zbroi trzymającego w ręku
miecz. Orzeł, wiadomo dlaczego. Ale
dlaczego święty Michał Archanioł?
W dyskusji padało wiele argumentów. Do dziś dobrze pamiętam kilka
najważniejszych.
- Święty Michała Archanioł w średniowieczu był patronem rycerstwa,
dla nas jest również symbolem zwycięstwa Polaków nad bolszewikami
w bitwach pod Radzyminem i Ossowem w 1920 roku.
- Jest patronem walki i zwycięstwa dobra nad złem. Mieliśmy
świadomość, że walka o rodzinę
i o wychowanie kolejnych pokoleń
w oparciu o wartości chrześcijań-
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W roku 2021 Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, założone przez
bł. ks. Br. Markiewicza, celebruje Jubileusz 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia.
Po swym zatwierdzeniu w dniu 29 września 1921 r. Zgromadzenie rozwinęło
działalność wychowawczą w duchu swego Założyciela, nie tylko w diecezji
przemyskiej i archidiecezjach krakowskiej i lwowskiej, ale również w archidiecezji
warszawskiej i diecezji pińskiej.

skie nie będzie łatwa i potrzebny
nam patron do tej naszej walki.
- Na terenie naszego powiatu jest
wiele zakonów, ale tylko jeden zakon
ma tu swoją Kurię Generalną, to zakon Księży Michalitów w Markach
Strudze.
Podpisując tę uchwałę miałem
poczucie, że chociaż nie dotyczyła
wielkich inwestycji i planów rozwoju
powiatu, jest bardzo ważna i będzie
istotna dla kolejnych pokoleń.

Archiwalne zdjęcie ukazujące obraz św. A. Boboli w ołtarzu głównym.

Ks. Krzysztof Pelc CSMA
Założyciel i fundator ośrodka
wychowawczego w Strudze po
otrzymaniu święceń kapłańskich
pracował w duszpasterstwie polonijnym najpierw w Kanadzie,
a następnie w Stanach Zjednoczonych. Tam poznał kapłanów
michalitów – wychowanków bł.
ks. Br. Markiewicza, którzy zapoznali go z ideą i systemem wychowawczym ks. Markiewicza.

MARKI - STRUGA
Po powrocie do Polski w umyśle i sercu ks. Poławskiego, zrodziło się pierwsze marzenie: założenia zakładu wychowawczego
dla sierot i opuszczonej młodzieży, których w odradzającej się
Polsce było tysiące. Po zakupieniu terenu w Strudze szybko rozpoczęły się roboty adaptacyjne.
Pod koniec roku 1927 w Zakładzie
było już 77 wychowanków.
Drugie marzenie przyszło
z niebios, o tym ks. Antoni był
święcie przekonany: była to chęć
wybudowania kościoła dla personału i wychowanków zakładu oraz okolicznej ludności. Otóż – mówił o tym
do swych podopiecznych
– podczas jednego ze snów
ukazała mu się biała postać,
Pani, która go obudziła
i wskazała mu miejsce, mówiąc: tu masz postawić kościół. Odtąd zaczął gromadzić pieniądze i materiały,
by móc rozpocząć budowę
wyśnionego kościoła.

Świętego zapragnął wybrać na patrona zakładu wychowawczego oraz
planowanego przez siebie kościoła
w Strudze – to było trzecie marzenie. Powstała w latach 1928-1931
świątynia była jednym z pierwszych
kościołów dedykowanych świętemu Duszochwatowi ze Strachociny.
W ołtarzu głównym świątyni nad
tabernakulum umieszczony został
duży, odsuwany obraz bł. Andrzeja
Boboli.

MICHALICI W STRUDZE
W testamencie z grudnia 1928 r.
ks. Poławski prowadzenie zakładu
oraz kościoła powierzył michalitom
z Miejsca Piastowego. Ks. Walenty Czekowski – pierwszy michalita wysłany przez przełożonych do
pomocy ks. kanonikowi Poławskiemu pojawił się w Strudze w 1930 r.
Sześć lat później michalici przejmą
odpowiedzialność za prowadzenie
zakładu. Oprócz pełnienia obowiązków wychowawczych będą chętnie służy pomocą duszpasterską
mieszkańcom sąsiednich parafii,
dzięki czemu zyskają sobie życzliwość duchowieństwa i wiernych

PIERWSZY W POLSCE
Ojciec Misjonarz lubił
przemawiać do swoich wychowanków. Opowiadał im
dużo o świętych, wyniesionych na ołtarze, a zwłaszcza o świętych Polakach:
o św. Stanisławie Kostce,
patronie młodzieży polskiej oraz o św. Andrzeju
Boboli i jego męczeństwie
za wiarę katolicką, do którego miał szczególne nabożeństwo. I właśnie tego

Współczesny widok obrazu św. A. Boboli.

Ks. A. Poławski.

parafii z dekanatu radzymińskiego,
którzy będą odwzajemniać się pomocą materialną. Podczas II wojny
św. wychowawcy i wychowankowie
zakładu złożą wielką daninę krwi.
W Pustelniku przy krzyżu od kul
niemieckiego karabinu maszynowego zginą: kl. Kazio Wilusz z bratem
Fr. Januszem. W Ogrodzie Saskim
przed swoją śmiercią z rąk komanda
śmierci ksiądz Płoszaj, udzielił rozgrzeszenia księdzu Grzeni, a później
odwrotnie, obaj udzielili rozgrzeszenia wszystkim innym w rzędzie
i w tej chwili padły strzały. W obozie
pruszkowskim rozstrzelano michalickich kleryków: Jana Brzozowskiego i Edwarda Kosztyłę oraz brata
Józefa Ciska.

PARAFIA PW. BŁ. ANDRZEJA
BOBOLI
Czyniąc zadość prośbom, m.in.
proboszcza mareckiego ks. Antoniego Koniecznego oraz mając
na uwadze nowe uwarunkowania
powojenne prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński dekretem z 6
lutego 1952 r. ustanowił w Strudze
parafię pw. św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem
liczącej ok. 3 200 osób parafii został ks. Stanisław Rymuza. Po dwóch latach ks.
Konieczny przesłał do Kurii
Metropolitalnej w Warszawie następującą opinię: Parafia rozmodlona, zachwycona pięknymi nabożeństwami
i naukami, całkowicie wróciła do życia religijnego, parafialnego i Bożego. Uczynili
to Księża Michaelici, zawsze
pokorni, ofiarni, cierpliwi,
bezinteresowni i pogodni,
a w pracy spowiadania niezmęczeni nigdy.
W niedzielę 7 marca 2021 r.
po blisko 50 latach w kościele parafialnym znów pojawił
się obraz przedstawiający św.
Andrzeja Bobolę, namalowany
przez artystę malarza Wieńczysława
Pyrzanowskiego,
absolwenta warszawskiej ASP,
ufundowany przez chcącego
zachować anonimowość parafianina.
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Radzymin nie ustaje
w inwestycjach
Gmina Radzymin nie ustaje w realizacji dużych zadań inwestycyjnych. Centrum
miasta jest obecnie placem budowy. Samorządowcy proszą o wyrozumiałość
i cierpliwość w codziennym zmaganiu się z utrudnieniami w ruchu.
RD
Dużą inwestycją realizowaną
obecnie przez samorząd Radzymina jest modernizacja al. Jana Pawła
II i budowa ścieżki rowerowej. Od 22
marca nastąpiły kolejne utrudnienia
w ruchu związane z tym zadaniem.
Odcinek od ul. Hallera do ul. Piłsudskiego jest nieprzejezdny – dojazd
możliwy tylko do posesji i firm.

KOMUNIKACJA
Na pozostałych fragmentach
alei Jana Pawła II pomiędzy ulicami
Sikorskiego i Norwida obowiązuje ruch wahadłowy. Wprowadzono zmiany w trasach autobusów
miejskich. Szczegółowe informacje
mieszkańcy znajdą na stronie: www.
radzymin.pl. Utrudnienia komunikacyjne potrwają do czerwca br.

STREFA REKREACJI

NOWA DROGA

W Radzyminie prowadzone są
również prace rewitalizacyjne w Parku Czartoryskiej. Wejście do parku od ul. Żeligowskiego i cały pasaż
przez park zostały zamknięte na cele
placu budowy. Dostępna pozostaje
odnowiona wcześniej część parku
wokół Domku Ogrodnika. Obecnie,
na wygrodzonym terenie, trwają
prace budowlane w północnej części
parku, czyli w pobliżu Przedszkola
nr 1 w Radzyminie, gdzie powstaną
place zabaw i strefa rekreacji. Już
wcześniej na potrzeby budowy został
zajęty dawny plac zabaw przy ul. Żeligowskiego. Urządzenia z tego miejsca będą wykorzystane gdzie indziej.
Całość prac budowlanych w Parku
Czartoryskiej, włącznie z rewitalizacją całego parku i zbiornika wodnego,
jest zaplanowana do czerwca 2022 r.

Dużą inwestycją Gminy Radzymin, na którą wszedł już wykonawca, jest budowa pierwszego
odcinka al. Lecha Kaczyńskiego.
Zadanie obejmuje kompleksową
rozbudowę ul. Przemysłowej na
odcinku od ul. Weteranów do
ul. Leśnej oraz budowę drogi
w nowym śladzie od ul. Leśnej
do ul. Mokrej. Na całej długości
powstanie droga z pełną infrastrukturą, odwodnieniem, ciągami pieszymi i rowerowymi,
oświetleniem, zjazdami, kanałem
teletechnicznym itd. Ponadto
wybudowane będą trzy ronda: pierwsze na skrzyżowaniu
ul. Przemysłowej z ul. Weteranów, drugie u zbiegu ulic
Przemysłowej, Leśnej i al. Lecha Kaczyńskiego oraz trzecie
na skrzyżowaniu tej ostatniej
z ul. Mokrą. Termin wykonania
prac budowlanych, określony
w umowie z wykonawcą, wynosi
25 miesięcy. Oznacza to, że nową
drogą będzie można pojechać na
przełomie lata i jesieni 2022 r.

MIEJSCA DLA ROWERÓW
I SAMOCHODÓW
Gmina Radzymin buduje również ulicę Diamentową oraz kończy prace na ul. Szymborskiej.
Rozpoczęto również realizację
umowy dot. budowy parkingu
P+R przy stacji PKP w Radzyminie, gdzie powstanie ponad 150
miejsc dla samochodów i ponad
100 dla rowerów, wraz z całą infrastrukturą - oświetleniem, odwodnieniem, dojazdami, itd.
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Spis
Parkuj i jedź w Tłuszczu
powszechny
opr. red.

Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie
polskiego społeczeństwa, czyli
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP
2021). Spis jest obowiązkowy
dla każdej osoby mieszkającej
w Polsce, a podstawową metodą
będzie samospis internetowy.

W centrum Tłuszcza realizowana
jest inwestycja pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź w Tłuszczu”.
Przedsięwzięcie prowadzone jest
w sposób jak najmniej uciążliwy dla
mieszkańców, którzy dotychczas
korzystali z parkingu. W pierwszej
kolejności wyłączony z użytkowania został teren za budynkiem PKP,

a w kolejnych etapach niedostępny będzie parking znajdujący się
przed dworcem. Tymczasowy
parking zastępczy został wyznaczony na terenie dawnego targowiska miejskiego znajdującego
się przy ul. Warszawskiej 3 (wjazd
od ul. Wiejskiej). Inwestor i wykonawca proszą o stosowanie się do
zaleceń i przepraszają za wszelkie utrudnienia.

MP
Najważniejszy cel NSP 2021 to
poznanie sytuacji demograficznej
i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin.
Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego
obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie.
W imieniu dzieci spisu dokonują
rodzice lub opiekunowie prawni.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy najlepsze życzenia, by ten cudowny czas
upłynął pod znakiem odpoczynku
w rodzinnym gronie i gromadzenia pozytywnej energii
do dalszego działania.

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

Paweł Pniewski

Przewodniczący Rady Miasta

SZUKAJ NAS POD ADRESEM
WWW.FAKTY-WWL.PL

Jacek Orych

Burmistrz Miasta Marki
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„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”. (Łk 24, 5-6).

Chrystus zmartwychwstał!
Z Nim zjednoczeni, stańmy się apostołami pokoju,
zwiastunami radości, która nie lęka się cierpienia,
radości zmartwychwstania.

W tych wyjątkowych czasach życzymy
rodzinnych, pełnych nadziei, przeżytych
w lokalnych wspólnotach i w zjednoczeniu
z bliskimi Świąt Wielkanocnych 2021 roku.

Zarząd Oddziału - Powiat Wołomiński
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

REKLAMA

FAKTY.LUDZIE

Klembów – przeciwdziałanie przemocy
W marcu Rada Gminy w Klembowie przyjęła Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2025.
RD
Program zawiera wiele ważnych informacji, m.in. wykres zamieszczony poniżej.
Pośród wielu informacji czytamy, że w 2020
roku Policja przekazała 15 formularzy „Niebieska Karta-A” wszczynających na terenie
gminy Klembów procedurę „Niebieskiej Karty”. Inne instytucje przekazały 9 formularzy.
Zgodnie z tymi formularzami w 2020 roku
zanotowano wiele form przemocy domowej,
m.in. uderzenie – 8 przypadków; wykręcanie
rąk – 6 przypadków; policzkowanie – 6 przypadków. Warto odnotować, że przypadków
było mniej niż w poprzednich latach. Odnotowano także formy przemocy psychicznej,

m.in. izolację – 4 przypadki; wyzwiska – 13
przypadków; ośmieszanie – 10 przypadków;
groźby – 8 przypadków; kontrolowanie – 10
przypadków; krytykowanie – 13 przypadków;
poniżanie – 11 przypadków; ciągłe niepokojenie – 11 przypadków. Zanotowano także formy przemocy najczęściej występujące w rodzinach w gminie Klembów m.in.: zadawanie
bólu fizycznego (bicie, popychanie) – 74,29 %;
zakazywanie kontaktów z rodziną i znajomymi lub ograniczenie tych kontaktów – 17,14 %;
wyrzucanie z domu – 11,43 %. Zbieranie danych i wdrożenie Programu ma na celu
„zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy”. Działania zmierzają
do ograniczenia zjawiska przemocy.
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Za heroiczną postawę Polaków

Przedszkola i żłobek
w Poświętnem

Nie mogło zabraknąć światła płomienia, 24 marca 2021 roku, w Narodowy Dzień Pamięci
Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

RD
Duże emocje wśród mieszkańców wzbudziła reforma sieci szkół
podstawowych – zgodnie z podjętą
przez większość radnych uchwałą
intencyjną 30 grudnia 2020 r. – klasy 4-8 z placówek w Turzu i Wólce
Dąbrowickiej miałyby uczęszczać
do szkoły w Poświętnem. Gmina
zapewniłaby uczniom dojazd. Kuratorium Oświaty wypowiedziało się
negatywnie w powyższej sprawie,
dlatego władze gminy wystosowały
do Ministra Edukacji i Nauki zażalenie na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Sprawa jest
w toku.

BAZA DLA NAJMŁODSZYCH

Żłobek gminny w Poświętnem.

RD
Przedstawiciele
Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej doprowadzili do odsłonięcia w 2013 roku
w Wołominie przy ulicy Orwida tablicy poświęconej Polakom, mieszkańcom obecnych terenów powiatu wołomińskiego, którzy ratowali
m.in. swoich żydowskich sąsiadów
podczas II wojny światowej.

GMINNY ŻŁOBEK
Gmina otrzymała dotację na
adaptację i utrzymanie gminnego żłobka w „starej szkole” w Poświętnem. Jest to kwota ponad
1 mln 800 tys. zł uzyskana w ramach programów: Maluch+ 2020
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W odnowionym budynku „starej szkoły” mieści się
również klub seniora i biblioteka
gminna.
– Żłobek, to projekt, z którego
jestem naprawdę dumny. Budynek „starej szkoły” jeszcze rok
temu był ruiną. Przeprowadzony
przez nas kompleksowy remont
sprawił, że jest to obecnie przyjazne dla mieszkańców miejsce –
wyjaśnia wójt Niźnik.
– Wnętrze budynku zostało zagospodarowane w sposób przemyślany, wyposażone i wykończone w wysokim standardzie. 25
miejsc opieki w żłobku odpowiada obecnym potrzebom mieszkańców. Jest to pierwsza tego
typu instytucja w naszej gminie
i jedna z nielicznych w promieniu
wielu kilometrów. Teraz można powiedzieć, że w niektórych
sprawach Gmina Poświętne jest
jedną z „najbardziej aktywnych
gmin powiatu”. To duża zmiana –
podsumowuje.

SPRAWIEDLIWI Z POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
- Tablica przedstawia polską rodzinę zasłaniającą rodzinę żydowską. Obok znajduje się także tablica
z nazwiskami osób uhonorowanych
przez Żydowski Instytut Yad Vashem
w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Spośród
ponad 50 Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata z terenów powiatu wołominskiego, których nazwiska zostały wypisane na tablicy, na
uroczystość przybyli w 2013 roku
Krystyna Święcicka-Bytnar z Ząbek
i Kazimierz Szczęsny z Klembowa.

DLACZEGO TO ZROBILIŚMY?

FOT. ARCHIWUM

Oprócz kwestii szkół podstawowych
władze
samorządowe
i pracownicy urzędu podjęli się
utworzenia gminnych jednostek –
przedszkoli i żłobka – służących najmłodszym.
– W 2018 roku, kiedy objąłem
urząd, licząca ponad 6 tysięcy mieszkańców Gmina Poświętne, oferowała 45 miejsc w przedszkolach! Szacujemy, że potrzeby mieszkańców
były zaspokajane w około 25%. Jest
to jeden z tematów, które potraktowaliśmy priorytetowo. W 2020 r.
utworzyliśmy dwa nowe przedszkola samorządowe – w Poświętnem i Zabrańcu, a na grudniowej
sesji Rada Gminy podjęła uchwałę
o utworzeniu kolejnego publicznego
przedszkola w Międzylesiu. Obecnie mamy już 90 miejsc dla dzieci
w wieku 3-4 lat. Założenia są takie,
że we wrześniu będzie ich 140. Trzy
przedszkola w 3 lata kadencji i potrojenie liczby miejsc w przedszkolach to konkretny przykład tego, co
udało się poprawić – mówi wójt Sylwester Niźnik.
– Rekrutacja pokazuje, że miejsca w gminnych przedszkolach
zapełniają się w 100%, a listy rezerwowe są długie. Miejsca w oddziałach szkolnych wykorzystywane
są w wielu wypadkach w 20-30%.
Dla ludzi myślących wnioski nasuwają się same. Koszty utrzymania
jednostek organizacyjnych liczymy bardzo skrupulatnie. Składamy
wiele wniosków o finansowanie zewnętrzne – podkreśla.

FOT. ARCHIWUM

Od 2019 r. mieszkańcy z zainteresowaniem obserwują
kolejne inwestycje realizowane na terenie gminy
Poświętne. Potrzeb jest wiele, a obecnie panująca
władza sukcesywnie je zaspokaja. Niektóre z nich
wymagają jednak działań długofalowych i efekty będą
widoczne dopiero za kilka lat.

- Losy Polaków i Żydów są ze
sobą związane przez kilka stuleci. Na terytorium Pierwszej Rzeczypospolitej mieszkało ponad ¾
wszystkich europejskich Żydów.
W Polsce osiedlały się różne mniejszości, ponieważ Polska była krajem
otwartym, krajem bez wojen religijnych. Do drugiej wojny światowej
mniejszość żydowska dzieliła dole
i niedole naszego narodu i stanowiła spory odsetek obywateli naszego
państwa. Pamiętamy, że większość
ludności żydowskiej zamieszkującej
na terytorium przedwojennej Polski
Niemcy zamordowali w obozach
śmierci.
To wiemy, o tym pamiętamy.
O holokauście wie cały świat. Ale
są wydarzenia związane z eksterminacją żydów, o których świat
zapomina.
W czasie II wojny światowej Polska była jedynym krajem, gdzie za
pomoc Żydom groziła kara śmierci.
Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 października 1941 roku przewidywało karę
śmierci dla każdego Polaka, który
udzielał schronienia Żydom lub pomagał im w jakikolwiek sposób.
Pomimo groźby kary śmierci
w pomoc i ukrywanie Żydów zaangażowane były tysiące Polaków.
Tysiące za taką postawę zapłaciło
życiem.
Symbolem martyrologii Polaków
zamordowanych za niesienie pomocy Żydom stał się los rodziny Ulmów
ze wsi pod Łańcutem. Niemcy zamordowali ośmioosobową rodzinę
razem z ośmiorgiem ukrywanych
Żydów.
Również na terenie naszego
powiatu ukrywano Żydów. Uroczystością z 2013 roku i coroczną
obecnością w tym miejscu, przy
ulicy Orwida w Wołominie, chcemy
uczcić i upamiętnić tych, dla których
miłość do bliźniego była silniejsza
niż groźba śmierci z rąk niemieckiego okupanta.
To nasz obowiązek świadczenia
o ich odwadze i poświęceniu dla
drugiego człowieka, nie możemy
zapominać o takich postawach. Tacy
ludzie to chluba naszego narodu
i całej ludzkości.
Musimy o tym pamiętać, bo
współcześni mistrzowie propagandy na nowo piszą historię. Polityka
historyczna skierowana przeciwko
naszemu narodowi doprowadziła
do tego, że niektórzy mylą już ofiary
ze sprawcami. Jeżeli będziemy bierni wobec zakłamywania historii to
dzieci naszych dzieci będą musiały

się tłumaczyć, dlaczego rozpętały
II wojnę światową i wymordowały Żydów. Każdy z nas dba o swoje
dobre imię. Musimy zadbać również
o nasze dobre imię w wymiarze narodowym. Podjęliśmy i podejmu-

jemy działania w poczuciu odpowiedzialności za prawdę o tamtych
tragicznych czasach – informuje
Adam Kopczyński, przewodniczący
Wspólnoty Samorządowej w powiecie wołomińskim.
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Pomoc dla
szpitala
Podczas marcowej sesji Rady
Miejskiej w Tłuszczu radni udzielali
dotacji Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
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Owczarnia w Strachówce
Już niedługo zakończymy pierwszy etap odbudowy zabytkowego budynku dawnej „owczarni”, który znajduje się
przy Urzędzie Gminy w Strachówce. Pierwszy etap w całości wykonaliśmy ze środków zewnętrznych: 500 tys.
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i prawie 200 tys. ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Piotr Orzechowski

RD
Planowana
kwota
wynosiła
30 000 zł. Środki finansowe zostaną
przekazane z budżetu Gminy Tłuszcza na 2021 rok. Wykonanie uchwały
powierza się burmistrzowi Tłuszcza.
Podmioty wykonujące działalność
leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona
jest na doposażenie szpitala.
REKLAMA
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ZIELONA PEREŁKA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO

Wójt Gminy Strachówka

Ten etap zakończy się postawieniem budynku, wykonaniem
dachu i pokryciem go piękną,
ceglaną dachówką, wstawieniem
drewnianych stylowych okien
i drzwi oraz wykonaniu elewacji
wraz z ozdobnymi gzymsami.

NIEZNANA HISTORIA
BUDYNKU
Myślę, że będzie to jeden
z piękniejszych budynków, który swoją stylistyką odwzorowuje
dworkową architekturę XIX w.
Przypomnę, że jego pierwowzór
doszczętnie spłonął kilka lat
temu. Tajemnicą pozostaje jego
nazwa „Owczarnia” – nie posiadamy żadnych historycznych
informacji o jego powstaniu
i właścicielach oraz o ewentualnych hodowlach owiec.
Wiele bym dał, by poznać jego
historię. Jedno wiem na pewno,
budynek istniał już w czasach,
kiedy narodził się nasz wieszcz
Cyprian Kamil Norwid. Jestem
szczęśliwy, że akurat udaje się

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie III edycji Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zwróciliśmy się do Wojewody Mazowieckiego o 3,5 mln na dokończenie budynku wraz z budową
placu przed, na który będą nowe
miejsca parkingowe, mini jarmark,
gdzie lokalni producenci sprzedawaliby regionalne przysmaki.
Powstałby też reprezentacyjny
plac ze sceną oraz zielony skwerek wraz z tężnią, która regeneruję
układ oddechowy.

go odbudować w 200. rocznicę jego
urodzin.

BRAK FUNDUSZY
NA WYKOŃCZENIE
Kiedy uda się go oddać do użytku? Nie wiemy, gdyż nie mamy
środków na wykończenie wnętrza. Nasz gminny budżet jest zbyt
skromny, byśmy mogli sami dokończyć dzieła, ale jestem optymistą i wierzę, że uda się pozyskać
kolejne środki zewnętrzne.

Naszą ideą jest, by miejscowość
Strachówka oraz cała gmina była
miejscem wypoczynku, rekreacji
i poratowania zdrowia, z szybkim
dostępem do stolicy.
Zdrowie jest najważniejsze
szczególnie w czasach pandemii, dlatego budynek w większej części zaprojektowany jest
pod pomieszczenia rehabilitacji
i świadczenia usług zdrowotnych.
W naszej gminie jest czyste powietrze i dużo zieleni. To idealne
miejsce na powrót do zdrowia,
ale by tak się stało potrzebne są
fundusze i jeszcze trochę czasu.
My w każdy razie mamy pomysł
i konsekwentnie będziemy go realizować. Jak długo to potrwa nie
wiem, ale liczę na rządowe wsparcie oraz unijne dofinansowanie na
ratowanie gospodarki, w których
jest duża pula środków przeznaczonych na ratowanie zdrowia.
Chcemy, aby gmina Strachówka
– „Zielona Perełka Powiatu Wołomińskiego” – mogła oddychać
pełną piersią.

FAKTY.SAMORZĄD
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W sobotę, 27 marca 2021 roku, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Klembowie przeprowadził akcję pod
hasłem „Wiosenne Porządki”. PSZOK w Klembowie
został dodatkowo otwarty, dzięki czemu mieszkańcy
gminy mogli „pozbyć się” zalegających na ich posesjach
odpadów.

Pod koniec marca, po zimie, został rozegrany
tradycyjny, ważny w okresie przygotowawczym,
wewnętrzny mecz kontrolny zwany „Przedwiośniem”.
Rozegrały go drużyny seniorów Radzymińskiego Klubu
Sportowego Mazur.

Wiosenne porządki
w Klembowie

opr. red.
Podsumowanie akcji:
• 70 osób przyjechało na teren
PSZOK, niektórzy dwukrotnie
• 12,86 ton różnego rodzaju
odpadów zostało dostarczonych do PSZOK-u, w tym:
• specjalne pojazdy, tzw.
zgniotki, odebrały 8,86
tony odpadów
• 3 tony gruzu
• 500 kg plastiku
• 300 kg styropianu

„Przedwiośnie”
w Radzyminie

opr. red.

• 200 kg papieru
Gmina
Klembów
pokrywa koszty każdej tony odebranych odpadów. Koszty są związane z ich utylizacją. Stawka za
jedną tonę wynosi 1 146,92 zł,
co łącznie daje kwotę 14 749,39 zł.
Jak informują przedstawiciele
gminy, pomimo poniesionych kosztów takie akcje są bardzo potrzebne,
ponieważ nie wszyscy mieszkańcy
mają taką możliwość, aby dostarczyć
odpady do PSZOK-u w godzinach
jego funkcjonowania w tygodniu.

Spotkanie odbyło się w szybkim tempie. Można było zobaczyć wiele ciekawych akcji podbramkowych.
Jak
informuje
organizator: „Ostatecznie lepsi
w tym spotkaniu okazali się podopieczni trenera Fabiana Kotarskiego, którzy pewnie pokonali
podopiecznych trenera GrzegoFAKTY.INFORMACJA

rza Piwko”. Wynik ukształtował się
w następujący sposób: Mazur Radzymin - Mazur II Radzymin 10:2.
Bramki dla Mazur Radzymin zdobyli: 3xSzymon Knap, 2x Jarosław
Sychowski, 2x Kamil Kośnik, 1x Emil
Rembiejewski, Kacper Smoczyński
oraz Sebastian Sobieszczuk.
Bramki dla Mazur II Radzymin
zdobyli: Damian Talarek oraz Marcin
Pszczółkowski.

FOT. ORGANIZATORZY

8

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 1 (407) 31 marca 2021, www.facebook.com/faktywwl

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

FAKTY.SAMORZĄD

Wołomin – czas przetargów i inwestycji
Wraz z uchwaleniem pod koniec stycznia przez Radę Miejską w Wołominie budżetu na rok 2021, Gmina Wołomin szybko przystąpiła do ogłaszania
przetargów na realizację nowych inwestycji. Samorząd kończy też inwestycje z ubiegłego roku.
Mariusz Pazio
Przed terminem udało się odebrać nowy ciąg pieszo–rowerowy
w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

ESTETYKA OTOCZENIA
Inwestycja nie byłaby możliwa do
realizacji bez długich i trudnych negocjacji z PKP PLK, ponieważ teren,
na którym prowadzono prace w dużej mierze należy do kolei. Oprócz
ścieżki dla pieszych i rowerzystów
przy ul. Kolejowej powstały: droga
dojazdowa, zatoki parkingowe, parking dla rowerów oraz przebudowano oświetlenie drogowe. Urząd
zapewnia, że będzie prowadzić dalsze rozmowy z PKP PLK, SBM i Spółdzielnią „Gwarek”, żeby zadbać o estetykę otoczenia.

CENTRUM PRZESIADKOWE
Kontynuowana
jest
budowa
centrum przesiadkowego w ciągu
ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego
w Wołominie. Wybudowano już
sieci wodociągowe oraz kanalizacji
sanitarnej, trwa budowa kanalizacji
deszczowej oraz prace rozbiórkowe.
Termin realizacji zadania przewidziano do 30 września br.

SIEĆ KANALIZACYJNA
Lada dzień rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duczki, gm.
Wołomin. Umowa z wykonawcą
została już podpisana. Na realizację tej inwestycji pozyskano prawie

1,5 miliona dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. W ciągu kilku najbliższych miesięcy zostaną wybudowane kolejne metry sieci kanalizacji
na ulicach: Azaliowej, Myśliwskiej,
Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do
ul. Jaroszewskiej oraz sieć wodociągowa na ulicy Konwaliowej w Duczkach.

KLIMATYCZNE MIEJSCE
Gmina Wołomin otworzyła już
oferty złożone w przetargu na adaptację budynku starej elektrowni
przy ul. Daszyńskiego w Wołominie.
Wkrótce zostanie wskazany wykonawca prac. W ramach zadania
zrealizowane będą prace rewitalizacyjne budynku z lat 20-tych XX
wieku, który został wprowadzony
do Gminnej Ewidencji Zabytków.
W zmodernizowanych murach starej elektrowni powstanie klimatyczne miejsce budowania dialogu,
partnerstwa i współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

PLAC ZABAW I TROSKA
O DOSTĘPNOŚĆ
Podpisano już umowę na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Grabiach (wartość
projektu: 130.000 zł, kwota dofinansowania: ok. 83 tys. zł). Gmina zleciła już prace projektowe pochylni
dla osób niepełnosprawnych przy
wejściu do Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Wołominie - filia Osiedle
Niepodległości, wykonanie projektu budowy ulicy Miłej w Duczkach,
a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji pomieszczeń szkoły w Duczkach.

DLA MŁODYCH ORAZ POPRAWA
KOMUNIKACJI
Wołomin zakończył konsultacje
dot. budowy skateparku dla dzieci
i młodzieży. Inwestycja powstanie
na terenie Sportowej Szkoły Podstawowej numer 5 w Wołominie
(ul. Lipińska 16) od strony ulicy
Prądzyńskiego. Trwa postępowanie przetargowe na budowę drogi
gminnej ul. Zimowej w Wołominie
wraz z przepompownią kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Jesiennej.
Składanie ofert do: 7 kwietnia 2021r.

DOM KULTURY I NOWE ULICE
Niebawem zostanie ogłoszony
przetarg na budowę ul. Leszczyńskiej i Jodłowej w Wołominie. Gmina przeprowadzi również ponownie
postępowania na wyłonienie wykonawców prac budowlanych w celu
utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach oraz zadania pn. budowa ul. Błońskiej (od ul. Lwowskiej
do ul. Nowa Wieś), ul. Lazurowej,
ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową
oraz odcinków ulic projektowanych
01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie
wraz z przebudową odcinków ulic
Ludowej i Wiosennej wraz z oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją
deszczową.
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Rozwój gminy Marki
postępuje szybko naprzód
To tytuł artykułu, który ukazał się w gazecie „Nowiny
Podstołeczne z Zielonki i Okolic” w numerze z 5 kwietnia
1931 roku. Dwutygodnik poruszał kwestie oświatowe,
społeczne i gospodarcze. Pod tekstem podpisał się W. K.
Rafał Orych
Jak podaje artykuł, gmina Marki
została założona w 1924 roku w wyniku wydzielenia z gminy Bródno. W jej skład wchodziły osiedla:
Marki, Pustelnik, Struga, Drewnica,
Zielonka, Siwki i Ząbki. Osada Ząbki została włączona w 1930 roku
z gminy Wawer. W 1931 roku liczba mieszkańców wynosiła około
23 tysięcy osób i byli to głównie robotnicy, rzemieślnicy i inteligencja,
która pracowała w Warszawie.
W gminie funkcjonowało kilkanaście zakładów ceramicznych,
przędzalnia Briggsów w Markach
i wiele innych fabryk. Od założenia
gminy wójtem był Piotr Jędrzejewski (w momencie publikacji artykułu
również – przyp. red.) i sprawował

władzę w obecnym budynku Urzędu Miasta przy Piłsudskiego, który został rozbudowany w okresie
powojennym. Jak czytamy, szybko
rozwija się szkolnictwo i elektryfikacja w gminie. Prywatna firma
założyła bezpłatnie 50 lamp ulicznych. Z kolei trwała budowa szkoły
powszechnej w Zielonce, a były już
plany budowy kolejnej w Pustelniku.
Jak podkreśla autor, z roku na rok
budżet gminy wzrastał. Na „rok gospodarczy 1931-32” wynosił około
250 tys. zł. Z tych środków 45 tys. zł
przeznaczono na budowę szosy łączącej Zielonkę i Ząbki.
Cały artykuł można znaleźć na
stronie dawny.pl lub polona.pl, gdzie
jest dostępny w formie JPG lub PDF
wraz z całym numerem gazety.
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

TO MIEJSCE
CZEKA NA TWOJĄ
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