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Z punktu widzenia rolnika
Mikołaj Kominek z Woli Cygowskiej (gmina Poświętne) opowiedział nam o zmianach, jakie zaszły w jego życiu po przygodzie w konkursie na Mistera
Polski. Jego pasją jest rolnictwo. Czy obecnie to łatwy kawałek chleba?
FOT. RO

kilka zmian, ale sam konkurs nie
miał większego wpływu na moje życie. To była ciekawa przygoda i pozostały po niej wspomnienia. Udział
w tym konkursie zbiegł się w czasie
z decyzją o powiększeniu gospodarstwa rolnego. Mocno postawiłem
na produkcję mleczną. Odczuwalna
zmiana to taka, że mam coraz mniej
wolnego czasu. Gospodarstwo jest
w dużym stopniu zmechanizowane,
niemniej jednak jest dużo rzeczy,
które trzeba robić ręcznie. W prowadzeniu gospodarstwa mogę zawsze liczyć na pomoc taty. Nie da
się ukryć, że w moim życiu pojawiły
się dwie wspaniałe kobiety – żona
Katarzyna i córka Antonina, która
przyszła na świat w maju. Dziecko wywraca życie do góry nogami
i nadaje mu nowy sens. Czasu mam
coraz mniej, ale kocham to, co robię
i to jest najważniejsze.

Panująca pandemia COVID-19
uderzyła w wiele branż gospodarki, takich jak turystyka czy
gastronomia. Jak odczułeś to
z pozycji rolnika? Czy otrzymaliście pomoc od państwa?

– Szczerze mówiąc, nie było czasu, aby poczuć pandemię. Praca

w polu i obrządek przy krowach nie
uległy zmianie. Żywność nadal jest
potrzebna. Cena mleka jest stała.
Koszty produkcji, np. nawozów, soi
i rzepaku poszły za to do góry, co
bardzo odbiło się na kieszeni. W ramach pomocy od państwa dostaliśmy jednorazową dotację w związku
z ujemnymi skutkami pandemii. Sytuacja natychmiast została wykorzystana przez producentów pasz,
którzy podnieśli ceny. Pieniądze
z dotacji wydaliśmy, a ceny pozostały na wyższym poziomie.

Jakie są dobre strony bycia
rolnikiem?

– Jest jedna zaleta, która bywa
jednocześnie wadą: sam ustalam sobie godziny pracy... A jako, że rolnik
pracuje u siebie, to tych godzin jest
dużo więcej niż na zwykłym etacie.
W sezonie letnim to kilkanaście godzin dziennie, a zdarzało się pracować prawie dwie doby ciągiem.
Mimo wielu obowiązków mamy satysfakcję z tego, że możemy produkować coś czego potrzebuje każdy
z nas czyli żywność. Rolnictwo to
jedyna dziedzina, gdzie najmocniej
odczuwa się zmiany pór roku, a pomimo rutynowych obowiązków każdy dzień jest inny niż reszta.

Czy prawodawstwo w Polsce
jest przyjazne dla rolników?

– My rolnicy żyjemy w niepewności, bo pewne zapisy prawa nadal pozwalają na odbieranie nam
zwierząt pod byle pretekstem.
Znam takie przypadki. Zauważyłem, że z roku na rok jest coraz mniej rolnictwa w rolnictwie,
a coraz więcej biurokracji. Chciałbym, aby rolnik mógł skupić się na
swojej pracy, a nie papierologii.
Dotacje są obłożone obwarowaniami, a wybór sprzętu jest ograniczony. Narzuca nam się określone maszyny. Jestem zwolennikiem
pozostawienia przestrzeni dla
rolników, abyśmy mogli kupować
za swoje pieniądze sprzęt, który
jest nam rzeczywiście potrzebny.
Zawsze jest tak, że jak na jesieni
przychodzą dopłaty, to ceny nawozów idą do góry. To co do nas
trafia, pochodzi w gruncie rzeczy
z naszych podatków. Nie chodzi
nam o takie rozdawnictwo, tylko po prostu o konkretny rynek
zbytu. Ktoś może powiedzieć, że
„rolnik nie musi brać dopłat, jeżeli mu nie odpowiadają”. Niestety,
dziś bez dopłat nie da się prowadzić gospodarstwa, szczególnie
dużego. Wyjściem z sytuacji jest
uregulowanie cen bydła, mleka
i żywca. Rolnik powinien mieć
swobodę, aby móc kupować za
swoje pieniądze. Dajmy ludziom
wędkę, a nie rybę.

FOT. RO

Rafał Orych: Jak zmieniło się
Twoje życie od pamiętnego startu w konkursie?
Mikołaj Kominek: – Zaszło w nim
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Spotkanie
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We wtorek, 29 czerwca w godzinach 17.00-19.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poświętnem (Wola Cygowska
31A) odbędzie się spotkanie dotyczące rozwoju działań w gminie dla organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i aktywnych mieszkańców.
Zainteresowani będą mogli m.in. poznać się, podzielić potrzebami i uzyskać porady od Lokalnego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie swojej działalności.

Nowy prezes
MROT

Modelarstwo lotnicze – sięgając chmur
Gdy patrzymy w niebo i obserwujemy ptaki, możemy się rozmarzyć… Też byśmy chcieli tak latać. Bóg skrzydłami nas nie obdarzył, ale dał nam
rozum i tutaj mamy już pole do popisu. Pasją Marka Romana z Zielonki jest modelarstwo lotnicze. Już będąc w 4 klasie podstawówki zaczął stawiać
pierwsze kroki w tej dziedzinie. Dziś jest reprezentantem Polski i ma na koncie medale mistrzostw świata, Europy i nie tylko.

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wybrali w dniu
23 czerwca 2021 roku na stanowisko Prezesa Zarządu MROT Izabelę Stelmańską. W działalności zawodowej
pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ma duże doświadczenie jako samorządowiec szczebla
wojewódzkiego. Jest ekspertem do spraw turystyki i promocji.

FOT. MAŁGORZATA PRUSIK

uczy cierpliwości i zaradności. Składając model należy planować kolejne ruchy – tak jak w szachach.
Samodzielna praca przy modelach
daje wiele korzyści. Dzięki nim
13-letni chłopcy umieją posługiwać
się młotkiem i wiertarką, mierzyć
suwmiarką czy szanować materiały, które zakupują z rodzicami we
własnym zakresie. Jest takie powiedzenie: „Samo się nie zrobi, samo się
nie stanie”. Obecnym pokoleniom
brakuje zajęć praktycznych. Wiele rzeczy dostają „gotowych”. Braki
szybko wychodzą w dalszym życiu.
Odpowiedzialność spoczywa na
dorosłych, którzy często wyręczają
najmłodszych w pracach domowych
lub zadaniach praktycznych. I mówi
się potem, że dzieci mają „dwie lewe
ręce”. Zachęcam, aby znaleźć takie
manualne pasje swoim pociechom,
które można również realizować
w domowym zaciszu.

– W Zielonce pasję do modelarstwa przekazuję ponad 20 lat. W latach ’90 mieliśmy pracownię na ul.
Wolności. Była większa niż obecne
pomieszczenie. Niestety, w pewnym momencie zmienił się prezes
i oznajmił, że ją zamknie. Mieliśmy
działać do czerwca. Udałem się
z chłopcami na festyn w Parku Dębinki, aby zaprezentować ostatni raz
nasze modele.
Wtedy
poznałem
Grzegorza
Dudzika, ówczesnego dyrektora
OKiS-u. Zainteresował się sprawą
i udostępnił nam pomieszczenie na
modelarnię. Funkcjonujemy tutaj do
dziś. Jestem wdzięczny Grzegorzowi za wszystko. Zawsze mi pomagał
i nigdy nie powiedział „nie”.
Zajęcia, które prowadzę w OKiS
w Zielonce odbywają się dwa razy
w tygodniu i trwają trzy godziny.
W pracowni mieści się do 8 osób.
Wiek uczestników waha się w granicach 10-18 lat. Kilku moich pod-

Na koniec proszę opowiedzieć
o swoich sukcesach w reprezentacji Polski.

– Należę do niej od 1985 roku
z małymi przerwami. Dotychczas
byłem 14 razy na mistrzostwach
świata, 13 razy na mistrzostwach
Europy i raz na olimpiadzie lotniczej. Największa odbyła się w 1997 r.,
gdzie zdobyliśmy złoty medal pokonując faworytów – Rosję i Ukrainę.
Duży sukces odnieśliśmy w 2019 r.
w Kalifornii na FAI Free Flight World
Championships. Zdobyliśmy srebro
w kategorii F1C (modele z napędem
silnikowym) i pierwsze w ogólnej
punktacji. Odczuwamy dumę, że
możemy reprezentować Ojczyznę.
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W historii Ząbek pojawiła się
koncepcja miasta-ogrodu. Założenie wydaje się szczególnie cenne
w sytuacji, kiedy w wielu miejscach
w Polsce króluje współczesna betonoza.

ZAŁOŻENIE PRZESTRZENNE
Sam dokument – projekt ukazujący
założenie
przestrzenne
i architektoniczne miasta – ogrodu w Ząbkach mógłby być wspaniałym zabytkiem. Miasto – ogród
w Ząbkach zaprojektował w 1912
roku architekt Tadeusz Tołwiński.
W skład założenia przestrzennego
miał wchodzić prostokątny plac-rynek, kościół oraz szkoła, przedszkole i boiska sportowe. Także półokrągły plac, z którego promieniście
rozchodzić się miały symetrycznie
położone ulice. Również aleja spacerowa wysadzana podwójnym
szpalerem lip. I wreszcie tzw. kasyno
z wielką salą koncertowo-teatralną,
kinem, biblioteką, salą ekspozycyjną
i bilardową, restauracją i kawiarnią.
W mieście miało zamieszkać 8 tysięcy osób, a projektowany teren
został podzielony na 1600 działek
budowlano-ogrodowych. Było to
niewątpliwie założenie, jak to się
dzisiaj określa biznesowe, wykorzystujące bliskość torów kolejowych

i stacji, nastawione raczej na bogatego klienta z ówczesnego establishmentu. Świadczą o tym wille,
które można zobaczyć także dzisiaj.
W Ząbkach mieszkali wtedy aktorka Maria Przybyłko-Potocka, generał Kazimierz Sosnkowski, pisarka
Magdalena Samozwaniec, Arnold
Szyfman, rodziny Tołłoczków i Wejchertów. Po II wojnie światowej
i zmianie systemu pojawiły się inne
siły oraz koncepcje i elitarne założenia urbanistyczne się nie zachowały.

ŚLADAMI MIASTA - OGRODU
Dziś w terenie można odnaleźć
ślady tamtych rozwiązań, co stanowi pewną atrakcję mikro ruchu
turystycznego.
Pozostało
kilka
obiektów, którymi chwalą się także władze miasta na swojej stronie
internetowej. Wspomniane zostały
willa Ronikierów, willa inż. Tołłoczki
przy ul. Langiewicza. Podczas naszej
przejażdżki po Ząbkach możemy zobaczyć często tylko fragmenty tych
niewątpliwie architektonicznie ciekawych obiektów. Willa „Alina” została wybudowana w 1919 roku. Była
własnością gen. Władysława Sikorskiego, a później Kazimierza Wejcherta - projektanta m.in. Śląskiego
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Władze Ząbek wykupiły ten
budynek od prywatnych właścicieli i mieści się tam Miejski Ośrodek
Kultury.

Rafał Orych: Jak narodził się
pomysł stworzenia osiedla
domków kopułowych?
Joanna Rajska: – Jestem współ-

autorką teorii wszechświata,
która została ujęta w system,
który nazwany został hiperfizyką
w 2011 roku. Efektem tych prac
nad teorią jest książka „Między
chaosem a świadomością – hiperfizyka”. To nowa dziedzina
i jeszcze mało popularna. Domki
kopułowe wiążą się z nią. Uważam, że to przyszłość architektury. Wspólnie ze znajomymi
chcieliśmy stworzyć osiedle i zaczęliśmy szukać ziemi pod inwestycję. Zależało nam, aby była to
duża działka. Przez klientkę, prezes jednej firmy, udało się nam
dotrzeć do Piotra Orzechowskiego, wójta gminy Strachówka. Polecił nam działkę w miejscowości
Wiktoria. Nazwa bardzo się nam
spodobała, więc w grudniu 2016
roku kupiliśmy działkę. Pieniądze
na budowę domków kopułowych
pozyskaliśmy ze sprzedaży swoich mieszkań. Do tego wzięliśmy
mały kredyt. Polskie prawo nie
jest proste dla takich inwestycji,
ale dzięki pomocy pracowników
Urzędu Gminy Strachówka i Starostwa Powiatowego w Wołominie udało się osiągnąć ten cel.
Dziękuję im za wsparcie. Budowa
domków zaczęła się latem 2017 r.

Jakie są zalety mieszkania w
domkach kopułowych?

– Mówiąc potocznie, są zdrowsze do mieszkania. Okręgi pozwalają na harmonijny przepływ
energii. Kanty powodują jej zawirowania. Już starożytni wiedzieli,
że kopuły są optymalne. Gromadzi się w nich dobra energia,
dlatego były stosowane w świątyniach. W naszych domkach kopułowych nie ma siatki Faradaya,

ponieważ nie ma zbrojenia stalowego, tylko jest zbrojenie z włókna bazaltowego. Dzięki temu pole energii
człowieka ma swobodny przepływ
i może się rozszerzać. Minusem jest
to, że nie ma ochrony przed falami,
np. sieci internetowych lub komórkowych. W kopule energia krąży
po torusie, w zwykłych domach ten
proces jest zaburzony. Środek kopuły jest środkiem torusa, można to
odczuć, bo w tym miejscu słyszymy,
że inaczej rozchodzi się dźwięk. Kolejną zaletą jest, że 1,5 metra od ściany człowiek doładowuje się drugą
gęstością.

Proszę wyjaśnić czym jest druga
gęstość?

– Hiperfizyka dzieli wszechświat
na siedem gęstości. Przybliżę zagadnienie w ogromnym skrócie.
Pierwsza gęstość to surowiec kosmiczny do budowy materii tzw.
materia uniwersalna. Druga gęstość
to energia prosta, której nie widać,
ale ją czuć. Jest potrzebna do życia.
Trzecia gęstość to materia wokół
nas, którą widzimy, np. powietrze,
ziemia i ludzie. Czwarta gęstość
- są tam nasze umysły. Piąta gęstość
uważana jest za duszę, a szósta to
czysta świadomość. Siódma gęstość to przestrzeń wszechświata.
W głównej mierze człowiek czerpie energię z tej drugiej gęstości,
stanowi to 90%. Jedynie 10% daje
nam żywność. Człowiek potrzebuje
2 tysięcy kalorii dziennie, a jednak
energii mamy więcej niż daje nam
żywność, którą spożywamy.

Jak wygląda proces powstawania domków kopułowych?

– Wylanie kopuły trwa dwa tygodnie. Robione jest to techniką natrysku od środka przy użyciu tzw. torkretnicy. Na początku skleja się balon
z PCV, który przyczepia się do ławy
fundamentowi specjalnymi kotwami.
Balon się nadmuchuje i utrzymuje
pod ciśnieniem 7-10 dni. Jest to zależne od wielkości kopuły. Od środka
natryskuje się pianę, potem kładzie
się zbrojenie i na koniec beton. Przez
cały czas trzyma się konstrukcję
pod ciśnieniem. Dopiero, jak beton
stężeje wyłącza się agregat z ciśnieniem. Drzwi i okna wycinamy z kopuły, zgodnie z projektem robi się
zbrojenia w tych miejscach. Ważne
jest ażeby zamontować świetlik, ponieważ dobrze doświetla on wnętrze
kopuły. Zrobiony jest z poliwęglanu. Ma w sobie filtry, które chronią
przed ostrymi promieniami i temperaturą ciepłą i zimną. I co ważne,
rozprasza światło.

Jak odniesie się Pani do innych
materiałów budowlanych?

– Wszystko zależy od preferencji
ludzi. Drewno jest łatwe w obróbce, izoluje temperaturę, ale izoluje
też od energii. Niektórzy mogą się
źle czuć w takich budynkach. Mogą
odczuwać dyskomfort w czasie snu.
Nie będą odpoczywać efektywnie.
Uniwersalnym materiałem budowlanym jest kamień. W dawnych
wiekach tak żyli królowie, szlachta
i arystokracja, a zwykły lud mieszkał
w drewnie.
FOT. RO

– Swoje pierwsze kroki stawiałem
w Pałacu Młodzieży w Warszawie.
Pracownia była dla mnie azylem, do
którego przychodziłem i potrafiłem
spędzać wiele godzin. Jako młody
człowiek jąkałem się i nie zawsze
byłem akceptowany przez rówieśników. W pracowni znajdowałem spokój i skupiałem się na tym, co było
bliskie mojemu sercu. Poznałem
tam kolegów i z większością z nich
do dziś mam kontakt. Połączyła nas
wspólna pasja.
Pamiętam jak przed transformacją
było wiele pracowni modelarskich,
chociażby na warszawskich osiedlach, takich jak Gocław czy Praga.

– W czasie zawodów bywa kilkanaście kategorii. Modele latają
na czas, wysokość, prędkość czy
wierne odwzorowanie ich pierwowzorów. Uwzględnia się też różne
rodzaje silników. Dzięki napędowi
model osiąga określoną wysokość
i później opada, krążąc jak bocian.
Ważne jest wtedy takie ustawienie zegara, aby silnik wyłączył się
w określonym momencie. Jeżeli czas
jest ustalony na 4 minuty, model potrafi osiągnąć wysokość 400 metrów
nad ziemią. W linii prostej może
przelecieć nawet do 3 km. Są modele
sterowane zdalnie i puszczane ręcznie. W tym drugim przypadku trzeba
mieć lornetkę i silne nogi, aby pójść
i znaleźć swoją własność. Wiatr
potrafi skierować model w różne
miejsca: pole, łąkę, jezioro czy na
ogródek działkowy i wtedy czeka
nas spotkanie z niezadowolonym
właścicielem. Lotnisko na Bemowie
jest niedostępne dla modelarzy, a to
w Gocławiu zamknięto w 1976 r. Musimy szukać odpowiednich miejsc
na własną rękę. Mamy miejscówkę
na łąkach niedaleko Białołęki.
FOT. BRIAN FURUTANI

Jak wyglądały Pana początki
w modelarstwie?

Jak wygląda przebieg zawodów
modelarskich?

Proszę przybliżyć swoją działalność w Zielonce.

W tym niepozornym sołectwie w gminie Strachówka, w pobliżu lasu znajduje się
osiedle sześciu domów kopułowych. Dlaczego tutaj się znajdują? W rozmowie
przybliża Joanna Rajska, organizatorka tej inwestycji.

Jak co roku przed wakacjami warto rozejrzeć się za
możliwościami tzw. lokalnej turystyki lub mikro turystyki.
Sprowadza się często do jeżdżenia na rowerze lub
skuterze w poszukiwaniu np. „ciekawego miejsca”. Każde
miasto, każda gmina w powiecie wołomińskim skrywa
skarb, który warto odnaleźć.

– Modele szkolne dla początkujących budujemy z balsy (drewno
z Ameryki Południowej – przyp.
red.), sosny i sklejki. Modele wyczynowe, którymi startujemy na mistrzostwach, są zbudowane z tkanin
węglowych, jak prawdziwe samoloty. Robione są na formach, wykonanych na obrabiarkach CNC. Ogólnie
są dość drogie. Chłopcy budując
modele zapoznają się z technologiami, w których one powstają.

Jedna była też w Stolarce Wołomin.
Czasy się zmieniły, wielu z tych
modelarni już nie ma. Szkoda, bo
w moim odczuciu były potrzebne.

Baza księżycowa w Wiktorii
FOT. RO

FOT. BRIAN FURUTANI

FOT. RO

opiecznych ukończyło kurs szybowcowy, a jeden pracuje jako pilot
w liniach lotniczych Wizz Air. Niektórzy z chłopców są inżynierami
w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Wiedza modelarska jest pomocna, jeżeli ktoś planuje
karierę pilota. Przyznają to sami instruktorzy.

FAKTY.DOM

Ząbki historycznie
bez betonozy

Z jakich materiałów buduje się
modele?

Rafał Orych: Pandemia wymusiła na nas zmianę aktywności.
W tym momencie modelarstwo
stanowi znakomitą alternatywę
dla dzieci i młodzieży, które spędzają dużo czasu przed telefonem lub komputerem.
Marek Roman: – Modelarstwo
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Artur Dzięcioł, prezes Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej opowiedział
nam o ciężkiej, ale efektywnej pracy, która krok po kroku pozwoli wyprowadzić
Stowarzyszenie na właściwe tory.

Wołomin

Miasto Wołomin, położone w województwie mazowieckim, jest sercem powiatu wołomińskiego.
Na terenie gminy Wołomin znajdują się m.in. następujące, godne
zobaczenia obiekty:
Park Kulturowy „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.
Neogotycki kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad łąkami”. Wołomin może
się również poszczycić wieloma
wybitnymi postaciami, które mieszkały tutaj bądź przebywały w pewnym okresie swojego życia. W latach
1918-27 i 1929-31 w kamienicy przy
ul. Warszawskiej 13 (dawniej Pocztowa 11) mieszkała Wiera Gran.

Jadów

Sanktuarium Św. Krzyża. Od 1893
roku znajdują się relikwie Krzyża
Chrystusa. Cmentarz rzymsko-katolicki, który założony został na początku XIX wieku. Kapliczka „Cud
nad Wisłą” w Strachowie - wykonana z piaskowca na gruncie Letniska Nadliwie. W lipcu 1920 roku
mieszkańcy opuścili Nadliwie. Po
zwycięstwie powrócili i w dowód
wdzięczności na terenach wspólnych letniska postawili kapliczkę.

Klembów

Gmina Klembów może poszczycić
się nie tylko malowniczym krajobrazem, ale także bogatą tradycją,
której źródło znajduje się w historii
tego regionu. Początki miejscowości sięgają czasów średniowiecza,
już w 1357 roku biskup płocki Klemens Pierzchała dokonał konsekracji kościoła, do dzisiaj znanego jako
kościół pw. Św. Klemensa. Obecna
świątynia wzniesiona w latach 18231829 powstała dzięki generałowi
Franciszkowi Żymirskiemu. Na terenie gminy Klembów warto zobaczyć:
Dom Świętej Faustyny w Ostrówku, pałac w Woli Rasztowskiej, kościół pw. św. Klemensa w Klembowie. Gminny drzewostan obejmuje
przede wszystkim dęby, najstarsze
liczą sobie ponad 200 lat i uchodzą
za pomniki przyrody.

Kobyłka

Na terenie Kobyłki warto zobaczyć: bazylikę Świętej Trójcy zwaną „Perłą baroku na Mazowszu”
– pochodzącą z połowy XVIII wieku. Świątynia została wybudowana w stylu późnego baroku według
projektu włoskiego architekta Guido

przejąłem funkcję prezesa Lokalnej
Grupy Działania. Wspólnie z zarządem wprowadziliśmy program naprawczy, a także audyt wewnętrzny, który zrobiła firma zewnętrzna.
Trwało to około 3 miesiące. Sprawdzone zostały wszystkie dokumenty
od finansowych po merytoryczne
i projektowe. Po otrzymaniu pełnego audytu, który wykazał dużo
nieprawidłowości, głównie finansowych, złożyliśmy zawiadomienie do
prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa przez poprzedni
zarząd z prezesem na czele. Głównym celem programu naprawczego
było zaktualizowanie i poprawienie
dokumentacji związanej z umową
ramową z Urzędem Marszałkowskim. Co za tym idzie uruchomienie
naborów dla przedsiębiorców chcących się rozwijać lub osób planujących założyć działalność gospodarczą. Poza tym ważne było ruszenie
z naborami dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Ząbki
Pałac w Chrzęsnem.

Antonio Longhiego. Rezerwat „Grabicz” - Kobyłka to także miejsce,
w którym można być blisko przyrody. W rezerwacie „Grabicz” ochroną
objęto obszar lasu i torfowisk, będących ostoją dla dzikich ptaków np.
czapli i łabędzi oraz ssaków - saren,
łosi czy lisów.

Marki

Pierwsza wzmianka historyczna o Markach pojawia się w 1565 r.,
kiedy przeprowadzono lustrację
ziem polskich. Historyczny rozkwit gospodarczy Marki przechodzą w 1883 roku, kiedy rozpoczęto
budowę fabryki przędzalniczej. Do
rozwoju Marek pod koniec XIX wieku przyczynili się angielscy przemysłowcy Briggsowie. Na terenie
Marek warto zobaczyć następujące
obiekty historyczne, sakralne i kulturalne: kościół parafialny pw. Świętego Izydora, parowóz kolei wąskotorowej. Pomnik Żołnierzy 1920 r.
znajduje się na mareckim cmentarzu, zrekonstruowany w 2012 r.

Poświętne

W średniowieczu cały teren porastały lasy i zauważalne były tyl-

ko śladowe osady. Potem nastąpił
intensywny rozwój wsi, następnie
rozbiory ziem polskich i bitwy niosące za sobą wielkie zniszczenia, po
czasy pokoju i ponowną odbudowę
wiosek, która postępuje do dnia dzisiejszego.
Na terenie gminy Poświętne warto zobaczyć: Park Krajobrazowo –
Dworski z przełomu XVIII i XIX wieku w Krubkach–Górkach. Cmentarz
Parafialny w Poświętnem - zabytek
nieruchomy znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powstanie cmentarza datowane jest
w połowie XVIII wieku.

Radzymin

Radzymin – miasto „Cudu nad Wisłą”. Prawa miejskie Radzymin otrzymał w 1475 roku. Swój rozkwit zawdzięcza Eleonorze Czartoryskiej,
która w drugiej połowie XVIII wieku
została jego właścicielką. Na terenie
Radzymina warto odwiedzić następujące obiekty: Domek Ogrodnika
w Parku Czartoryskiej, Kolegiatę
Radzymińską, siedzibę dawnego Instytutu Nauczycieli Elementarnych.
Budynek wzniesiono w latach 18431844 wg projektu Antonio Corazzie-

go. Budynek szpitala wojskowego wg
projektu Henryka Marconiego został
wybudowany w stylu neoklasycystycznym i oddany do użytku w 1843
roku. Warto zobaczyć Cmentarz
Żołnierzy 1920 r.

Strachówka

Gmina ma bogatą historię. Warto
odwiedzić takie miejsca, jak: Borucza i Kąty Wielgi – w tych miejscowościach znajdują się pomniki bohaterów Powstania Styczniowego.
Majątek Wąsosz (obecnie Księżyki),
który odwiedzała wielka polska poetka Maria Konopnicka. Pomnik króla Kazimierza III Wielkiego w Księżykach - odsłonięty 19.11.2017 roku,
jako wotum wdzięczności Ormian
wobec króla Kazimierza Wielkiego.

Tłuszcz

Historia Tłuszcza sięga 1477 roku.
Rozwój miejscowości - związany z kolejnictwem rozpoczął się
w drugiej połowie XIX wieku. Podczas I wojny światowej, w 1917 roku
Tłuszcz został oficjalnie podniesiony
do rangi miasteczka i stał się siedzibą gminy. Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Postoliskach,

Na terenie Ząbek znajdują się tzw.
„Parcele” pomiędzy ulicami 3-go
Maja, Legionów, Skorupki i Wyzwolenia, zachowany układ przestrzenny miasta-ogrodu Ząbki. Teren
Szpitala Drewnica – teren dawnego
folwarku Drewnica majora Leona
Drewnickiego. Kościół pw. Świętej
Trójcy, którego konsekracja i budowa przypadła na lata 1937 - 1939.
Miejski Park im. Michała Szuberta,
światowej sławy biologa, założyciela i dyrektora Ogrodu Botanicznego
w Warszawie.

Jak wygląda obecnie zadłużenie
LGD?

– Przejmując LGD przejęliśmy
też dług, na który składały się różnego typu zobowiązania finansowe,
w tym kredyty, nieopłacone faktury,
niezrealizowane umowy oraz kary

administracyjne na kwotę ok. 1 mln
zł. Przez półtora roku ciężkiej i mozolnej pracy, podczas której czułem
się jak syndyk w firmie, udało się
nam spłacić ponad 600 tys. zł. To
była prawdziwa szkoła życia. Realizujemy cały czas program naprawczy, żeby krok po kroku do końca
tego roku spłacić wszystkie zobowiązania, które ciążą na LGD. Wierzę, że nam się to uda.

Wygląda na to, że Wasze działania przyniosły efekty. Co uważasz za największy sukces?
REKLAMA

Zielonka

– Naszym wielkim sukcesem jest
to, że w 2020 roku udało się nam
zrealizować nabory na kwotę prawie 3 mln zł. W tym roku w maju
również uruchomiliśmy kolejne
nabory na łączną kwotę ponad
1,5 mln zł. Oprócz tego zmieniliśmy
siedzibę biura na bardziej dostępną i przyjazną beneficjentom. Na
ten rok zaplanowane są kolejne
nabory, które będą w październiku.
Ich adresatem są osoby, które chcą
założyć działalność gospodarczą
oraz organizacje i gminy, które
chcą wykazać aktywność w zakresie turystyki, kultury i historii.
Z tych środków powstaną m.in.
nowe miejsca pracy, place zabaw
i infrastruktura sportowa. A druhowie będą mogli wyremontować
swoje strażnice OSP.

Wiele osób zadaje sobie pytania
czy takie stowarzyszenie jak Lokalna Grupa Działania w ogóle
powinno istnieć. Jak odniesiesz
się do takich zarzutów?

– Uważam, że to my jako stowarzyszenie jesteśmy blisko ludzi.
W naszych szeregach są osoby, które są przedstawicielami lokalnych
organizacji pozarządowych, pełnią
funkcję sołtysów i radnych, a także
mają swoje firmy. To oni mówią nam
o potrzebach swoich i lokalnych
społeczności. Dzięki nim jesteśmy
w stanie otworzyć lokalne strategie
rozwoju, aby realnie spełniały potrzeby i oczekiwania naszej społeczności.

Szlaki rowerowe
w powiecie wołomińskim
Nie brakuje atrakcyjnych terenów przyrodniczych
i historycznych na mapie naszego powiatu.
Niezapomnianych wrażeń dostarczy podróż rowerem.
Na szlakach znajdują się zadaszone wiaty z ławkami
i stołami, przy których można odpocząć.
FOT. RO

Dąbrówka

Rafał Orych: Sytuacja LGD Równiny Wołomińskiej nie była wesoła. Wkroczyłeś w ciężki temat.
Jak udało Ci się odnaleźć?
Artur Dzięcioł: – W styczniu 2020 r.

FOT. ARCHIWUM

Warto zaznaczyć, że wiele obiektów można zobaczyć z zewnątrz lub
wejść tylko w sprzyjających okolicznościach. Są to jednak miejsca wyjątkowe, inne, pozwalające zrozumieć chociaż w części dzieje danej
miejscowości.

najstarsza parafia rzymsko-katolicka w gminie. Jej historia sięga 1540
roku. Społeczne Muzeum Ziemi
Tłuszczańskiej działające w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Tłuszczańskiej. Pałac w Chrzęsnem
– najstarszy zabytek architektury
niesakralnej w powiecie wołomińskim. Historia majątku sięga 1 połowy XVI w.

Parafia Podwyższenia Krzyża
Świętego – utworzona w 1442 r.
Świątynię w obecnym kształcie
wzniesiono w latach 1903-1905.
Większość wyposażenia pochodzi
z XVIII w. Skansen Kultury Ludowej
i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem, w którym zgromadzono i odtworzono dorobek kultury dawnej
polskiej wsi.

FAKTY.NA SZLAKU

Jesteśmy blisko ludzi

Niektóre miejsca w powiecie wołomińskim stanowią już klasykę mikro turystyki. Warto je jednak przypominać, gdyż dla wielu osób będą pewnym odkryciem.
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Wycieczki po powiecie
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Rafał Orych
Wiaty rowerowe można spotkać w różnych sołectwach
z terenu powiatu wołomińskiego
m.in. Chrzęsne, Kury, Jadwisin,
Borucza, Urle, Jadów, Kowalicha,
Ślężany, Czubajowizna i Dąbrowica. Niektóre z nich są wyposażone w paleniska wraz z rusztem
i kociołkiem, aby turysta mógł
bezpiecznie rozpalić ognisko
i przygotować posiłek. Wiaty rozmieszczone są równomiernie, co
ułatwia planowanie podróży.
Na mapie powiatu wołomińskiego nie brakuje również
miejsc historycznych, które są

upamiętnione pomnikami, mogiłami, ale też tablicami informacyjnymi. W gminie Poświętne powstało
już 10 takich tablic, a są planowane
następne. Wyznaczono szlak rowerowy łączący te miejsca, który
liczy 35 km. Dzięki tablicom turysta
może dowiedzieć się m.in. o rodzinie szlacheckiej Szymanowskich,
która była fundatorami budowy
kościoła w Poświętnem w latach
1762-1763, o osadnikach niemieckich lub o Henryku Dobrzańskim ps. Hubal, który stacjonował
w Krubkach w ostatnich dniach
września 1939 r. Więcej o szlakach
rowerowych: www.wyprawaznaturaikultura.com.pl/szlaki/

FAKTY. NA SZLAKU

Ciekawostki
architektoniczne
- Zielonka
Podczas podróży rowerem przez Zielonkę przy
ulicy Poniatowskiego można zobaczyć interesującą,
architektoniczną bryłę.

Do dynamicznego rozwoju Zielonki, jako urokliwego podwarszawskiego letniska, na przełomie XIX
i XX wieku przyczyniło się wybudowanie przystanku Kolei Warszawsko-Petersburskiej w centralnej
części miasta, nazywanej wówczas
Zielonka-Letnisko. Na terenie Zielonki warto zobaczyć: Gmach Domu
Pomocy Społecznej - liczy ponad 110
lat. Stawy – Glinianki o powierzchni
ok. 48 ha. Park Dębinki - wielohektarowy park miejski zachęca do odpoczynku w cieniu kilkusetletnich
dębów, tak charakterystycznych dla
Zielonki. Muzeum Zielonki. Kaplica
„Cudu nad Wisłą” upamiętniająca
poległych w Bitwie Warszawskiej
żołnierzy polskich.

FAKTY.TURYSTYKA

Bitwa Warszawska z bliska

Rafał Orych
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej można obejrzeć
film dokumentalny „Zwycięstwo
1920”, który przybliża przebieg Bitwy Warszawskiej i ukazuje, jak
doszło do wojny polsko-bolszewickiej. W obrazie wykorzystano m.in.
wypowiedzi prof. Andrzeja Nowaka i innych historyków oraz fragmenty rekonstrukcji odtwarzanych
w Ossowie.
W naszych zasobach posiadamy
eksponaty z 1920 roku znalezione

na terenie m.in. Wołomina i Ossowa. Potomkowie uczestników Bitwy
Warszawskiej przekazali nam również pamiątki z nimi związane, np.
legitymacje wojskowe. Warto zapoznać się z wystawą „Dwa Bratanki – Węgrzy Polakom w 1920 roku”.
Z kolei z myślą o najmłodszych powstała wystawa „Obrazy patriotyzmu – Bitwa Warszawska 1920 roku”,
która składa się z 20 interaktywnych
plansz – puzzle, rebusy, krzyżówka,
układanki, dopasowywanki i inne łamigłówki.

W naszej ofercie są m.in.:
•
spacer z przewodnikiem do
miejsc pamięci w Ossowie,
•
gra terenowa dla dzieci
i młodzieży,
•
żywa lekcja historii z rekonstruktorem,
•
ognisko.
Instytucja jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0016.00. W soboty i niedziele po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub
mailowej. Zachęcamy do odwiedzin
grupy zorganizowane, turystów indywidualnych i mieszkańców powiatu wołomińskiego. Nasz adres:
Ossów, ul. Matarewicza 148, przy
Szkole Podstawowej. Polecamy
również naszą stronę ossow1920.pl
i kanał YouTube Ossów 1920. Więcej
szczegółów: (22) 209 50 78 lub biuro@ossow1920.pl.

FOT. RO

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” została powołana
przez władze Gminy Wołomin w 2013 r. Jej zadaniem jest
promowanie Bitwy Warszawskiej i popularyzacja polskiego
zwycięstwa w 1920 roku.

RF
Budynek oddany do użytku
w 1902 roku, początkowo funkcjonował jako Schronisko dla
Nauczycielek. Czterokondygnacyjny budynek powstał zgodnie
z projektem Stefana Szyllera,
wybitnego przedstawiciela historyzmu, architekta biblioteki
i bramy Uniwersytetu Warszawskiego, budynku Politechniki Warszawskiej czy gmachu

Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wokoło niego rozciąga się malowniczy park
o starym drzewostanie, oraz staw.
W północno-wschodniej części
budynku mieści się kaplica w stylu gotyckim, z wysuniętą absydą
zwieńczoną strzelistą wieżyczką.
Dom jest placówką powiatową. Została przy nim wykonana ogólnodostępna tężnia czynna dla mieszkańców po południu.

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
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OSP w dobie pandemii
O służbie w straży pożarnej opowiedział nam druh Jan Sobków, prezes OSP Zielonka i funkcjonariusz KP PSP w Wołominie.

uważył, sytuacja związana z pandemią COVID-19 dla całego społeczeństwa jest ciężka. Dla nas, jednostki
ochrony przeciwpożarowej, ale również podmiotu współpracującego
z PRM jest to czas, w którym poza
„zwykłymi” (jeśli mogę tak nazwać)
zdarzeniami, jakie obsługuje straż
pożarna, braliśmy udział w przeciwdziałaniu rozszerzania się wirusa.
Nasz namiot pneumatyczny pełnił
funkcję tymczasowej izby przyjęć
w jednym z warszawskich szpitali.
Nasi strażacy brali udział w kolportażu ulotek zachęcających do szczepień. Niemalże codziennie dowozimy
na szczepienia przeciwko COVID-19
osoby, które nie mają takiej możliwości. W związku z pandemią, musieliśmy ograniczyć niektóre obszary
naszej działalności, m.in. funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Mam nadzieję, że wzrost

OSP Zielonka obchodziła 90-lecie
istnienia w 2019 r. W tym roku
wybiła już 92. rocznica. Jakie wydarzenia zapisały się na kartach
historii?

– Z 92 lat obecności naszej jednostki na „strażackim rynku”, ja
uczestniczę w jej życiu od 18 lat.
O kwestie historyczne powinien Pan
zapytać moją żonę, jest trzecim pokoleniem w naszej jednostce, a nasze dzieci to już czwarte.
A tak na poważnie, to zawsze powtarzam, że ludzie przemijają, a idee
nadal trwają. Przez te ponad 90 lat
funkcjonowania naszej jednostki,
ale również innych OSP (niektóre
istnieją ponad 100 lat) działo się naprawdę dużo. Mimo różnych ustrojów, które przewinęły się przez nasz
kraj OSP funkcjonowały, aby pomagać ludziom bez względu na poglądy
czy przekonania. Piękne jest to, że
strażak reagujący na alarm nie pyta
komu pomaga, tylko po prostu zakłada hełm, ubranie bojowe i rusza
do akcji.
Pamiętam pożar poszycia w lesie,
gdy podczas interwencji znaleźliśmy
w spalonej ściółce dziwny żel zielonkawego koloru. Uznaliśmy, że może
to być jakaś niebezpieczna substancja, więc zgłosiliśmy to wydarzenie
do stanowiska kierowania. Ruszyła
cała machina. Na miejsce przybyła
Grupa Ratownictwa Chemicznego
i zabezpieczyła znalezisko. Po analizie w laboratorium okazało się, że

były to zużyte pieluchy. Strażacy
każdą nietypową sytuację traktują
poważnie.

4 maja był Międzynarodowym
Dniem Strażaka, wspominamy
św. Floriana. Czym dla Pana jest
ta służba?

– Nieraz miałem wrażenie, że św.
Florian jest ze mną podczas działań.
Czasem, gdy dłuższy czas nic się nie
działo, czułem, że gasi pożary za Nas.
Przez ponad 14 lat pełniłem służbę
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
na jednej ze zmian służbowych, biorąc czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Najpierw jako
ratownik, następnie jako dowódca zastępu. Obecnie pełnię służbę
w systemie 8-godzinnym w jednej
z komórek organizacyjnych KP PSP
Wołomin.
Czym jest dla mnie służba? Może
mi Pan wierzyć lub nie, ale nadal jadąc do pracy mam motyle w brzuchu, jakby to był mój pierwszy dzień
pracy. Mam córkę i dwóch synów.
Mam nadzieję, że któreś z nich pójdzie w moje ślady. Jednak zawsze
będę im powtarzał, że nie jest to lekka praca, a czasami i nieprzyjemna.
Swoją przygodę zacząłem przypadkiem w MDP, do której przyprowadził mnie kolega z klasy. Wcześniej
wiele lat byłem harcerzem, mundur
zawsze był mi bliski. W trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej
byłem strażakiem ochrony przeciwpożarowej. Zatem mogłem obrać
tylko jedną drogę – Państwowa
Straż Pożarna. I tak się stało. Warto
również zaznaczyć, że w OSP Zielonka poznałem swoją żonę.
FAKTY.TURYSTYKA

REKLAMA

Zielonka – architektura 20-lecia
RD
Willa Tadmira, którą można zobaczyć
podczas mikro podróży po Zielonce
pochodzi z okresu międzywojennego.
W Zielonce powstało wtedy wiele domów jednorodzinnych i letniskowych.
Te ostatnie często były wynajmowane
wakacyjnie. Przystanek kolejki nosił
nazwę Zielonka Letnisko. Wznoszono
wtedy wille drewniane, z których zachowała się w dobrym stanie jedna oraz
budynki murowane, jak właśnie „Willa Tadmira”. Tego typu murowanych
przedwojennych willi o ciekawej architekturze do czasów współczesnych zachowało się w Zielonce około 10.
FAKTY. TURYSTYKA

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

SZUKAJ NAS POD ADRESEM
WWW.FAKTY-WWL.PL

Wystawy plenerowe
Wielką zasługą historyków – regionalistów są wystawy plenerowe (w różnych
formach), które prezentują najróżniejsze treści związane z historią lokalną.
RF
Tablice, banery, tabliczki informacyjne odsłaniają tożsamość miejsc w różnych gminach powiatu wołomińskiego.
Takich instalacji przybywa i są efektem
inicjatyw samorządowych, ale także
związanych z działalnością stowarzyszeń i grup inicjatywnych. Wystawy
takie pozwalają ubogacić naszą mikro
wycieczkę. Na zdjęciach widać plansze
wystawy zawieszonej na ogrodzeniu
Skweru im. Zofii i Jana Mucharskich
w Duczkach (gmina) Wołomin. Opisana
na tablicach historia i zawarta ikonografia przedstawia historię miejscowości
z uwzględnieniem działalności Jana Mucharskiego, ostatniego właściciela posiadłości ziemiańskiej w Duczkach, wybitnego architekta, grafika i plakacisty.

FOT. OSP ZIELONKA

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rafał Orych: Pandemia to dla
nas wszystkich nowa, niekomfortowa sytuacja. Jak druhowie
odnajdują się w tych okolicznościach?
Jan Sobków: – Jak Pan słusznie za-

liczby osób zaszczepionych i ozdrowieńców pozwoli nam wszystkich
wrócić do normalności. Przyzna Pan,
że chyba wszyscy tego pragniemy.

