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GRUDNIOWE
WSPOMNIENIA O
„SOLIDARNOŚCI”
W piątek, 10 grudnia
w sali teatralnej Szkoły
Podstawowej w Strachówce
odbyły się obchody 40.
rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce
i podsumowanie Roku
Norwidowskiego.
Czytaj na str. 11

DOBRY ROK
INWESTYCYJNY
DLA WOŁOMINA
Rada Miejska w Wołominie
jednogłośnie przyjęła
budżet na 2022 rok, gdzie
zaplanowano dochody na
poziomie 262 mln zł
i wydatki w kwocie
298 mln zł. Czytaj na
str. 14

Słodycze na
świątecznym
stole

Łukasz Roguski z Radzymina posiada
niezwykły talent do dekorowania wyrobów
cukierniczych. Jego umiejętności zostały
zauważone na arenie międzynarodowej.
To Mistrz Europy w Dekoracji Tortów.
Czytaj na str. 8

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
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Klub Konfederacji Wołomin i przyjaciele
Ponad półtora roku temu powstał Klub Konfederacji Wołomin, założony przez Michała Bijatę. Celem
naszej grupy jest działanie na szczeblu lokalnym zgodnie z ideami Konfederacji.
Michał Janik
– Klub Konfederacji Wołomin
Konfederacja składa się z kilku ugrupowań: Partii Korwin, Ruchu Narodowego
i Korony. Każde z ugrupowań akcentuje nieco inne kwestie i ma swoje własne
postulaty, ale wszyscy zgadzają się co do
kwestii budowania bogatej i niepodległej
Polski, której fundamentem będą wolni
i bogaci obywatele.

STRUKTURA
Klub Konfederacji Wołomin jest największym zrzeszeniem osób popierających Konfederację w naszym powiecie.
Prócz tego działają jeszcze Kluby Konfederacji w Markach, w Radzyminie i w Kobyłce. Prężnie rozwija się także organizacja młodzieżowa Młodzi Dla Wolności,
powiązana z Partią Korwin. I wreszcie
jedyną powiatową organizacją partyjną
w ścisłym tego słowa znaczeniu w obrębie
Konfederacji jest oddział wołomińskim
partii Korwin.

AKTYWNOŚĆ
Klub Konfederacji Wołomin podejmuje różnorakie działania, zarówno związane z działalnością czysto lokalną, jak
i z działaniami ogólnopolskimi Konfederacji. Do tych pierwszych należy np. analiza budżetu gminy Wołomin. Siłami Klubu
przeprowadzono ankietę wśród uczniów
i absolwentów szkół średnich, czego efektem był raport o stanie edukacji średniej
w naszym powiecie, szeroko dyskutowany na forach internetowych oraz w prasie
lokalnej. Interesujemy się także kwestiami
sanitaryzmu i ograniczeń wolności osobistej w związku z epidemią COVID-19. Jest
to kwestia, w której sprawy lokalne łączą
się z ogólnokrajowymi. Klub podniósł
alarm zarówno w kwestii prób segregacji sanitarnych, jak i demonstrował pod

biurem poselskim PiS w sprawie ustawy
wprowadzającej segregację na szczeblu
państwowym. Zapraszamy również posłów na spotkania do Wołomina: Janusza
Korwin-Mikke, Artura Dziambora czy
Grzegorza Brauna, a także liderów Konfederacji. Był u nas Sławomir Mentzen.
Nasz Klub stara się być widoczny
w przestrzeni publicznej, uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych.

Wbrew lewicowej opozycji jesteśmy zadeklarowanymi zwolennikami niepodległej Polski – uroczystości patriotyczne to
dla nas żywy wyraz rzeczywistych uczuć
wobec swojego państwa i narodu i możliwość wyrażenia dumy z jego tysiącletniej
historii, a nie pusty rytuał będący jedynie
okazją do pokazania się publicznie.
Wszystkich, którzy popierają naszą postawę zapraszamy do współpracy!
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Stan wojenny – minęło 40 lat
Niedziela 13 grudnia 1981
rok. W drodze do kościoła
dowiedziałem się, że jest stan
wojenny. Następnego dnia
miałem odebrać za szpitala
na Bródnie żonę Ewę i naszą
córeczkę Agatkę, która urodziła
się 5 grudnia. Miałem 27 lat,
starsza córka Ania 3 lata.
Adam Kopczyński,
mieszkaniec Marek, przedsiębiorca
Pojęcie „stan wojenny” robiło wrażenie. Na ulicach wojsko, czołgi, samochody pancerne skot, strach i przygnębienie. Przyszłość rysowała się w ciemnych
barwach, ciężka zima, powszechne braki
w zaopatrzeniu.
Następnego dnia
przywiozłem do
domu Ewę i nowo narodzoną córeczkę
Agatkę. To moje pierwsze skojarzenia na
słowa stan wojenny.
Pracowałem wtedy w Zakładzie Doświadczalnym w Fabryce Okładzin w Markach.
Docierała do nas prasa podziemna,
a w rozmowach w pracy i w domu dominowały tematy o niepewnej przyszłości.
W 1983 roku jeden z kolegów, z którym
pracowałem, Zbyszek Pągowski, mieszkający w Markch na ulicy Piotra Skargi
powiedział mi, że jest problem z lokalem
na drukowanie „bibuły” i czy nie można
by było drukować u mnie. Nasz dom stał
w drugiej linii zabudowy, był mało widoczny z ulicy Legionowej, za nami pola.
Decyzja nie była łatwa. Rozmawialiśmy
z żoną o ryzyku i ewentualnych konsekwencjach wpadki. Zgodziliśmy się na to,
żeby w naszym domu drukować „TYGODNIK WOJENNY”.
Był rok 1983. wierzyłem i miałem nadzieję, że nie wpadniemy. W naszym
domu w latach 1983-1984 drukowane było
kilkanaście numerów „TYGODNIKA WOJENNEGO”. Nigdy nikt nie zdradził i przez
wiele lat było to naszą słodką tajemnicą.
Kilka lat temu zadzwonił do mnie
Waldek Lau. Powiedział, że jego znajomy chciałby jeszcze kiedyś być w domu,
w którym kiedyś drukował „TYGODNIK
WOJENNY”.
Przyjechali do nas Waldek Lau i Bogdan
Szczur. Tak poznałem nazwisko drugiej
osoby z ekipy drukującej, pierwszą był
Zbyszek Pągowski. Wspomnienia o tym,
co i jak wtedy robiliśmy trwały kilka go-

dzin. Od Bogdana dowiedziałem się, że
przygotowaniem materiałów, naświetlaniem klisz zajmował się Rysiek Lisowski,
który pracował w FSO.
Wydrukowanie 5 tysięcy egzemplarzy
ekipie 5 osób zajmowało jedną noc. Po ta-

kiej nocy dom śmierdział farbą drukarską
i papierosami. Rano spakowana bibuła jechała do Warszawy do różnych zakładów
pracy, a my przywracaliśmy dom do życia
rodzinnego.

REKLAMA

4

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl

Nr 3 (409) 21 grudnia 2021, www.facebook.com/faktywwl

Poprawa
dostępności
w MSPZOZ
w Kobyłce
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Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce jest grantobiorcą projektu
pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Placówka
otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier w dostępie do usług POZ
w MSP ZOZ w Kobyłce” w wysokości 720 000 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży
i matek karmiących.

Nowy prezes LGD
Grzegorz Kaflik został nowym prezesem Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”. 7 grudnia w budynku
OSP Strachówka odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie,
podczas którego wybrano zarząd.
Rafał Orych: Proszę coś powiedzieć
o sobie.
Grzegorz Kaflik: – Mam 43 lata i miesz-

kam w Brańszczyku w powiecie wyszkowskim. Z LGD jestem związany od prawie
10 lat. Dotychczas sprawowałem funkcję
członka rady. W związku z rezygnacją
z funkcji prezesa pana Artura Dzięcioła,
poproszono mnie o przejęcie roli prezesa
w Stowarzyszeniu. Podjąłem to wyzwanie.
Posiadam doświadczenie we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi. Zawodowo jestem aktywny już 23
lata, z czego 12 lat pełniłem stanowiska
kierownicze. Byłem radnym Gminy Brańszczyk w kadencji 2014-2018, gdzie peł-

niłem funkcję przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Promocji. Aktualnie
jestem członkiem zarządu w Mazowiecko - Podlaskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym. Ma to również związek z faktem, że od 2011 roku prowadzę z żoną
gospodarstwo agroturystyczne. Zawsze
mogę liczyć na jej wsparcie.

Jak podsumuje Pan dotychczasowe
działania?

LGD w ramach programu PROW 20142020 zrealizowało 9 naborów, w wyniku
których przyznano 125 dotacji na łączną
kwotę 13 mln 381 tys. 848,81 zł. Mówiąc
precyzyjniej m.in. przyznano 69 dotacji (3
REKLAMA

nabory) dla osób chcących założyć swoją działalność gospodarczą i 33 dotacje
(4 nabory) dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów z sektora publicznego,
które zrealizowały działania z zakresu turystyki na obszarze powiatów wołomińskiego i wyszkowskiego.

Jakie zmiany i wyzwania czekają
nowy zarząd w 2022 roku?

Zmiany zaszły na szczeblu zarządu, komisji rewizyjnej i rady. W związku ze złożonymi rezygnacjami oraz objęciem nowych
stanowisk we władzach Stowarzyszenia
przez część członków Rady podczas zebrania uzupełniono jej skład. Rada Stowarzy-
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Bezpieczny przejazd pod linią kolejową Warszawa – Białystok zapewni budowa wiaduktu
kolejowego i dwóch wiaduktów drogowych nad ul. Orszagha w Kobyłce. Inwestycja, którą
będzie realizowało PKP PLK, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na torach
i usprawnienie komunikacji w Kobyłce.
Mieszkańcy zyskają sprawniejszą komunikację między dzielnicami. Przebudowane będą
również przyległe odcinki ulic, m.in. ul. Jasińskiego. Przewidziano dwa ronda z infrastrukturą
dla pieszych i rowerzystów.

Trzy wiadukty
w Kobyłce

Na jakie przedsięwzięcia będzie stawiał nowy zarząd?

Będą one następujące: premie – ok. 400
tys. euro, turystyka, rekreacja i kultura – 256
tys. euro, rozwój działalności gospodarczej
– nie ma jeszcze podanej kwoty, dziedzictwo lokalne – 16 tys. euro i infrastruktura –
414 tys. euro. Warto sięgać po te kwoty.
Poza środkami pozyskiwanymi z Urzędu Marszałkowskiego będziemy starali

FOT. MAŁGORZATA PRUSIK

szenia liczy obecnie 15 osób i w większości
została bez zmian. Przewodniczącą jest nadal Żaneta Kozak.
Czeka nas dużo pracy. Na początku
przyszłego roku przystąpimy do prac związanych z pisaniem i wdrożeniem Nowej
Strategii na kolejny okres programowania.
Do wydatkowania w ramach środków
niewykorzystanych w Lokalnej Strategii
Rozwoju podczas tego okresu pozostało 482 tys. euro. Dodatkowo czekamy na
podpisanie aneksu na okres przejściowy,
na kolejne 2 lata, gdzie do uzyskania jest
dodatkowe 637 tys. euro. Łączna kwota
w przeliczeniu to 5 mln zł.

się kontynuować współpracę z Polsko
Amerykańską Fundacją Wolności, która
dystrybuuje środki poprzez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i dzięki
której możemy korzystać z programu
Działaj Lokalnie przeznaczonego dla
lokalnej społeczności.
Władze LGD „Równiny Wołomińskiej”
Zarząd:
• Prezes: Grzegorz Kaflik
• Wiceprezes: Rafał Mathiak
• Wiceprezes: Sylwia Tryc
• Sekretarz: Beata Trojanek
• Członek: Adam Milczarek
Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca: Barbara Pędzich-Ciach
• Wiceprzewodniczący: Leszek Marszał
• Sekretarz: Jan Getka
• Członek: Igor Sulich
Rada (osoby, które uzupełniły skład):
• Wiceprzewodnicząca: Anna Gołoś
• Sekretarz: Sylwia Podolecka-Iwańska
• Członek: Maja Paradowska-Styś

REKLAMA

Ząbki w szacie
świątecznej
Małgorzata Prusik
Miasto Ząbki zabłysło świątecznymi dekoracjami. To znak, że święta tuż,
tuż. I mimo iż dni stają się coraz krótsze,
a noc otula każdy zakamarek miasta, to
świetlne dekoracje na ulicach, roziskrzona światłami choinka w Miejskim Parku
im. Michała Szuberta w Ząbkach dodają
uroku i nastroju. Budynek Urzędu Miasta uśmiecha się do mieszkańców Ząbek, a tych, co zastanawiają się czy tu
zamieszkać, serdecznie zaprasza świątecznym obliczem. Ulice wystrojone
świątecznymi światełkami zdają się wołać „Wesołych Świąt”. A najmłodsi mieszkańcy Ząbek marzą o białym puchu na
ulicach. W oczekiwaniu na śnieg zapraszamy do Ząbek, koniecznie wieczorową
porą, aby każdy mógł zobaczyć nasze
świątecznie roziskrzone miasto.
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Radzymin z rekordowym budżetem
inwestycyjnym 2022
Radni miejscy w Radzyminie jednogłośnie zagłosowali „za”
budżetem Gminy Radzymin na rok 2022 zaprezentowanym przez
burmistrza Krzysztofa Chacińskiego. Mimo mniejszych w 2022
roku dochodów z PIT, związanych z wprowadzeniem przez rząd
ulg i zwolnień podatkowych, gmina Radzymin wygospodarowała
w przyszłym roku rekordowe, jak dotychczas, środki na
inwestycje. Warto podkreślić, że z 66 mln zł przeznaczonych na
zadania inwestycyjne, ponad 32 mln zł pochodzi z dofinansowań
zewnętrznych.

RD
Najważniejsze inwestycje zaplanowane w gminie Radzymin na rok 2022:
Drogi:
- budowa al. Lecha Kaczyńskiego,
- budowa ul. Lipowej i ul. Azaliowej
w Cegielni i Ciemnem,
- budowa ul. Prostej i ul. Ochorowicza
w Radzyminie wraz z fragmentem
ul. Morelowej,
- budowa ul. Wiejskiej w Radzyminie
od ul. Wróblewskiego do ul. Słonecznej
przy PKP,
- budowa ul. Wadery w Radzyminie
w formule inicjatywy lokalnej,
- budowa ul. Norwida w Słupnie,
- budowa ul. Klubowej w Słupnie,
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Słupnie i Nadmie na odcinku od
ul. Żeromskiego w stronę Marek wraz
z otwarciem ul. Pólko,
- budowa ronda na skrzyżowaniu al.
Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3 Maja
oraz wiele nowych projektów budowy
ulic.
Nakładki asfaltowe:
- Słupno, ul. Rodzinna i ul. Nastrojowa
od ul. Rodzinnej do ul. Ekologicznej,
- Nowe Załubice, ul. Nowinkowa,

REKLAMA
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- Nowe Załubice, ul. Bratnia,
- Nowe Załubice, ul. Opolska,
- Borki, ul. Słowiańska,
- Łąki, ul. Runa Leśnego,
- Sieraków, ul. Danusi Jurandówny,
- Radzymin, ul. Cicha,
- Stary Dybów, ul. Rycerska,
- Mokre, ul. 15 Sierpnia w stronę
Rejentówki,
- Ruda, ul. Borkowska.

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

DOCIEPLANIE
BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

www.novbud.info.pl

REKLAMA

Inwestycje niedrogowe:
- budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie,
- budowa Szkoły Podstawowej
w Nadmie,
- budowa Parku Czartoryskiej,
- rewitalizacja śródmieścia,
- budowa pumptracka,
- budowa 2 budynków komunalnych.
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W przyszłym roku zaplanowano również projektowanie
budowy SP nr 3 w Radzyminie
wraz z terenem KS Mazur, projekt rozbudowy SP nr 2 w Radzyminie i SP w Ciemnem, projekt
rozbudowy hali sportowej, skateparku, domu kultury i remizy
w Nadmie oraz projekt rozbudowy Centrum Medycznego.
W budżecie znalazły się również
środki finansowe na wybudowanie szeregu oświetleni na terenie
Radzymina i sołectw.
REKLAMA

Niech Święta Bożego Narodzenia przy�iosą ze sobą
Radość, Pokój i Nadzieję na lepsze jut�o.
Niech wigilijny stół nas zjednoczy i stanie się okazją
do rodzinnych spotkań oraz rozmów.
Bądźmy dla siebie serdeczni i pat�zmy na to co dobre.
Niech Nowy Rok obdar�je nas pomyślnością i szczęściem
oraz da nowe sił� do realizacji marzeń.
Burmistrz Radzymina

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie

Krzysztof Chaciński

Elżbieta Darka

Radzymin, Boże Narodzenie 2021
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Słodycze na świątecznym stole
fot. KP MULTIMEDIA

Dokończenie ze str. 1
Rafał Orych: Jak zrodziła się w Panu
pasja do dekorowania tortów?
Łukasz Roguski: – Pasja do dekorowa-

nia zrodziła się u mnie, gdy miałem 18
lat. Czasy były takie, że torty artystyczne
zrobiły się bardzo popularne, zwłaszcza
te z figurkami. Tak od pierwszej mojej figurki, którą zrobiłem w domu rozpoczęła
się kariera w tym zawodzie. Dzięki wielu
kursom i motywacji, jaką dają konkursy
zdobyłem dużo umiejętności nie tylko
w dziedzinie sugarcraftingu, ale również
w cukiernictwie czy pracy w czekoladzie. Jednak najwięcej dała mi sama praca w cukierni i tworzenie wymyślnych
tortów dla klientów indywidualnych.
Jako anegdotę powiem, że mama zachęciła mnie do robienia figurek po tym, jak
ujrzała we mnie potencjał, gdy zrobiłem
mini figurki z modeliny na mikołajki dla
rodziny, jako upominek.

Jaka droga prowadzi do zostania
najmłodszym Mistrzem Europy
w dekorowaniu tortów?

– Początek tej drogi zaczyna się tam,
gdzie moja cała przygoda z cukiernictwem. Doświadczenie, które miałem pozwoliło mi na wystartowanie w konkursach dla amatorów. Pierwsze osiągnięcia
sprawiły, że chciałem więcej. Później
trzeba było posunąć się dalej i szukać
nowych wyzwań, które bardzo lubię.
Myślę, że to one wciąż mnie motywują do bycia lepszym i pozwalają na stały
rozwój. Zawszę mówię, że trzeba celować najwyżej, dlatego w przyszłym roku
będę brał udział w Mistrzostwach Polski w Dekorowaniu Tortów EXPO Sweet
2022, które jednocześnie są eliminacjami
do mistrzostw świata w Mediolanie. Niestety czasem trzeba wiele poświęcić by
coś osiągnąć, ale emocje i wieść o tym, że
było się najlepszym jest nieopisana.

Jaki tort był dla Pana największym
wyzwaniem?

– Jeśli mam być szczery to każdy kolejny, który mam w głowie jest wyzwaniem,
ponieważ za każdym razem chcę użyć nowych technik, których trzeba się nauczyć
do perfekcji. Myślę, że do tej pory tort
o Legendzie Białego Węża, który zrobiłem
na mistrzostwa Europy był najtrudniejszy i wymagał wielu godzin spędzonych
w pracowni. W tym momencie skupiam się
na torcie, który zaprezentuję na mistrzostwach Polski. Jest to najbardziej szalony
i największy projekt, jaki robiłem, a w głowie jest jeszcze większy, który bym chciał

zaprezentować na mistrzostwach świata.
O ile uda się przejść eliminacje i być tym
szczęściarzem, któremu udało się dostać
do Mediolanu, to ten tort będzie szczytem
moich umiejętności i woli walki.

Zbliża się Boże Narodzenie. Proszę
opowiedzieć o dekorowaniu tortów
w okresie świątecznym.

– Czas przed Bożym Narodzeniem
to gorący okres w cukierni, co oznacza
również więcej pracy przy tortach. Ludzie rodzą się codziennie, dlatego samo
dekorowanie pozostaje bez zmian. Czasu jest po prostu mniej, a bardziej trzeba się skupić na produkcie, który mamy
w swojej ofercie na co dzień. Staramy się
wciąż być na czasie, dlatego w naszym
artystycznym oddziale tworzymy też
świąteczne słodkości takie, jak czekolady i monoporcje. Wszystkie produkty
można kupić w naszej rodzinnej firmie
Cukiernia Małgosia lub zamówić tort
swoich marzeń, który z przyjemnością
wykonam.

Co Pan sądzi o polskich cukierniczych tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem? Proszę także
podzielić się z nami swoimi refleksjami na temat świąt.

– Jest bardzo dużo tradycji świątecznych przekazywanych z pokolenia na
pokolenia, a szczególnie tych cukierniczych. Każdy czeka, by ten jeden raz
w roku rozkoszować się swoim ulubionym przysmakiem. Ja nie wyobrażam
sobie świąt bez piernika staropolskiego
czy tortu makowo - pomarańczowego.
W okresie przedświątecznym tych ciast
przewija się bardzo dużo, ale i tak ze
świętami najbardziej kojarzy mi się ciasto
drożdżowe mojej mamy, które ma niepowtarzalny smak. W tym zwariowanym
czasie polecam wszystkim zatrzymać
się na moment, usiąść przy rodzinnym
stole, udekorować pierniczki, zawiesić
je na choince i cieszyć się wspólnym towarzystwem. Dużo rzeczy jest ważnych,
ale myślę, że najważniejsi są nasi bliscy
i czas spędzony razem z nimi.
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Grudniowe wspomnienia o „Solidarności”
W piątek, 10 grudnia w sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Strachówce odbyły się obchody 40.
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i podsumowanie Roku Norwidowskiego.
fot. Sebastian Radzio

Rafał Orych
Wydarzenie zorganizowali Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska i Szkoła
Podstawowa w Strachówce. W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Marcina
Ołdaka uczestniczyli: Kazimierz Rakowski,
radny powiatu wołomińskiego, Konrad
Rytel, radny sejmiku województwa mazowieckiego, Józef Kapaon, emerytowany nauczyciel i Kazimierz Orzechowski.
Wszystkich panów łączy wspólna przeszłość – działalność w „NSZZ Solidarność”.

PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE
– Mam ogromny szacunek do „Solidarności”. Moja działalność wiązała się
z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Inaczej odbierano związki zawodowe w dużych zakładach pracy, a inaczej na
wsi w gminach takich jak Strachówka czy
Klembów – powiedział Kazimierz Rakowski. – Najbardziej mnie kształtowała rodzina, moi rodzice i wujkowie. Miałem pięciu wujków, wszyscy bracia mojej mamy.
Zaangażowanie, opowiadanie w domu
rodzinnym o przedwojniu. Urodziłem się
w 1950 roku czyli nie miałem żadnych doświadczeń z okupacji – dodał Konrad Ry-

tel. – Muszę podkreślić, że ukształtowali
mnie nauczyciele. Miałem szczęście chodzić do szkoły podstawowej w Kobyłce,
gdzie uczyli nas nauczyciele przedwojenni. Wobec czego nie sączyli jakiejś propagandy. Księża, którzy nas uczyli i prowadzali na różne miejsca pamięci, o których
nikt nie pamiętał – zaznaczył.

BÓG, HONOR, OJCZYZNA
– Praktycznie od dzieciństwa interesowałem się polityką. Z początku byłem
mocno lewicowy. W latach 60. czytałem
przeważnie „Trybunę Ludu”. Mam za sobą
przynależność do „partii”. Wierzyłem w tą
sprawiedliwość. Wiadomo, co się okazało – wspomniał Kazimierz Orzechowski.
– Jak przyszła „Solidarność”, z Józefem
w pierwszej linii staraliśmy się to organizować. Staraliśmy się rozwiązywać proREKLAMA

blemy gminne w formie dialogu – dodał.
– Miałem szczęście i w rodzinie dostałem wychowanie i dziedzictwo sięgające
wolnej Polski, II RP. Tradycyjna rodzina
wierząca, mocno związana z Kościołem.
Czego wyrazem była przynależność do
takiego ruchu przy prymasie Wyszyńskim „Rodzina rodzin” – powiedział Józef
Kapaon. – W rodzinie był kult Bolesława
Prusa, bo był bratem ciotecznym mojej
babci – podkreślił. – Władza koncentrowała się na pracowniczej „Solidarności”,
a odpuszczała nam (NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – przyp. red.).
Nie traktowała nas z taką determinacją
– wspomniał Kazimierz Orzechowski.
– Klimat był bardziej luźny, chrześcijański. Ludzie odnajdowali się przez wiarę.
Wieś była bardziej samodzielna. Dużo
było ludzi, dla których hasło „Bóg, Honor,
Ojczyzna” coś znaczyło. Honor był dla
wielu z nich bardzo ważny – zauważył.
Kolejnymi akcentami uroczystości były:
przedstawienie zrealizowane przez klasę
8b pod kierownictwem Emilii Badurek
i koncert „Wolność” w wykonaniu Piotra
Kajetana Matczuka, lidera zespołu Piramidy. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa
„Norwid odczytany” autorstwa Grażyny
Kapaon. Wręczono również nagrody dla
laureatów konkursu „Norwid odczytany”.
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Budżet Tłuszcza na 2022 rok
Po ostatniej sesji (14 grudnia) w Tłuszczu wiadomo, które inwestycje i modernizacje będą realizowane
na terenie gminy w 2022 roku. Budżet został przyjęty 11 głosami „za” spośród 14 radnych.
fot. archiwum

RD
Dochody gminy wyniosą 94 619 887,26
zł. Wydatki 106 310 081, 82 zł, z czego 22
608 020,42 zł zostaną przeznaczone na
wydatki majątkowe, a blisko 700 tys. zł
na zadania w ramach funduszu sołeckiego. Regionalna Izba Obrachunkowa bez
zastrzeżeń przyjęła przedłożony przez
burmistrza Tłuszcza projekt budżetu.

AUTOPOPRAWKA
Podczas głosowania została także
przyjęta autopoprawka do budżetu, która m.in. zakłada zmniejszenie wydatków
o kwotę 1223,41 zł na zaplanowaną składkę
członkowską z tytułu przynależności miasta Tłuszcz do Związku Miast Polskich.
Najdłuższą listę w autopoprawce tworzyły zwiększenia wydatków na:
– „Projekt wodociągu w Jasienicy”
zwiększenie o 30 000 zł;
– „Projekt kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Górki” zwiększenie o 30 000 zł;
– „Budowa budynku komunalnego
w Tłuszczu” zwiększenie o 50 000 zł;
– na opłacenie składki członkowskiej
z tytułu przynależności Gminy Tłuszcz
do stowarzyszenia „LGD Równicy Wołomińskiej” zwiększenie o 10 000 zł;
– na „Budowę ul. Polnej w Jasienicy”
zwiększenie o 20 000 zł;
– na „Modernizację chodnika na
ul. Lipowej w Jasienicy przy szkole”
zwiększenie o 25 000 zł;
– na „Projektowanie i budowę wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz”
zwiększenie o 2 000 000 zł;
– na dowóz uczniów dla Szkoły
Podstawowej w Stryjkach zwiększenie
o 14 500 zł;
– na wykonanie aktualizacji założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Tłuszcz na lata 2012 – 2027 zwiększenie
o 14 760 zł.

WYDATKI, INWESTYCJE,
MODERNIZACJE
Tabela inwestycyjna jeden z najważniejszych fragmentów uchwały budżetowej,
z którego mieszkańcy dowiadują się, jakie planuje się inwestycje i modernizacje.
W 2022 roku m.in. zostaną wykonane dzia-

łania w ramach projektowania i budowy
wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz za
3 000 000 zł, m.in. budowa wodociągu
w ulicy Zygmuntowskiej, w miejscowości
Pawłów, w miejscowości Szymanówek,
kontynuacja budowy wodociągu na Zalesiu, budowa odcinków sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w Jasienicy, budowa wodociągu ulica Irysowa/Dzięcioły,
w miejscowości Fiukały, projekt wodociągu w Jasienicy.
W następnych fragmentach tabel budżetowych czytamy m.in. o następujących zadaniach na 2022 rok: modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Marianów – Brzezinów; modernizacja
ulicy Przystankowej; modernizacja ulicy
Borówkowej; dalsze ułożenie chodnika w Jadwininie; odwodnienie przy ulicy Widok w Chrzęsnem; modernizacja
dróg w Franciszkowie; modernizacja

drogi gminnej w Grabowie; modernizacja dróg gminnych w Jarzębiej Łące;
odwodnienie ul. Ogrodniczej w Postoliskach; utwardzenie gryzami ulic Ogrodniczej, Darniowej, Rabatowej, Wygodnej
w Postoliskach; wykonanie projektu drogi w miejscowości Wagan; uregulowanie
stanu prawnego drogi we wsi Waganka i budowa drogi; modernizacja drogi w Stryjkach; poprawa przejezdności
i przedłużenie ul. Dzielnej; budowa ul. Zasobnej; budowa ul. Zakole w Chrzęsnem;
odwodnienie ul. Zagoda w Tłuszczu; budowa ul. Długiej; modernizacja ul. Żabiej,
ul. Ornej, ul. Żytniej, ul. Poziomkowej
w Jasienicy; położenie nakładki asfaltowej na ul Zacisznej; budowa chodnika
w ul. Starowiejskiej w Postoliskach; położenie nakładki asfaltowej na ul. Wygodnej; przebudowa ul. Słonecznej i Łąkowej
w Tłuszczu (tu znacząca kwota 2 950 000 zł);
poprawa bezpieczeństwa ruchu na dwóch
przejściach dla pieszych na ul. Długiej
i Armii Krajowej w Tłuszczu; budowa
ul. Witosa w Postoliskach; budowa drogi od ulicy Zaściankowej do Słowiczej
w Tłuszczu; utwardzenie ul. Leśnej
w Jasienicy; modernizacja chodnika na
ul. Wąskiej; modernizacja drogi w Balcerach; modernizacja chodnika na ul. Willowej w Tłuszczu; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Tłuszczu;
budowa ul. Polnej w Jasienicy; modernizacja chodnika na ul. Lipowej w Jasienicy;
budowa wiaty przystankowej wraz z monitoringiem we wsi Kozły.

SZUKANIE INFORMACJI
Wymienione powyżej punkty nie wyczerpują całej listy z załącznika budżetowego, w którym pojawiają się m.in. inwestycje oświatowe (boiska), działania przy
oczyszczalni ścieków, kanalizacji, oświetleniu ulicznym, termomodernizacji budynków, budowy placów zabaw. O szczegóły dotyczące poszczególnych zapisów
warto dopytywać sołtysów, radnych,
przedstawicieli władz i pracowników samorządowych w Tłuszczu. Przy poszczególnych działaniach w tabeli budżetowej
wpisane są różne kwoty, co może oznaczać, że wykonanie przedsięwzięcia będzie podjęte w początkowym zakresie lub
wykonane w części lub w całości.
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Klucz Ręczajski
Jan, książę na Wiznie i Zakroczymiu nadał w 1377 roku wsie
Milanowo i Ręczaje (dziś gmina Poświętne) Stanisławowi ze
Strzelczykowa, walecznemu szlachcicowi. Taka jest pierwsza
wzmianka historyczna nazwy wsi Ręczaje – zapis brzmiał
wtenczas „Ranczaye”. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od
staropolskiego „ruczaj”, co oznacza „strumień, potok”.
Rafał Orych
Ręczaje były najpierw własnością książęcą, później prywatną wsią szlachecką.
W 1427 r. Maciej Gnat, sędzia ziemi czerskiej, dał swoim trzem bratankom ziemie,
w tym Piotrowi „Raczaye”. W 1434 r. bracia
ostatecznie podzielili się wioskami i Piotrowi przypadły właśnie Ręczaje. Jego potomkowie żyjący na tych ziemiach dali początek rodzinie Ręczajskich herbu Rogala.

PARAFIA CYGÓW
Rodzinie Ręczajskich dobrze się wiodło, dzięki dochodom z dużego majątku
ziemskiego nazywanego Kluczem Ręczajskim. Dlatego zdecydowali się ufundować
budowę drewnianego kościoła w 1526 r.
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i zapewnić utrzymanie świątyni w dalszych
latach. Kościół przetrwał do 1755 r.
1 marca 1527 r. biskup płocki Rafał Leszczyński z terytorium parafii Klembów

i Kobyłka utworzył nową parafię mieszczącą się w Cygowie. Zrobił to na prośbę
Maryny Ręczajskiej, która w ten sposób
starała się wypełnić ostatnią wolę swojego zmarłego męża Jerzego. W skład nowej
wspólnoty wchodziły wioski: Cygów, Ręczaje, Kolno, Miąse, Tuł i Dąbrowica.
Pod koniec XVI w. Ręczajscy zaczęli
podupadać finansowo. Majątek Ręczaje
odkupił od nich Stefan Dobrogost Grzybowski, herbu Prus II. Notabene, do tego
rodu należy Jacek, obecny biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.
W 1623 r. Stefan Grzybowski nabył majątek Chrzęsne, gdzie w 1635 r. wzniósł piętrowy pałac.

KOLEJNI WŁAŚCICIELE
Jak podaje Marek Kozłowski w książce „Dobra Ręczaje”, w XVIII wieku Klucz
Ręczajski nabył Michał Kazimierz Radziwiłł herbu Trąby, zwany „Rybeńko”. Po
nim majątek odziedziczył syn Karol Stanisław zwany „Panie Kochanku” – było to

REKLAMA

Herb rodziny Ręczajskich – Rogala.

jego ulubione powiedzenie wobec rozmówców. W Ręczajach prawdopodobnie
wybudował drewniany dworek – jedną
z letnich rezydencji. Od niego za małe
pieniądze dobra ręczajskie odkupił książę
Adam Kazimierz Czartoryski, feldmarszałek austriacki.
W 1827 r. majątek odziedziczyła po ojcu
piękna Zofia z książąt Czartoryskich, hrabina Zamoyska. Jej mąż ordynat Stanisław
Kostka hrabia Zamoyski był wykształconym i wpływowym człowiekiem m.in.
pełnił funkcję prezesa Senatu Królestwa
Polskiego przez około 9 lat. Zainicjował
zamianę pańszczyzny na czynsz pieniężny. Małżonkowie wyremontowali dworek
po Radziwiłłach w Ręczajach. Podejmowali tam wielu poetów i artystów. Stanisław Kostka sprowadził osadników niemieckich do Ręczaj, aby podnieśli poziom
rolnictwa. Klucz Ręczajski w 1861 r. kupiła
Róża z hrabiów Potockich. Ostatnimi właścicielami majątku od 1926 r. byli Helena
i Stefan Nasfeterowie.

POWIERZCHNIA MAJĄTKU
Jak podaje „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich” w 1886 roku folwark Ręczaje
posiadał 2162 mórg. Jeżeli doliczymy do
tego powierzchnię innych wiosek wliczanych do Klucza Ręczajskiego wychodzi 9825 mórg czyli około 5895 hektarów
(1 morga = 0,6 ha). W jego skład wchodziły
wsie m.in. Ręczaje Polskie i Niemieckie,
Ossów, Grabicz, Grabie, Krzywica, Majdan, Zagościniec, Duczki, Sławek i Wołomin. Niektóre z nazw wsi zaniknęły jak
Wilkowizna i Łupinowizna. W wyniku
ukazu carskiego z grudnia 1866 r. utworzono powiat radzymiński, a w nim m.in.
gminę Ręczaje.
Artykuł powstał w oparciu o materiały historyczne m.in. książkę Marka Kozłowskiego
„Dobra Ręczaje. Historia i Właściciele. Od
Średniowiecza. Do Dziś”.
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Dobry rok inwestycyjny dla Wołomina
Rada Miejska w Wołominie jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok, gdzie zaplanowano dochody na
poziomie 262 mln zł i wydatki w kwocie 298 mln zł. Około 43 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne.

- Nie jest łatwo wygospodarować
środki na inwestycje w czasach dużego wzrostu cen i związanym z tym
wzrostem wydatków bieżących. Nie
pomagają w tym również mniejsze dochody samorządu związane
z odgórnie wprowadzonymi zmianami podatkowymi. Ale nam się udało
– podsumowuje budżet na 2022 rok
wiceprzewodnicząca rady Miejskiej
w Wołominie Katarzyna Pazio. – Cieszę się, że w przyszłym roku zaplanowaliśmy inwestycje na znacznie
wyższym poziomie niż w roku 2021.
Jestem przekonana, że dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, które
uda się pani Burmistrz i pracownikom samorządowym pozyskać
w ciągu nowego roku, będzie można
pierwotnie przyjętą listę inwestycji,
rozszerzyć w 2022 roku o kolejne
nowe zadania.

RD
Wśród głównych inwestycji w budżecie
Gminy Wołomin na rok 2022 znalazły się
m.in.:
• budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na
odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa
Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej,
odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania
z ul. Ludową,
• rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do
ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem
ul. Piastowskiej w Zagościńcu,

• rozbudowa i budowa gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin,
• budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do
Moniuszki),
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy
ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635
(łącznik do trasy S-8),
• budowa ul. Krótkiej w Duczkach,
• budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu,
• przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie
na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja,
• budowa drogi łączącej Szosę Jadowską
z Krzyżową,
• rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin,
• realizacja inwestycji strategicznych na
terenie miasta i gminy Wołomin-ulice:
Wesoła, Parkowa,
• poprawa przejezdności ul. Głównej
w Starych Grabiach poprzez wykonanie
nakładki asfaltowej,
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Racławickiej w Majdanie,
• budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz
z sięgaczem,
• budowa ul. Zimowej w Wołominie,
• budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej,
• adaptacja budynku starej elektrowni
przy ul. Daszyńskiego w Wołominie,
• uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów
i ul. Zielonej w Wołominie,
• rewitalizacja przestrzeni miejskiej

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin,
dofinansowanie do wykupu gruntów
z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych
Grabiach,
budowa domu komunalnego w Nowych
Lipinach,
odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin,
budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej
w Wołominie,
poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie,
strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci
i dorosłych na Osiedlu Słoneczna,
plac zabaw w Nowym Grabiu,
plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie,
dokumentacja projektowa rewitalizacji
Placu 3 Maja w Wołominie,
utworzenie Wiejskiego Domu Kultury
w Lipinkach,
budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle
Niepodległości,
modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan”
Wołomin,
oświetlenia ulic,
realizacja zadań w szkołach ramach Wołomińskiego Funduszu Oświatowego,
dofinasowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 - skrzyżowanie ul. Geodetów i ul. Łukasiewicza w Wołominie,
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej al. Niepodległości (od stacji BIP
do ul. Granicznej w Wołominie).
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Drugi tunel w Zielonce
Z pierwszego bezkolizyjnego przejazdu pod torami w Zielonce
mieszkańcy korzystają już ponad 4 lata. Właśnie rozpoczęła
się budowa drugiego, w ciągu ulic Inżynierska-Leśna. Tak
zamyka się blisko 10-letnia historia najpoważniejszej zmiany
komunikacyjnej w historii miasta.
MP
W Zielonce w czasach „przedtunelowych” funkcjonował taki żart: „Pytanie:
Kto rządzi miastem? Odpowiedź: Dróżnik”. Jedyny funkcjonujący w środku
miasta przejazd, między jego dwoma
częściami, przecięty był rogatkami, które w godzinach szczytu, kiedy pociągi
jeżdżą co kilka minut, był praktycznie
zamknięty, odcinając czasowo ludziom
możliwość przejazdu, np. do przychodni, a nawet przejazd samochodów
uprzywilejowanych.
Przełom nastąpił w 2010 i 2011 roku,
kiedy to PKP PLK rozpoczęło ze wszystkimi samorządami linii operacyjne,
szczegółowe rozmowy o remoncie.
Warto pamiętać, że wariant przebudowy przedstawiony przez kolejarzy samorządowi Zielonki, na przełomie 2011
i 2012 roku, zakładał jedynie wykonanie
przejazdu i przejścia pod torami w ulicy
Kolejowej oraz przejścia wyłącznie pieszego na wysokości ul. Łukasińskiego.
Ówczesny burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik wraz ze specjalnym zespołem, powołanym do współpracy z PLK,
uznali, że dwa łączniki miasta pod torami nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze
strony społeczności. W styczniu 2012 r.
Rada Miasta przyjęła więc uchwałę, wktórej apelowano do inwestora
o podjęcie rozmów o zwiększeniu liczby
przejazdów i przejść pod torami. Zorganizowano też społeczne konsultacje.
Podczas wielu roboczych spotkań
z przedstawicielami PKP PLK, udało się
przekonać inwestora do zaplanowania
w programie inwestycyjnym nowych
rozwiązań: dołączono wykonanie kolejnego przejścia pieszo-rowerowego
w okolicach ul. Dziennikarskiej, które
zostało wykonane w pierwszym etapie
oraz, alternatywnego, lokalnego przejazdu dla aut na przedłużeniu ulicy Inżynierskiej, którego budowa właśnie
teraz – 10 lat po pierwszych szczegółowych uzgodnieniach – rozpoczęła się na
dobre. Umowę na wykonanie tego przejazdu podpisano ponad 3 lata temu – 27
czerwca 2018 r. Warto dodać, że w ramach inwestycji powstanie też połącze-

Nowy budynek,
nowe możliwości
W poniedziałek, 6 grudnia
odbyło się oficjalne otwarcie
nowego budynku Przedszkola
Samorządowego w Urlach
(gmina Jadów). Koszt inwestycji
wyniósł 1,5 mln zł. Cała kwota
pochodzi ze środków gminy
Jadów.
nie ulic Słowackiego i Leśnej nad
obecnym tunelem, a także powstanie na tej trasie ścieżka rowerowa
i – oczywiście – chodniki.
Ten nowy bezkolizyjny przejazd
w ciągu ulic Leśna-Inżynierska będzie dla ruchu lokalnego alternatywną przeprawą przez linię kolejową, ale też jego elementem będzie
połączenie w ciąg ulic Ossowskiej,
Słowackiego i Leśnej, co wyprowadzi
część ruchu sprzed Szkoły Podstawowej nr 4, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo uczniów. Budowany
przejazd ma mieć mniejsze gabaryty
w stosunku do tego w ul. Kolejowej.
Drugi tunel to też gwarancja na sytuacje kryzysowe, takie jak losowe
zamknięcie przejazdu w ul. Kolejowej. Planowane otwarcie – wrzesień
2022.

Rafał Orych
– Zdawałam sobie sprawę, że jest to
ogromna inwestycja dla małej gminy
wiejskiej, jaką jest gmina Jadów. Szanse
były nikłe, bo i potrzeb inwestycyjnych
w oświacie dużo. Kiedy do budżetu na
2020 rok wpisano wykonanie przedszkola, nasze marzenia stały się realistyczne.
I oto rok po wykonaniu projektu jesteśmy
w budynku nowoczesnego przedszkola –
powiedziała Aniela Dobosiewicz, dyrektor
ZSP w Urlach podczas otwarcia budynku.
– Nasze przedszkole jest nowoczesne
nie tylko pod względem funkcjonalności.
Jest nowoczesne dzięki wyposażeniu, pomocom dydaktycznym, metodom i formom pracy oraz kadrze pedagogicznej.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie dzieci zasługują na równe szanse i troskliwą
opiekę – podkreśliła.
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Radujmy się, bo: „Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel” Łk 2,10.
„Niemowlę leżące w ubogim żłbku: oto Boży znak. Mijają wieki i tysiąclecia, ale znak pozostaje i przemawia
rwnież do nas, mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej;
znak pokoju dla tych, ktrzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktw; znak wolno ci dla biednych
i uci nionych; znak miłosierdzia dla tych, ktrzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miło ci
i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony. Jest to znak mały i delikatny, skromny
i milczący, ale bogaty w moc Boga, ktry z miło ci stał się człowiekiem”.
Jan Paweł II

Życzymy wszystkim Mieszkańcom,
Rodzinom Powiatu Wołomińskiego
wzajemnej miłości, pokoju, zgody i nadziei
na przezwyciężenie wszelkich trudności.
Ludziom dobrej woli obfitości Bożych Łask.
Szczęśliwego 2022 roku!
W imieniu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
Zarząd Oddziału w Powiecie Wołomińskim

