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Największa inwestycja wodno- kanalizacyjnej
w historii Tłuszcza dobiega końca!

„Aleja Bohaterów Bitwy War‐
szawskiej 1920” w Markach

Szpital w Wołominie będzie rozbudowywany!
Dobra wiadomość dla pacjentów

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Po‐
mocywWołominie.

Został ogłoszony przetarg na rozbu‐
dowę szpitala . Jest to bardzo duże przed‐
sięwzięcie, na które wszyscy czekali z
niecierpliwością. Kiedy ruszy rozbudo‐
wa, szpital z każdym miesiącem będzie
odkrywał swoje nowe oblicze, które bę‐
dzie bardziej nowoczesne, funkcjonalne i
przyjazne dla pacjentów i pracowników.

W maju tego roku wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu wołomińskiego,
przez które przechodzi trasa S8, zaproponowali, by ten odcinek szybkiej trasy
nazwać „Aleją Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”. W sierpniu będziemy bo‐
wiem obchodzić setną rocznicę bitwy, która uratowała Europę przed bolszewicką
rewolucją niesioną na bagnetach sowieckiej armii. Wniosek w sprawie nadania
nazwy trafił do resortu obrony narodowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz do rad gmin, do których kompetencji należy nadawanie nazw
ulicom,w tym również drogom szybkiego ruchu.

Podpisali się pod nim: burmistrz Marek - Jacek Orych, burmistrz Zielonki Kamil
Michał Iwandowski, burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć, burmistrz RadzyminaKrzysztof
Chaciński, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, wójt Klembowa Rafał Mathiak
oraz wójt Dąbrówki RadosławKorzeniewski.

Absolutorium dla
Burmistrz Wołomina

Na sesji Rada Miejska w Wołominie udzieliła Burmistrz Wołomina – Elżbiecie Radwan wotum zaufania i absolutorium
jakowyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za rok 2019.

Na swoim Facebooku Pani Burmistrz
pisze: „To dla mnie ogromna motywacja
do dalszej wytężonej pracy dla dobra na‐
szej Gminy. Cieszę się, że mimo różnic
wspólnie z Pozytywnym Wołominem
tworzymy jedną, zwartą drużynę, dla
której najważniejsi są mieszkańcy. Suk‐

ces odniesiemy tylko wówczas, gdy bę‐
dziemy razem. Gdy wzniesiemy się po‐
nad to, co nas dzieli, widzącwyraźniej to,
co nas łączy.
Na sukces, jakim jest uzyskanie abso‐

lutorium składa się wysiłek wielu osób.
Dziękuję moim zastępcom Dariuszowi

Szymanowskiemu i Łukaszowi Marek,
Skarbnik Bożenie Wielgolaskiej, Sekre‐
tarz Małgosi Izdebskiej, sołtysom, a
przede wszystkim Wam, drodzy Miesz‐
kańcy. Dzięki sprawnemu zarządzaniu
realizujemy wiele zadań i obserwujemy
ciągły rozwój gminyWołomin”.

Dokończenie str. 2
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Zaproszenie na obchody
100. lecia Bitwy Warszawskiej

w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata
Zyśkzapraszanaobchody100 rocznicy
BitwyWarszawskiej wZąbkach.
Ząbkowskie obchody rozpocznie kon‐

cert galowy IV Ogólnopolskiego Festi‐
walu Pieśni Legionowej, który odbędzie
się w dniu 9 sierpnia br. ok godz. 19.00,
po wieczornej mszy św., w kościele pw.
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy ul
11 listopada 4.
Współorganizatorami wydarzenia

wraz z BurmistrzemZąbek, są:Wojciech
Bardowski z Fundacji Kultura z Pasją
oraz Zofia Paczóska ze Stowarzyszenia
Edukacyjnego ZiemiWęgrowskiej.
Kolejne wydarzenia z tego cyklu to

uroczyste obchody 100. lecia BitwyWar‐
szawskiej z udziałem kompanii honoro‐
wej Wojska Polskiego, a także Chóru
Miejsko Parafialnego Mater Misericor‐
diae, Orkiestry Dętej Miasta Ząbki i
pocztów sztandarowych,
Uroczystości odbędą się 13 sierpnia

br. o godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy
Św. w Ząbkach przy ul Piłsudskiego 46.
Po mszy nastąpi przejście na cmentarz
parafialny, gdzie pod pomnikiem Pole‐
głych w obronie Ojczyzny w sierpniu

1920 r. zostanie odczytany Apel Pole‐
głych, zostaną także złożone kwiaty. Na
cmentarzu zostanie oddana salwa hono‐
rowa ku czci poległych w wykonaniu
kompaniiWojska Polskiego.
Tego dnia odbędzie się również ofi‐

cjalnie odsłonięcie pamiątkowegomura‐
lu poświęconegoks. IgnacemuSkorupce,
który znajduje sięnaSzkolePodstawowej
nr 1 przy ul. Piłsudskiego 35.
Następnymwydarzeniem z tego cyklu

będzie piknik historyczny z grupami re‐
konstrukcyjnymi, sprzętem wojskowym
i kuchnią wojskową a także projekcją fil‐
mu dokumentalnego o Bitwie Warszaw‐
skiej 1920 r. Piknik odbędzie się w Parku
Miejskim im. M. Szuberta w Ząbkach w
dniu 30 sierpnia br. w godz. 12.00 -
22.00. Na pikniku będzie można także
zobaczyć holoboksy z nagraniem lokal‐
nych bohaterów 1920 r. oraz iluminacje
świetlne w barwach narodowych.
Wydarzenia z cyklu 100. lecia Bitwy

Warszawskiej wZąbkach objęte są patro‐
natem Prezydenta RPAndrzeja Dudy.
Głównym sponsorem koncertu i pik‐

niku historycznego jest Grupa Lotos S.A.

„Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”
w Markach

Dokończenie tekstu ze str. 1

Pomysł samorządowców uzyskał
uznanie w resorcie obrony narodowej.
Mariusz Błaszczak, minister obrony na‐
rodowej,wodpowiedzi napismowójtów
i burmistrzówwyraził „szczere i głębokie
poparcie dla tej formy upamiętnienia
obrońców Ojczyzny z 1920 r.” Zauważa,
że nadana nazwa pozwoli na upamięt‐
nienie bohaterów BitwyWarszawskiej w
historycznym miejscu, gdzie polscy żoł‐
nierze stawili bohaterski opór Armii
Czerwonej. W filmowej zapowiedzi ob‐
chodów 100 rocznicy Bitwy Warszaw‐
skiej minister Mariusz Błaszczak poin‐
formował również, że w całej Polsce po‐
wstaną historyczne murale. Propozycja,

by ozdobić nimi obiekty z trasy S8, rów‐
nież znalazła się w piśmie samorządow‐
ców z naszego powiatu.
- Za niespełna miesiąc będziemy ob‐

chodzić rocznicę wielkiego zwycięstwa
polskiego oręża. To właśnie tu, na przed‐
polach stolicy, udało się zatrzymać po‐
chód czerwonoarmistów. Cieszymy się,
że nasza propozycja znalazła poparcie
władz resortu obrony – komentuje Jacek
Orych.
- Podczas najbliższej sesji RadaMiasta

Marki podejmie stosowną uchwałę w
sprawie nadania drodze ekspresowej S8
przebiegającej przezMarki nazwy „Aleja
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”.
Podobne uchwały w lipcu i sierpniu po‐
dejmą rady poszczególnych gmin, przez
któreprzebiega S8na terenienaszegopo‐

wiatu. Otrzymujemy informacje, że do
naszej inicjatywy przyłączają się również
gminy z innych powiatów zlokalizowa‐
nych wzdłuż trasy S8, co nas bardzo cie‐
szy – informuje Paweł Pniewski, prze‐
wodniczącymareckiej radymiasta.
Podczas uroczystości związanych z

upamiętnieniem 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej w Markach, 14 sierpnia o
godz. 19:00, pod Pomnikiem Żołnierzy
1920 roku zaprezentowany zostanie
wzór pamiątkowych tablic z nową na‐
zwą, które stanąwzdłuż trasy S8.Następ‐
nie odbędzie się Apel Poległych z udzia‐
łem wojskowej asysty honorowej. Wcze‐
śniej, o godz. 18:00, odprawiona zostanie
uroczysta Msza święta w intencji obroń‐
ców przedmościa Warszawy 1920 roku
w kościele parafialnymi pw. św. Izydora.
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OBWIESZCZENIEBURMISTRZAWOŁOMINA
owyłożeniu do publicznegowglądu:

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz
granicami obowiązujących planówmiejscowych – część Bwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie
Wołomin – ETAP Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

oraz o ponownymwyłożeniu do publicznegowglądu:

• projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 30, art. 39
i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie uchwały RadyMiejskiej wWołominie Nr XXXVIII-58/2017 z dnia
18 maja 2017 r., Zmienionej uchwałą Nr LVII-121/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
XXXVIII-57/2017 z dnia 18maja 2017 r. zmienionej uchwałą RadyMiejskiej wWołominie Nr XLVIII-23/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., z a w i a d am i am
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną,
Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu
miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego terenupołożonegowmiejscowościach:Czarna,Helenów iWołominwGminieWołomin–ETAP
Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 30, art. 39
i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm/.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-55/2017
zdnia 18maja 2017 r., Zmienionej uchwałąRadyMiejskiejwWołominieNrXLIX-44/2018 zdnia 7marca 2018 r., zaw i adamiamoponownymwyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

Ww.projekty będądostępnewdniachod07 sierpnia2020r.do09września2020r.wsiedzibieUrzęduMiejskiegowWołominie, ul.Ogrodowa4,wgodzinach
pracyUrzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej GminyWołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy
ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro)wdniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin
wGminieWołomin–ETAPIodbędzie sięwUrzędzieMiejskimwWołominie, ul.Ogrodowa 4,w sali 106 (I piętro)wdniu7września 2020 r. (poniedziałek)
o godz. 17.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wołomin odbędzie sięwUrzędzieMiejskimwWołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro)wdniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem
wsiedzibieurzęduproszone sąowcześniejsze telefoniczne zgłoszenieplanowanejwizytypodnr telefonu (0-22) 763-30-51 lub45. Interesanciwchodzący
doUrzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosamaseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz do dezynfekcji rąk.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planumiejscowego i/lub studiumwyłożonymdo publicznegowglądu,możewnieść uwagi
do tego projektu.Uwagi należy składać do BurmistrzaWołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwagadotyczywnieprzekraczalnymterminiedodnia30września2020r. (włącznie).Uwagimogąbyćwnoszonew formiepapierowej
lub elektronicznej, w tymza pomocą środkówkomunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznympodpisemelektronicznym, o którym
mowaw ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekty planów miejscowych
oraz studium podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie
wyłożenia projektów planów/studium do publicznego wglądu, o których mowa powyżej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczywnieprzekraczalnym terminie dodnia 30września 2020 r. (włącznie).Zgodnie z art. 40ww. ustawy uwagi
iwnioskimogąbyćwnoszonew formie: (1) pisemnej na adresUrzęduMiejskiegowWołominie, ul.Ogrodowa4, 05-200Wołomin, (2) ustnie doprotokołuoraz
(3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
um@wolomin.org.pl.

Organemwłaściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest BurmistrzWołomina.

Zup. Burmistrza

KatarzynaWójcik

NaczelnikWydziałuUrbanistyki
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BurmistrzWołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia uwagi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobomprzetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanympodejmowaniu decyzji, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.

BurmistrzWołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200Wołomin

Wołomin, 29 lipca 2020 r.

Samorządy łączą siły, aby
godnie upamiętnić 100. rocz‐
nicę Bitwy Warszawskiej 1920
15 lipca, dokładniemiesiąc przed jubileuszowymi obchodami gminaWołomin

wraz z ponad 20 samorządami spotkali się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej,
abypodpisaćdeklaracjęprzystąpieniadoSamorządowegoKomitetuna rzeczupa‐
miętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomysłodawcą powołania komitetu
jest gminaWołomin na czele z burmistrz Elżbietą Radwan.

- Musimy godnie uczcić bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r., złożyć hołd
narodowi polskiemu, który stawił czoła
niebywałej nawale – oświadczyłMarsza‐
łek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki na
uroczystości podpisania deklaracji po‐
wołania Samorządowego Komitetu na
rzeczupamiętnieniaBitwyWarszawskiej
1920 r.
-Głównymobszarem działań Komite‐

tu będziewspieranie przygotowania uro‐
czystości jubileuszowych oraz inicjatywy
budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej
1920 r.wOssowie.Dlamnie, jakogospo‐
darza gminyWołomin, na terenie której
położony jestOssów,będzie to zwieńcze‐
nie wieloletnich starań. W ramach Ko‐
mitetu przewidzianych jest szereg dzia‐
łań lokalnych i ogólnopolskich – powie‐
działaElżbietaRadwanBurmistrzWoło‐
mina.
W ramach przygotowań do obcho‐

dów rocznicowych samorządy współ‐
pracują z prof. GrzegorzemŁukomskim,
współautorem – wraz z Elżbietą Szu‐
miec-Zielińską książki pt. „Zwycięstwo
Polski, ocalenie Europy! BitwaWarszaw‐
ska 1920” – pierwszej tak całościowej
publikacji dotyczącej konfliktu polsko–
bolszewickiego oraz codziennego życia
toczącego się w jego cieniu. Premiera
książki zaplanowania jest na sierpień br.
Do tej publikacji nawiązywaćbędziepre‐
zentowana zarówno w Polsce jak i poza
granicami krajuwystawa, która na kilku‐
dziesięciu planszach opowie przejmują‐
cą historię bohaterów Bitwy Warszaw‐
skiej i miejsc, które na zawsze powinny
zapisać się w naszej pamięci.
4 sierpnia – na 100 dni przed listopa‐

dową rocznicą odzyskania niepodległo‐
ści wystartuje kampania informacyjno–
edukacyjna, która będzie realizowana w
mediach społecznościowych.
Bitwa Warszawska – zaliczana do

osiemnastu najważniejszych bitew w
dziejach świata, porównywana z wikto‐
rią wiedeńską z 1683 r. – była najważ‐

niejszym etapem trwającej od jesieni
1918 r. r. wojny polsko–bolszewickiej.
Trwała od 13 do 25 sierpnia, a jej przeło‐
mem był 14 sierpnia. Trwały wówczas
zacięte walki na odcinku warszawsko–
modlińskim w okolicach Ossowa, Ra‐
dzymina i Leśniakowizny, które od stoli‐
cy dzieli jedynie kilkanaście kilometrów.
Zwycięski bój podOssowem i śmierć ks.
Ignacego Skorupki miały dla oddziałów
polskichznaczenie symbolu, aprzypada‐
jące nazajutrz (15 sierpnia) świętoMatki
Boskiej ochrzczono mianem „Cudu nad
Wisłą”.
Właśnie w tym decydującym mo‐

mencie, gdy nad naszą Ojczyzną zawisło
śmiertelne zagrożenie, że wedrze się bol‐
szewicki szturm i poniesie dalej na za‐
chód rządy komunistycznego systemu
—Polacy potrafili zebrać wszystkie swo‐
je siły, zadając agresorowi druzgocącą
klęskę. Zwycięski bój pod Ossowem i
śmierć ks. Ignacego Skorupki miały dla
oddziałów polskich znaczenie symbo‐
liczne. Upamiętniamy bohaterstwo pol‐
skich żołnierzy, uczestników zaciętych
walk, którzy zapisali jedną z chwaleb‐
nych kart w historii naszego oręża.
„Współczesna historia cywilizacji zna

małowydarzeń posiadających znaczenie
większe od bitwy podWarszawą w roku
1920. Nie zna zaś ani jednego, które by
było mniej docenione” – napisał brytyj‐
ski dyplomata Edgar Vincent D’Aber‐
non. O wojnie polsko–bolszewickiej, w
przeciwieństwie do historykówpolskich,
w bardzo niewielkim zakresie wspomi‐
nali dotąd badacze spoza kraju, a świa‐
domość jej znaczenia w małym stopniu
obecna jest w powszechnej świadomości
historycznej Europejczyków.
Inicjatywę powołania Samorządowe‐

go Komitetu na rzecz upamiętnienia Bi‐
twy Warszawskiej 1920 roku wspierają
marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a
także ZwiązekMiast Polskich, Stowarzy‐
szenie „MetropoliaWarszawa”orazFun‐
dacja Niezwykła Historia.
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Projekt „Stowarzyszenie PROQ
umacnianiu rodzin” dofinansowany jest ze
środków PowiatuWołomińskiego w ramach
umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na

kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego zasięg działania punktu:

gminyMarki, Ząbki i Zielonka
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej obecnie wszyscy jesteśmy, chcemy działać na

rzecz normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją za‐
chęcamydo korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznejw czasie dyżuru
dyspozytora i konsultacji u specjalistóww formie on-line.
Szczególnie narażone na stres są teraz osoby:
- pracujące w obsłudze klienta (ekspedienci, recepcjoniści, urzędnicy etc.)
- personel medyczny
- kierowcy transportumiejskiego
- osoby starsze i przewlekle chore, a także ich bliscy
Jeśli potrzebujeszwsparcia lub znasz osobę szczególnie narażonąna stres,możesz/moż‐

na do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za pośrednictwemmaila) na
rozmowęw innym terminie.

Jesteśmy dlaWas:
poniedziałek 12.00-16.00 - środa 9.00-13.00 - piątek 9.00-13.00

Możesz również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną,
wychowawczą lub socjalną w formie online.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl

Dbajmy o siebie wzajemnie!Zespół Stowarzyszenia PRO

Wywieśmy biało-czerwone
flagi i pokażmy, że pamiętamy

Zbliża się szczególny czas. W naj‐
bliższych dniach oraz tygodniach
przypadają powiemaż3ważne roczni‐
ce wydarzeń historycznych- 1 sierpnia
obchodzimy 76. rocznicęwybuchuPo‐
wstania Warszawskiego, 15 sierpnia
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej,
zwanej także „Cudem nad Wisłą”, a 1
września rocznicę wybuchu II wojny
światowej.

Są to wydarzenia bardzo znaczące dla
lokalnej społeczności. Podczas okupacji
Tłuszcz był znaczącym ośrodkiem ru‐
chu oporu. Powstał tu ośrodek III Ob‐
wodu „Rajski Ptak” Armii Krajowej, a 1
sierpnia w rejonie Wólki Kozłowskiej

pojawiły się oddziały niemieckich czoł‐
gów.
Wielu wydaje się, że główne walki

podczas Bitwy Warszawskiej toczono w
Radzyminie i na polach Ossowa. Należy
jednak pamiętać, że również w Tłuszczu
działy się rzeczy ważne i godne upamięt‐
nienia. W sierpniu 1920 roku, gdy woj‐
ska bolszewickie parły na Warszawę w
Tłuszczu powstało lotnisko polowe. 12
sierpnia sto lat temu w okolicy Tłuszcza
toczyły się zażarte walki opóźniające po‐
chód bolszewików.
W sierpniu 1939 roku wTłuszczu sta‐

cjonował pociąg pancerny „Bartosz Gło‐
wacki”, który po wybuchu wojny został

przydzielonydoGrupyOperacyjnejWy‐
szków. Już trzeciego dnia września roz‐
poczęły się naloty niemieckie na tereny
ówczesnego powiatu radzymińskiego.
Samoloty bombardowały m. in. wiadukt
kolejowy w Jasienicy i tereny kolejowe w
Tłuszczu. Bombardowania trwały do 10
września, przez te kilka dni duża część
Tłuszcza spłonęła.
BurmistrzTłuszczaPawełBednarczyk

zachęca Państwa do uczczenia tych wy‐
darzenia poprzez wywieszenie flag pań‐
stwowych do 3 września 2020r. Niech ta
symboliczna inicjatywa będzie ważnym
elementemnaszej tożsamości narodowej
oraz postawy patriotycznej.

Największa inwestycja wodno- kanalizacyjnej
w historii Tłuszcza dobiega końca!

Dokończenie tekstu ze str. 1

Przypomnijmy, że ta ogromna inwe‐
stycja miała swój początek w 2016 roku,
kiedyBurmistrz Tłuszcza Paweł Bednar‐
czyk podpisał umowę z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Go‐
spodarki Wodnej w Warszawie na dofi‐
nansowanie tego przedsięwzięcia. Prace
w obszarze I etapu rozpoczęły się w
czerwcu 2017 roku. Planowany termin
zakończenia ostatniego etapu prac to ko‐
niec 2020r.

TANIA
I SKUTECZNA

REKLAMA
Tel: 694 759 987

Tłuszcz
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Magia „Domu nad Łąkami”
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie to miejsce niezwykłe i niepowtarzalne. Pisarka napisała o tym

domukiedyś "Jest tomiejsceziemi takiepodobnedoraju".DziśwDomunadŁąkaminie tylkoodtworzonesąwnętrzadomu,
ale odbywają się koncerty, spotkania autorskie iwiele innychwydarzeńkulturalnych.Rozmawiamo tymzDyrektorplacówki
– PaniąAgatą Sobczak.

Sylwia Kowalska: Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich w Wołominie
rozpoczął działania w projekcie „Ja
cała się z tego składam” z programu
Narodowego Centrum Kultury „Kul‐
tura w sieci”. Jakiego typu akcje kultu‐
ralne powstają w ramach tego projek‐
tu?

Agata Sobczak: Projekt składa się z
kilku elementów, połączonych ze sobą
wspólną ideą – wpływu otaczającego
świata na nas i wpływu naszego na ota‐
czający świat. O tym są słowa Elżbiety,
bohaterki najsłynniejszej powieści Zofii
Nałkowskiej, „Granicy”. „Ten dom, ulica,
podwórze – ja cała się z tego składam” –
wypowiedź ta stała sięuniwersalnymno‐
śnikiem głównej myśli przyświecającej
całemu projektowi.
W ramach działań zrealizowane i

udostępnione na stronie i profilu spo‐
łecznościowym instytucji będą nagrania
czterech krótkich wykładów. Trzy z nich
dotyczą życia i twórczości Zofii, dwóch
jej największych dzieł literackich oraz
obecności Wołomina w jej życiu i litera‐
turze. Czwarty wykład poświęcony bę‐
dzie osobieWacławaNałkowskiego, jako
tego, który ukształtował światopogląd
swojej córki orazwpłynął na całe pokole‐
nie polskich intelektualistów początku
XX wieku. Zarejestrujemy również dwa
spotkania z badaczkami literatury, doty‐
czące nieznanego do tej pory piśmien‐

nictwa kobiet końca XIX i początku XX
wieku. Za nami już spotkanie z dr. Anną
Dżabaginą, która zajmuje się opracowa‐
niem i przygotowaniem do druku nie‐
znanych dotychczas zapisków dzienni‐
kowych Hanny Nałkowskiej, młodszej
córki Wacława i Anny. Zupełnie niezna‐
ny dotychczasmateriał ujrzy światło pod
koniec 2021 roku. Co ciekawe i warte
zauważenia , Hanna Nałkowska zaczęła
pisać swój dziennik żałobny po śmierci
matki –AnnyNałkowskiej – gdyprzeby‐
wałau swojej przyjaciółkiWacławyMos‐
sakowskiej w Wołominie. Ten szczegół,
według mnie, nadaje całej informacji o
dziennikowych zapiskach Hanny jakie‐
goś dodatkowego waloru. Przed nami
jeszcze wrześniowe spotkanie z zespo‐
łem „Archiwum kobiet” z prof. Moniką
Rudaś-Grodzką na czele.
Ale największym, najobszerniejszym

elementem całego projektu jest „Stół ko‐
biet” – czyli zarejestrowane i udostępnio‐
ne w formie cyfrowej wypowiedzi 53
osób (51 kobiet i 2mężczyzn) zWołomi‐
na oraz gości spoza miasta, o kobietach
ważnych w ich życiu. Wydarzenie to jest
kontynuacją projektu artystki wizualnej
Anny Baumgart, które miało już swoje
odsłony m. in. na Festiwalu Czterech
KulturwŁodzi,wGaleriiMiejskiej BWA
w Bydgoszczy, w Galerii Labirynt w Lu‐
blinie iwGalerii Sztuki im. JanaTarasina
w Kaliszu. Wołomińska odsłona tego
wydarzenia kulturalnego wyrosła wokół
refleksji, że „Domnad Łąkami”wiąże się
z historią rodziny ludzi kultury i oświaty:
Wacława, Anny, Hanny i Zofii, których
rolawpracy organicznej pozwalającej na
odzyskanie niepodległości w 1918 roku,
budowaniu świadomości społecznej,
wzbogaceniu kultury polskiej wieku XX
jest niezaprzeczalna. Performance jest
inspirowany historią domu na Górkach,
jako miejsca spotkań ludzi tworzących
kulturę i czujących odpowiedzialność za
budowanie tkanki społecznej.
Jeśli na przeszkodzie nie stanie nam

sytuacja epidemiczna, to Muzeum pla‐
nuje spotkanie wszystkich uczestników i
twórców we wrześniu przy symbolicz‐

nym stole w parku przyMuzeum.
Patronat medialny nad całym projek‐

tem objęłyWieści Podwarszawskie.
- Zdużymzainteresowaniemprzyję‐

łam informację o działaniu "Stół ko‐
biet". Jakie kobiety są zapraszane do
akacji?
- Do wołomińskiej edycji „Stołu ko‐

biet” zapraszamy Panie mieszkające lub
pracujące w Wołominie, ale też Panie,
które są u nas mile widzianymi gośćmi.
Starałyśmy się pokazać bardzo różne ko‐
biety, bez względu na wiek (najmłodsze
dziewczyny są dopiero licealistkami a
najstarsze są w dziś kwiecie wieku), bez
względu na poglądy, bez względu na zaj‐
mowane stanowiska.Naszymcelembyło
przedstawienie współczesnej wołomi‐
nianki w ujęciu horyzontalnym. Pierw‐
sze zapraszane Panie to był nasz subiek‐
tywny wybór, z czasem kolejne uczest‐
niczki wskazywały kobiety warte zauwa‐
żenia i pokazania w „Stole…”. Dziś, gdy
już zakończyliśmy zdjęcia, widzimy, że
nasze uczestniczki to wspaniałe kobiety,
bardzo wiele dobrego robiące dla miasta
i jego mieszkańców, a o których tak nie‐
wiele wiemy. Naszym projektem pra‐
gniemy zmienić taki stan rzeczy i poka‐
zać, że kobiety są i działają, kreują rze‐
czywistość i tworzą nową jakość życia
społecznego.

- Jakie przesłanie niesie za sobą to
oryginalne działanie?
- Pomysł Anny Baumgart na „Stół ko‐

biet”, czyli wydarzenie kulturalne, które
miało swoje odsłony w kilku dużych
miastach, opiera się chęci przedstawienia
historii przedewszystkimkobiet zWoło‐
mina, pozwolenia by zaproszeni goście
opowiedzieli nam o sobie przez sylwetki
wybranych przez siebie pań. To pomysł
na subiektywny portret wołominian
drugiej dekady XXI wieku. Poza tym,
chcemy zwyczajnie posłuchać tego, co
kobiety i mężczyźni z naszego miasta,
mają do powiedzenia o przeszłości i
przyszłości. Tym samym w Wołominie
powstanie archiwum wypowiedzi
uczestników, które stanie się świadec‐

twem naszych czasów. Bo wierzymy, że
to, cowybieramy z historii mawpływ też
na to, jaka będzie przyszłość.
Bardzo ważne w tym projekcie jest też

przeciwdziałanie wykluczeniu, w tym
cyfrowemu. Chciałybyśmy, żeby ten in‐
kluzyjny performance za pomocą kon‐
taktów międzyludzkich i narzędzi do‐
stępnych w cywilizacji cyfrowej, wzmoc‐
nił samoświadomość uczestników i po‐
czucie sprawczości, a także przeciwdzia‐
łał atomizacji i poczuciu izolacji.
Pragniemy pokazać też, że dziś Mu‐

zeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
to miejsce życzliwe wszystkim, otwarte
na każdego. Naszą ambicją jest integro‐
wać mieszkańców Wołomina oraz nieść
przesłanie, że „Domnad Łąkami” zapra‐
sza każdego.

- Czy wystawa stała Muzeum nadal
będzie prezentowana w tradycyjny
sposób czy też przewiduje Pani zasto‐
sowanie coraz bardziej powszechnych
nowoczesnych środkówprzekazu?
- Staramy się wprowadzać zmiany

uatrakcyjniające naszą ekspozycję. Pro‐
wadzimy także działania mające na celu
zdobycie środków zewnętrznych, które
pomogą nam wprowadzić nasze mu‐
zeum w XXI wiek. Liczymy, że uda nam
się zrealizować założenia strategiczne i
już niedługo będę mogła powiedzieć, że
wMuzeum im. Zofii iWacławaNałkow‐
skich dostępne są nowoczesne środki
przekazu.

- Przy organizacji różnorodnych ak‐
cji kulturalnych korzystacie Państwo
ze wsparcia zewnętrznych ekspertów
czy też bazujecie bardziej na własnej
wiedzy i doświadczeniu?
- To zależy od specyfiki projektów. Są

działania, które realizujemy we własnym
zakresie, korzystając ze swoich umiejęt‐
ności i możliwości. Są też działania, w
których posiłkujemy się osobami z du‐
żym doświadczeniem w realizacji takich
przedsięwzięć. Tak, jak przy „Stole ko‐
biet” Muzeum podjęło współpracę z pa‐
niami Anną Baumgart i Anną Łazar.
AnnaBaumgart to znanaartystkawspół‐
czesna, której prace znajdują się m. in. w
kolekcji Parlamentu Europejskiego, Ślą‐
skiego Muzeum Sztuk Pięknych, Mu‐
zeum Narodowego w Warszawie. Fakt,
że zgodziła się przyjechać ze swoim pro‐
jektem do Wołomin jest dla Muzeum i
dla naszego miasta, uważam, wielkim
wyróżnieniem. Muzeum samo nie było‐
by w stanie zrealizować tak obszernego
działania jak „Stól…” bez wiedzy i do‐
świadczenia pani Anny i pana Grzegorz
Packa, o którym dotychczas zdaje się nie
wspomniałam, a który odpowiada w
projekcie za działania operatorskie. Nad
merytorycznym poziomem całego pro‐
jektu czuwaAnnaŁazar, która ponadde‐
kadę pracowała w dziedzinie dyplomacji
publicznej i kulturalnej wMSZ, dyrekto‐
rując w Instytutach Polskich w Kijowie i
w Sankt-Petersburgu oraz w licznych or‐
ganizacjach pozarządowych.
Dowspółpracy przy tym projekcie za‐

prosiłyśmy też Jakuba Alejskiego, które‐
go zadaniem będzie stworzenie aplikacji
mobilnej dedykowanej „Stołowi…”, Łu‐
kasza Rygało, zajmującego się projektem
nowej strony instytucji, MichałaWagne‐
ra od nagrania i montażu filmów oraz
podjęliśmy współpracę z profesjonalną
firmą zajmującą się tłumaczeniem na ję‐
zykmigowy „Stołu kobiet”.

- Nowoczesnemuzea to już nie tylko

wystawy, ale i inne formy artystyczne.
Muzeum Nałkowskich słynie z bardzo
ciekawych i inspirujących spotkań z li‐
teratami oraz koncertów. Jaką letnią
ofertę „Dom nad Łąkami” skierował
do swoich sympatyków?
- Bardzomiło jest mi słyszeć, że oferta

kulturalna Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich jest postrzegana jako inte‐
resująca. Przyznaję, że staramy się zapra‐
szać do „Domu nad Łąkami” pisarzy, ar‐
tystów i twórców, którzy przyczyniają się
do rozwijania polskiej kultury i nauki.
Zimowe spotkanie z prof. Andrzejem
Mencwelem miało zainaugurować cykl
spotkań z udziałemgości zewspółczesną
polską humanistyka, ale na przeszkodzie
stanęła nam pandemia. Spotkania te od‐
będą się, alewnieco zmienionej formule.
Będą dostępne dla odbiorców w postaci
filmów, nagranych w Muzeum, z roz‐
mów z dr. Anną Dżabaginą o pracach
nad niepublikowanymi dotychczas zapi‐
skami dziennikowymi Hanny Nałkow‐
skiej, który opublikowany zostanie latem
oraz z zespołempracującymnad „Archi‐
wum kobiet” z prof. Moniką Rudaś-
Grodzką na czele.
Natomiast jeśli chodzi o działalność

koncertową, to na tegoroczne lato Mu‐
zeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
przygotowało dla mieszkańców Woło‐
mina wydarzenie, jakiego dotychczas
jeszcze nie było w naszym mieście: cykl
letnich koncertów muzyki kameralnej.
Wkażdąniedzielę lipca i sierpnia o godz.
15.00 zapraszamy gości na taras przy
Muzeum, gdzie dzięki nagłośnieniu
można wysłuchać recitali przygotowa‐
nych specjalnie na tę okazję.
„Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi

Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy War‐
szawskiej”, bo taki tytuł nosi cały cykl, to
dziesięć koncertów muzyki klasycznej
wraz z prelekcjami, nawiązujących do
najpiękniejszych tradycji w polskiej kul‐
turze – spotkań w gronie rodziny i przy‐
jaciół przy opowieści o bohaterach i
pięknej muzyce. Koncerty, w czasie któ‐
rych wykonywane będą utwory należące
do klasyki muzyki kameralnej, goście
usłyszą w interpretacji profesjonalnych
muzyków oraz uczniów, abiturientów i
nauczycieli Prywatnej SzkołyMuzycznej
I i II stopnia z uprawnieniami szkoły pu‐
blicznej im. Witolda Lutosławskiego w
Wołominie, m.in. na instrumencie nale‐
żącym do Zofii Nałkowskiej, poddanym
wpoczątku roku gruntownej renowacji.
Dzięki planowanym krótkim prelek‐

cjom w trakcie koncertów, przypomina‐
jącym sylwetki żołnierzy walczących w
wojnie polsko-bolszewickiej, chcemy
podkreślić, że o utrzymanie wolności
walczyli równieżmieszkańcy ZiemiWo‐
łomińskiej, że to dzięki ich trudowi i
przelanej krwi, dziś możemy cieszyć się
wolnością i być dumni z osiągnięć nasze‐
go narodu.
Na koncerty zapraszamy wszystkich:

mieszkańców, osoby spędzające lato w
mieście oraz gości odwiedzających Wo‐
łomin i Ossów w związku z rocznicą
Cudu nad Wisłą. Koncerty realizowane
są we współpracy z Prywatą Szkołą Mu‐
zyczną im. Witolda Lutosławskiego w
Wołominie i objęła je Honorowym Pa‐
tronatem Burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan. Szczegółowe informacje o nad‐
chodzących koncertach dostępne są na
stronie Muzeum oraz na naszym fb, do
śledzenia którego serdecznie zapraszam.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

Wołomin
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce.

Tel. 603 677 024

Haki – Tłumiki

Sprzedaż,montaż

Zielonka,
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 603 677 024

Tok-frez
Toczenie, frazowanie, ostrzenie

narzędzi CNNC, TIG, 3D,
koła zębate

Tok-frez,Wołomin,
ul. Łukaszewicza 7
tel. (22) 787-61-80

Sprzedam
rozrzutnik obornika

(jednoosiowy), orazmłynek
bijakowy (na jedenworek),
wóz konny (metalowe koła)

Tel. 601-717-459

Czym nas urzeknie Powiatowe
Centrum Kultury „FABRYCZKA”?
FABRYCZKA jest znana wszystkim sympatykom wydarzeń kulturalnych w Wołominie i okolicach. O tym jak Centrum

Kultury radziło sobie w czasach pandemii i co nowego szykuje dla swoich sympatykówwnajbliższej przyszłości rozmawiam
z Dyrektor PowiatowegoCentrumKultury FABRYCZKA -KatarzynąRutkowską.

Sylwia Kowalska: Pytanie Jakie wy‐
zwania stanęły przed Panią, by dobrze
i czynnie prowadzić Powiatowe Cen‐
trum Dziedzictwa i Twórczości w cza‐
sie pandemii?

KatarzynaRutkowska:Czas epidemii
spowodował odizolowanie społeczeń‐
stwa od uczestnictwa w kulturze w spo‐
sób namacalny. W związku z tym kilka
naszychprojektówprzenieśliśmywprze‐
strzeń internetową co umożliwiło dotar‐
cie do szerokiej publiczności. Czas ten
instytucja przeznaczyła również na prze‐
prowadzenie szeregu modernizacji
obiektów. Pracowaliśmy nad nowymi
aktami normatywnymi w tym nad no‐
wym statutem oraz zmianą nazwy insty‐
tucji. Od 25 lipca br. funkcjonujemy pod
nową nazwą POWIATOWE CEN‐
TRUMKULTURYFABRYCZKA, zmie‐
niliśmy identyfikację wizualną a nieba‐
wem internauci skorzystają z nowego
layoutu strony www.fabryczka.com.pl

- Wrażenie zrobił na mnie pomysł
przeprowadzenia w tych ciężkich cza‐
sach IedycjiTheVoiceofPowiat.Czyw
Fabryczce będziemy mogli usłyszeć na
żywo laureatów konkursu?
-PierwotnieKonkursTheVoiceofPo‐

wiat miał się odbyć w realu - na scenie
Fabryczki jesienią tego roku. Naszym za‐
łożeniem było zaangażowanie w to
przedsięwzięcie wszystkich gminnych
instytucji kultury powiatu wołomińskie‐
go. KiedywPolsce ogłoszono stan epide‐
mii stwierdziliśmy, że zorganizujemy
konkurs online aby urozmaicić dzieciom
imłodzieży ten trudny czas. Pomysł oka‐
zał się strzałem w 10. Wpłynęło do nas
ponad 60 zgłoszeń z czego do finału do‐
stało się 11 osób. Nagrodą specjalną sta‐
rosty wołomińskiego Adama Lubiaka
było nagranie teledysku przez uczestni‐
ków konkursu z gościnnym udziałem fi‐
nalistki The Voice of Poland Izabeli Sza‐
frańskiej. Video miało ponad 30 000
osłon. Dzięki temu przedsięwzięciu po‐
kazaliśmy jak uzdolnioną wokalnie
mamymłodzież w naszym powiecie.
Oczywiście. Na scenie Fabryczki jak

tylko sytuacja na to pozwoli planujemy
organizację wspólnego koncertu finali‐
stów.
Jesteśmy w trakcie przygotowywania

się do obchodów 100. Rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 roku w Ossowie,
gdzie 15 sierpnia uczestnicy konkursu
TheVoice of Powiat zaprezentują na sce‐
nie utwory z okresu 20-lecia międzywo‐
jennego oraz wspólnie z Izabelą Szafrań‐
ską wystąpią w piosence z teledysku „Bo
świat tomy”.

- PielęgnujeciepamięćoBitwieWar‐
szawskiej 1920 roku. W jaki sposób
mieszkańcy powiatu wołomińskiego
mogą kultywować myśl o tym jakże
ważnym, historycznymwydarzeniu?
- Obchody Bitwy Warszawskiej 1920

rokumają olbrzymie znaczeniewpowie‐
cie wołomińskim i co roku przyciągają
coraz większą publiczność. W związku z
tym staramy się wychodzić z nowymi

pomysłami, projektami i wydarzeniami
towarzyszącymi w ramach tych obcho‐
dów. Ten rok jest dla nas szczególny -
100. rocznica obchodów Bitwy War‐
szawskiej 1920 roku, dlatego pomimo
epidemii wirusa pragniemy w możliwy
do realizacji sposób upamiętnić Bohate‐
rów Bitwy Warszawskiej, którzy na
przedpolachWarszawy odparli sowiecką
agresję.
Już dziś zapraszamy 15 sierpnia do

Ossowa, uroczystości oficjalne rozpocz‐
ną się o godz. 7.30 przy Krzyżu upamięt‐
niającym śmierć ks. Ignacego Skorupki.
O godz. 12.00 w miejscu corocznej re‐
konstrukcji odbędzie się piknik wojsko‐
wy pod patronatem Ministra Obrony
Narodowej oraz wydarzenia artystyczne
zwieńczone koncertem Mateusza Ziół‐
ko, których realizatorem jest PowiatWo‐
łomiński, Fabryczka oraz Biuro Progra‐
muNiepodległa.
Udział publiczności w wydarzeniach

będzie dostosowany do obowiązujących
zaleceń sanitarnych.

- Przygotowywana jest niezwykle
ciekawa stała wystawa elementów ar‐
chitektury ludowej, sprzętów rzemieśl‐
niczych, rolniczych i codziennego
użytku z przełomu XIX i XX wieku z
ekspozycją strojów ludowych. Kiedy
będzie udostępniona dla zwiedzają‐
cych ina codokładniemożna sięnasta‐
wiać podczas jej oglądania?
- Ekspozycja prezentuje wnętrze

mieszkalne chaty wiejskiej z przełomu
XIX i XX wieku. W pomieszczeniu zo‐
stały zgromadzone eksponaty kultury
materialnej, które obrazują wygląd daw‐
nej izby z piecem chlebowym. Wystawa
przedstawia m.in. różnego rodzaju za‐
bytkowe meble oraz przedmioty, które
można było znaleźć w każdej kuchni:
emaliowane naczynia, żeliwne sagany,
centryfugę, maselnice, dzieże, łopaty do
chleba, a także inne narzędzia używane

przezmieszkańcówwsi w życiu codzien‐
nym: kijanki, maglownice, tary, koromy‐
sło.
Ważną częścią wystroju wiejskiej izby

były także malowane skrzynie. W skrzy‐
ni przechowywano najcenniejsze przed‐
mioty: dokumenty, korale, stroje świą‐
teczne oraz wiano gospodyni – stąd na‐
zwa „wianne” skrzynie.
Obok podstawowych sprzętów uła‐

twiających życie, w chłopskich chatach
pojawiały się też motywy dekoracyjne.
Ściany zdobił oleodruki, makatki i ażu‐
rowe wycinanki, w oknach pojawiały się
szydełkowefiranki.Wnętrza izby zdobiły
również ornamentowe fajansowe talerze
ustawiane na półkach kredensu. Były to
wyroby fabryczne, które stylemnawiązy‐
wały bezpośrednio do sztuki ludowej.
W dalszej części wystawy, na tle wiel‐

koformatowego malowidła przedstawia‐
jącego mieszkańców wsi przy pracach
polowych zaprezentowano narzędzia
związane z uprawą ziemi i obróbką zbóż
w dawnymwiejskim gospodarstwie. Zo‐
baczyć można m.in. cep, sierp, bronę,
pług, radło oraz końską uprząż.
Ekspozycja powstała dzięki wsparciu

Fundacji ORLEN.
Otwarcie wystawy 20 wrześniu br.
- Ma Pani jakieś pasje i marzenia,

które pragnie rozwijać wCentrum?
- Moim marzeniem jest to, aby Fa‐

bryczka stała się miejscem otwartym i
przyjaznym dla różnego rodzaju inicja‐
tyw kulturalnych i społecznych. Lubię
rozmawiać z ludźmi, wspierać ciekawe
pomysły i pomagać w ich realizacji. Ko‐
cham to co robię, cieszę się, że mogę tu
pracować przynosząc uczestnikom na‐
szychwydarzeń radość i niezwykłe emo‐
cje. Fabryczka to bardzo dobrze prospe‐
rujący Zespół Ludzi, którym bardzo
dziękuję za codzienną pracę i wsparcie.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

Sukces unihokeistów
z „UKS Bankówka Zielonka”

Pod koniec lipca w Nowym Mieście nad Wartą zakończyło się zgrupowanie
unihokejowej Kadry Narodowej Mężczyzn U19, w którym udział wzięło siedmiu
zawodników UKS Bankówka Zielonka: Marcin Bobel, Bartosz Jachacy, Jakub
Miętki, MateuszMoczydłowski, Daniel Surdyn, Jakub Szałański i Kacper Szałań‐
ski (najmłodszy z kadrowiczów).

Na co dzień są oni trenowani przez
jednych z najlepszych polskich unihoke‐
istów Mateusza Antoniaka i Macieja
Sieńko. Przez cztery dni, (20 –
23.07.2020) nasi chłopcy sprawdzali się
na tle innych najlepszych zawodnikóww
kraju pod czujnym okiem sztabu szkole‐
niowego, w którego skład wchodzi mię‐
dzy innymi trener seniorów Bankówki -
Krzysztof Rybacki.
Wyjazd w kilku zdaniach podsumo‐

wał Marcin Bobel: Właśnie zakończyli‐
śmy zgrupowanie kadry U19. Razem z
innymi zawodnikaminaszegoklubu i za‐
wodnikami z całej Polski przepracowali‐
śmy 4 dni. Osobiście uważam, że wszy‐

scy gracze z UKS Bankówka pokazali się
z dobrej strony.
Duża liczba wychowanków z Zielonki

znajduje się w kręgu zainteresowań tre‐
nerów kadr narodowych. Wierzymy, że
zdobyte doświadczenie przeniosą na li‐
gowe parkiety, ponieważwielu z nich jest
nie tylko juniorami, ale również repre‐
zentują seniorską drużynę z Zielonki.
Na koniec warto podkreślić, że zielon‐

kowski klub UKS Bankówka to od lat
kuźnia talentów szkoląca wielu istotnych
zawodników polskiego unihokeja, któ‐
rzy regularnie zasilają i stanowią o sile
poszczególnych kadr narodowych.
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