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Ostatnie dwa lata oprócz zadań, 
z którymi jako samorząd mierzymy 
się na co dzień przyniosły te 
związane ze zwalczaniem 
koronawirusa. Kiedy już wydawało 
się, że pandemia dobiega końca 
i będziemy mogli wrócić do 
normalnego funkcjonowania 
w przestrzeni publicznej, za naszą 
granicą wybuchła wojna: Rosja 
w zbrodniczy sposób zaatakowała 
Ukrainę.

Wojna to śmierć, strach i ogromne 
zniszczenia. A z naszej perspektywy, to 
przede wszystkim dramat milionów Ukra-
ińców, którzy w obawie o swoje życie 
musieli uciekać ze swoich domów. Stracili 
wszystko, co mieli, czasem także swoich 
bliskich. Naszym zadaniem już od pierw-
szego dnia wojny było zorganizowanie 
pomocy zarówno dla tych, którzy na 
Ukrainie zostali, jak i dla uchodźców 
wojennych. Wiele osób z naszego terenu 

przyjęło uchodźców do swoich domów. 
Jako powiat podjęliśmy intensywne dzia-
łania, by zapewnić lokale dla uciekają-
cych przed wojną. W zorganizowaną 
przez Powiat Węgrowski akcję zbiórki 
darów dla Ukraińców zaangażowało się 
wielu naszych mieszkańców.  Serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali 
obojętni na dramat naszych sąsiadów: in-
stytucjom, firmom, organizacjom poza-
rządowym, osobom prywatnym i wolonta-
riuszom, a szczególne podziękowania 
nalezą się Marii Koc – Senator RP, która 
wzięła na siebie ciężar koordynacji tych 
działań, a także kontaktów ze stroną 
ukraińską, umożliwiając nam zrealizowa-
nie już siedmiu transportów pomocy hu-
manitarnej.

W cieniu wojny na Ukrainie Powiat 
Węgrowski realizuje ważne dla mieszkań-
ców zadania. Remontujemy drogi, prowa-
dzimy inwestycje w placówkach oświa-
towych, rozwiązujemy bieżące problemy. 

W ostatnich latach udało nam się pozys-
kać potężne fundusze zewnętrzne na re-
alizację zadań, ale nie ustajemy w sta-
raniach o kolejne dotacje. O najważniej-
szych zrealizowanych działaniach i pla-
nach samorządu przeczytacie Państwo 
w tym numerze Kwartalnika Powiatu Węg-
rowskiego.
Zachęcam do lektury

EWA BESZTAK
STAROSTA WĘGROWSKI 
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WSTĘP

9 marca Premier Mateusz Morawiecki 
odwiedził Gminę Łochów, gdzie 
spotkał się z grupą kobiet i dzieci 
przebywających w Łazach, które 
uciekły do Polski z objętej wojną 
Ukrainy.

Rozmowy z uchodźcami były pełne emocji 
i wzruszeń. Kobiety dziękowały wszystkim, 
którzy pomogli im znaleźć schronienie 
w bezpiecznym miejscu, bez obaw o życie 
swoich dzieci.

Premier spotkał się także z lokalnymi 
samorządowcami. Podczas wizyty w Urzę-
dzie Gminy w Łochowie dziękował sa-
morządom z całej Polski za sprawne i efek-
tywne działania. Podziękowania skierował 
także do wszystkich Polaków, którzy od cza-
su wybuchu wojny w Ukrainie są zaangażo-
wani we wszelkie formy udzielania pomocy 
naszym sąsiadom.

W spotkaniu z Premierem udział wzięli: 
Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach 
Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski Ewa 
Besztak, Burmistrz Łochowa Robert Goła-

szewski i Wiceburmistrz Małgorzata Łotar-
ska, pracownicy UM w Łochowie a także 
przedstawiciele służb mundurowych oraz in-
stytucji z terenu powiatu.

Premier spotkał się z ukraińskimi uchodźcami w Łazach
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Drodzy Mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego
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Maria Koc

Senator RP

Wielkanoc przypomina nam, że 
nigdy nie należy tracić nadziei, 

ponieważ bez względu na to,
 jak ciemna jest droga, którą się 

poruszamy, na jej końcu 
zawsze znajduje się światło. 

 

Niech wszystkie modlitwy się spełnią. 
 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Alleluja, Alleluja! 
 

Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Chrystus bowiem zmartwychwstał.

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie 
w przyszłość. 

Niech zsyła na Was łaski 
I wnosi szczęście 

do Waszego rodzinnego życia.

Maciej Górski 

Poseł na Sejm RP

W tych trudnych chwilach 

niech nas nie opuszcza pogoda ducha.

Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy

życzy

Bogusław Szymański

Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu  Węgrowskiego

Wójt Gminy Liw



WYDARZENIA

Powiat Węgrowski przedłożył dokumenty 
do uzyskania dofinansowania z rezerwy 
subwencji ogólnej na inwestycje na drogach 
publicznych dla zadania „Rozbiórka i bu-
dowa mostu na rzece Śmierdziucha wraz 
z przebudową  drogi  powiatowej  nr 
4249W oraz przebudową drogi powiato-
wej nr 2252W w miejscowości Kózki 
i Podsusze”. Przewidywana wartość zadania 
to 1,4 mln zł. Staramy się o wsparcie w wy-
sokości 700 tys. zł, czyli 50% całości.

W ramach II edycji Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych staramy się o wsparcie na realizację 
dwóch zadań. Pierwsze to „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Po-
pielów – Turna – Górki Borze – etap II”. 
Odcinek przewidziany do rozbudowy prze-
biega przez teren dwóch gmin: Liw oraz Ko-
rytnica. Inwestycja obejmuje m.in. wyko-
nanie nowej nawierzchnia jezdni na całej 
długości, budowę chodników, wykonanie 
poboczy, uregulowanie systemu odwodnie-
nia, modernizację skrzyżowań. Koszt zada-
nia szacowany jest na 14,3 mln zł, wniosek 
opiewa na blisko 13,59 mln zł, czyli aż 95% 
wartości zadania.

Druga inwestycja, którą chcielibyśmy sfi-
nansować z Polskiego Ładu to „Moderniza-
cja budynku Liceum Ogólnokształcącego 
im. A. Mickiewicza w Węgrowie”. Chodzi 
tu przede wszystkim o odtworzenie zabytko-
wej elewacji, docieplenie ścian, wymianę 
drzwi i okien oraz towarzyszące temu prace. 
Wartość zadania to 1,5 mln zł, wnioskujemy 
o 1,275 mln zł (85% kosztów).

Z puli Polskiego Ładu przeznaczonej na 
inwestycje w miejscowościach, gdzie funk-
cjonowały PGR-y zabiegamy o pozyskanie 
funduszy na „Przebudowę drogi powiato-
wej nr 4229W Węgrów – Ruchna” o dłu-
gości 1,3 km. Chcemy tam m.in. położyć no-
wą nawierzchnię i zbudować jednostronną 
ścieżkę rowerową. Przewidywana wartość 
zadania to 3,8 mln zł, wnioskowana pomoc 

finansowa zaś 3,724 mln zł (98%). 
Z tego samego źródła chcielibyśmy po-

zyskać pieniądze na inwestycję w innej po-
pegeerowskiej wsi – „Rozbiórkę i budowę 
mostu w miejscowości Turna w ciągu dro-
gi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popie-
lów – Turna – Górki Borze”. Most o szero-
kości 13,3 m ma mieć jezdnię oraz obustron-
ny chodnik. Koszt budowy szacowany jest 
na 2 mln zł, złożyliśmy wniosek o dotację 
w wysokości 98% kosztów zadania, czyli 
1,96 mln zł.

Do rezerwy ogólnej budżetu państwa 
w 2022 r. złożyliśmy dwa wnioski, dotyczące 
ważnych dla mieszkańców Powiatu Węgrow-
skiego dróg.

Pierwszy, na jaki chcemy pozyskać do-
tację, to „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4244W Wierzbno – Karczewiec w miejsco-
wości Wierzbno”. Inwestycja obejmuje 
odcinek 730 m. W ramach zadania planuje 
się m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jez-
dni o szerokości 6 m, budowę chodnika, wy-
konanie poboczy, wybudowanie ścieku 

przykrawężnikowego, przebudowę zjazdów, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą 
powiatową.  Szacowana wartość zadania to 
ponad 3,45 mln zł, zaś Powiat Węgrowski 
wnioskuje o pomoc finansową w wysokości 
ponad 2,68 mln zł.

Drugie wymagające pilnej realizacji 
zadanie, to „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska 
– granica powiatu”. Chodzi o odcinek 
o długości blisko 3,8 km. W zakres zadania 
wchodzi m.in.: przebudowa skrzyżowań 
z drogami gminnymi, budowa chodnika, 
przebudowa zjazdów, odtworzenie rowów, 
budowa kanału technologicznego oraz mon-
taż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Koszto-
rys inwestycji opiewa na niemal 8,5 mln zł. 
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
z funduszy rządowych w wysokości 6,8 mln 
zł, czyli 80% kosztów zadania.
 

MAREK RENIK
WICESTAROSTA WĘGROWSKI 
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Zabiegamy o kolejne dotacje
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Wiemy, jak ważne dla mieszkańców Powiatu Węgrowskiego są remonty dróg. 
Podjęliśmy szereg starań o fundusze zewnętrzne na wykonanie kolejnych zadań.

– Do rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 r. złożyliśmy dwa wnioski, 
dotyczące ważnych dróg – informuje wicestarosta Marek Renik



WYDARZENIA

Jeżdżę z pomocą dla Polaków na Ukrainie 
od końca lat 90. XX wieku. Pomagałam 
przez długie lata, zanim wybuchła wojna, 
trudno nie nieść pomocy teraz, kiedy 
Ukraina odpiera zbrodniczy atak Rosji, a na 
dużym obszarze tego państwa trwają walki i 
cierpi ludność cywilna. Do tego miliony 
osób musiało uciekać ze swoich domów. 
Znajdują oni schronienie w Polsce, ale także 
w parafiach katolickich, domach pielgrzy-
ma, klasztorach, salkach nauki języka pol-
skiego, domach prywatnych na Ukrainie 
i tam też potrzebują pomocy. 

Z powiatów: węgrowskiego, mińskiego 
i garwolińskiego wyjechało dotychczas już 
7 konwojów na Ukrainę – w sumie kilka-
dziesiąt busów z darami dla Ukraińców 
i Pola-ków, którzy tam mieszkają. Produkty 
spożywcze, środki czystości, medykamenty 
przekazaliśmy m.in.: Caritas Archidiecezji 
Lwowskiej, Parafii pw. Św. Wawrzyńca 
w Żółkwi, TKPZL Żołkiew, Siostrom Domi-
nikankom w Żółkwi oraz Mieszkańcom 
Miasta Żółkiew. Zebrane dary trafiły także 
także po raz pierwszy do rodzinnego domu 
dziecka w Klasztorze w Rawie Ruskiej.

Przed Świętami Wielkanocnymi do Żół-
kwi pojechały z nami również dwie karetki. 
Jedna jako dar od Powiatu Węgrowskiego 

i SP ZOZ Węgrów, druga od przedsiębior-
ców z Powiatu Mińskiego. Zostały przeka-
zane merowi Żółkwi Olegowi Volskiemu. 
Jedna trafi na front, druga do nieodległego 
miasteczka, gdzie przebywa aktualnie wielu 
uchodźców.

Podczas jednej w wizyt w klasztorze 
w Rawie Ruskiej czekali na nas ks. arcybis-
kup Mieczysław Mokrzycki oraz kardynał 
Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, któ-
ry przyjechał na Ukrainę. Prosili, aby po-
dziękować wszystkim, którzy pomagają 
uchodźcom, za te wszystkie dary serca.

Ja również dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że w tak krótkim cza-
sie udało się zorganizować dary, transport 
i wyjazd na Ukrainę! Pomoc humanitarna, 
którą dostarczyliśmy jest darem wielu osób 
fizycznych, organizacji i firm. Dziękuję 
wszystkim, którzy do tej akcji dołożyli choć-
by najmniejszą cegiełkę.

Wszyscy życzymy sobie, by dramat 
Ukrainy zakończył się jak najszybciej, by 
skończyła się wojna, by przestali ginąć lu-
dzie. A Ukraińcy znów mogli spokojnie żyć 
w swoim kraju.

 
MARIA KOC
SENATOR RP 

Dziękuję za wielkie serce

Powiat Węgrowski | KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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16 lutego Prezes Rady Ministrów, 
Mateusz Morawiecki zatwierdził 
listy zadań rekomendowanych do 
dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na rok 2022. 
 

Samorządy z terenu powiatu węgrowskie-
go otrzymają 16 863 924,73 zł. Znaczna 
część tej kwoty, bo aż 7 791 184 zł trafi do 
Samorządu Powiatu Węgrowskiego. Dzięki 
temu wsparciu uda się rozbudować drogę 
powiatową nr 4248W na odcinku Gręb-
ków – Podsusze. (długość 3,711 km).
Miasto Węgrów rozbuduje Al. Partyzantów 
o długości 0,916 km. Na ten cel otrzymało 
4 674 000 zł dotacji. Gmina Liw dokona 
rozbudowy drogi gminnej Ludwinów 
– Osowiec o długości 1,947 km. Na ten cel 
otrzymała 2 303 194,78 zł. Gminie Wierzb-
no udało się pozyskać 558 497,66 zł na 
przebudowę drogi w miejscowościach 
Wyględówek i Nadzieja. Długość odcinka 
to 0,999 km. Gmina Sadowne uzyskała 
dofinansowanie, z którego zostanie prze-
budowana droga gminna Złotki – Kolonia 
Złotki na odcinku 0,990 km. Kwota dofi-
nansowania to 649 814,22 zł. Gmina 
Łochów uzyskała 887 234,07 zł na przebu-
dowę ulicy Sadowej w Łochowie. Dzięki 
dofinansowanym projektom na terenie 
powiatu węgrowskiego wyremontowanych 
zostanie 8,837 km dróg.
Samorząd Powiatu Węgrowskiego na cze-
le ze Starostą Ewą Besztak składa serdecz-
ne podziękowania Premierowi RP Mate-
uszowi Morawieckiemu za dostrzeżenie 
potrzeb samorządów z zakresie moderni-
zacji dróg. Szczególne podziękowania na-
leżą się także Parlamentarzystom: Senator 
RP Marii Koc oraz Posłowi na Sejm RP 
Maciejowi Górskiemu, którzy wspierają 
samorządy w codziennej pracy na rzecz 
pozyskiwania środków zewnętrznych.

Prawie 17 mln zł trafi 
do nas w ramach 
RFRD



INWESTYCJE
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25 stycznia uroczyście otwarto 
zmodernizowane ulice: Żeromskiego, 
Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie 
– inwestycję, na którą czekali 
mieszkańcy miasta. 
 

Starosta Węgrowski Ewa Besztak po-
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu realizacji inwestycji, w tym 
m.in.: Senator Marii Koc, Posłowi Macie-
jowi Górskiemu, Wojewodzie Mazowiec-
kiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Bur-
mistrzowi Węgrowa Pawłowi Marcheli, 
Władzom Powiatu i Miasta, przedsta-
wicielom wykonawców i pracownikom 
Zarządu Dróg Powiatowych i Urzędu 
Miejskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali: Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Wo-
jewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, 
Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Bur-
mistrz Węgrowa Paweł Marchela, Dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgro-
wie Marcin Gąsiorek i Inspektor nadzoru 
Marek Sadłowski. Inwestycję poświęcił ks. 
Prałat Leszek Gardziński.

Inwestycja była realizowana w dwóch 
etapach. Pierwszy polegał na rozbudowie 
ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego 
w Węgrowie, o długości 1 km, drugi na 
przebudowie ulicy Żeromskiego i Polnej 
wraz z infrastrukturą techniczną, o dłu-
gości 486 m. W ramach zadania powstała 
nowa nawierzchnia ulic, rondo, chodniki, 
ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowano 
sieci: wodociągową, kanalizacyjne, elek-
troenergetyczną, teletechniczne i oświet-
lenie uliczne. Dzięki realizacji zadania na 

terenie miasta Węgrowa wybudowano 
172 miejsca parkingowe, w tym 8 dla 
osób niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt zadania, które reali-
zowane było w latach 2019-2021 wyniósł 
8,87 mln zł, z czego 5,97 mln zł pocho-
dziło z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pozostała kwota, stanowiąca 
wkład własny, została wygospodarowana 
z budżetów Powiatu Węgrowskiego oraz 
Miasta Węgrów.

Z dniem 1 lutego 2022 roku 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki 
PSP powołał na stanowisko 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Węgrowie st. kpt. Mateusza 
Bieniaka.
 

Mateusz Bieniak służbę w Jednostce Ratow-
niczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP 
w Węgrowie rozpoczął w 2010 r. W kwietniu 
2012 r. ukończył studia na Wydziale Inży-
nierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 
i uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnic-
twa. Od stycznia 2013 r. do sierpnia 2015 r. 
pełnił służbę na samodzielnym stanowisku 
ds. kontrolno-rozpoznawczych. Następnie 

od września 2015 r. do stycznia 2022 r. kiero-
wał Wydziałem Operacyjno-Kontrolno-
Rozpoznawczym Komendy Powiatowej PSP 
w Węgrowie.

W trakcie swojej służby w PSP został od-
znaczony Brązową Odznaką Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Me-
dalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Od-
znaką Honorowego Dawcy Krwi „Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu”.

Samorządowcy z terenu Powiatu Węg-
rowskiego oficjalnie powitali nowego Ko-
mendanta PSP podczas Konwentu Wójtów 
i Burmistrzów, który odbył się 9 lutego 
w Węgrowie. Władze Powiatu Węgrowskiego 
serdecznie gratulują Komendantowi Mateu-
szowi Bieniakowi i życzą sukcesów na no-
wym stanowisku.

Zadanie za prawie 9 mln zł zakończone

Strażacy mają nowego komendanta



INWESTYCJE Powiat Węgrowski | KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

Powiat Węgrowski | KWARTALNIK SAMORZĄDOWY | nr 1 | 2022 7

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł 
Maciej Górski, Członkinie Zarządu Woj-
ewództwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Ja-
nina Ewa Orzełowska, Starosta Węgrowski 
Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, 
Wójt Gminy Grębków Bogdan Doliński, 
Przewodniczący Rady Gminy Grębków 
Ireneusz Kowalski i Wiceprzewodniczący Le-
szek Duszak, Członkowie Zarządu Powiatu 
Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, Radny 
Rady Powiatu Łukasz Komorowski, Dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgro-
wie Marcin Gąsiorek, pracownicy samo-
rządów, a także mieszkańcy okolicznych 
miejscowości.

Drogę poświęcili: Proboszcz Parafii Koś-
cioła Starokatolickiego Mariawitów w Żar-
nówce ks. Tadeusz Ratajczyk i Proboszcz Pa-
rafii Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie 
ks. kanonik Marek Zalewski.

W ramach prac wykonano: podbudowę 
z kruszywa łamanego, dwie warstwy na-
wierzchni asfaltowej, obustronne pobocza 
z kruszywa, oznakowanie, montaż barier 

energochłonnych, zjazdy wraz z przepustami 
z rur a także oczyszczono rowy.

Inwestycja realizowana była w dwóch 
etapach. W pierwszym kosztowała ponad 
383 tys. zł i była współfinansowana przez 
Powiat Węgrowski i Gminę Grębków (po 

141,6 tys. zł) oraz Województwo Mazo-
wieckie (100 tys. zł). Drugą część prac sfi-
nansowały: Gmina Grębków (80,2 tys. zł) 
oraz Powiat Węgrowski (79,6 tys. zł). 
Wykonawcą robót była firma P.W. Wikrusz 
Adam Witkowski.

Droga w Trzebuczy wyremontowana
14 lutego została uroczyście otwarta przebudowana droga powiatowa nr 2252W Milew (granica powiatu) 
– Trzebucza – Kózki w miejscowości Trzebucza. Wysłużoną żwirówkę zastąpiła asfaltowa nawierzchnia.

Zakończył się remont sali gimnastycznej w Sadownem
14 lutego w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Sadownem 
oficjalnie oddano do użytku 
przebudowaną salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem sportowym.
 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł 
Maciej Górski, Członkinie Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc 
i Janina Ewa Orzełowska, Starosta Ewa Besz-
tak, Wicestarosta Marek Renik, Członkowie 
Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot i Włodzimierz 
Miszczak, Radna Rady Powiatu Małgorzata 
Zyśk, Wójt Gminy Sadowne Waldemar 
Cyran i zastępca Wójta Marcin Gręda, 
Przewodniczący Rady Gminy Sadowne 
Tomasz Szymanik, Proboszcz Parafii św. Jana 
Chrzciciela w Sadownem ks. Antoni Kunicki 
i inni goście.

Wstęgę przecięli: Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Sadownem Sławo-
mir Ryszawa i Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Sadownem Małgorzata Koroś.

W ramach prac: zamontowano wykła-
dzinę w sali gimnastycznej, wykonano szpa-
chlowanie i malowanie ścian i sufitu, wy-
mieniono oświetlenie na LED-owe, wyko-
nano wentylację sali, częściowo wymie-
niono oraz odnowiono drzwi, a także za-
montowano nowy sprzęt do ćwiczeń. 

Remont objął także szatnię, pomiesz-
czenia dla nauczycieli wychowania fizycz-
nego i korytarz.

Inwestycja  została  zrealizowana 
w dwóch etapach, w latach 2020-2021 i była 
finansowana przez Powiat Węgrowski 
(prawie 93 tys. zł), Gminę Sadowne (blisko 
80 tys. zł) z dofinansowaniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w ramach MIWIS Mazowsze 2020 
i 2021 (łącznie 200 tys. zł).
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Już 25 lutego, dzień po inwazji Rosji na Uk-
rainę, w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej PCPR w Węgrowie zakwaterowano 
pierwszych ośmiu uchodźców wojennych. 

W kolejnych dniach w porozumieniu 
z Wojewodą Mazowieckim Starosta Węg-
rowski stworzył miejsca do zakwaterowania 
uchodźców w dwóch obiektach: w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kocha-
nowskiego w Węgrowie (53 miejsca) oraz 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sa-
downem (40 miejsc). 

Od 28 lutego w gabinecie Starosty odby-
wały się codzienne odprawy z udziałem 
w zależności od potrzeb: Starosty, Wicesta-
rosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powia-
tu, Naczelnika WZK, Dyrektora SP ZOZ 
w Węgrowie, Dyrektor PCPR w Węgrowie, 
Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej, Dyrektor PUP w Węgrowie, Dyrektora 
i Zastępcy Dyrektora ZSP im Jana Kocha-
nowskiego w Węgrowie. Celem spotkań było 
m.in. wypracowanie kierunków działań 
w zakresie funkcjonowania wyznaczonych 
miejsc, koordynacji zakwaterowania, zapew-
nienia opieki medycznej, warunków socjal-
no-bytowych i innych. 

Odbyły się też trzy posiedzenia Powia-
towego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
zwołane przez Starostę Węgrowskiego. Oma-
wiano na nich zagadnienia związane z za-
kwaterowaniem uchodźców, pomocą 
przekazaną w formie darów, miejscami po-
bytu na terenie gmin, zasad przyjmowania 
uchodźców do lekarzy. Poinformowano 
o możliwości współpracy z włoską Fundacją 
AVSI, która prowadzi kampanię HELP-
Ukrainie. Omówiono tematykę dotyczącą 
działań podejmowanych przez GOPS-y oraz 
PCPR. Rozmawiano także o możliwościach 
utworzenia dodatkowych miejsc dla uchodź-
ców w strażnicach i remizach OSP i samorzą-
dach. Wójtowie i burmistrzowie zadeklaro-
wali utworzenie takich miejsc w swoich gmi-
nach. W Łochowie od 5 marca w trzech 

lokalizacjach utworzono miejsca w sumie 
dla 90 osób.

Na szczeblu starostwa oraz urzędów 
miast i gmin powołano koordynatorów 
utworzonych obiektów zakwaterowania dla 
uchodźców. Na stronie starostwa podane są 
adresy obiektów powiatowych oraz numery 
telefonów kontaktowych.

Żeby zapewnić lepszą koordynację 
zakwaterowania cudzoziemców na Mazow-
szu od 25 lutego przesyłane są do Woje-
wódzkiego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego codzienne raporty dotyczące liczby 
miejsc zajętych w miejscach zakwaterowania 
utworzonych przez starostwo, a także zgło-
szonych do WCZK przez gminę Łochów. 

Powiat Węgrowski dla uchodźców
Samorząd Powiatu aktywnie działa na rzecz pomocy uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. Koordynuje m.in. sprawy zakwaterowania Ukraińców.

Raport dotyczący liczby uchodźców na terenie poszczególnych gmin/miast*

Ośrodki/Gminy Liczba ogółem osób
w tym:

mężczyźni kobiety 
ZSP im. J. Kochanowskiego 
w Węgrowie + HOSTEL OIK

ZSP w Sadownem

Liw
Węgrów

Stoczek
Korytnica
Grębków
Wierzbno

Miedzna
Sadowne
Łochów ogółem 
w tym noclegownie

Brzuza

Łochów 
Łazy

dzieci

49

36

100
148
 20
55
33

3

2

4
6
0
0
1
0

3
0

16

2
1
0

35

26

21

50
74
12
30
19
13

26
18

193

12
9
21

482

13

46
68
8
25
13
17

20

21
18

185

21
7
9

434

30

50
36

394

35
17
30

951OGÓŁEM
* Stan na 6 kwietnia 2022 r.
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Dary trafiły do Żółkwi, Rawy Ruskiej, Łucka 
i Kosiva. Z ostatnim z tych miast Powiat 
Węgrowski od 2010 r. ma podpisaną umowę 
o współpracy.

Starosta Węgrowski Ewa Besztak dzię-
kuje wszystkim zaangażowanym, bez któ-
rych pomoc ta nie byłaby możliwa. Samo-
rządy, instytucje, firmy, szkoły, mieszkańcy 
powiatu węgrowskiego. Wszyscy zjednoczyli 
się, aby wesprzeć Ukrainę w tym tragicznym 
dla niej momencie. Do sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Węgrowie pomoc 
napływa także z sąsiednich powiatów, a na-
wet z zagranicy.

Dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom, którzy codziennie pomagają nam 
w segregacji oraz przepakowywaniu darów: 
klasom mundurowym ZSP im. Kochanow-
skiego w Węgrowie, uczniom I LO im. 
Adama Mickiewicza w Węgrowie oraz Jed-
nostce Strzeleckiej Niezłomni w Węgrowie.

Szczególne podziękowania należą się 
Senator RP Marii Koc. Dzięki jej kontaktom 
wśród ukraińskich samorządów oraz orga-

nizacji pomocowych mamy możliwość kie-
rować naszą pomoc tam, gdzie jest ona 
naprawdę potrzebna.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Węgrowie za pośrednictwem 

władz Powiatu Węgrowskiego przekazał 
ambulans typu R dla dotkniętej wojną 
Ukrainy. Został on wyposażony w podsta-
wowy sprzęt – nosze i butle tlenowe.

Mieszkańcy pomagają 
Ukraińcom
Od początku agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę z terenu Powiatu 
Węgrowskiego wysłanych zostało kilka transportów z pomocą humanitarną.

JAK WAŻNA JEST POMOC? WIEC POPARCIA DLA UKRAINY 
10 marca na Rynku Mariackim w Węgrowie odbyła się manifestacja, 
zorganizowana przez uczniów I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie we 
współpracy z Powiatem Węgrowskim. Wzięli w niej udział uczniowie z terenu 
całego powiatu węgrowskiego, dzieci z przedszkoli, parlamentarzyści, 
samorządowcy i dyrektorzy szkół. Spotkanie poprowadzili uczniowie I LO im. 
Adama Mickiewicza w Węgrowie. Uczniowie podkreślali wagę pomocy 
innym oraz zjednoczenia się do walki o nowy świat. Głos zabrali też: Senator 
RP Maria Koc, Starosta Węgrowski Ewa Besztak oraz Burmistrz Węgrowa 
Paweł Marchela. Zebrani na rynku usłyszeli piosenki „Podaj rękę Ukrainie”, 
„Jaskółka uwięziona” i „Wolność kocham i rozumiem” w wykonaniu uczniów 
liceum, jak również wykonaną po ukraińsku piosenkę „Żurawie”.



Za 2021 r. w ramach płatności bezpoś-
rednich do rolników w powiatu węgrow-
skiego trafiło 65 607 493 zł, natomiast na 
poczet płatności PROW: ONW, PRSK, RE, 
DZ – 13 992 923 zł. 

W 2022 roku rolnicy po raz piąty w his-
torii obowiązującego w Polsce systemu do-
płat  bezpośrednich  składają  wnioski 
o przyznanie płatności obowiązkowo przez 
Internet,  za  pośrednictwem  aplikacji 
eWniosekPlus. Rolnicy mogą liczyć na 
pomoc pracowników ARiMR. W placów-
kach Agencji udostępnione zostały również 
stanowiska komputerowe, a eksperci służą 
wsparciem w kwestiach technicznych.

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty 
mogą składać do 16 maja. Możliwe jest 
również złożenie wniosku po tym terminie, 
nie później niż do 10 czerwca 2022 r. Wiąże 
się to jednak z obniżeniem płatności 
o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Od 1 kwietnia do 31. maja 2022 
planowany jest nabór wniosków w ramach 
pomocy deminimis dla pszczelarzy będą-
cych podmiotami prowadzącymi działal-
ność nadzorowaną w zakresie utrzymy-
wania pszczół wpisanych do rejestru.

Na przełomie kwietnia i maja z pomocy 
będą mogły skorzystać młode osoby, które 
wiążą swoją przyszłość z rolnictwem w ra-
mach działania „Premia dla Młodych Rol-
ników”. Ci, którzy posiadają już swoje 
gospodarstwo, a będą chcieli je zmoderni-
zować będą mogli skorzystać z pomocy 
w ramach „Restrukturyzacji Małych Gos-
podarstw”.

Ze względu na rosnącą w obecnym cza-
sie inflację a co za tym idzie znaczny wzrost 
cen nawozów mineralnych MRiRW przy 
udziale ARiMR przygotowało rozporządze-
nie dotyczący refundacji różnicy poniesio-
nych kosztów zakupu nawozów w 2021 ro-
ku po niższej cenie i w 2022 roku po znacz-
nym wzroście. Dotacja będzie przeznaczona 

na dofinansowanie zakupu nawozów mi-
neralnych, innych niż wapno nawozowe 
i wapno nawozowe zawierające magnez, 
w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 
2022 r. Do wniosku producent rolny będzie 
obowiązany dołączyć faktury lub ich 
duplikaty lub imienne dokumenty księgowe 
o równoznacznej wartości dowodowej do-
kumentujące zakup nawozów w okresie od 
1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz 
w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 
2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wy-
liczana na podstawie różnicy cen.

Nowością, która będzie realizowana od 
2022 roku przez ARIMR jest możliwość do-
konania przelewu części płatności w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego 
na rachunek bankowy zakładu ubezpie-
czeń, w celu uiszczenia należnych składek 
z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

upraw rolnych. Zainteresowany powinien 
w terminie do 30 września złożyć za pośred-
nictwem strony internetowej ARiMR, żąda-
nie przekazania na rachunek bankowy zak-
ładu ubezpieczeń kwoty należnych składek. 
Rolnik dołącza umowę przelewu na zakład 
ubezpieczeń należności, która zawiera co 
najmniej wysokość kwoty składek z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw rol-
nych, numer polisy ubezpieczeniowej oraz 
numer rachunku bankowego zakładu 
ubezpieczeń. 

Nieustającym zainteresowaniem cieszy 
się program skierowany do Kół Gospodyń 
Wiejskich. W naszym powiecie zarejestro-
wało się 53  KGW, wiele z nich skorzystało z 
pomocy finansowej. W Biurze Powiatowym 
zostali powołani pełnomocnicy do kontak-
tów pomiędzy ARiMR a KGW, 
którzy mają służyć pomocą 
przy wypełnianiu wniosków 
oraz udzielaniem wszel-
kich informacji.

ARTUR SALACH
KIEROWNIK BP 
ARiMR 
W WĘGROWIE
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela 
pomocy przy uzyskaniu wsparcia z funduszy unijnych.

 

Biuro Powiatowe ARiMR przy 
ul. Podlaskiej 1 w Węgrowie 
udziela informacji na temat 
wsparcia w punkcie obsługi 
beneficjenta, czynnym od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.30.



Na zaproszenie Wójta Gminy Grębków Bog-
dana Dolińskiego, 2 marca do hali sportowej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gręb-
kowie przybył Minister Rolnictwa Henryk 
Kowalczyk, który spotkał się z rolnikami. 
W spotkaniu uczestniczyli także: poseł Ma-
ciej Górski, sędzia Trybunału Stanu Andrzej 
Kojro, szef gabinetu politycznego wicepre-
miera Przemysła Bednarski oraz lokalni sa-
morządowcy: Starosta Węgrowski Ewa Besz-
tak, Wicestarosta Marek Renik, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Krzysztof  Onasz-
kiewicz, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz 
Kot, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszew-
ski oraz Wójt Gminy Liw Bogusław Szy-

mański. Podczas wspólnych rozmów omó-
wiono wiele kwestii dotyczących aktualnej 
sytuacji polskiego rolnictwa. Wicepremier 
odpowiadając napytania uczestników, mó-
wił m.in. o: kosztach produkcji rolnej, sy-
tuacji na rynku trzody chlewnej, ASF i po-
mocy poszkodowanym rolnikom, cenach 
na-wozów mineralnych, Zielonym Ładzie, 
kosztach kredytów dla rolników, urealnie-
niu zasiłku chorobowego w ramach KRUS 
czy płatnościach bezpośrednich. Szef resortu 
rolnictwa przedstawił także plany rządu do-
tyczące chęci zmiany dotychczasowego sys-
temu dopłat do materiału siewnego.
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Minister rolnictwa w Grębkowie

Rolnictwo. Rząd reaguje na sytuację na Ukrainie
Wojna na Ukrainie to największa 
tragedia współczesnego świata. 
Niestety, wszystkie obawy jakie miała 
Polska i Polacy w stosunku do Rosji 
sprawdziły się. Każdego dnia rosyjscy 
żołnierze udowadniają, że Rosja nie 
może być uważana za kraj 
cywilizowany. Akty barbarzyństwa, 
atakowanie ludności cywilnej, terror 
przywołują znany Polakom obraz 
„krasnyj armii”.
 

Już pierwsze tygodnie wojny pokazały, że jej 
wpływ na sektor rolny, a szerzej – produktów 
spożywczych – jest znaczny. Z jednej strony 
spowodował wzrost i tak wysokich cen pa-
liwa i nawozów. Z drugiej strony wzrosły do 
rekordowych poziomów ceny płodów rol-
nych. Warto podkreślić, że przedłużanie się 
działań wojennych doprowadzi do zanie-
chania działań rolniczych na znacznych 
obszarach Ukrainy, co w konsekwencji 
zmniejszy podaż zbóż, roślin oleistych i od-
bije się na ich cenach. 

Na tym etapie jest bardzo dużo niewia-
domych. Ale jednoznacznie widać to, jak 
ważnym aspektem jest bezpieczeństwo 

żywnościowe kraju, własne silne rolnictwo, 
a także sprawne działanie Rządu w tym ob-
szarze. 

Polski Rząd nie pozostaje bierny. 18 mar-
ca przedstawił założenia tzw. tarczy anty-
puntinowskiej. Głównym celem tarczy dla 
rolników jest zapobieżenie wzrostowi cen 
żywności. Już dziś, niestety, wiadomo, że nie 

da się całkowicie uniknąć wyższych cen 
w sklepach. Dlatego rząd chce działać 
u źródła i skierować pomoc do samych rolni-
ków, ponoszących wysokie koszty produkcji 
żywności. Chodzi tu głównie o zrekom-
pensowanie wzrostu cen nawozów. Rolnic-
two może liczyć na dopłaty w wysokości: 
500 zł dopłaty do hektara pól oraz 250 zł do 
użytków zielonych, po okazaniu faktur 
zakupowych. Pomoc będzie mogła zostać 
udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej 
decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej 
zgodności ze wspólnym rynkiem.

Wcześniej, w lutym weszła w życie 
nowela ustawy o podatku od towarów 
i usług czasowo obniżająca VAT m.in. na 
żywność, ale również nawozy i gaz. 

Działania rządu mogą doprowadzić do 
wzrostu opłacalności produkcji rolnej, ale 
zmieniające się ceny środków produkcji, 
przerwane łańcuchy dostaw, a także wzrost 
oprocentowania kredytów znacząco 
utrudniają długoterminowe planowanie 
oraz inwestycje. 

 

MACIEJ GÓRSKI
POSEŁ NA SEJM RP

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas spotkania z rolnikami 
w Grębkowie przedstawił najpilniejsze zadania do rozwiązania w rolnictwie.



ZDROWIE
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Choć wstępna wizualizacja została przedsta-
wiona już w styczniu to koordynacja no-
wego budynku z istniejącą infrastrukturą 
wymaga analizy wielu czynników i opraco-
wania planu zagospodarowania terenu. 

Jest to tym trudniejsze, że przy szpitalu 
znajduje się zabytkowy park oraz tereny 
podmokłe. ZOL ma być miejscem terapii 
oraz opieki dla 50 pacjentów. Parter zostanie 
przeznaczony na profesjonalną pracownię 
fizykoterapii dla pacjentów z terenu powiatu 
węgrowskiego oraz salę konferencyjną. 
Na piętrze oprócz sal pacjentów znajdować 

się będą także m.in. kaplica, pokój terapii 
zajęciowej oraz sale do rehabilitacji. 

Drugie piętro to głównie pomieszczenia 
techniczne oraz biurowe. Rozważane jest 
stworzenie miejsca czasowego pobytu dla 
rodzin pensjonariuszy ZOL-u, ponieważ 
kontakt z rodziną często ma działanie 
terapeutyczne i ułatwia aklimatyzację pac-
jentom. Zaplanowano adaptację terenów 
przyszpitalnych na miejsca rekreacji (ścieżka 
zdrowia) oraz stanowiska parkingowe. 

Ostateczny projekt powstanie do końca 
lipca tego roku.

Tak ma wyglądać 
ZOL w Węgrowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Węgrowie na 
bieżąco monitorowała i czyni to 
nadal, sytuację epidemiczną na 
terenie Powiatu Węgrowskiego.
 

Łącznie od początku epidemii zarejestro-
wano 7492 przypadki koronawirusa. 
Spośród tej liczby 803 osoby wymagały 
hospitalizacji. Pozostali przebywali na 
izolacji w domu bądź w izolatorium. 

Z uwagi na to, że część chorych nie 
zgłaszała się do lekarzy i nie wykonywała 
testów, faktyczna liczba osób, które 
przebyły zakażenie koronawirusem jest 
znacznie większa. W trakcie trwania epi-
demii na terenie powiatu węgrowskiego 
zmarło 210 osób zakażonych koronawi-
rusem. Zdecydowana większość z nich to 
osoby w podeszłym wieku, z wieloma 
chorobami współistniejącymi, niezaszcze-
pione.

Jak informuje Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Węgrowie lek. wet. 
Janina Puścian-Roszkowska, rozpoczęte 
na początku 2021 r. masowe szczepienia 
przeciwko koronawirusowi przyczyniły się 
w dużym stopniu do ograniczenia liczby 
zakażeń i ich łagodniejszego przebiegu.

Na terenie powiatu zarejestrowano łącz-
nie 16 niepożądanych odczynów poszcze-
piennych po podaniu preparatów przeciw 
COVID-19. Stanowi to niewielki odsetek 
w stosunku do liczby wykonanych szcze-
pień. W każdym przypadku NOP nastąpił 
pełny powrót osoby do zdrowia.

– Obecnie znajdujemy się w okresie 
wygaszania V fali. Należy pamiętać, że 
koronawirus nadal jest obecny w środowis-
ku i tylko od odpowiedzialnych zachowań 
ludzi w dużej mierze zależy, czy nie 
będziemy musieli zmagać się z jego 
kolejną falą – informuje Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie.

Pandemia 
w powiecie

Trwają intensywne prace nad koncepcją budowy Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym w Węgrowie. 

NOWA KARETKA DLA ŁOCHOWA
Na początku lutego tabor karetek SPZOZ 
w Węgrowie powiększył się o kolejny ambulans 
sanitarny typu C z wyposażeniem. 
Został on przekazany w ramach darowizny 
z projektu Województwa Mazowieckiego 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja 
pomieszczeń w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego”.
Wartość ambulansu to ponad 600 tys. zł. 
Wyposażony jest m.in. w defibrylator, ssak, 
respirator, reduktor tlenu, krzesełko do 
transportu pacjenta z hamulcami na kółkach 
i gąsienice, nosze oraz kapnograf. Pojazd będzie 
głównie pracował w rejonie obsługiwanym przez 
zespół ratowników z Łochowa.
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29 marca w Węgrowskim Ośrodku Kultury 
zorganizowano konferencję inaugurującą 
projekt grantowy „Pilotażowe wdrożenie 
modelu Specjalistycznych Centrów Wspiera-
jących Edukację Włączającą”. Otworzył ją 
gość specjalny, Minister Edukacji i Nauki 
Przemysław Czarnek.

Tego dnia w obecności ministra została 
też podpisana umowa na modernizację no-
wego budynku SOSW (dawnego Gimna-
zjum Gminy Liw) w Węgrowie. Starosta 
Węgrowski Ewa Besztak podziękowała za 
przybycie gościom oraz podkreśliła jak 
wielką wagę dla niej, jako byłego pracow-
nika SOSW, ma modernizacja budynku na 
potrzeby podopiecznych ośrodka. Następnie 
razem z Jackiem Księżopolskim, przedstawi-
cielem Firmy Przedsiębiorstwo Budowlane 
Księżopolski, oficjalnie podpisała umowę na 
realizację projektu.

Powiat Węgrowski pozyskał na tę inwes-
tycję łącznie 8,8 mln zł z funduszy rządo-
wych. Zadanie będzie obejmowało prace 
związane ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku. Podczas realizacji projektu będą 
wykonane m.in, roboty termomoderniza-
cyjne głównego obiektu szkoły i sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem. Zamontowana 
zostanie też nowa winda.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław 
Czarnek przekazał na ręce Starosty Ewy 
Besztak czek na kwotę 996 094,46 zł, przez-
naczoną na wsparcie Specjalistycznego 
Centrum Wspierającego Edukację Włącza-
jącą, projekt pilotażowo realizowany przez 
SOSW w Węgrowie. Senator RP Maria Koc 
pogratulowała Staroście realizacji planów 
związanych z zakupieniem oraz dostoso-

waniem budynku na potrzeby SOSW. 
Na zakończenie Dyrektor SOSW Hanna 
Kasperowicz wraz z uczniami wręczyli Mi-
nistrowi Przemysławowi Czarnkowi oraz 
Senator RP Marii Koc ręcznie wykonane 
stroiki Wielkanocne, natomiast Minister 
przekazał placówce książkę „Laur Niepod-

ległości” oraz wpisał się do kroniki szkoły. 
W uroczystości wzięli również udział m.in.: 
Poseł Maciej Górski, Wicestarosta Marek 
Renik, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty 
Dorota Skrzypek, Burmistrzowie i Wójtowie 
z Powiatu Wegrowskiego i przedstawiciele 
społeczności szkolnej.

Minister na konferencji 
i podpisaniu umowy

TYLKO 23 w POLSCE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie jako jeden z 23 w kraju 
bierze udział w projekcie grantowym „Pilotażowe wdrożenie modelu 
Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. 
Szacuje się, że tylko ok. 30% dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszcza 
do szkół specjalistycznych, natomiast pozostałe 70% chodzi do szkół 
ogólnodostępnych. Zadaniem programu SCWEW jest pomoc nauczycielom ze 
szkół ogólnodostępnych przez nauczycieli szkół specjalistycznych w odpowiednim 
podejściu oraz dostosowaniu metod pracy do dzieci z orzeczeniem.

W Węgrowie gościł Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. 
Wziął udział w dwóch ważnych wydarzeniach związanych ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.

Senator Maria Koc, minister Przemysław Czarnek i starosta Ewa Besztak
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Łochowskie liceum i technikum 30 marca 
zaprosiło ósmoklasistów wraz z rodzicami w 
swoje mury, aby zaprezentować ofertę 
edukacyjną, z jakiej mogą skorzystać ucz-
niowie klas ósmych rozważających wybór 
dalszego kierunku kształcenia.

W programie Dnia Otwartego znalazły 
się między innymi: minilekcje z prezentacją 
bazy szkoły, oferta kół zainteresowań i reali-
zowanych projektów, szczegóły nawiąza-
nych przez dyrekcję umów o współpracy 
z uczelniami wyższymi i organizacjami edu-
kacyjnymi, widowiskowe występy taneczne 
i akrobatyczne działających w zespole sekcji 
sportowych i tanecznych. 

Dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz 
zespołu nauczycieli ds. promocji odwiedza-
jący szkołę rodzice i dzieci mogli dowiedzieć 
się jak ZSP w Łochowie kształci, wychowuje, 
wspiera i motywuje. Wędrówka po ZSP poz-
woliła zainteresowanym na poznanie poten-
cjalnych nauczycieli, wzięcie udziału w kon-
kursach, czy doświadczeniach naukowych. 

Dla wielu ósmoklasistów było to kolejne 
spotkanie w murach ZSP, gdyż już trzykrot-
nie uczestniczyli w konferencjach nauko-
wych organizowanych w ramach Szkolnego 
Festiwalu Nauki. Pierwsza z nich została poś-

więcona naukom humanistycznym i sylwet-
ce patronki łochowskiego LO Marii Sadzewi-
czowej. ,,Wykład o wodzie” zgromadził 
również wielu ósmoklasistów, którzy mogli 
wziąć udział w doświadczeniach laborato-
ryjnych pod okiem nauczycieli chemii oraz 
uczniów kształcących się na profilu biolo-
giczno-chemicznym.

Trzecia konferencja – o liczbie� – w po-
łączeniu z prezentacją oferty technikum 
logistycznego i teleinformatycznego wzbu-
dziła wyjątkowe zainteresowanie potencjal-
nych uczniów ZSP. Z entuzjazmem brali oni 
udział w zadaniach praktycznych oraz mogli 
samodzielnie  wykonać  skomplikowane 
urządzenia ze świata teleinformatyki.

ZSP w Łochowie stawia na naukę
Ósmoklasiści zainteresowani nauką w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Marii Sadzewiczowej mieli okazję poznać, jak w tej placówce kształci się, 
wychowuje i wspiera młodzież.

Od blisko roku trwają intensywne prace przy rozbudowie ZSP w Łochowie. 
Zadanie obejmuje dobudowę nowego skrzydła dydaktycznego, łącznika 
z obecną placówką oraz termomodernizację istniejącego budynku 
głównego. Wykonuje je firma AKPOL z Mińska Mazowieckiego. Na 
inwestycję Powiat Węgrowski pozyskał 4 mln zł rządowego dofinansowania.
W nowym budynku (obecnie zakończono jego budowę, wstawiono okna, 
trwają prace wewnątrz) znajdzie się szatnia, kotłownia, sale lekcyjne, pokój 
nauczycielski, łazienki - w tym dla osób niepełnosprawnych oraz winda. 
W ramach termomodernizacji dotychczasowego budynku zostaną 
wymienione okna, dach, docieplone ściany i zmodernizowany system 
ogrzewania. Inwestycja ma się zakończyć do końca 2022 r. 

ZSP w Łochowie będzie większy i nowocześniejszy

Dla wielu ósmoklasistów było to kolejne spotkanie w murach ZSP
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Współczesny świat stawia przed szkołą ko-
lejne wyzwania. Dlatego dziś liceum Mickie-
wicza jest szkołą nowoczesną. Nowoczes-
ność przejawia się na wielu płaszczyznach, 
nie tylko w sferze wyposażania placówki, 
wyglądu zewnętrznego, szczególnie nowej 
części szkoły, ale przede wszystkim dotyczy 
sposobu myślenia kadry zarządzającej i nau-
czycieli szkoły. Awangardową decyzją było 
odejście od dzwonków, co przyczyniło się 
do obniżenia poziomu hałasu i stresu 
w szkole. Zamiast dzwonków mamy na ko-
rytarzach dużo zegarów. 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie przy-
gotowują się do zmiany podejścia wobec 
oceniania. Uczniowie już od pierwszej klasy 
przyzwyczajają się do maturalnego sposobu 
myślenia, oceny stają się informacją zwrotną 
o poziomie przyswojenia wiedzy i umiejęt-
ności. Oceny przestają kojarzyć się z lękiem 
i stresem.

Dla uczniów szkoła przygotowała ob-
szerną ofertę zajęć dodatkowych. Uczniowie 
mogą działać w kole dziennikarskim, filmo-
wym. Bardzo aktywnie pracuje zespół Cari-
tas zrzeszający ponad 60. uczniów. Prężnie 
działa Samorząd Uczniowski, który wycho-
dzi z licznymi inicjatywami (akcja menstru-
acja, serduszko na nakrętki, akcja zamienia-
my szkołę w dżunglę). Ponieważ bieżący rok 
szkolny jest poświęcony ekologii, Samorząd 
Uczniowski planuje zagospodarować przes-
trzeń wokół szkoły tak, aby uczniowie mogli 
w okresie wiosenno-letnim wypoczywać na 
świeżym powietrzu. Od niedawna, dzięki 
inicjatywie uczniów szkoła prowadzi Insta-
gram i Tik-tok. 

Niezwykle cenną inicjatywą okazało się 
zorganizowanie sieci pomocy koleżeńskiej. 
Uczniowie, którzy mają kłopoty z opanowa-
niem trudnego materiału, zgłaszają się do 
nauczyciela danego przedmiotu, a ten przy-

dziela mu ucznia chętnego do pomocy. Dzię-
ki takiej organizacji rozwija się współpraca, 
a korzyści w przyswajaniu wiedzy są obo-
pólne. 

Kadrze zarządzającej i nauczycielom bar-
dzo zależy na stałym podnoszeniu jakości 
pracy szkoły. Dlatego podpisane zostały 
umowy patronackie z wyższymi uczelniami 
– Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska SGGW w Warszawie, Wydziałem 
Humanistycznym UPH w Siedlcach, regular-
nie współpracujemy z Uniwersytetem Me-

dycznym w Białymstoku i Politechniką War-
szawską. Dzięki takim działaniom ucznio-
wie klas z rozszerzoną matematyką, geogra-
fią, fizyką, biologią, chemią, językiem pol-
skim mają kontakt ze środowiskiem nauko-
wym. Wybitnym uczniom proponujemy in-
dywidualne programy nauki (IPN-y), indy-
widualny tok nauki (ITN-y), udział w olim-
piadach ze wszystkich przedmiotów matu-
ralnych. Dla uczniów organizowane są wy-
jazdy do teatru, lekcje muzealne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Warto podkreślić też, że 
młodzież ma okazję uczyć się wielu języków 
obcych: niemieckiego, rosyjskiego, francus-
kiego i hiszpańskiego. 

Obecnie liceum Mickiewicza to szkoła 
nowoczesna, wspierająca i stymulująca roz-
wój każdego ucznia. Tworzymy tu przyjazną 
atmosferę, a naszym celem jest szybka i sku-
teczna odpowiedź na wyzwania współczes-
nego świata. Idziemy z tradycją w nowo-
czesność. 

EWA DMOWSKA
IWONA BEDNARCZYK

Z tradycją w nowoczesność
We wrześniu 2022 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Węgrowie będzie obchodziło 104. rocznicę powstania. 
Jest to szkoła z tradycją, a jej mury opuściło wielu wybitnych absolwentów.

REKRUTACJA
Od drugiego semestru działa nowa 
strona internetowa szkoły, 
zaprojektowana przez naszego 
absolwenta – lowegrow.aplus.pl. 
Dla absolwentów klas ósmych 
przygotowano specjalną zakładkę 
„Kandydaci”, gdzie uczniowie i ich 
rodzice znajdą wszystkie potrzebne 
informacje przydatne w procesie 
rekrutacji.
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W ramach projektu 33 uczniów oraz trzech 
nauczycieli wyjedzie do Grecji na 12-dniową 
mobilność, w ramach której realizowany 
będzie 80-godzinny program praktyk zawo-
dowych oraz program edukacyjno-kulturo-
wy. Uczniowie pracować będą w uznanych 
i renomowanych greckich przedsiębiors-
twach, ale także poznawać kulturowe dzie-
dzictwo tego kraju. Partnerem projektu jest 
grecka organizacja Olympus Education Ser-
vices, z którą współpraca szkoły układa się 
harmonijnie już od dwóch lat.

Warto zaznaczyć, że ZSP realizował już 
dwa podobne projekty. W 2019 roku ucz-
niowie spędzili dwa tygodnie w słonecznej 
Grecji. Była to świetna okazja, aby rozwinąć 
swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę 
i doświadczenie, co wynikało z pracy 
w prawdziwym przedsiębiorstwie, pod 
presją czasu i rezultatu. 

Codzienne posługiwanie się językiem 
angielskim było bardzo wartościowym ele-
mentem projektu, który wpłynął na przeła-
manie bariery językowej i zapoznanie się ze 
słownictwem branżowym, typowym dla 
danego zawodu. W czasie wolnym od stażu, 
młodzież realizowała program edukacyjno-
kulturowy, który zakładał udział w wyciecz-

kach oraz animację czasu wolnego. Była to 
również okazja, aby zwiedzić Grecję i poz-
nać jej kulturę i historię. Niewątpliwie wy-
cieczka na Meteory czy rejs na wyspę Skiat-
hos utkwi w pamięci młodzieży na bardzo 
długi czas. Łącznie, w ramach projektu 
50 uczniów klas Technikum i Branżowej 
Szkoły I Stopnia.

W  drugim  projekcie  realizowanym 
w 2021 roku 82 uczniów po raz kolejny wy-
jechało na zagraniczne praktyki zawodowe 
do Grecji. Była to dobra okazja, aby zwery-
fikować dotychczas nabytą wiedzę i umiejęt-
ności w realiach prawdziwego zakładu pracy, 
a także wybrany na początku kierunek 
kształcenia. Wymiar praktyczny edukacji 
jest dość istotny dla odpowiedniej nauki 
młodzieży, która musi posiadać umiejętnoś-
ci personalne, związane chociażby z pracą 
pod presją czasu czy adaptacją w nowych 
miejscach, a przede wszystkim umiejętności 
bezpośrednio związane z kształconym za-
wodem. 

Realizacja projektu pozwoliła na rozwój 
nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, 
którzy zdobyli nowe doświadczenie, mając 
okazje poznać lepiej zagraniczny rynek 
pracy. Pozwoliło to dopasować jeszcze lepiej 

ofertę edukacyjną szkoły, a także programy 
nauczania i programy praktyk do zapotrze-
bowania pracodawców. Przysłużyło się to 
również podniesieniu poziomu jakości 
kształcenia w szkole, co wpłynie na renomę 
placówki w regionie, a także w całym kraju 
jako instytucji europejskiej, wykorzystującej 
nowoczesne metody nauczania.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jana Kochanowskiego w Węgrowie otrzymał 
akredytację w ramach programu Erasmus+ 
na lata 2021-2027, dzięki czemu w następ-
nych latach ma zapewnione otrzymywanie 
środków na organizację zagranicznych prak-
tyk zawodowych na uproszczonych zasa-
dach.

Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie otrzymał dofinansowanie w ramach 
Programu Erasmus+ na realizację projektu „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego”.

REKRUTACJA
 

Ofertę edukacyjną ZSP im. 
Jana Kochanowskiego w 
Węgrowie dla uczniów klas 
ósmych znaleźć można na 
naszej stronie internetowej 
– zsp.wegrow.pl w zakładce 
Rekrutacja 2022/2023.
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Sadownem to szkoła z wieloletnią 
tradycją. Tworzy go Liceum 
Ogólnokształcące, kształcące 
młodzież od 77 lat oraz Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych, 
które funkcjonuje od września 2013 r.

Uczniowie naszych szkół chętnie angażują 
się w działalność pozalekcyjną, uczestnicząc 
w zajęciach wielu kół zainteresowań m.in. 
Koła Tanecznego „Orkan”, Koła Dziennikar-
skiego, Szkolnego Koła Caritas, Klubu Ro-
werowego. W ostatnim czasie Koło Taneczne 
zostało wyróżnione Nagrodą Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

Uczniowie Technikum realizują różne 
działania związane z rozwojem zawodowym 
i podniesieniem własnej konkurencyjności 
na rynku pracy, a także podejmują liczne 
działania w środowisku lokalnym. Podczas 
spotkań „Koła Magia Kuchni” i „Koła Car-
vingu” realizowane są projekty inicjowane 
przez młodzież i nauczycieli zawodu, wspie-
rające  rozwój i pogłębianie pasji uczniów. 
Koło gastronomiczne „Magia Kuchni” daje 
możliwości rozwijania zainteresowań mło-
dzieży, wyrabia u uczniów sumienny i pra-
widłowy stosunek do wykonywanych prac, 
koleżeńskiej współpracy oraz dyscypliny 
pracy. W szkole prowadzone są także zajęcia 
w ramach „Koła Carvingu”. Jest to sztuka 
rzeźbienia w owocach i warzywach wywo-
dząca się z Chin i Tajlandii. Kucharze w myśl 
zasady, że „je się oczami” jako pierwsi 
docenili taką efektowną formę dekoracji 
potraw. Właściciele hoteli, restauracji, sal 
weselnych także już wiedzą, że osoba z taki-
mi umiejętnościami potrzebna jest w dobrej 
firmie. Celem działalności „Koła Carvingu” 
jest innowacyjność.

W ramach programu „Zintegrowany 
rozwój szkolnictwa zawodowego” w naszej 
szkole odbywają się systematycznie kursy 
zawodowe. Do tej pory w pierwszym se-
mestrze odbyły się: kurs carvingu (30 ucz-
niów), cukiernik (24 uczniów), kurs barman 
(24 osoby), kurs kucharz z elementami 
dietetyki (24 osoby), kurs usługi kelnerskie 
(75 ucz-niów). Jeszcze w kwietniu odbędzie 

się kurs manager (20 uczniów) Zostały rów-
nież zorganizowane warsztaty pieczenia 
i dekorowania pierników z SP w Sadownem.

Technikum rozpoczęło również reali-
zację  drugiej  innowacji  pedagogicznej 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ra-
mach tej nowości zostanie doposażona 
i zmodernizowana baza dydaktyczna szkoły 
oraz przeprowadzone szkolenia z zakresu 
kom-ponowania posiłków w różnych 
dietach wy-kluczeniowych, sporządzania 
posiłków, poznawania nowych smaków, 
technik kon-struowania, prezentowania dań 
oraz zajęcia szkoleniowe.

Uczniowie Technikum wykorzystują 
zdobytą wiedzę i umiejętności podczas róż-
nych działań podejmowanych na rzecz śro-

dowiska lokalnego, np. przygotowaniu i ob-
słudze Dnia Edukacji Narodowej, dożynek 
powiatowych, Hubertusa Węgrowskiego, wi-
gilii szkolnej, warsztatów gastronomicznych 
organizowanych m.in. dla Klubu Seniora 
i uczniów szkół podstawowych. 

Jedną z form współpracy ze środowis-
kiem lokalnym są warsztaty gastronomicz-
ne, które na stałe zagościły w kalendarzu 
szkolnym. Organizowane są w sposób cyk-
liczny w okresach poprzedzających święta 
bożonarodzeniowe oraz podczas Dni Ot-
wartych Technikum. 

Działania podejmowane w ramach zajęć 
szkolnych oraz dodatkowych pozwalają ucz-
niom osiągać wymierne rezultaty na dwóch 
płaszczyznach: wiadomości i umiejętności 
zawodowych oraz kontaktów interperso-
nalnych. Efekty prezentowane na forum 
szkolnym, jak i lokalnej społeczności przy-
noszą obopólne korzyści. Dzięki wszech-
stronnemu rozwojowi co roku nasi ucznio-
wie zostają stypendystami Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego.

SŁAWOMIR RYSZAWA

Zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają pasje
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Informacje o zasadach naboru 
kandydatów do ZSP w Sadownem 
znaleźć można na stronie 
internetowej liceumsadowne.pl.

REKRUTACJA
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Pod takim hasłem 8 kwietnia w ZSP 
w Węgrowie odbyły się I Targi 
Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego. 
Impreza była okazją do prezentacji 
bogatej i różnorodnej oferty szkół 
ponadpodstawowych.

Targi zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Węgrowie przy wydatnej współpracy 
i udziale szkół i placówek, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Węgrowski. 
Patronat nad imprezą objęła Maria Koc, 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gości powitała Starosta Węgrowska Ewa 
Besztak. Znaleźli się wśród nich: senator Ma-
ria Koc, I Mazowiecka Wicekurator Oświaty 
Dorota Skrzypek, samorządowcy z terenu 
Powiatu Węgrowskiego, dyrektorzy i nauczy-
ciele szkół, przedstawiciele wyższych uczel-
ni, urzędów i instytucji, pracodawcy oraz 
młodzież.

– „Dobra szkoła blisko Ciebie” – hasło 
przewodnie dzisiejszego wydarzenia zobo-
wiązuje do tego, aby pokazać, że dobre szko-
ły są na wyciągnięcie ręki. Macie dziś pań-
stwo okazję, aby dokładnie poznać ofertę 
placówek z naszego Powiatu. Zachęcamy do 
odwiedzania stanowisk szkół i instytucji, do 
rozmowy i zadawania pytań – mówiła Ewa 
Besztak.

Podczas targów swoją ofertę zaprezen-
towały Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mic-
kiewicza w Węgrowie, Zespół Szkół Ponad-
podstawowych w Łochowie, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Sadownem, Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku, 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Węgrowie, działająca 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Węgrowie, Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Węgrowie.

Zaprezentowały się też instytucje współ-
pracujące ze szkołami: Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Cen-
trum Edukacji Dzieci i Młodzieży w Siedl-
cach, węgrowski Powiatowy Urząd Pracy 

oraz Cech Rzemiosł Różnych w Węgrowie. 
Atrakcją był naukobus pełniący rolę mobil-
nego laboratorium, dającego szansę zobacze-
nia i dotknięcia ponad 20 eksponatów przy-
gotowanych i obsługiwanych przez zespół 
animatorów z Centrum Nauki Kopernik. 

Uczestnicy Targów mieli okazję obejrzeć 
ciekawe prezentacje i pokazy, porozmawiać 
z przedstawicielami szkół, zbadać swoje 
predyspozycje zawodowe i omówić je z do-
radcą z PUP. Na koniec wystawcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 

„Dobra szkoła blisko Ciebie”
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W ramach wydarzenia, którego organi-
zatorem był Powiat Węgrowski odbyły się 
dwie projekcje. Pierwsza – w ciągu dnia – 
była dedykowana węgrowskim szkołom 
ponadgimnazjalnym. W wieczornym se-
ansie wzięli udział mieszkańcy powiatu. 
Wśród gości znaleźli się m. in. Poseł na Sejm 
RP Maciej Górski, który w swoim wystąpie-
niu pogratulował twórcy filmu wielkich 
umiejętności oraz oryginalnej pasji.

– „Dolina Bugu, ptaki widzą lepiej” to 
film, który tworzyłem w kilku etapach. Po-
konywałem je jednocześnie, doskonaląc się 
w swoich pasjach: fotografowaniu i filmo-
waniu. Nagrywałem go na odcinku rzeki 
Bug pomiędzy Drohiczynem i Pułtuskiem, 
a najwięcej ujęć zrealizowałem w Gminie 
Łochów, Gminie Sadowne w Powiecie Węg-
rowskim oraz w kilku miejscowościach 
w Powiecie Ostrowskim. – Materiały do tej 
produkcji zbierałem kilka lat – wyjaśnia 
Emilian Sito. 

– Pochodzę z rodziny myśliwskiej, dzięki 
czemu od najmłodszych lat byłem w wy-
jątkowy sposób związany z dziką przyrodą. 
Będąc małym chłopcem, chciałem zostać 
myśliwym jak mój dziadek, ojciec i wu-
jowie. Jednak z biegiem czasu stwierdziłem, 
że to nie jest dla mnie. Przerwałem rodzinną 
tradycję i wybrałem bezkrwawe łowy – z ka-
merą i aparatem fotograficznym – dodaje.

Emilian Sito ma w planach serię filmów 
o Dolinie Bugu w różnych kontekstach. 
Chciałby również wydać album ze swoimi 
fotografiami, którego motywem przewod-
nim będą ptaki.

Emilian Sito: ptaki widzą lepiej
18 stycznia w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera filmu pod tytułem 
„Dolina Bugu, ptaki widzą lepiej” autorstwa mieszkańca Gminy Łochów Emiliana Sito.

Technik elektryk i technik BHP, handlowiec. 
Aktywnie działający radny Rady Gminy 
Łochów, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Ppoż. Miłośnik nadbużańskich 
terenów i propagator wiedzy o Dolinie 
Bugu, związanej z przyrodą, folklorem 
i tradycjami. Fotograf przyrody i filmowiec 
od 17 lat. Organizator plenerów 
fotograficznych i współorganizator 
spacerów ornitologicznym oraz konkursu 
fotograficznego. Prowadzący prelekcje 
o tematyce fotograficznej i filmowej. 
Kilkukrotny laureat konkursu 
fotograficznego „Ptaki w krajobrazie 
jesienno-zimowym". Autor fotografii 
wykorzystywanych do promocji regionu.

Emilian Sito

Bielik Pliszka żółta

Sowa błotna Żurawie
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W OBIEKTYWIE
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1 marca podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w Węgrowie odsłonięto tablicę 
poświęconą kpt. Hieronimowi Piotrowskiemu pseudonim 
„Jur”, który poległ 16 stycznia 1947 r. z rąk 
funkcjonariuszy bezpieki we wsi Brzuza. Miejsce jego 
pochówku pozostaje nieznane.

11 lutego w Węgrowie gościł sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński. 
Z parlamentarzystami, samorządowcami i urzędnikami 
z naszego powiatu rozmawiał m.in. o zmianach 
w prawie budowlanym i przepisach 
o zagospodarowaniu przestrzennym.

6 lutego odbyła się uroczystość z okazji 159. rocznicy 
bitwy pod Węgrowem, jednej z największych bitew 
powstania styczniowego. Wzięli w niej udział 
parlamentarzyści, władze Powiatu Węgrowskiego 
oraz wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 
Kompanię Reprezentacyjną i Orkiestrę 
Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Mały węgrowianin Aleksander Matusik cierpi na rzadką 
chorobę genetyczną, potrzebuje nierefundowanego 
leczenia oraz drogich, specjalistycznych badań. Pomóc 
można przekazując wpłatę dla fundacji „Serca dla 
Maluszka”, nr konta w Banku Millenium 85 1160 2202 
0000 0001 9214 1142, NR KRS 0000387207, tytułem 
„1850 Aleksander Matusik”.


