24

Telefon interwencyjny

661 776 776

Dzwońcie, razem możemy więcej.

Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 21/2012

Tak się bawi Wołomin

Tegoroczne Dni Wołomina obchodziliśmy naprawdę huczne, szczególnie w miniony weekend, w którym odbyły się aż dwie miejskie imprezy. W sobotę na skwerze im. Marszałka
Piłsudskiego mieszkańcy świętowali 150-lecie Kolei Warszawsko-Petersburskiej, a w
niedzielę na placu 3 Maja odbył się festyn, zakończony koncertem zespołu Bracia.
Jak się okazało, skwer im. Marszałka Piłsudskiego znakomicie nadaje się do organizacji niewielkich
jarmarków czy festynów. Zacienione
miejsce w samym centrum miasta,
tuż przy stacji PKP, od soboty na-

brało zupełnie nowego charakteru.
W pobliżu poważnego Marszałka
stanęła scena, na której zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta,
Warszawska Kapela z Targówka
oraz zespół Kadilak i Hipereyes. Od

Makiety

stacji kolejowych przyszłości wzbudzały spore zainteresowanie
najmłodszych. Fot. J.M.

godz. 15.00-20.00 wzdłuż alejek
rozstawiły się kramiki z zabawkami i słodkościami, pomiędzy
którymi przechadzali się aktorzy
z teatru Piąty Wymiar, ubrani w
stroje z epoki. Goście mieli także
okazję zapoznać się ze zbiorem
starych fotografii, przekazanych
przez mieszkańców, a związanych
z najstarszą koleją.

W niedzielę na placu 3 Maja
odbył się tradycyjny, doroczny festyn, na którym swoje umiejętności
zaprezentowały m.in. liczne mieszkanki, zakochane w modnej ostatnio Zumbie. Na scenie zaprezentowały się Moliki Książkowe oraz
zespoły Glaider, Plateau. Gwiazdą
wieczoru byli niezawodni Bracia.
jmaz

Aktorzy

teatru Piąty Wymiar. Fot. J.M.

Z okazji Dni Wołomina w MDK-u 18 maja odbył
się wernisaż obrazów Moki Mikowskiej pt. „5
Zmysłów”, na którym artystka zaserwowała
kompleksowe doznania nie tylko dla wzroku,
ale i słuchu, smaku, dotyku oraz zapachu.

Zmysły sztuki
Moka Mikowska jest mieszkanką
Wołomina. Ma dyplom Europejskiej Akademii Sztuk, na której
równolegle studiowała dwa kierunki: malarstwo i grafikę projektową.
Poza malowaniem na płótnie,
tworzy projekty graficzne i zajmuje się muralami - malarstwem
ściennym. Prywatnie interesuje się
rozwojem wewnętrznym - podąża za
naukami mistrzów wschodu. Cele-

Moka

Mikowska na wernisażu
w wołomińskim MDK-u. Fot. A.M.

bruje piękno, stąd pasja tworzenia.
Więcej o artystce na stronie www.
art-moka.com.
- Moim marzeniem było połączenie percepcji wszystkich pięciu
zmysłów - mówiła na wernisażu
Moka Mikowska. I rzeczywiście na
wystawie pt. „5 Zmysłów” w Miejskim Domu Kultury w Wołominie
artystka, poza doznaniami wzrokowymi, czyli prezentacją swoich prac,
postarała się także o zaspokojenie
innych zmysłów. Przed obrazami
stały wygodne fotele i kanapy ze
sklepu „Okazja” w Wołominie.
Ponadto, zmysł dotyku miała zagwarantować możliwość dotykania
faktury. Do relaksu zachęcała unosząca się delikatna woń z kominków
aromaterapeutycznych i łagodna
muzyka, które stymulowały odpowiednio zapach i słuch. W ramach
smakowych doznań, furorę zrobił
nietypowy poczęstunek - owoce
maczane w płynnej czekoladzie.
Tadeusz Deszkiewicz, dyrektor
miejskiego biura promocji, zachwalał twórczość Moki Mikowskiej i
dodał, że na terenie powiatu wołomińskiego jest wyjątkowo wielu
utalentowanych artystów. Obecny
na wystawie burmistrz Wołomina, Ryszard Madziar powiedział:
- Piękna kobieta maluje piękne
kobiety - odnosząc się zarówno do
autorki prac, jak i większości aktów,
portretów i stylizowanych postaci na
obrazach. (am)

Wołomin dziękuje

W minioną środę w Miejskim Domu Kultury, w czasie uroczystości wręczenia
nagród i wyróżnień podziękowano tym, którzy w 2011 roku najbardziej zasłużyli
się dla gminy Wołomin. Wręczono medale „Zasłużony dla Wołomina”, nagrody
i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe oraz statuetki „Twórcy Najwartościowszego Wydarzenia Roku”.
Uroczystość była jednym z najważniejszych punktów tegorocznych Dni Wołomina. Statuetki i
wyróżnienia wręczył nominowanym
burmistrz Ryszard Madziar, który
przy okazji przywołał też inne,
znane postacie, dla których Wołomin był ważnym miejscem na
ziemi, jak choćby: Zofię Nałkowską,
Wacława Nałkowskiego, Bohdana
Wodiczkę, Małgorzatę Dydek, ks.
Jana Sikorę, Jadwigę Markowską,
Krystynę Kwapiszewską czy Marię
Dzwonkowską.
W 2011 r. medalem „Zasłużony
dla Wołomina” za wybitne dokonania na płaszczyźnie zawodowej
i społecznej dla Gminy Wołomin
i jej mieszkańców decyzją Rady
Miejskiej zostali uhonorowani: w

kategorii osoba fizyczna - Grażyna
Radomska i Jolanta Sawicka- Jurek,
a w kategorii osoba prawna - Szkoła
Muzyczna I i II stopnia im. Witolda
Lutosławskiego w Wołominie. Sylwetki tych postaci przedstawiliśmy
w poprzednim numerze WP.
W tym roku władze miasta zdecydowały się także wręczyć nagrody
i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe. Sportowcem Roku Gminy
Wołomin 2011 został Marek Kamionka, a Najlepszą Drużyną Sportową Gminy Wołomin 2011- kadetki koszykówki rocznika 95/96.
Wyróżnienia sportowe otrzymali
również: Patryk Kostrzewa, Damian
Uszyński, Bartłomiej Szymański
oraz Eugeniusz Dembiński.

Wyróżnieni

sportowcy: P. Kostrzewa, D. Uszyński, B. Szymański,
E. Dembiński.

Jednak tego wieczoru to nie był
koniec miłych niespodzianek. Anna
Wojtkowska z Towarzystwa Przyjaciół Wołomina oraz Bogdan Sawicki ze Związku Kupców Powiatu
Wołomińskiego przedstawili licznie
zgromadzonym w sali MDK gościom,
tegorocznych laureatów tytułu „Twórcy Najwartościowszego Wydarzenia
Roku”. Statuetki otrzymali Jan Zientara oraz radio Fama, nominowana
została także inicjatorka i założycielka
Izby Pamięci rodziny Wodiczków
Danuta Michalik.
Uroczystość wręczenia dorocznych nagród i wyróżnień zakończył
występ finalisty 3. edycji Must Be
the Music, zespołu Klezmafour.
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Zasłużeni

dla Wołomina.

Od
 lewej: D. Jagielska, A. Wojtkowska, D. Michalik, B. Sawicka i J. Zientara.

Sportowiec

Roku - Marek Kamionka. Fot. J.M.

