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Wieczór Niepodległościowy

W dniach 16.11.2015 - 19.11.2015 r. na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Powiatowego
Szpitala w Wołominie urodzili się m.in.:

Małgorzata

Chmielewska i Anna Kornacka. Fot. K. Humińska.

Milenka
córka Iwony i Przemysława
Zych z Radzymina
ur. 19.11.2015 r. o godz. 10.05
waga: 4080 g, wzrost: 56 cm

Marcelina
córka Moniki i Piotra Kur
ze Szczepanka
ur. 17.11.2015 r. o godz. 12.10
waga: 2950 g, wzrost: 55 cm

Ania
córka Kasi i Dawida Gniado
z gminy Dębe Wielkie
ur. 17.11.2015 r. o godz. 22.40
waga: 3100 g, wzrost: 53 cm

Zuzanna
córka Emilii i Łukasza Stańczuk
z Kobyłki
ur. 19.11.2015 r. o godz. 10.40
waga: 3200 g, wzrost: 54 cm

Alan
syn Marzeny i Arnolda
z Sulejówka
ur. 16.11.2015 r. o godz. 12.25
waga: 3480 g, wzrost: 55 cm

Maksymilian
syn Moniki i Adriana Wnuk
z Wołomina
ur. 18.11.2015 r. o godz. 17.27
waga: 2800 g, wzrost: 55 cm

Wojtuś
syn Leny i Tomasza Gzowskich
ze Starego Kraszewa
ur. 18.11.2015 r. o godz. 8.50
waga: 3760 g, wzrost: 58 cm

Oliwier
syn Barbary i Marcina
Marcinkowskich ze Słupna
ur. 19.11.2015 r. o godz. 8.25
waga: 3890 g, wzrost: 56 cm

Mikołaj
syn Elżbiety i Bogdana Gawrych
z Radzymina
ur. 17.11.2015 r. o godz. 13.27
waga: 3940 g, wzrost: 58 cm

Aleksander
syn Moniki i Adriana Wnuk
z Wołomina
ur. 18.11.2015 r. o godz. 17.28
waga: 2770 g, wzrost: 53 cm

Córka
Iwony i Piotra Kosteckich
z Halinowa
ur. 17.11.2015 r. o godz. 1.15
waga: 2600 g, wzrost: 51 cm

Maksymilian
syn Małgorzaty i Tomasza Sudak
z Wołomina
ur. 17.11.2015 r. o godz. 14.25
waga: 3380 g, wzrost: 56 cm

Moje miasto Kobyłka
20 listopada w Miejskim
Domu Kultury w Kobyłce
odbył się konkurs recytatorsko-literacki pod tytułem ,,Moje miasto Kobyłka”, organizowany przez
Annę Filaber i Katarzynę
Kuleszę, nauczycielki z Publicznego Przedszkola nr 1
w Kobyłce. Uczestnikami
konkursu były dzieci 5-cio
i 6-letnie uczęszczające do
kobyłkowskich przedszkoli.

Celem konkursu była edukacja
regionalna wśród najmłodszych
mieszkańców Kobyłki, kształtowanie ich wrażliwości na piękno naszego języka i rozwijanie zdolności
recytatorskich dzieci.
Patronat nad konkursem objął
burmistrz miasta Kobyłka Robert
Roguski, który ufundował wszystkim młodym artystom nagrody. W
jury zasiadły: zastępca burmistrza
Karina Jaźwińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Małgorzata
Głębicka, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Kobyłce Iwona Przybyłowska
oraz honorowa obywatelka Kobyłki
Maria Balicka.

Pani Maria w kilku słowach
przedstawiła dzieciom historię Kobyłki, prezentując przy tym pamiątki pochodzące z prywatnego zbioru.
Była to ciekawa lekcja historii dla
wszystkich słuchaczy.
Do udziału w konkursie przystąpiło 15 dzieci uczęszczających
do Publicznego Przedszkola nr 1,
Publicznego Przedszkola nr 2 i
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ,,Słoneczna Polana” w
Kobyłce.
Dzieci recytowały utwory dotyczące miasta Kobyłka, napisane
przez swoich rodziców i bliskich.
Dzieci prezentowały się wspaniale.
Nikt nie zapomniał ani słówka z
prezentowanego utworu. Warto
wspomnieć, że wiersze były naprawdę piękne i co trudniejsze do
opanowania pamięciowego - długie.
W przerwie obrad jury, uczestnicy i goście udali się na słodki
poczęstunek.
Zdobywcami
głównych nagród byli:
I miejsce Mateusz Michalczyk
II miejsce Mateusz Ruszkowski
III miejsce Maria Wawrzynkowska
Wyróżnienia: Miłosz Szczech i
Oliwia Kaczmarczyk.

Leszek Patejuk na Wieczorze Niepodległościowym w Izbie Muzealnej
Wodiczków w Wołominie przypomniał najważniejsze bitwy, symbole
polskiego patriotyzmu i heroizmu,
które doprowadziły do odzyskania
przez Polskę niepodległości. Takie
miejsca jak bitwa pod Zadwórzem,
pod Dytiatynem czy obrona Wizny
opiewane były w pieśniach. Z pieśnią
szły oddziały do walki, pieśni śpiewano przed walką, aby dodać otuchy
walczącym i po walce, opłakując
poległych. Pieśni śpiewano dzieciom
opowiadając im chwalebną historię
przodków, rozniecając w ten sposób
miłość i poszanowanie ojczyzny.
Wieczór Niepodległościowy poprzedziły warsztaty tworzenia kokard
narodowych, w których wzięli udział
sympatycy Izby oraz uczniowie klas
reklamowych z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie. Warsztaty prowadziły Joanna
Denis i Katarzyna Stępniak.
Wykonawcami Wieczoru byli artyści z Filharmonii Narodowej i Teatru
Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, chórzyści Chóru Cantus Cordis oraz amatorzy: Hanna Wilk, Leszek Patejuk, Halina Szturo, Teresa
Sadowska, Hanna Dużyńska, Wala
Patejuk, Jolanta Łochowska, Maria
Kapała, Zofia Komorowska, Tadeusz Gołębiewski, Franciszek Kruk,
Marek Tkaczyk, Andrzej Kozłowski.
Artystom i gościom akompaniowali
Anna Kornacka - fortepian, Adam
Poławski - gitara i Iwona Poławska
- skrzypce.

Wśród odśpiewanych utworów
wykonanych tego dnia znalazły się
m.in.: „Rota”, „My pierwsza brygada”, „Wojenko, wojenko”, „Hej, hej
ułani”. Koncert zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele rodziny
Wodiczków: Halina Wodiczko - żona
Bohdana i Roman Wodiczko - wnuczek Wacława Wodiczki. Celem
wieczorów muzycznych w Izbie Muzealnej Wodiczków jest odbudowanie starej, polskiej tradycji wspólnego
śpiewania. W tym roku Wieczór
Niepodległościowy dofinansowany
został przez Starostwo Wołomińskie,
a obecny na sali członek Zarządu Starostwa - Karol Małolepszy nie tylko
dokonał wyboru pieśni, ale też przygotował okolicznościowy śpiewnik,
zaśpiewał też jedną z pieśni. Wieczór
prowadziła Małgorzata Chmielewska, nauczycielka Zespołu Szkół nr
1 w Wołominie, która specjalizuje się
w pieśniach narodowych. - Wieczór
Niepodległościowy to jeden z najbardziej uroczystych wieczorów w Izbie
Muzealnej Wodiczków - mówiła gospodyni Izby Danuta Michalik. - Na
ten dzień salę dekorujemy barwami
narodowymi, artystom i gościom
wpinamy, wykonane na warsztatach
biało-czerwone kokardy. Po zakończeniu koncertu, zgodnie już z tradycją Izby, wszystkich zapraszamy na
filiżankę herbaty. To dobra praktyka
tego miejsca, podczas której integruje
się lokalna społeczność, rodzą się pomysły na kolejne wieczory i zgłaszają
się chętni do współpracy.

Podróże Wołominiaków

27 listopada o godz. 19:00 zapraszamy do Izby Muzealnej Wodiczków
w Wołominie na kolejne już spotkanie z cyklu „Podróże Wołominiaków”, z
Grażyną i Markiem Ładomirskimi, małżeństwem z Wołomina, którzy tym
razem opowiedzą o Boliwii i Peru. Wstęp wolny.

Projekt nowego
przedszkola
w Radzyminie
już gotowy

Wystawa poplenerowa VIII Nadbużańskiego
Pleneru Artystycznego

Podczas listopadowej sesji Rady
Miejskiej w Radzyminie burmistrz
Krzysztof Chaciński przedstawił
Radzie Miejskiej wizualizację nowego przedszkola, które powstanie
przy ul. Witosa.
Nowy budynek przedszkola będzie wybudowany przez konsorcjum wykonawców na zasadach
„Projektuj i wybuduj” i ma powstać
w 2016 r.
Budowa przedszkola jest jednym
z najważniejszych przedsięwzięć
edukacyjnych w gminie. Budynek

nowego przedszkola pomieści 9 oddziałów, każdy z nich przeznaczony
jest dla 25 dzieci. Oprócz tego, w
przedszkolu znajdzie się sala gimnastyczna, przestronny hol główny
z szatniami, strefa dla administracji
i pedagogów oraz strefa kuchenna.
Dwie z sal dla starszych dzieci
będą połączone przesuwną ścianą
systemową, dzięki której będzie
można je połączyć w jedno wielofunkcyjne pomieszczenie. Zaplanowano trzy place zabaw, dostosowane pod kątem poszczególnych

Wołomińska Galeria przy Fabryczce, przy ul. Orwida 20, zaprasza 28
listopada o godz. 17:00 na wernisaż wystawy prac uczestników tegorocznego
pleneru artystycznego w Kuligowie. Zobaczymy m.in. obrazy, rzeźby, a także
kowalstwo i ceramikę. Po wernisażu, o godz. 18:00 na scenie Fabryczki wystąpi
Zespół Teatralny „Zygzak” z Tłuszcza w spektaklu „Oświadczyny”.

grup wiekowych. Każdy z nich ma
zostać wyposażony w bezpieczną
nawierzchnię syntetyczną.
Wykonawcą projektu i budowy
nowego przedszkola est konsorcjum
firm: Biuro Projektowe Mazowsze
Sp. z o. o., Ciałbud Sp. z o. o., Ciałbud Wiesław Ciałkowski i Zakład
Remontowo Budowlany Jansan
Jerzy Janusz. Konsorcjum pracuje
w systemie „Projektuj i wybuduj”.
Umowa pomiędzy gminą Radzymin
a konsorcjum opiewa na kwotę
brutto 4,8 mln zł.

