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I edycja konkursu The Voice of 
Powiat rozstrzygnięta

Dokończenie str. 7

1 czerwca w Dzień Dziecka starosta wołomiński Adam Lubiak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twór-
czości w Wołominie Katarzyna Rutkowska wręczyli zwycięzcom I edycji konkursu Th e Voice of Powiat wspaniałe nagrody. 

Po raz kolejny Nivea buduje Podwórka w całej Polsce. W tym roku wybuduje 
kolejne 20 Podwórek Talentów – jedno z nich może powstać w Kobyłce. Do 24 
czerwca będzie można głosować na plac zabaw w Kobyłce, który może powstać 
przy ul. Przyjacielskiej.

W kwietniu można było oddawać swoje głosy na Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne w ogólnopolskim konkursie 
MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI. Dzięki głosom Centrum jest w fi nale konkursu!

Zagłosuj na Podwórko 
Nivea dla Kobyłki!

Mareckie Centrum Edukacyjno 
- Rekreacyjne w finale!

Dzięki głosom dzieci z Kobyłki będą miały okazję bawić się na nowym placu zabaw. 
Cztery lata temu się udało – Kobyłka wygrała podwórko przy Poczcie (ul. Orszagha/
Piaskowa). Warto spróbować zatem jeszcze raz! Dokończenie str. 4

Teraz jest prośba o ponowną mobi-
lizację, czynnego zagłosowania w ple-
biscycie internetowym na MCER, an-
gażowania znajomych i udostępniania 
poniższego linku Swój głos można od-
dać max. do 3.08.2020 do godz. 12.00.

Na stronie http://www.moderniza-
cjaroku.org.pl/…/mareckie-centrum-
-eduka… klikamy „Zagłosuj"

Info o nominacji i głosowaniu także 
na stronie: https://mcer.pl/zaglosuj-na-
-mcer/.
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Cohen w teatrze

Marcovia zaprasza 
na piłkarskie półkolonie

Czar dawnych fortepianów
w Radzyminie

25.06.2020 r., godz. 19:00, Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie Paweł Sztompke wprowadza słowem w świat Cohena, 
grają Wojciech Skibiński i Krzysztof Taraszka. Opowieść o miłości, wolności i losie rozpisana na dwie gitary, dwa głosy i 
jednego prowadzącego.

Piosenki Leonarda Cohena w wyko-
naniu  – Krzysztofa Taraszki i Wojciecha 
Skibińskiego (Teatr im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie) otrzymają dodatko-
wą oprawę dzięki udziałowi w koncercie 
Pawła Sztompke – dziennikarza, który 
znany jest z anteny radiowej Jedynki i ce-
niony przez słuchaczy za nieograniczona 
wiedzę o współczesnej muzyce. A ponie-
waż miał przyjemność przeprowadzić 
z  Cohenem obszerny wywiad, podczas 
jednej z jego tras koncertowych w na-
szym kraju, będzie to wiedza z pierwszej 
ręki.   Trzeba także dodać, że długolet-
nia znajomość i częste rozmowy Pawła 
Sztompke z Maciejem Zembatym, który 
„odkrył” Cohena dla polskich słuchaczy, 
także znajdą swoje miejsce w koncercie.

Muzyczne twarze
Jacka Kawalca w Wołominie

Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza na „Muzyczne Twarze Jacka Kawalca”.

Koncert “Muzyczne twarze Jacka 
Kawalca ” jest wzbogacony o aktorskie 
interpretacje tekstów satyrycznych się-
gających do formy szlachetnego i trady-
cyjnego kabaretu. To wszystko daje gwa-
rancję świetnie spędzonego wieczoru. 
Znakomite jest to, że… aby być częścią 
tego wydarzenia, wystarczy mieć dostęp 
do internetu.

Bilety w cenie 15 złotych dostępne na 
stronie: http://www.vili.pl/jacek-kawa-
lec/

7/06/2020 godz. 19.30 Podczas kon-
certu usłyszymy utwory takich artystów 
jak: Sting / Joe Cocker / John Lennon / 
Jacek Kawalec / Phil Collins / Robert 
Plant / Czesław Niemen, Louis Arm-
stong!

Akademia Piłkarska Marcovia - Marki serdecznie zaprasza na piłkarskie półkolonie. W przypadku pytań 
prosi się o kontakt z koordynatorem Akademii p. Aleksandrem Kraśnickim.  512-521-008

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zaprasza 14 czerwca o godzinie 16.00 do Miejskiej Sali 
Koncertowej w Radzyminie na koncert „Czar dawnych fortepianów” (koncert czternasty).

Dla tych widzów, którzy lubią Cohena i wiedzą o nim wszystko, będzie to wspaniały wieczór z ulubionym artystą i ulubionymi 
piosenkami. Dla tych, którzy przyjdą z ciekawości albo przypadkowo będzie to wieczór odkrywania jednego z najważniejszych 
twórców współczesności. Wstęp wolny!
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Co wiesz o Zielonce – spotkanie 3

Wnioski na bezpłatny transport oraz 
unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest można składać w urnie 
podawczej znajdującej się w wiatrołapie 
(przedsionku) Urzędu Miasta Marki 
(wejście od strony parkingu).

Wzór formularza dostępny jest na 
stronie marki.pl oraz czyste.marki.pl

Ważne informacje:
a) wnioski mogą składać tylko osoby 

fi zyczne nie prowadzące działalności 
gospodarczej na terenie nieruchomości, 
z której będą odebrane wyroby zawiera-
jące azbest;

b) warunkiem odbioru zdemontowa-
nych płyt azbestowych z terenu posesji 
jest odpowiednie przygotowanie ich do 
transportu, tj. zapakowanie w opakowa-
nia z folii polietylenowej o grubości nie 
mniejszej niż 0,2mm oraz ułożenie na 
paletach, w miejscu umożliwiającym ich 

Prace w ulicy Wspólnej 
w Zielonce

4 czerwca o poranku rozpoczęto prace związane z utwardzeniem 
nawierzchni gruntowej w ul. Wspólnej w Zielonce. 

Cała ulica uzyska nową, utwardzoną nawierzchnię, zniknie piasek, 
zmielona cegła i tumany kurzu.

Wymiana oświetlenia 
ulicznego w Kobyłce

Władze Miasta Kobyłka są obecnie na ostatniej prostej zmierza-
jącej do wymiany oświetlenia ulicznego na oświetlenie energoosz-
czędne ledowe.

Zakłada się, że do marca 2021 r. będzie jaśniej i bezpieczniej w Ko-
byłce

Zakończono budowę par-
kingu w Radzyminie

Zakończyły się prace przy budowie parkingu przy ulicy POW w 
Radzyminie.

To bardzo duży parking blisko centrum. Już wkrótce pojawią sie tam 
pierwsze autobusy linii R, L31 i linii do Wołomina.

Bezpłatny odbiór azbestu w Markach
Mieszkańcy Marek, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe (eternit) lub planują demontaż pokrycia dachowego z 

płyt azbestowych, będą mogli skorzystać z bezpłatnego odbioru tych wyrobów. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek.

Bilet Metropolitalny 
dla Wołomina

Na ulice powoli wraca ruch, kolejne dziedziny gospodarki wznawiają działal-
ność, wszyscy wracają do swoich prac i przyzwyczajeń. Mieszkańcom gminy Wo-
łomin powrót do zajęć ułatwia Bilet Metropolitalny, który znacznie obniża koszty 
dojazdów do pracy, szkoły i na studia.

Od 08.08.2018 r. do 26.05.2020 r., wydano 8233 bilety metropolitalne w tym:
- 2117 Wołomińskich Kart Mieszkańca 

(od 01.04.2019 r. do 26.05.2020 r.)
- 277 Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior 

(od 01.04.2019 r. do 26.05.2020 r.)
https://wolomin.org/bilet-metropolitalny/

załadunek przy użyciu HDS;

c) odebrana zostanie wyłącznie ilość 
wyrobów zawierających azbest wskazana 
we wniosku.

Dodatkowe informacje w sprawie 
można uzyskać w Urzędzie Miasta Mar-
ki w Wydziale Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w pok. 4 lub pod nr 
tel. (22) 781 10 03 wew. 720.

Uwaga! Zadanie będzie realizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Wołomi-
nie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 
sierpnia 2020 roku!

10 czerwca po raz trzeci będzie moż-
na porozmawiać o historii Zielonki. 
Quiz „Co wiesz o Zielonce” to forma 
spotkania na żywo, podczas którego 
będzie się odpowiadać na zadawane 
przez Ośrodek Kultury i Sportu pyta-
nia. W każde spotkanie OKiS stara  się 
wnieść jak najwięcej informacji, aby 
uczestnicy dowiadywali się nowych 
rzeczy o swoim mieście. 

Formuła ewoluuje. Tym razem poza 
częścią konkursową przygotowano wy-
wiad z gościem, który podzieli się z nami 
swoimi odkryciami dotyczącymi daw-
nych mieszkańców Zielonki. 

facebook.com/okis.zielonka w  środę 
10 czerwca o 19:00.



Wiadomości.pwWiadomości.pw4 Samorząd

Dokończenie tekstu ze str. 1

Zagłosuj na Podwórko Nivea dla Kobyłki!
Podwórko Nivea, jak pisze na swojej 

stronie organizator konkursu, to jedyne 
w swoim rodzaju miejsce, które aktyw-

nie kształtuje sprawność, wiedzę i wy-
obraźnię dzieci. Jego rynkowa wartość to 
250 000 zł.

Możliwość głosowania jest dostępna 
pod adresem: https://podworko.nivea.
pl/2020/lokalizacja/87-kobylka

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 20 lutego 2020r. Wojewoda Mazowiecki 
wydał decyzję Nr 12/SPEC/2020 o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz drogi gminnej nr 430301W, której konieczność 
rozbudowy wynika z  rozbudowy drogi wojewódzkiej. Dotyczy realizacji zadania: 
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z  drogą gminną w  miejscowości 
Krzywica gmina Klembów”.

- działki w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające podziałowi do przejęcia 
pod inwestycję (w  nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Gmina Klembów
obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 442/1 (442/11, 442/12), 421 (421/4, 421/3, 421/5), 448 (448/1, 448/2), 449 (449/1, 
449/2), 450 (450/1, 450/2), 473 (473/1, 473/2), 476 (476/1, 476/2), 477 (477/1, 477/2), 231 
(231/2, 231/1), 150 (150/2, 150/1), 160/3 (160/6, 160/5, 160/4), 160/2 (160/8, 160/7), 160/1 
(160/10, 160/9).
Działki usytuowania obiektu:

- działki w projektowanym pasie drogowym drogi wojewódzkiej podlegające przejęciu na 
rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Klembów
obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 442/11, 421/4, 473/1, 476/1, 477/1, 231/2, 160/6, 160/8, 160/10, 

- działki w projektowanym pasie drogowym drogi gminnej podlegajaące przejęciu nz rzecz 
jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Klembów
obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 421/3, 231/1, 150/2, 160/5, 448/1, 449/1, 450/1, 473/2,

- działki w  istniejącym pasie drogowym należące do jednostki samorządu terytorialnego 
nie podlegające podziałowi:
Gmina Klembów
obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 423, 443/1, 444/1, 445/1, 446/1, 447/1,  

- działki zlokalizowane poza projektowanym pasem drogowym niezbędne dla budowy 
lub przebudowy: istniejącej sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów, 
rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, 
(tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
Gmina Klembów
obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 231 (231/1), 445/2, 445/7, 446/2, 447/2, 231 (231/1), 473 (473/2), 160/2 (160/7), 
160/3 (160/4).

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do 
dokonania wpisów  w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003  r. o  szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w  przypadku, w  którym dotychczasowy 
właściciel lub  użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o  zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość 
i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania 
powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania 
wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z  art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 
„jeżeli decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się 
w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w  celu 
udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 
14 dni od  skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa).

WI-II.7820.2.2.2019.AC

Wołomin oddaje hołd 
generałowi Hallerowi

Życiorys generała Józefa Hallera to gotowy materiał na fi lm. 
Przez lata wytrwałego pięcia się po kolejnych szczeblach woj-
skowej kariery uczestniczył w trzech wojnach. Podczas Bitwy 
Warszawskiej skutecznie dowodził Frontem Północnym. Ten 
czas, tak ważny w naszej lokalnej historii również dla niego był 
wyjątkowy. W bitwie, która na kartach historii zapisała się jako 
"Cud nad Wisłą" uczestniczył już jako członek Rady Obrony 
Państwa oraz jeden z założycieli Armii Ochotniczej. Polsce słu-
żył przez całe swoje życie.

Generał Józef Haller zmarł 4 czerwca 1960 roku w Londynie. 
4 czerwca władze Wołomina oddały hołd tej wybitnej postaci. 

Tłuszcz Dofinansowanie na zakup laptopów!
Gmina Tłuszcz otrzymała dofi nansowanie w kwocie 79 999,94 zł na zakup 26 laptopów w konkursie grantowym "Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Działanie jest współfi nansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.

Zakupione laptopy wraz z dostępem do Internetu zostaną przekazane uczniom z terenu gminy, którzy z powodu braku sprzętu 
nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie pandemii koro-
nawirusa
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Termomodernizacja budynku ko-
munalnego ►

Na ul. Parkowej w Tłuszczu trwają 
prace termomodernizacyjne budynku 
komunalnego. Projekt polegający na wy-
mianie starych pieców na kotły gazowe 
oraz kotły na biomasę w 72 budynkach 
jednorodzinnych zamieszkiwanych 
przez mieszkańców gminy, a także ter-
momodernizację budynku wielorodzin-
nego na os. Borki otrzymał blisko 1,7 
mln zł dofi nansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu to ponad 2,5 mln zł.
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Trasa S8 jako „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA I MEDIACJA 2020

ZASADY KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Starostwo Powiatowe w Wołominie informuje, że od dnia 16 maja 
2020 r. – w wyniku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – 
poszerzony został zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby 
fi zyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie-
zatrudniające innych osób w ciągu roku. 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 
przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne 
oświadczenia: że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostat-
niego roku.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obsza-
rze powiatu wołomińskiego należy umawiać telefonicznie – zgło-
szeń dokonuje się wyłącznie na numer telefonu: 735-736-797 
w następujących dniach i godzinach: poniedziałki 12.00 – 17.00; 
środy 11.00 – 15.00 oraz piątki 8.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje w BIP Powiatu Wołomińskiego www.bip.
powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – 
ROK 2020.

Samorządowcy z powiatu wołomińskiego, przez które przebiega trasa S8, pro-
ponują, by nadać jej nazwę, która upamiętni ludzi i wydarzenia sprzed 100 lat. W 
tym roku z powodu epidemii koronawirusa obchody setnej rocznicy Bitwy War-
szawskiej będą z całą pewnością znacznie skromniejsze niż się spodziewano. „Na-
sze działania nie powinny sprowadzać się jedynie do przekładania zaplanowanych 
wydarzeń. Funkcjonując w tym trudnym okresie powinniśmy szukać nowych 
dróg do godnego uczczenia stulecia Bitwy Warszawskiej, wspólnych inicjatyw, 
które możliwe będą do realizacji, mimo wielu ograniczeń, jakie nakłada na nas 
stan epidemii” – piszą burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wołomińskiego.

Skierowali oni list do Ministra Obro-
ny Narodowej Mariusza Błaszczaka, p.o. 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad Tomasza Żuchowskie-
go, a także do swoich rad miast i gmin, 
z wnioskiem o ustanowienie trasy S8 na 
terenie powiatu wołomińskiego „Aleją 
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”.

„Nowa inicjatywa nie ogranicza się 
jedynie do nadania nazwy drodze eks-
presowej. Ściany jej wiaduktów przecina-
jących drogi lokalne wydają się idealną 
przestrzenią dla coraz popularniejszej 
w Polsce sztuki ulicznej. To doskona-
łe miejsce dla stworzenia murali, które 
upamiętnią poszczególnych Bohaterów 
Bitwy Warszawskiej przybliżając ich syl-
wetki społeczności lokalnej” – dodają 
samorządowcy.

Ich zdaniem, można byłoby tak upa-
miętnić marszałka Józefa Piłsudskiego, 
generała Józefa Hallera, generała Tade-
usza Jordana-Rozwadowskiego, ks. Igna-
cego Skorupkę, Franciszka Latinika, Jana 
Rządkowskiego, Lucjana Żeligowskiego, 
Stefana Waltera, Stefana Pogonowskiego 
i Jana Kowalewskiego.

„Przywołując fragment apelu Rady 
Obrony Państwa z lipca 1920 roku zwra-
camy się Ministra Obrony Narodowej 
Pana Mariusza Błaszczaka, Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
Tomasza Żuchowskiego oraz Państwa 
Radnych o poparcie naszej inicjatywy i 
jej wspólnej realizacji: Jedność, zgoda, 
wytężona praca niech skupi nas wszyst-
kich dla wspólnej sprawy” – zachęcają 
wójtowie i burmistrzowie.

Pod listem podpisali się:

Jacek Orych, 
Burmistrz Miasta Marki

Kamil Michał Iwandowski, 
Burmistrz Miasta Zielonka

Edyta Zbieć, 
Burmistrz Miasta Kobyłka

Krzysztof Chaciński,
Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin

Elżbieta Radwan, 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołomin

Rafał Mathiak, 
Wójt Gminy Klembów

Radosław Korzeniewski, 
Wójt Gminy Dąbrówka

Inwestycje w gminie Tłuszcz

▲ Budowa miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza na os. Długa 
W ramach prac została rozebrana istniejąca nawierzchnia oraz usunięte nieczynne słupy energetyczne. Utwardzono nową na-

wierzchnię, na której powstał chodnik dla pieszych. Wykonano nasadzenia drzew ozdobnych oraz krzewów, a także montaż słu-
pów oświetleniowych solarnych zasilanych światłem naturalnym. 

Koszt realizacji wynosi 475 tys. zł. Na zadanie udało się pozyskać dofi nansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 190 tys. zł. 

Przebudowa budynku Stacji Kolejowej w Jarzębiej Łące na 
potrzeby fi lii Biblioteki Publicznej ►

W 2016 roku dzięki staraniom burmistrza Tłuszcza Pawła 
Bednarczyka Gmina Tłuszcz przejęła z rąk kolejarzy budynek 
i działkę przy peronach. Złożono projekt do Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa na gruntowny remont budynku, 
dzięki czemu udało się pozyskać dofi nansowanie w kwocie bli-
sko 400 tys. zł. Całość zadania opiewa na ponad 700 tys. zł. 

Patrząc na efekty można śmiało stwierdzić, że zabytkowy bu-
dynek dworca kolejowego w Jarzębiej Łące przeszedł całkowitą 
modernizację. 

W ramach prac w budynku zostaną ocieplone przegrody zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 
zakupiony kontener kotłowni gazowej. Oprócz tego, odbędzie się montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku, montaż 
instalacji ciepłej wody użytkowej oraz budowa instalacji gazowej.
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Wirtualny świat MOKu w Kobyłce
O obecnej i przyszłej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. Jerzego Tur-

ka w Kobyłce rozmawiam z Panią Dyrektor tego ośrodka - Agnieszką Kacprzak.

Sylwia Kowalska: Co jest przede 
wszystkim przedmiotem Pani zain-
teresowań, jako Dyrektora MOK w 
Kobyłce, w trudnych czasach korona-
wirusa?

Agnieszka Kacprzak: Obecna sytuacja 
spowodowała, że bardzo szybko musieli-
śmy się dostosować i nauczyć pracować 
w nowej rzeczywistości. Od samego 
początku chcieliśmy mieć stały kontakt 
z naszymi odbiorcami i instruktorami, 
z którymi na co dzień współpracujemy. 
Okres ten zmobilizował nas do założenia 
kanału MOK na YouTube, dzięki które-
mu udostępniamy dla wszystkich osób 
fi lmy, na których prezentujemy zajęcia, 
wydarzenia i inne aktywności kulturalne 
w formie online. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie dotrzeć nie tylko do naszych 
stałych użytkowników ale i do całej lo-
kalności społecznej Kobyłki. Do tej pory 
pracowaliśmy zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem wydarzeń kultural-
nych na ten rok. Niestety wiele z nich 
musieliśmy odwołać bądź przełożyć na 
rok 2021.

Cały zespół Pracowników MOK, pra-
cuje nad udoskonalaniem wdrożonych 
technologii, staramy się być stale w kon-
takcie z instruktorami, planujemy dzia-
łania na nowy rok kulturalny licząc, że 
wszystko szybko wróci do normalności. 
Nasza praca sprawia, że kultura, eduka-
cja kulturalna i obywatelska są dostępne 
dla każdego na wyciągnięcie ręki. Teraz 
wystarczy komputer lub smartfon, by 
móc skorzystać z oferty, udostępnianej 
przez nas. Nie rezygnujemy z kontaktu 
z widzami, odkrywając nowe sposoby 
docierania do odbiorców. W wolnych 
chwilach intensywnie pracujemy nad 
wizualną częścią naszego obiektu. Jed-
nocześnie proszę o trzymanie kciuków, 
gdyż złożyliśmy wniosek z programu 
dotacyjnego NCK „Kultura w sieci”, do-
tyczący naszego wirtualnego MOK Ko-
byłka, otrzymane wsparcie zapewniło by 
nam możliwość szerokiego działania w 
sferze kulturalnej w wersji online

- Jakie obszary działalności MOKu 
cieszą się teraz największym zaintere-
sowaniem?

- Działalność MOKu na dobre prze-
niosła się w świat wirtualny. Jako pierw-
sze zajęcia zaproponowaliśmy zajęcia z 
nauki gry na gitarze klasycznej z Krzysz-
tofem Zawdką gitarzystą Jary Oz, indy-
widualnie poprzez aplikację Messenger, 
fi lmiki nagrała również na stałe z nami 
współpracująca Pani Joanna Binert ofe-

rując ćwiczenia dla osób 60-65+. Kolej-
nym krokiem było zaangażowanie wiele 
osób z nami współpracujących i tak o 
to ukazały się zajęcia taneczne z Natalią 
Ilach : Dance Mix, Latino solo – salsa i ta-
niec towarzyski, 3 odcinki zajęć umuzy-
kalniających dla najmłodszych z Miruną 
Chypś. Zaproponowaliśmy również 4 
spektakle teatralne dla dzieci – „Plastuś”  
zrealizowanych przez Teatr Wariacja. 
Mandaryna zaprasza na lekcje hip hopu 
w 4 odcinkach. Niebawem ukażą się 
kolejne lekcje online min. 3 spotkania z 
zajęć Handmade – z Angeliką Jarząbek, 
Capoeira z Agatą Kołodziej. W planach 
mamy zajęcia z naszą Miejską Orkiestrą 
Dętą , małą niespodziankę muzyczną 
oraz wiele fi lmików o kulturze, kuchni, 
warsztaty, spektakle oraz wywiady.

- Czego wciąż brakuje w Kobyłce, od 
strony kulturalnej, i z czego to wynika?

- Jednym z marzeń chyba każdego 
Dyrektora Ośrodka Kultury jest do-
stępność sali widowiskowej w swoim 
obiekcie, której nam niestety brakuje… 
Zdecydowanie dawałaby to nam szer-
sze możliwości działania pod względem 
wielu wystaw, spektakli, koncertów, czy 
spotkań autorskich. Brak tego wynika 
po pierwsze z możliwości lokalowych 
budynku a po drugie z braku środków 
fi nansowych…ale nie poddajemy się i 
szukamy ich w wielu projektach dota-
cyjnych.

- Co uważa Pani za swój największy 
sukces jako dyrektora Ośrodka Kultu-
ry w Kobyłce?

- 30.01.2020 roku myślę, że to hi-
storyczny dzień dla MOK Kobyłka po 
przeszło 12 latach udało nam się spełnić 
wszystkie dotychczas wydane decyzje 
Komendanta Powiatowej Straży Pożar-
nej w Wołominie. Pierwszy raz w dzia-
łalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. 
Jerzego Turka działającego przy Alei Jana 
Pawła II 22, po uwzględnieniu wyników 
czynności kontrolno – rozpoznawczych 
została wydana 3 letnia opinia potwier-
dzająca spełnienie w użytkowanym 
obiekcie wymagań ochrony przeciw-
pożarowej. Jesteśmy niezwykle dumni i 
szczęśliwi, że udało nam się dokończyć 
sprawę ciągnącą się tak wiele lat do koń-
ca. W naszym Ośrodku Kultury możemy 
się teraz czuć naprawdę bezpiecznie. Nie-
mniej jednak stale będziemy podnosić 
bezpieczeństwo starając się doposażać 
budynek w coraz to nowsze technolo-
gie poprawiające komfort nasz a przede 
wszystkim naszych użytkowników. I tu 

pragnę podziękować  za nieocenione 
wsparcie i pomoc Komendantowi Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wołominie - 
Andrzejowi Wysockiemu, Burmistrzowi 
Miasta Kobyłka – Edycie Zbieć i wszyst-
kim pracownikom za zaangażowanie w 
poprawę bezpieczeństwa w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Kobyłce!!! To nasz 
wspólny sukces!!!

Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne 
to sporym sukcesem był Koncert ko-
lęd w wykonaniu Haliny Mlynkowej 
z zespołem akustycznie w Parafi i Św. 
Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Był 
to naprawdę magiczny wieczór prze-
pełniony piękną muzyką i wykonaniem 
artystycznym na najwyższym poziomie. 
Koncert dostarczył mieszkańcom Kobył-
ki niezapomnianych wrażeń a ogromna 
wrażliwość gwiazdy pozostanie na długo 
w naszych wspomnieniach.

- Praca Dyrektora MOK, to nie tylko 
organizowanie koncertów, występów i 
wystaw, to również współpraca z wie-
loma fi rmami i instytucjami. Z jakimi 
instytucjami kobyłkowski MOK najści-
ślej współpracuje?

- Myślę, że najprościej można odpo-
wiedzieć, że ze wszystkimi ponieważ 
jesteśmy otwarci na współpracę z każdą 
fi rmą i instytucją wszystko zależy od 
obszaru działania w danej chwili. Ciągle 
poszukujemy okazji do nowych spotkań, 
partnerstw i pomysłów do działania. 
Dlatego chętnie nawiążemy współpracę 
z grupami nieformalnymi, stowarzysze-
niami, organizacjami pozarządowymi 
czy przedsiębiorcami jesteśmy tu dla 
Was.

- Jakie są plany Pani i całego Miej-
skiego Ośrodka Kultury po powrocie 
do normalności w funkcjonowaniu 
kraju?

- Pandemia to trudny czas dla sektora 
kultury, uderza nie tylko w artystów ale 
i w odbiorców, dlatego postaramy się 
jak najszybciej w miarę możliwości i w 
zgodzie z zasadami powrócić do naszych 
wszystkich dotychczasowych  aktywno-
ści, które myślę, że stale będą wzrastać. 
Nie ukrywam, że być może niektóre 
aktywności kulturalne na stałe zostaną 
w wersji online i idealnie wypełnią nasz 
kalendarz wydarzeń. Tymczasem zapra-
szam do odwiedzania naszego Kanału na 
YouTube i życzę dużo cierpliwości w tej 
naszej nowej rzeczywistości!

Rozmawiała Sylwia Kowalska
fot. Marcin Żebrowski

Uroczyste otwarcie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Ząbkach
W poniedziałek 1 czerwca została uroczyście otwarta fi lia Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej z Zielonki z siedzibą w Ząbkach przy Batorego 62a.

Zadaniem poradni będzie wsparcie 
psychologiczne, logopedyczne oraz pe-
dagogiczne dzieci  i młodzieży z Ząbek, 
których szacowana liczba wynosi ok. 10 
tysięcy osób. Otwarcie nowej poradni 
było możliwe, dzięki podpisanemu w 
maju b.r. przez Starostę Adama Lubiaka 
i członka Zarządu Powiatu Grzegorza 
Siwka porozumienia z Burmistrz Ząbek 
Małgorzatą Zyśk  w sprawie współfi nan-
sowania działalności nowej placówki.

W trakcie uroczystości Starosta Adam 
Lubiak wyraził podziękowanie wszyst-
kim osobom zaangażowanym w utwo-
rzenie nowej fi lii poradni w Ząbkach, w 
szczególności Wicestaroście Robertowi 
Szydlikowi oraz członkowi Zarządu Po-
wiatu Grzegorzowi Siwkowi, burmistrz 
Małgorzacie Zyśk, Dyrektor Poradni 
Małgorzacie Zawadyl. Zapotrzebowanie 

na wsparcie dzieci i młodzieży jest nie-
zwykle ważne i potrzebne, w związku z 
szybkim rozwojem miasta  i wzrostem 
liczby mieszkańców Ząbek.

W uroczystym przecięciu wstęgi 
uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP 
Piotr Uściński, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary 
Wnuk, Wicestarosta Wołomiński Robert 
Szydlik, Członek Zarządu Powiatu Wo-
łomińskiego Grzegorz Siwek, Burmistrz 
Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk, Wice-
przewodniczący Komisji Dziedzictwa 
Narodowego, Kultury  i Współpracy z 
Jednostkami Samorządu Terytorialnego 
Adam Łossan oraz Radny Powiatu Wo-
łomińskiego Sławomir Pisarczyk.

Więcej informacji na temat działalno-
ści placówki można uzyskać na stronie 
http://www.pppzielonka.pl/.

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofi nansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego 

w ramach umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na 
kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
zasięg działania punktu: gminy Marki, 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 zachę-
camy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej w czasie dyżuru dys-
pozytora i konsultacji u specjalistów w formie on-line.

Szczególnie narażone na stres są teraz osoby:
- pracujące w obsłudze klienta (ekspedienci, recepcjoniści, urzędnicy etc.)
- personel medyczny
- kierowcy transportu miejskiego
- osoby starsze i przewlekle chore, a także ich bliscy
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub znasz osobę szczególnie narażoną na stres, możesz/moż-

na do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za pośrednictwem maila)  na 
rozmowę w innym terminie.

Jesteśmy dla Was:
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
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Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

OGŁOSZENIA DROBNE

Tok-frez 
Toczenie, frazowanie, ostrzenie 

narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate 

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

SPRZEDAM DZIAŁKI 
BUDOWLANE

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

Tel. 603 677 024

Dokończenie tekstu ze str. 1

I edycja konkursu The Voice 
of Powiat rozstrzygnięta

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Kategoria wiekowa 10-14 lat 
I MIEJSCE – Szymon Wolak 
II MIEJSCE – Hanna Kostrzewa 
III MIEJSCE – Wiktoria Trojanek

Kategoria wiekowa 15-19 lat 
I MIEJSCE – Maria Janusz 
II MIEJSCE – Olga Getka 
III MIEJSCE – Klaudia Cituk

Warto zaznaczyć, że ufundował Nagrodę Specjalną dla fi nałowej 11 - nagranie 
singla w profesjonalnym studiu muzycznym wspólnie z Izabela Szafrańską, fi nalistką 
konkursu Voice of Poland.

Kocham śpiewać. 
Kocham swoją pracę

Beata Kurda to wspaniała, utalentowana wokalistka, którą możemy pamiętać z udziału w programie X FACTOR, gdzie 
występowała z zespołem SOUL CITY. To także kochająca swoją pracę instruktorka wokalna. Teraz możemy uczęszczać na 
zajęcia prowadzone przez Panią Beatę online.

Sylwia Kowalska:  Jest Pani instruk-
torem wokalnym w Ząbkach i Mar-
kach. Łatwo uczyć śpiewu?

Beata Kurda: To nie jest łatwe zajęcie. 
Musimy pamiętać, że to paca „na żywym 
organizmie”. Każdy uczeń jest inny, każ-
dy ma inną wrażliwość, każdy ma inne 
możliwości, każdy szuka w śpiewaniu 
czegoś innego. Nauczyciel śpiewu to nie 
tylko osoba, która musi wiedzieć jak 
technicznie poprowadzić głos, aby słu-
żył nam jak najdłużej i najpiękniej, ale to 
również osoba, która musi być swego ro-
dzaju pedagogiem, a czasem nawet psy-
chologiem. Często nasze ograniczenia 
wokalne nie wynikają jedynie z braku 
wiedzy, czy umiejętności, ale z psychiki, 
z ograniczeń, lęków, braku poczucia bez-
pieczeństwa. Myślę, że nauczyciel śpiewu 
musi być dla swojego ucznia przyjacie-
lem i służyć mu wsparciem.

- W Mareckim Ośrodku Kultury 
trwają zapisy na kursy śpiewu online. Jak 
będą wyglądać zajęcia w tych trudnych 
dla wszystkich czasach koronawirusa?

- Minął ponad miesiąc odkąd za-
mknięte są ośrodki kultury. Długo 
wzbraniałam się przed taką formą za-
jęć, bo wiem, że mino wielkich starań, 
zajęcia będą w jakiś sposób uboższe. 
Chociażby ze względu na możliwości 
techniczne. Ja uwielbiam realny kon-
takt z uczniami. To jakie emocje między 
nami krążą, jak następuje wymiana ener-
gii. Tyle było jednak próśb o spotkanie 
choćby w przestrzeni wirtualnej, że nie 
mogłam się nie zgodzić. To trudny czas 
dla nas wszystkich, a muzyka może być 
(jest!!!) pomocna w przetrwaniu go. My-
ślę, ze dzieciaki, młodzież powinni mieć 
choćby namiastkę rzeczywistości, w któ-
rej żyły zanim zaczęła się pandemia i izo-
lacja społeczna. Spotkanie i pośpiewanie 
choćby w przestrzeni wirtualnej będzie 
taką właśnie namiastką normalności dla 
niektórych.

Zajęcia będą prowadzone na dostęp-
nych dla wszystkich komunikatorach 
internetowych.

- Czy śpiew może być rodzajem te-
rapii?

- Nie tylko może być, ale jest. Istnieje 
pojęcie muzykoterapii, która jest wyko-
rzystywana w różnych terapeutycznych 
celach. Jest to dziedzina naukowa posłu-
gująca się muzyką, lub jej elementami w 
celu przywracania zdrowia lub poprawy 
funkcjonowania osób z różnorodnymi 
problemami natury emocjonalnej, fi -
zycznej lub umysłowej. Muzyka może 
być lekiem na całe zło – ja w to wierzę. 
Na pewno pomaga w przeżywaniu 
emocji, wszystkich: łagodzi te trudne, 
wzmacnia te pozytywne. Polecam. Słu-
chanie, muzykowanie, śpiewanie...

- Czy każdy nadaje się do tego, by 
uczyć się śpiewu? Nawet osoby z nie-
zbyt kryształowym głosem?

- Na naukę nigdy nie jest za późno - 
śpiewu też. Przede wszystkim muzykę 
trzeba kochać, czuć, mieć ją w sercu. 
Śpiewamy po to, żeby przekazać emocje, 
powiedzieć o czymś ważnym, o czymś co 
nas dotyka, interesuje,  zastanawia. Waż-

ne, żeby w śpiewaniu być wiarygodnym 
i szczerym - to zawsze działa, nawet jeśli 
nasz głos nie jest krystaliczny.

- Co się dzieje podczas warsztatów, 
kiedy ludzie zaczynają używać swojego 
głosu?

- Czary;-) To wiele emocji, emocji 
związanych właśnie z otwieraniem się na 
coś nowego. Każdy z nas porusza się po 
gruncie, który jest nam znany. Nakłada-
my na siebie taką ramę, w której czujemy 
się bezpiecznie. Wyjście poza strefę kom-
fortu jest dla jednych łatwiejsze i sprawia 
wiele radości, dla innych jest krępujące 
i trwa dużo dłużej. Wachlarz emocji 
podczas pracy z głosem jest olbrzymi od 
euforii, po złość i łzy. Głos to podstawa 
komunikacji, używamy go nie tylko do 
śpiewania. Prawidłowa, świadoma praca 
głosem pomaga nie tylko w śpiewie, ale 
pozwala zrozumiale się komunikować. 
W momencie, kiedy mówimy niedbale 
(artykulacyjnie, emisyjnie, źle używając 
oddechu) to tak jakbyśmy nabazgrolili 
coś na kartce i kazali komuś przeczytać. 
Jest to dla naszego rozmówcy mało kom-
fortowe, skupia się nie tyle na tym jaki jest 
sens naszej wypowiedzi, a jedynie próbu-
je zrozumieć słowa, które wypowiadamy. 
Gdy używamy naszego głosu poprawnie, 
dbając o oddech, emisję i artykulację to 
tak jakbyśmy najpiękniejszym pismem 
napisali list. Nasz rozmówca czerpie z 
rozmowy o wiele więcej niż tylko słowa, 
może skupić się na sensie, emocjach i z 
chęcią prowadzi rozmowę.

- Co oprócz głosu jest niezbędne by 
zostać dobrym piosenkarzem?

- Żeby zostać piosenkarzem to w su-
mie nic;-), ale żeby zostać artystą to poza 
technicznymi umiejętnościami (emisją, 
artykulacją, oddechem) myślę, że chary-
zma. Swego rodzaju unikalność: w bar-
wie, w interpretacji, w emocjach, świa-
domość własnego ciała. Poza głosem 
jest przecież komunikacja pozawerbalna 
– jakże istotna, w obecnych casach. Ar-
tysta musi mieć coś ważnego, ciekawego, 
mądrego do przekazania aby miał swo-
ich wiernych słuchaczy i fanów.

- Jakie style muzyczne są teraz prefe-
rowane wśród Pani uczniów?

- Młodzież ma bardzo szeroki wa-
chlarz zainteresowań muzycznych. Od 
poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej 
przez pop, soul, gospel, po musical. 
Młodsi uczniowie często inspirowani są 
tym czego słuchają rodzice i nie ukry-
wam, że czasem trzeba posuwać im rze-
czy odpowiednie dla nich. Bardzo dbam 
o to, aby moi uczniowie śpiewali teksty, 
które są w stanie opowiedzieć własnymi 
słowami,  mogą być im bliskie,  są dosto-
sowane emocjonalnie stylistycznie do 
ich wieku. Bo w śpiewaniu najważniejsza 
jest prawda. A jak słuchamy dziewięcio-
letniej dziewczynki, która śpiewa o nie-
szczęśliwej miłości i rozstaniu z mężczy-
zną z którym łączyła ją bliskość nie tylko 
emocjonalna, to coś tu nie gra. Lepiej, 
żeby śpiewała np. o przyjaźni prawda?

- Jak kształtuje się Pani kariera wo-
kalna?

- Kocham śpiewać i kocham swoją 

pracę. Z wykształcenia jestem pedago-
giem. Scena uzależnia,  jest jak narkotyk. 
Jeśli tylko mam okazję na niej stać to czu-
je się tak, jakbym Boga złapała za nogę. 
Jestem wdzięczna za to co jest. Czasem 
zaśpiewam recital, czasem wystąpię go-
ścinnie w jakimś projekcie, rok rocznie 
śpiewam chórki podczas Krajowego Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czy 
innych telewizyjnych projektach. Udział 
z zespołem SOUL CITY w X FACTOR 
to przygoda życia, której nie zapomnę 
nigdy, ale również kocham swoją pracę. 
Lubię uczyć, uwielbiam energię młodych 
ludzi, czuję, że to jest to co powinnam 
oddać światu. W ten sposób łączę przy-
jemne z pożytecznym. Jestem dumna z 
każdego najmniejszego sukcesu swoich 
podopiecznych. Na przykład, gdy moja 
uczennica, która nigdy nie występowa-
ła publicznie zdobywa się na odwagę i 
trzęsąc się jak galaretka wiśniowa wy-
chodzi jednak na scenę i śpiewa piosen-
kę do końca, nie uciekając ze sceny i nie 
zalewając się łzami. Wiem po prostu, 
że zrobiła coś dla siebie, przekroczyła 
właśnie jakąś swoją granicę, wyszła ze 
strefy komfortu i poradziła sobie. To ją 
wzmocniło, a przecież o to chodzi. Jeśli 
do tego zaśpiewała czysto, poprawnie ar-
tykulacyjnie i dała ludziom trochę swo-
ich emocji to już pełen sukces. I jej i mój;. 
Wspaniale jest dawać coś drugiemu 
człowiekowi. Obie role: artysta i pedagog 
właśnie to dają. Stojąc na scenie dajemy 
ludziom rozrywkę (odsłaniamy cząstkę 
siebie, dajemy radość, wzruszenie…). 
Ucząc przekazujemy swoją wiedzę dalej, 
dajemy możliwość przeżywania emocji 
na scenie i dzielenia się nimi. Czekam, aż 
będzie można znowu spotkać się w rze-
czywistości zarówno z publicznością jak 
i z moimi uczniami. Oby do szybkiego 
zobaczenia;-)

Rozmawiała Sylwia Kowalska
for. Bogdan Śladowski
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Przypomnijmy, gazeta funkcjonuje od 2013 roku zarówno w wersji papierowej, 
jak i internetowej.  Uwzględniając liczne postulaty ze strony Czytelników posta-
nowiliśmy zmienić stronę internetową gazety, czyniąc  ją bardziej przejrzystą, i co 
najważniejsze, wypełnioną po brzegi najnowszymi informacjami. Teraz, w jednym 
miejscu, znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze zapowiedzi wydarzeń kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych. 

Dzięki temu nie ominie Was nic ważnego, co będzie miało się wydarzyć na terenie 12 gmin powiatu wołomińskiego.
Ponadto serwis oferuje najświeższe aktualności, usystematyzowane w trzech kategoriach: samorządowe, społeczne i kulturalno-

-sportowe. Te z kolei dzielą się na bardziej szczegółowe podkategorie.
Serdecznie zapraszam do lektury

Mirosław Oleksiak - redaktor naczelny
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