
1Numer 1 (4), 21 kwietnia 2011 GAZETA WOŁOMIŃSKA

GAZETA WOŁOMIŃSKA
BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ                  • Nr 1 (4) 21 KWIETNIA 2011

W skład kapituły, która spośród 
nominowanych wyłoniła „wyda-
rzenie roku” weszli przedstawiciele 
lokalnych mediów, Rady Miejskiej 
w Wołominie, Burmistrza Wołomina, 
Towarzystwa Przyjaciół Wołomina 
oraz Powiatowego Związku Kupców. 
Wręczenie nagród nastąpiło 6 kwiet-
nia 2011 roku. W imieniu zarządu 
PKS „WWL”, wyróżnienie odebrali: 
Robert Rasiński oraz Emil Wiatrak.

– Cieszę się, że zostaliśmy wyróż-
nieni przez Szanowną Kapitułę. Co 
prawda nie mogłem być na wręcze-
niu nagród, ale uważam, że to wyróż-
nienie jest przede wszystkim sukce-

sem zawodników, bez których liga 
by nie istniała. – stwierdził Mariusz 
Brzeziński, prezes PKS „WWL”.

W kwietniu 2010 roku ruszył pierw-
szy sezon PLP, w którym miało wziąć 
udział do 12 drużyn. Zainteresowanie 
przerosło jednak oczekiwania organi-
zatorów – zgłosiło się aż 16 zespołów 
(blisko 250 zawodników). W edycji 
jesiennej, liczba ta urosła do 24 dru-
żyn (blisko 350 osób). Wśród zawod-
ników jednej z drużyn (FC Torstar), 
znalazł się między innymi Tomasz 
Sokołowski (ur. 1970 r.) 11-krotny 
reprezentant Polski, który w barwach 
Legii Warszawa rozegrał 291 spotkań 
i strzelił 42 gole. Rozgrywki były 
regularnie opisywane w większości 
lokalnych tytułów prasowych.

– Powiatowy „Orlik” przy Zespole 

Twórcą „Najwartościowszego wydarzenia roku 2010” w kategorii osoba fi zyczna został Eugeniusz Dembiński natomiast 
w kategorii „instytucja” został uznany Powiatowy Klub Sportowy „WWL”, za organizację Powiatowej Ligi Piłkarskiej (PLP). 
Wśród nominowanych znalazły się także: Muzeum im. Zofi i i Wacława Nałkowskich oraz Ośrodek Dokumentacji Etnografi cz-
nej. 
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wa Liga Piłkarska NIE jest projek-
tem komercyjnym, nastawionym na 
zysk, więc tym bardziej cieszy nas 
regularnie wzrastająca liczba dru-
żyn. – stwierdził Mariusz Brzeziński 
– Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zawodnikom, sędziom, dyrekcji Ze-
społu Szkół przy ul. Legionów, Sta-
rostwu Powiatowemu, animatorom 
sportu na „Orliku”, Pani Lindzie 
Gajewskiej, Pawłowi Stańczukowi, 
Łukaszowi Rasińskiemu, lokalnym 
mediom oraz fi rmom Kazinstlabud, 
Eskimo i Puławski.

Z kolei Robert Rasiński dodaje: –
Dziękujemy również naszym rodzi-
nom za wyrozumiałość, ponieważ 
większą część niedzieli, zamiast po-
święcać bliskim, poświęcamy PLP. 
Jeszcze raz Dziękujemy.

Rozgrywki piłkarskie to niewąt-
pliwie priorytet i „oczko w głowie” 
Powiatowego Klubu Sportowego 
„WWL”. Jednak cały czas zgłaszają 
się do Klubu nowe osoby z różnymi 
ciekawymi pomysłami. Być może, 
już w maju, PKS „WWL” ruszy/
wesprze nowe rozgrywki koszykar-
skie. Wszystkich chętnych do pracy 
społecznej w dziedzinie sportu za-
praszamy do współpracy z Klubem 
„WWL”. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.plp.wolomin.
pl

Informacja prasowa PKS WWL

Nagrodzeni: Emil Wiatrak i Robert Rasiński oraz Mariusz Dembiński
odebrał nagrodę w imieniu Eugeniusza Dembińskiego.

Prezes TPW Jan Tokarski i Anna Wojtkowska.

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, prezes Związków Kupców PW Roman Borowski i Jan Tokarski.
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Kazimierz Andrzej Zych

Słowa te jak za czasów PRL wy-
cięto, ocenzurowano… Precyzyjnie 
dobrana data i sposób to typowe za-
chowanie minionej epoki, w dzisiej-
szej Rosji ciągle aktualne. Tak jak 
podstępnie nocą ukradziono pierw-
szy pomnik katyński z Powązek, tak 
również pod osłoną nocy zgarniano 
zapalone znicze i niespodziewanie 
zamontowano na Krakowskim Przed-
mieściu tablicę o nieuzgodnionej 
z nikim treści upamiętniającą śmierć 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i to-
warzyszącym mu 95 osobom. Ci, co 
to zrobili liczyli na to, że sprawę się 
„odfajkuje” i będzie spokój. Jest to 
niezrozumiała i poniżająca uległość 
polskich władz wobec Rosji, a jej 
początek miał  miejsce w odsłonięciu 
pomnika bolszewickiego w Ossowie, 
jak pisały media również autorstwa 
tego samego dyżurnego artysty – 
twórcy tablicy przy Pałacu Namiest-
nikowskim i pomnika na Powązkach. 
Na placu boju 1920 roku pod Osso-
wem nie przypadkiem uzgodniono 
z rosyjską ambasadą datę jego odsło-
nięcia 14-15 sierpnia, właśnie w trak-
cie obchodów 90. rocznicy „Cudu 
nad Wisłą”. Rosja – podmieniając 
naszą tablicę opisaną faktem histo-
rycznym, niszcząc dowody dot. ka-
tastrofy smoleńskiej, bądź to stosując 
wyjątkową opieszałość w oddawa-
niu pozostałych, jak wrak samolotu 
i czarne skrzynki – testuje władze 
polskie, by wyciągnąć wnioski w ja-
kim stopniu polski rząd jest osłabiony 
i nie zdolny do reakcji. Zdecydowanie 
możemy stwierdzić, że wielokrotnie 
działania rządu premiera Tuska dały 
temu testowi wynik pozytywny, sa-
tysfakcjonujący stronę rosyjską. Sło-

Podmiana, a raczej skandaliczne zagarnięcie ufundowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 
tablicy upamiętniającej miejsce tragedii smoleńskiej, to profesjonalnie przygotowana przez Rosję 
prowokacja polityczna i dalsze testowanie polskich władz i zachowań Polaków. Na podmienionej 
tablicy smoleńskiej zabrakło słów o celu lotu 96 pasażerów samolotu i ludobójstwie katyńskim.
wa ministra Millera – szefa polskiej 
komisji katastrofy – tuż po opubliko-
waniu raportu MAK są powalające, 
oznajmił on, że polski raport będzie 
dla Polski jeszcze bardziej rażący. 
W ślad za nim idzie opublikowane 
stanowisko Prokuratora Generalne-
go Andrzeja Seremeta przesądzające 
o wykluczeniu teorii zamachu. Teo-
rię zamachu wykluczono właściwie 
a priori, z góry – nie będąc jeszcze 
w posiadaniu podstawowych do-
wodów. Także brak zdecydowanej 
reakcji ministra MSZ Radosława 
Sikorskiego na upokarzające Polskę 
zagarnięcie tablicy w Smoleńsku są 
tego niezbitym dowodem. Zastana-
wiające jest zachowanie Sikorskiego, 
a raczej jego brak w ewidentnych 
chwilach ataku politycznego na Pol-
skę, chociażby: sprawa nazwania 
przez rosyjskich polityków najwyż-
szego szczebla przedwojennego mi-
nistra RP – Józefa Becka agentem, 
wskazanie Polski jako odpowiedzial-
nej za wybuch drugiej wojny świato-
wej, czy ciągle powtarzane kłamstwa 
katyńskie zgodnie z którymi mord na 
polskich jeńcach w ocenie Rosji nie 
jest zbrodnią ludobójstwa. W takich 
sprawach upokarzających Polskę 
i Polaków minister Sikorski milczy, 
za to jest bardzo aktywny w walce 
przeciwko opozycji. Podmiana tabli-
cy smoleńskiej w przeddzień wizyty 
władz polskich i rodzin tragicznie 
poległych w katastrofi e pod Smoleń-
skiem, skutkuje jedyną reakcją Pol-
ski na nasze poniżenie – złożeniem 
wieńców pod brzozą, o którą zaha-
czył prezydencki samolot. Milczenie 
prezydenta Rosji podczas uroczysto-
ści w Katyniu oraz złożenie przez 
niego wieńca z szarfą bez żadnego 
napisu, w polityce międzynarodowej 
a szczególnie dla Polski jest bardzo 

wymowne i jednoznaczne w kontek-
ście zamiany tablicy w lesie smoleń-
skim. Reagując w ten sposób dajemy 
Rosji dalej zielone światło dla jej 
nikczemnych i poniżających działań. 

 Jaka będzie kolejna prowokacja 
Rosji? Kiedy ich decydenci dojdą do 
wniosku, że Polska wróciła w strefę 
wpływów rosyjskiego imperium, za-
leży tylko od nas samych i czy damy 
Rosjanom kolejne sygnały swojej 
słabości, zamiast stanowczego NIET. 

Przygotowywane w całym kraju 
rocznicowe uroczystości upamiętnia-
jące największą w dziejach państwa 
polskiego katastrofę, w której zginęli 
dwaj prezydenci II i III Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Ryszard Kaczo-
rowski i Lech Kaczyński, wszyscy 
główni dowódcy Wojska Polskiego, 
parlamentarzyści oraz wielu wybit-
nych Polaków – w niektórych mia-
stach naszego kraju nie mogły dojść 
do skutku lub je ograniczano do 
minimum stosując różnego rodzaju 
utrudnienia. Zaplanowane uroczy-
stości z odsłonięciami tablic czy 
pomników w wielu miejscach były 
z trudem organizowane, a to ze stra-
chu różnych decydentów państwo-

wych czy samorządowych, a nawet 
tych od których właśnie w tak trud-
nych chwilach naszej Ojczyzny wy-
magane jest wsparcie moralne i du-
chowe. Jedni komplikowali obchody 
z pobudek czysto politycznych, inni 
ze zwykłego strachu, by tylko nie 
narazić się obecnej propagandzie po-
litycznej, a jeszcze inni ze zwykłego 
wygodnictwa w myśl zasady „ani 

w lewo ani w prawo – dobrze jest 
stać po środku”. Dziwną sytuację 
mieliśmy w Wołominie gdzie przy-
gotowany i przyjęty przez Społeczny 
Komitet Budowy, projekt skromne-
go pomnika tragedii smoleńskiej, 
który miał stanąć w naszym mieście 
właśnie tuż obok wołomińskiego 
pomnika katyńskiego przy kościele 
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
– z przyczyn niezrozumiałych dla nas 
społeczeństwa, chcącego oddać hołd 
wielkim Polakom nie doszedł do 
skutku. Powstały kilka miesięcy temu 
Społeczny Komitet przygotował nie-

zbędne projektowe dokumenty do 
realizacji budowy. W miarę zbliżają-
cej się pierwszej rocznicy tragedii 10 
kwietnia 2010 r. było już wiadomo – 
że odciągająca się z przyczyn absolut-
nie niesprecyzowanych zgoda właści-
ciela terenu na budowę nie zapadnie. 
Padły słowa może nie teraz, może za 
rok, może w innej formie, a może da-
lej w kierunku płotu - pokazały ase-

kuracyjne oblicze akcentujące zacho-
wawczość i wyczekiwanie na inne 
czasy. Choć na początku była pełna 
akceptacja i zapał, niespodziewanie 
nastąpił nagły zwrot motywowany 
dziwnymi uzasadnieniami. Przykro, 
ale zabrakło tak znanego Polakom 
zdecydowania w sprawy narodowe, 
a przede wszystkim dobrej woli, 
odwagi w podjęciu słusznej i pa-
triotycznej decyzji. Wysiłek i zapał 
tak wielu ludzi zaangażowanych 
w kilka chrześcijańsko – patriotycz-
nych przedsięwzięć nie może do dziś 
doczekać się akceptacji. Cieszy nas 

Prace plastyczne młodzieży wołomińskich szkół.
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niezmiernie wsparcie Jego Ekscelen-
cji Ks. Abp Henryka Hosera, który 
przychylnie odniósł się do takiej for-
my oddania hołdu tragicznie zmarłej 
elicie państwa polskiego. Mamy głę-
boką nadzieję, że dojdzie do szczęśli-
wego fi nału i szybkiego postawienia 
godnego i oczekiwanego pomnika 
może już w innym miejscu. Należy 
dodać, że tu na Ziemi Wołomińskiej 
gościliśmy wielu z tragicznie zmar-
łych, wyjątkowych osobistości, któ-
re leciały na jubileuszowe obchody 
rocznicy ludobójstwa katyńskie-
go m.in.: Prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego, Stefana Melaka, 
Macieja Płażyńskiego, czy aktora 
Janusza Zakrzeńskiego. Prezydent 
Lech Kaczyński miał uczestniczyć 
14 sierpnia 2010 r. w uroczystościach 
90. rocznicy „Cudu nad Wisłą” 
w Ossowie. Tegoroczne wołomiń-
skie obchody rocznicy ludobójstwa 
katyńskiego, ale i jednocześnie trage-
dii smoleńskiej były bardzo skromne 
w stosunku do lat ubiegłych, bez sy-
ren, bez bijących dzwonów o godz. 
8.41, bez pomnika, bez ogłoszeń 
gminnych i bez apelu poległych. 
Gdzie podział się ten patriotyczny 
Wołomin ?

Na uznanie zasługuje zorganizo-
wanie obchodów Światowego Dnia 
Pamięci Ofi ar Katynia w Miejskim 
Domu Kultury w Wołominie przez 
władze miasta i panią Marię Krukow-
ską. Blisko dwugodzinny program 
zaprezentowany przez uczniów wo-
łomińskich szkół oraz zaproszonych 
gości, uczestników Motorowego 
Rajdu Katyńskiego przy pełnej sali 
widzów znacznie poszerzył wiedzę 
o zbrodni katyńskiej i innych miej-
scach mordu Polaków na wschodzie. 
Piękny program artystyczny złożony 
z pieśni patriotycznych w wykonaniu 
młodzieży, występu Chóru ECHO 
pod dyr. Andrzeja Wojakowskie-
go, tematycznie dobranych wierszy 
i opowiadań uczestników rajdu ka-
tyńskiego z całą pewnością był wiel-
kim wydarzeniem patriotycznym 
w naszym regionie.

W kazaniu wygłoszonym w dniu 10 
kwietnia b.r. na jasnej Górze Przeor 
Sanktuarium Roman Majewski owe 
prowokacyjne usunięcie tablicy smo-
leńskiej nazwał „jako jeszcze jeden 
nóż wbity w serce narodu”. Dodał 
również, że słowa „ludobójstwo 
i Katyń” nie podobają się ludziom 
sowieckiej mentalności. Jak mówił 
– prawdy historycznej „boją się nie 
tylko Rosjanie, boją się jej również 

niektórzy Polacy, którym bliżej do 
Moskwy, aniżeli do Warszawy”. Nie-
zrozumiałe jest bowiem zachowanie 
Polaków na takie fałszowanie historii 
i nie wyciąganie z tego wniosków.  
Ojciec Majewski pytał się zgroma-
dzonych w sanktuarium „czy my ży-
jemy w jakimś amoku narodowym? 
Czy my jesteśmy narodem, który zo-
stał zaczarowany, nie potrafi  myśleć, 
wyciągać wniosków, wspólnie zasta-
nawiać się nad tożsamością narodu 
i bronić tej tożsamości narodowej? 
Czy my żyjemy w jakiejś totalnej 
smoleńskiej mgle, na której rozwia-
nie nie widać nadziei, bo zachowuje-
my się jak ludzie we mgle ?” Przeor 
Jasnogórski dodał także, że „jeśli 
kłócą się Polacy o pomniki, również 
i pomniki ofi ar smoleńskiej katastro-
fy, to my pokazujemy obraz Matki 
Bożej Królowej Polski, w której suk-
ni Pana Jezusa na cudownym obrazie 
jest umieszczony kawałek skrzydła 
samolotu, ten kawałek samolotu 
jest wymowniejszy od najwymow-
niejszych pomników, które jednak 
ofi arom słusznie się należą. Tak jest 
w naszej mentalności-słowiańskiej, 
polskiej i nie tylko”. 

Uległość wobec Rosji polskich 
elit po drugiej wojnie światowej jest 

REKLAMA

oczywista, gdyż zabrakło tamtych 
elit z dwudziestolecia międzywo-
jennego, wychowanych i wykształ-
conych w okresie po odzyskaniu 

niepodległości, elity te właśnie zo-
stały wymordowane przez naszych 
największych odwiecznych wrogów 
Stalina i Hitlera. I o tym nigdy nie 
możemy zapomnieć. Nasza wiara 
chrześcijańska uczy nas przebaczania 
nawet w tak bardzo trudnych spra-
wach, ale pamięć o różnych zbrod-
niach na polskim narodzie nie może 
być zapomniana, a niestety z takimi 
próbami mamy coraz częściej do 
czynienia. Zwrócenia uwagi zasługu-
je także ostatnio nadużywanie u nas 
słowa „przebaczyć”. Słowo to rów-
nie dobrze znane jest naszym wiel-
kim sąsiadom o korzeniach chrze-
ścijańskich, a właśnie tego słowa 
tam szczególnie w relacjach z Polską 
brakuje. Fałszywa poprawność poli-
tyczna wmawiania nam Polakom wy-
jątkowo tragicznie doświadczonych 
przez Niemcy i Rosję nie może nie-
zrozumiałymi działaniami wymuszać 
na nas tak wyjątkowych i odpowie-
dzialnych gestów. 

Zachowanie Rosji w stosunku do 
Polaków tak komentuje amerykan-
ka polskiego pochodzenia prof. Ewa 
Thompson. W licznych publikacjach 

opisała ona, jak rosyjskie imperium 
masakrowało i masakruje umysły 
podbitych narodów. Rosja wyko-
rzystuje do tego literaturę, media 
i licznych agentów wpływu, którzy 
manipulują opinia publiczną. Poli-
tykę Tuska nazwała upokarzającą 
dla Polaków i osób polskiego po-
chodzenia na świecie. Pani profesor 
Thompson stwierdziła, że katastrofa 
smoleńska i bierność polskiego rządu 
rozzuchwaliły Rosjan”. Podobnego 
zdania jest red. Marek Król, który 
w jednym z dzienników stwierdził, 
iż „nasz rząd dał Rosji do zrozumie-
nia, że z Polską mogą zrobić co chcą”. 
Na koniec pragnę jeszcze przyto-
czyć słowa Pani Profesor Krystyny 
Czuby, która udzielając wywiadu 
w telewizji katolickiej TRWAM po-
wiedziała „mam nadzieję, że ci którzy 
jeszcze uprawiają politykę uległości 
wobec Rosji na kolanach w końcu 
się podniosą i zrozumieją, że Ro-
sja liczy się tylko z tymi, którzy jak 
śp. Prezydent Lech Kaczyński twar-
do i zdecydowanie reprezentował 
miejsce Polski w Europie i Świecie.” 

Program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkół wołomińskich.
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Przewodniczący Rady Miejskiej 
i Burmistrz Wołomina zapraszają 
mieszkańców gminy Wołomin do 
wzięcia udziału w wyborach orga-
nów jednostek pomocniczych gmi-
ny (Osiedli i Sołectw), które odbędą 
się w terminach i miejscach wymie-
nionych w ustalonym harmonogra-
mie wyborów (dostępny na stronie 
Urzędu Miasta). Warunkiem wzięcia 
udziału w wyborach jest posiadanie 
aktualnego dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem.
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                      e-mail: gazetawolominska@op.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów i skrótu tek-
stów. Nie zwracamy materiałów 
niezamówionych. Za treść ogło-
szeń, artykułów sponsorowanych 
i niesponsorowanych oraz listów 
Redakcja i Wydawca nie odpo-
wiadają. Prz gotowane przez 
Wydawcę reklama pozostaje 
jego własnością.Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje zespół.

OGŁOSZENIE

INFORMATYCZNE
POGOTOWIE

DOJAZD DO KLIENTA

naprawa komputerów, 
STRONY INTERNETOWE,
składanie komputerów, 

szkolenia z obsługi komputera

787 999 504

OGŁOSZENIE

SPRZEDAM NOWE
MIESZKANIE

Centrum Wołomina
38-52 m2

602 192 199 

Mieszkańców oraz zaproszonych 
gości, wśród których byli przed-
stawiciele władz samorządowych, 
placówek oświatowych, instytucji 
i organizacji, powitał Burmistrz Wo-
łomina Ryszard Madziar. Ten świą-
teczny dzień skłonił wszystkich do 
wspomnień o mieszkańcach, którzy 
nasze miasto budowali, tworzyli jego 
historię i kulturę oraz przyczyniali się 
do rozwoju gospodarczego. 

Najważniejszym punktem uroczy-

W tym roku Wołomin obchodzi swoje 92. urodziny. 4 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret nadający naszemu miastu 
prawa miejskie. Z tej okazji 6 kwietnia w Domu Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia dorocznych odznaczeń i wyróżnień dla 
najbardziej zasłużonych osób i instytucji. 

stości było wręczenie odznaczeń 
i wyróżnień. Medal „Zasłużony dla 
Wołomina”, za wybitne dokonania 
na płaszczyźnie społecznej lub za-
wodowej, uchwałami Rady Miejskiej 
w Wołominie, przyznano trzem oso-
bom: 

– Jarosławowi Stryjkowi – historia 
Wołomina to jego pasja, autor wielu 
artykułów, wystaw, inicjator powo-
łania do życia Rocznika Wołomiń-
skiego

– Romanowi Łuniewskiemu – soł-
tys Zagościńca, osoba niezwykle 
zaangażowana w pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

– Stefanowi Zachei – wieloletnie-
mu dyrektorowi Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Wołominie.

Zostały również wręczone statuetki 
dla Twórcy Najwartościowszego Wy-
darzenia Roku 2010. Wśród nomi-
nowanych znaleźli się: Muzeum im. 
Zofi i i Wacława Nałkowskich, Ośro-
dek Dokumentacji Etnografi cznej, 
Powiatowy Klub Sportowy WWL 
oraz Eugeniusz Dembiński. Kapituła 
nagrodę przyznała panu Eugeniuszo-
wi Dembińskiemu i Powiatowemu 
Klubowi Sportowemu WWL. 

Niezwykle wzruszającą częścią 
uroczystości było uhonorowanie 
okolicznościowym dyplomem mło-
dych, wspaniałych wolontariuszek 
z Wołomina: Monikę Beredę, Klau-
dię Futymę, Karolinę Gochnę, Elizę 
Kurowiecką, Zuzannę Kulasińską, 
Gabrielę Lużyńską, Magdalenę Orze-
chowską,

Klaudię Paderewską, Monikę Sto-
kowską i Agnieszkę Sycz. Tego 
dnia nagrodzono również laureatów 
konkursu plastycznego „Pocztów-
ka z Wołomina „Wołomin – moja 
Mała Ojczyzna – barwą i uczuciem 
malowany”. I miejsce przyznano 
Marcinowi Rewerskiemu z Ośrodka 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wycho-
wawczego oraz Agacie Filinowicz 
z Gimnazjum nr 1, II miejsce przypa-
dło Oldze Pawłowskiej z Gimnazjum 
nr 5 oraz Damianowi Grabowskiemu  
z Ośrodka Rehabilitacyjno Eduka-
cyjno Wychowawczego, III miejsce 
zajęły: Justyna Górska z Ośrodka 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wycho-

wawczego oraz Katarzyna Biesiada 
z Gimnazjum nr 1. Przyznano rów-
nież wyróżnienia: Katarzynie Janic-
kiej z Gimnazjum nr 1, Konradowi 
Krukowi z Gimnazjum nr 5 oraz Bar-
barze Wojciechowskiej z Gimnazjum 
nr 2. 

Uroczystość zwieńczył wspaniały 
koncert nowo powstałej grupy wo-
kalnej z Wołomina Blue Jeans. 

Burmistrz Ryszard Madziar pod-
kreślił, iż miasto to nie tylko zakłady, 
budynki i ulice ale przede wszystkim 
ludzie, którzy je tworzyli i nadal two-
rzą. I ta uroczystość im wszystkim 
było dedykowana!

Źródło: UM Wołomin
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Wolontariuszki z Wołomina

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.
Laureaci odznaczenia „Zasłużony dla Wołomina”.


