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minęło pół roku od momentu kiedy objęłam zaszczytną funkcję 

burmistrza Wołomina. To wystarczająco długi odcinek czasu, 

by gruntownie zapoznać się ze stanem w jakim znajduje się 

miasto i gmina. Zakończyła się reorganizacja Urzędu Miejskie-

go, dobiegają końca audyty we wszystkich podległych jednost-

kach i miejskich spółkach. W najbliższych tygodniach będę już 

mogła przedstawić Państwu kompleksową informację na temat 

wyników przeprowadzonych kontroli. Swoisty raport otwarcia 

jest niezbędny, by realizować odważny program naprawczy 

i wprowadzać Wołomin na drogę dynamicznego rozwoju.

Nie ukrywam, że taki mam właśnie zamiar. Zarządzanie tak 

dużym organizmem i odpowiedzialność jaka się z tym wiąże, 

wymaga podejmowania każdego dnia szeregu ważnych i nie-

zbędnych decyzji. One z kolei niosą ze sobą zmiany dla miesz-

kańców i dlatego tak istotna jest kwestia właściwej komunikacji 

z Państwem. Toteż jest to jedno z głównych zadań, jakie sta-

wiam moim współpracownikom w bieżącej kadencji, a mianowi-

cie zmiana jakościowa w zakresie zarządzania informacją. Tak 

jak obiecywałam w trakcie kampanii wyborczej, zakończyliśmy 

wydawanie kosztownego „Pulsu Wołomina”. Wydawnictwo, 

które znacie Państwo z minionej kadencji, zastąpił niniejszy biu-

letyn o skromnej formule i nieporównywalnie niższych kosztach 

produkcji. Forma papierowa kierowana jest głównie do tych 

z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu, a którzy także 

zasługują na rzetelną informację pozbawioną taniej propagan-

dy. Z najważniejszych informacji, które miały miejsce od mo-

mentu zaprzysiężenia mojej osoby na stanowisko burmistrza, 

trudno byłoby nie zacząć od kwestii tegorocznego budżetu. 

Choć jego projekt został przygotowany jeszcze przez mojego 

poprzednika, to starałam się wprowadzić do niego niezbęd-

ne zmiany, które pozwolą nam poczynić spore oszczędności. 

Zmniejszyliśmy wydatki. Zaoszczędzone w ten sposób pienią-

dze przeznaczymy między innymi na spłatę zadłużenia, przygo-

towując miasto do pozyskania środków europejskich na duże 

projekty. Realizując w praktyce zasadę jawności i przejrzysto-

ści wprowadziliśmy Centralny Rejestr Umów. Szerzej możecie 

przeczytać o nim na stronie 12. Obniżyliśmy opłatę za wodę i ka-

nalizację, a wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom 

interesantów, zmieniliśmy godziny pracy Urzędu Miejskiego. 

Teraz w poniedziałki pracujemy do 19.00. 

Planujemy również zwiększenie liczby miejsc parkingowych 

w bezpośrednim otoczeniu magistratu. To przede wszystkim 

mieszkańcy powinni mieć możliwość komfortowego parko-

wania samochodów na czas załatwiania spraw urzędowych. 

Uruchomiliśmy także konto mailowe, na które można zgłaszać 

wszystkie uwagi, opinie, pomysły i spostrzeżenia dotyczące 

spraw związanych z Wołominem. Proszę mi wierzyć, że z każdą 

wiadomością przesłaną na adres konsultacje@wolomin.org 

uważnie się zapoznajemy. Wasze zdanie jest dla mnie ważne. 

Kolejną istotną sprawą, o której chciałam Państwa poinfor-

mować, jest złożenie wniosków o dofinansowanie projektów 

dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rol-

nych we wsi Stare Lipiny i Leśniakowizna.

Aplikowaliśmy również o środki zewnętrzne na projekt do-

tyczący budowy sali gimnastycznej w Czarnej. I jest sukces. 

Szkole przyznano dofinansowanie na poziomie blisko 0,9 mln 

zł. Zapewniam Państwa, że będziemy zabiegać o pieniądze 

dla Wołomina wszędzie gdzie tylko się da i jeśli tylko starczy 

środków na wkład własny. Nie odpuszczę tego tematu, szcze-

gólnie teraz, kiedy mamy ostatnią szansę na pozyskanie środ-

ków zewnętrznych dla Wołomina. 

Jednym z najistotniejszych, czekających nas w tym roku wy-

zwań jest sporządzenie planów zagospodarowania przestrzen-

nego. To niesłychanie pilna sprawa, którą musimy sprawnie zre-

alizować, by móc podjąć starania o przyciągnięcie inwestorów, 

którzy z kolei utworzą nowe miejsca pracy. Przygotowujemy 

się także do absorbcji środków unijnych z nowej perspektywy. 

Wiąże się to z koniecznością sporządzenia niezwykle ważnej 

dokumentacji, jak choćby strategii zrównoważonego rozwoju 

gminy. Ale nie tylko. Termin ważności części dokumentów nie-

zbędnych przy aplikowaniu o fundusze europejskie niedługo 

wygasa, stąd pojawiła się konieczność ich aktualizacji. Krótko 

mówiąc, przed nami żmudna, urzędnicza praca. 

Przystąpiliśmy do opracowania jednego z najważniejszych do-

kumentów w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, 

jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej. Dokument zostanie 

Szanowni Państwo,
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przedłożony Radzie Miejskiej najpóźniej we wrześniu tego roku 

i będzie podstawą do aplikowania o fundusze nie tylko przez 

gminę, ale także przez inne podmioty działające na jej terenie. 

Obecnie przygotowywana jest też aktualizacja założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

gminy Wołomin. Do końca tego roku chcemy przyjąć plany od-

nowy miejscowości dla wszystkich piętnastu sołectw. Obecnie 

tylko pięć miejscowości posiada podobne dokumenty, a w kilku 

kolejnych przypadkach wymagają one aktualizacji. Jest jeszcze 

wiele do wykonania w zakresie dokumentacji, jak choćby opra-

cowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu, który gmi-

na powinna bezwzględnie posiadać. 

Istnieje potrzeba zaktualizowania strategii mieszkaniowej, pro-

gramu rewitalizacji czy lokalnej strategii zrównoważonego roz-

woju sportu i turystyki, których okres obowiązywania upływa 

w tym roku. Te i inne dokumenty będziemy aktualizować na bie-

żąco, mając świadomość, że brak jednego lub kilku z nich może 

nas pozbawić możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Nie-

stety nadrobienie zaległości jakie powstały w Wołominie w ubie-

głych latach wymaga czasu i wysiłku, jednak zrobimy wszystko, 

żeby nie zmarnować szans na rozwój jakie niesie ze sobą nowa 

perspektywa unijna. 

Od początku kadencji kładę szczególny nacisk na to, by zaintere-

sować naszą ofertą zewnętrznych inwestorów. W Wołominie goś-

ciła wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicz-

nych. Przedstawicielce tej rządowej agencji pokazaliśmy tereny 

inwestycyjne pozostające w zasobach gminy oraz zorganizowali-

śmy spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. W toku ciekawej dys-

kusji, wymiany wzajemnych doświadczeń, pomysłów i kontaktów, 

nasz gość zadeklarował szeroko zakrojoną pomoc. Równie pozy-

tywnie wypadła wizyta przedstawicieli ambasady Finlandii wraz 

z towarzyszącymi im biznesmenami. Skandynawskich gości za-

interesowały kwestie związane z możliwościami inwestycji w za-

kresie ochrony środowiska. Niezmiernie przychylnego sojusznika 

mamy także w osobie marszałka województwa mazowieckiego. 

Odwiedził nas zarówno Adam Struzik, jak i jego zastępczyni Jani-

na Orzełowska. Zamierzamy pielęgnować te relacje z wymiernym 

pożytkiem dla miasta i gminy.  Pod hasłem „Inwestuj w Wołominie” 

odbyła się niedawno konferencja poświęcona zagadnieniom part-

nerstwa publiczno-prywatnego. Wydarzenie to spotkało się z bar-

dzo dobrym przyjęciem. Miało na celu przybliżenie tej konkretnej 

formuły finansowania inwestycji i zachęcenia ludzi biznesu do 

wspólnej realizacji opartych o nią projektów. Obiecuję, że będzie 

więcej takich inicjatyw.

Dużą wagę przykładamy do wzbogacania oferty w zakresie roz-

rywki kulturalnej i sportowej. Już dużo się dzieje, ale oczywiście 

nie zwalnia nas to z obowiązku poszukiwania nowych rozwiązań, 

przygotowywania coraz ciekawszych propozycji i prezentowa-

nia mieszkańcom szerokiej, różnorodnej palety propozycji doty-

czących ciekawego spędzania wolnego czasu. Z jednej strony 

pragniemy zaspokoić najbardziej wymagające gusta, a z drugiej 

odpowiedzieć na oczekiwania różnych grup odbiorców. Nasta-

wiamy się na organizację dużych imprez masowych oraz będzie-

my wspierać oddolne, ale równie cenne, mniejsze inicjatywy. Już 

myślimy nad gwiazdą, która wystąpi podczas kolejnych Dni Wo-

łomina, za rok. Zdradzę tylko, że będzie to artysta dużego forma-

tu. Oczywiście będziemy też stale sięgać po lokalne bogactwo 

w postaci naszych, zdolnych mieszkańców.

I na koniec pragnę uspokoić wszystkich, którzy z niecierp-

liwością czekają na przywrócenie Wspólnego Biletu. W te-

gorocznym budżecie zabezpieczyliśmy na ten cel 2,5 mln zł. 

Trwają rozmowy i negocjacje z koleją w tym zakresie. Już we 

wrześniu przedstawimy opinii publicznej ich wynik. 

Z poważaniem,

Urząd Miejski w Wołominie

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

tel. (22) 763 30 00, faks (22) 763 30 66

e-mail: um@wolomin.org

NIP: 1251333722

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9.00–19.00

wtorek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–14.00

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek 9.00–18.30

wtorek–czwartek 8.00–15.15

piątek 8.00–13.15

Przerwa w kasie:
poniedziałek–czwartek 13.00–13.25

piątek 11.00–11.25

DANE TELEADRESOWE Nr rachunku bankowego Urzędu:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Nr rachunku dla opłat skarbowych:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Internet:
www.Wolomin.org

facebook. com/Wolomin

www.NaszWolomin.pl

facebook.com/NaszWolominPL

youtube.com/NaszWolominPLtv

Wydawca Informatora: Urząd Miejski w Wołominie. Zdjęcia i teksty: UM Wołomin
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Tak świętowaliśmy  
Dni Wołomina
Tegoroczna edycja Dni obfitowała w szereg przedsięwzięć 
kulturalnych i sportowych. Wypełniły je koncerty, imprezy  
sportowe oraz moc atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Coroczne święto naszego miasta rozpoczęło się od uro-
czystego odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Henryka 
Woyciechowskiego, wybitnego samorządowca i założyciela 
Wołomina. Z racji, iż na ten dzień przypadała także 80. rocz-
nica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, mieszkańcy, 
władze samorządowe i organizacje społeczne oddały hołd 
wybitnemu Polakowi pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny 
1920”.

Tradycyjnie już jak co roku młodzież mogła wziąć udział w ry-
walizacjach sportowych. Na terenie „Orlika” przy Zespole Szkół 
nr 5 odbyły się „Igrzyska na piątkę”. Dzieci rywalizowały w kilku 
konkurencjach sprawnościowych, sztafetach oraz w indywi-
dualnych konkursach z wiedzy na temat sportu i Wołomina. 
Odbyła się także spartakiada lekkoatletyczna dla gimnazjali-
stów z terenu naszego powiatu. W zawodach zorganizowanych 
przez Zespół Szkół nr 3 udział wzięli uczniowie z czterech szkół. 
Zwycięzcom wręczono puchary, medale i dyplomy.

Pasjonaci arii operetkowych i utworów musicalowych mieli 
doskonałą okazję, by w Izbie Muzealnej Wodiczków wysłu-
chać koncertu zatytułowanego „Bo to jest miłość”, w wyko-
naniu Lizy Wesołowskiej oraz przy akompaniamencie Piotra 
Szymanowicza i prowadzeniu Izabeli Wilczak. Nie mogli na-
rzekać też i miłośnicy bluesa. W pubie „Taaka Ryba” zapre-
zentował się ”Tribute to Tadeusz Nalepa” – specjalny projekt 
stworzony w hołdzie dla spuścizny tego niezwykłego artysty. 
Klimatyczne miejsce i doskonała muzyka przyciągnęły tłumy 
mieszkańców.

Zwieńczeniem wydarzeń związanych z obchodami Dni Wo-
łomina był festyn na Placu 3-go Maja, na który uczestnicy 
przybyli z całymi rodzinami. Rozpoczął się on od zakończe-
nia roku akademickiego słuchaczy Wołomińskiego Uniwer-
sytetu Dziecięcego, którzy otrzymali dyplomy i upominki 
z rąk burmistrz Elżbiety Radwan i jej zastępcy Edyty Zbieć. 
Najmłodsi obejrzeli spektakl z udziałem czarownicy Fafy, 
pokazy tańca sekcji MDK oraz Ludowego Zespołu Arty-
stycznego „Promni”. Ponadto dla maluchów czekały liczne 
animacje i zabawy, a także kolorowy plac zabaw i ścianka 
wspinaczkowa.

Wieczór zakończył się iście koncertowo. W muzyczne kli-
maty wprowadził zebranych zespół Bisquit, natomiast Kasia 
Popowska, główna gwiazda tego wieczoru zaśpiewała sze-
reg swoich największych przebojów. Warto przy okazji przy-
pomnieć, że jej utwór „Przyjdzie taki dzień”, w swoim czasie 
trafił na szczyt listy dwudziestu najczęściej granych utworów 
w polskich rozgłośniach radiowych.

Uroczystą mszą świętą w intencji mieszkańców miasta 
i gminy Wołomin rozpoczął się ostatni dzień obchodów lo-
kalnego święta. Po nabożeństwie wołominiacy udali się na 
teren pasażu osiedla Niepodległości, gdzie odbył się piknik 
sąsiedzki. W czasie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Najmłodsi szaleli na dmuchańcach, łapali gigantyczne 
bańki mydlane, bawili się z klaunami i szczudlarzami. Mogli 
także podziwiać pokaz iluzji, tańca break dance i występ 
artystyczny dzieci z ZS nr 3. Niesamowite wrażenie zrobiła 
Bubble Games – nowa odmiana piłki nożnej w zabawnej for-
mie. Zawodnicy grali w specjalnych kulach wypełnionych po-
wietrzem, a próby odebrania piłki zawodnikowi z przeciwnej 
drużyny kończyły się spektakularnymi i zabawnymi zbiegami 
wydarzeń. 

O dobry nastrój nieco starszej publiczności zadbała Elżbieta 
Zdrodowska oraz kabaret Czwarta Fala. Zwieńczeniem ple-
nerowego popołudnia była potańcówka z Kapelą z Targówka, 
a taneczna zabawa trwała do późnego wieczora. 
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Maj i czerwiec upłynął pod znakiem festynów, pikników 
i wspaniałej zabawy w gronie rodziny, znajomych i sąsiadów.  
Było wiele okazji do wspólnego świętowania.

W zakresie rozrywki związanej z ofertą kulturalną czy też sportową w Wołominie dzieje się 
bardzo wiele. Oczywiście nie zwalnia nas to z obowiązku poszukiwania nowych rozwią-
zań, przygotowywania coraz ciekawszych propozycji i prezentowania mieszkańcom sze-
rokiej, różnorodnej palety możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu. 

Takiej oferty, która z jednej strony zaspokoi najbardziej wymagające gusta, a z drugiej bę-
dzie odpowiedzią na oczekiwania różnych grup odbiorców. Nastawiamy się zarówno na 
organizację dużych imprez masowych jak i doceniamy i będziemy nadal wspierać oddol-
ne, ale równie cenne, mniejsze inicjatywy. Przygotowujemy bardzo ciekawy program na 
kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej, a także już myślimy nad gwiazdą, która wystąpi na 
kolejnych Dniach Wołomina, za rok. Zdradzimy tylko, że będzie to gwiazda dużego formatu. 

Oczywiście będziemy sięgać także po lokalne bogactwo w postaci naszych sąsiadów. 
Tych osób, które spotykamy na co dzień na ulicy. Będziemy promować naszych, jakże ma-
jących wiele do zaoferowania, zdolnych mieszkańców. Przesłaniem tej kadencji jest idea 
zakładająca oparcie się na ludziach stąd. Na każdym pułapie podejmowanej aktywności.

W Wołominie zorganizowano m.in.:
 3 maja – Festyn Rodzinny „Dziękuję za miłość...” w parafii Matki Bożej Królowej  

Polski w Wołominie
 9 maja – Międzyszkolne Zawody Kolarskie oraz IV etap Małego Wyścigu Pokoju 

(Plac 3-go Maja w Wołominie)
 13 maja – Koncert arii operetkowych i utworów musicalowych „Bo to jest miłość” 

(Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie)
 14 maja – Wiosenny koncert muzyki klasycznej MDK – Koncert z cyklu  

20 koncertów na 20-lecie Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda 
Lutosławskiego w Wołominie

 15 maja – Koncert bluesowy „Tribute to Tadeusz Nalepa” (Pub „Taaka Ryba”)
 16 maja – Festyn miejski w ramach Dni Wołomina (Plac 3-go Maja)
 17 maja – Piknik sąsiedzki (Pasaż Osiedla Niepodległości)
 20 maja – piknik z okazji Jubileuszu 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym (park im. Wodiczki w Wołominie)
 22 maja – Koncert galowy oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom o nagrodę 

„Szklanego Misia” (MDK w Wołominie)
 28 maja – Koncert Bluesowy grupy Kadilak: „Kadilak po remoncie”  

(MDK w Wołominie)
 30 maja – Dzień Dziecka „Święto Rodziny” w kościele Józefa Robotnika 
 30 maja – XV Gminną Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych (OSiR Huragan)
 31 maja – Rodzinny Piknik ekologiczny z okazji Dnia Dziecka (skwer im. Wodiczki)
 31 maja – Marsz dla Życia i Rodziny
 7 czerwca – Akcję Odjazdowy Bibliotekarz (Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie)
 13 czerwca – Festyn charytatywny Wesoła Chatka z Fantazją (skwer im. Wodiczki)
 13 czerwca – Koncert muzyki improwizowanej z udziałem wołomińskich muzyków 

i gościa Jacka Szymkiewicza (Pub „Taaka Ryba”)
  14 czerwca – Piknik rodzinny w Lipinkach
  20 czerwca – Festyn Mama Tata i Ja (skwer. im. Wodiczki)
  21 czerwca – festyn osiedlowy „Imieniny Sławka”

Sporo się dzieje
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Uhonorowaliśmy osoby, które 
zasłużyły się dla Wołomina
Pod koniec maja obchodziliśmy 25-lecie funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. Była to doskonała okazja, by 
w szczególny sposób nagrodzić tych, którzy na przestrzeni 
ostatnich lat wymiernie przysłużyli się dla rozwoju naszego miasta 
i gminy.

Uroczystość, która odbyła się 27 maja w Dzień Samorządu Tery-
torialnego, zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości 
z wicepremierem Januszem Piechocińskim i senator Anną Aksa-
mit na czele. Pojawili się samorządowcy z powiatu i okolicznych 
gmin, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz liczni miesz-
kańcy. Wydarzenie to było podwójną okazją do świętowania, bo-
wiem rok 2015 to także Rok Samorządności Wołomina. 

Upływające ćwierćwiecze odrodzonego samorządu w wolnej 
Polsce, to w większości obszarów powód do ogromnej satysfak-
cji. To także doskonała okazja do analiz, podsumowań i co równie 
ważne, wyciągania wniosków na przyszłość. Bowiem to o przy-
szłości muszą myśleć ludzie zaangażowani w rozwój samorządu 
w kontekście wszelkich podejmowanych działań. To jej wizja de-
terminuje wszelkie inicjatywy oraz wpływa na poprawę funkcjo-
nowania i dynamiczny rozwój naszych małych ojczyzn. 

Każdy kolejny dzień stawia przed samorządowcami nowe zada-
nia. Każdego dnia stają oni w obliczu wyzwań i oczekiwań, których 
rzetelnej realizacji oczekują mieszkańcy – faktyczni mocodawcy. 
Dlatego każdego dnia w drodze do pracy, ludzie zaangażowani 
w prace lokalnej wspólnoty muszą bezwzględnie pamiętać prze-
de wszystkim o jednym – kto ich do tej pracy wysłał. Udzielając 
się na rzecz suwerena, nigdy nie można sobie pozwolić na zmar-
nowanie potencjału zaufania oraz nadziei, jakimi wspomniana 
wspólnota zechciała obdarzyć swoich reprezentantów. 

Sprawowanie władzy uchwałodawczej i wykonawczej to nic 
innego jak służba, która powinna charakteryzować się dużą 
dawką pokory wobec ludzi i troską o ważne dla nich sprawy. 
Wykonywana praca musi być przede wszystkim grą zespołową, 
a nie zaledwie kilkuosobową sztafetą. Dlatego odrzucając dzie-
lące niekiedy różnice zdań, warto nawzajem dopingować się do 
nieprzerwanej, konstruktywnej i rzetelnej współpracy. Dla dobra 
wspólnego. Mając przede wszystkim na horyzoncie podstawo-
wy cel jakim jest pomyślny rozwój naszego samorządu, dobro-
byt mieszkańców i ich silna identyfikacja z tym co rdzenne, lokal-
ne i tak bliskie, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele.

Wszystkim, których zaangażowanie i codzienna ciężka praca 
przyczyniła się do rozwoju Wołomina należą się serdeczne po-
dziękowania. Każdego kto dołożył swoją cegiełkę, doprowa-
dzając tym samym do wcielenia w życie pozytywnych zmian 
i poprawy warunków życia mieszkańców, warto odpowiednio 
nobilitować. Przede wszystkim po to, aby ich następcy mieli od 
kogo przejmować właściwe wzorce. Taki był również zamysł 
przyznania medalu „Zasłużony dla Wołomina”. W trakcie wspo-
mnianych obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego to 
specjalne wyróżnienie otrzymali Eugeniusz Dembiński, Helena 
Maguza, Jerzy Mikulski, ks. Sylwester Sienkiewicz, Anna Wojt-
kowska oraz parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Wołominie, 
w imieniu której wyróżnienie odebrał ks. Jacek Pawlicki.

W uznaniu szczególnych 
zasług, Elżbieta Radwan 
zdecydowała się przyznać 
również nagrodę burmi-
strza. Wyróżnienia tra-
fiły dla Marzeny Kubacz, 
Zbigniewa Piróga, Pawła 
Rozbickiego, Barbary Sta-
siszyn i Andrzeja Wojakow-
skiego. Nagrodę specjalną 
burmistrza otrzymał z kolei 
Andrzej Żelezik.

Wszystkim uhonorowanym 
osobom pozostaje życzyć 
niesłabnącego zapału i wy-
trwałości w tej niezmiernie 
ważnej i odpowiedzialnej 
służbie jaką jest praca na 
rzecz gminy, powodzenia 
w realizacji nowych, ambit-
nych zamierzeń oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu 
osobistym. 
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Oddano hołd  
założycielowi miasta
W pierwszej połowie maja doszło do odsłonięcia tablicy 
poświęconej pamięci Henryka Woyciechowskiego, twórcy 
Wołomina. Kilka godzin przed uroczystościami władze 
miasta odwiedziły cmentarz w Kobyłce, gdzie spoczywają 
szczątki ojca-założyciela naszej społeczności.

Podniosłe wydarzenie przed magistratem rozpoczęło się odśpie-
waniem hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry 
miejskiej i w towarzystwie pocztów sztandarowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz rodzimych szkół. W swoim wystąpieniu 
burmistrz Radwan sporo mówiła o zasługach Woyciechowskiego, 
jakie na przestrzeni swojego życia wniósł były wiceburmistrz i zara-
zem honorowy obywatel Wołomina.

 – Spotkaliśmy się tu dzisiaj, by w szczególny sposób uczcić pamięć 
wybitnego samorządowca i założyciela naszego miasta. Człowie-
ka, który zbudował solidne fundamenty pod nasz dzisiejszy, wspól-
ny dom jakim jest Wołomin – mówiła. – Nie wiemy jak potoczyłyby 

się losy naszych przodków czy tych ziem, gdyby nie zaangażowa-
nie, pomysłowość i determinacja jednej osoby. Jestem głęboko 
przekonana, że dziś możemy kontynuować jego dzieło, budować 
wspólnie lepszą przyszłość Wołomina i czynić to miejsce lepszym 
do życia. Razem. – podkreślała burmistrz Radwan.

Niezwykle ciekawą laudację obfitującą w szereg interesujących 
faktów z życia Henryka Woyciechowskiego wygłosiła z kolei Ma-
rzena Kubacz, dyrektor muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. 
Na zakończenie, przedstawiciele władz gminy i powiatu wspólnie 
odsłonili tablicę będącą wyrazem pamięci i wdzięczności miesz-
kańców wobec spuścizny założyciela miasta. 

Wołomińskie parafie ugoszczą uczestników 
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku
Pomimo iż przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie 
i w Brzegach, to nasza gmina też będzie miała swój udział w tym 
wydarzeniu. Między innymi także i wołomińskie parafie przyjmą młodzież, 
która specjalnie na tę okazję przyjedzie do Polski z różnych stron świata.

Światowe Dni Młodzieży to cykliczne spotkania młodych katolików 
z całego globu. Ich inicjatorem był Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego na-
stępcy, zarówno Benedykt XVI jak i papież Franciszek, kontynuują roz-
poczęte przez naszego rodaka dzieło. Spotkania te mają dwuetapowy 
charakter. Najpierw pielgrzymi przybywają do wszystkich diecezji 
kraju, który pełni rolę gospodarza tego wydarzenia, a następnie udają 
się na spotkanie z głową Kościoła katolickiego. Przyszłoroczna edycja 
Światowych Dni Młodzieży będzie miała swój finał w dwóch polskich 
miastach, Krakowie i w Brzegach.

Koordynacją przygotowań jak i samego przebiegu spotkań pielgrzy-
mów, którzy zawitają do naszej diecezji, zajmie się Centrum Świato-
wych Dni Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej. W celu uspraw-
nienia podejmowanych działań wyznaczono specjalne rejony i ich 
koordynatorów. Pracami grupy, do której przynależy Wołomin, po-
kieruje dwóch wikariuszy. Ks. Rafał Kaczmarski z parafii pw. Świętej 
Trójcy w Kobyłce i ks. Rafał Jabłkowski z parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Wołominie. Pielgrzymi natomiast trafią do trzech naszych 
parafii – Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Królowej Polski 
oraz św. Józefa Robotnika.

Tak duże przedsięwzięcie wymaga bardzo dobrej współpracy wielu 
stron. Dlatego w ostatnim czasie doszło do pierwszego roboczego 
spotkania pomiędzy przedstawicielami diecezji warszawsko-pra-

skiej, a burmistrz Elżbietą Radwan. Podczas rozmów poruszono 
szereg kwestii organizacyjnych.

 – Urząd Miejski zamierza konsekwentnie wspierać wszelkie działania 
związane z przygotowaniem wizyty pątników – zadeklarowała bur-
mistrz Radwan. – Młodzież, która trafi do nas z różnych rejonów świata 
zakwaterowana zostanie u tych rodzin, które wyrażą wolę i gotowość 
by na te kilka dni przyjąć wyjątkowych gości. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do włączenia się w to wydarzenie na ile chęci i możli-
wości pozwolą. To unikalna szansa pokazania, że jesteśmy gościnną 
i otwartą gminą, a także świetna okazja by nawiązać ciekawe kontakty 
z młodymi ludźmi z innych krajów – przekonywała.

Dni spędzone w diecezjach, które w 2016 roku będą stanowiły pierw-
szy etap tego wielkiego międzynarodowego spotkania młodych ka-
tolików z całego świata, potrwają od 20 do 25 lipca. Ten czas pozwoli 
pielgrzymom zapoznać się z historią, kulturą, a także życiem lokal-
nych wspólnot. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia to okres 
wzajemnego poznawania się, zawierania znajomości i przyjaźni. 
Wypełniają go wspólne wycieczki, modlitwa oraz zaangażowanie 
w społeczne projekty przygotowane przez organizatorów.

Najważniejsze, centralne uroczystości, które swoją osobą uświetni pa-
pież Franciszek, odbędą się w dniach 25-31 lipca. 
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15 sierpnia br. spotkamy się w Ossowie, by uczcić pamięć bohaterów wojny 
polsko-bolszewickiej. Powinien być to czas zgody ponad politycznymi 
podziałami, ale także refleksji na teraźniejszością i przyszłością tego 
wyjątkowego miejsca. 

Z inicjatywy Burmistrz Wołomina władze powiatu wołomińskiego 

powróciły do dobrej tradycji występowania o patronaty najwyższych 

władz państwowych nad uroczystościami rocznicowymi Bitwy War-

szawskiej 1920 roku, w szczególności Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. Najbliższy czas pokaże, czy możliwe jest zbudowanie sze-

rokiego poparcia dla godnego uczczenia tamtych wydarzeń, rów-

nież poprzez zapewnienie wsparcia budżetu państwa dla projektu 

budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej. 

* * * 
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wro-
ta Bitwy Warszawskiej 1920 roku” została powołana w 2013 r. przez 
gminę Wołomin. Instytucja dba o propagowanie historii czyniąc z Os-
sowa pierwszy i najważniejszy w bezpośrednim sąsiedztwie Warsza-
wy ośrodek podtrzymujący pamięć  o miejscach związanych z wojną 
polsko-bolszewicką.

Instytucja znajduje się na terenie powstałego w 2009 roku parku kul-
turowego na terenie Ossowa. To tu zlokalizowane są miejsca pamięci 
Boju pod Ossowem, takie jak m.in. cmentarz poległych w 1920 roku, 
upamiętnienie miejsca śmierci ks. Ignacego Skorupki oraz Centrum In-
formacji Turystyczno-Historycznej, w którym można zapoznać się z hi-
storią Bitwy Warszawskiej. Ossów w ostatnich latach znany jest m.in. 
z odbywających się tu 15 sierpnia, w rocznicę polskiego zwycięstwa, 
rekonstrukcji historycznych Bitwy Warszawskiej. Widowisko przyciąga 
rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy widzów.
 
Od 2013 roku, wraz z uruchomieniem Instytucji, na terenie Parku Kul-
turowego działa także bezpłatna wypożyczalnia rowerów, na których 
turyści mogą zwiedzać okolicę i poznawać historię Boju pod Ossowem 
i wojny polsko-bolszewickiej. Organizowane są tu wycieczki i lekcje 
żywej historii dla szkół i innych grup zorganizowanych (dawniej w pa-
wilonie ekspozycyjnym, od listopada 2014 roku w Centrum Informacji 
Turystyczno-Historycznej). W CITH można za pomocą ekranów do-
tykowych zapoznać się z historią zarówno Boju pod Ossowem, jak 
i losów całej wojny polsko-bolszewickiej. Największą atrakcją CITH 
jest wyprodukowany przez Instytucję (i dostępny tylko w Ossowie) 40 
minutowy film dokumentalny „Zwycięstwo 1920”, w którym obok profe-
sorów specjalizujących się w tej tematyce występują także rekonstruk-
torzy i mieszkańcy Ossowa – świadkowie historii.
 
Patronem Instytucji jest ksiądz Ignacy Skorupka a jej cel strategiczny 
to stworzenie w 2020 roku, czyli w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
spójnej oferty edukacyjnej, turystycznej i kulturalnej. Cel ten ma zostać 
osiągnięty poprzez budowę muzeum, które obecnie znajduje się na 
etapie projektu z pozwoleniem na budowę. Niestety brak pieniędzy na 
realizację w budżecie gminy oznacza konieczność aktywnego poszu-
kiwania środków zewnętrznych. 

95 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Ossów, miejsce symboliczne – dziedzictwo i zobowiązanie

Uroczystość w Ossowie podczas Dnia Flagi (2 maja 2015 r.)
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Powstaje gminny 
bilans otwarcia
Wkrótce zakończy się reorganizacja Urzędu Miejskiego, ku finałowi zmie-
rzają audyty i kontrole we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta 
i w czterech miejskich spółkach. Już niedługo przedstawiona zostanie komplek-
sowa informacja na temat wyników przeprowadzonych kontroli. O szczegó-
łach można przeczytać w rozmowie z burmistrz Elżbietą Radwan i skarbnikiem 
gminy Martą Maliszewską.

Czemu miały służyć przeprowadzone kontrole?

Marta Maliszewska: Przede wszystkim ich głównym celem jest 
wykonanie tzw. bilansu otwarcia, który pokaże w jakim stanie 
jest majątek gminy. Chcemy sprawdzić jego wielkość i wartość, 
kondycję finansową gminy, źródła finansowania jej działalności 
oraz faktyczne możliwości budżetu, którym dysponujemy. Dzięki 
tej wiedzy będziemy mogli zacząć poprawnie zarządzać powie-
rzonym nam mieniem. Będziemy mogli realnie planować inwe-
stycje i przygotowywać nowe projekty np. te dotyczące rozwoju 
infrastruktury gminnej, oświaty, czy polityki społecznej. Dzięki 
audytom i kontrolom będziemy w stanie realnie ocenić to, na co 
nas stać, na co musimy szukać zewnętrznego finansowania, a na 
co nie możemy sobie pozwolić z powodu braku środków. Dlate-
go też chcąc myśleć o przyszłości gminy i jej finansów w pierw-
szej kolejności należy zbadać jej aktualną kondycję, wskazując 
przy tym słabe strony funkcjonującej administracji czy też skalę 
ewentualnych zaniechań, jeżeli miały one miejsce. Tych niestety 
mamy sporo po minionej kadencji. Bilans otwarcia pozwoli więc 
przyjąć odpowiedni plan naprawczy, który jest niezbędny, aby 
móc sprawnie i skutecznie reformować obszary tego wymagają-
ce. Pewnie ktoś zapyta – dlaczego jeszcze nie został zakończony 
ten etap? Otóż czynności te wykonujemy obecnie przy pomocy 
pracowników urzędu, a nie zewnętrznych firm, świadczących 
takie usługi komercyjnie. Zewnętrzne audyty i kontrole są kosz-
towne i nie dają pełnego obrazu tego co dzieje się w jednostkach 
podległych burmistrzowi  lub wchodzących w skład gminy. Dys-
ponujemy skromnym budżetem i z tego względu zdecydowali-
śmy się na przeprowadzenie tego procesu własnymi siłami. 

Czy z wynikami tych kontroli i audytów wiążą się ewentu-
alne roszady personalne?

Elżbieta Radwan: Nie wykluczam i takiego rozwiązania, choć 
jedynym kluczem według którego prowadzę politykę kadro-
wą jest kryterium merytoryczne i wymierne efekty wynikające 
z codziennej pracy podległych mi pracowników. Niektóre au-
dyty zostały już zakończone, teraz jesteśmy na etapie anali-
zowania wniosków pokontrolnych i rozmów z kierownictwem 

poszczególnych jednostek i spółek. Musimy każdemu dać 
szansę przedstawienia swojego punktu widzenia. Priorytetem 
jest sprawne i prawidłowe zarządzanie gminą oraz podległymi 
urzędowi jednostkami, których zadaniem jest praca na rzecz 
lokalnej społeczności. Nie jest nim na pewno pozbawione me-
rytorycznego uzasadnienia czyszczenie stanowisk. Zmiany 
kadrowe powinny mieć miejsce jedynie wtedy, gdy wymaga 
tego interes mieszkańców Wołomina. Pamiętamy przy tym, 
że jest to materia niezwykle delikatna. Mamy bowiem do czy-
nienia z drugim człowiekiem, często mieszkańcem Wołomina, 
naszym sąsiadem. Do ludzi należy podchodzić z empatią i sza-
cunkiem. Tak, by ewentualne zmiany były jak najmniej bolesne 
i przebiegły w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Z drugiej 
jednak strony nie wolno mi tolerować niekompetencji i działań 
stojących w sprzeczności z interesem gminy i jej mieszkańców. 
Osoby, które w swej pracy wykazały się takimi cechami, nie 
będą mogły piastować zajmowanych funkcji.

Na jakie aspekty kontroli audytorzy kładli szczególny 
nacisk?

M.M.: W spółkach komunalnych sprawdzany był przede 
wszystkim obszar związany z kosztami prowadzenia działalno-
ści. Jeśli bowiem podmiot spełni odpowiednie wytyczne wyni-
kające z przepisów prawnych – mam tu na myśli głównie ustawę 
o rachunkowości – to sprawozdanie finansowe winno zostać 
poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Nie chcieliśmy po-
wielać tych czynności, by uniknąć sytuacji, w której dublowane 
są prace kontrolne. Byłoby to nierozsądne i prowadziłoby do 
marnowania pieniędzy publicznych, a także cennego czasu. Na 
to nie mogliśmy sobie pozwolić. Dlatego w spółkach przepro-
wadzana była analiza dotycząca kontroli kosztów. Uprawnio-
ne do prowadzenia audytów osoby, zwracały uwagę na to, jak 
wydawane były pieniądze na przestrzeni roku oraz jak sytuacja 
ta wyglądała w dwóch ostatnich latach. Sprawdzały główne 
obszary finansowania prowadzonej działalności, w tym to, czy 
tendencje były wzrostowe czy spadkowe. Kontroli poddawane 
zostały obszary związane z polityką kadrową i zatrudnieniem 
tzn. wynagrodzenia oraz koszty pozostałe, bezpośrednio zwią-
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zane z prowadzoną działalnością. Jeśli zaś chodzi o pozostałe 
jednostki, to kontrola obejmuje szerszy zakres. W tym przypad-
ku było to sprawdzenie pod kątem prowadzonej gospodarki 
finansowej i określenie, czy była ona realizowana prawidłowo 
i zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wystąpienia ja-
kichkolwiek zdarzeń wrażliwych – negatywnych, będą podej-
mowane działania, które mają naprawić sytuację. Szczególny 
nacisk jest kładziony na skuteczne gospodarowanie zasobami, 
które są w dyspozycji gminy tj. celowe i efektywne zarówno ich 
gromadzenie jak i ich wydatkowanie czy wykorzystywanie. Tak 
jak już wspomniała pani burmistrz, o jakichkolwiek wynikach 
kontroli pod kątem podjęcia działań w zakresie decyzji perso-
nalnych czy wprowadzenia planu naprawczego w przypadku 
wystąpienia zdarzeń wrażliwych będziemy mogli porozmawiać 
już niedługo. W kilku jednostkach organizacyjnych gminy tj. Sa-
morządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy – Ossów – Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920, w Ośrodku Pomocy Społecznej, czy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” doszło w ubiegłym roku 
do wystąpienia zdarzeń niepożądanych w zakresie gospodarki 
finansowej. Burmistrz Wołomina zmuszona została tym samym 
do podjęcia działań administracyjnych w tym zakresie.

Jakie wnioski nasuwają się po analizie dokumentów po-
kontrolnych?

E.R.: Wiele do życzenia pozostawia także proces zarządzania 
w Miejskim Domu Kultury. Prawdziwym wyzwaniem jest za to 
restrukturyzacja zasad funkcjonowania Miejskiego Zakładu 
Dróg i Zieleni. Jak jest źle w tym ostatnim, widzimy wszyscy, po-
ruszając się po ulicach naszego miasta. Chcemy jak najszybciej 
zmienić ten patologiczny stan, aby miasto i gmina były zadba-
ne i uporządkowane, a środki publiczne wydawane na ten cel 
przez MZDiZ należycie pożytkowane. 

Jakie są najpilniejsze potrzeby w celu usprawnienia pra-
cy i uporządkowania spraw np. w MZDiZ?

M.M.: Z uwagi na pilną potrzebę dokonania zmian organizacyj-
nych w gminie, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br., w tym 
dotyczących wypełniania obowiązków w zakresie gospodarki 
odpadami, w struktury Urzędu Miejskiego w Wołominie zo-
stanie włączony obszar związany z tym zadaniem. Deklara-
cje i opłaty z tytułu odbioru odpadów na terenie gminy będą 
przekazywane do Urzędu Miejskiego, a nie jak dotychczas do 
MZDiZ. W tym czasie pracownicy urzędu będą dodatkowo 
obciążeni wprowadzanymi w związku z tym zmianami organi-
zacyjnymi. Będzie to czas wytężonej pracy z uwagi na koniecz-
ność przygotowania półrocznego sprawozdania z realizacji 
zadań i rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem pro-
jektu budżetu na rok następny. Dodatkowo wyniki przeprowa-
dzonej w Urzędzie inwentaryzacji doraźnej, zarządzonej przez 
burmistrz w styczniu w celu sprawdzenia stanu majątku gminy, 
dały efekty porażające w odniesieniu do prawidłowości gospo-
darowania składnikami majątku w okresie ostatnich trzech lat. 

W tym miejscu należy podkreślić, że spis całego inwentarza był 
przeprowadzony zgodnie z przepisami w 2012 r. według stanu 
na koniec 2011 r. i nie wykazał żadnych różnic. Sytuacja zasta-
nawiająca i niepokojąca zarazem. Co stało się z zarządzaniem 
w Urzędzie Miejskim w krótkim czasie? Dlaczego nikt wcześniej 
nie podjął działań, żeby uporządkować ten obszar działalności? 
To tak jest, że jeśli wstępujemy na grunt nieuporządkowany, 
nieprzygotowany do normalnego funkcjonowania nie możemy 
prawidłowo prowadzić żadnych działań. Podobnie jak ogrod-
nik, który chcąc posiać trawę czy zasadzić wiosną kwiaty, po-
winien odpowiednio przygotować podłoże, żeby nowe nasa-
dzenia mogły bez przeszkód zakorzenić się, rosnąć i kwitnąć ku 
jego zadowoleniu. Nic na marnym gruncie zachwaszczonym, 
ubogim w minerały – nieprzygotowanym i niekontrolowanym 
pod względem nawadniania czy odżywiania – nie urośnie. Tak 
samo jest w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek działalności 
– samorządowej również – należy najpierw sprawdzić grunt, 
żeby można było go odpowiednio przygotować pod realizację 
zadań, których obowiązek na nas spoczywa. 

Jakie wnioski nasuwają się po kilku miesiącach audytów 
i kontroli?

E.R.: Pierwotnie zakładaliśmy, że kontrola i sprawdzanie stanu 
majątku gminnego wraz z podległymi burmistrzowi jednost-
kami potrwa maksymalnie do końca marca tego roku. Jednak 
to, co po czterech pierwszych miesiącach tej kadencji zoba-
czyliśmy w dokumentacji, systemach finansowo-księgowych 
i księgach inwentarzowych tych podmiotów, wymusiło na nas 
kompleksowe działania audytorsko-kontrolne. W wielu obsza-
rach sytuacja jest bardzo zła, skomplikowana i wymaga zdecy-
dowanych natychmiastowych działań. Część audytów i kontroli 
wymaga pogłębienia, a część jednostek – tak jak wspomniany 
MZDiZ – gruntownej restrukturyzacji. Cały ten proces opóźnił 
przynajmniej o kwartał uruchomienie wielu procesów, których 
rozpoczęcie planowaliśmy na początku tej kadencji. Nie da się 
porządkować miasta, dbać o jego zieleń czy czystość dróg bez 
uprzedniego uporządkowania sytuacji w jednostce, która ma 
się tym zajmować. Nie da się skutecznie planować i zarządzać 
budżetem bez jego gruntownej analizy i ewentualnej korekty 
wcześniejszych, błędnych decyzji, w wyniku których napompo-
wano budżet wydatkami – do granic możliwość przy określeniu 
prognozowanego wpływu dochodów nierealnej wysokości. To 
wirtualna księgowość i tendencyjne kreowanie wskaźników 
bez zabezpieczenia źródła spłaty długów w długookresowym 
horyzoncie czasowym. Po pół roku kierowania jesteśmy w po-
siadaniu wiedzy o prowadzonej w gminie w ostatnich latach 
polityce zarządzania i proszę mi wierzyć, ta wiedza nie napawa 
optymizmem. Jestem jednak przekonana, że mieszkańcy już 
niedługo odczują pozytywne efekty nowego systemu zarzą-
dzania ukierunkowanego na zapewnienie lepszej przyszłości 
Wołomina. Obiecuję, że cała procedura zostanie wkrótce za-
mknięta i wtedy też o wynikach prac szczegółowo zostaną po-
informowani mieszkańcy. 
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PLAN WYDATKÓW 2015 – 161 MLN ZŁ

WYDATKI NA INWESTYCJE DROGOWE, ZAREZERWOWANE W TEGOROCZNYM  
BUDŻECIE SIĘGAJĄ KWOTY 10,5 MLN ZŁOTYCH I PRZEZNACZONE ZOSTAŁY M. IN. NA:

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE NA INNE ZADANIA M. IN. NA:

MIASTO GMINA

  wydatki bieżące – 140 mln zł
  wydatki majątkowe – 21 mln zł

Wydatki bieżące – 140 mln zł
  działalność statutowa jednostek budżetowych – 48,5 mln zł
  wynagrodzenia i pochodne – 60 mln zł
  utrzymanie placówek oświatowych – 55 mln zł
  obsługa długu – 2,5 mln zł
  modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin – 2 mln zł

wydatki majątkowe – 21 mln zł, w tym m.in.:
 infrastruktura drogowa – 16 mln zł
 infrastruktura telekomunikacyjna – 1 mln zł
 inwestycje oświatowe – 7 mln zł
 budowa Parku Nałkowskich – 0,6 mln zł

Budowa:
 ul. Grabicznej – 2 mln zł *

 ul. Partyzantów – 1,12 mln zł 

 parkingu Parkuj i Jedź na działce przy ul. Wąskiej – 1,15 mln zł

 ul. Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wyskości działki 149/24 – 750 tys. zł

 ul. Sławkowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej – 580 tys. zł

 ul. Sienkiewicza – 500 tys. zł *

 ul. Lipiny Kąty – 500 tys. zł

 ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej – 350 tys. zł

 ul. Dworskiej – 100 tys. zł *

Remonty:
 ul. Kościelnej – 500 tys. zł

 ul. Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki 153/4 – 500 tys. zł *

Dokumentacje:
 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta – 45 tys. zł *

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kolorowej – 15 tys. zł

 aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Laskowej w Wołominie – 70 tys. zł

 aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej – 20 tys. zł *

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Złotej na odcinku od ul. Gło-

wackiego do ul. Wiosennej – 40 tys. zł

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj 

i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego – 30 tys. zł *

Zagospodarowanie terenu:
 zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej 

E75 Warszawa Wschodnia-Sadowne – 50 tys. zł

Budowa:
 sali gimnastycznej przy SP nr 3 – 3 mln zł *

Budowa:
 ul. Długiej w Duczkach – 200 tys. zł *

 chodnika przy drodze wojewódz-

kiej 634 na odcinku od ul. Majdań-

skiej we wsi Duczki do granicy 

z gminą Klembów we wsi Stare 

Grabie – 52 tys. zł

 ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach 

– 300 tys. zł

 chodnika ul. Granicznej od ul. 

100-lecia do ul. Piaskowej w Za-

gościńcu – 100 tys. zł

Projekty:
 projekt chodnika ul. Racławickiej 

w Majdanie (Fundusz sołecki Maj-

dan) – 8 tys. zł

Dokumentacje:
 wykonanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej ul. Kasztanowej 

w Nowych Lipinach – 30 tys. zł

 wykonanie projektu budowy ka-

nalizacji deszczowej ul. Górnej 

z naprawą nawierzchni tej ulicy 

(Fundusz sołecki Nowe Lipiny) – 

15 tys. zł

* zadania wieloletnie

(stan na dzień 25.06.2015 r.)
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Pełna jawność  
prowadzonych wydatków
Ruszył Centralny Rejestr Umów. To efekt wcześniejszych zapowiedzi 
władz Wołomina i chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Od początku roku na stronie internetowej 
magistratu systematycznie publikowane są szczegóły wszystkich 
zawieranych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy wydatek finansowany ze środ-
ków publicznych ma jawny charakter. Kiedy jednak wcześniej 
mieszkańcy chcieli uzyskać jakąkolwiek informację na co gmina 
przeznacza środki, musieli każdorazowo wypełniać wniosek o do-
stęp do informacji publicznej. Po jego złożeniu urzędnicy mieli mak-
symalnie miesiąc na udzielenie odpowiedzi.

Ta kwestia została uproszczona. Od stycznia tego roku najistot-
niejsze informacje ze wszystkich umów zawieranych pomiędzy 
urzędem, a podmiotami zewnętrznymi można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Spis zawiera podstawowe informacje takie 
jak numer umowy, dane wykonawcy, wartość kontraktu, datę jego 
zawarcia oraz czas obowiązywania. Co równie ważne, dla zapew-
nienia pełnej transparentności działań wspomniany spis aktuali-
zowany jest raz w miesiącu. Mało tego publikowane będą również 
informacje dotyczące zawieranych umów z lat poprzednich.

Wszelkie działania podejmowane przez urzędników powinny być 
przejrzyste. To wpływa na zwiększenie zaufania mieszkańców 
i zmianę postrzegania przez nich tej instytucji. Przyjęte rozwiąza-
nie usprawni także pracę samych pracowników magistratu oraz 
zwiększy ich efektywność. Czas i zaangażowanie, które poświęcali 

na każdorazowe przygotowanie odpowiedzi na wspomniane wnio-
ski, teraz będą mogli przeznaczyć na inne zadania.

Zdecydowaliśmy się również upublicznić informacje obejmujące 
umowy za lata 2010–2011. Z racji, iż ich lektura dostarcza wyjątko-
wo ciekawej wiedzy na temat sposobu wydatkowania pieniędzy 
publicznych, a co więcej – niejednokrotnych przejawów ewiden-
tnego ich marnotrawienia – dotychczas opublikowane zestawie-
nia będą systematycznie uzupełniane o kolejne lata. W oparciu 
o zawierane z funkcjonariuszami partyjnymi umowy o dzieło, mia-
ły powstać rzetelne analizy i raporty. W wielu przypadkach okaza-
ło się, że jedyna wartość jaką posiadają sporządzone dokumenty, 
sprowadza się do stawki wagowej z punktu odbioru makulatury. 
Część tych dzieł to zaledwie kilkustronicowe opracowania, któ-
rych wartość merytoryczna pozostawia wiele do życzenia, a już 
na pewno nie uzasadnia wydania kwot sięgających kilkunastu ty-
sięcy złotych z kieszeni mieszkańców. Wielu z tych „analiz” w ogó-
le nie można odnaleźć. 

Powszechne oburzenie budzi również fakt wydatkowania przez 
byłe władze miasta ponad miliona złotych na wynagrodzenia do-
radców i asystentów byłego burmistrza.  

Jest ekonomistką, absolwentką Prywat-
nej Wyższej Szkoły Biznesu i Admini-
stracji w Warszawie. Ukończyła również 
dwa kierunki podyplomowe w Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie tj. 
studia w zakresie rachunkowości i zarzą-
dzania finansami w jednostkach sektora 
finansów publicznych oraz zarządzania 
w administracji publicznej. Od 2013 roku 
prowadzi szkolenia z zakresu rachunko-

wości oraz sprawozdawczości budżeto-
wej dla pracowników jednostek sektora 
finansów publicznych. Jest także autorką 
wielu artykułów w tym zakresie w prasie 
branżowej.

Od 2014 roku wykłada w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie zagadnienia 
związane z rachunkowością i sprawo-
zdawczością budżetową dla słuchaczy 
tej prestiżowej, cenionej nie tylko w kraju, 
ale i za granicą uczelni. W trakcie swojej 
ponad dwudziestoletniej aktywności za-
wodowej, realizowała się zarówno w pra-
cy dla prywatnych przedsiębiorstw, jak 
i w jednostkach sektora finansów pub-
licznych. Przeszła wszystkie szczeble 

kariery od referenta i pomocy księgowej 
począwszy, na stanowisku głównego 
księgowego kończąc. Jest również za-
stępcą przewodniczącej Komisji Finan-
sów przy Związku Miast Polskich.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pra-
cy m. in. dla takich stołecznych instytucji 
jak Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego czy Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska doskonale rozu-
mie problematykę zarządzania finansami 
w administracji publicznej.

Prywatnie mężatka, matka dwójki dzieci. 
Miłośniczka nart, jazdy konnej i rowero-
wej. Zapalona szachistka.

MARTA MALISZEWSKA

Powstanie nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie! 
Miasto wygospodarowało na ten cel 3 mln złotych.

Pomimo braku środków w pierwszej wersji budżetu na rok 2015 zabezpieczono fundusze na tę inwestycję. Jest to jedy-
na placówka na terenie gminy, w której nie ma sali gimnastycznej, a szkoła osiąga rokrocznie najlepsze wyniki w nauce.  
26 czerwca miasto ogłosiło przetarg na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3. Wartość całej inwestycji to ponad  
7 mln złotych. Jej zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia 2016 roku.
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Wystartował 
budżet obywatelski 
na 2016 rok
Mieszkańcy gminy Wołomin mogą już zgłaszać zadania do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Podobnie jak w ubiegłym roku 
na ten cel miasto przeznaczy 1 mln zł. Jakie projekty będą realizowane tym 
razem, okaże się 20 września.

To druga edycja budżetu partycypacyjnego w Wołominie. W tego-
rocznej, mieszkańcy będą mogli zgłaszać wnioski do połowy lipca. 
Kolejne dwa tygodnie urzędnicy poświęcą na ich weryfikację, na-
tomiast 31 lipca ogłoszona zostanie lista projektów, które spełniły 
warunki formalne i zakwalifikowały się do głosowania.

Sam plebiscyt potrwa od 17 sierpnia do 10 września i poprzedzony 
będzie intensywną kampanią promującą ideę budżetu obywatel-
skiego, prowadzoną już przez samych wnioskodawców konkret-
nych projektów.

Milion złotych z całej puli zarezerwowanej na budżet obywatelski 
ma być przeznaczony na małe zadania z założeniem, że koszt reali-
zacji każdego z nich nie może przekraczać 100 tys. zł. 

W myśl założeń określonych w regulaminie budżetu obywatelskie-
go, inicjatywy muszą przyczyniać się do rozwoju gminy Wołomin 
i dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy ele-
mentów infrastruktury miejskiej. W grę wchodzą również działania 
mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania miesz-

kańców lub wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, 
oświatowym czy sportowym. Zadanie będzie mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec gminy, który w dniu zgłoszenia posiadał będzie czyn-
ne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Wołominie.

Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem oraz mieścić 
się w granicach zadań własnych i kompetencji gminy. Należy je 
składać na specjalnym formularzu. Wtedy będą uznane za waż-
ne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola oznaczone jako obo-
wiązkowe. Wspomniany formularz można już pobierać ze strony 
internetowej oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Wołominie. 

Wypełnione dokumenty należy przekazać do Urzędu Miejskiego li-
stownie z dopiskiem – Wołomiński Budżet Obywatelski, osobiście, 
składając go w Biurze Obsługi Mieszkańców lub drogą elektronicz-
ną wysyłając na adres e-mail: budzetobywatelski@wolomin.org. 
Wykaz zgłoszonych wniosków będzie udostępniony na stronie in-
ternetowej gminy Wołomin. Te zostaną zweryfikowane pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym. 

BUDŻET OBYWATELSKI – HARMONOGRAM AKCJI

Lp. Opis czynności Termin

1 Zgłaszanie wniosków przez Mieszkańców do 15 lipca 2015 r.

2 Weryfikacja zgłoszonych wniosków do 30 lipca 2015 r.

3 Ogłoszenie listy wniosków 31 lipca 2015 r.

4 Działania informacyjne od 1 do 16 sierpnia 2015 r.

5 Głosowanie od 17 sierpnia do 10 września 2015 r.

6 Ogłoszenie wyników 20 września 2015 r.
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Partnerstwo publiczno-prywatne 
jedną z szans na dynamiczny  
rozwój Wołomina

Pod hasłem „Inwestuj w Wołominie” na początku czerwca w magistracie, 
odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom partnerstwa publiczno-
prywatnego. Spotkanie miało na celu przybliżenie tej konkretnej formuły 
finansowania inwestycji oraz zachęcenie przedsiębiorców do wspólnej 
realizacji opartych o nią projektów w naszej gminie.

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne? To partnerska rela-
cja sektora publicznego i prywatnego, której celem jest realizacja 
przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych 
przez sektor publiczny. Współpraca opiera się na założeniu, w myśl 
którego każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, po-
wierzonych jej zadań sprawniej niż partner. Ci uzupełniają się w ten 
sposób, zajmując się w ramach wykonywanych obowiązków właś-
nie tą jego częścią, którą wykonują najlepiej.

Dzięki podziałowi obowiązków i odpowiedzialności, osiąga się 
najbardziej efektywny pod względem ekonomicznym sposób two-
rzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze 
stron czerpie przy tym ze współpracy własne, proporcjonalne do 
swego zaangażowania korzyści, jednocześnie minimalizując ryzy-
ko. W obowiązującym prawodawstwie nie ma ograniczeń branżo-
wych dotyczących formuły partnerstwa. Przedmiotem współpracy 
mogą być niemalże wszystkie zadania publiczne, szczególnie te 
z zakresu usług użyteczności publicznej.

Formuła PPP z powodzeniem stosowana jest zarówno w krajach eu-
ropejskich jak i na całym świecie. Ten uznany instrument realizacji za-
dań publicznych wykorzystywany jest np. w Wielkiej Brytanii, Francji 
czy choćby Hiszpanii. W oparciu o wspomniany mechanizm buduje 
się tam szkoły, szpitale, infrastrukturę drogową i kolejową, linie metra, 
a nawet infrastrukturę penitencjarną. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszą się także projekty związane z ochroną środowiska. 

W organizowanym z inicjatywy władz miasta spotkaniu, oprócz 
renomowanych prelegentów i znawców tego zagadnienia, udział 
wzięli przedsiębiorcy, samorządowcy oraz urzędnicy. To jeden 
z wielu pomysłów na to, co warto robić, by dać wyraźny sygnał 
potencjalnym inwestorom, że w Wołominie przyjaźnie odnosimy 
się do każdej koncepcji, w wyniku której powstawać będą dobre 
inwestycje i finalnie miejsca pracy dla mieszkańców. Spotkanie 
wykorzystano do zaprezentowania naszych walorów w kontekście 
planowanych modernizacji kolejowych i drogowych. Sporo po-
wiedziano również o trwających przygotowaniach do stworzenia 
planów zagospodarowania przestrzennego. Warto w tym miejscu 
przy okazji zauważyć, że w naszym przypadku zaledwie 8 proc. 
gruntów dysponuje wspomnianym dokumentem. Z jednej strony 
przez lata nie potrafiono zrobić z tym porządku, ale z drugiej gdy 
w końcu je uchwalimy, to jednocześnie wykonamy duży skok do 
przodu. Tym bardziej, że Wołomin to miasto z potencjałem, które 
spełnia warunki, by w krótkim czasie stać się miejscem doskonale 
nadającym się do lokowania biznesu. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą rozwoju dla samorzą-
dów, a jednocześnie narzędziem ułatwiającym pozyskanie środ-

ków zewnętrznych. Szczególnie istotnym w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej. Dla znacznej części, zwłaszcza ma-
łych gmin i miast, PPP jest formułą jeszcze mało znaną i dotychczas 
rzadko stosowaną. Idea jaka przyświecała wspomnianej konferen-
cji polegała na przybliżeniu zainteresowanym stronom, w oparciu 
o konkretne przykłady, czym ona jest i jak można z niej efektywnie 
korzystać. 

Marcin Wawrzyniak, przedstawiciel Instytutu Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego w kilku swoich wystąpieniach zapoznał słuchaczy 
m. in. z zasadami współpracy pomiędzy partnerami publicznymi, 
a prywatnymi. Przedstawił zagadnienie od strony funkcjonalnej, 
przytaczając przykłady współpracy jak i zrealizowane już projekty. 
W przystępny sposób omówił zagadnienia praktyczne koncen-
trując się na etapach realizacji przedsięwzięcia, mechanizmach 
wynagradzania partnera prywatnego oraz modelach finansowa-
nia. Podkreślał, że inwestycje realizowane w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego są efektywnym narzędziem zarządzania 
zadaniami publicznymi, po które śmiało powinniśmy sięgać.

Swoje doświadczenia i zrealizowane projekty w ramach formuły 
PPP zaprezentowała również firma Safege. W trakcie wystąpie-
nia jej przedstawicieli, zwracano szczególną uwagę na fakt, że 
partnerstwo pozwala zrealizować inwestycję finansując ją tylko 
częściowo. Dzięki tej formule gmina może realizować dodatkowe 
przedsięwzięcia, pozyskać dodatkowy kapitał na nowe inwesty-
cje, a także oszczędzić na wydatkach. Niewątpliwym atutem jest 
również możliwość przekazania na zewnątrz ryzyka związanego 
z daną inwestycją i szybsza jej realizacja, bez konieczności zwięk-
szania budżetu gminy. 

Uczestnicy konferencji poznali również to zagadnienie od stro-
ny formalno-prawnej. Zasady zawarcia umowy inwestycyjnej 
i jej elementy w ciekawy sposób omówiła Beata Karaś z kancelarii 
B&W Brudkowski&Wspólnicy. Słuchacze dowiedzieli się także jakie 
prawa i obowiązki przysługują stronom oraz jak przebiega sama fi-
nalizacja procesu. Wszyscy zebrani mieli również okazję zapozna-
nia się z projektami realizowanymi przez firmę Siemens w zakresie 
termomodernizacji budynków i efektywności energetycznej infra-
struktury publicznej. Poruszono też zagadnienia związane z finan-
sowaniem inwestycji z oszczędności oraz omówiono podział za-
dań i ryzyka między stronami umowy.

W wydarzeniu zorganizowanym przez wołomiński magistrat wzięło 
udział około pięćdziesięciu osób. Konferencja była jednym z szere-
gu zaplanowanych przez władze miasta kroków, na drodze, która 
ma przynieść wymierne i przede wszystkim pozytywne zmiany 
w gminie. 
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W marcu nasze miasto gościło Adama Struzika. Marszałek województwa 
spotkał się z władzami gminy i powiatu, radnymi oraz dziennikarzami. Rozma-
wiano głównie o inwestycjach, modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, 
a także Wspólnym Bilecie. Pojawił się również temat ułatwień dla przedsiębior-
ców tworzących nowe miejsca pracy.

Do Wołomina marszałek przyjechał na zapro-
szenie burmistrz Elżbiety Radwan. W trakcie 
wspólnej rozmowy poruszono szereg kwe-
stii związanych z projektami inwestycyjnymi, 
jakie planowane są na terenie gminy. Z kolei 
podczas spotkania z przedstawicielami władz 
powiatu zastanawiano się nad perspektywa-
mi rozwoju całego regionu.

– Oczekujemy od nowych władz Wołomina 
bardziej pragmatycznego, a nie ideologiczne-
go, podejścia do rozwoju. Oczekujemy niskich 
planów emisyjnych, a także zintegrowanej in-
westycji terytorialnej, która obejmuje metropo-
lię warszawską – mówił Adam Struzik. – Zależy 
nam, by jeszcze lepiej wykorzystać modernizo-
waną kolej, aby transport i dojazd mieszkań-
ców do Warszawy był na jeszcze lepszym po-
ziomie – dodał.

W trakcie wizyty Struzik sporo uwagi poświę-
cał kwestii modernizacji drogi 634.

– Opór mieszkańców związany z wykupami 
niezbędnymi do wybudowania dwujezdniowej 
drogi 634, byłby tak duży, że postanowiliśmy 
pozostać przy drodze jednojezdniowej – prze-
konywał. – W obu kierunkach będzie jedna 
jezdnia, oczywiście z odpowiednimi aneksami, 
lewoskrętami, prawoskrętami, ze ścieżkami 
rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. To 
będzie nowoczesna droga, ale nie na kształt 
drogi szybkiego ruchu – wyjaśniał.

Z deklaracji marszałka wynika, że niedługo 
można spodziewać się ogłoszenia przetargu 
na projekt.

– Zakładam, że specyfikacja potrwa trzy 
lata, ale gdyby udało się to zrobić wcześniej, 
to każdy miesiąc przybliża nas do realiza-
cji – tłumaczył Adam Struzik. – Oczywiście 
część gruntów jest wykupiona, a skoro mó-
wimy o jednojezdniowej drodze, to i zakres 
wykupów jest znacznie mniejszy. W niektó-
rych miejscach zmieścimy się w pasie dro-
gowym, a jeśli trzeba będzie dokupić teren 
to myślę, że także przy pomocy samorządów 

przekonamy ludzi, aby go sprzedali – wyraził 
nadzieję.

Elżbieta Radwan zapewniała swojego gościa 
o wysokiej świadomości mieszkańców co do 
strategicznej wagi planowanej inwestycji.

– Wiemy, że bez tej drogi rozwój naszego po-
wiatu i gmin, które ta droga łączy, jest niemoż-
liwy. Dlatego obiecuję i zobowiązuję się, że 
będę pomagać w każdej chwili procedowania 
związanego z realizacją tej inwestycji i deklaru-
ję również, że ze wszystkimi samorządowcami 
będę o tym rozmawiać. Ta droga jest nam nie-
zbędna do rozwoju, inaczej nasze miasto bę-
dzie zaściankiem, a przecież tego nie chcemy 
– argumentowała burmistrz.

W trakcie briefingu prasowego Adam Struzik 
obiecał, że w najbliższych latach samorząd 
wojewódzki główny nacisk będzie kładł na 
wsparcie lokalnych przedsiębiorców, w tym 
na zwiększenie miejsc pracy oraz eksport to-
warów. Ten – w jego opinii – nie ograniczałby 
się jedynie do terytorium kraju, a rodzime pro-
dukty z powodzeniem mogłyby trafiać rów-
nież na rynek wschodni. W trakcie spotkania 
z dziennikarzami gość wielokrotnie odnosił 
się również do kwestii związanych z inwesty-
cjami.

– To jest najważniejsza sprawa – podkreślał. – 
Nowe władze muszą złożyć więcej nowych pro-
jektów. W ciągu najbliższych czterech do ośmiu 
lat rozwój regionu mają zapewnić środki własne 
i unijne, a także wsparcie z poziomu regionalne-
go oraz krajowego. Musimy także myśleć o tym, 
jak lepiej pomagać biznesowi – stwierdził.

Marszałek zawitał także do Kobyłki, gdzie 
w jednej z lokalnych szkół odpowiadał na pyta-
nia uczniów, a następnie zwiedził multimedialne 
centrum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Choć, 
jak przekonywał, pamięć o tym, co wydarzyło 
się w 1920 roku zasługuje na szczególną formę 
upamiętnienia, to jednak sceptycznie odniósł 
się do możliwości sfinansowania budowy mu-
zeum z budżetu Wołomina. 

Pojawia się coraz więcej  
perspektyw dla Wołomina
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Wicemarszałek Orzełowska:  
„Szkoła w Czarnej otrzymała prawie  
0,9 mln złotych dofinansowania”

Odwiedzając Wołomin, zastępczyni marszałka województwa mazowieckiego 
przywiozła ze sobą dwie dobre informacje. Zarówno tę o przyznaniu 
dofinansowania dla szkoły w Czarnej, jak i deklarację o chęci szerokiej 
współpracy pomiędzy władzami województwa i naszej gminy. 

Strategia jest koncepcją przyszłości. Planem, w którym zdefiniowane są cele 
i kierunki, a także odpowiednio rozłożone w czasie działania odnoszące się do 
właściwego funkcjonowania miasta i obszarów wiejskich gminy Wołomin. 

– To kolejna wizyta, która przynosi Wołominowi realne korzyści – 
tak o przyjeździe wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej mówi-
ła podczas spotkania z dziennikarzami burmistrz Radwan. 

I nie było to stwierdzenie na wyrost, bowiem zastępczyni Ada-
ma Struzika zdecydowanie podtrzymała deklaracje swojego 
szefa. Przypomnijmy, podczas wizyty marszałka w Wołominie, 
w równie pozytywnym tonie wypowiadał się on o współpra-
cy z nowymi władzami oraz o perspektywach jakie rysują się 
przed gminą.

– Przyjechałam do państwa z informacją, która mam nadzieję 
wszystkich ucieszy. Szkoła w Czarnej otrzymała dofinansowanie 

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-
2020, stawia przed gminą wiele możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych. Jednak żeby skutecznie o nie aplikować, 
Wołomin potrzebuje aktualnej strategii uwzględniającej potrze-
by rozwojowe mieszkańców. 

Odpowiednie planowanie strategiczne jest jednym z podsta-
wowych warunków sprawnego zarządzania jednostką samo-
rządu terytorialnego. W znaczny sposób przyczynia się do 
efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz 
pomaga w przewidywaniu problemów rozwojowych. Co rów-
nie istotne,  pozwala także na odpowiednie reagowanie w zło-
żonych sytuacjach.

w wysokości 860 tys. zł. – przekazała wyraźnie zadowolona Jani-
na Orzełowska.

Nie była to jedyna pozytywna informacja jaką można było usłyszeć 
z ust przedstawiciela województwa mazowieckiego. Rozmowa 
jaką wcześniej obie panie odbyły, dotyczyła możliwości współpra-
cy i pozyskiwania dla Wołomina funduszy zewnętrznych z nowej 
perspektywy unijnej.

– Przy pomysłach jakie ma pani burmistrz tych środków spłynie bar-
dzo dużo. Zwłaszcza, że zamierzenia są bardzo ciekawe i świetnie 
wpisują się w działania zawarte w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym – przekonywała wicemarszałek Orzełowska. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału 
w procesie jej tworzenia. Można to zrobić poprzez zgłaszanie 
swoich uwag, propozycji do sołtysów czy przewodniczących 
rad osiedli. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą rów-
nież przesyłać swoje propozycje wysyłając bezpośrednio  
e-mail na adres:  jaroslaw.szajner@wolomin.org lub wypeł-
nić anonimową ankietę dostępną w budynku Urzędu Miejskie-
go jak i na stronie wolomin.org.

W ramach prac nad strategią planujemy także organizację sze-
regu spotkań z mieszkańcami. Informacje o terminach w jakich 
się one odbędą, będą sukcesywnie publikowane na naszej urzę-
dowej witrynie. 

Trwają prace nad strategią 
zrównoważonego rozwoju 
gminy 
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Wicemarszałek Orzełowska:  
„Szkoła w Czarnej otrzymała prawie  
0,9 mln złotych dofinansowania”

Władze gminy pochylają 
się nad problemami  
służby zdrowia
Z inicjatywy burmistrz Wołomina doszło do spotkania z przewodniczącym 
rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Poruszono 
szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia w regionie. 
To pokłosie prośby z jaką do włodarza naszego miasta zwróciły się 
pielęgniarki i położne.

Do miasta zawitał Sławomir Kuźmiński, szef rady mazowieckie-
go oddziału NFZ. Podczas roboczego spotkania z burmistrz 
Elżbietą Radwan, wicestarostą Adamem Łossanem i wiceprze-
wodniczącą rady powiatu wołomińskiego Haliną Bonecką, roz-
mawiano między innymi o najważniejszych problemach z jakimi 
boryka się największa w powiecie placówka medyczna. Poru-
szono kwestię jej sytuacji finansowej, przyszłych kontraktów 
oraz możliwości oddłużenia szpitala. Mimo, iż odpowiadają za 
niego władze powiatu, magistrat na bieżąco monitoruje wszyst-
ko co się tam dzieje i szuka optymalnej metody, która pomoże 
rozwiązać szereg narosłych problemów. Urzędnicy wychodzą 
z założenia, że każda forma pozytywnego lobbingu, jeśli tylko 
przyczyni się do tego by pomóc szpitalowi, jest dobra.

Strony podkreślały konieczność podjęcia wspólnie takich dzia-
łań, które przyniosą znaczną poprawę jakości usług świadczo-
nych na rzecz mieszkańców oraz zabezpieczą interesy eko-
nomiczne pracowników służby zdrowia. Najważniejsze na tę 
chwilę jest zapoczątkowanie dialogu oraz nawiązanie dobrej 

współpracy pomiędzy NFZ i szpitalem. Placówka zatrudnia po-
nad osiemset osób, które każdego dnia sumiennie pracują dla 
dobra nas wszystkich. Tym samym należy zrobić co w naszej 
mocy, aby ich codzienny i nierzadko decydujący o ludzkim życiu 
wysiłek, został należycie doceniony.
 
Zaangażowanie władz miasta we wspomnianą materię, wynika 
z faktu spełnienia prośby o objęcie patronatu nad działaniami 
zmierzającymi do uzdrowienia sytuacji szpitala, z jaką to do bur-
mistrz Radwan zwróciły się pielęgniarki i położne. Do spotkania 
z personelem medycznym doszło w drugiej połowie maja. Panie 
zatrudnione w szpitalu przy ul. Gdyńskiej poprosiły o wsparcie 
ich dążeń do stworzenia optymalnych warunków rozwoju pla-
cówki. Elżbieta Radwan raz, że nie odmówiła pomocy, to spot-
kała się jeszcze dodatkowo z paniami, które pracują jako salo-
we. Je z kolei niepokoi to, że od wielu lat dochodzi do zaniżania 
kontraktów, co przekłada się na zahamowanie rozwoju szpitala. 
Obiecujemy systematycznie informować mieszkańców o po-
stępach w dalszych pracach. 

 – Szpital Powiatowy w Wołominie stanowi nieodłączną 
część naszego miasta i tak też jest traktowany przez obec-
ne władze – podsumowuje Urszula Starużyk, wicedyrektor 
tej placówki. – To bardzo dobry zwrot w polityce lokalnej. 
Jeśli chcemy posiadać służbę zdrowia, która sprosta po-
trzebom zdrowotnym mieszkańców, to wspólnie i z wielką 

KOMENTARZ

Urszula Starużyk 
Zastępca dyrektora Szpitala  
Powiatowego w Wołominie

determinacją musimy podejmować działania, które do-
prowadzą do zwiększenia kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia i pozwolą pozyskać środki na inwestycje.  
Cieszę się i jednocześnie dziękuję w imieniu pracowników 
burmistrz Elżbiecie Radwan  za  jej osobiste zaangażowa-
nie w  sprawy szpitala – dodaje. 
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Ruszyły przygotowania  
do stworzenia programu  
rewitalizacji Wołomina

Wołomin bierze udział w konkursie dotacji dla samorządów pod nazwą 
„Modelowa rewitalizacja miast”. Celem nie jest jednak sam udział w konkursie, 
ale stworzenie programu umożliwiającego zmianę wizerunku miasta i dostęp 
do środków unijnych w nowym okresie przewidzianym do realizacji w latach 
2014-2020.

W założeniach konkursu ogłoszonego przez resort infrastruk-
tury i rozwoju leży przekazanie wsparcia dla gmin w procesie 
opracowywania programów rewitalizacji i modelowych dzia-
łań w tym zakresie na obszarach miejskich. Opracowane lub 
zaktualizowane w ramach konkursu programy będą traktować 
wspomniane działania jako proces kompleksowy, uwzględnia-
jący elementy infrastrukturalne, gospodarcze oraz społeczne. 
Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór 
dla innych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących 
własne projekty rewitalizacyjne.

Nie ulega wątpliwości, 
że nasze miasto w wie-
lu obszarach wymaga 
kompleksowej rewita-
lizacji. Od zdegrado-
wanego śródmieścia 
i wielofunkcyjnych 
przedwojennych ob-
szarów zabudowy 
miejskiej począwszy, 
na obszarach poprze-
mysłowych, pokolejo-
wych, blokowiskach 
wzniesionych w tech-
nologii wielkopłytowej 
skończywszy.

Ze względu na róż-
norodność obsza-
rów kryzysowych 
w obszarze rewitali-
zacji o powierzchni 
wstępnie oszacowa-
nej na ok. 247 ha (ok. 
14 proc. powierzchni 
miasta) do konkursu 
przedstawiona zosta-
ła wydzielona strefa 
rewitalizacji w rejonie 
ulicy Warszawskiej 
i ulicy 6-go Września 
o powierzchni ok. 13 ha 
(0,7 proc. powierzchni 
miasta).

Uzasadnieniem dla takiego wyboru jest umieszczenie wspomnia-
nej strefy jako jednego z celów operacyjnych strategii zrównowa-
żonego rozwoju miasta i gminy. Za tą lokalizacją przemawia także 
wskazanie jej jako priorytetowej w opracowanych wcześniej do-
kumentach. Mowa o lokalnym programie rewitalizacji wydzielonej 
części Wołomina na lata 2009–2015, określającym najbardziej kry-
zysowe obszary miasta, a także studium historyczno-konserwa-
torskim do rewitalizacji „Starówki Wołomińskiej”. Te z kolei zawiera 
propozycje granic obszaru do objęcia lokalnym programem rewita-
lizacji wykazującym dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta. 
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Czekają nas trzy kluczowe
inwestycje infrastrukturalne
Niewiele czasu pozostało do rozpoczęcia przebudowy linii 
kolejowej E75 Warszawa–Białystok.To jednak nie jedyna inwestycja 
komunikacyjna w naszym regionie. Gruntownej modernizacji 
poddana zostanie także droga wojewódzka 634 i dojazd do drogi S8.

W przypadku inwestycji kolejowej pierwszy etap obejmie odci-
nek Warszawa-Rembertów–Zielonka–Wołomin–Tłuszcz. Mo-
dernizacja ma na celu dostosowanie linii kolejowej do prędkości 
160 km/h dla pociągów pasażerskich (docelowo do 200 km/h) 
oraz 120 km/h w ruchu kolejowym. Po jej zakończeniu będziemy 
mogli szybciej i wygodniej podróżować, zwiększona zostanie 
liczba pociągów, pojawi się nowy tabor, a perony zyskają este-
tyczny i nowoczesny wygląd.

Różnicę odczują nie tylko osoby podróżujące na co dzień kole-
ją, ale także ci korzystający głównie z samochodów. Kierowcy, 
którzy ze względu na wzmożony ruch pociągów muszą obecnie 
oczekiwać na otwarcie przejazdów, po zakończeniu inwestycji 
zaoszczędzą sporo czasu i nierzadko nerwów. Obydwa przejaz-
dy kolejowe: w ciągu ulic Przejazd-Sasina i al. Niepodległości-
-Geodetów, zostaną zlikwidowane i zastąpione tunelami. Piesi 
będą korzystać z komfortowych przejść podziemnych na pero-
ny, które zyskają wygląd na miarę XXI wieku.

Oprócz radykalnej poprawy samego ich wyglądu, zainstalo-
wane zostaną nowe megafony, elektroniczne wyświetlacze 
i zegary. Wzdłuż torów ustawione zostaną ekrany akustycz-
ne, dzięki którym zmniejszy się poziom hałasu, będzie także 
bezpiecznej. Co równie istotne, perony będą dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawi się także komfort 
pasażerów podróżujących z ciężkim bagażem oraz rodziców 
z dziećmi w wózkach.

Według zapowiedzi inwestora, przebudowa torowiska rozpo-
cznie się w okresie wakacyjnym (sierpień-wrzesień) i potrwa 
maksymalnie rok. W czasie przebudowy pociągi będą kursowa-
ły tylko po jednym torze, zatem będziemy musieli się liczyć ze 
zmniejszoną liczbą kursów. Jednak w godzinach szczytu składy 
będą dłuższe i będą kursowały częściej, by zapewnić podróżują-
cym dojazd do pracy lub szkoły. Na chwilę obecną w okresie mo-
dernizacji przewidziany został przejazd zastępczy w ciągu ulicy 
Sikorskiego. Ze swobodnego przejazdu przez tory będzie można 
korzystać także w Kobyłce.

Urząd Miejski będzie stale monitorować przebieg inwestycji oraz 
informować na bieżąco o zaawansowaniu prac Warto w tym 
miejscu wspomnieć jeszcze o dwóch innych zadaniach. Pierw-
szym z nich jest dojazd do drogi S8. Skorzystają z niego wszyscy 
mieszkańcy, lecz w szczególności osoby mieszkające na osiedlu 
Niepodległości, Nafta i Kobyłkowska. Kierowcy, jadąc w stronę 
Czarnej lub wykorzystując tunel, będą mogli wjechać na drogę 
ekspresową prowadzącą bezpośrednio do Warszawy.

Drugi element to droga wojewódzka 634 z jednym głównym 
pasem ruchu w każdą stronę. Co istotne, ruch na niej nie bę-
dzie zatrzymywany. Dzięki lewoskrętom i prawoskrętom bę-
dzie można zapewnić płynność głównej drogi. Obecna droga 
634 co kilkadziesiąt metrów posiada przejścia dla pieszych, 
a ewentualny wypadek lub zwykły manewr skrętu powodują 
znaczne utrudnienia. 

Szybki Internet dla szkół
Pracujemy nad tym, by od nowego roku szkolnego wszystkie 
placówki oświatowe w gminie wyposażone zostały 
w wysokoprzepustowe łącza internetowe.

Dostarczenie wydajnego Internetu do wszystkich wołomińskich 
szkół, to absolutny priorytet wynikający z konieczności zasypy-
wania przepaści technologicznych i stawiania czoła wyzwaniom 
współczesności. 

Podejmujemy działania mające na celu powstanie możliwie najbar-
dziej dostępnej, jednorodnej i wydajnej sieci obejmującej swoim 
zasięgiem cały obszar gminy. Szczegóły potwierdzone zostaną po 

opracowaniu kompletnej informacji o warunkach technicznych każ-
dej z lokalizacji. 

W tym momencie w części z nich zainstalowana jest już infrastruk-
tura wybudowana w ramach realizacji wcześniejszego projektu. 
Niemniej z uwagi na sposób przygotowania dokumentacji, nie jest 
aktualnie możliwe bezpośrednie jej wykorzystanie przez szkoły. Bę-
dziemy się starać zmienić ten stan możliwie jak najszybciej. 
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Gospodarka niskoemisyjna 
strategicznym wyzwaniem
dla Wołomina

Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów Unii Europej-
skiej. Znaczna część funduszy dla samorządów na okres najbliższych pięciu lat 
będzie skierowana na realizację tego celu. Posiadanie przez gminę dokumentu 
programowego, jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, niewątpliwie
zwiększy dostęp do środków zewnętrznych.

PGN to dla rozwoju Wołomina dokument strategiczny, którego za-
daniem jest wytyczenie kierunków, wskazanie konkretnych zadań 
i harmonogramu ich realizacji. W jego istocie leży również sprecy-
zowanie kosztów oraz źródeł finansowania – w krótkoterminowej 
i dalszej perspektywie redukcji zużycia energii finalnej poprzez 
podniesienie efektywności energetycznej. PGN obrazuje również 
zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 
energii, a także stopień poprawy jakości powietrza oraz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych.

Opracowanie i wdrożenie wspomnianego planu jest nastawione 
na zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych. Konieczność jego przygotowania to również efekt zobo-
wiązań redukcyjnych, wynikających z ratyfikowanego przez stronę 
polską Protokołu z Kioto, a także pakietu klimatyczno-energetycz-
nego Unii Europejskiej. Przestawienie gospodarki na niskoemisyj-

ną, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji, uważane jest nie tylko za kluczowy krok w kierunku za-
pewnienia stabilnego środowiska lecz także długofalowego zrów-
noważonego rozwoju.

Według założeń, realizacja powyższych zobowiązań powinna 
się rozpoczynać już na szczeblu gminnym. Wszystko po to, aby 
do 2020 roku Polska wywiązała się z nałożonych na nią obo-
wiązków, wynikających z powyższych dokumentów progra-
mowych. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w tej sprawie 
niesie za sobą możliwość wpisania się w aktualną politykę ener-
getyczną zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Daje też wiele 
korzyści płynących z podejmowania działań zmniejszających 
emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m. in. poprzez wzrost 
innowacyjności, wdrożenie nowych technologii i zmniejszenie 
energochłonności. 

Wyeliminujmy szkodliwy dla  
zdrowia azbest z naszego otoczenia

Będziemy inwentaryzować, a następnie usuwać z otoczenia wyroby zawierające 
azbest. Każdy z mieszkańców, który chce się pozbyć tego problemu ma ku temu 
doskonałą okazję. Wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim.

Wiele osób nie do końca wierzy w szkodliwość azbestu, a jesz-
cze inni bagatelizują problem. Nie mniej jednak fakt negatywnego 
wpływu na zdrowie człowieka tego materiału jest niepodważalny.

Dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda gmi-
na i powiat zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji bu-
dynków zawierających materiały azbestopochodne. Spis musi 
zawierać ocenę ich stanu technicznego oraz szacowany czas, 
w którym szkodliwe dla zdrowia materiały zostaną usunięte.

W magistracie można składać wnioski o bezpłatny demontaż, 
transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających nie-
bezpieczne włókna. Za tę kwestię odpowiadają pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, z którymi 
można kontaktować się osobiście w godzinach pracy Urzędu lub 
za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: anna.sidor@
wolomin.org 
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Kierunek Małkinia
05.083), 05.103), 07.333)

c, 07.413)
D, 08.393), 

10.493), 13.433), 15.063), 16.193), 17.093), 

18.393), 20.213), 21.183), 22.363), 23.203) 

Kierunek Tłuszcz
00.03BUS, 05.083), 05.103), 06.234)

C-BUS, 

07.00D-BUS, 07.33D,07.333)
C, 07.413)

D, 

08.393), 08.47D, 09.51, 10.493), 11.19, 

12.24, 13,433), 14.53D, 15.063), 15.37D-

-BUS, 16.193), 16.43D, 17.093), 17.20D, 17.54D-BUS, 

18.24, 18.393), 19.42, 20.213), 21.183), 21.32, 

22.363), 23,203)

Kierunek Warszawa Wileńska
04.01, 04.29, 04.36D, 04.54D, 05.06, 

05.36D, 05.51D, 05.512), 06.00 , 06.20, 

06.34D, 06.43D, 06.58, 07.11D, 07.17D, 

07.31, 07.44D, 07.57, 08.19D-BUS, 08.33, 

09.10, 09.42, 10.06, 10.45, 11.01, 11.33, 

12.22, 12.40D, 12.40C, 13.00 , 13.19D, 13.31, 

13.40D, 13.53, 14.21D, 14.39, 14.50, 15.12D, 

15.36, 15.51D, 16.02D, 16.17, 16.26D, 16.51C, 16.511)

D-BUS, 17.08C, 17.201)
D-BUS, 17.56, 18.12, 

18.37D, 18.50, 19.13, 19.31, 20.261)
D-BUS, 

20.261)
C-BUS, 21.14, 21.57 BUS, 22.29

Stacja Wołomin 
Odjazdy

Legenda:
C – kursuje w soboty, niedziele i święta

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

1 – na odcinku Tłuszcz – Sadowne Węgrowskie 

kursuje zastępcza komunikacja autobusowa

2 – na odcinku Wołomin – Tłuszcz kursuje zastęp-

cza komunikacja autobusowa

3 – na odcinku Sadowne Węgrowskie – Tłuszcz 

kursuje zastępcza komunikacja autobusowa

4 – na odcinku Tłuszcz – Wołomin kursuje zastęp-

cza komunikacja autobusowa

Koleje Mazowieckie

Komunikacja publiczna
Rozkłady jazdy
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Kierunek: Wołomin (Warszawa-Zielonka-Wołomin)

Przystanek Dni powszednie Soboty i niedziele Dni świąteczne Przystanki / Czas przejazdu

Warszawa,  
DT Centrum III

05.40 05.50 06.00 05.50 06.10 06.30 06.10 06.40 07.10 Warszawa, Metro Ratusz Arsenał 02 + 5 min. 
06.10 06.20 06.30 06.50 07.10 07.30 07.40 08.10 08.40 Warszawa, Dw. Wileński 03 + 15 min. 
06.40 06.50 07.00 07.50 08.10 08.30 09.10 09.40 10.10 Warszawa, Trocka 02 + 19 min. 
07.10 07.20 07.30 08.50 09.10 09.30 10.40 11.10 11.40 Warszawa, Młodzieńcza 02 + 22 min. 
07.40 07.50 08.00 09.50 10.10 10.30 12.10 12.40 13.10 Warszawa, Klamrowa 02 + 25 min. 
08.10 08.20 08.30 10.50 11.10 11.30 13.40 14.10 14.40 Ząbki, Warszawska + 27 min. 
08.40 08.50 09.00 11.50 12.10 12.30 15.10 15.40 16.10 Ząbki, Kołłątaja + 28 min. 
09.10 09.20 09.30 12.50 13.10 13.30 16.40 17.10 17.40 Ząbki, Gdyńska + 29 min. 
09.40 09.55 10.10 13.50 14.10 14.30 18.10 18.40 19.10 Ząbki, Słoneczna + 30 min. 
10.25 10.40 10.55 14.50 15.10 15.30 19.40 20.10 20.40 Zielonka, Leśna + 32 min. 
11.10 11.25 11.40 15.50 16.10 16.30 21.10 21.40 22.10 Zielonka, Kolejowa + 33 min. 
11.55 12.10 12.25 16.50 17.10 17.30 Turów + 40 min 
12.40 12.55 13.10 17.50 18.10 18.30 Kobyłka, Konopnickiej + 43 min. 
13.25 13.40 13.55 18.50 19.10 19.30 Kobyłka, Ręczajska + 45 min. 
14.10 14.25 14.40 20.00 20.30 21.00 Wołomin, 1 Maja + 47 min. 
14.50 15.00 15.10 21.30 22.10 Wołomin, Legionów + 48 min. 
15.20 15.30 15.40 Wołomin, PKP + 50 min.
15.50 15.55 16.00
16.10 16.20 16.30
16.40 16.50 17.00
17.10 17.20 17.30
17.40 17.50 18.00
18.10 18.20 18.30
18.40 18.55 19.10
19.25 19.40 19.55
20.10 20.25 20.40
20.55 21.10 21.25
21.40 21.55 22.10
22.30 23.00

Kierunek: Warszawa (Wołomin-Zielonka-Warszawa)

Przystanek Dni powszednie Soboty i niedziele Dni świąteczne Przystanki / Czas przejazdu

Wołomin, PKP

04.35 04.45 04.55 P 04.50 05.05 05.25 05.05 05.35 06.05 Wołomin, Wileńska + 1 min.
05.05 05.15 05.20 05.45 06.05 06.25 06.35 07.05 07.35 Wołomin, Reja + 2 min.

05.25 P  05.30  05.35 06.45 07.05 07.25 08.05 08.35 09.05 Wołomin, Hibnera + 3 min.
05.45 05.50 05.55 P 07.45 08.05 08.25 09.35 10.05 10.35 Wołomin, Kościelna + 4 min.
06.05 06.15 06.20 08.45 09.05 09.25 11.05 11.35 12.05 Wołomin, Sikorskiego + 7 min. 

06.25 P  06.30  06.35 09.45 10.05 10.25 12.35 13.05 13.35 Wołomin, Rynek + 9 min. 
06.45 06.55 P  07.05 10.45 11.05 11.25 14.05 14.35 15.05 Wołomin, 1 Maja + 11 min. 
07.15 07.25 P  07.35 11.45 12.05 12.25 15.35 16.05 16.35 Kobyłka, Ręczajska + 15 min. 
07.45 07.55 P 08.05 12.45 13.05 13.25 17.05 17.35 18.05 Kobyłka, Konopnickiej + 17 min. 
08.15 08.25 P  08.35 13.45 14.05 14.25 18.35 19.05 19.35 Turów + 20 min.

08.50 09.05 09.20 14.45 15.05 15.25 20.05 20.35 21.05 Zielonka, Kolejowa + 25 min.
09.35 09.50 10.05 15.45 16.05 16.25 Zielonka, Leśna + 27 min.
10.20 10.35 10.50 16.45 17.05 17.25 Ząbki, Słoneczna + 30 min.
11.05 11.20 11.35 17.45 18.05 18.25 Ząbki, Kołłątaja + 31 min.
11.50 12.05 12.20 18.45 19.15 19.45 Ząbki, Warszawska + 32 min. 
12.35 12.50 13.05 20.25 21.05 Warszawa, Klamrowa 01 + 34 min. 
13.15 13.25 13.35 Warszawa, Młodzieńcza 01 + 37 min. 
13.45 13.55 14.05 Warszawa, Trocka 01 + 40 min.
14.15 14.25 14.35 Warszawa, Piotra Skargi 01 + 41 min. 
14.45 14.55 15.05 Warszawa, Dw.Wileński 05 + 44 min. 
15.15 15.20 15.35 Warszawa, Metro Ratusz Arsenał 06 + 54 min. 

15.50 16.05 16.20 Warszawa, DT. Centrum III + 59 min.
16.35 16.45 16.55
17.05 17.20 17.35
17.50 18.05 18.20
18.35 18.50 19.05
19.20 19.35 19.50
20.05 20.25 20.45
21.05 21.25 21.45

Autobusy – linia W

P – kurs do przystanku Metro Politechnika
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Kierunek: Warszawa (Wołomin-Zielonka-Marki-Warszawa)

Przystanek Dni powszednie
Soboty, niedziele  
i dni świąteczne

Przystanki / Czas przejazdu

Wołomin,
Kopernika

04.45 05.05 05.25 04.45 05.45 06.25 Wołomin, Gdyńska + 3 min.
05.45 06.05 06.25 07.25 08.25 09.25 Wołomin, Szpital + 5 min.
06.45 07.05 07.25 10.25 11.25 12.25 Kobyłka, Żymierskiego + 9 min.
07.45 08.15 08.45 13.25 14.25 15.25 Kobyłka, Zagańczyka + 12 min.
09.15 09.45 10.15 16.25 17.25 18.25 Kobyłka, Szeroka + 14 min.
10.45 11.15 11.45 19.35 21.15 Zielonka, Wolności + 17 min.
12.15 12.45 13.15 Zielonka, os. Żaba + 19 min.
13.45 14.15 14.45 Zielonka, Mazurska + 21 min.
15.05 15.25 15.45 Marki, Zajączka + 23 min.
16.15 16.45 17.05 Marki, Sportowa + 26 min.
17.30 17.50 18.20 Marki, Szkolna + 28 min.
18.50 19.20 19.40 Ząbki, Wolności + 30 min.
20.00 20.30 21.00 Warszawa, Młodzieńcza 01 + 32 min.
21.30 Warszawa, Trocka 01 + 35 min.

Warszawa, Dw. Wileński 05 + 37 min.
Warszawa, Metro Ratusz Arsenał 06 + 42 min.
Warszawa, D.T. Centrum III + 45min.

Kierunek: Wołomin (Warszawa-Marki-Zielonka-Wołomin)

Przystanek Dni powszednie
Soboty, niedziele  
i dni świąteczne

Przystanki / Czas przejazdu

Warszawa,
DT Centrum

06.00 06.20 06.40 06.00 07.00 08.00 Warszawa, Metro Ratusz Arsenał 02 + 5 min.
07.00 07.20 07.40 09.00 10.00 10.50 Warszawa, Dw. Wileński 03 + 15 min.
08.00 08.30 09.00 11.50 12.50 13.50 Warszawa, Trocka 02 + 19 min.
09.30 10.00 10.30 14.50 15.50 16.50 Warszawa, Młodzieńcza 04 + 22 min.
11.00 11.30 12.00 17.50 18.50 19.50 Ząbki, Wolności + 24 min.
12.30 13.00 13.30 21.05 22.25 Marki, Szkolna + 26 min.
14.00 14.30 15.00 Marki, Sportowa + 28 min.
15.30 16.00 16.20 Marki, Zajączka + 30 min.
16.40 17.00 17.20 Zielonka, Mazurska + 32 min.
17.40 18.00 18.20 Zielonka, os. Żaba + 34 min.
18.40 19.00 19.30 Zielonka, Wolności + 36 min.
20.00 20.30 21.00 Kobyłka, Szeroka + 38 min.
21.30 22.00 22.30 Kobyłka, Zagańczyka + 40 min.
23.00 Kobyłka, Żymierskiego + 43 min.

Wołomin, Szpital + 46 min.
Wołomin, Gdyńska + 48 min.
Wołomin, Kopernika + 53 min.

Autobusy – linia J
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PRZYSTANKI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 5.30 7.00 8.42 10.18 11.50 14.00 15.35 17.10 19.05

2  – ul. Sasina (straż) 5.31 7.01 8.43 10.19 11.51 14.01 15.36 17.11 19.06

3 WOŁOMIN – PKP 5.35 7.05 8.47 10.23 11.55 14.05 15.40 17.15 19.10

4  – ul. Lipińska 5.37 7.07 8.49 10.25 11.57 14.07 15.42 17.17 19.12

5  – ul. Sikorskiego/Kościelna 5.39 7.09 8.51 10.27 11.59 14.09 15.44 17.19 19.14

6  – ul. Reja/ ZUS 5.41 7.11 8.53 10.29 12.01 14.11 15.46 17.21 19.16

7 WOŁOMIN SŁONECZNA – PKP 5.43 7.13 8.55 10.31 12.03 14.13 15.48 17.23 19.18

8  – al. Niepodległości 5.46 7.16 8.58 10.34 12.06 14.16 15.51 17.26 19.20

9 LIPINY STARE (sklep) 5.49 7.19 9.01 10.37 12.09 14.19 15.54 17.29 19.22

10  – cmentarz 5.50 7.20 9.02 10.38 12.10 14.20 15.55 17.30 19.23

11 MOSTÓWKA - 7.25 9.07 - - - - - -

12 CIĘCIWA - - - - - 14.24 15.59 - -

13 MAJDAN 5.52 7.27 9.09 10.40 12.12 14.25 16.00 17.32 19.25

14 LEŚNIAKOWIZNA (sklep) 5.54 7.29 9.11 10.42 12.14 14.27 16.02 17.34 19.27

15 OSSÓW KAPLICZKA 5.56 7.31 9.13 10.44 12.16 14.29 16.04 17.36 19.28

16 OSSÓW POMNIK 5.57 7.32 9.14 10.45 12.17 14.30 16.05 17.37 19.29

17 OSSÓW (szkoła) 5.59 7.34 9.16 10.47 12.19 14.32 16.07 17.39 19.31

18 TURÓW 6.02 7.37 9.19 10.50 12.22 14.35 16.10 17.42 19.33

19 FIELDORFA 6.08 7.43 9.25 10.56 12.28 14.41 16.16 17.48 19.40

20 STAROSTWO 6.09 7.44 9.25 10.57 12.29 14.42 16.17 17.49 19.41

21  – ul. Sasina (straż) 6.13 7.48 9.29 11.01 12.33 14.46 16.21 17.53 19.45

22 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 6.14 7.49 9.30 11.02 12.34 14.47 16.22 17.54 19.46

PRZYSTANKI 1 2 3 4 5 6 7 8

1 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 6.14 7.49 9.30 11.02 12.34 14.47 16.22 17.54

2  – ul. Piłsudskiego 6.16 7.51 9.32 11.04 12.36 14.49 16.24 17.56

3  – os. Nafta (SP nr 2) 6.18 7.53 9.34 11.06 12.38 14.51 16.26 17.58

4  – ul. Geodetów (Stolarka) 6.20 7.55 9.36 11.08 12.40 14.53 16.28 18.00

5  – Szosa Jadowska (ZEC) 6.24 7.59 9.40 11.12 12.44 14.57 16.32 18.04

6 DUCZKI (przed szkołą) 6.27 8.02 9.43 11.15 12.47 15.00 16.35 18.07

7 STARE GRABIE (szkoła) 6.30 8.05 9.46 11.18 12.50 15.03 16.38 18.10

8 DUCZKI (szkoła) 6.33 8.08 9.49 11.21 12.53 15.06 16.41 18.13

9 DUCZKI, ul. Willowa 6.34 8.09 9.50 11.22 12.54 15.07 16.42 18.14

10 ZAGOŚCINIEC (sklep GS) 6.36 8.11 9.52 11.24 12.56 15.09 16.44 18.16

11 LIPINKI SKLEP 6.38 8.13 9.54 11.26 12.58 15.11 16.46 18.18

12 ZAGOŚCINIEC (szkoła) 6.42 8.17 9.58 11.30 13.02 15.15 16.50 18.22

13 ZAGOŚCINIEC – ul. Tramwajowa 6.43 8.18 9.59 11.31 13.03 15.16 16.51 18.23

14 HELENÓW (kościół) 6.45 8.20 10.01 11.33 13.05 15.18 16.53 18.25

15 CZARNA 6.46 8.21 10.02 11.34 13.06 15.19 16.54 18.26

16 WOŁOMIN – Lipowa 6.48 8.23 10.04 11.36 13.08 15.21 16.56 18.28

17  – ul. Gdyńska 6.50 8.25 10.06 11.38 13.10 15.23 16.58 18.30

18 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 6.52 8.27 10.08 11.40 13.12 15.25 17.00 18.32

Autobusy miejskie

SZPITAL – WOŁOMIN PKP – MAJDAN – OSSÓW

SZPITAL – SŁONECZNA – DUCZKI – ZAGOŚCINIEC

Autobusy kursują od poniedziałku do soboty  i oprócz dni świątecznych
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Autobusy miejskie

PRZYSTANKI 1 2 3 4 5 6 7 8

1 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 6.45 8.42 10.18 11.50 14.00 15.35 17.10 19.05

2  – ul. Piłsudskiego (kościół) 6.47 8.44 10.20 11.52 14.02 15.37 17.12 19.07

3 WOŁOMIN – Lipowa 6.49 8.46 10.22 11.54 14.04 15.39 17.14 19.09

4 CZARNA 6.51 8.48 10.24 11.56 14.06 15.41 17.16 19.11

5 HELENÓW (kościół) 6.52 8.49 10.25 11.57 14.07 15.42 17.17 19.12

6 ZAGOŚCINIEC – Tramwajowa 6.54 8.51 10.27 11.59 14.09 15.44 17.19 19.14

7 ZAGOŚCINIEC (szkoła) 6.55 8.52 10.28 12.00 14.10 15.45 17.20 19.15

8 LIPINKI (sklep) 6.59 8.56 10.32 12.04 14.14 15.49 17.24 19.19

9 ZAGOŚCINIEC (sklep GS) 7.01 8.58 10.34 12.06 14.16 15.51 17.26 19.21

10 DUCZKI – Willowa 7.03 9.00 10.36 12.08 14.18 15.53 17.28 19.23

11 DUCZKI (szkoła) 7.04 9.00 10.36 12.08 14.18 15.53 17.28 19.23

13 STARE GRABIE (szkoła) 7.07 9.04 10.40 12.12 14.22 15.57 17.32 19.27

14 DUCZKI (szkoła) 7.10 9.07 10.43 12.15 14.25 16.00 17.35 19.30

15  – Szosa Jadowska (ZEC) 7.13 9.10 10.46 12.18 14.28 16.03 17.38 19.33

16  – ul. Geodetów (Stolarka) 7.17 9.14 10.50 12.22 14.32 16.07 17.42 19.37

17  – os. Nafta (SP  nr 2) 7.19 9.16 10.52 12.24 14.34 16.09 17.44 19.39

18  – ul. Gdyńska 7.21 9.18 10.54 12.26 14.36 16.11 17.46 19.41

19 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 7.23 9.20 10.56 12.28 14.38 16.13 17.48 19.43

PRZYSTANKI 1 2 3 4 5 6 7

1 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 5.53 7.23 9.20 12.28 14.38 16.13 17.48

2  – Fieldorfa 5.57 7.27 9.24 12.32 14.42 16.17 17.52

3  – ul. 1-go Maja/Fieldorfa 5.58 7.28 9.25 12.33 14.43 16.18 17.53

4 TURÓW 6.03 7.33 9.30 12.38 14.48 16.23 17.58

5 OSSÓW (szkoła) 6.06 7.36 9.33 12.41 14.51 16.26 18.01

6 OSSÓW (pomnik) 6.08 7.38 9.35 12.43 14.53 16.28 18.03

7 OSSÓW (kapliczka) 6.09 7.39 9.36 12.44 14.54 16.29 18.04

8 LEŚNIAKOWIZNA (sklep) 6.11 7.41 9.38 12.46 14.56 16.31 18.06

9 CIĘCIWA 6.14 7.44 - - - - -

10 MOSTÓWKA - - - - 15.01 16.36 -

11 MAJDAN 6.16 7.46 9.40 12.48 15.03 16.38 18.08

12  – cmentarz 6.18 7.48 9.42 12.50 15.05 16.40 18.10

13 LIPINY STARE (sklep) 6.19 7.49 9.43 12.51 15.06 16.41 18.11

14 WOŁOMIN – al. Niepodległości 6.22 7.52 9.46 12.54 15.09 16.44 18.14

15 WOŁOMIN SŁONECZNA – PKP 6.24 7.54 9.48 12.56 15.11 16.46 18.16

16  – ul. Reja/ ZUS 6.26 7.56 9.50 12.58 15.13 16.48 18.18

17  – ul. Sikorskiego/Kościelna 6.28 7.58 9.52 13.00 15.15 16.50 18.20

18  – ul. Lipińska 6.30 8.00 9.54 13.02 15.17 16.52 18.22

19 WOŁOMIN – PKP 6.32 8.02 9.56 13.04 15.19 16.54 18.24

20  – ul. Sasina 6.36 8.06 10.00 13.08 15.23 16.58 18.28

21 WOŁOMIN – SZPITAL POWIATOWY 6.37 8.07 10.01 13.09 15.24 16.59 18.29

SZPITAL – CZARNA – HELENÓW – ZAGOŚCINIEC

SZPITAL – TURÓW – OSSÓW – MAJDAN

Autobusy kursują od poniedziałku do soboty  i oprócz dni świątecznych
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Mieszkańcy korzystający  
z autobusów zyskają  
nowe połączenia

Poprawił się komfort  
dojazdu dzieci do szkoły

Wygospodarowanie w tegorocznym budżecie większych środków na 
komunikację miejską pozwoli uruchomić dodatkowe kursy, wydłużyć 
trasy przejazdów oraz sfinansować budowę wiat przystankowych.

Problem dotyczący braku możliwości sprawnego dotarcia uczniów 
i przedszkolaków do placówki w Leśniakowiźnie został rozwiązany. 
Wszystko to za sprawą uruchomienia przez gminę szkolnego busa.

Osoby, które poruszają się głównie komunikacją miejską, mogą li-
czyć na nowe udogodnienia. Współpracujący z miastem przewoź-
nik zaoferuje większą ilość kursów. Korzystnym zmianom ulegną 
także same trasy przejazdu autobusów, a wszystko to dzięki zwięk-
szeniu w budżecie o 150 tys. zł kwoty przeznaczonej na transport 
publiczny.

Obecnie prowadzone są jeszcze szerokie konsultacje w sprawie 
proponowanych zmian. Poza urzędnikami uczestniczą w nich 
przedstawiciele sołectw, rad osiedlowych oraz Rady Miejskiej. 
Wśród propozycji dotyczących zmian w lokalnej komunikacji zna-
lazła się również sprawa wydłużenia trasy jednego z autobusów 
na osiedle Partyzantów, w kierunku lasu, wzdłuż ulic Legionów, 
Gryczanej, Sosnowej, Granicznej i Sikorskiego. Aby skorzystać 

Dzięki temu rozwiązaniu rodzice 
dzieci mieszkających w Mostów-
ce, Majdanie, Cięciwie i Leśniako-
wiźnie nie muszą już martwić się 
o to, w jaki sposób ich pociechy 
dotrą do szkoły.

Ta kwestia nie będzie spędzać 
snu z powiek również tym rodzi-
com, których dzieci mieszkają 
w mniejszej odległości i wzglę-
dem których gmina nie ma obo-
wiązku dowozu. Pięćdziesięcioro 
uczniów z tej grupy bez przeszkód 
może już korzystać z tego udo-
godnienia i podróżować codzien-
nie szkolnym busem. 

z transportu zbiorowego, mieszkańcy tego rejonu zmuszeni są 
obecnie pokonywać dużą odległość pieszo lub liczyć na inny śro-
dek lokomocji.

W toku prac nie zapomniano także o północnej części miasta. 
Nowa trasa w tej części Wołomina miałaby objąć zaniedbane ko-
munikacyjnie osiedle Sławek. Według wstępnej koncepcji autobu-
sy miałyby kursować ulicami Sasina, Gdyńską, Parkową, Lwowską, 
Wiosenną, Armii Krajowej i Laskową.

Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do poprawy 
komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Chcemy, aby linie au-
tobusowe jak najlepiej zaspokajały potrzeby naszych mieszkańców.
Dołożymy wszelkich starań, by spełniły swoją rolę. 

Poniżej publikujemy godziny odjazdu szkolnego busa z poszczegól-
nych przystanków:

1. Majdan-Mińska 60 – godz. 7.20 oraz 8.20
2. Mostówka 32 – godz. 7.23 oraz 8.23
3. Mostówka – przystanek autobusowy – godz. 7.24 oraz 8.24
4. Cięciwa 21a (skład budowlany) – godz. 7.29 oraz 8.29
5. Majdan-Leśniakowizna (przystanek autobusowy) – godz. 7.45 oraz 8.33
6. Szkoła w Leśniakowiźnie – godz. 7.35 oraz 8.35

Rozkład jazdy w poszczególne dni tygodnia:
   wyjazd do szkoły   odjazd spod szkoły
Poniedziałek   godz. 7.45 oraz 8.35  12.45 oraz 14.35
Wtorek    godz. 7.45 oraz 8.35  13.40 oraz 15.35
Środa    godz. 7.45 oraz 8.35  13.40 oraz 14.35
Czwartek   godz. 7.45   13.40 oraz 14.35
Piątek    godz. 7.45 oraz 8.35  11.50 oraz 14.35
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Wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę wystartuje remont linii 
Rail Baltica na terenie Wołomina. 

W chwili obecnej trwają prace w Zagościńcu. Powstają tam nowe 
perony z udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych, a także 
modernizowany jest przejazd kolejowo-drogowy.

W przeciągu najbliższych tygodni możemy się spodziewać roz-
poczęcia prac w Wołominie. Odnowiony zostanie most kolejowy, 
powstaną dwa nowe tunele drogowe oraz przejścia pod torami. 
Na odcinku o długości 7,5 km, po obu stronach torowiska, wyko-

nawca ustawi ekrany akustyczne. Perony zyskają nowoczesny 
wygląd, przewidziano także instalację nowych urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym i wymianę sieci trakcyjnej.

W trosce o mieszkańców i podróżnych, przejazdy kolejowo-dro-
gowe przy ul. Sasina oraz al. Niepodległości realizator inwestycji 
zastąpi tunelami. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, poprawią 
one również płynność ruchu na tym odcinku.

W wakacje ruszy 
modernizacja linii kolejowej

źródło: materiały PKP PLK S.A.
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Dzięki tej inwestycji główna stacja w naszym mieście zyska dwa no-
woczesne perony, wyspowy i jednokrawędziowy. Natomiast na przy-
stanku Wołomin Słoneczna stare perony zostaną zastąpione jednym 
wyspowym. Powstałe obiekty będą wyposażone w system informa-
cji, wiaty oraz wygodne siedzenia. Dzięki temu oczekiwanie na pociąg 
będzie miało zdecydowanie bardziej komfortowy charakter. 

Większe bezpieczeństwo zapewni oświetlenie i monitoring. Win-
dy ułatwią dostęp do peronów osobom o ograniczonej możliwości 
poruszania się i podróżującym z dużym bagażem. Wygodę miesz-
kańców oraz podróżnych poprawią także dwa nowe przejścia dla 
pieszych. Stacja Wołomin zyska też nowy budynek nastawni przy 
ul. Kolejowej.  

źródło: materiały PKP PLK S.A.

źródło: materiały PKP PLK S.A.
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W pierwszej połowie czerwca odbyło się spotkanie informacyjne, które miało 
na celu rozwiać wątpliwości mieszkańców w zakresie szczegółów moderniza-
cji linii kolejowej. Pomimo olbrzymiego zainteresowania ludzi tą tematyką, na 
spotkaniu – pomimo wcześniejszych uzgodnień – nie pojawili się reprezentanci 
wykonawcy. Jedynie przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych przybliżyli 
szczegóły inwestycji, by następnie starać się odpowiadać na liczne pytania za-
interesowanych. 

Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury wypełniła się po 
same brzegi. Witając mieszkańców, burmistrz Elżbieta Radwan 
zwróciła uwagę na ogromne znaczenie jakie dla przyszłości mia-
sta ma planowane przedsięwzięcie. Wyraziła także świadomość 
czekających nas wkrótce wszystkich utrudnień.

 – Przystępujemy do realizacji potężnego przedsięwzięcia, które 
jest naszym być, albo nie być – przekonywała. – Nim jednak do tego 
dojdzie czekają nas utrudnienia i niedogodności. To trochę tak jak 
z remontem w domu. Najpierw jest trudno i trzeba się przemęczyć, 
ale jak robota jest już wykonana i widać efekty, to wszyscy są zado-
woleni. Jestem przekonana, że tak będzie i tym razem – podkreślała 
burmistrz Radwan.

Modernizacja wpłynie znacząco na poprawę komfortu podróżu-
jących na co dzień koleją, ale także ułatwi przemieszczanie się 
samochodami pomiędzy północną, a południową częścią Wo-
łomina. Zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy w ul. Sasina, 
a w zamian w tym miejscu powstanie tunel. Zniknie także przejście 
dla pieszych w poziomie szyn i kładka nad torami. Zastąpi je przej-
ście pod torowiskiem z wyjściem na perony. Zyskamy w tym miej-
scu także ścieżkę rowerową. Dodatkowo na wysokości ul. Sikor-
skiego wybudowane zostanie komfortowe przejście podziemne 
z windą dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi w wóz-
kach. Stacja Wołomin Słoneczna również zyska tunel i przejście 
podziemne dla pieszych z wyjściem na peron wyspowy.

 – Spotykamy się z państwem w przeddzień uzyskania pozwolenia 
na budowę, tak jak to obiecaliśmy na poprzednim spotkaniu w paź-

dzierniku ubiegłego roku – mówił Kazimierz Peryt, który z ramienia 
inwestora nadzoruje realizację projektu. Po krótkiej prezentacji 
dotyczącej zbliżającej się wielkimi krokami inwestycji, zaproszeni 
goście oddali głos mieszkańcom. Zgodnie z wcześniejszą obietni-
cą najpierw odczytano te pytania, które zainteresowani zadawali 
drogą internetową. Później zebrani mogli bezpośrednio zabrać 
głos i spróbować uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich kwestie. 
Niestety na sporą część pytań mieszkańcy nie uzyskali odpowie-
dzi. Te głównie adresowane były do przedstawicieli spółki Torpol 
– wykonawcy robót, którzy pomimo potwierdzonej obecności nie 
pojawili się na spotkaniu.

Z informacji jakich udzielił inwestor wynika, że prace na terenie 
Wołomina rozpoczną się już w pierwszej połowie sierpnia i po-
trwają maksymalnie rok. Zamknięte dla ruchu zostaną obydwa 
przejazdy kolejowe – w ciągu ul. Sasina i al. Niepodległości, a na 
czas remontu powstanie przejazd zastępczy wraz z przejściem 
dla pieszych na wysokości ul. Sikorskiego. 

Dzięki przeprowadzonej modernizacji powstanie druga para 
torów, która oddzieli ruch pociągów osobowych od towaro-
wych, co wpłynie na zwiększenie liczby pociągów osobowych 
relacji Warszawa-Wołomin. Wzdłuż torowisk postawione zo-
staną ekrany akustyczne, które wpłyną na zmniejszenie hałasu 
i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z przedsta-
wionymi szczegółami perony zyskają estetyczny i nowoczesny 
wygląd, zainstalowane zostaną nowe megafony, elektroniczne 
wyświetlacze i zegary. Zainstalowany zostanie również monito-
ring i biletomaty. 

Rozbudowa kolei 
bez tajemnic
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Skazani będą odpracowywać kary 
udzielając się na rzecz gminy

Osoby skazane za lżejsze przestępstwa będą miały możliwość 
odpracowania kary, poprzez wykonywanie czynności 
porządkowych na rzecz spółek i jednostek podległych 
samorządowi Wołomina.

Skazani, którzy otrzymali wyroki np. ograniczenia wolności bądź 
grzywny będą angażowani przy pracach porządkowych na tere-
nie miasta i gminy. Do ich zadań należeć będzie m. in. sprzątanie 
ulic, skwerów, placów czy terenów leśnych. W zimie z kolei będą 
odśnieżać ulice i chodniki. W zależności od potrzeb, może być im 
także zlecane wykonywanie prac remontowych i konserwacyj-
nych na terenie budynków komunalnych.

Resocjalizacja przez pracę na rzecz mieszkańców przyniesie wy-
mierne korzyści zarówno dla zlecającego, jak i dla samych skaza-
nych. Takie działanie stanowi swoistą formę spłaty długu wobec 
społeczeństwa, dzięki czemu skazani uczą się odpowiedzialno-
ści i dyscypliny, właściwych relacji interpersonalnych oraz po-

żądanych zachowań zgodnych z normami społecznymi. Bardzo 
ważnym aspektem jest wymiar społeczno-wychowawczy kary 
ograniczenia wolności i pracy społecznej, która jest realizowana 
na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Ci, którzy weszli w konflikt z prawem, a którym sąd udowodnił 
winę i wymierzył sprawiedliwość, będą mogli być również zatrud-
niani przez prywatnych przedsiębiorców odpłatnie. W przypadku 
chęci podjęcia przez pracodawców takowej współpracy, mogą 
oni liczyć na szereg korzyści. Za stworzenie miejsca pracy dla 
osoby skazanej, ustawodawca przewidział dla zatrudniającego 
możliwość wypłaty ryczałtu, pożyczki lub dopłaty z tytułu zwięk-
szonych kosztów zatrudnienia. 

Fontanna w opłakanym stanie
Wieloletnie zaniedbania dają o sobie znać na każdym kroku. Tym 
razem problem dotknął fontanny zlokalizowanej na Placu 3-go 
Maja. 

Miejski Zakład Dróg i Zieleni podpisał w marcu umowę na wy-
konanie usługi konserwacji urządzeń elektrycznych i wodno-
-kanalizacyjnych, niezbędnych do uzdatniania wody obiegowej 
we wspomnianej fontannie. Prace zlecono jednej z warszawskich 
spółek, której to pracownicy po wyczyszczeniu elementów na-
ziemnych wodotrysku i dokonaniu wstępnych oględzin stanu 
technicznego, stwierdzili, że… nie można jej uruchomić. 

Z relacji przedstawionej przez wykonawcę wynika, że strach było 
włączyć urządzenie. Wszystkie instalacje były sparciałe i pozale-
wane wodą, niektóre elementy skorodowane i zardzewiałe. Me-
chanizm nie widział konserwatora od lat, a uruchomienie obiektu 
w tym stanie groziło śmiertelnym porażeniem prądem.

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? W opinii specjalistów, 
którzy dokonali oględzin, wieloletnie zaniedbania i prawdopo-
dobnie brak jakichkolwiek prac konserwatorskich. Jest to o tyle 
dziwne, bowiem z dokumentacji wynika, że w latach 2013-2014 
konserwacją zajmowała się inna stołeczna spółka. 

W chwili obecnej trwają ustalenia, które mają na celu wyjaśnić 
czy prace konserwatorskie były w ogóle wykonywane? A jeśli 

tak, to czy wykonano je prawidłowo? Dla rzetelnego zbadania 
problemu powołany zostanie niezależny rzeczoznawca. Dro-
biazgowej weryfikacji poddane zostaną protokoły zdawczo-
-odbiorcze z tych prac, a następnie wyciągnięte konsekwen-
cje służbowe wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałe 
zagrożenie.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem czynności na-
prawy uszkodzeń części mechanicznych fontanny takich jak 
pływaki, zawory sterujące, oświetlenie oraz okablowanie. Nie 
można jednak wykluczyć, że podobne zaniedbania zostaną 
odkryte w warstwie podziemnej. Do czasu przywrócenia pra-
widłowego funkcjonowania wodotrysku, uruchomiona zostanie 
kurtyna wodna.

Bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci, które 
w upalne dni bawią się na głównym placu miasta i chłodzą wodą 
z fontanny, było poważnie zagrożone. To kolejna niemiła niespo-
dzianka, jaką mieszkańcom zaserwowali poprzedni włodarze. 
W  podobną ruinę popadły miejskie place zabaw, które nie były 
remontowane od lat i finalnie zmuszeni byliśmy zdemontować 
część z nich, a dwa rozebrać całkowicie.  
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Miesiąc Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon V Rejon VI Rejon VII Rejon VIII Rejon IX Rejon X

LIPIEC 09.07.2015
23.07.2015

10.07.2015
24.07.2015

06.07.2015
20.07.2015

08.07.2015
22.07.2015

07.07.2015
21.07.2015

02.07.2015
16.07.2015
30.07.2015

03.07.2015
17.07.2015
31.07.2015

13.07.2015
27.07.2015

01.07.2015
15.07.2015
29.07.2015

14.07.2015
28.07.2015

SIERPIEŃ 06.08.2015
20.08.2015

07.08.2015
21.08.2015

03.08.2015
17.08.2015
31.08.2015

05.08.2015
19.08.2015

04.08.2015
18.08.2015

13.08.2015
27.08.2015

14.08.2015
28.08.2015

10.08.2015
24.08.2015

12.08.2015
26.08.2015

11.08.2015
25.08.2015

WRZESIEŃ 03.09.2015
17.09.2015

04.09.2015
18.09.2015

14.09.2015
28.09.2015

02.09.2015
16.09.2015
30.09.2015

01.09.2015
15.09.2015
29.09.2015

10.09.2015
24.09.2015

11.09.2015
25.09.2015

07.09.2015
21.09.2015

09.09.2015
23.09.2015

08.09.2015
22.09.2015

PAŹDZIER-
NIK

01.10.2015
15.10.2015
29.10.2015

02.10.2015
16.10.2015
30.10.2015

12.10.2015
26.10.2015

14.10.2015
28.10.2015

13.10.2015
27.10.2015

08.10.2015
22.10.2015

09.10.2015
23.10.2015

05.10.2015
19.10.2015

07.10.2015
21.10.2015

06.10.2015
20.10.2015

LISTOPAD 12.11.2015
26.11.2015

13.11.2015
27.11.2015

09.11.2015
23.11.2015

07.11.2015
25.11.2015

10.11.2015
24.11.2015

05.11.2015
19.11.2015

06.11.2015
20.11.2015

02.11.2015
16.11.2015
30.11.2015

04.11.2015
18.11.2015

03.11.2015
17.11.2015

GRUDZIEŃ 10.12.2015
24.12.2015

11.12.2015
19.12.2015

07.12.2015
21.12.2015

09.12.2015
23.12.2015

08.12.2015
22.12.2015

03.12.2015
17.12.2015
31.12.2015

04.12.2015
18.12.2015

14.12.2015
28.12.2015

02.12.2015
16.12.2015
30.12.2015

01.12.2015
15.12.2015
29.12.2015

Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych
DLA GMINY WOŁOMIN

Prosimy o wystawienie pojemnika lub worka przed posesję do godz. 6.00 w dniu wywozu. Nie wystawienie pojemnika skutkować 
będzie nie zabraniem odpadów bez prawa do wnoszenia reklamacji!

W przypadku pytań, wątpliwości lub reklamacji prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wołominie  
pod numerem telefonu: 22 763 30 04

REJON I

Wołomin
ul. Cicha, ul. Dzika, ul. Hutnicza, ul. Kazimierzowska, ul. Legionów (od  
ul. 1-go Maja do lasu), ul. Litewska, ul. Przepiórcza, ul. Reja, ul. Sikorskie-
go (od ul. 1-go Maja do lasu), ul. Słowiańska, ul. Sosnowa, ul. Świętej Rity, 
ul. Teligi, ul. Wesoła
Stare Lipiny
al. Niepodległości 61, 79 odbiór od ul. Kwitnącej, ul. Kwitnąca, ul. Pora-
nek, ul. Radosna, ul. Smugi, ul. Świętojańska
Nowe Lipiny
ul. Majdańska 88, 88A, 89, 90
Duczki
ul. Azaliowa, ul. Dworcowa, ul. Grabowska, ul. Jaroszewska, ul. Konwa-
liowa, ul. Krótka, ul. Letnia, ul. Majdańska, ul. Mała, ul. Miła, ul. Myśliwska, 
ul. Nowa, ul. Przytorowa (od ul. Nowej do ul. Willowej), ul. Ręczajska,  
ul. Stokrotki, ul. Szkolna, Szosa Jadowska, ul. Sybiraków, ul. Turystyczna, 
ul. Wczasowa, ul. Willowa, ul. Zachodnia, ul. Zaułek

REJON II

Wołomin
ul. Akacjowa, ul. Asnyka, ul. Daszyńskiego, ul. Gościniec, ul. Jesiono-
wa, ul. Kochanowskiego, Kolonia Gródek, ul. Kraszewska, ul. Lipińska,  
ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Oleńki, ul. Orzecho-
wa, ul. Partyzantów, ul. Poprzeczna, ul. Powstańców Warszawy, ul. Przy-
jacielska, ul. Radzymińska, ul. Różana, ul. Skośna, ul. Szkolna, ul. Wiejska 
(przy ul. Fieldorfa) + cała ul. Willowa
Czarna
ul. Boryny, ul. Chabrowa, ul. Czarnieckiego, ul. Dobra, ul. Kochanowskie-
go, ul. Mostowa, ul. Nauczycielska, ul. Plażowa, ul. Podgórska, ul. Radzy-
mińska, ul. Witosa
Nowe Lipiny
ul. Błękitna, ul. Krzyżowa, ul. Rolna, ul. Szczęsna
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REJON III

Wołomin
ul. Białostocka, ul. Bratnia, ul. Broniewskiego, ul. Cementowa, ul. Chodkie-

wicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Dzielna, ul. Gagarina, ul. Jasna, ul. Jaśminowa, 

ul. Kobyłkowska 7E, ul. Kolorowa, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Korsa-

ka, ul. Kosmonautów, ul. Kościelna, ul. Krótka 3A, ul. Laskowa, ul. Lipińska 

130A, B, C, D, ul. Mała, ul. Mariańska, ul. Miła, ul. Moniuszki, ul. Narcyzowa,  

ul. Orwida, ul. Piwna, Plac 3-go Maja, ul. Popularna, ul. Przechodnia,  

ul. Przejazd 19 od ul. Orwida, ul. Sienkiewicza, ul. Sikorskiego (od ul. Wąskiej  

do ul. 1-go Maja), ul. Sportowa, ul. Tulipanowa, ul. Widna, ul. Złota, ul. Żerom-

skiego, ul. Żwirki i Wigury

REJON IV

Wołomin
ul. Andersa, ul. Batalionu, ul. Parasol, ul. Batalionu Zośka, ul. Czwartaków, 

ul. Graniczna, ul. Kresowa, ul. Lipiny Kąty, Osiedle Słoneczna, ul. Podleś-

na, ul. Rycerska, ul. Spokojna, ul. Szarych Szeregów, Szosa Jadowska, 

ul. Wołomińska

Nowe Lipiny
ul. Batalionów Chłopskich, ul. Górna, ul. Niska, ul. Pogodna, ul. Poprzecz-

na, ul. Szeroka, Szosa Jadowska, ul. Wąska, ul. Wspólna

Cięciwa
ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Kwiatowa, ul. Mazowiecka, ul. Polna,  

ul. Wołomińska

Mostówka
Leśniakowizna
al. Dębów, ul. Kasprzykiewicza, ul. Krymska, ul. Poligonowa, ul. Szumiąca

Majdan
ul. Bukowa, ul. Działkowa, ul. Hetmańska, ul. Majowa, ul. Mińska, ul. Mosto-

wa, ul. Południowa, ul. Racławicka, ul. Rubinowa, ul. Rzymska, ul. Warecka, 

ul. Watykańska, ul. Złotej Góry

REJON V

Wołomin
al. Niepodległości, ul. Bajeczna, ul. Batorego, ul. Brzozowa, ul. Chrobrego, 

ul. Długa, ul. Dworska, ul. Głowackiego, ul. Jodłowa, ul. Kazimierza Wiel-

kiego, ul. Kmicica od nr 21 nieparzyste rosnące od nr 26 parzyste rosną-

ce i nr 42, ul. Kurkowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Leszczyńska, ul. Łączna,  

ul. Mieszka I, ul. Ogrodów Działkowych, ul. Peronowa, ul. Piaskowa, ul. Pol-

na, ul. Prądzyńskiego, ul. Przejazd, ul. Świerkowa, ul. Tęczowa, ul. Topolo-

wa, ul. Waryńskiego, ul. Wąska, ul. Wołyńska, ul. Wylot, ul. Żółkiewskiego

Stare Lipiny
al. Niepodległości

REJON VI

Wołomin
ul. Boczna, ul. Geodetów, ul. Karpacka, ul. Kleeberga, ul. Krucza, ul. Mar-

szałkowska, ul. Mazurska, ul. Nowa Wieś, ul. Okulickiego, ul. Pomorska, 

ul. Przeskok, ul. Rzeczna, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Sowia, ul. Sudecka, 

ul. Śląska, ul. Widok, ul. Wierzbowa, ul. Wronia, ul. Zakładowa, ul. Zgoda

Nowe Grabie
Lipinki
ul. Barwna, ul. Borówkowa, ul. Brzozowa, ul. Graniczna, ul. Groszkowa,  

ul. Klonowa, ul. Kolejowa, ul. Krańcowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa,  

ul. Miodowa, ul. Nowa, ul. Parkowa, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Przedwiośnie,  

ul. Różana, ul. Słoneczna, ul. Urocza, ul. Wiosenna, ul. Wiśniowa

REJON VII

Wołomin
Al. Armii Krajowej, ul. Boh. Westerplatte, ul. Chopina, ul. Ciasna, ul. Dia-
mentowa, ul. Duczkowska, ul. E. Plater, ul. Fieldorfa, ul. Kilińskiego,  
ul. Legionów (od ul. Żelaznej do ul. 1-go Maja) ul. Leśna, ul. Mazowiecka, 
ul. Nowa, Szosa Jadowska od ul. Ciasnej nr 7, 13, 15, 17, ul. Starowiejska, 
ul. Warszawska, ul. Żytnia
Nowe Lipiny
ul. Duczkowska, ul. Kasztanowa
Stare Grabie
ul. Baśniowa, ul. Cichorackiej, ul. Cuchuwiec, ul. Dworcowa, ul. Główna, 
ul. Perłowa, ul. Stare Grabie, Szosa Jadowska, ul. Zakątek
Duczki
ul. Cuchuwiec
Turów
ul. Gen. Hallera, ul. Nadarzyńska
Ossów
ul. Broniewskiego, ul. Krymska, ul. Matarewicza, ul. Rozwadowskiego

REJON VIII

Wołomin
ul. 1-go Maja, ul. Błotna, ul. Gdyńska, ul. Gryczana, ul. Kiejstuta, ul. Kobył-
kowska, ul. Kolejowa, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Okopowa, ul. Parkowa, 
ul. Poniatowskiego, ul. Prosta, ul. Republikańska, ul. Sasina, ul. Słowackie-
go, ul. Szara, ul. Szpitalna, ul. Średnia, ul. Traugutta

REJON IX

Wołomin
ul. Annopol, ul. Błońska, ul. Chełmska, ul. Geodetów 30 od ul. Skłodkow-
skiej, ul. Jesienna, ul. Klonowa, ul. Kmicica, ul. Lazurowa, ul. Lipiny B, Lu-
belska, ul. Łukasiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Przejazdowa, ul. Radzymiń-
ska 16 A, ul. Rzeszowska, ul. Skłodowskiej, ul. Skrzetuskiego, ul. Torfowa, 
ul. Ujazdowa, ul. Wiosenna, ul. Wołodyjowskiego, ul. Zagłoby, ul. Zimowa
Duczki
ul. Dębowa, ul. Długa, ul. Kolorowa, ul. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Olszowa, 
ul. Poprzeczna, ul. Poziomkowa, ul. Szkolna, ul. Przytorowa (od ul. Willo-
wej do ul. Kolorowej), ul. Sosnowa, ul. Wiśniowa
Helenów
ul. 100-lecia, ul. Boryny, ul. Witosa, Helenów (bez ulicy)
Zagościniec
ul. 100-lecia, ul. Armii Krajowej, ul. Asfaltowa, ul. Chmielna, ul. Gajowa,  
ul. Graniczna, ul. Grudkowa, ul. Grzybowa, ul. Gwiaździsta, ul. Jagodowa, 
ul. Jałowcowa, ul. Kolejowa, ul. Księżycowa, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, 
ul. Letniskowa, ul. Matysiaków, ul. Mokra, ul. Nadrzeczna, ul. Owocowa, 
ul. Piastowska, ul. Podmiejska, ul. Pogodna, ul. Rumiankowa, ul. Spacero-
wa, ul. Sucha, ul. Szkolna, ul. Środkowa, ul. Tramwajowa, ul. Truskawko-
wa, ul. Wesoła, ul. Wrzosowa

REJON X

Wołomin
ul. 6-go Września, al. Nagórna, ul. Katowicka, ul. Kozia, ul. Krakowska, 
ul. Ludowa, ul. Lwowska, ul. Nadłąkowa, ul. Nałkowskiego, ul. Niecała, 
ul. Nowosławkowska, ul. Nowowiejska, ul. Ogrodowa, ul. Ossowska,  
ul. Piłsudskiego, ul. Polska, ul. Powstańców, ul. Poznańska, ul. Prusa,  
ul. Rejtana, ul. Sławkowska, ul. Słoneczna, ul. Suwalska, ul. Toruńska,  
ul. Wileńska, ul. Wilsona, ul. Wiśniowa, ul. Wspólna, ul. Wysockiego,  
ul. Zaciszna, ul. Zielona, ul. Żelazna
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Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych segregowanych
w workach na rok 2015

Miesiąc Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon V

LIPIEC 6/07/2015 13/07/2015 20/07/2015 27/07/2015 23/07/2015

SIERPIEŃ 3/08/2015 10/08/2015 17/08/2015 24/08/2015 27/08/2015

WRZESIEŃ 7/09/2015 14/09/2015 21/09/2015 28/09/2015 24/09/2015

PAŹDZIERNIK 5/10/2015 12/10/2015 19/10/2015 26/10/2015 29/10/2015

LISTOPAD 2/11/2015 9/11/2015 16/11/2015 23/11/2015 26/11/2015

GRUDZIEŃ 7/12/2015 14/12/2015 21/12/2015 28/12/2015 24/12/2015

GMINA WOŁOMIN

Prosimy o wystawienie pojemnika lub worka przed posesję w dniu wywozu.

REJON I

Leśniakowizna: al. Dębów, ul. Kasprzykiewi-
cza, ul. Krymska, ul. Poligonowa, ul. Szumiąca, 
ul. Wyszyńskiego
Majdan: ul. Bukowa, ul. Działkowa, ul. Hetmań-
ska, ul. Majowa, ul. Mińska, ul. Południowa,  
ul. Racławicka, ul. Rubinowa, ul. Rzymska, ul. 
Warecka, ul. Watykańska, ul. Złotej Góry
Turów: ul. Gen. Hallera, ul. Nadarzyńska
Ossów: ul. Broniewskiego, ul. Jordan-Rozwa-
dowskiego, ul. Krymska, ul. Matarewicza
Cięciwa: ul. Kwiatowa, ul. Mazowiecka, ul. Pol-
na, ul. Wołomińska, ul. Wyszyńskiego

REJON II

Duczki: ul. Azaliowa, ul. Cuchuwiec, ul. Jaro-
szewska, ul. Konwaliowa, ul. Letnia, ul. Maj-
dańska, ul. Mała, ul. Myśliwska, ul. Ręczajska, 
ul. Stokrotki, ul. Sybiraków, ul. Turystyczna,  
ul. Wczasowa, ul. Zaułek
Mostówka
Nowe Grabie
Nowe Lipiny: ul. Majdańska nr 88, 88a, 89, 90
Stare Grabie: ul. Baśniowa, ul. Cichorackiej,  
ul. Cuchuwiec, ul. Dworcowa, ul. Główna, ul. 
Perłowa, Szosa Jadowska, ul. Zakątek

REJON III

Duczki: ul. Dębowa, ul. Długa, ul. Grabowska, 
ul. Kolorowa, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Miła,  
ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Olszowa, ul. Po-
przeczna, ul. Poziomkowa, ul. Przytorowa,  
ul. Sosnowa, ul. Szkolna, Szosa Jadowska,  
ul. Willowa, ul. Wiśniowa, ul. Zachodnia

REJON IV

Lipinki: ul. Barwna, ul. Borówkowa, ul. Brzo-
zowa, ul. Graniczna, ul. Groszkowa, ul. Klono-
wa, ul. Kolejowa, ul. Krańcowa, ul. Kwiatowa,  
ul. Malinowa, ul. Miodowa, ul. Nowa, ul. Parko-
wa, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Przedwiośnie,  
ul. Różana, ul. Słoneczna, ul. Urocza, ul. Wiosen-
na, ul. Wiśniowa
Zagościniec: ul. 100-lecia (od ul. Księżycowej 
do ul. Granicznej), ul. Armii Krajowej, ul. Asfal-
towa, ul. Chmielna, ul. Gajowa, ul. Graniczna, 
ul. Grudkowa, ul. Grzybowa, ul. Gwiaździsta, 
ul. Jałowcowa, ul. Kolejowa, ul. Księżycowa, 
ul. Leszczynowa, ul. Letniskowa, ul. Mokra,  
ul. Nadrzeczna, ul. Owocowa, ul. Piastowska, 
ul. Podmiejska, ul. Pogodna, ul. Rumiankowa,  

ul. Spacerowa, ul. Sucha, ul. Szkolna, ul. Środko-
wa, ul. Truskawkowa, ul. Wesoła, ul. Wrzosowa

REJON V

Czarna: ul. Boryny, ul. Chabrowa, ul. Czarnieckie-
go, ul. Dobra, ul. Jaspisowa, ul. Kochanowskiego, 
ul. Mostowa, ul. Nauczycielska, ul. Plażowa, ul. 
Podgórska, ul. Radzymińska, ul. Witosa
Helenów: ul. 100-lecia, ul. Boryny, ul. Jaspisowa, 
ul. Witosa
Zagościniec: ul. 100-lecia (od Helenowa do  
ul. Księżycowej), ul. Jagodowa, ul. Leśna,  
ul. Matysiaków, ul. Tramwajowa

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

24.10.2015 r. – Wołomin
14.11.2015 r. – Wołomin

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego:

10.10.2015 r. – Wołomin
17.10.2015 r. – pozostałe miejscowości gminy Wołomin

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję do godz. 6.00

UWAGA!

Od 1 lipca zadanie dotyczące gospodarki odpadami 

komunalnymi zostanie wyłączone z zakresu 

obowiązków Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni 

w Wołominie i wciągnięte w struktury Urzędu 

Miejskiego. Wszystkie czynności związane 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, łącznie 

z opłatami, będą obsługiwane w Urzędzie Miejskim. 

Numery rachunków bankowych nie uległy zmianie. 

Prosimy jedynie o aktualizację odbiorcy przelewu.



36

I N F O R M A T O R  U R Z Ę D U  M I E J S K I E G O  W  W O Ł O M I N I E

w w w . N a s z w o l o m i n . p l

REJON I

al. Niepodległości, ul. Andersa, ul. Batalionu Parasol, ul. Batalionu Zoś-
ka, ul. Czwartaków, ul. Graniczna, ul. Klonowa, ul. Kmicica, ul. Kresowa,  
ul. Lipiny B, ul. Lipiny Kąty, ul. Marszałkowska, ul. Podleśna, ul. Przepiór-
cza, ul. Rycerska, ul. Sikorskiego (od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej),  
ul. Skrzetuskiego, ul. Słowiańska, ul. Słowicza, ul. Sowia, ul. Spokojna, 
ul. Szarych Szeregów, ul. Wesoła, ul. Wołodyjowskiego, ul. Wołomińska 
(cała obie strony), ul. Wronia, ul. Zagłoby
STARE LIPINY: al. Niepodległości, ul. Kwitnąca, ul. Poranek, ul. Radosna, 
ul. Smugi, ul. Świętojańska

REJON II

ul. 1-go Maja, ul. Błotna, ul. Brzozowa, ul. Cicha, ul. Dzika, ul. Gryczana, 
ul. Jodłowa, ul. Kazimierzowska, ul. Kiejstuta (ślepa ulica mająca jeden 
wjazd), ul. Kościuszki (od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów), ul. Krucza,  
ul. Kurkowa, ul. Legionów (od ul. 1-go Maja do ul. Zielonej), ul. Lesz-
czyńska, ul. Litewska, ul. Matejki (od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów),  
ul. Mickiewicza (od ul. 1-go Maja do ul. Matejki), ul. Ogrodów Działkowych, 
ul. Partyzantów, ul. Poniatowskiego (od ul. 1-go Maja do ul. Kruczej),  
ul. Prosta, ul. Rzeczna, ul. Słowackiego (od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów),  
ul. Sokola, ul. Sosnowa, Szara, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Wierzbo-
wa, ul. Zielona

REJON III

ul. Boczna, ul. Chrobrego, ul. Ciasna, ul. Długa, ul. Duczkowska, ul. Dwor-
ska, ul. Hutnicza, ul. Kazimierza Wielkiego, Kolonia Gródek, ul. Kościel-
na, ul. Królowej Jadwigi, ul. Mieszka I, Osiedle Słoneczna, ul. Peronowa,  
ul. Przechodnia, ul. Reja, Szosa Jadowska, ul. Świętej Rity, ul. Teligi,  
ul. Wąska, ul. Wileńska, ul. Zakładowa
NOWE LIPINY: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Błękitna, ul. Duczkowska, 
ul. Górna, ul. Kasztanowa, ul. Krzyżowa, ul. Niska, ul. Pogodna, ul. Po-
przeczna, ul. Rolna, ul. Szczęsna, ul. Szeroka, Szosa Jadowska, ul. Wą-
ska, ul. Wspólna

REJON IV

ul. Asnyka, ul. 6-go Wrześna, ul. Broniewskiego, ul. Cementowa,  
ul. Chopina, ul. Daszyńskiego, ul. Fieldorfa, ul. Katowicka, ul. Kiejstuta  
(od ul. 1-go Maja do ul. Lipińskiej), ul. Korsaka, ul. Kościuszki (od ul. 1-go 
Maja do ul. Lipińskiej), ul. Legionów (od ul. 1-go Maja do Stacji PKP),  
ul. Lipińska, ul. Łączna, ul. Mariańska, ul. Matejki (od ul. 1 Maja do ul. Li-

pińskiej), ul. Mickiewicza (od ul. 1-go Maja do ul. Wileńskiej), ul. Miła,  
ul. Moniuszki, ul. Nowa, ul. Nowowiejska, ul. Ogrodowa, ul. Oleńki,  
ul. Orwida, ul. Piaskowa, Plac 3-go Maja, ul. Polna, ul. Poniatowskie-
go, (od ul. 1-go Maja do ul. Lipińskiej), ul. Poprzeczna, ul. Powstańców,  
ul. Prądzyńskiego, ul. Przejazd, ul. Przyjacielska, ul. Sienkiewicza, ul. Si-
korskiego (od ul. 1 Maja do ul. Wąskiej), ul. Słowackiego (od ul. 1-go Maja 
do ul. Lipińskiej), ul. Sportowa, ul. Starowiejska, ul. Toruńska, ul. Traugut-
ta, ul. Warszawska, ul. Wiejska, ul. Wylot, ul. Wysockiego, ul. Żelazna

REJON V

ul. Bajeczna, ul. Batorego, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Diamentowa, 
ul. E. Plater, ul. Geodetów, ul. Głowackiego, ul. Karpacka, ul. Kilińskiego, 
ul. Kleeberga, ul. Kolorowa, ul. Leśna, ul. Łukasiewicza, ul. Mazurska,  
ul. Okulickiego, ul. Pomorska, ul. Przejazdowa, ul. Przeskok, ul. Skłodow-
skiej, ul. Sudecka, ul. Śląska, ul. Tęczowa, ul. Ujazdowa, ul. Waryńskiego, 
ul. Widok, ul. Wiosenna, ul. Wołyńska, ul. Zgoda, ul. Złota, ul. Żółkiewskie-
go, ul. Żytnia

REJON VI

ul. Armii Krajowej, ul. Białostocka, ul. Błońska, ul. Bratnia, ul. Chełmska, 
ul. Chodkiewicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Dzielna, ul. Gagarina, ul. Gdyńska, 
ul. Jasna, ul. Jaśminowa, ul. Jesienna, ul. Kobyłkowska, ul. Kolejowa,  
ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kosmonautów, ul. Krótka, ul. Laskowa, 
ul. Lazurowa, ul. Lubelska, ul. Ludowa, ul. Mazowiecka, ul. Narcyzowa,  
ul. Nowa Wieś, ul. Nowosławkowska, ul. Piwna, ul. Popularna, ul. Rze-
szowska, ul. Sławkowska, ul. Tulipanowa, ul. Widna, ul. Zimowa, ul. Że-
romskiego, ul. Żwirki i Wigury

REJON VII

al. Nagórna, ul. Annopol, ul. Kozia, ul. Krakowska, ul. Kraszewska,  
ul. Lwowska, ul. Nadłąkowa, ul. Nałkowskiego, ul. Niecała, ul. Okopowa, 
ul. Ossowska, ul. Parkowa, ul. Piłsudskiego, ul. Polska, ul. Poznańska,  
ul. Prusa, ul. Rejtana, ul. Republikańska, ul. Sasina, ul. Słoneczna, ul. Su-
walska, ul. Szpitalna, ul. Średnia, ul. Torfowa, ul. Wilsona, ul. Wiśniowa,  
ul. Wspólna, ul. Zaciszna

REJON VIII

ul. Akacjowa, ul. Gościniec, ul. Jesionowa, ul. Kochanowskiego,  
ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Orzechowa, ul. Orzeszkowej,  
ul. Powstańców Warszawy, ul. Radzymińska, ul. Różana, ul. Skośna,  
ul. Szkolna, ul. Willowa

Miesiąc Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon V Rejon VI Rejon VII Rejon VIII

LIPIEC 2/07/2015 1/07/2015 9/07/2015 8/07/2015 15/07/2015 16/07/2015 22/07/2015 23/07/2015

SIERPIEŃ 6/08/2015 5/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 27/08/2015

WRZESIEŃ 3/09/2015 2/09/2015 10/09/2015 9/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 24/09/2015

PAŹDZIERNIK 8/10/2015 7/10/2015 15/10/2015 14/10/2015 21/10/2015 22/10/2015 28/10/2015 29/10/2015

LISTOPAD 5/11/2015 4/11/2015 12/11/2015
07/11/2015
(sobota)

18/11/2015 19/11/2015 25/11/2015 26/11/2015

GRUDZIEŃ 3/12/2015 2/12/2015 10/12/2015 9/12/2015 16/12/2015 17/12/2015 23/12/2015 24/12/2015

WOŁOMIN

Prosimy o wystawienie pojemnika lub worka przed posesję w dniu wywozu.
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Niższa opłata za wodę 
i ścieki

Widzisz błąkającego się  
bezpańskiego psa?
Nie bądź obojętny

Od 1 marca obowiązuje nowa stawka z tytułu zużycia wody i odbioru ścieków. 
Wprowadzona  obniżka pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić dodatkowe środki 
w domowych budżetach.

Osoba, która napotka porzuconego psa, kota lub inne zwierzę domowe, 
powinna powiadomić o tym fakcie funkcjonariuszy straży miejskiej, policji lub 
pracownika Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni.

Po dotychczasowych corocznych podwyżkach cen 
wody i ścieków przyszedł czas na niższe opłaty. To efekt 
przyjęcia przez radnych nowych taryf zaproponowanych 
przez władze miasta. Stało się to możliwe po sporządzeniu 
szczegółowej kalkulacji cen, drobiazgowej analizy wielolet-
niego planu rozwoju, a także modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Taki obowiązek nakłada ustawa o ochronie zwierząt. Ten sam akt 
prawny narzuca gminie konieczność wyłapywania bezdomnych 
czworonogów. Wszystko po to, aby zapobiegać potencjalnemu 
zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz aby zapewnić zwierzakom 
należytą opiekę.

Wspomniana interwencja powinna ograniczać się do poinformo-
wania o zaistniałej sytuacji wymienionych wcześniej służb. Nie 
należy samemu transportować obcych zwierząt. Jeżeli bowiem 
zachodzi podejrzenie, iż mogły one być obiektem maltretowania, 
może to utrudnić ujęcie sprawcy przestępstwa. Jeśli natomiast 

Opłaty zostały skalkulowane na podstawie przychodów zapla-
nowanych na rok 2015. Wynikają one z kosztów związanych 
ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicz-
nych i wartości usług oraz planowanych wydatków inwestycyj-
nych. Po obniżce opłat koszt 1m3 wody wyniesie 3,45 zł, a za od-
biór 1m3 ścieków trzeba będzie zapłacić 8,02 zł. 

zwierzak się zagubił, zabranie go z miejsca zdarzenia może utrud-
nić ustalenie właściciela.

Posiadacz psa, kota bądź innego domowego zwierzęcia zobo-
wiązany jest do sprawowania nad nimi właściwej opieki. Zwierzę 
nie może być pozostawiane bez nadzoru. Warto pamiętać o tym, iż 
w przypadku szczególnego zajścia z jego udziałem to właściciel po-
nosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Czworonóg 
pozostawiony w miejscu publicznym bez opieki zostanie przewie-
ziony do schroniska. Wiązać się to będzie z koniecznością pokrycia 
kosztów transportu oraz ewentualnych opłat z tytułu leczenia. 

Prawie ćwierć miliona złotych z budżetu gminy trafiło do kasy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie i w Starym Grabiu. 
Dzięki tym środkom sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu oraz przeprowadzony zostanie niezbędny remont da-
chu strażnicy.

URZĄD MIEJSKI WSPIERA OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ

W połowie kwietnia w Urzędzie Miejskim doszło do spotkania 
przedstawicieli OSP z burmistrz Elżbietą Radwan. Podpisano 
dwie umowy, z czego pierwsza zakładała przekazanie dofinan-
sowania w kwocie 200 tys. zł na zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. To niezbędny wydatek, który pomoże 
w sprawnym funkcjonowaniu straży podczas akcji ratowniczych.

Drugi dokument precyzował warunki przekazania 40 tys. zł dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grabiu. Dzięki tym pienią-
dzom możliwe będzie wyremontowanie dachu budynku strażni-
cy. Solidnie nadgryziony zębem czasu obiekt od kilku lat czekał 
na naprawę. W ostatnich dniach przeznaczyliśmy również na 
remont podjazdu strażnicy 55 tys. złotych. 



38

I N F O R M A T O R  U R Z Ę D U  M I E J S K I E G O  W  W O Ł O M I N I E

w w w . N a s z w o l o m i n . p l

Nowy rejestr ma ułatwić  
życie mieszkańcom  
i usprawnić pracę urzędników
Od teraz, przebywając w danej chwili poza miejscem zamieszkania 
i chcąc załatwić swoje sprawy w Urzędzie Miejskim, można udać 
się do dowolnego urzędu gminy lub miasta na terenie kraju. 
Z początkiem marca ruszył System Rejestrów Państwowych.

Oznacza to, że w każdym dowolnym magistracie wyrobimy 
dowód osobisty, odbierzemy akt urodzenia, ślubu czy zgonu. 
Niniejsze zmiany to efekt wprowadzenia przez resort spraw 
wewnętrznych tzw. Systemu Rejestrów Państwowych. To nowy 
system informatyczny, który będzie stanowił centralną bazę da-
nych zawierającą m. in. rejestry PESEL, dowodów osobistych 
i aktów stanu cywilnego. Dostęp do niego będą miały wszystkie 
urzędy gmin w Polsce.

Nowe narzędzie łączy w jeden system najważniejsze, wspo-
mniane wcześniej rejestry. Do tej pory każda gmina pracowała 
na odrębnym systemie, a urzędnicy mieli dostęp ograniczony 
tylko do tych danych, które dotyczą mieszkańców ich gminy. 
Dzięki wprowadzonym zmianom urzędnicy uzyskają wgląd do 
wszystkich informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach 
państwowych. Finalnie przełoży się to na poprawę jakości ob-
sługi interesantów. 

Gmina Wołomin przeznacza na wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży 
znaczną część corocznego budżetu. To przemyślane działanie ukierunkowane 
na przyszłość, która niewątpliwie zależeć będzie od tego jak przygotujemy do 
niej najmłodsze pokolenia.

Inwestycja w edukację?  
To się zawsze opłaca

W tegorocznym budżecie zarezerwowano środki na stypendia 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kwota nie uległa zmianie 
w stosunku do roku ubiegłego. Młodzież otrzyma stypendia za 
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w wysokości ustalonej 
przez szkolną komisję stypendialną i w porozumieniu z dyrekto-
rami placówek.

W porównaniu do lat ubiegłych średnio o 20 proc. zwiększona 
została także kwota przeznaczona na zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek. Wzrosła również ilość środków zarezer-
wowanych na zakup materiałów i wyposażenie. Sukcesywnie od-
bywają się zaplanowane remonty i modernizacje placówek. Jed-
ną z większych inwestycji jest obecnie budowa sali gimnastycznej 
w zespole szkół w Czarnej wraz z łącznikiem i dodatkowymi sa-
lami lekcyjnymi. Na realizację tego zadania gmina otrzymała do-
finansowanie z województwa mazowieckiego w kwocie sięgają-
cej blisko 0,9 mln zł. Rokrocznie w szkołach realizowanych jest 

szereg różnego rodzaju projektów, na które pozyskujemy środki 
zewnętrzne.

Prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych jest waż-
nym i trudnym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. I to 
zarówno ze względu na znaczenie dla lokalnej społeczności, jak i na 
wysokość angażowanych w ten obszar środków budżetowych. 
Z tego względu przyglądamy się każdej wydawanej złotówce i kon-
trolujemy poziom wydatków bieżących w oświacie.

W celu usprawnienia funkcjonowania kwestii związanych z eduka-
cją na terenie gminy, w kwietniu radni powołali Wołomińską Radę 
Oświatową. Jest to organ o charakterze społecznym, opiniodaw-
czym i konsultacyjnym, który działa przy Radzie Miejskiej. Od nie-
dawna w strukturze Urzędu Miejskiego funkcjonuje również peł-
nomocnik do spraw oświatowych. Wszystkie z podejmowanych 
działań mają służyć jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb wycho-
wawczych i edukacyjnych mieszkańców naszej gminy. 
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Inwestycja w edukację?  
To się zawsze opłaca

Wystartowała internetowa 
telewizja miejska
Nowoczesny System Informacji Miejskiej to wyzwanie, przed jakim stoi 
wołomin. Konkretne rozwiązania estetyczne i organizacyjne, wsparte 
komunikacją internetową, w tym multimedialnymi formami przekazu, ułatwią 
mieszkańcom i gościom naszej gminy codzienne funkcjonowanie.

Uporządkowania wymaga praktycznie cała przestrzeń miejska. 
Stosowane dotychczas rozwiązania to zbiór przypadkowych, nie-
spójnych i mało efektywnych form. Od tablic informacyjnych, przez 
rozkłady jazdy, gabloty, plany po tzw. miejskie meble. To poważne 
wyzwanie, ale jego stopniowa realizacja będzie istotnie poprawiać 
wygląd naszego otoczenia, budując ład wizualny i poprawiając 
komfort codziennej obecności w przestrzeni publicznej. 

Jedną z proponowanych form komunikacji jest również trzymany 
właśnie przez Państwa w rękach Biuletyn Informacyjny Nasz Wo-
łomin. Podstawowym celem tego – ekonomicznego w przygoto-
waniu i druku – wydawnictwa, jest dostarczenie do każdego domu 
przydatnych informacji lokalnych. Czytelnicy znajdą tu zapowiedzi 
wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, rozkłady jazdy autobu-
sów i kolei, a także niezbędne adresy wraz z numerami kontakto-
wymi do wszystkich ważnych instytucji.

Na początku marca wystartował multimedialny projekt o charak-
terze internetowej telewizji miejskiej. Ukazująca się od roku Wo-
łomińska Kronika Filmowa, której celem jest pokazywanie zmian 
zachodzących w mieście oraz zwrócenie uwagi na wartościowe 
działania i inicjatywy, została wzbogacona o typowo reporterskie 
materiały z wydarzeń sportowych i kulturalnych. Projekt powstaje 
w oparciu o zasoby sprzętowe, organizacyjne i osobowe Urzędu 
Miejskiego oraz Miejskiego Domu Kultury. Z czasem przygotowy-
wane filmy będzie można oglądać nie tylko w przestrzeni interneto-
wej, ale także na ekranach, które umieszczone zostaną wewnątrz 
budynków użyteczności publicznej.

Chcemy zaprosić do współpracy wszystkich tych mieszkańców, 
dla których Wołomin jest ważny i którzy chcą o nim opowiadać, 
wykorzystując formę filmową. Okazało się, że w zasobach Labora-
torium Multimedialnego, istniejącego od kilku lat w ratuszu, zalega 
sprzęt wcześniej rzadko wykorzystywany, który idealnie nadaje się 
do tego przedsięwzięcia. Naszym zamiarem jest udostępnienie go 

mieszkańcom oraz przekazanie wiedzy na temat filmu wszystkim 
zainteresowanym, chcącym się sprawdzić w formule dziennikar-
stwa obywatelskiego. Projekt miał swoją inaugurację podczas tur-
nieju koszykówki ulicznej 3na3, gdzie podczas przekazu na żywo 
do Internetu zanotowano oglądalność na poziomie kilkuset widzów. 
Od kilku miesięcy staramy się być z kamerą wszędzie tam, gdzie 
dzieje się coś ciekawego i wartego przekazania.  Systematycznie 
także transmitujemy posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej.

Równolegle z projektem telewizji miejskiej ruszyła wersja testowa 
serwisu internetowego NaszWolomin.pl, który wyjściowo pełni 
funkcję agregatora newsów, skupiając informacje o lokalnych wy-
darzeniach. Serwis będzie rozwijany zgodnie z potrzebami infor-
macyjnymi mieszkańców. Również w urzędowym portalu wolomin.
org oraz Biuletynie Informacji Publicznej nastąpiły pierwsze zmiany 
ułatwiające dostęp do istotnych informacji. Komunikacja interneto-
wa jednostek organizacyjnych, pomocniczych, a także miejskich 
spółek zostanie uporządkowana i ujednolicona. Obok oficjalnego 
profilu gminy w portalu społecznościowym facebook pojawił się 
także nowy fanpage Nasz Wołomin (www.facebook.pl/NaszWolo-
minPL), promujący wszystkie wartościowe inicjatywy, szczególnie 
skupiając się na oddolnych działaniach mieszkańców. 
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Miasto wygrało konkurs. W ramach 
nagrody wybudują nam plac zabaw 
o wartości ponad 100 tys. zł

Przy al. Armii Krajowej powstanie nowoczesny i ogólnodostępny dla 
wszystkich dzieci plac zabaw. To efekt wygranej w konkursie organizowanym 
przez znany koncern kosmetyczny.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, na terenie 
przedszkola im. Misia Uszatka powstanie plac za-
baw warty ponad 100 tys. złotych. Co ważne, mia-
sto nie wyda na ten cel ani jednej złotówki. Całą 
inwestycję sfinansuje organizator konkursu.

Na czym polegała wspomniana zabawa? Na-
leżało systematycznie oddawać głos na wska-
zaną lokalizację. Dzięki determinacji i szerokiej 
współpracy różnych wołomińskich środowisk, 
przez dwa miesiące udało się zgromadzić po-
nad ćwierć miliona głosów.

Plac zostanie wyposażony w szereg atrakcyj-
nych urządzeń zabawowych przeznaczonych 
zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco 
starszych dzieci. Powstanie między innymi 
tor przeszkód, huśtawki, karuzele, ławeczki, 
zjeżdżalnia, czy choćby miejsce do gry w po-
pularne „klasy”. Mimo, iż zostanie zbudowany 
na terenie przedszkola, to będzie dostępny dla 
wszystkich dzieci. 

Serdecznie dziękuję tym wołominiakom, 
którzy zaangażowali się w ten konkurs i do 
końca wierzyli w to, że działając razem moż-
na osiągnąć upragniony sukces. Zwycię-
stwo w nim ma nie tylko materialny wymiar 
w postaci placu zabaw, który powstanie, ale 
przede wszystkim jest symbolem dobrej 
współpracy pomiędzy mieszkańcami. To 
bardzo dobry prognostyk na przyszłość!
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25 tys. zł trafi na zajęcia  
z szermierki dla dzieci
Dzięki dobrej współpracy i determinacji mieszkańców, udało się wygrać kolejny 
ogólnopolski konkurs. Tym razem Fundacja Aviva sfinansuje dzieciom lekcje 
z szermierki rekreacyjnej. 

Z wywalczonego w konkursie dofinansowania większa część wyko-
rzystana zostanie na zakup atestowanego sprzętu szermierczego. 
Dzięki niemu dzieci będą mogły nie tylko trenować, ale również brać 
udział w różnych zawodach sportowych. Reszta środków przezna-
czona zostanie na pokrycie wynagrodzenia pięciu trenerów, którzy 
przez okres dziesięciu miesięcy poprowadzą zajęcia integracyjne.

Realizowane one będą przez doświadczonych trenerów i paraolim-
pijczyków. Udział w nich wezmą zarówno dzieci niepełnosprawne 
jak i zdrowe. W nowym roku szkolnym ćwiczeniami objęte zostanie 
dwadzieścioro z nich, w tym minimum pięcioro z niepełnospraw-
nością z terenu Wołomina.

Lekcje będą miały charakter rekreacyjno-sportowy. Przy wyko-
rzystaniu przyrządów szermierczych uczestnicy będą realizować 
ogólnorozwojowe ćwiczenia dwa razy w tygodniu. Trenerzy nie 
planują koncentrować się wyłącznie na wynikach sportowych, lecz 

dużą wagę zamierzają przykładać do indywidualnych postępów 
w realizowanych zadaniach. 

Oferta zajęć z szermierki zostanie skierowana również do dzieci, 
które cierpią na różnorodne dysfunkcje ruchowe i neurologiczne. 
Przy takich zespołach chorobowych jak zespół Downa, autyzm 
czy mózgowe porażenie dziecięce, ćwiczenia szermiercze stano-
wią innowacyjną formę rehabilitacji. Wspierają proces poprawy 
ogólnej zborności organizmu oraz przełamują – poprzez wykony-
wanie ich w parze z trenerem – barierę nawiązywania kontaktów 
z innymi ludźmi. 

Dzięki integracyjnej formie uczestnicy będą mieli również okazję 
uczyć się wzajemnej empatii i tolerancji. W założeniu ma to prze-
łożyć się na tworzenie społeczności równych szans, w których 
eliminowany jest problem dyskryminacji ze względu na jakąkol-
wiek inność. 

Place zabaw czeka gruntowna 
metamorfoza
Od kilku tygodni na terenie gminy prowadzony jest kompleksowy przegląd 
placów zabaw dla dzieci. Właśnie rozpoczęły się prace związane z ich 
modernizacją.

W trakcie przeglądu stanu technicznego placów zabaw, stwier-
dzono szereg usterek powstałych na skutek wieloletnich zanie-
dbań. Ogromna ilość urządzeń zabawowych nie nadawała się 
do dalszego użytku i wymagała natychmiastowej naprawy. Wad-
liwe elementy zostały zdemontowane, natomiast w przypadku 
dwóch lokalizacji tj. przy ulicy Reja i ulicy Czwartaków – podjęto 
decyzję co do konieczności całkowitej ich rozbiórki. 

Wszelkie działania jakie podejmujemy w tym zakresie są ko-
nieczne i absolutnie niezbędne. Zdemontowano tylko te zabaw-
ki, których stan mógłby stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 
dzieci.

Dzięki modernizacji, która niedawno ruszyła, najmłodsi miesz-
kańcy będą mogli korzystać z placów jeszcze na początku wa-
kacji. Doposażonych zostanie sześć z nich. Podwórko przy ulicy 
Kopernika zyska podwójną huśtawkę, natomiast przy zbiegu 
Sikorskiego i Wileńskiej oprócz huśtawki powstanie także pia-

skownica modułowa i bujak typu konik. Plac zabaw usytuowa-
ny na rogu ulic Partyzantów i Legionów zostanie wyposażony 
w zestaw wielofunkcyjny wraz ze zjeżdżalnią i sześciokątną pia-
skownicą. Obiekt zlokalizowany z kolei przy ulicy Warszawskiej 
będzie miał nowy zestaw sprawnościowy, a ten mieszczący się 
przy ulicy Kościelnej i Reja wzbogaci się o zestaw wielofunkcyj-
ny ze zjeżdżalnią i podwójną huśtawką.

Pierwotnie planowano doposażyć także plac zlokalizowany 
przy ulicy Czwartaków. Jednak do czasu rozstrzygnięcia kwestii 
prawnych dotyczących działki, na której się znajduje, urządze-
nia w postaci dużego zestawu zabawowego i sprawnościowego 
oraz dwóch huśtawek, trafią na podwórko przy ulicy Reja.

Systematycznie również uzupełniany będzie piasek w piaskow-
nicach, przybędzie wiele nowych ławek, a dla poprawy bezpie-
czeństwa dzieci, place przy ulicy Reja i Kopernika wzorem tego 
z ulicy Błotnej zostaną ogrodzone.  
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Stawiamy na naszych sportowców
Pamiętając o licznych sukcesach zawodników związanych z Wołominem, 
przykładamy wyjątkową uwagę do wspierania kolejnych wschodzących gwiazd 
różnych dyscyplin sportowych. W ostatnich latach laur za laurem zdobywa 
Emil Walkowski, utalentowany bokser, podopieczny trenera Pawła Babickiego.

Z naszą gminą ściśle związanych było kilkoro wybitnych sportow-
ców jak choćby Ryszard Bosek, siatkarz, złoty medalista olimpijski 
oraz były trener reprezentacji narodowej, czy Małgorzata Dydek, 
światowej sławy koszykarka. 

Ich sukcesy rozpalają wyobraźnię kolejnych pokoleń młodych 
sportowców z Wołomina. Wielu z nich już doskonale rokuje, co 
tylko potwierdza tezę, że gmina na sporcie i rekreacji nie powinna 
oszczędzać. Każde ich zwycięstwo, oprócz pozytywnych emo-
cji i dumy lokalnego środowiska, jest także doskonałą inwestycją 
w promocję Wołomina.

Mianem przyszłości polskiego boksu coraz częściej określany jest 
Emil Walkowski, który na co dzień reprezentuje klub UKS Cham-
pion Wołomin. To zawodnik z doskonałymi predyspozycjami. 
Emil trenuje boks od ponad czterech lat, a jego dotychczasowe 
osiągnięcia dobitnie świadczą o wielkim talencie tego zawodnika 
i dużych szansach zarówno na krajową jak i na między-
narodową karierę w przyszłości. Walkowski startuje 
w kategorii wagowej – 70 kg i 75 kg. W ostatnich dwóch 
latach jego rozwój jako boksera wyraźnie przyspieszył. 
Zarówno w ubiegłym jak i w tym roku, zawodnik prak-
tycznie nie schodzi z podium. Mało tego, osiągane re-
zultaty najczęściej lokują go na pierwszym miejscu.

Ta dobra passa zaczęła się od zdobycia w 2014 roku 
pierwszego miejsca w Mistrzostwach Mazowsza Ka-
detów w Nowym Dworze Mazowieckim. Podobnie było 
w trakcie eliminacji strefowych do ogólnopolskiej olim-
piady młodzieży, gdzie ponadto zyskał miano najlep-
szego zawodnika tychże eliminacji. Na chwilę znalazł 
się poza tytułową trójką lokując się na V miejscu w trak-
cie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Świdnicy. 
Kryzys trwał krótko, bowiem zawodnik tryumfalnie po-
wrócił do swej najlepszej formy, zdobywając ponownie 
pierwszą lokatę w Międzynarodowym Turnieju Bok-
serskim, zorganizowanym z okazji dni Białegostoku. 

V Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Wójta Gmi-
ny Regimin to kolejne mistrzostwo i znów uzyskanie 
prestiżowego tytułu najlepszego zawodnika. Walkow-
ski nie zawiódł też w trakcie eliminacji okręgowych do 
Pucharu Polski kadetów w kat. 75 kg, które odbyły się 
w Ostrołęce. Tam znów stanął na najwyższym stopniu 
podium. 2014 rok zakończył zajmując dwukrotnie dru-
gie miejsca podczas Finału Pucharu Polski w Łomży 
oraz 34. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego 
o „Złotą Rękawicę Wisły” w Krakowie. Niewątpliwym 
sukcesem tego boksera było również uzyskanie III-go 
miejsca w VII edycji International Boxing Tournament 
w Szczecinie.

Obecny sezon to także pasmo nieustających sukcesów 
Emila Walkowskiego. Bieżący rok zaczął zdobywając 

tytułu Mistrza Warszawy. Swoją klasę udowodnił następnie się-
gając po mistrzostwo Warmii i Mazur. Krocząc od zwycięstwa do 
zwycięstwa, wywalczył pierwsze miejsce w Wiosennym Turnieju 
Bokserskim w Białymstoku i brąz podczas Mistrzostw Polski Junio-
rów w Wałczu. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem potrójnego 
mistrzostwa w takich zawodach jak Memoriał Zbigniewa Rompy 
w Stargardzie Gdańskim, międzynarodowy turniej na Litwie oraz VI 
Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Wójta Gminy Regimin. Kil-
ka dni temu Walkowski zdobył II miejsce w 39. Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim o „Czarne Diamenty” w Myszkowie nieopodal 
Częstochowy.

W uznaniu dla pasji, zaangażowania i determinacji w dążeniu do 
jak najlepszych sportowych wyników, władze miasta postanowiły 
w szczególny sposób wyróżnić zawodnika przekazując mu laptop. 
Dopingujmy i trzymajmy wszyscy kciuki za jego kolejne sukcesy. 
Oby ta dobra passa trwała jak najdłużej. 
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Stypendia dla sportowców
Już po raz trzeci władze miasta wręczyły stypendia, wyróżnienia 
i nagrody dla lokalnych sportowców. To wyraz uznania dla 
reprezentowanego przez nich poziomu i osiągnięć w ubiegłym roku. 

Spośród dwudziestu dziewięciu wniosków, które wpłynęły w trybie 
konkursowym, wytypowano siedmiu kandydatów. Stypendia spor-
towe o łącznej wartości 10 tys. zł otrzymali siatkarze – Bartosz Firszt, 
Michał Trzciński, Marcin Gałązka, koszykarki – Monika Radomska, 
Karolina Poboży, Sylwia Bujniak oraz bokser Emil Walkowski.

Z kolei zawodnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie spor-
towym oraz trenerom i działaczom zaangażowanym w działal-
ność klubów sportowych na terenie gminy Wołomin, przyzna-
no nagrody i wyróżnienia. Środowiska sportowe wystosowały 
dwadzieścia jeden wniosków. Po weryfikacji komisji przyznano 
dziewięć wyróżnień w kategorii Sportowiec Roku Gminy Woło-
min 2014 oraz dwa kolejne w kategorii Trener Sportowy Roku 
Gminy Wołomin 2014.

W kategorii Sportowca Roku wyróżnienia otrzymali Emil Walkow-
ski, Karolina Poboży, Monika Radomska, Sylwia Bujniak, Natalia 

Panufnik, Bartosz Firszt, Marcin Gałązka, Michał Trzciński, Szy-
mon Kopulski.

Tytuł i puchar w kategorii Najlepszy Trener Sportowy Roku Gminy 
Wołomin 2014 otrzymał Paweł Babicki. W trakcie swojej kariery wy-
grał wiele turniejów bokserskich, wziął udział w szeregu gal bokser-
skich, zajmował czołowe miejsca w turniejach międzynarodowych. 
Od dwunastu lat jest trenerem klubu bokserskiego „UKS Champion 
Wołomin”. Drugi uhonorowany trener to Piotr Dąbrowski. Tytuł Tre-
nera Sportowego Roku Gminy Wołomin 2014. Przyczynił się do wy-
bitnych osiągnięć sportowych koszykarek z drużyny „UKS Huragan”. 

Dodatkowo burmistrz Wołomina postanowiła wyróżnić w trybie 
pozakonkursowym osoby, które w minionym roku osiągnęły bar-
dzo dobre wyniki w swoich dyscyplinach, jednakże ze względów 
formalnych nie mogły otrzymać wyróżnień w trybie konkurso-
wym. Trafiły one do rąk Aleksandry Klimczak, Adama Wroniaka, 
Pauliny Mróz, Wiktorii Leszek-Karwańskiej i Kamila Lacha. 
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Wykaz wydarzeń MDK
lipiec–sierpień 2015

LIPIEC

Data
Miejsce  

wydarzenia
Godzina Nazwa wydarzenia

3 lipca Plac 3-go Maja
18.30 Kino Letnie – seans dla dzieci: Zakochany Wilczek

21.30 Kino Letnie – seans wieczorny: Last Vegas

24 lipca Plac 3-go Maja
18.30 Kino Letnie – seans dla dzieci: Safari

21.30 Kino Letnie – seans wieczorny: Zaginiona dziewczyna

25 lipca Skwer Wodiczki 19.00
Parkogranie:
koncert zespołu Pędzące Żółwie (bossa, gorące rytmy taneczne) 

SIERPIEŃ

1 sierpnia Tablica ZS nr 3 17.00 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

7 sierpnia Plac 3-go Maja
18.30 Kino Letnie – seans dla dzieci: Skubani

21.30 Kino Letnie – seans wieczorny: X-Men: Przeszłość

8 sierpnia Skwer Wodiczki 19.00
Parkogranie:
koncert zespołu Kadilak (blues) 

15 sierpnia Ossów

95. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920:

10.00 uroczystości patriotyczno-religijne

16.00 festyn letni z występem zespołów Don Vasyl, Mega Dance, Mrozu

29 sierpnia Skwer Wodiczki 19.00
Parkogranie:
koncert zespołu Fuzle (rock&roll) 

Wykaz wydarzeń  
OSiR Huragan
Lipiec 2015

LIPIEC

Data Godzina Nazwa wydarzenia Dyscyplina

czwartek – 
sobota

09-11.07. 
2015

IV Międzynarodowy Młodzieżowy  
Memoriał Małgorzaty Dydek

hala koszykówka

13-14.07. 
2015

Lato w Mieście

Środa 11.00-14.00 i 16.30 – 21.00 Brydż

Wtorek/Czwartek 17.30 – 20.00 Karate        

 Wtorek/Środa 18.30 – siłownia piłkarze 

Czwartki 18.30 – 20.30 – siłownia kolarze                            
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Jak spędzić lato w mieście? 
Na pewno nie nudno,  
bo będzie się działo
dzieci i młodzież z naszej gminy rozpoczęły długo wyczekiwane wakacje.  
Z tej okazji przygotowaliśmy szereg atrakcji, które w ciekawy sposób pozwolą 
zorganizować najmłodszym czas wolny od nauki.

Tegoroczna wakacyjna oferta dla młodego pokolenia jest niezwykle 
bogata i z pewnością każdy z grona zainteresowanych nią osób, bę-
dzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Akcja „Lato w mieście” 
ma jeden fundamentalny cel. Chodzi w niej o to, by tak zorganizować 
dzieciom wolny czas, aby te spośród nich, które z różnych powodów 
pozostaną przez ten okres w domach, nie miały powodów do nudy.

Wśród zaproponowanych aktywności znalazły się wyjazdowe obo-
zy harcerskie, skautingowe czy sportowe. Miłośnicy sportu będą 
mieli możliwość wyboru spośród puli wyjazdów w różne zakątki kra-
ju. Można wybierać z takich propozycji jak obozy o charakterze typo-
wo koszykarskim, siatkarskim czy związane ze sztukami walki. 

Przewidziano także organizację półkolonii. Mogą w nich uczest-
niczyć zarówno  te młodsze, jak i starsze dzieci. Zadbaliśmy też 

o inne bezpłatne formy spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
tak aby w pełni mogli oni poczuć klimat dobrych wakacji. Dzieciaki 
mają z czego wybierać. Czekają na nich różnego rodzaju gry i za-
bawy z animatorami sportu, turnieje, warsztaty manualne, spot-
kania z literaturą i gramatyką, pikniki literackie oraz wiele innych 
atrakcji. 

Opiekę dla najmłodszych zapewnią dyżurujące w okresie waka-
cyjnym placówki. W lipcu będzie to Przedszkole im. Kota w Butach, 
natomiast w sierpniu Przedszkole im. Misia Uszatka. 

Zapisy na poszczególne zajęcia już trwają. Z racji, iż liczba miejsc 
jest ograniczona warto się pośpieszyć i zarezerwować miejsce 
swoim pociechom. Pełną listę przygotowanych atrakcji prezentu-
jemy poniżej. 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  
z terenu gminy Wołomin w okresie ferii letnich 2015
Planowane zajęcia z animatorami na przyszkolnych boiskach sportowych

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy
Wiek 

dzieci
Dane  

kontaktowe

1
Szkoła Podstawowa  

w Zagościńcu
Zagościniec, ul. Szkolna 1,  

05-200 Wołomin
01.07.2015– 
31.07.2015

Zajęcia sportowe dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Zagościńcu

7–13 lat 22 787 71 45

2

Szkoła Podstawowa nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Królowej Jadwigi  
w Wołominie

ul. Poprzeczna 6, 05-200 
Wołomin

06.07.2015– 
31.07.2015

Gry i zabawy pod nadzorem  
animatorów sportu

7–13 lat 22 776 42 21

3 Zespół Szkół w Duczkach
Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 

05-200 Wołomin
06.07.2015– 

10.07.2015

 Turnieje w siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę nożną, korfball, unihokej, dwa 
ognie, palant, kometka

 Zabawy bieżne o charakterze rywali-
zacji grupowej

 Podchody zadaniowe
 Nietypowe zabawy terenowe np.: 

gibbon, chodzenie na szczudłach, 
zabawy z wykorzystaniem wody, 
zabawy równoważne itp.

 Gry i zabawy planszowe np. warcaby, 
szachy, scrabble, trio, memory, domino 
itp.

6–16 lat
Adam Matysiak 
tel. 510 053 050

4 Zespół Szkół w Duczkach
Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 

05-200 Wołomin
17.08.2015– 
28.08.2015

 Turnieje w siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę nożną, unihokej, dwa ognie, 
palant, kometka.

 Zabawy bieżne o charakterze  
rywalizacji grupowej

6–16 lat
Tomasz Fudalej 
tel. 602 685 195

Wszystkie powyższe zajęcia są bezpłatne.

Wykaz wydarzeń MDK

Wykaz wydarzeń  
OSiR Huragan
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Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu  gminy Wołomin w okresie ferii letnich 2015

Formy wyjazdowe

Inne formy aktywności

Wakacyjne Dyżury Przedszkoli

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność
Planowana liczba 

uczestników
Dane kontaktowe

1
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego,  

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa
Stanica obozowa Hufca ZHP Lublin w Wygnańczycach 04.07.2015–19.07.2015 Obóz harcerski Dzieci w wieku szkolnym 965,76 zł 45 osób Norbert Krupa, wolomin@zhp.pl 

2
Klub Karate Kyokushin Wołomin, al. Armii Krajowej 81,  

05-200 Wołomin
Hotel Orle, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk 28.06.2015–08.07.2015 Obóz karate

Dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym

1 477,00 zł 15 osób Tomasz Lenkiewicz, tel. 605 857 585

3
Międzyszkolny Uczniowski Klub Siatkówki „Huragan” Wołomin, 

ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku,  

Plac Narutowicza 14, 82-200 Malbork
16.08.2015–28.08.2015 Obóz siatkarski 

Dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym

915 zł 70 chłopców Karol Małolepszy, tel. 790 020 034

4
Klub Sportowy „Mazowiecka Akademia Sportu”,  

ul. Wileńska 51a, lok. 213, 05-200 Wołomin
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego,  

ul. Armii Krajowej 6, 08-330  Kosów Lacki
12.07.2015–18.07.2015

Camp letni w Kosowie Lackim 2015, 
sportowy obóz piłkarski

Dzieci z roczników 2001–2008 560 zł 35 osób Rafał Wyszkowski, tel. 796 147 345

5
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Willa „Gutowa”,  
ul. Hrube Wyżne 12, 34 500 Zakopane

13.07.2015–26.07.2015
Wakacyjna Przygoda z Caritas – 

Idealny Wolontariusz
Dzieci w wieku 8–15 lat 1 000 zł 40 osób

Renata Kęder, tel. 608 608 425, rkeder@caritas.pl 
oraz Paulina Zawisza, tel. 22 619 44 76,  

pzawisza@caritas.pl 

6
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Muszyna – Dom Wczasowy „Szczyt”,  
ul. Zielona 32, 33-370 Muszyna

13.07.2015–26.07.2015
Wakacyjna Przygoda z Caritas –  

Idealny Wolontariusz
Dzieci w wieku 8–15 lat 1 000 zł 43 osoby 

Renata Kęder, tel. 608 608 425, rkeder@caritas.pl 
oraz Paulina Zawisza, tel. 22 619 44 76,  

pzawisza@caritas.pl 

7
Uczniowski Klub Sportowy „Huragan”,  

ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin
Gimnazjum im. Jana Pawła II,  

ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
15.08.2015–27.08.2015 Obóz koszykarski

Dzieci ze szkoły podstawowej 
klasy IV–VI oraz z gimnazjum

950 zł 50 dziewcząt
Ryszard Zahn, tel. 728 479 693  

oraz Sławomir Bujniak, tel. 604 591 785

8
Towarzystwo Skautowe Horn,  

al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
Towarzystwo Skautowe Horn,  

al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
27.06.2015–05.07.2015 Skautowe Lato 2015 Dzieci w wieku 6–19 lat 1 257,50 zł 32 osoby Tomasz Pękalski, tel. 501 211 027, t22@op.pl

9
Towarzystwo Skautowe Horn,  

al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
Wielkie Jeziora Mazurskie Ruciane Nida Giżycko Ryn Mikołajki 15.08.2015–23.08.2015 Skautowe Lato 2015 Dzieci w wieku 6–19 lat 1 557,50 zł 8 osób Tomasz Pękalski, tel. 501 211 027, t22@op.pl

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność
Planowana liczba 

uczestników
Dane kontaktowe

1 TPD Duczki Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin 29.06.2015–10.07.2015 „Lato z TPD 2015” 8–15 lat bezpłatne 20 osób Iwona Kamińska, tel. 606 923 640                   

2
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Królowej Jadwigi w Wołominie
ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin 06.07.2015–22.08.2015

Gry i zabawy pod nadzorem  
animatorów sportu

7–13 lat bezpłatne 30 osób Alicja Olszewska, tel. 22 776 42 21   

3 Zespół Szkół nr 2 w Wołominie al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin 3.08.2015–31.08.2015 Treningi koszykówki 15–18 lat bezpłatne 25 osób Zbigniew Kulma, tel. 605 737 991  

4 Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
spotkania w każdą środę 

w okresie 01.07.2015–
29.08.2015, o godz. 11:00 

Spotkania literackie dla dzieci  
czytanie wierszy i bajek

3–7 lat bezpłatne bez ograniczeń tel. 22 786 22 19

5
Ośrodek Pomocy Społecznej Wołomin  

i Zespół Interdyscyplinarny
Hotel Livia Wołomin sala konferencyjna,  

ul. Mariańska 9A, 05-200 Wołomin
17.08.2015–21.08.2015

Warsztaty „Wakacyjny Wołomin 
Tydzień Przygód z OPS”

9–12 lat bezpłatne 25 osób Małgorzata Gałan, Beata Michalik, tel. 513 020 638 

6 Zespół Szkół nr 1 w Wołominie ul. M. Sasina 33, 05-200 Wołomin

raz w tygodniu, w każdy 
poniedziałek w okresie 

29.06.2015–03.08.2015 
w sumie 6 spotkań 

Gra zespołowa w koszykówkę
Uczniowie  I LO   

im. W. Nałkowskiego   
w Wołominie 

bezpłatne 15 osób
Kamila Wójcik, Jacek Lonik   nauczyciele ZS nr 1,  

tel. 22 776 34 46  

7 Zespół Szkół nr 3  w Wołominie
Boiska ORLIK 2012 Wołomin,  

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
29.06.2015–31.08.2015 Zajęcia piłki nożnej i koszykówki 11–18 lat bezpłatne wszyscy chętni Waldemar Stepczyński, tel. 607 048 602 

8 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,  

ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin

07.07.2015–30.07.2015 r.  
we wtorki i czwartki,  

godz. 11:30–13:00

„Złap byka za rogi” – Gramatyka  
i ortografia na wesoło

7–11 lat bezpłatne 30 osób Ewa Koc, tel. 22 776 29 53, 519 723 455  

9 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Ossów,  

ul.  Matarewicza 113, 05-230 Ossów
poniedziałki i piątki  

sierpnia, godz. 11:00–12:00
„Wakacyjna mapa polskich legend” 6–12 lat bezpłatne 20 osób Milena Powała, tel. 519 723 730 

10 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Zagościniec, 
 Zagościniec, ul. 100 lecia 41, 05-200 Wołomin

poniedziałki i piątki  
sierpnia, godz.11:00–12:00

„Pikniki literackie   Bajkowi  
bohaterowie z dawnych lat”

5–10 lat bezpłatne 10 osób Monika Kostrzewa, tel. 503 417 070 

11 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Osiedle Niepodległości,  

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
wtorki i piątki sierpnia, 

godz. 11:00–12:00
„Wakacyjne opowieści z Lenką,  

Amelką i Albertem”
4–10 lat bezpłatne 20 osób Barbara Gąsior, tel. 22 776 30 28 

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Odpłatność Dane kontaktowe

1 Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie ul. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin miesięczny dyżur w lipcu w okresie wakacyjnym nie ulega zmianie 22 776 29 33, Magdalena Kiliszek

2 Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin miesięczny dyżur w sierpniu w okresie wakacyjnym nie ulega zmianie 22 787 59 36, Maria Wypych
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Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu  gminy Wołomin w okresie ferii letnich 2015

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność
Planowana liczba 

uczestników
Dane kontaktowe

1
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego,  

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa
Stanica obozowa Hufca ZHP Lublin w Wygnańczycach 04.07.2015–19.07.2015 Obóz harcerski Dzieci w wieku szkolnym 965,76 zł 45 osób Norbert Krupa, wolomin@zhp.pl 

2
Klub Karate Kyokushin Wołomin, al. Armii Krajowej 81,  

05-200 Wołomin
Hotel Orle, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk 28.06.2015–08.07.2015 Obóz karate

Dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym

1 477,00 zł 15 osób Tomasz Lenkiewicz, tel. 605 857 585

3
Międzyszkolny Uczniowski Klub Siatkówki „Huragan” Wołomin, 

ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku,  

Plac Narutowicza 14, 82-200 Malbork
16.08.2015–28.08.2015 Obóz siatkarski 

Dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym

915 zł 70 chłopców Karol Małolepszy, tel. 790 020 034

4
Klub Sportowy „Mazowiecka Akademia Sportu”,  

ul. Wileńska 51a, lok. 213, 05-200 Wołomin
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego,  

ul. Armii Krajowej 6, 08-330  Kosów Lacki
12.07.2015–18.07.2015

Camp letni w Kosowie Lackim 2015, 
sportowy obóz piłkarski

Dzieci z roczników 2001–2008 560 zł 35 osób Rafał Wyszkowski, tel. 796 147 345

5
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Willa „Gutowa”,  
ul. Hrube Wyżne 12, 34 500 Zakopane

13.07.2015–26.07.2015
Wakacyjna Przygoda z Caritas – 

Idealny Wolontariusz
Dzieci w wieku 8–15 lat 1 000 zł 40 osób

Renata Kęder, tel. 608 608 425, rkeder@caritas.pl 
oraz Paulina Zawisza, tel. 22 619 44 76,  

pzawisza@caritas.pl 

6
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Muszyna – Dom Wczasowy „Szczyt”,  
ul. Zielona 32, 33-370 Muszyna

13.07.2015–26.07.2015
Wakacyjna Przygoda z Caritas –  

Idealny Wolontariusz
Dzieci w wieku 8–15 lat 1 000 zł 43 osoby 

Renata Kęder, tel. 608 608 425, rkeder@caritas.pl 
oraz Paulina Zawisza, tel. 22 619 44 76,  

pzawisza@caritas.pl 

7
Uczniowski Klub Sportowy „Huragan”,  

ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin
Gimnazjum im. Jana Pawła II,  

ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
15.08.2015–27.08.2015 Obóz koszykarski

Dzieci ze szkoły podstawowej 
klasy IV–VI oraz z gimnazjum

950 zł 50 dziewcząt
Ryszard Zahn, tel. 728 479 693  

oraz Sławomir Bujniak, tel. 604 591 785

8
Towarzystwo Skautowe Horn,  

al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
Towarzystwo Skautowe Horn,  

al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
27.06.2015–05.07.2015 Skautowe Lato 2015 Dzieci w wieku 6–19 lat 1 257,50 zł 32 osoby Tomasz Pękalski, tel. 501 211 027, t22@op.pl

9
Towarzystwo Skautowe Horn,  

al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
Wielkie Jeziora Mazurskie Ruciane Nida Giżycko Ryn Mikołajki 15.08.2015–23.08.2015 Skautowe Lato 2015 Dzieci w wieku 6–19 lat 1 557,50 zł 8 osób Tomasz Pękalski, tel. 501 211 027, t22@op.pl

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność
Planowana liczba 

uczestników
Dane kontaktowe

1 TPD Duczki Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin 29.06.2015–10.07.2015 „Lato z TPD 2015” 8–15 lat bezpłatne 20 osób Iwona Kamińska, tel. 606 923 640                   

2
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Królowej Jadwigi w Wołominie
ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin 06.07.2015–22.08.2015

Gry i zabawy pod nadzorem  
animatorów sportu

7–13 lat bezpłatne 30 osób Alicja Olszewska, tel. 22 776 42 21   

3 Zespół Szkół nr 2 w Wołominie al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin 3.08.2015–31.08.2015 Treningi koszykówki 15–18 lat bezpłatne 25 osób Zbigniew Kulma, tel. 605 737 991  

4 Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
spotkania w każdą środę 

w okresie 01.07.2015–
29.08.2015, o godz. 11:00 

Spotkania literackie dla dzieci  
czytanie wierszy i bajek

3–7 lat bezpłatne bez ograniczeń tel. 22 786 22 19

5
Ośrodek Pomocy Społecznej Wołomin  

i Zespół Interdyscyplinarny
Hotel Livia Wołomin sala konferencyjna,  

ul. Mariańska 9A, 05-200 Wołomin
17.08.2015–21.08.2015

Warsztaty „Wakacyjny Wołomin 
Tydzień Przygód z OPS”

9–12 lat bezpłatne 25 osób Małgorzata Gałan, Beata Michalik, tel. 513 020 638 

6 Zespół Szkół nr 1 w Wołominie ul. M. Sasina 33, 05-200 Wołomin

raz w tygodniu, w każdy 
poniedziałek w okresie 

29.06.2015–03.08.2015 
w sumie 6 spotkań 

Gra zespołowa w koszykówkę
Uczniowie  I LO   

im. W. Nałkowskiego   
w Wołominie 

bezpłatne 15 osób
Kamila Wójcik, Jacek Lonik   nauczyciele ZS nr 1,  

tel. 22 776 34 46  

7 Zespół Szkół nr 3  w Wołominie
Boiska ORLIK 2012 Wołomin,  

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
29.06.2015–31.08.2015 Zajęcia piłki nożnej i koszykówki 11–18 lat bezpłatne wszyscy chętni Waldemar Stepczyński, tel. 607 048 602 

8 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,  

ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin

07.07.2015–30.07.2015 r.  
we wtorki i czwartki,  

godz. 11:30–13:00

„Złap byka za rogi” – Gramatyka  
i ortografia na wesoło

7–11 lat bezpłatne 30 osób Ewa Koc, tel. 22 776 29 53, 519 723 455  

9 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Ossów,  

ul.  Matarewicza 113, 05-230 Ossów
poniedziałki i piątki  

sierpnia, godz. 11:00–12:00
„Wakacyjna mapa polskich legend” 6–12 lat bezpłatne 20 osób Milena Powała, tel. 519 723 730 

10 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Zagościniec, 
 Zagościniec, ul. 100 lecia 41, 05-200 Wołomin

poniedziałki i piątki  
sierpnia, godz.11:00–12:00

„Pikniki literackie   Bajkowi  
bohaterowie z dawnych lat”

5–10 lat bezpłatne 10 osób Monika Kostrzewa, tel. 503 417 070 

11 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Osiedle Niepodległości,  

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
wtorki i piątki sierpnia, 

godz. 11:00–12:00
„Wakacyjne opowieści z Lenką,  

Amelką i Albertem”
4–10 lat bezpłatne 20 osób Barbara Gąsior, tel. 22 776 30 28 

Lp. Organizator Adres realizacji zajęć Termin Odpłatność Dane kontaktowe

1 Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie ul. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin miesięczny dyżur w lipcu w okresie wakacyjnym nie ulega zmianie 22 776 29 33, Magdalena Kiliszek

2 Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin miesięczny dyżur w sierpniu w okresie wakacyjnym nie ulega zmianie 22 787 59 36, Maria Wypych
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Poznaj swego dzielnicowego
asp. Małgorzata Balcerzak, tel. 600 997 018
Rewir ograniczony ul. Kraszewską od granicy z miastem Kobył-
ka, do ul. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego od ul. Kraszewskiej do ul. 
Białostockiej, ul. Białostocką od ul. Piłsudskiego do ul. Błońskiej, 
ul. Błońską od ul. Białostockiej do Nowej Wsi, Nową Wieś od ul. 
Błońskiej do ul. Geodetów, ul. Geodetów od Nowej Wsi do ul. 
Skłodowskiej-Curie, ul. Skłodowskiej-Curie od ul. Geodetów do 
ul. Podmiejskiej, ul. Podmiejską od ul. Skłodowskiej-Curie do rze-
ki Czarna, rzeką Czarna od ul. Podmiejskiej do linii kolejowej, linią 
kolejową od rzeki Czarna do granicy z miastem Kobyłka, granicą 
z miastem Kobyłka od linii kolejowej do ul. Kraszewskiej. Obejmu-
je miejscowości: Mironowe Górki.

st. asp. Aneta Borowiec, tel. 600 997 018
Rewir ograniczony linią kolejową od granicy z miastem Kobyłka 
do ulicy Legionów przechodzącą przez ul. 1-go Maja do ul. Zielo-
nej. Od ul. Zielonej do ul. 1 Maja. na: ul. 1-go Maja, granicą z mia-
stem Kobyłka do linii kolejowej. 

st. sierż. Wioletta Kumala, tel. 600 997 798
Rewir ograniczony linią kolejową od ul. Żelaznej biegnącej do ul. Legio-
nów, ul. Legionów od ul. Żelaznej przechodzącą przez ul. 1-go Maja do 
ul. Granicznej. Ul. Graniczna od ul. Sikorskiego przechodzącą przez ul. 
1-go Maja do ul. Żelaznej z linią kolejową.

asp. Kamil Szkodziński, tel. 600 997 219
Rewir ograniczony linią kolejową od ul. Sikorskiego do granicy z miej-
scowością Nowe Lipiny, granicą z miejscowością Nowe Lipiny od linii 
kolejowej do al. Niepodległości. al. Niepodległości od ul. Dworskiej do 
ul. Granicznej. ul. Graniczna od Al.Niepodległości do ul. Sikorskiego.  
Ul. Sikorskiego od ul. Granicznej do linii kolejowej.

asp. Piotr Sarna, tel. 600 997 218
Rewir obejmuje miejscowości: Czarna, Helenów, Zagościniec, Lipinki, 
Duczki, Stare Grabie, Nowe Grabie, Nowe Lipiny, Stare Lipiny, Majdan, 
Cięciwa, Mostówka, Ossów, Nowy Ossów, Turów, Leśniakowizna.

Sołtysi i przewodniczący dzielnic 
otwarci na kontakt z mieszkańcami
Kwiecień i maj upłynął pod znakiem wyborów. I bynajmniej nie 
chodzi o te najbardziej rozpalające emocje, które dotyczyły 
wyłonienia głowy państwa. Dla mieszkańców naszej gminy równie 
istotne były  wybory do rad sołeckich i dzielnicowych.

Poniżej publikujemy pełną listę sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli wraz z numerami telefonów kon-
taktowych. W związku z niewystarczającą frekwencją nie udało się wybrać rad w dzielnicach Nafta, Wileńska 
i 1-go Maja. 

Miejscowość Nazwisko sołtysa Nr telefonu

Cięciwa Kazimierz Dąbrowski 508 803 061

Czarna Urszula Brodacka 22 787 81 24

Duczki Dariusz Melcher 604 693 403

Helenów Marcin Roguski 501 728 726

Leśniakowizna Wiesława Ludwiniak 697 032 466

Lipinki Urszula Zych 600 084 084

Majdan Alina Rzempołuch 505 522 848

Mostówka Balbina Pokrzywnicka 505 160 989

Nowe Grabie Stanisław Bożedaj 504 961 298

Nowe Lipiny Stanisław Dol 22 787 77 84

Ossów Janina Kacprzak 509 522 958

Stare Grabie Adrian Budek 606 086 303

Stare Lipiny Radosław Ufnal 606 247 834

Turów Marcin Demianiuk 787 741 208

Zagościniec Zbigniew Górski 660 457 663

Dzielnica
Nazwisko  
przewodniczącego  
zarządu dzielnicy

Nr telefonu

Wołominek Mariusz Kobus 604 469 970

Sławek Aneta Adamus 606 388 692

Sosnówka Jan Krasowski 600 370 442

Centrum Andrzej Wesołowski 22 776 42 50

Polna-Asnyka Tomasz Niewiarowski 600 140 701

Słoneczna-Kolonia 
Gródek

Ewa Cichaczewska 692 855 446

Partyzantów Rafał Gwara 504 316 660

Sławek-Nowa Wieś Irena Turek 603 100 555

Niepodległości Grzegorz Roguski 796 969 142

Lipińska Janusz Mirowski 506 761 527
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Ważne 
telefony i adresy

Pogotowie Ratunkowe
ul. Gdyńska 1/3
tel. alarmowy 999 lub 112
tel. 22 763 32 24, 22 763 32 15,
22 763 32 61

Komenda Powiatowa Policji
ul. Wileńska 43a
tel. alarmowy 997 lub 112
tel. 22 776 20 21

Wydział Ruchu Drogowego
ul. Legionów 31a
tel. 22 776 45 08

Komenda Powiatowa Państwowej  
Straży Pożarnej
ul. Sasina 15
tel. alarmowy 998 lub 112
tel. 22 787 64 60, 22 761 33 40

Pogotowie Gazowe
ul. Piłsudskiego 2
tel. alarmowy 992 lub 112
tel. 22 776 45 32, 22 787 76 68

Pogotowie Ciepłownicze
ul. Szosa Jadowska 49
tel. 22 787 94 18, 600 853 590

Pogotowie Energetyczne
ul. Piłsudskiego 61
tel. alarmowy 991 lub 112
tel. 22 767 51 10

Biuro numerów
tel. 118-913

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Zofii Nałkowskiej
ul. Wileńska 32
tel. 22 776 29 53

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Warszawska 22
tel. 22 776 22 09

Galeria „Przy Fabryczce”
ul. Orwida 22
tel. 22 787 41 13

Hospicjum Opatrzności Bożej
ul. Piłsudskiego 44
tel. 22 787 26 66, 22 776 21 00,
609 109 903

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego
ul. Prądzyńskiego 1
tel. 22 787 24 47

Klub Osiedlowy SBM „Tramp”
 – Związek Sybiraków
ul. Prądzyńskiego 22
tel. 22 776 23 64

Kino Kultura
ul. Mickiewicza 9
tel. 22 776 27 51

Mazowiecka Spółka Gazownictwa
(Rejon Wołomin)
ul. Piłsudskiego 2a
tel. 22 637 46 04

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
(Rejon Drogowy Wołomin)
ul. Kobyłkowska 1
tel. 22 776 23 33, 22 776 28 67

Miejski Dom Kultury
ul. Mariańska 7
tel. 22 787 45 13

Miejski Zakład Oczyszczania
ul. Łukasiewicza 4
tel. 22 776 23 60
dział obsługi klienta
tel. 22 776 26 35
składowisko w Lipinach Starych
tel. 22 799 68 11

Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich
„Dom nad Łąkami”
ul. Nałkowskiego 17
tel. 22 786 22 19

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Żelazna 8/10
tel. 22 787 83 54

Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Armii Krajowej 34
tel. 22 776 50 23, 22 787 27 01

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
(SPZOZ w Wołominie)
ul. Powstańców 12
tel. 22 776 44 88, 22 787 85 43 w. 22

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wołominie
ul. Piłsudskiego 13
tel. 22 787 95 60, 606 106 672

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”
ul. Korsaka 4
tel. 22 776 33 71

Przedszkola Publiczne:

nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki
ul. Polna 32
tel. 22 776 21 73

nr 5 im. Kota w Butach
ul. Broniewskiego 2
tel. 22 776 29 33

nr 6 „Bajka”
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 22 776 26 37

nr 8 im. Czerwonego Kapturka
ul. Fieldorfa 22
tel. 22 787 33 21

nr 9 im. Jasia i Małgosi
ul. Piłsudskiego 15
tel. 22 776 37 30

nr 10 im. Misia Uszatka
al. Armii Krajowej 56
tel. 22 787 59 36

Szkoły Podstawowe:

SP nr 3
ul. Piłsudskiego 51
tel. 22 776 22 45

SP nr 7
ul. Poprzeczna 6
tel. 22 776 42 21

Zespół Szkół w Czarnej
ul. Witosa 52
tel. 22 787 81 51

SP im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu
ul. Cichorackiej 25
tel. 22 787 72 88
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Zespół Szkół w Ossowie
ul. Matarewicza 148
tel. 22 786 10 18

SP w Zagościńcu
ul. Szkolna 1
tel. 22 787 71 45

Zespoły Szkół:

Zespół Szkół nr 1 (Gimnazjum nr 1,  
I Liceum Ogólnokształcące)
ul. Sasina 33
tel. 22 776 34 46, 22 787 79 09

Zespół Szkół nr 3 (Gimnazjum nr 3,  
III Liceum Ogólnokształcące)
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 22 787 65 47

Zespół Szkół Ekonomicznych  
im. Stanisława Staszica
al. Armii Krajowej 38
tel. 22 776 39 56 (54)

Zespół Szkół w Wołominie
ul. Legionów 85
tel. 22 776 27 53

Zespół Szkół nr 5 (Sportowa Szkoła  
Podstawowa nr 5, Sportowe  
Gimnazjum nr 5)
ul. Lipińska 16
tel. 22 776 21 52

Zespół Szkół nr 2 (SP nr 2, Gimnazjum nr 2)
al. Armii Krajowej 81
tel. 22 787 59 43

Zespół Szkół w Duczkach
(SP i Gimnazjum) im. Jana Pawła II
ul. Szosa Jadowska 37
tel. 22 787 72 66

Zespół Szkół nr 4
(SP nr 4, Gimnazjum nr 4)
ul. 1 Maja 19
tel. 22 776 42 51

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Miła 22
tel. 22 776 42 59, 22 787 47 87

Szkoły wyższe i niepubliczne:

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st.
im. W. Lutosławskiego
ul. Legionów 85
tel. 22 787 21 00, 605 615 661

Centrum Edukacji „Edus”
Liceum dla dorosłych, Liceum
Uzupełniające, Szkoła Policealna
ul. Laskowa 4
tel. 22 776 50 06, 22 776 36 47

Parafie:

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Kościelna 54
tel. 22 799 97 04

Parafia pw. św. Józefa Robotnika
ul. Piłsudskiego 44
tel. 22 787 66 14, 22 787 30 69

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski
ul. Kurkowa 35
tel. 22 776 33 22

Kapelan Szpitala Powiatowego
(w nagłych przypadkach)
tel. 600 607 252

PGE Dystrybucja S.A.  
oddział Warszawa  
Rejon Wołominie
ul. Piłsudskiego 61
tel. 22 763 57 20, 22 767 51 10

Poczta Polska:

Urząd Pocztowy nr 1
ul. Ogrodowa 3
tel. 22 776 22 50, 22 776 20 01 (03)

Urząd Pocztowy nr 3
al. Niepodległości 17
tel. 22 776 26 58, 22 776 22 38

Urząd Pocztowy nr 4
ul. Teligi 1
tel. 22 787 43 27

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
ul. Chopina 1
tel. 22 776 41 94

Polski Związek Niewidomych
ul. Kościelna 43
tel. 22 787 52 53

Polski Związek Wędkarski
tel. 22 785 42 85, 500 157 208

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1 lok. 9
tel. 693 694 883

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Legionów 85
tel. 22 776 27 85, 22 498 03 04

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna
ul. Legionów 78
tel. 22 776 21 92, 22 776 38 33

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. Legionów 78
tel. 22 776 44 95 (96)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Warszawska 5a
tel. 22 787 54 64 (65), 22 787 46 20,
22 763 73 06

Prokuratura Rejonowa
ul. Prądzyńskiego 3a
tel. 22 760 67 00

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
al. Armii Krajowej 34
tel. 22 787 75 95

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
tel. 22 776 21 21, 22 776 33 58

Oczyszczalnia Ścieków „KRYM”
ul. Krymska 2
tel. 22 787 80 11, 22 787 80 67

Pogotowie kanalizacyjne i wodociągowe
ul. Ogrodowa 13
tel. 22 776 21 44, 22 776 21 21,
22 776 33 58

Sąd Rejonowy
ul. Prądzyńskiego 3a
tel. 22 776 21 44

Komornik
ul. Legionów 8
tel. 22 787 10 03

Komornik (rewir I)
ul. Warszawska 7
tel. 22 776 21 03

Komornik (rewir II)
ul. Lipińska 32/26
tel. 22 776 14 96

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
„Don Orione” w Czarnej
ul. Witosa 46
tel. 22 787 81 00

Służba zdrowia:

Szpital Powiatowy
ul. Gdyńska 1/3
tel. alarmowy 999 lub 112
tel. 22 763 31 00

Rejestracja poradni specjalistyczn ych
 – tel. 22 763 32 92/94

Szpitalny Oddział Ratunkowy
 – tel. 22 763 32 15

Nocna Pomoc Lekarska
ul. Sasina 15 (wejście od ul. Gdyńskiej)
tel. 22 773 56 89

Klinika Medycyny Rodzinnej
ul. Mickiewicza 12a
tel. 22 787 38 11

ul. Kopernika 8
tel. 22 787 3810
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Lekarska Spółdzielnia Pracy „Medica”
ul. Wileńska 25
tel. 22 776 26 02

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1
ul. Prądzyńskiego 11
tel. 22 776 26 86, 22 787 23 80,
519 180 924

Poradnia dzieci zdrowych
tel. 22 787 76 40

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2
ul. Wileńska 74
tel. 22 776 26 56, 22 787 54 16

filia w Zagościńcu
ul. Kolejowa 17
tel. 22 787 75 54

NZOZ „DEKAMED”
ul. Lipińska 99

przychodnia dla dorosłych
tel. 22 776 30 21

przychodnia dla dzieci
tel. 22 787 78 68

Specjalistyczne Centrum Medyczne
FLEBO
ul. Wysockiego 22
tel. 22 787 88 03, 608 209 203

Centrum Ginekologiczno-Położnicze
ul. Kościelna 38
tel. 601 230 555

Centrum Medyczne MARVIT
ul. Kościelna 38
tel. 22 776 76 36

Wspólnota Budownictwa Mieszkaniowego
al. Niepodległości 17
tel. 22 776 22 82, 22 776 30 89,
22 776 36 92, 22 787 88 81

Administracja osiedli:

Os. Niepodległości
ul. Chrobrego 10
tel. 22 787 32 92

Os. Lipińska
ul. Starowiejska 1
tel. 22 776 31 51

Os. Kobyłkowska
ul. Kobyłkowska 31a
tel. 22 787 40 19

Os. Ręczajska
ul. Osiedlowa 3
tel. 697 537 597

Os. Słoneczna
ul. Niepodległości 17
tel. 603 602 827

Stacja Opieki „Caritas”
ul. Kościelna 54
tel. 22 787 76 78 (pn–pt w godz.
8.00-9.00 i 14.00-15.00)

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787 43 01 (03, 04) w. 108

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. 22 787 43 03 (04) wew. 104, 136

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
tel. 22 787 43 01 (03) wew. 121

Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Sasina 15
tel. 22 787 77 69

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78
tel. 22 776 44 95 (96)

Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego
ul. Legionów 78
tel. 22 776 44 94

Wydział Dróg Powiatowych
ul. Kobyłkowska 1a
tel. 22 776 19 40

Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego
ul. Kobyłkowska 1a
tel. 22 776 19 41

Wydział Komunikacji
ul. Kobyłkowska 1a
tel. 22 776 32 90, 22 776 25 97,
22 787 68 73

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
ul. Powstańców 8/10
tel. 22 787 68 40

Wydział Uzgadniania Dokumentacji
tel. 22 787 66 28

Wydział Geodezji
tel. 22 787 30 10

Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 776 25 34

Ośrodek Dokumentacji
Etnograficznej Korozja i Kolor
ul. Orwida 22
tel. 22 787 41 13

Straż Miejska
ul. Ogrodowa 4
tel. 22 787 90 50, 519 151 363
(pn–pt w godz. 7.00 – 22.00)

Powiatowy Środowiskowy  
Dom Samopomocy
ul. Warszawska 5a
tel. 22 787 09 76, 22 787 02 83

Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Szosa Jadowska 49
tel. 22 787 55 80, 22 787 55 84

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(II oddział Warszawa, Inspektorat
w Wołominie)
ul. Reja 20
tel. 22 787 30 81 (do 86)

Wydział dochodów i rozliczeń
Wydział emerytur i rent
ul. Mieszka I 9
tel. 22 787 21 91

Wydział zasiłków
ul. Mieszka I 9
tel. 22 787 22 07

Zakład Usług Kominiarskich
ul. Sienkiewicza 1
tel. 22 787 77 99, 602 704 566

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół i Przedszkoli w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
tel. 22 776 25 05

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Piłsudskiego 15
tel. 22 776 27 15, 661 601 705

Taxi
ul. Warszawska (postój  
przy dworcu PKP Wołomin)
tel. 22 776 22 66, 22 787 83 00

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Ogrodowa 4
kierownik – tel. 22 763 30 12
urodzenia – tel. 22 763 30 14
zgony i małżeństwa – tel. 22 763 30 15

Urząd Skarbowy
ul. Przejazd 2
tel. 22 787 75 82
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Dni 
Wołomina
12–17 maja

Zdjęcia: Marcin Łobaczewski
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