
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 1

IS
S

N
 2

4
5

0
–

1
2

2
0

wydanie bezpłatne, NUMER 4(14)2017

NASZWOŁOMIN
Wołomin•Czarna•Duczki•Helenów•Mostówka•Stare Grabie•Nowe Grabie•Lipinki•Cięciwa•Stare Lipiny•Nowe Lipiny•Majdan•Leśniakowizna•Ossów•Turów•Zagościniec

Dni Wołomina

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Obchody 226. Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w Kościele 
Matki Bożej Częstochow-
skiej, następnie Przedstawi-
ciele Organizacji Samorzą-
dowych i Pozarządowych 
złożyli kwiaty pod Pomni-

kiem Obrońców Ojczyzny 
1920 roku. 
Później na Placu 3 Maja 

w Wołominie 150 tancerzy 
– ochotników odtańczyło 
Poloneza. Korowód tanecz-
ny poprowadziła burmistrz 
Elżbieta Radwan.

#jestemzwołomina

19-21 maja
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Trzymamy rękę na pulsie kolei
26 kwietnia br. przedstawiciele Gminy Wołomin spotkali się z wykonawcą robót na linii kolejowej – fi rmą 
Torpol S. A. W związku ze zniszczeniami powstałymi w trakcie budowy, przekazano wykonawcy listę ko-
niecznych do wykonania prac.

Przed rozpoczęciem mo-
dernizacji wykonaliśmy 
dokumentację potwierdza-
jącą stan dróg przed wej-
ściem ekipy budowlanej. 
W tym momencie, po do-
konaniu kontroli dróg do-
jazdowych do inwestycji, 
stwierdziliśmy, że trzeba 

wykonać następujące pra-
ce naprawcze: frezowanie 
nawierzchni wraz z napra-
wą ubytków w asfalcie ulic 
Żelaznej, Wąskiej, pętli 
autobusowej przy stacji 
PKP Wołomin, Wilsona 
i Korsaka. Kolejne spotka-
nie przedstawicieli Gminy 

Na dwie godziny przed złożeniem tego numeru Nasze-
go Wołomina, udało nam się wywalczyć utrzymanie tym-
czasowego przejazdu kolejowego w ul. Sikorskiego. PKP 
PLK upierało się, żeby po otwarciu tunelu w ul. Geodetów 
zamknąć przejazd tymczasowy w ul. Sikorskiego. Nie 
zgadzaliśmy się na takie rozwiązanie, jako że przejazd 
w ul. Sasina nie zostanie otwarty w tym samym czasie 
co ten w Geodetów. Zostalibyśmy z jednym przejazdem, 
na szczęście udało się i do czasu otwarcia obu tuneli 
będziemy korzystać z obu przejazdów.

Zostaje przejazd 
w ul. Sikorskiego

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan już 24 stycznia br. 
w wypowiedzi dla dziennika Fakt zdecydowanie skomen-
towała nieofi cjalne informacje o planowanych zmianach 
ustawowych w sprawach ważnych dla lokalnych społecz-
ności słowami: nic o nas bez nas. Tę uniwersalną zasadę 
burmistrz Radwan powtórzyła w deklaracji z 3 lutego.
Znaczącym sygnałem dla rządzących stały się wyniki 

dwóch referendów – w Legionowie i Nieporęcie. Miesz-
kańcy Legionowa zdecydowanie sprzeciwili się projektowi 
ustawy Sasina (94,27%), frekwencja wyniosła ponad 46%. 
28 kwietnia poseł Jacek Sasin ofi cjalnie wycofał projekt 

tzw. ustawy metropolitalnej z Sejmu.
14 maja odbyło się zaplanowane wcześniej referendum 

w Nieporęcie. Przy blisko 40% frekwencji 96% miesz-
kańców wyraziło sprzeciw dla planów PiS-u. Tym razem 
mocny głos mieszkańców podwarszawskiej gminy stał 
się symbolicznym zamknięciem historii ustawy Sasina.
Pod hasłem #NICoNASbezNAS samorządowcy w ca-

łej Polsce głośno protestują przeciwko projektom ustaw 
zgłaszanych lub zapowiadanych bez konsultacji. W efek-
cie powszechnego sprzeciwu 15 maja prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński poinformował publicznie, że partia wyco-
fuje się z pomysłu tzw. kadencyjności wstecznej, która 
w efekcie miała ograniczyć możliwość podejmowania 
przez mieszkańców decyzji o ewentualnym wyborze na 
kolejną kadencję skutecznych i dobrze ocenianych wój-
tów, burmistrzów i prezydentów.

Bartłomiej Rajchert
Pełnomocnik ds.Rozwoju i Promocji Miasta, 

Systemu informacji Miejskiej i Konsultacji Społecznej

Sukces kampanii informacyjnej 

z wykonawcą w celu dal-
szego omówienia zakre-
su prac odtworzeniowych 
zaplanowano na 17 maja. 
Na spotkaniu zostaną też 
ustalone szczegóły doty-
czące dowiązania chodni-
ków i dróg gminnych PKP 
i miasta.

Przejścia dla pieszych

Przejście podziemne przy ul. Sikorskiego

Przejście podziemne przy ul. Laskowej
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Samorządowcy roku 2016 z nagrodami
Elżbieta Radwan – bur-

mistrz Wołomina, Adam 
Struzik – marszałek mazo-
wiecki, Zbigniew Jurkow-
ski – radny Lublina zdobyli 
nagrody dla Najlepszych 
samorządowców 2016 r. 
W Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Ka-
towicach podczas uroczy-
stej gali wyróżniono tych, 
którzy głosami czytelników 

serwisu Portalsamorzado-
wy.pl najlepiej działają na 
rzecz swoich samorządów 
i mieszkańców.
– Dla mnie to samorządo-

wy Oskar. To nagroda także 
dla mieszkańców. Wspólnie 
działamy, by Wołomin był 
miastem przyjaznym i otwar-
tym – mówiła Elżbieta Ra-
dwan, odbierając nagrodę. 
Dziękowała też mieszkań-

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

com i współpracownikom.
Podkreślała ponadto, 

że Europejski Kongres Go-
spodarczy to doskonała 
okazja dla samorządowców 
do dzielenia się doświad-
czeniami, ale też pochwa-
lenia osiągnięciami i przed-
stawienia swoich opinii.
– Samorządem Polska 

stoi, oby tak było dalej. 
Dużo się mówi o przyszłości 

samorządów także w kon-
tekście referendum konsty-
tucyjnego. Mam propozycję, 
by dołożyć do niego pytanie 
o izbę samorządową. Jako 
samorządowcy chcemy być 
w dialogu z prezydentem 
RP na rzecz dużej ojczyzny, 
bo o małe świetnie się trosz-
czymy – apelowała, wzbu-
dzając aplauz widowni.

źródło: portalsamorzadowy.pl

Dobra promocja Wołomina na Europejskim Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach, nowe możliwości rozwoju dla naszej gminy!

Dziewiąta edycja najwięk-
szego spotkania bizneso-
wego w Europie Centralnej 
odbyła się w dniach 10-12 
maja 2017 roku w Między-
narodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach. 
Szybkie podsumowanie: 
132 sesje, 700 panelistów, 
ponad 9 000 uczestników 
największej imprezy bizne-
sowej w Europie Centralnej
Wzbogacona formuła Kon-

gresu obejmowała kolejne 
wydarzenia dedykowane 
młodej przedsiębiorczości 
i innowacjom (European 
Start-up Days), globalnym 
relacjom europejskich 
i polskich fi rm (nowe fora 
gospodarczej współpra-
cy międzynarodowej) czy 
ekspansywnym trendom 
w światowej gospodarce 
(cyfryzacja, Przemysł 4.0).
Liczna delegacja Wołomi-

na objęła urzędników i kie-
rownictwo miejskich spółek, 
którzy aktywnie uczestniczy-
li w panelach, spotkaniach 
i rozmowach, nawiązując 
nowe kontakty, budując re-
lacje i pogłębiając wiedzę 
o nowych rozwiązaniach, 
dzięki którym gmina i mia-
sto w przyszłości będzie 
stawać się jeszcze lepszym 
miejscem do życia.
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Miłą niespodziankę spra-
wił najlepszy zawodnik 
klubu Kuba Pałaszewski 
wygrywając kategorie ku-
mite i Kata. Drugie miej-
sce w kata zdobył Mateusz 
Padamczyk, a 3 miejsce 
w kumite Damian Marchlik. 
Wyników sportowych po-
gratulował sportowcom 
sam Kenji Midori, Prezydent 
Światowej Organizacji Kara-
te. Serdecznie gratulujemy!

6 maja 2017 r. w Stans odbył się Puchar Europy Młodzików 
i Juniorów Swiss Open Karate Shinkyokushinkai. W zawodach 
uczestniczyło 350 zawodników z 17 krajów. Klub Karate Kyoku-
shin Wołomin  reprezentowało 7 zawodników, którzy dzięki swo-
im wynikom zakwalifi kowali się do startu w turnieju.

Wołomińskie karate w Szwajcarii!

Od sukcesu do sukcesu

Czwórka sportowców 
z klubu Control Naczaj 
Team przywiozła 8 medali 
z Mistrzostw Polski w Ju-
jitsu Sportowym w Przemy-
ślu. Klubowicze startowali 
w dwóch konkurencjach: 
fi ghting-walka sportowa 
jujitsu oraz mocowanie jiu-
jutsu (grappling). Medaliści 
to: Weronika Szymanek 

Kadrowicze z Wołomina
Młodzi piłkarze Huragan 

Wołomin 2004 mogą się po-
chwalić wielkim sukcesem. 
Damian Adamowski i Paweł 
Gołędowski zostali zapro-
szeni na Konsultacje Kadry 
Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej rocznika 2004. 
Gratulujemy zawodnikom 
oraz ich trenerom: Wojcie-
chowi Plichcie oraz Piotrowi 
Budrowskiemu. Czekamy 
na więcej!

srebro (grappling) oraz 
złoto (grappling seniorzy), 
Szymon Popławski złoto 
(grappling) srebro (fi gh-
ting), Sylwester Krasiński 
srebro (grappling) i srebro 
(fi ghting), Emil Winek brąz 
(grappling) i brąz (fi ghting). 
Dzięki wynikom w turnieju 
zawodnicy zakwalifi kowali 
się na listopadowe Mistrzo-

stwa Świata we Włoszech. 
Dodatkowo za punkty w se-
zonie startowym kwalifi ka-
cje otrzymali: Jakub Przy-
woźny, Krzysztof Worowski, 
Zorika Molska oraz Oskar 
Slepowronski. 
Na Mistrzostwa ch Pol-

ski Wschodniej BJJ dzieci 
i młodzieży, które odbyły 
się 13 maja medale zdobyli: 

Od 3 lat w Wołominie Fundacja Akademia Integracji wraz 
z stowarzyszeniami lokalnymi (wcześniej DROPS, obecnie 
Szermierka Wołomin) prowadzi integracyjne zajęcia szer-
miercze. Uczęszczają na nie dzieci pełno i niepełnospraw-
ne. Podczas zajęć promowana jest idea integracji oraz ak-
tywizacji. Młodzi szermierze nie tylko zdobywają medale na 
zawodach, ale także uczą się jak tworzyć społeczeństwo 
równych szans. Ważne jest również to, że z zajęć mogą tak-
że korzystać dzieci z niepełnosprawnością neurologiczną.

Krzysztof Worowski (złoto), 
Kuba Przywoźny (srebro), 
Weronika Szymanek (sre-
bro), Sylwek Krasiński (sre-
bro), Kuba Koszela (brąz), 
Dorian Koszela (złoto).
14 maja podczas Pucharu 

Polski ALMMA w Sochacze-
wie medale w konkurencji 
BJJ wywalczyli: Weronika 
Szymanek (srebro), Dawid 

Mleczko (srebro), Krzysz-
tof Worowski (brąz), Michał 
Suchcicki (brąz).
Gratulujemy zawodnikom 

i ich trenerom: Renacie Na-
czaj-Fedorenko, Oskarowi 
Ślepowrońskiemu, Jackowi 
Gaworowi. Życzymy dal-
szych sukcesów!

WOŁOMIN NA SPORTOWO



W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 5

Nowy Regulamin WBO
Trwające od połowy marca prace nad 
Regulaminem Wołomińskiego Budże-
tu Obywatelskiego (WBO), obejmujące 
m. in. konsultacje społeczne, zaowoco-
wały wprowadzeniem szeregu uspraw-
nień do procedury WBO.

W nowej treści Regulaminu uwzględniono uwagi miesz-
kańców, kierownictwa urzędu oraz członków zespołu za-
daniowego ds. Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:
1) Wprowadzono podział projektów na 3 kategorie:
• Przestrzeń publiczna – obejmuje projekty inwesty-

cyjne, których łączna wartość stanowić będzie do 65% 
ogólnej kwoty WBO. Limit wartości projektów szkolnych 
w tej kategorii wynosi 15% ogólnej kwoty WBO, limit war-
tości projektów pozostałych ustala się na poziomie 50% 
ogólnej kwoty  WBO. Projekty zgłoszone w ramach tej ka-
tegorii nie mogą być realizowane na terenie obszaru rewi-
talizacji (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji).

• Aktywny mieszkaniec – obejmuje projekty miękkie 
(np. warsztaty, koncerty, szkolenia), których łączna war-
tość stanowić będzie do 15% ogólnej kwoty WBO. W tej 
kategorii ustalono limit wartości projektów szkolnych na 
poziomie 5% ogólnej kwoty WBO. Wartość projektów po-
zostałych stanowić będzie 10% ogólnej kwoty WBO.
• Wołomin: Odnowa – obejmuje projekty inwestycyjne 

oraz miękkie realizowane na obszarze rewitalizacji (zgod-
nie z Gminnym Programem Rewitalizacji), których łączna 
wartość stanowić będzie do 20% ogólnej kwoty WBO.
2) O 25% względem ubiegłego roku zwiększono limi-

ty wartości dla poszczególnych projektów. Maksymalna 
wartość projektów miękkich wynosi 25 000 zł, zaś pro-
jektów inwestycyjnych 125 000 zł. 
3) Zmniejszono do 15 liczbę podpisów na liście popar-

cia, która musi być załączona do zgłaszanego projektu. 
Z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych zre-
zygnowano z numeru PESEL podawanego obok imienia 
i nazwiska osoby popierającej projekt.
4) Ustalono kryteria oceny formalnej i merytorycznej 

(karty ocen stanowią załączniki do Regulaminu WBO). 
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie szczegółowy 

harmonogram WBO, jednak już wiadomo, że projekty bę-
dzie można zgłaszać od końca maja do 26 czerwca, zaś 
głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

„Przestrzeń dla partycypacji” 
dla Wołomina!
Nasze miasto bierze udział w projekcie „Przestrzeń dla par-
tycypacji”. W związku z tym otrzymaliśmy grant w wysokości 
20 000 zł, który umożliwi przeprowadzenie konsultacji ułatwia-
jących mieszkańcom włączenie się w prace nad dokumentem 
planistycznym jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego od samego początku. Takie działanie pozwoli 
na lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczno-
ści, pomoże przyspieszyć procedury i znacznie obniży ryzyko 
późniejszych konfl iktów.

Zgodnie z ustawą z 27 
marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, miejscowe 
plany zagospodarowania 
są dla gmin obowiązkowe. 
Obowiązkowe, ale też ko-
nieczne aby zapewnić har-
monijny, przemyślany roz-
wój, realnie dopasowany 
do potrzeb mieszkańców. 
Bo plany miejscowe to nic 
innego jak scenariusze 
przestrzennego rozwoju 
miasta.
Weź udział w pracach 

związanych z planowaniem 
przestrzennym! 
Dzięki temu, że zaan-

gażujesz się w prace 
związane z planowaniem 
przestrzennym, projektant 

będzie lepiej znał potrze-
by społeczności lokalnej 
i będzie mógł dostosować 
opracowany przez siebie 
projekt dokumentu plani-
stycznego do potrzeb Two-
ich i pozostałych miesz-
kańców. Jeszcze w maju 
urzędnicy z Wydziału Pla-
nowania Rozwoju i Rewita-
lizacji rozpoczną spotkania 
mające na celu określenie 
najbardziej pożądanych 
funkcji jakie powinien speł-
niać projektowany plan 
zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Cen-
trum” w Wołominie.
Projekt „Przestrzeń dla 

partycypacji”, realizowany 
przez Fundację Pracownia 
Badań i Innowacji Społecz-

nych Stocznia w partner-
stwie z Fundacją Inicjatyw 
Spo łeczno -Ekonomicz -
nych, Fundacją Napraw 
Sobie Miasto, Pracownią 
Zrównoważonego Rozwoju 
i Związkiem Miast Polskich 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014–2020 
współfi nansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest wspar-
cie gmin w prowadzeniu 
konsultacji społecznych 
dokumentów planistycz-
nych przy aktywnym udzia-
le mieszkańców. Więcej 
informacji: www.partycypa-
cjaobywatelska.pl

WPiR

WO  T
 OBYWATELSKI
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Wołomińska Rada Seniorów 
na spotkaniu w Pruszkowie
Przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów wzięli udział 
w spotkaniu mazowieckich rad seniorów zorganizowanym 
przez Fundację ZACZYN 10 maja br. w Pruszkowie. Tematem 
spotkania były zagadnienia przywództwa (formalnego i niefor-
malnego) oraz współpracy wewnątrz grupy. Wzięli w nim udział 
obok przedstawicieli rad seniorów z Wołomina i Pruszkowa tak-
że przedstawiciele rad z Góry Kalwarii, Wiązowej, Starych Ba-
bic, Wyszkowa, Nadarzyna, Mińska Mazowieckiego, Warszawy-
-Bemowa, a także Piaseczna (gdzie powstaje rada) oraz Marek 
(które planują w najbliższym czasie radę powołać).

Spotkanie zorganizowane 
w klimatycznym Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Prusz-
kowie, rozpoczęło się dys-
kusją prowadzoną przez 
przedstawiciela Fundacji 
ZACZYN – Przemysława 
Wiśniewskiego. Następnie 
reprezentanci wszystkich 
zaproszonych rad opowie-
dzieli o swoich działaniach, 
osiągnięciach i planach na 
przyszłość. O pracy Wo-
łomińskiej Rady Seniorów 
opowiedziała jej Przewod-
nicząca Teresa Wosińska. 
W swoim wystąpieniu sku-
piła się na praktycznych 
osiągnięciach Wołomina 
oraz planach na przyszłość. 
Zebrani byli pod wrażeniem 
statystyk: ponad 3000 ko-
pert życia oraz blisko 4500 
kart seniora to bardzo do-
bry wynik biorąc pod uwa-
gę liczbę mieszkańców 
Gminy oraz osiągnięcia 
innych miast. Razem z Łu-
kaszem Markiem, naczelni-
kiem Wydziału Planowania 
Rozwoju i Rewitalizacji od-
powiadała na pytania ze-
branych, szczególnie zain-
teresowanych planowanym 
projektem „Remont dla se-
niora”, nową identyfi kacją 
wizualną, a także modelową 
współpracą na linii senio-
rzy – urząd miejski. Miłym 
akcentem było wręczenie 

koszulek „Mam przyjaciół 
w Wołominie” przedsta-
wicielom władz miejskich 
Pruszkowa oraz przewodni-
czącej Miejskiej Rady Se-
niorów w Pruszkowie. Sym-
bolika tego gestu wzbudziła 
gorący aplauz i szczerą ra-
dość zebranych.
W związku z dużą liczbą 

pytań przedstawiciele Wo-
łomińskiej Rady Seniorów: 
Teresa Wosińska, Gabriela 
Czarnecka i Czesław Bor-
kowski zaprosili zebranych 
do udziału w warsztatach 
senioralnych, które odbę-
dą się w Wołominie. Prze-
wodnicząca naszej rady 
seniorów zwróciła uwagę 
na potrzebę organizowania 
tego typu spotkań i dziele-
nie się dobrymi pomysłami 

– „W naszej pracy za mało 
jest miejsca na praktycz-
ną wymianę doświadczeń 
i promocję dobrych rozwią-
zań, dlatego cieszymy się 
z tego spotkania i gorąco 
zapraszamy do Wołomina” 
– mówiła. 
Wzajemna wymiana infor-

macji z pewnością zaowo-
cuje w przyszłości, a zdo-
bytą wiedzę przedstawiciele 
rad seniorów będą mogli 
wykorzystać na przysłowio-
wym własnym podwórku, 
by poprawić jakość życia 
seniorów, pobudzić ich 
aktywność czy edukować 
w różnych dziedzinach.

Wydział Planowania 
Rozwoju i Rewitalizacji

Co? Gdzie? Kiedy?
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Zbliża się najważniejsza doroczna impreza, której nie może zabraknąć w kalendarzu każdego mieszkańca. 
Co roku Urząd Miasta wraz z Miejskim Domem Kultury i organizacjami pozarządowymi zapewnia mnóstwo 
atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i najstarszych uczestników wydarzeń.

W tym roku to połączenie 
pokoleń będzie tym bar-
dziej wyjątkowe, że w czasie 
II Międzypokoleniowej Woło-
mińskiej Potańcówki zagra 
DJ WIKA czyli najstarsza 
DJ’ka w Polsce. Bez obaw 
można powiedzieć, że 78-let-
nia Wirginia Szmit porwie do 
tańca każdego, bez wyjątku.
DJ Wika, wł. Wirginia 

Szmit, to nie tylko DJ-ka, ale 
też aktywistka działająca na 
rzecz seniorów i osób star-
szych, współorganizatorka 
parad seniorów, gwiazda 
Dancingów Międzypokole-
niowych. Przez większość 
życia pracowała z trudną 
młodzieżą jako pedagog 
szkolny.
Drugą wielką gwiazdą, któ-

ra odwiedzi Wołomin będzie 
zespół ENEJ znany z hitów 
takich jak „Radio Hello”, 
„Tak smakuje życie” czy 
„Kamień z Napisem Love”. 
Na koncert kapeli zapra-

szamy 21 maja o godzinie 
20.30 na Plac 3 Maja. 
Jednak Dni Wołomina to 

nie tylko koncerty. To tak-
że świetna okazja do spo-
tkań międzypokoleniowych 
i poznawania historii swoje-

go miasta. Dla tych, którzy 
już ją znają, przygotowano 
Wielki Test Wiedzy o Wo-
łominie, który odbył się 14 
maja, a jego wyniki pozna-
my 20 maja podczas spo-
tkania „Jak powstawało 
miasto Wołomin – pogwarki 
przy rodzinnym stole”. Na 
zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody książkowe.
19 maja o godz. 18.00 

w siedzibie Izby Muzealnej 
Wodiczków w Wołominie 
przy Al. Armii Krajowej 43 
zostaną wręczone medale 
„Zasłużony Dla Wołomina”. 

Medal ten przyznawany jest 
za wybitne dokonania na 
płaszczyźnie zawodowej 
i społecznej dla Gminy Wo-
łomin i jej mieszkańców. 
Do udziału we wspólnej za-

bawie i konkursach zaprasza-
my także miłośników sporto-
wej rywalizacji. Na dzień 20 
maja przygotowano dla nich 
aż trzy wyzwania. 
W Zespole Szkół nr 5 

w Wołominie zostanie 
rozegrany V Memoriał 
im. płk. Jarosława Florczaka, 
w którym chłopcy z rocznika 
2005 zmierzą się w piłce 

siatkowej. Memoriał zakoń-
czy się meczem „Gramy dla 
Florka” w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji przy ul. Korsaka 4.
20 maja z parku im. B. 

Wodiczki o godzinie 11.00 
wystartuje VI Wołomiński 
Rajd Zabytkowych Rowerów. 
W tym przypadku nie tylko 
dusza sportowca zadecydu-
je o zwycięstwie – na trasie 
rajdu zaplanowano różne 
zadania i zagadki do rozwią-
zania. Nagrody przewidziano 
także dla posiadaczy najcie-
kawszych pojazdów. 
O godzinie 14.00 tego 

samego dnia zaprasza-
my młodzież na zawody 
na ergometrze „Wioślarski 
Champion Wołomina”, któ-
re, miejmy nadzieję, wyłonią 
przyszłych mistrzów świata. 
Samorządowa Instytucja 

Kultury Ossów zaprasza 
również do siebie na Piknik 
Integracyjny oraz koncert 
pt. „Droga, walka, wolność” 
w wykonaniu Magdaleny 
Tunkiewicz i Wojciecha Bar-
dowskiego, który odbędzie 
się w ramach Festiwalu Pie-
śni Legionowej. 
21 maja każdy mieszka-

niec Wołomina znajdzie 
coś dla siebie na Pikni-
ku Rodzinnym na Placu 3 
Maja. Startujemy o godzinie 
15.00. Zwłaszcza na dzieci 
będą tam czekać przeróżne 
atrakcje począwszy od kon-
certów i animacji a skoń-
czywszy na pokazach tańca 
i sztuk walki.
Podczas Dni Wołomina bę-

dzie można także skorzystać 
z 10% zniżki na wszystkie 
napoje ciepłe i zimne oraz
piwa regionalne, wina 
i drinki z oferty restauracji 
„Przystanek W”.

Dni Wołomina
2

0
1

7
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Inwestycje 2017    
W Wołominie dużo się dzieje. Zwłaszcza w zakresie nowych inwestycji i przebudowy dróg, na które wielu 
mieszkańców czekało od dawna.

Obecnie trwa budowa ulicy Laskowej w Wołominie od torów kolejo-
wych do ul. Wiosennej – planowane zakończenie prac to 30.09.2017 r. 
Wybudowana zostanie jezdnia, chodniki, zjazdy do nieruchomości przyle-
głych, ścieżka rowerowa oraz 62 miejsca parkingowe na odcinku drogi od 
Al. Armii Krajowej do torów kolejowych.
Jednocześnie Gmina wykonała projekt dalszej części ul. Laskowej do 

ul. Nowa Wieś. Uzyskano już pozwolenie na budowę. Koszty budowy tego 
odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, brakującą ka-
nalizacją sanitarną i wodociągową wg. kosztorysu inwestorskiego wynoszą 
2.121.000 zł. brutto.
Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę tego 

odcinka drogi i zakończenie budowy całości ulicy jesienią 2018 r.

W trakcie realizacji jest budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy 
ul. Piłsudskiego – termin zakończenia robót – 15.06.2017 r. Powstanie tam 
dodatkowych 96 miejsc postojowych.

W trakcie realizacji jest również budowa ul. Annopol i ul. Torfowej, a ich 
zakończenie zaplanowano na lipiec 2017 r.
W tym rejonie w trakcie projektowania są także ulice Zimowa i Jesienna.

Buduje się ulica Asnyka – trwają prace budowlane obejmujące ul. Asnyka 
od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej oraz budowę łącznika ul. Asnyka z ul. Sien-
kiewicza. W zakresie tej realizacji powstanie 26 miejsc postojowych w pobliżu 
ul. Kościelnej, na zieleńcach posadzone zostały już drzewa i krzewy.

Zakończyliśmy budowę ulicy Kobyłkowskiej, ta niezwykle ważna dla miesz-
kańców osiedla droga otrzymała nową nawierzchnię, chodniki i odwodnienie.

W trakcie przebudowy jest ul. Sikorskiego od ul. 1-go Maja do ul. Grycza-
nej  oraz ulica Gryczana do ul. Szarej. Ulice zyskają nową nawierzchnię, 
odwodnienie, dojazdy do posesji oraz nowe chodniki. Dodatkowo uzyska-
liśmy decyzję Starostwa na wycinkę drzew usytuowanych pod linią energe-
tyczną w ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów. 
W miejsce wyciętych drzew wykonamy nowe nasadzenia lepiej współgrają-
ce z istniejącą infrastrukturą drogową i energetyczną. 
Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzone są prace projektowe dla 

przebudowy pozostałego odcinka ulicy Sikorskiego tj. od ul. Wileńskiej do 
ul. 1-go Maja. Zostanie tu zaprojektowany skwerek na działce gminnej nr 
120/1 stanowiącej narożnik ulic Sikorskiego i Kościelnej, na którym powsta-
nie miejsce odpoczynku z fontanną, ławkami, trejażem i nasadzeniami roślin.

ul. Laskowa

Parkuj i Jedź przy ul. Piłsudskiego

ul. Annopol ul. Torfowa

ul. Asnyka

ul. Kobyłkowska

Skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Gryczaną.
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  WIELKI BOOM

Podobnie w przypadku zadania dotyczącego budowy ulicy Gryczanej – 
budowa realizowana jest do ul. Szarej i jednocześnie prowadzone są prace 
projektowe pozostałego odcinka do ul. Legionów.
W najbliższym czasie planowane jest również ogłoszenie postępowania 

przetargowego na dokończenie remontu ulicy Kościelnej w zakresie przebu-
dowy oświetlenia ulicznego z napowietrznego na linię kablową na odcinku od 
Placu 3-go Maja do ul. Reja. Realizacja tego zadania wymagała współpracy 
z Zakładem Energetycznym w zakresie przebudowy linii energetycznej co 
nastąpiło w kwietniu br. w wyniku czego PGE zawarło umowę z wykonawcą 
na przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia na linię kablową.
Budowa łącznika pieszo–jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską 

w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 – dokonano wyboru wy-
konawcy robót budowlanych, zakończenie budowy planowane jest na 
30.09.2017 r. W ramach tej inwestycji powstanie układ komunikacyjny pie-
szy od strony ul. Kościelnej przechodzący w pieszo–jezdny od strony ulicy 
Lipińskiej i wzdłuż drogi osiedlowej prowadzącej do szkoły. Elementem po-
rządkującym przestrzeń będzie nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej 
zapewniającej ułożenie nawierzchni równej i jednolitej. Powstanie mała ar-
chitektura – murki gabionowe z siedziskami, pergole z ławkami i krzesłami, 
wykonane zostanie odwodnienie terenu, oświetlenie i nasadzenia zieleni. 
W obrębie Osiedla Niepodległości planowana jest budowa przedszkola na 

terenie działki ze zdewastowanym torem rowerowym. Trwają obecnie prace 
projektowe i w tym roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Dodatkowo w obszarze osiedla do 30.06.2017 r. planowana jest moderni-

zacja oświetlenia ulicznego.

Szczególną uwagę musimy zwrócić na tereny przykolejowe z uwagi na 
trwające tam prace modernizacyjne. Gmina w zwiazku z tym zajmuje się 
zagospodarowaniem terenów gminy wzdłuż linii kolejowej – w ramach tego 
zadania wykonywane są następujące dokumentacje:
–  projekt ciągu pieszo-jezdnego po północnej stronie torów od tunelu 

w ul. Sasina do tymczasowego przejazdu kolejowego na wysokości 
ul. Sikorskiego wraz z ul. Kolejową,

– projekt ulicy Piłsudskiego od torów do Al. Armii Krajowej,
– projekt ulicy Złotej od torów do Al. Armii Krajowej,
– projekt ulicy Żelaznej oraz Placu J. Cicheckiego,
–  projekt przebudowy ulicy Przytorowej w Duczkach na odcinku od ul. Wil-

lowej do ul. Kolorowej. 

Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach – podpisano umowę z wy-
konawcą na budowę tej ulicy oraz fragmentu ulicy Ciasnej jako połączenia 
komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską – termin zakończe-
nia robót do 15.11.2017 r.
Jednocześnie wykonywana jest dokumentacja projektowa ul. Duczkow-

skiej, którą planujemy zakończyć w bieżącym roku.
W tym obszarze posiadamy zakończoną dokumentację projektową prze-

budowy ulicy Zakładowej, której realizacja będzie możliwa po zakończeniu 
prac modernizacyjnych przez PKP PLK.
Budowa ulicy Chełmskiej w Wołominie – ogłoszono postępowanie prze-

targowe na budową tej ulicy. Planowane jest ogłoszenie postępowań prze-
targowych na budowę ulic Bajecznej oraz Szpitalnej.

Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Zagościńcu – prace budowlane do-
biegają końca – planuje się ich zakończenie na koniec maja br.
Również w Zagościńcu planowane jest wykonanie ulicy Mokrej wraz 

z nawierzchnią oraz przekryciem rowu przy ul. Kolejowej.
Budowa ul. Traugutta na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego,  

budowa tego odcinka ulicy jest bardzo istotna z uwagi na powstający pro-
jekt przedszkola na działkach gminnych pomiędzy ulicami Traugutta a Wiej-
ską. Projekt ulicy Traugutta przewiduje budowę 120 miejsc postojowych 
w pasie drogowym. W II kwartale br. planujemy postępowanie przetargowe 
na budowę tej ulicy. 
Oczekujemy na wydanie przez Starostwo zezwoleń na realizacje inwesty-

cji drogowych: budowa ul. Spokojnej w Wołominie oraz ul. Lipiny Kąty od 
ul. Czwartaków do Al. Niepodleglości, które stanowią kontynuację i zakoń-
czenie działań wykonanych w 2016 r. Po uzyskaniu tych dokumentów ogło-
szone zostaną postępowania przetargowe na budowę tych ulic.
Uzyskaliśmy zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej dla budowy 

chodnika w Mostówce – w przygotowaniu jest specyfi kacja istotnych warun-
ków zamówienia w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę.
Budowa ronda u zbiegu ulic Wileńskiej i Ogrodowej – zadanie realizowane 

przez Starostwo Powiatowe – termin zakończenia 15.06.2017 r.
Trwa rozbudowa budynku PWiK oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy 

ulicami Wileńską a Ogrodową w formie pasażu z ciekawą infrastrukturą tj. 
kolejną fontanną i miejscami do odpoczynku - termin zakończenia realizacji 
to 20.07.2017 r.
Gmina wpisuje się w przebudowę tej centralnej cześci miasta, gdyż za-

kończony został projekt przebudowy ulicy Ogrodowej, który zawiera prze-
budowę skrzyżowania z ul. Legionów i ul. Powstańców oraz budową sieci 
kanalizacji deszczowej. Dodatkowo projektuje się wykonanie przebudowy 
miejsc postojowych, przebudowy chodników i zjazdów oraz przebudowę 
skrzyżowania z ul. Legionów w sposób umożliwiający wykonanie drogi we-
wnętrznej wraz z miejscami postojowymi w obrębie ul. Legionów.
Trwają także prace projektowe przebudowy ul. Powstańców – termin za-

kończenia 30.09.2017 r.
W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudo-

wę ulicy Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – zakończenie 
budowy planowane jest na 15.09.2017 r.
Wykonana została dokumentacja projektowa adaptacji budynku starej 

elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie, w której planuje się utworze-
nie Centrum Aktywności.
Wykonywana jest dokumentacja przebudowy budynku użyteczności pu-

blicznej przy ul. Wileńskiej 23, w którym planuje sie siedzibę Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

ul. Gryczana

ul. Szkolna w Zagościńcu
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Temat poprawy bezpieczeństwa na wołomińskich ulicach poruszany jest od dawna przy 
różnych okazjach, jednak do tej pory nic dobrego w tej materii się nie wydarzyło, a wręcz 
odwrotnie, na wołomińskich ulicach doszło w ostatnim czasie do kilku niebezpiecznych 
zdarzeń, w tym również tragicznego w skutkach z udziałem pieszego, które miało miej-
sce na przejściu zgłaszanym już kilkukrotnie przez radnego Piotra Sikorskiego.

Od pewnego już czasu 
przyglądam się dokładnie 
sytuacji na wołomińskich 
ulicach ze szczególnym 
uwzględnieniem przejść dla 
pieszych w rejonie placówek 
oświatowych na terenie całej 
gminy i postanowiłem przy-
gotować projekt programu 
poprawiającego znacznie 
bezpieczeństwo pieszych, 
jak również kierowców po-
ruszających się po terenie 
naszej gminy poprzez:
– zastosowanie nowocze-

snego ponadstandardowe-
go oznakowania poziomego 
i pionowego, wykorzystują-
cego elementy odblaskowe;
– oznakowanie pozio-

me przejść dla pieszych 
w technice grubowarstowej 
oraz „tricolor”;
– doświetlenie przejść dla 

pieszych dodatkowymi lam-

pami LED, tak aby pieszy 
widoczny był zarówno w 
strefi e przejścia jak i w stre-
fi e oczekiwania;
– budowę aktywnych 

przejść dla pieszych z za-
stosowaniem elementów 

optycznych, a tam gdzie jest 
to wskazane również ele-
mentów sygnalizacji dźwię-
kowej;
– montaż urządzeń au-

tomatycznego pomia-
ru prędkości pojazdów 

Bezpieczeństwo na naszych ulicach

Wpływ zmian klimatycznych 
na nasze gminne podwórko
Obserwując nasilanie się anomalii pogodowych oraz zwiększanie częstotliwości po-
jawiania się gwałtownych powodzi lub długotrwałych susz, musimy podjąć starania 
o utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów infrastruktury technicznej 
w postaci urządzeń melioracyjnych. Liczne podtopienia występujące szczególnie na 
terenach wiejskich gminy Wołomin są skutkiem, często wieloletnich, zaniechań ze 
strony władz gminy, powiatu czy województwa, ale także nas mieszkańców.

Kupując działkę, nie sza-
nujemy dokonań naszych 
przodków, którzy wiedzieli, 
do czego służą rowy me-
lioracyjne, a po prostu je 
zasypujemy, powiększając 
niejako powierzchnię dział-
ki. W okresach suchych 
cieszymy się pięknymi 
podwórkami i ulicami, by 
w czasie ulew zanosić żale 
o ciągłym zalewaniu, a na-
tury nie oszukamy. 
Rowy melioracyjne to do-

bro, ale także obowiązki. 
Czyszczeniem rowu melio-
racyjnego przylegającego 
bezpośrednio do posesji, 
działki, gospodarstwa po-
winien zająć się właściciel. 
Jeżeli rów znajduje się 
w pasie drogowym i od 
działki nie oddziela go pas 
zieleni, jego utrzymaniem 

zajmuje się zarządca drogi, 
tj. gmina, powiat czy woje-
wództwo. Kara za niedrożny 
rów melioracyjny może wy-
nieść nawet do 50 tys. zł. 
Ponadto rolnicy mogą także 

stracić dopłaty w przypadku 
rażących zaniedbań w za-
kresie utrzymania drożnych 
rowów melioracyjnych.
Komisja Bezpieczeń-

stwa Rady Miejskiej 

w Wołominie, której jestem 
wiceprzewodniczącym, 
wielokrotnie omawiała pro-
blemy gospodarki wodnej 
w naszej gminie. Myślę, 
że w najbliższym czasie, 

wspólnie z Zarządem Gmi-
ny Wołomin, wypracujemy 
koncepcję uporania się 
z problemami niedroż-
nych, a często zasypa-
nych rowów melioracyj-
nych oraz koniecznością 
wybudowania zbiorników 
retencyjnych, o których 
mieszkańcy słyszą od lat. 
Przykładem, godnym na-
śladowania, jest remont 
zbiornika retencyjnego 
przy Muzeum im. Zofi i i Wa-
cława Nałkowskich, który 
zbiera wodę opadową ze 
znacznej części Wołomi-
na. Zdaję sobie sprawę, 
że działania te wymagają 
dużych nakładów fi nanso-
wych, ale w tym zakresie 
trzeba szukać wsparcia 
u marszałka województwa.

w miejscach najbardziej 
niebezpiecznych, szcze-
gólnie w rejonie szkół, 
przedszkoli i placów zabaw.
Sporządzoną przeze  

mnie listę miejsc niebez-
piecznych oraz przejść 

dla pieszych na terenie 
gminy wraz z proponowa-
nymi rozwiązaniami prze-
każę kolegom radnym 
z komisji bezpieczeństwa 
oraz włodarzom nasze-
go miasta. Mam nadzieję 
że proponowane przez 
mnie rozwiązania zosta-
ną zaakceptowane przeze 
wszystkie zainteresowane 
strony i wspólnie dopro-
wadzimy do poprawy bez-
pieczeństwa na ulicach 
miasta i gminy Wołomin 
niezależnie od kosztów fi -
nansowych jakie poniesie 
gmina. Życie ludzkie nie 
ma ceny, a bezpieczeń-
stwo szczególnie najmłod-
szych uczestników ruchu 
powinno być priorytetem.

Robert Kobus
Radny Rady Miejskiej Wołomin

Tomasz Kowalczyk
Radny Rady Miejskiej Wołomin
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Grota solna ma niezwy-
kłe właściwości relaksa-
cyjne. Wyposażona jest 
w halogenerator emitujący 
naturalne mikrocząsteczki 
soli, tworzące morski klimat. 
Tu w ciszy można odprężyć 
się po długim dniu.

Sauna parowa – aby 
w pełni skorzystać z jej walo-
rów należy pamiętać o nastę-
pujących zasadach: Zabieg 
w saunie parowej należy roz-
począć nie wcześniej niż 1,5-
2 godz. po ostatnim posiłku. 
Przed wejściem do sauny na-
leży: zdjąć wszystkie przed-
mioty metalowe, plastikowe, 
itp.; umyć całe ciało i dokład-
nie je osuszyć; zdjąć okulary 
i szkła kontaktowe; pozosta-
wić obuwie basenowe przed 
drzwiami sauny parowej. 
Czas pobytu w saunie paro-
wej jest bardzo indywidualny 
i w zależności od użytkowni-
ka może być wydłużony. Pro-
ces nagrzewania może być 
jednokrotny, bądź podzielony 
na kilka cyklów z przerwami 
na schładzanie ciała. Wszel-
kie zmiany samopoczucia, 
wskazujące na nietolerancję 
pobytu w saunie parowej 
należy zgłosić ratownikowi 
a w razie niebezpieczeństwa 
skorzystać z przycisku alar-
mowego. W czasie pobytu 
w saunie parowej nie należy 
uzupełniać płynów. Po wyj-
ściu z sauny parowej, należy 
ochłodzić ciało. Obniżenie 
temperatury ciała zapewnia 

Drodzy Państwo
Przy końcu maja i na po-

czątku czerwca w całym 
kraju setki tysięcy ludzi 
wyjdą na ulicę, by okazać 
dumę ze swojej rodziny. 
By dzielić się swoim szczę-
ściem i radością. Wreszcie, 
by dać wyraz przekona-
niu, że życie człowieka jest 
najważniejszą wartością 
i powinno być chronione od 
momentu poczęcia aż do 
naturalnej śmierci. W tym roku idziemy pod hasłem „Czas 
na rodzinę”. Przede wszystkim jest to nasz apel do rządzą-
cych. Doceniamy, że w ostatnich latach rodzina wreszcie 
została dostrzeżona i podjęto działania, które ją wspierają. 
Rodzina musi być doceniana, musi cieszyć się prestiżem. 
Musi być inspirującym wzorcem dla młodego pokolenia. 
Jednak aby tak się stało, rodziny same muszą dostrzec 
swoją wartość.
Z jednej strony widzimy alkoholizm, biedę, narkomanię, 

które niszczą wiele rodzin. Z drugiej – ludzi rzucających się 
w wir pracy czy samorealizacji, poświęcając więzi rodzinne. 
Dlatego każdy z nas – i mam tu na myśli również siebie – 

musi starać się o to, by każdego dnia podejmować walkę 
o swoją rodzinę.

Drodzy Państwo!
Na marsz zapraszamy wszystkich, bez względu na wyzna-

nie czy poglądy polityczne.
Najważniejsze jest byśmy byli przekonani:
–  że dobro rodziny powinno być priorytetem dla rządzą-

cych, którzy powinni upatrywać w niej przyszłości narodu
–  że kobiety powinny być otwarte na przyjęcie i miłość do 

każdego dziecka, a mężczyźni w poczuciu odpowiedzial-
ności powinni dążyć do tego, by ich rodziny były bez-
pieczne

–  chcemy uwrażliwić młodych na to, że kariera zawodowa 
w stosunku do wartości rodziny jest sprawą ważną, ale 
drugoplanową

–  małżeństwo jest najwspanialszą formą wyrażania miłości, 
bliskości, zrozumienia oraz wzajemnego wsparcia.

Tegoroczny Marsz Dla Życia i Rodziny 
w Wołominie odbędzie się w dniu 28.05.2017 

Rozpoczynamy Mszą świętą w Kościele Matki Bożej Kró-
lowej Polski przy ulicy Kurkowej o godzinie 13.00, po mszy 
przejdziemy ulicami miasta na teren przy parafi i Matki Boskiej 
Częstochowskiej przy ul. Kościelnej, gdzie odbędzie się pik-
nik rodzinny. Zapewniamy wiele atrakcji i poczęstunek.
Chciałbym podziękować za pomoc proboszczom wołomiń-

skich parafi i, władzom powiatu, miasta Wołomin, miasta Ko-
byłki, sponsorom, wolontariuszom, policji, Straży miejskiej, 
OSP Wołomin, orkiestrze miejskiej, zespołowi LETARE oraz 
członkom Komitetu Społecznego. Jak widzicie Państwo jest 
to zbiorczy wysiłek i dlatego tak raduje serce.

Do zobaczenia na marszu.

Czas na rodzinę

Zbigniew Paziewski
Radny Rady Miejskiej Wołomin

28 kwietnia ruszyła pełną parą... sauna. A dokładniej strefa od-
nowy biologicznej na wołomińskiej pływalni. Grota solna, łaźnia 
parowa, studnia lodowa i 2 nowe sauny fi ńskie otworzyły swe 
podwoje dla mieszkańców tuż przed długim majowym weeken-
dem. Pierwsi klienci otrzymali w prezencie fi rmowe ręczniki. 

kąpiel w zimnej wodzie pod 
natryskami, po której można 
skorzystać ewentualnie ze 
studni lodowej. Ciało należy 
schładzać stopniowo od stóp 
w kierunku serca. Stopy pole-
wamy na koniec ciepłą wodą 
w celu poprawienia krążenia. 
Po dokładnym osuszeniu ca-
łego ciała można je natrzeć 
kremem bądź olejkami. Zale-
cany jest odpoczynek w gro-
cie solnej. 

Sauna sucha – tu tak-
że zaleca się odpowiednie 
przygotowanie do korzysta-
nia z sauny a następnie od-
poczynek. Zabieg w saunie 
suchej należy rozpocząć nie 
wcześniej niż 1,5-2 godz. po 
ostatnim posiłku. 
Przed wejściem do sau-

ny należy: zdjąć wszystkie 
przedmioty metalowe, plasti-
kowe, itp.; umyć całe ciało 
i dokładnie je osuszyć; zdjąć 
okulary i szkła kontaktowe; 
pozostawić obuwie baseno-
we przed drzwiami sauny 
suchej. Korzystanie z sauny 
suchej możliwe jest wyłącz-
nie po osłonięciu miejsc 
intymnych bawełnianym 
ręcznikiem lub strojem ką-
pielowym. W czasie pobytu 
w saunie suchej, nie należy 
stosować żadnych kremów, 
olejków na ciało i twarz. Ko-
rzystanie z sauny suchej nale-
ży rozpocząć od siedzisk ław 
drewnianych niskich, stopnio-
wo przechodząc na siedziska 
ław drewnianych wyższych 

w zależności od samopoczu-
cia. Wszelkie zmiany samo-
poczucia, wskazujące na nie-
tolerancję pobytu w saunie 
suchej należy zgłosić ratow-
nikowi a w razie niebezpie-
czeństwa skorzystać z przy-
cisku alarmowego. W czasie 
pobytu w saunie suchej nie 
należy uzupełniać płynów. Po 
wyjściu z sauny suchej, nale-
ży ochłodzić ciało. Obniżenie 
temperatury ciała zapewnia 
kąpiel w zimnej wodzie pod 
natryskami, po której można 
skorzystać ewentualnie ze 
studni lodowej. Ciało należy 
schładzać stopniowo od stóp 
w kierunku serca. Stopy pole-
wamy na koniec ciepłą wodą 
w celu poprawienia krążenia. 
Po dokładnym osuszeniu ca-
łego ciała można je natrzeć 
kremem bądź olejkami. Zale-
cany jest odpoczynek w gro-
cie solnej. 

Studnia lodowa – służy do 
schłodzenia ciała po skorzy-
staniu z kompleksu saun. 
Kompleks odnowy biolo-

gicznej można odwiedzać 
w godzinach: pon.-pt. 14.00-
22.45, sob. 7.00-22.45, 
niedziela 8.00-21.45.
Wejście do strefy odnowy 

biologicznej odbywa się w ra-
mach biletu na pływalnię. 
Wszelkie informacje doty-

czące warunków i regula-
minów korzystania ze strefy 
odnowy biologicznej można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.osir.wolomin.pl

Odnowiona strefa 
odnowy biologicznej



Burmistrz Wołomina 

zaprasza na

Więcej
informacji  

Organizatorzy  Partner

PIKNIK 
Ekologiczny

3 czerwca 2017

Wstęp wolny!
Zorganizowano 

przy wsparciu fi nasowym 
Gminy Wołomin

WYMIEŃ 

ELEKTROŚMIECI 

NA ROŚLINY
mdkwolomin.pl • czystywolomin.pl
mazowieckieforum.pl • zyciepw.pl

Piknik Ekologiczny

Wołomin Skwer im. B. Wodiczki 

godz. 12.00 – 18.30

12.00 – Uroczyste otwarcie

W programie m.inn.: występ Teatru TRIP

Zabawy na scenie 

prezentacje projektów partnerskich organizacji społecznych

Animacje i zabawy rodzinne

Prezentacja sekcji MDK

Gra Miejska „Śladem Wołomińskiej Magnolii

Konkursy, gry i zabawy 

Rodzinne warsztaty ekologiczne i rękodzielnicze przygotowane 

przez Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury: 

m.in.: garncarskie, decupage, warsztaty 

Liczne nagrody i niespodzianki i atrakcje dla dzieci

Wymiana elektrośmieci na roślinki

Wymiana baterii na ekotorby


