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Czas na program Wołomin Plus!
Kończymy realizację projektów, które pozytywnie zmieniają nasz Wołomin,
podnosząc komfort życia mieszkańców, a także uruchamiamy nowe działania.
Drogi i chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej, rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej,
parki i pasaże to dopiero początek ambitnego wieloletniego planu odnowy
Wołomina, nad którym intensywnie pracują urzędnicy.
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Kończymy realizację projektów,
które pozytywnie zmieniają nasz
Wołomin, podnosząc komfort życia
mieszkańców, a także uruchamiamy nowe działania. Drogi i chodniki,
bezpieczne przejścia dla pieszych,
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, rozbudowa
sieci kanalizacyjno-sanitarnej, parki
i pasaże to dopiero początek ambitnego wieloletniego planu odnowy
Wołomina, nad którym intensywnie
pracują urzędnicy.
Drogi i komunikacja kolejowa to
kluczowe projekty dla Wołomina, na
które kładziemy największy nacisk.
Równie ważne dla dalszego rozwoju miasta jest wspieranie tworzenia
przyjaznej przestrzeni – miejsca do
spacerów, zakupów i rekreacji, stąd
budowa pasażu pieszo-jezdnego na
osiedlu Niepodległości. Od teraz
kilka tysięcy mieszkańców osiedla,
w tym uczniów Szkoły Podstawowej
nr 7 i konsumentów usług oferowanych w tamtym rejonie, poruszać
się będzie w miłym dla oka i funkcjonalnym
W
W W . Notoczeniu.
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Kolejnym działaniem mającym
stworzyć z Wołomina miejsce przyjazne do życia jest budowa Parku
„Nad łąkami” przy Muzeum Nałkowskich. Rowerem, pieszo, komunikacją publiczną i samochodem
dotrzemy do zalanego zielenią parku położonego nad malowniczym
stawem, nad którym powstaną pomosty z pawilonami. Na miejscu
będzie można skorzystać z bogatej oferty placów zabaw i ścieżek
dydaktycznych. Nowe miejsca do
wypoczynku na świeżym powietrzu,
w otoczeniu nowoczesnej architektury i pośród zieleni, są tym, co
mieszkańcy wielokrotnie wskazywali
w konsultacjach, jako oczekiwane
zmiany w mieście.

Miasto tanie w utrzymaniu
i oszczędne!

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na termomodernizacje,
w tym na instalację do pozyskiwania taniej energii ze słońca oraz
wymianie oświetlenia na mniej
energochłonne, utrzymanie szkół
i ośrodka sportu pochłonie mniej
środków finansowych. Zaoszczędzone pieniądze wydamy m.in.
na podniesienie jakości edukacji
w placówkach podległych gminie.

Sportowo, pozytywnie,
skutecznie – zobacz
fotorelacje z najważniejszych
wołomińskich wydarzeń
ostatnich miesięcy
Skonsultowaliśmy Miejscowy
Plan Zagospodarowania
centrum Wołomina uwzględniono pomysły
str. 18
mieszkańców

Bezpieczeństwo pieszych!

P

Kolejne wyzwanie dla władz Wołomina - bezpieczeństwo ruchu pieszego. Obecnie istniejące przejścia
są dodatkowo oświetlane dzięki wymianie tradycyjnych opraw na LED-owe (stąd inny kolor oświetlenia,
zamiast żółtego – białe). Do tego
w ramach Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego w 2018 roku powstaną 4 aktywne przejścia dla pieszych, czyli reagujące na zbliżanie
się
L samochodu i pieszego.
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Termomodernizacja – 3 miliony dla Wołomina
3 miliony na termomodernizację trzech szkół i Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”
Wołomin! 19 września podpisaliśmy umowę na dofinansowanie.
W ramach projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w gminie
Wołomin” będą realizowane inwestycje z zakresu termomodernizacji
budynków:
• Zespołu Szkół nr 5,
• Szkoły Podstawowej nr 3
w Wołominie,
• Zespołu Szkół w Czarnej,
• budynku Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan”.
Wartość dofinansowania stanowi
kwota – 3 085 733,08 zł, całkowity koszt inwestycji zaplanowanych
do realizacji z wykorzystaniem tych
środków wynosi 3 857 166,36 zł.
Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Wniosek w sprawie dofinansowania gmina Wołomin złożyła
29 lutego 2016 roku (Działanie
4.2 Efektywność energetyczna –
typ projektu: termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).
Prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 3

zostały już zakończone, ich koszt
będzie podlegał refundacji. Obecnie trwają prace modernizacyjne
Zespołu Szkół nr 5, które mają być
zakończone za kilka miesięcy – na
początku 2018 roku.
Dzięki pozyskanym środkom – ponad 3 miliony złotych – wykonamy
pełną termomodernizację.
Zakres prac obejmie: nowe elewacje, izolację termiczną, nowoczesne
oświetlenie, nowy kocioł, fotowoltaikę,
stolarkę okienną i wiele innych.
Zakończenie inwestycji
– połowa 2018 roku

Drogi zbudowane w ostatnich 3 miesiącach

ul. Laskowa

ul. Annopol

ul. Torfowa

ul. Piaskowa

ul. Ciasna

ul. Kasztanowa

Droga z pełnym odwodnieniem, oświetleniem LED i narożnymi kratkami
kanalizacji deszczowej – koniec problemu wjeżdżania na wyrobione studzienki.

ul. Chełmska
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Nowy pasaż osiedla Niepodległości

WOŁOMIN
W BUDOWIE
Bezpieczne
przejścia
dla pieszych

Pomiędzy ulicami Kościelną i Lipińską wykonaliśmy pasaż
pieszo-jezdny – ciekawie skomponowanej zieleni
towarzyszy nowoczesna i funkcjonalna mała architektura.

Mikropasaż przy PWiK

Pomiędzy ulicami Ogrodową i Wileńską, przy wyremontowanym
budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
powstał mikropasaż z fontanną i ławkami.

Park Nałkowskich
Budowany park to dużo zieleni.
Nowe nasadzenia zaplanowaliśmy
w oparciu o analizę istniejącej
szaty roślinnej i wspomnień Zofii
Nałkowskiej, spisanych w jej twórczości. Park będzie podzielony na
strefy – część ogrodową w bezpośrednim otoczeniu muzeum oraz
część parkową i parking.
Na terenie parku znajdą się: pomosty towarzyszące zbiornikowi
wodnemu, pochylnie dla niepełnosprawnych, pawilony (55 i 29 m2)
o kubaturze 166 m3, plac zabaw
dla dzieci i młodzieży, parkowe
obiekty małej architektury (siedziska, kosze, tablice informacyjne
i dydaktyczne, barierki), infrastruktura inżynieryjna (sieci i przyłącza:
wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, oświetlenie parkowe), plac parkingowy, ogrodzenie

parkowe z wejściami i wjazdami, roślinność (wprowadzenie strefy buforowej od strony ul. 1 Maja w postaci
rzędowych nasadzeń ozdobnych
drzew owocowych, wprowadzenie
wielkopowierzchniowych łąk kwiet-

Zakoń
we w czenie
rz
2018 eśniu
roku

nych między ul. 1 Maja, a budynkiem muzeum, na skarpie po zachodniej stronie bylinowy ogród
dydaktyczny).

Lokalizacje: Tęczowa/Bratnia,
Gdyńska/Sasina, Kościelna/
Mieszka I, Prądzyńskiego/
Traugutta.
Realizacja w 2018 roku.

Wprowadzenie
wykonawcy
na ul. Spokojną
W tym roku za 0,5 mln zł
powstanie instalacja odprowadzająca wodę deszczową,
zostaną wykonane prace
ziemne, uporządkowane media i sieci telekomunikacyjne
oraz wymienione oświetlenie
na LED-owe. Reszta prac
tj. nawierzchnia pasa ruchu
i chodniki zostaną zrealizowane w 2018 roku.
30 sierpnia wprowadziliśmy
na teren budowy wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, przewodem
tłocznym i odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ulicy Słonecznej w Lipinkach.

Do zobaczenia
na kocu piknikowym!

„Dom nad łąkami” – trwają prace przy budowie Parku przy Muzeum Nałkowskich.
Wartość inwestycji to ponad 4,7 mln zł w tym 1,7 mln złotych do dofinansowania
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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Za 110 tys. zł powstaną 4
bezpieczne przejścia realizowane z Wołomińskiego
Budżetu
Obywatelskiego.
Projekt autorstwa Krzysztofa Sikorskiego powstał we
współpracy z radnym Piotrem Sikorskim. Projekt „Bezpieczeństwo to podstawa”
przewiduje: aktywne i podświetlone znaki pionowe D-C
z lampami LED dużej mocy
(po 2 szt. na przejście), lampy LED doświetlające przejścia, oznakowanie poziome
w technice TRICOLOR, kocie
oczka aktywne i działające
w pętli ze znakami D-6
jako element oznakowania
(6 szt. x4), poprzeczne pasy
zwalniające przed przejściem.

WOŁOMIN
W BUDOWIE
3

Wołomińskie, powiatowe, wojewódzkie…
Kto odpowiada za stan dróg w gminie?
Mieszkańcy często pytają o możliwości naprawy, uporządkowania, remontu lub przebudowy drogi.
Tymczasem nie zawsze jest to zadanie, które może realizować gmina.
Poniżej informujemy, które drogi pozostają w zarządzie województwa i powiatu.

Przypominamy, że w gminie występują trzy kategorie dróg publicznych, za które odpowiada właściwy
zarządca drogi:
•w
 ojewódzkie – Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich;
• powiatowe – Starosta Wołomiński, Wydział Inwestycji i Drogownictwa;
• gminne – Miejski Zakład Dróg
i Zieleni.
Do dróg wojewódzkich należą

ulice: 1 Maja (DW634), Legionów
od 1 Maja do stacji PKP Wołomin
(DW628), Szosa Jadowska (DW634),
al. Niepodległości od 1 Maja do stacji
PKP Wołomin Słoneczna (DW635),
Geodetów
(DW635),
Witosa
w Czarnej (DW635).
Do dróg powiatowych należą
ulice: Fieldorfa, al. Armii Krajowej,
Sasina do przejazdu kolejowego,
Lipińska, Przejazd, Piłsudskiego,
Radzymińska, Boryny w Helenowie,

Chabrowa w Czarnej, 100-lecia w Zagościńcu, Graniczna i Kolejowa do
przejazdu kolejowego w Zagościńcu,
Willowa w Duczkach, al. Niepodległości od 1 Maja do Watykańskiej, Watykańska, Mińska oraz Wyszyńskiego
w Majdanie, Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie, Matarewicza w Ossowie, Hallera w Turowie.
Na prośbę czytelników podajemy kontakt do bezpośrednich
zarządców dróg.

Drogi gminne – Miejski Zakład
Dróg i Zieleni w Wołominie, tel.
22 761 34 80
Drogi powiatowe – Starostwo
Powiatowe w Wołominie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa,
tel. 22 787 09 21, 22 787 05 20,
22 776 19 40
Drogi wojewódzkie – Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
tel. 22 776 23 33, 22 776 40 27.

Oba tunele w Wołominie – otwarte!
31 października w okolicach godziny 16.00 został otwarty tunel w ulicy Sasina.
PKP PLK i służby podległe Wojewodzie do ostatniej chwili trzymały Gminę
jak i mieszkańców w niepewności. W okolicach godziny 15.00 PKP zaczęło
informować media i samorządy o planowanym na godz. 16.00 otwarciu.
Tunel w ulicy Geodetów jest przejezdny od 2 sierpnia. Dokumentacja tunelu w ulicy Sasina trafiła do
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 13 października. Służby Wojewody z decyzją
czekały praktycznie do ostatniego
momentu (3 listopada mijał termin
ostatecznego terminu kontroli i oddania tunelu do użytku).
Zdaniem władz gminy dwa tune-
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le drogowe w Wołominie to dobre
rozwiązanie, ale pod znakiem zapytania stoi obciążenie ruchem samochodowym tunelu w ulicy Sasina
w związku z brakiem dobrego przejazdu w Kobyłce.
Zdecydowanie natomiast widać,
że potrzebne jest więcej przejść
dla pieszych, których nie zaplanowano w toku negocjacji z inwestorem w kadencji 2010–2014.

Dlatego w planach są działania na
rzecz utworzenia kolejnych łączników komunikacyjnych, ułatwiających ruch pieszy. Rozważane lokalizacje dla przejść podziemnych to
Zagościniec (stacja PKP), okolice
marketu Kaufland oraz przedłużenie ulicy Piłsudskiego (miejsce zlikwidowanego przejścia i wejścia
na perony).
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Współpraca z Warszawą się opłaca
– 1,5 miliona zł dla Wołomina!
Dzięki dobrej współpracy z m.st. Warszawa i podwarszawskimi gminami Wołomin
uczestniczy w projekcie Virtual WOF, obejmującym obszary e-dostępność, e-turystyka,
e-transport i e-środowisko. Na działania zaplanowane przez gminę Wołomin
w latach 2017–2022 przeznaczono dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł.
Mieszkańcy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, turyści,
a także wszystkie osoby odwiedzające region już niebawem będą
mogły korzystać z bezpłatnych rozwiązań mobilnych ułatwiających poruszanie się po mieście, załatwienie
sprawy w urzędzie czy zlokalizowanie wolnego miejsca parkingowego.
Projekt przygotowany przez m.st.
Warszawa i gminy partnerskie otrzyma blisko 56,5 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020.
19 października umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław
Raboszuk oraz zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski.
– Bardzo się cieszę, że realizujemy
kolejny projekt przygotowywany
i wdrażany wraz z gminami metropolii warszawskiej – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st.
Warszawy. – Efektem tej współpracy będą funkcjonalne aplikacje.
Wicemarszałek Wiesław Raboszuk
dodaje - To bardzo ciekawy projekt
– innowacyjny i bardzo potrzebny.
Dzięki niemu nie tylko mieszkańcy,
ale również turyści będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań, które udostępnią im wprowadzane aplikacje. To z pewnością
ułatwi nie tylko znalezienie miejsca
parkingowego, ale też pozwoli uzyskać informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych czy poznać
stopień zanieczyszczenia powietrza.
Partnerami w projekcie Virtual
WOF jest 26 gmin Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego – m.st.
Warszawa w roli lidera i 25 gmin
partnerów: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew,
Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazo-

wiecki, Otwock, Piastów, Podkowa
Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew,
Wołomin, Ząbki, Zielonka i Żyrardów. Jego celem jest upowszechnianie nowoczesnych technologii
informacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób
z dysfunkcjami wzroku. Jego realizacja ma ułatwić mieszkańcom oraz
turystom poruszanie się po aglomeracji warszawskiej. Całość warta
jest ponad 70 mln zł, z czego unijne
dofinansowanie wyniesie 80 proc.
Projekt będzie zrealizowany do końca 2022 r.

Z czego składa się projekt:

e-dostępność – To aplikacja
mobilna, która będzie ułatwiała poruszanie się po obiektach użyteczności publicznej, np. po urzędach.
Będzie zawierała moduł zdalnego
pobierania numerka kolejkowego,
a także informowania o tym, kiedy
nastąpi kolej użytkownika. Dodatkowo aplikacja będzie bazą wiedzy
o aktualnych wydarzeniach w gmi-

nach, a także źródłem informacji
dla mieszkańców np. komunikatów
pogodowych.
e-turystyka – Z kolei to narzędzie
będzie swoistym przewodnikiem
po atrakcjach turystycznych, aktualnych wydarzeniach sportowych
i kulturalnych, ale też promocjach
i to w realnym czasie przebywania
w pobliżu np. wybranych muzeów,
teatrów, pomników, parków czy
skwerów. Nie zabraknie również
ofert gastronomicznych. Co ciekawe, aplikację będzie można spersonalizować. Informacje w niej zawarte
będą dostępne w czterech językach
obcych. Aplikacja będzie zawierała
moduł audiodeskrypcji, co pozwoli
także osobom z dysfunkcjami wzroku na poznawanie oferty np. obiektów turystycznych.
e-transport – Aplikacja pomocna
w planowaniu podróży i poruszaniu
się po WOF-ie. Będzie zawierać kompleksowe, aktualne informacje dotyczące transportu. Użytkownik przy
jej pomocy bez problemu zlokalizuje
poszukiwany i docelowy przystanek,
a także otrzyma informację o czasie

oczekiwania na pojazd. Pasażerowie
będą również otrzymywać informacje o utrudnieniach w ruchu, a także
komunikacji zastępczej w przypadku
awarii czy korków. Dzięki realizacji
projektu podróżni zyskają narzędzie
do szybkiego i efektywnego planowania podróży.
e-parkowanie – Wykorzystanie
tego narzędzia ułatwi kierowcom
poruszanie się po mieście, a przede
wszystkim pozwoli zlokalizować wolne miejsca parkingowe na terenie
WOF. Użytkownicy aplikacji zyskają
też dostęp do baz danych zawierających informacje statystyczne np.
średni czas postoju czy współczynnik zajętości konkretnego miejsca
parkingowego.
e-środowisko – Dzięki tej aplikacji mieszkańcy WOF będą otrzymywać informacje dźwiękowe o poziomie zanieczyszczenia powietrza.
W przypadku przekroczeń aplikacja
mobilna poinformuje użytkowników
o konieczności podjęcia środków
ostrożności np. ograniczeniu długotrwałego przebywania na otwartej
przestrzeni czy wysiłku fizycznego.
Informacje będą szczególnie przydatne dla dzieci, osób starszych
oraz osób z określonymi schorzeniami. Dodatkowo, użytkownicy
w aplikacji znajdą informacje o jakości powietrza czy parametry meteorologiczne np. prędkość wiatru,
opad atmosferyczny, wilgotność
względna powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie i strukturę
ruchu, średnią prędkość pojazdów
oraz natężenia hałasu. Aktualne,
lokalne oraz przede wszystkim dokładne dane to najważniejsze zalety
tej aplikacji.
Źródło: http://www.um.warszawa.pl

Sprawny urząd: coraz szybciej wydajemy
decyzje o warunkach zabudowy
Decyzja jest podstawowym narzędziem planowania przestrzennego,
którego zadaniem jest ustalenie czy planowana inwestycja
nie narusza ładu przestrzennego.
Czas oczekiwania na wydanie
decyzji o warunkach zabudowy
w gminie Wołomin uległ znaczącemu skróceniu i wynosi obecnie
maksymalnie 90 dni. Dla porównania w roku 2012 było to średnio 387 dni (rekord 1236 dni),

a w roku 2013 średnio 198 dni.
Poprzez decyzje można określać
wysokość i kształt budynku, kolor
elewacji, posadowienie na działce
i inne elementy ważne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki.
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Wołomińskie fotokalendarium – blisko ważnych spraw
19 maja
50 lecie Zespołu Szkół nr 5
w Wołominie

Wołomińska „Piątka” świętowała
50 rocznicę powstania szkoły,
którą obecnie tworzy Sportowa
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Cypriana Kamila Norwida
i Sportowe Gimnazjum nr 5
im. Polskich Olimpijczyków.
19 maja
Odznaczenia
Zasłużony dla Wołomina

W Izbie Muzealnej Rodziny
Wodiczków wręczono odznaczenia
Zasłużony dla Wołomina. Laureatami
zostali: Sylwester Kot, Piotr
Piotrowski, Maria Sobolewska,
Bogdan Domagała, Wiesława Krych
oraz Wołomiński Uniwersytet III
Wieku.
20 maja
V Memoriał im. Pułkownika
Jarosława Florczaka

Tradycyjnie UKS „Piątka”
i Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
zorganizowali rozgrywki
piłki siatkowej chłopców.
W tym roku rywalizowały
24 zespoły z rocznika 2005
i młodszych.
20 maja
II Międzypokoleniowa
Wołomińska Potańcówka

Potańcówkę w Parku im. Bohdana
Wodiczki poprowadziła DJ WIKA,
najstarsza DJ’ka w Polsce.
Pogoda sprzyjała, a młodzi
i starsi mieszkańcy Wołomina
bawili się zgodnie z duchem
międzypokoleniowej integracji.
Dobra zabawa nie pyta o wiek!
20 maja
VI Wołomiński Rajd
Zabytkowych Rowerów

Na starcie stanęło 25 załóg,
przed którymi było kilkanaście
kilometrów jazdy, 20 zadań
i odkrywanie zapomnianych
zakątków Wołomina.
Organizatorem wydarzenia było
Wołomińskie Stowarzyszenie
Miłośników Dawnej Motoryzacji.
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21 maja
Festyn z okazji Dni Wołomina

Rodzinny piknik na Placu 3 Maja
podsumował tegoroczne święto
miasta. W programie: moc atrakcji
dla dzieci – koncerty animacje,
pokazy tańca i sztuk walki,
energetyczne koncerty – Nick
Funk Show, Killing Silence
i gwiazdy wieczoru ENEJ.

8 czerwca
X-lecie WUTW

Seniorzy z Wołomińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
świętowali 10 lat jego istnienia.
Jubileusz podsumował koncert,
na którym zaprezentowano
przeboje z „Kabaretu Starszych
Panów”, był także ogromny
urodzinowy tort.
8 czerwca
Wystawa Błękitna Armia Hallera

Organizatorami wystawy są
Ambasada Francji i Instytut
Francuski w Polsce. Wystawę
można było oglądać także w
Wołominie na ogrodzeniu kościoła
Matki Bożej Częstochowskiej przy
ul. Kościelnej 54 . Zainaugurował
ją 16 września br. Ambasador
Francji w Polsce Pierre Lévy.

Sportowo – międzynarodowa promocja Wołomina!
11 czerwca
Piknik Sąsiedzki na pasażu
Osiedla Niepodległości

Wydarzenie uświetniło Rok Przyjaźni
Polsko-Francuskiej.
Były balony w barwach Francji,
torby z wieżą Eiffla, szczudlarze,
kataryniarz, cyrkowcy, koncert
piosenki francuskiej, konkurs na
najsympatyczniejszego buldoga.
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To będą dobrze wydane 2 miliony złotych
– Wołomiński Budżet Obywatelski 2018
Wszystko jest już jasne – mieszkańcy zadecydowali jak rozdysponowane zostanie 2 miliony złotych i które
projekty zgłoszone w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 zostaną uwzględnione
w projekcie uchwały budżetowej jako zadania własne gminy i zrealizowane w przyszłym roku.
– Dziękuję za kolejną fantastyczną edycję Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego. Jestem dumna
i wdzięczna wszystkim projektodawcom i głosującym za zaangażowanie. Te 2 miliony złotych zostaną
wydane na zadania, których oczekują mieszkańcy, więc będą to z pewnością dobrze wydane pieniądze –
mówi burmistrz Elżbieta Radwan.
W tym roku mieszkańcy mogli
zagłosować na najlepsze projekty WBO2018 wypełniając kartę do
głosowania elektronicznie lub tradycyjnie za pomocą karty papierowej.
Głosowanie trwało od 18 sierpnia
do 4 września 2017 roku. Oddano
łącznie 16 462 głosów na 7 555
kartach do głosowania (w tym
1 737 kartach elektronicznych oraz
5 818 kartach papierowych).
Łącznie zrealizowane zostaną
34 projekty, w tym:
• w kategorii Przestrzeń publiczna
– 13 projektów
• w kategorii Aktywny Mieszkaniec
– 13 projektów
• w kategorii Wołomin: Odnowa – 8 projektów.
Serdecznie
dziękujemy za
te g o ro c z n ą
edycję Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego i gratulujemy
zwycięzcom!

1002
Rowerowy plac zabaw
– Pumptrack Wołomin

Przestrzeń Publiczna
1001
Hufiec ZHP Wołomin
– Zielona Ostoja

Projektodawca: Przemysław Bartecki, szacunkowy koszt projektu:
100 000,00 zł
Projekt zakłada rewitalizację terenów zielonych przy Hufcu ZHP
Wołomin na potrzeby zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
Jednocześnie będzie to zwieńczenie pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, w której odremontowano wiekowy budynek Hufca.
Odnowiony budynek i rewitalizacja
terenów zieleni sprawią, że będzie
to w pełni wykorzystywana i funkcjonalna przestrzeń, a hufiec stanie
się atrakcyjniejszym partnerem
w projektach skierowanych dla dzieci i młodzieży, otworzy się
na
współpracę
z innymi organizacjami i instytucjami społecznymi
oraz na ich
projekty.

Projektodawca: Wojciech Wroniak, szacunkowy koszt projektu:
121 000,00 zł
Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości ok.
70 mb i szerokości ok. 1,7 m ze
strefą odpoczynku. Rowerowy plac
zabaw to innowacyjny, przeznaczony do zbiorowej rekreacji, specjalnie
przygotowany tor do bezpiecznej
jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach, zdobywający
niezwykłą popularność na całym
świecie. Przeznaczony zarówno
dla profesjonalistów, pasjonatów,
dorosłych, dzieci, młodzieży, jak
i całych rodzin.
1003
Czwórka kreatywnością stoi
– Kreatywna strefa gier

Projektodawca: Anna Zakrzewska, szacunkowy koszt projektu:
70 000,00 zł
Celem projektu jest stworzenie
kącika do zajęć ruchowych (kreatywne gry chodnikowe) i intelektualnych (gry planszowe, szachy,
wytwory plastyczne itp.), aby zachęcić dzieci do aktywności ruchowej
i współzawodnictwa, ale także by
rozwijać integrację i współpracę
rówieśników. Kreatywna strefa gier
chodnikowych i stolikowych przy
Zespole Szkół nr 4 w Wołominie
ożywi lokalne podwórko i będzie
wspaniałą okazją do spędzenia
miło czasu przez uczniów.
1004
Strefa malucha u Pszczółki
Mai w Duczkach

Projektodawca: Katarzyna Pazio, szacunkowy koszt projektu:
124 617,00 zł
Projekt zakłada doposażenie w nowoczesne urządzenia
placu zabaw przy Przedszkolu
im. Pszczółki Mai w Duczkach
oraz renowację istniejącej nawierzchni syntetycznej. Plac
zabaw będzie ogólnodostęp-

Czy wiesz jakie projekty
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
zostaną zrealizowane w przyszłym roku?
8

ny i będą mogły z niego korzystać
dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie on doskonałym uzupełnieniem
nowego placu zabaw przy Zespole
Szkół w Duczkach, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym. Powstanie kolejne miejsce
w Duczkach do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.
1006
Ulica Słowackiego – w zieleni

Projektodawca: Halina Wojakowska, szacunkowy koszt projektu:
125 000,00 zł
Celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców ul. Słowackiego, bezpieczeństwa i zmniejszenie hałasu.
Ulica usytuowana jest w sąsiedztwie
targowiska Miejskiego, po obu stronach ul. 1 Maja, a natężenie ruchu
pojazdów osobowych i TIR-ów jest
bardzo duże.
W ramach projektu posadzonych
zostanie około 80 drzew, posiana
zostanie trawa, zamontowane barierki chroniące trawniki (ok. 225 m.b.),
progi podrzutowe (4 szt.), słupy –
znaki drogowe ograniczające prędkość (8 szt.).
1007
Sto drzew na stulecie
Miasta Wołomin

Projektodawca: Mateusz Wojakowski, szacunkowy koszt projektu:
80 000,00 zł
Celem projektu jest stworzenie
dobrych warunków do odpoczynku
mieszkańcom Wołomina, ale przede
wszystkim z pobliskiego osiedla.
W ramach projektu zostanie posadzonych 100 drzew – lip o wysokości 200-240 cm. Każda lipa będzie
oznakowana zawieszką z napisem
„100 drzew na 100-lecie Wołomina” oraz zawierać będzie nazwisko
i imię ucznia, który posadził drzewo.
Projekt powinien być zrealizowany,
gdyż teren OSiR posiada wiele niewykorzystanych przestrzeni, należy
je zagospodarować z pożytkiem dla
mieszkańców, a przyciągnie wielu ludzi i zainteresuje działalnością OSiR.
Korzystać będą wszyscy mieszkańcy: matki z małymi dziećmi, nauczyciele przyprowadzą uczniów nie tylko
na basen oraz starsi.
1011
Plenerowe przewijaki
w gminie Wołomin

Projektodawca: Magdalena Filaber, szacunkowy koszt projektu:
32 000,00 zł
Projekt polega na ustawieniu
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w przestrzeni publicznej 5 przewijaków dla niemowląt – miałyby się
składać z ławeczki, stolika, kosza
na śmieci i zadaszenia, tak by rodzice najmłodszych dzieci mieli
możliwość w miarę komfortowo
przewinąć i przebrać niemowlęta.
Z ławki usytuowanej obok będą
mogły skorzystać matki karmiące
(i opiekunowie karmiący butelką).
Pomysł też nie wymaga dopowiadania dla każdego, kto kiedykolwiek
miał małe dziecko. Ogólnodostępne zadaszone przewijaki to wybawienie dla rodziców małych dzieci,
którzy wybierają się na spacer, na
plac zabaw czy choćby do sklepu.
Będzie można z nich korzystać bezpłatnie, bez względu na porę roku
i pogodę, a ich umiejscowienie
sprawi, że przebywanie na świeżym
powietrzu i rodzinny spacer staną
się jeszcze bardziej atrakcyjne dla
wołomińskich rodzin oraz dla ich
gości z dziećmi.
1012
Trasa rolkowo-rowerowa
nad rzeką Czarna w Helenowie

Projektodawca: Danuta Matusiak, szacunkowy koszt projektu:
125 000,00 zł
Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką
Czarna w Helenowie przeznaczona
dla mieszkańców gminy Wołomin
(o długości 600 m i szerokości 2 m
– nawierzchnia asfaltowa). Miejsce
użytku publicznego umożliwiające
wszechstronny trening, niezależnie od umiejętności i predyspozycji użytkowników, zachęcające
do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywność fizyczna dla
osób w każdym wieku, bezpieczna,
bo z dala od szosy.
1013
Drzewa i krzewy owocowe
w przestrzeni miejskiej

Projektodawca: Katarzyna Okuniewska, szacunkowy koszt projektu: 80 000,00 zł
Zieleń miejska w innej odsłonie – nasadzenie drzew i krzewów
owocowych w przestrzeni miejskiej
w celu podniesienia estetyki miasta i zwiększenia jego bioróżnorodności. Dzięki tym roślinom na
wiosnę podczas kwitnienia otaczałaby nas mnogość kolorów i zapachów, a jesienią moglibyśmy zbierać ich kolorowe owoce. Oprócz
walorów dekoracyjnych samych
roślin takie nasadzenia zapewnią
jesienią zwiększoną obecność na
terenie miasta wielu atrakcyjnych
gatunków ptaków.
Pozwoli to na stworzenie miejsc
przyjaznych dla ludzi, które pozwolą
im spędzać czas wolny w otoczeniu
pięknie kwitnących i owocujących
drzew i krzewów.
1014
Sławkowy rodzinny
park rozrywki z piramidą linową
przy ul. Wiosennej

Projektodawca:

Aneta

Ada-

mus, szacunkowy koszt projektu:
121 618,73 zł
Sławkowy rodzinny park rozrywki przy ul. Wiosennej przewiduje
kompleksowy projekt kierowany
do wszystkich mieszkańców Wołomina. W skład kompleksu wejdą:
plac zabaw, siłownia plenerowa,
a główną atrakcją w centralnym
miejscu będzie piramida linowa.
Park ma mieć charakter ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców
osiedli Sławek i Nowa Wieś, jak
i dla osób z dalszej okolicy.
Będzie to najdalej wysunięty plac
zabaw w północnej części Wołomina i z pewnością będzie oblegany
każdego dnia.
1015
Wymiana nawierzchni boiska
do piłki siatkowej
wraz z zamontowaniem
monitoringu na terenie Szkoły
Podstawowej w Zagościńcu

Projektodawca: Urszula Zych, szacunkowy koszt projektu: 85 000,00 zł
Projekt ma na celu wymianę starej, zniszczonej nawierzchni boiska do piłki siatkowej na nową
wraz z zamontowaniem instalacji
monitoringu.
Dotychczasowa nawierzchnia boiska została zdewastowana. Na
wyremontowanym boisku będzie
grała większa liczba dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców
okolicznych wsi. Monitoring zapewni bezpieczeństwo zarówno uczestnikom, jak i samemu obiektowi,
co zapobiegnie ewentualnej dewastacji. Korzystać będą mogli m.in.
uczniowie SP Zagościniec, mieszkańcy wsi Zagościniec i Lipinki. Korzystanie z boiska będzie bezpłatne
dla wszystkich, ogólnodostępne
i czynne całodobowo.
1016
Bezpieczeństwo to podstawa
– bezpieczne przejścia
dla pieszych

1018
Zadbajmy o tej ziemi skrawek
– nasze osiedle Sławek

Projektodawca:
Maciej
Łoś,
szacunkowy
koszt
projektu:
125 000,00 zł
Zagospodarowanie wolnych małych przestrzeni tzw. małą architekturą (kosze, ławki) urozmaicenie
placu zabaw przy ul. Kopernika,
zagospodarowanie (kostka) 100 m
kwadratowych wolnego terenu
przy ulicy Jaśminowej, utworzenie
małego „Skwerku Na Sławku Pod
Dębami”, ustawienie wiat przystankowych na przystankach autobusowych, modernizacja placu zabaw
przy ul. Kopernika.
Celem projektu jest usprawnienie
mieszkańcom osiedla „Sławek”
możliwości funkcjonowania w ich
„małej ojczyźnie”.

Aktywny Mieszkaniec
2002
Senior z komputerem
za pan brat

Projektodawca:
Wanda
Miętus, szacunkowy koszt projektu:
24 269,00 zł
Szkolenia komputerowe oraz internetowe dla słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Projekt obejmuje przeprowadzenie
szkoleń dla seniorów – słuchaczy
Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW). W ramach
projektu zostaną zakupione komputery oraz stworzona infrastruktura internetowa wraz z fachową obsługą.
2003
Dziecięca matematyka
dla przedszkolnego smyka

królowej nauk – matematyki; wspomaganie rozwoju umysłowego wraz
z edukacją matematyczną dzieci. Projekt będzie się opierał na
koncepcji wspomagania rozwoju
umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Adresatami projektu są dzieci
w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkola im. Pszczółki Mai
w Duczkach.
2004
Cykl 10 spotkań
„Cała czwórka czyta dzieciom”

Projektodawca:
Magdalena
Łoś, szacunkowy koszt projektu:
24 500,00 zł
Celem projektu „Cała czwórka
czyta dzieciom” jest częste czytanie literatury dzieciom ze Szkoły
Podstawowej nr 4 na terenie szkoły
oraz w ciekawych i znaczących np.
historycznie miejscach Wołomina.
Przewidzianych jest 10 spotkań,
w trakcie których dzieci będą słuchały czytanej literatury.
Projekt ma na celu propagować
i krzewić zainteresowanie, a nawet
zamiłowanie książką i literaturą.
2007
Siła wieku

Projektodawca: Małgorzata Piłkowska, szacunkowy koszt projektu:
24 000,00 zł
Celem projektu jest poprawa sprawności osób starszych,
w bezpieczny sposób, pod kontrolą
wykwalifikowanego trenera. Adresatami projektu są osoby 60+. W ramach projektu planowane jest prowadzenie zajęć przez 12 miesięcy,
2 razy w tygodniu po 60 minut każde zajęcia, dla 20 osobowej grupy.
Zapewniony będzie sprzęt do ćwiczeń, szatnie, a przede wszystkim
profesjonalna instruktorka, również
seniorka, która posiada wiedzę,
umiejętności i uprawnienia do prowadzenia takich zajęć.

Projektodawca: Krzysztof SikorProjektodawca:
Maciej
Myrski, szacunkowy koszt projektu: cha, szacunkowy koszt projektu:
2008
110 000,00 zł
Samoobrona dla kobiet
24 991,90 zł
Przebudowa czterech przejść dla
i dziewcząt
Edukacja matematyczna przedpieszych należących do Gminy Wo- szkolaków musi być wtopiona
Projektodawca: Mariusz Bilicłomin, leżących przy placówkach w działania wspomagające rozwój ki, szacunkowy koszt projektu:
oświatowych. Realizacja projektu umysłowy dzieci. Najważniejszym 16 500,00 zł
poprawi bezpieczeństwo pieszych. celem projektu jest wyrównywanie
Celem projektu jest przeprowadzeSkorzysta
każdy
mieszkaniec, szans edukacyjnych dzieci z obsza- nie szkolenia dla kobiet i dziewcząt
szczególnie ważne dla dzieci i mło- rów wiejskich oraz wprowadzanie
w zakresie samoobrony. Samodzieży z pobliskich szkół.
dzieci od najmłodszego w świat obrona to nie tylko radzenie sobie
Projekt zakłada: aktywne i podświetlone znaki
pionowe D-C z lampami
– Dziękuję za kolejną fantastyczną edycję
led dużej mocy po 2 szt.
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
na przejście; lampy led
doświetlające przejścia;
Jestem dumna i wdzięczna wszystkim
oznakowanie poziome
w technice TRICOLOR;
projektodawcom i głosującym za zaangażowanie.
kocie oczka aktywne
Te 2 miliony złotych zostaną wydane na zadania,
i działające w pętli ze
znakami D-6 jako elektórych oczekują mieszkańcy, więc będą to z
ment oznakowania (6
szt.x4);
poprzeczne
pewnością dobrze wydane pieniądze”
pasy zwalniające przed
– mówi burmistrz Elżbieta Radwan.
przejściem.
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w sytuacji zagrożenia, ale również
poprawa i utrzymanie sprawności
fizycznej. Nabyte podczas szkolenia
umiejętności wpłyną dodatkowo na
pewność siebie uczestniczek. Adresatami projektu są kobiety i dziewczęta z Gminy Wołomin.
Szkolenie będzie realizowane
w 3 blokach szkoleniowych: I blok:
Podstawowe techniki atak oraz
obrona. II blok: Nauka stosowania najprostszych dźwigni. III blok:
Obrona przed nożem.
2014
Magnolie dla Wołomina

Projektodawca: Danuta Michalik, szacunkowy koszt projektu:
22 900,00 zł
Projekt zakłada przekazanie mieszkańcom Wołomina 100 drzewek
i 100 krzewów magnolii z okazji
zbliżającego się 100-lecia nadania
praw miejskich naszemu miastu.
Jest kontynuacją procesu budowy
pozytywnego wizerunku naszego
miasta rozpoczętego w 2016 r. realizacją projektu „Magnolia symbolem Wołomina”. Posadzone z okazji
nadchodzącego jubileuszu rośliny
upiększą nasze miasto, poprawią
jego estetykę i będą służyły następnym pokoleniom mieszkańców Wołomina. Sadzenie magnolii może być
połączone z różnymi wydarzeniami
publicznymi w Wołominie np. Dniami
Wołomina, mogą być sadzone przez
zasłużonych i aktywnych mieszkańców naszego miasta, przez młodzież
osiągającą wysokie wyniki w nauce
i w sporcie, przez osoby wyłonione
w ramach różnych konkursów np.
wiedzy o Wołominie itp.
2016
Dźwiękodzieło

Projektodawca: Teresa Bednarek, szacunkowy koszt projektu:
24 996,00 zł
Projekt zakłada cykliczne warsztaty muzyczne z uznanymi muzykami
polskiej sceny (6 imprez przez rok),
cykl koncertów jam session, sesje
koncertowe uczestników warsztatów, rozwój umiejętności, edukację
muzyczną. Adresatami projektu są
mieszkańcy Gminy Wołomin, muzycy, miłośnicy muzyki, osoby pragnące rozwijać swoje umiejętności
i zainteresowania muzyczne.
2023
Bądź aktywny – bądź kreatywny

Projektodawca: Bożena Oksiędzka, szacunkowy koszt projektu:
20 000,00 zł
Zajęcia plastyczne i taneczno-sportowe mające na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności, zachęcenie
do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie
z różnorodnymi technikami plastycznymi np. decoupage, origami, quilling,
papier mache, formy przestrzenne
i wiele innych. Zajęcia tanecznosportowe dla mieszkańców mające na celu zwiększenie aktywności
fizycznej rożnych grup wiekowych.
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Aktywne i kreatywne spędzanie
wolnego czasu w miejscu zamieszkania, dla wszystkich grup wiekowych.
2025
II Kulturalne wtorki w Klubie
Seniora „Słoneczna”

Projektodawca:
Karol
Cudny, szacunkowy koszt projektu:
25 000,00 zł
II Kulturalne wtorki w klubie seniora „Słoneczna” to kontynuacja
udanego cyklu koncertów z 2017
roku. Koncerty cieszą się ogromną
popularnością i stały się ważnym
elementem kalendarza kulturalnego nie tylko dla seniorów, ale dla
wszystkich mieszkańców osiedla
Niepodległości. W 2018 roku planowanych jest 10 koncertów słowno-muzycznych w różnorodnej stylistyce i dla odbiorców w każdym wieku
oraz dodatkowo 10 spotkań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów.
2026
Prozdrowotny Sławek

Projektodawca: Aneta Adamus, szacunkowy koszt projektu: 22 750,00 zł
Projekt „Prozdrowotny Sławek” to
cykl zajęć ruchowych – rozciągających i tzw. „zdrowy kręgosłup”. Adresowany do grupy docelowej w wieku
40+, ale otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Program realizowany
będzie 3 razy w tygodniu przez 15
tygodni począwszy od jesieni 2018.
Docelowo miejscem zajęć stanie się
hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie.
Projekt ma na celu aktywizację społeczeństwa w wieku 40+ przez cykl
zajęć ruchowych służących utrzymaniu dobrego samopoczucia oraz prewencyjnej trosce o stan zdrowia.
2027
Wołomińskie podróże seniorów:
piękna nasza Polska cała

Projektodawca: Ryszard Dzięgielowski, szacunkowy koszt projektu:
23 000,00 zł
Wołomińscy seniorzy chcą poznać

Polskę i zaprosić swoich rówieśników do wspólnego odkrywania
kultury różnych regionów naszego
kraju. Projekt zakłada: 3 wycieczki
krajoznawcze, 5 spotkań otwartych
dla seniorów, w czasie których zaprezentowane zostaną występy artystyczne, warsztaty plastyczne – rękodzielnicze.
Celem projektu jest aktywizacja
oraz integracja osób starszych.
Głównymi odbiorcami projektu będą
wołomińscy seniorzy. Pośredni odbiorcy: mieszkańcy Wołomina, którzy
zostaną zaproszeni na warsztaty.
2028
Warsztaty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży w Lipinkach

Projektodawca: Urszula Zych, szacunkowy koszt projektu: 18 000,00 zł
Warsztaty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży w Lipinkach o różnorodnej tematyce, skierowane do różnych grup wiekowych. Warsztaty dla
dzieci i młodzieży zapewnią dodatkowe zajęcie dla dzieci i młodzieży
w trakcie wolnego czasu, pobudzą
ciekawość, kreatywność i wyobraźnię, zapewnią poszerzenie wiedzy
w obszarze różnej tematyki.
Ze względu na brak pomieszczeń
do ich przeprowadzenia w ramach
projektu założono zakup namiotów,
które umożliwią przeprowadzenie
cyklu tych warsztatów.
2030
Festyn „Imieniny Sławka”

Projektodawca: Maciej Łoś, szacunkowy koszt projektu: 25 000,00 zł
Założeniem projektu jest kontynuacja jedynego wydarzenia kulturalno-rozrywkowego po północnej części
Wołomina. Festyn odbywa się cyklicznie od 2015 roku, właściciel terenów, na których odbywa się festyn
pan Lech Tomaszewski zawsze wyraża zgodę na jednodniową imprezę.
Celem projektu jest możliwość miłego spędzenia czasu przez mieszkańców Osiedla „Sławek” integracja wśród mieszkańców i spełnienie
oczekiwań mieszkańców.

Wołomin: Odnowa
3001
Spacer z jogą

Projektodawca: Małgorzata Piłkowska, szacunkowy koszt projektu:
2 000,00 zł
Celem projektu jest zaprezentowanie zbawiennego wpływu jogi na
ludzkie ciało. Zachęcenie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, propagowanie aktywnego trybu życia. Godzinne zajęcia jogi „na
trawie” pod okiem wykwalifikowanej
instruktorki i propagatorki zdrowego
trybu życia. Zajęcia będą odbywały
sie w Parku Wodiczki. Uczestnicy
przynoszą własne maty do ćwiczeń. Niezobowiązująco, w parku,
bez karnetu, ale profesjonalnie. Na
zajęciach mile widziani będą wszyscy zainteresowani bez względu na
wiek i płeć.
3003
Magnolie dla Obszaru Specjalnej
Strefy Rewitalizacji w Wołominie

Projektodawca: Danuta Michalik, szacunkowy koszt projektu:
22 900,00 zł
Projekt zakłada posadzenie 100
drzewek i 100 krzewów magnolii
z okazji zbliżającego się 100-lecia
nadania praw miejskich naszemu
miastu na terenie objętym Programem Rewitalizacji Wołomina. Jest
kontynuacją procesu budowania
pozytywnego wizerunku naszego
miasta rozpoczętego w 2016 r. –
realizacją projektu „Magnolia symbolem Wołomina”. Posadzone rośliny upiększą tę mało estetyczną
część Wołomina, wzbogacą planowane tereny zielone w piękne, długowieczne rośliny. Zachęcą także
mieszkańców do dbania o dobro
wspólne. Długowieczne magnolie
będą służyły kolejnym pokoleniom
mieszkańców Wołomina. Sadzenie magnolii może być połączone
z różnymi wydarzeniami publicznymi
w Wołominie np. sadzenie ich przez
zasłużonych, aktywnych mieszkańców naszego miasta, przez młodzież osiągającą wyniki w nauce
i w sporcie, przez osoby wyłonione
w ramach różnych konkursów np.
wiedzy o Wołominie itp.
3004
Uliczny festiwal tańca
i uśmiechu

Projektodawca:
Anna
Kanclerz, szacunkowy koszt projektu:
25 000,00 zł
Celem projektu jest promocja ruchu, tańca i uśmiechu. Połączenie
muzyki z ruchem i tańcem oraz
uśmiechem ma wyzwolić mnóstwo
pozytywnej energii, zintegrować ludzi, a przygotowanie projektu ma
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połączyć we wspólnej misji wiele
grup społecznych związanych z tańcem, ruchem, pozytywnym działaniem, z terenu Gminy Wołomin.
Projekt przewiduje całodzienną
imprezę otwartą w centrum miasta
i jest skierowany do mieszkańców
Gminy Wołomin bez względu na
płeć i sprawność, a w szczególności aktywowanie Centrum Wołomina – miejsca i ludzi. Efektem zrealizowanego projektu będzie dobra,
pozytywna i radosna zabawa.
3005
Stary Rynek Miejski
– Plac 3 Maja w Wołominie.
Zazielenienie placu
i postawienie ławek

Projektodawca:
Celina
Subda, szacunkowy koszt projektu:
125 000,00 zł
Obecny plac jest pustynią betonową, określaną przez mieszkańców
miasta „patelnią”. Centralne miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców Wołomina i przyjezdnych
gości. Miejsce imprez masowych
(festynów, koncertów itp.).
Projekt zakłada postawienie donic z drzewami na Placu 3 Maja od
strony ul. Daszyńskiego i Kościelnej, które go zazielenią. Dodatkowo
ustawienie donic z kwiatami. Przy
donicach zostaną zamontowane
nowoczesne ławki, hamaki, leżaki,
a także estetyczne kosze na śmieci.
Ławki zostaną zamontowane także
od strony wewnętrznej placu między drzewami.

3008
Ławka Henryka Wojciechowskiego

Projektodawca: Tadeusz Tymiński, szacunkowy koszt projektu:
80 000,00 zł
Celem projektu jest zakup i montaż ławki z rzeźbą Henryka Wojciechowskiego. Pozwoli to na zachowanie pamięci o założycielu miasta
w sposób naturalny, bliski mieszkańcom. Rzeźba będzie jednocześnie
pełnić funkcję miejsca odpoczynku
i relaksu. Miejsce realizacji projektu:
skwer przy zbiegu ulic Wileńskiej
i Ogrodowej w Wołominie.
3009
Lokalna sieć senioralna
przy Kole nr 1 PZERiI

Projektodawca: Teresa Borkowska, szacunkowy koszt projektu:
24 500,00 zł
Celem projektu jest zakup i doposażenie Klubu Seniora w podstawowy sprzęt – niezbędny do organizacji spotkań, koncertów lub innych
zajęć o charakterze kulturowym.
Planowany jest m.in. zakup laptopa,
urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka, kopiarka, skaner oraz zorganizowanie 7 wydarzeń ogólnie integrujących społeczność senioralną.
Adresatami projektu są wołomińscy
seniorzy zrzeszeni w organizacjach
senioralnych.
3010
Ziołowy zakątek przedszkolaka
– ekologia zaczyna się
w przedszkolu od żywienia
do sprawności fizycznej

3007
Kulturalny mural na MDK

Projektodawca:
Filip
Humiński, szacunkowy koszt projektu:
25 000,00 zł
W ramach projektu zostanie zrealizowany duży wołomiński mural
na ścianie Miejskiego Domu Kultury wzdłuż ulicy Wileńskiej oraz
warsztaty street art. Celem projektu
jest ożywienie przestrzeni miejskiej,
popularyzacja sztuki street art, integracja i animacja mieszkańców
poprzez włączenie ich w tworzenie
muralu. A także pielęgnacja pamięci o historii Wołomina poprzez
uwiecznienie ludzi sukcesu mających związek z Wołominem oraz
nawiązanie do Wołomińskiej Huty
Szkła.

Projektodawca: Beata Tarasiewicz, szacunkowy koszt projektu:
101 139,00 zł
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez bezpośrednie doświadczanie: uprawę ziół i warzyw
w eko-szklarni, wykorzystywanych
w żywieniu dzieci i do edukacji na temat zdrowego żywienia. Utworzenie
w ogrodzie przedszkolnym ogrodu
warzywnego, ogrodu kwiatowego
i ogrodu skalnego oraz
ścieżki edukacyjnej
i toru przeszkód.
Przygotowanie budek lęgowych, domków dla owadów
oraz domków dla
jeży, aby uwrażliwić
dzieci na potrzeby
ptaków i innych małych zwierząt. Projekt zakłada także
organizację pikniku ekologicznego.
Wydział
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
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Dobrze segreguję
– idę do kina!
Mieszkańcy Wołomina coraz lepiej segregują
odpady - we wrześniu kolejne osoby dołączyły
do grona laureatów konkursu na najlepszą
segregację. To już 28 nieruchomości
zamieszkałych, z których odbierane odpady
cechują się wyjątkową czystością i stanowią
doskonały materiał do recyklingu.
Wśród mieszkańców Wołomina
i sołectw są tacy, którzy wyróżniają
się jakością w segregacji odpadów.
Jeszcze w maju Burmistrz Wołomina ogłosiła konkurs „Dobrze segreguję – kulturą się raduję” na najlepszą segregację odpadów. Laureaci
otrzymują podwójne zaproszenie
do kina na dowolny seans filmowy.
Osoby wyróżniające się sposobem
segregowania odpadów są wskazywane przez MZO Wołomin na
podstawie oceny czystości odbiera-

nych odpadów. Następnie pracownicy Urzędu Miejskiego dokonują
weryfikacji zgłoszeń i sprawdzają
znajomość zasad prowadzenia segregacji surowców wtórnych przez
właścicieli wytypowanych nieruchomości. Konkurs ma charakter cykliczny, tak więc w każdym miesiącu nowi mieszkańcy zyskują szansę
na zwycięstwo w konkursie.
Więcej informacji na stronie
www.czystywolomin.pl

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zgłoszeniami, dotyczącymi podtopień oraz
zalewania terenów zabudowanych i dróg dojazdowych, pracownicy
Urzędu Miejskiego dokonali lustracji terenów, na których występują
podtopienia. Stwierdzono, że tereny te cechują się wysokim stanem
wód gruntowych i stosunkowo płytko występującymi warstwami nieprzepuszczalnymi gruntu, co uniemożliwia wchłanianie wód opadowych i przyczynia się do naturalnego spływu do najniżej położonego
miejsca. Przyczyną podtopień jest także brak konserwacji rowów, które w większości przypadków są zarośnięte, zamulone i miejscami całkowicie zasypane, co uniemożliwia odbiór nadmiaru wód opadowych.
Wobec powyższego, Burmistrz Wołomina informuje, że:
– właściciele działek, na których usytuowane są rowy i drenaże odwadniające obiekty budowlane, w tym drogi, zobowiązani są do
właściwego utrzymywania ich stanu technicznego,
– zabrania się niszczenia lub uszkodzenia rowów, a także utrudniania w nich przepływu wody,
– zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych powinno mieć
miejsce w granicach działki bez szkody dla gruntów sąsiednich.

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi bytowania dzikich
zwierząt, w tym szczurów, na terenach mieszkaniowych, Burmistrz
Wołomina zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedli o:
– prawidłową gospodarkę odpadami t.j. wyrzucanie odpadów
spożywczych do zamkniętych pojemników na odpady,
– niedokarmianie zwierząt w miejscach
publicznych, gdyż prowadzi to do dożywiania szczurów co przyczynia się
do stworzenia idealnych warunków
do ich wzmożonego rozrodu,
– z achowanie szczególnej ostrożności, ponieważ szczury są
nosicielami bardzo groźnych
chorób takich jak tyfus plamisty

czy gorączka krwotoczna, a ponadto
są zwierzętami bardzo agresywnymi
i szybko podporządkują sobie otoczenie.
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Sportowo – międzynarodowa promocja Wołomina!
30 czerwca–2 lipca
VI Międzynarodowy
Młodzieżowy Memoriał
Małgorzaty Dydek

W turnieju zagrały reprezentacje
narodowe kadetek (U-16) z Polski,
Czech, Rumunii i Turcji. Pierwsze
miejsce zajęła reprezentacja
Turcji, na drugim znalazły się
Polki, za nimi Czeszki i Rumunki.

14 lipca
Święto Francji

Wołomin b ył honorowym
partnerem tegorocznych
uroczystości Święta Francji. Kilka
tysięcy osób zaproszonych przez
ambasadora Pierre’a Lévy’ego
mogło obejrzeć replikę czołgu
Renault FT-17 wykonego w
Djchem Chemicals Poland S.A.

1 sierpnia
73 Rocznica
Powstania Warszawskiego

Wołomińskie obchody rozpoczęto
widowiskiem historycznym.
O 17.00 zawyły syreny, stanęły
samochody, rozbłysły flary
w barwach narodowych. Złożono
również kwiaty pod tablicą
łączniczki Marii Teresy Bartnik.
5 sierpnia
Bieg Cichociemni ’44

Druga edycja biegu przełajowego
„Cichociemni ’44” zgromadziła
ponad 100 uczestników.
Po pokonaniu trasy liczącej
7,2 km uczestnicy dotarli
do kaplicy w Ossowie.
Organizatorem tego wydarzenia
było Stowarzyszenie PatriotycznoEdukacyjne „Pamięć”.
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lipiec–sierpień
Wakacyjny cykl Parkogranie

Letnie koncerty plenerowe w Parku
Wodiczki prezentowały różne
muzyczne style, ale łączyło je
jedno: świetna zabawa i niebanalni
muzycy: zespół Bum Bum
Orkestar, Edyta Górecka i Drabina
Jakuba Trio.

e!

Skutecznie – będzie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowi

14 sierpnia
Muzeum Bitwy Warszawskiej

Tego dnia w Ossowie
Szef Ministerstwa Obrony
Narodowej Antoni Macierewicz
i samorządowcy podpisali list
intencyjny dotyczący współpracy
MON i samorządów przy realizacji
przedsięwzięcia budowy Muzeum
Bitwy Warszawskiej 1920 r.

15 sierpnia
97 rocznica
Bitwy Warszawskiej

Uroczystości rozpoczęły się
modlitwą przy Krzyżu Pamięci
ks. Ignacego Skorupki. Uroczystą
mszę świętą odprawił Abp. Henryk
Hoser SAC, po niej odbył się Apel
Poległych i złożono wieńce na
Cmentarzu Bohaterów 1920 roku.
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Nowy serwis internetowy gminy Wołomin
Od czerwca mieszkańcy Wołomina mogą korzystać z nowej odsłony serwisu informacyjnego naszej Gminy:
wolomin.org. Przejrzysty układ treści, możliwość korzystania na urządzeniach mobilnych oraz nowoczesna
szata graficzna to główne cechy naszej strony internetowej, która powstała dzięki pracy i pasji pracowników
Urzędu Miejskiego w Wołominie.
3. Nasze projekty: najważniejsze
projekty prowadzone przez Gminę
4. Baza teleadresowa Gminy:
źródło danych kontaktowych do najważniejszych jednostek w Gminie
5. Urząd Miejski, Aktywny Wołomin, Nasze Inwestycje – zakładki
uzupełniające wyżej wymienione.

– Nowy serwis informacyjny gminy
to nowoczesna i przyjazna platforma, która została zaprojektowana
z myślą o wygodzie użytkowników.
– mówi burmistrz Elżbieta Radwan.
– Teraz mieszkańcy mogą szybko
i intuicyjnie znaleźć najważniejsze
informacje i o to chodzi! – dodaje.

Nowy serwis:
nowa filozofia
zarządzania treścią

Twój samorząd: on-line

Prace nad serwisem rozpoczęły
się jeszcze w 2016 roku. Analizie
poddano statystyki wyszukiwania
treści oraz uwagi dotyczące starej
strony internetowej. Zbadano również o co najczęściej pytają urzędników mieszkańcy, jakich informacji
potrzebują. Nowy serwis ma być
użyteczny, wygodny i przejrzysty –
takie cele wytyczono na pierwszym
spotkaniu zespołu zadaniowego.
Warto również wspomnieć o dostępności – strona powinna być obsługiwana przez osoby słabo widzące, czyli być zgodna ze standardem
WCAG 2.0.
Dzięki warsztatom z pracownikami komórek merytorycznych, opra-

cowano siatkę informacyjną oraz
układ treści, który został zawarty
w kilku podstawowych kategoriach:
1. Załatw sprawę w urzędzie:
tutaj dowiesz się kto i jak pomoże Ci rozwiązać dany problem lub
wyjaśnić zagadnienie,

2. Twój samorząd: w tej zakładce
znajdziesz najistotniejsze informacje
dotyczące Gminy oraz jej mieszkańców: rozkłady jazdy komunikacji,
dane dotyczące organizacji pozarządowych, edukacji, podatków, dokumenty strategiczne itp.

Uruchomienie serwisu nie zamknęło etapu prac nad stroną.
Jest to proces trwały, analizowany
jest ruch/zapytania użytkowników,
tak aby maksymalnie dostosować
układ treści do potrzeb mieszkańców. Serwis wolomin.org będzie
się rozwijał i ewoluował zgodnie
z powszechnie obowiązującymi
standardami. Serdecznie zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej strony Wołomina poprzez zgłaszanie uwag i propozycji.
Wydział Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji

Zieleń łagodzi obyczaje
Głośne w ostatnim czasie
w naszym mieście hasło „Rewitalizacja”
jest związane nie tylko z działaniami
społecznymi, ale również z postulowaną
przez mieszkańców poprawą walorów
estetycznych terenów Wołomina.
Piękne elewacje, wyremontowane kamienice, mała architektura –
czy czegoś tu nie brakuje? Miasto
to nie tylko cegła, kamień i beton.
Miasto potrzebuje zieleni. Przy
okazji konsultacji planu Centrum
mieliśmy możliwość zaprezentowania Państwu koncepcji parków
kieszonkowych, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Są
to przedsięwzięcia wpisane do
Gminnego Programu Rewitalizacji. Powstały już koncepcje trzech,
z czterech planowanych zielonych
zakątków: przy Kościelnej 17, na
skrzyżowaniu Miłej i Daszyńskiego, na skrzyżowaniu Warszawskiej
i Legionów. Już niedługo będziemy
mogli odpocząć na łonie przyrody
w centrum Wołomina!
Wydział Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji
oraz Wydział Ochrony Środowiska
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Wołomińska Rada Seniorów – aktywnie!
Wołomińscy seniorzy nie próżnują i aktywnie biorą udział w szkoleniach, warsztatach (m.in. uczyli się pisać
projekty obywatelskie, poznali techniki efektywnej komunikacji), uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych,
dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi radami na Mazowszu, organizują i współorganizują różnego
rodzaju wydarzenia kulturalne, m. in. Międzypokoleniową Wołomińską Potańcówkę, bal na powitanie lata,
I Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy.
9 czerwca

wzięli również udział w uroczystościach 97 rocznicy Cudu nad Wisłą organizowanych 15 sierpnia
w Ossowie i obejrzeli Rekonstrukcję
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Organizatorem było Mazowieckie
Forum Biznesu Nauki i Kultury przy
aktywnym wsparciu przedstawicieli
Wołomińskiej Rady Seniorów.

Członkowie Wołomińskiej Rady
Seniorów i nie tylko wzięli udział
w warsztatach „ABC tworzenia
i zarządzania projektami”, które poprowadziła Magdalena Stefańska,
ekspert ds. partycypacji społecznej.
Efektem tych warsztatów było zgłoszenie przez seniorów 11 projektów
do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Brawo!

12 września

21 czerwca

Bal na powitanie lata. Seniorzy
przywitali lato tanecznym krokiem
na potańcówce w Miejskim Domu
Kultury, którą zorganizowała Wołomińska Rada Seniorów. Uczestnicy
bawili się fantastycznie.
1 lipca

Spod Urzędu Miejskiego w Wołominie wyruszył Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy. Seniorzy wraz
ze znajomymi, dziećmi i wnukami
wyruszyli jednośladami w kierunku
Ossowa. Radosny rowerowy peleton prowadziła pani Teresa Wosińska, Przewodnicząca Wołomińskiej
Rady Seniorów, która jechała z panem Tadeuszem Tymińskim na motocyklu, do którego przymocowano
flagę z herbem Wołomina oraz flagę z logo Wołomińskiej Rady Seniorów. Wszyscy uczestnicy rajdu

otrzymali specjalne koszulki z logo
rady i sklepu Świat Rowerów, które
ufundował pan Sebastian Połukard.
Na zakończenie rajdu wręczono
uczestnikom pamiątkowe dyplomy.
Miejscem docelowym wyprawy
był Ossów. Na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920
roku złożono kwiaty, a następnie
wszyscy udali się do Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej,
gdzie wzięli udział w interesującej
prelekcji historycznej. Poprowadził
ją Węgier – Varga Endre László,
autor książki „Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków
polsko-węgierskich
1918-1920”.
Zwieńczeniem rajdu było wspólne

biesiadowanie na pikniku rodzinnym i poczęstunek z grilla.
8 sierpnia

Wołomińska Rada Seniorów gościła reprezentantów organizacji
i grup senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Blisko 40 osób
odwiedziło nasze miasto w ramach
wyjazdu studyjnego zatytułowanego: Poznajemy Rady Seniorów.
15-18 sierpnia

„Senior to Pasja” to różnego rodzaju warsztaty, podczas których
seniorzy tworzyli wycinanki, decupage, malowali na porcelanie i na
tkaninach. Uczestnicy warsztatów

Przedstawiciele Rad Seniorów na
Mazowszu wzięli udział w trzydniowej konferencji dla mazowieckich
rad seniorów, zorganizowanej przez
Fundację Zaczyn w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Mogli oni zdobyć wiedzę na temat zarządzania
zespołem, promowania podejmowanych działań oraz źródeł finansowania projektów.
12 października

Spotkanie warsztatowe: Efektywna
komunikacja w Radzie Seniorów,
na którym seniorzy mogli poznać
techniki komunikacji, prowadzenia
negocjacji oraz zarządzania zespołem. Wspólnie z prowadzącym
Karolem Winiarkiem wypracowano
kilka pomysłów na usprawnienie
współpracy międzysenioralnej w naszym mieście.
Wydział Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji

Dbamy o zdrowie
„Przesiewowe Badania
– bezpłatne badania
USG Małych Brzuszków” USG dla pań
Dbamy o zdrowie najmłodszych

Badania USG celem wykrycia wad
układu moczowego przeprowadza się u dzieci
po 3 miesiącu, u których nie stwierdzono wad
układu moczowego w okresie prenatalnym.

Gmina Wołomin w 2016 roku przeprowadziła pilotażowe przesiewowe
badania małych brzuszków, w sumie
wykonano 100 badań. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
i w 2017 roku została powtórzona.

Nieprawidłowości układu moczowego są często występującym
schorzeniem, łatwo wykrywalnym
podczas badań usg płodu. Stanowią
one około 50% stwierdzonych prenatalnych zaburzeń i występują w 1 na
100 badanych ciąż. Wiele nieprawidłowości układu moczowego wykrytych podczas badań USG w okresie
prenatalnym ustępuje w ciągu kilku
miesięcy po porodzie, bądź nie wymaga interwencji chirurgicznej.

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

Więcej informacji na stronie
DEKAMED: www.dekamed.pl.

14 września br. gmina Wołomin podpisała
umowę z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej DEKAMED
w Wołominie na realizację działania
pt. Przesiewowe badania USG piersi
100 kobiet zamieszkałych na terenie
gminy Wołomin w wieku między 20
a 49 rokiem życia.
Zainteresowanie badaniami było tak duże, że
Burmistrz Wołomina postanowiła rozszerzyć program o kolejne 50 badań. Oprócz cytologii to właśnie
USG jest najważniejszym badaniem profilaktycznym
dla kobiet, dodatkowo badaniem nieinwazyjnym,
bezpiecznym i – w przeciwieństwie do mammografii
– można je powtarzać wielokrotnie. W zaproponowanym przedziale wiekowym nie ma obecnie żadnego
bezpłatnego programu profilaktycznego, dlatego
zachęcamy panie do udziału w badaniach. Mamy
nadzieję na kontynuację działania w 2018 roku.
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23 sierpnia
Strażacy pomagają w Rytlu

Ośmiu strażaków Ochotniczych
Straży Pożarnych z gminy
Wołomin bezinteresownie
pomagało ofiarom nawałnicy
na Pomorzu. Trafili do gminy
Czersk, do sołectwa Rytel, gdzie
przywracali przejezdność dróg
i zabezpieczali zdrowie
oraz mienie poszkodowanych.

Aktywnie – wołomińscy strażacy z pomocą po nawałnicy
27 sierpnia
Dożynki DiecezjalnoPowiatowo-Gminne

Wydarzenie rozpoczął kolorowy
korowód wieńców dożynkowych,
po nim odbyła się msza święta.
Starostą i starościną zostali
Zygmunt Marciniak z Majdanu
oraz Balbina Pokrzywnicka
z Mostówki.

3 września
Sławkowe Pożegnanie Lata

Piknik na zakończenie lata
został zorganizowany w ramach
Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017. Goście
mogli liczyć na wspaniałą zabawę
– pokaz zumby, bajka dla dzieci,
Kabaret Polefka oraz zespół Top
Girls.

24 września
Uliczny Maraton Tańca
i Uśmiechu

Taniec, zabawa, uśmiech oraz
mnóstwo pozytywnych emocji.
Kolorowy korowód wyruszył z
pasażu Osiedla Niepodległości
na Plac 3 Maja. Prowadziła go
Miejska Orkiestra oraz tancerki
z Samba Art.
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29 września
60-lecie Szkoły Podstawowej
nr 3 w Wołominie

Uroczystość zgromadziła
wielu gości: samorządowców,
dyrektorów szkół i przedszkoli,
księży, rodziców, uczniów oraz
byłych dyrektorów, nauczycieli,
absolwentów, pracowników
administracji i obsługi .
11 października
Ślubowanie w I LO im. Wacława
Nałkowskiego

Ważny dzień dla pierwszoklasistów,
i całej społeczności szkolnej.
W tym roku szkoła nie miała
problemu z rekrutacją i powstały
nowe cztery klasy pierwsze.
Firma Djchem Chemicals Poland
S.A. objęła patronat nad klasą
przyszłych chemików.

Pozytywnie – rozrywka i kultura w najlepszym wydaniu
14 października
Hospicjum to też życie

Obchody XIV Ogólnopolskiej
Kampanii „Hospicjum to też
życie” odbyły się pod hasłem
„Opiekun Rodziny – nie musi
być sam”. Statuetkę „Złotej
Róży” za wsparcie działalności
wołomińskiej placówki otrzymał
Bogdan Domagała z firmy Djchem
Chemicals Poland.
20 października
Święto Narodowe Węgier

Na zaproszenie Ambasador
Węgier w Polsce Orsolyy
Zsuzsanny Kovács delegacja
Wołomina wzięła udział w
uroczystym spotkaniu z okazji
Święta Narodowego Węgier.
23 października 1956 roku na
Węgrzech rozpoczęło się krwawe
powstanie przeciw komunizmowi.

INFORMACJE I ZAPISY:
MARCIN ŚLIWIŃSKI
TEL. 601-268-187
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Mieszkańcy planują rozwój Wołomina:
razem tworzymy miejscowy plan
zagospodarowania centrum miasta
Nie od dziś wiadomo, że werbalizowanie potrzeb i wspólna dyskusja to klucz niezbędny
w wypracowaniu rozwiązań potrzebnych do rozwoju i funkcjonowania społeczności
jaką, w tym przypadku jest nasze miasto i jego mieszkańcy. To właśnie było istotą projektu
„Przestrzeń dla partycypacji”, w którym Wołomin brał udział. Miasto przystąpiło
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Centrum.
Zanim projektant rozpoczął prace nad projektem planu, niezwykle
istotne było poznanie opinii mieszkańców Wołomina dotyczących
oczekiwań i potrzeb związanych
z funkcjonowaniem terenu objętego w/w planem. Dlatego w okresie
maj-wrzesień przeprowadzono konsultacje w kilku formach:
1. ankiety internetowej dostępnej na
stronie Urzędu Miejskiego,
2. mobilnego punktu konsultacyjnego w czasie imprez miejskich:
Dni Wołomina, Pikniku Ekologicznego i pikniku sąsiedzkiego
zorganizowanego przez lokalne
stowarzyszenie TRAD Szansa na
ul. 6 Września,
3. warsztatów dla mieszkańców, które odbyły się w Urzędzie Miejskim
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
W Urzędzie Miejskim funkcjonował
również stacjonarny punkt konsultacyjny, w ramach którego pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju
i Rewitalizacji odpowiadali mieszkańcom na pytania oraz omawiali
założenia projektowe. W ramach

konsultacji odbyło się
także spotkanie z Wołomińską Radą Seniorów. W trakcie spotkań skupiano się na
zagadnieniach, które
wypracowano w ramach grup roboczych, a także dystrybuowano ankiety.
Efektem wieńczącym projekt
„Przestrzeń dla partycypacji” jest
publikacja „Jaki plan na Centrum

Wołomina” będąca posumowaniem
czteromiesięcznej
pracy. Można ją
znaleźć na stronie
internetowej
miasta w zakładce REWITALIZACJA
lub
otrzymać w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie
– pokój 210, II piętro.

Za nami owocne spotkania
i warsztaty – wszystkim uczestnikom
należą się ogromne podziękowania
za zaangażowanie i czas poświęcony naszemu miastu. Wspólna praca
udowodniła znaną tezę:
Chcesz mieć coś do powiedzenia? ZACZNIJ MÓWIĆ! Dotyczy to

oczywiście wszystkich działań partycypacyjnych, do udziału w których
zachęcamy.
Wydział Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji

Byliście kiedyś na imieninach ulicy? My tak!
6 września świętowaliśmy imieniny wołomińskiej ulicy... 6 Września.
Wydarzenie zorganizował Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa
Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ze środków Lokalnej Grupy
Działania „Równiny Wołomińskiej” i Gminy Wołomin
w ramach programu „Działaj Lokalnie”.
Mimo deszczowej pogody frekwencja dopisała. Było wesoło,
kolorowo i energetycznie. Pracownicy Urzędu Miejskiego rozegrali emocjonujący mecz siatkówki
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z przedstawicielami Ochotniczej
Straży Pożarnej. Walka była zacięta i zakończyła się zwycięstwem
strażaków. Był grill, wspólne śpiewy przy akompaniamencie gitary

i mnóstwo uśmiechu. Do zobaczenia na ulicy 6 Września przy okazji
następnych ciekawych wydarzeń!
Wydział Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji
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Sukcesy Szermierki Wołomin
Wołomińska integracyjna grupa szermiercza – SZERMIERKA WOŁOMIN – rozwija się przy ciągłej
współpracy i zaangażowaniu nieocenionej Fundacji Akademia Integracji. Nasi główni trenerzy
to paraolimpijczycy (Stefan Makowski, Grzegorz Pluta), którzy razem z pozostałymi trenerami,
z ogromnym poświeceniem i miłością do sportu, przekazują swoją wiedzę wołomińskim zawodnikom.
Sekcja powstała trzy lata temu
i od pierwszych dni jej celem i zamierzeniem jest integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Nasze zajęcia z szermierki są jedyne
w swoim rodzaju i niepowtarzalne
na skalę świata – tylko w Wołominie wszystkie dzieci trenują razem
bez względu na swoje dysfunkcje
ruchowe czy neurologiczne. Ale nie
tylko to nas wyróżnia, na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że nasze dzieci odnoszą w tej trudnej dziedzinie
sportu wiele sukcesów na arenie
ogólnopolskiej. Zauważył to i docenił
również i Polski Związek Szermierczy powołując trzech wołomińskich
zawodników (Bartosz Dubow, Maciej
Adamus, Jakub Adamus) do Kadry
Wojewódzkiej.
Ostatni kwartał obfitował w szereg szermierczych wydarzeń sportowych – od organizowanego
w SP nr 7 pierwszego wołomińskiego ogólnopolskiego turnieju szermierczego „Mleczne Mistrzostwa
Sportowe” (na który przyjechało do
naszego miasta 120 zawodników reprezentujących 13 polskich klubów)
po niemal cotygodniowe zawody na
terenie całego kraju. Nasi zawodnicy bardzo dzielnie reprezentują
Wołomin – do największych sukce-

sów należy zaliczyć fakt, że Maciej
Adamus wywalczył w Olsztynie
srebrny medal zdobywając tytuł
Wicemistrza Polski na Mistrzostwach Polski Młodzików w szabli pokonując 89 zawodników.
Z każdych zawodów, w różnych kategoriach wiekowych, wołomińscy
szermierze wracają z medalami pozostawiając daleko w tyle swoich
rywali. I tak, tylko z ostatnich kilku
turniejów przywieźli aż 19 medali:
Joanna Makowska – złoto, dwa srebra i brąz, Maciej Adamus – złoto,
dwa srebra i brąz, Bartosz Rosłon
– złoto i brąz, Szymon Rudowski –
złoto, Dawid Więckiewicz – srebro,
Stanisław Kurowski – srebro, Oskar

Szybalski – dwa brązy, Bartosz
Dubow – brąz, Jakub Kochan
– brąz, Hubert Wilga – brąz, Maciej
Figurski – brąz.
Reprezentujemy Wołomin nie tylko
na planszach zwykłych zawodów
krajowych, ale również Polskę na
Mistrzostwach Świata w szermierce na wózkach (Ewa Dąbrowska
i Jakub Kochan), czy Mistrzostwach
Europy (Maciej Adamus, Bartosz
Dubow, Jakub Adamus). Dla na-

szych zawodników szermierka to
pasja, którą chętnie zarażą też
i inne wołomińskie dzieci. Wszystkich
chętnych informujemy, że treningi
odbywają się w Wołominie trzy razy
w tygodniu w SP nr 4 w poniedziałek
i środę od godz. 18.00 a w sobotę
od 11.00 – wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Aneta Adamus
Prezes Stowarzyszenia
Szermierka Wołomin

Co czeka MUKS „Huragan” Wołomin?
Zgodnie z umową nr 259/WPS/51/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. podpisaną
z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Siatkówki „HURAGAN” Wołomin – Klub Sportowy
z siedzibą w Wołominie przy ul. Korsaka 4, przyznano klubowi dotację celową w wysokości
82 850,00 zł. Kwotę tę zgodnie z postanowieniami umowy gmina miała wypłacić w czterech transzach.
Niestety działacze nie wywiązali się z ustaleń określonych w umowie i gmina musiała ją rozwiązać.
Sprawę prowadzi Wydział Polityki
Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie. Poniżej
przytaczamy fragmenty analizy sporządzonej przez urzędników.
Analiza sprawozdania sporządzonego po 6 miesiącach realizacji zadania (na 9 miesięcy okresu
jego trwania) wykazała, że Zleceniobiorca wydatkował tylko 31,85%
przekazanych środków z 70,00%
wymaganych do wypłaty III transzy
dotacji. Ponadto odnosząc się do
umowy wraz z ustalonym w umowie kosztorysem i opisem działań
Zleceniobiorca:
– miał zrealizować 20 wyjazdów na
mecze i zawody sportowe, przy czym
nie wykazał poniesienia kosztów wyjazdu na żaden mecz (transport w całości miał być finansowany z dotacji),
– miał zapewnić opiekę medyczną, badania lekarskie, opiekę fizjoterapeuty i innych specjalistów
sportowych, podczas gdy w sprawozdaniu nie wykazał podjęcia żad-

nych działań w tym kierunku,
– miał zatrudnić do realizacji szkolenia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, spełniającą
wymagania określone w ustawie
o sporcie oraz miał wypłacać przez
8 miesięcy wynagrodzenie trenerskie
w wysokości 2 500,00 zł miesięcznie,
co w okresie 5 miesięcy daje kwotę
12 500,00 zł, przy czym w sprawozdaniu wykazano wypłatę zaledwie
2 371,43 zł za kwiecień 2017 r.,
– miał wypłacać stypendia sportowe dla zawodników przez 8 miesięcy w wysokości 8 000,00 zł miesięcznie, co w okresie 5 miesięcy
(do września 2017 r. włącznie) daje
kwotę 40 000,00 zł, przy czym
w sprawozdaniu wykazano wypłatę
zaledwie 7 265,66 zł,
– miał zapewnić obsługę sędziowską meczów organizowanych
u siebie i dokonać wypłat za sędziowanie meczów ligowych, przygotowawczych oraz turniejów, przy
czym ze sprawozdania nie wynika,
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aby te działania realizował,
– miał zakupić niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt (dresy, stroje,
skarpetki, obuwie, nakolanniki, ochraniacze, bidony itp.), który jak określił
w ofercie w ciągu roku w całości
ulega zniszczeniu oraz traci swoją
aktualność, podczas gdy wydatkował
zaledwie 1 377,60 zł z 5 600,00 zł
przyznanych na ten cel,
– miał ubezpieczyć zawodników
i trenerów od NNW, przy czym nie
wykazał w sprawozdaniu podjęcia
żadnych działań w tym kierunku,
– miał wynajmować dla zawodników obiekty sportowe i sprzęt sportowy niezbędny podczas procesu
szkoleniowego, przy czym nie wykazał w sprawozdaniu podjęcia żadnych działań w tym kierunku.
Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania ustalonym w umowie
wszystkie te działania miały być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie
z zapisami umowy, w przypadku nie-

terminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego
realizowanego zadania publicznego,
umowa ta może być rozwiązana ze
skutkiem natychmiastowym.
Mając na uwadze wskazaną powyżej faktografię zdarzeń Zleceniodawca uznał, że Zleceniobiorca realizuje
przedmiot umowy w sposób niezgodny z nałożonymi na Zleceniobiorcę
zobowiązaniami, co skutkuje rozwiązaniem umowy nr 259/WPS/51/2017
z dnia 13 kwietnia 2017 r., zmienionej
aneksem nr 1 (308/WPS/60/2017)
z dnia 31 maja 2017 r. oraz aneksem
nr 2 (457/WPS/107/2017) z dnia
4 września 2017 r.
Komentarz Burmistrz Wołomina:

Ta sytuacja osobiście mnie martwi.
Wołomin stawia na sport, wspiera
kluby sportowe, ale nie możemy
tolerować nierzetelności w rozliczeniach pieniędzy.
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Sprawozdanie z działalności
Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie
Miesiące letnie to dla zakładu ciepłowniczego kluczowy czas w zakresie gromadzenia zapasów
miału węglowego oraz wykonania przeglądów urządzeń energetycznych pracujących
podczas sezonu grzewczego.
W dniach 22-23.08.2017 r. nastąpiło planowe zatrzymanie ciepłowni,
podczas którego wykonano prace
polegające na rozbudowie układu
odmulaczy w centralnej ciepłowni
oraz wykonano niezbędne wcinki
w sieci ciepłowniczej. Prace remontowe i przeglądy przeprowadzone
w okresie letnim bezpośrednio przekładają się na bezawaryjne wytwarzanie i przesył ciepła w kolejnym
sezonie grzewczym.

ZEC
WOŁOMIN

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przebiega
zgodnie z planem remontowo-inwestycyjnym na rok 2017 r.

Poniżej najważniejsze zadania realizowane przez ZEC w omawianym
czasie:
1. Podczas zatrzymania ciepłowni
rozbudowano układ magneto-odmulaczy sieciowych zwiększając
jego wydajność, prace przebiegły
zgodnie z planem.
2. Zakończyła się wymiana głównego wentylatora wyciągowego kotła WR-25 nr 2.
3. Kontynuowane są prace remontowe pokładów rusztowych kotłów
WR-25 – aktualnie pokład jednego
kotła jest już wyremontowany i przyjęty do eksploatacji, dla drugiego
kotła zostały dostarczone części
i trwają prace remontowe.
4. Wykonano prace remontowe
komina, wymieniono instalację odgromową na zwężce komina na wysokości 123,5 m oraz zabezpieczono farbą zwężkę i ostatnią galerię.
5. Przeprowadzono przegląd
z przygotowania urządzeń i obiektów Centralnej Ciepłowni do eksploatacji w sezonie grzewczym
2017/2018.
6. Dostawy miału węglowego odbywają się na bieżąco. Na koniec
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września zapasy na placu węglowym ZEC wynosiły około 14 tyś. ton.
7. Dobiegły końca negocjacje dostaw węgla na rok 2018 z Polska
Grupą Górniczą (PGG) zakończone
porozumieniem co do ilości, jakości
oraz ceny miału węglowego.
8. Zakończyły się przeglądy instalacji elektrycznej niskiego napięcia
i odgromowej zgodnie z art. 62 ust.
1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane,
polegające na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej niskiego
napięcia i odgromowej w obiektach
Centralnej Ciepłowni.
9. Do końca września trwały przeglądy i pomiary instalacji średniego
napięcia w rozdzielni 15kV oraz przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pomieszczeniach węzłów własnych ZEC.
10. Zakończono realizację robót
budowlano-montażowych i dokonano odbiorów prac polegających na
budowie przyłączy sieci ciepłowni-

czej do budynków przy ulicy Mieszka I, Wileńskiej 12, Wysockiego
i Geodetów 2a.
11. Zakończono realizację robót
przy dostawie i montażu węzła ciepłowniczego w budynku przy ulicy
Geodetów 2a.
12. Zakończono realizację robót
przy dostawie i montażu 3 węzłów
ciepłowniczych w budynkach przy
ulicy Chrobrego 1, 3 i 6 na Osiedlu
Niepodległości w Wołominie w ramach zadań remontowych.
13. Przeprowadzono przegląd
z przygotowania urządzeń i obiektów Sieci i Węzłów do eksploatacji
w sezonie grzewczym 2017/2018.
14. Zakończono realizację robót
przy wykonaniu zadań remontowych: wymiana przepustnic w komorze w ulicy Kolejowej, wymiana
zaworów odwadniających w studniach w ulicach Toruńskiej i Warszawskiej, likwidacja odwodnienia
w studni w ulicy Polnej. Obecnie

trwają roboty odtworzeniowe.
15. Zakończono realizację robót
przy przebudowie odgałęzienia sieci
ciepłowniczej na terenie ZEC. Obecnie trwają prace odtworzeniowe.
16. Trwają prace budowlano-montażowe w zakresie wymiany sieci kanałowej na preizolowaną na kolonii
C na Osiedlu Niepodległości wraz
z przyłączem do budynku przy ulicy
Mieszka I 10.
17. Trwają prace budowlano-montażowe w zakresie budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku
LEROY MERLIN przy ulicy Geodetów.
18. Trwają prace przy rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
i zmierzające do podpisania umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych przy budowie sieci
i przyłączy do budynków przy ulicy
Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 12
i Traugutta w Wołominie. Planowany
termin realizacji – do końca 2017 r.
19. Trwają prace projektowe dla
potrzeb:
–b
 udowy magistrali ciepłowniczej
położonej przy Alei Armii Krajowej,
– budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Kościelnej oraz
Chrobrego,
– budowy sieci pierścieniowej na
Osiedlu Słoneczna,
–p
 rzebudowy sieci i przyłączy na terenie ZEC w kierunku Nowych Lipin,
– budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Nowej 2.
20. Realizowane są remonty wynikające z planów inwestycyjno-remontowych na rok 2017.
21. Trwa legalizacja liczników ciepła zgodnie z wymogami prawa.
22. Trwa bieżąca realizacja zgłoszeń Odbiorców.

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

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie w ramach podpisanej
umowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 05.10.2016 roku
realizuje projekt pt. „Modernizacja i remont istniejącej infrastruktury oraz budowa urządzeń kanalizacji
sanitarnej w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Całkowita
wartość projektu 7 926 567,48 PLN. Poziom dofinansowania z Funduszu Spójności 3 512 224,48 PLN.
Obecnie trwają prace przy remoncie istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej w Alei Armii Krajowej,
w ul. Kobyłkowskiej (teren osiedla)
oraz kanału sanitarnego betonowego w ul. Gryczanej w Wołominie i renowacji studni w Alei Armii
Krajowej, ul. Kobyłkowskiej (teren
osiedla), Batorego, Sikorskiego
i Gryczanej. Przedmiotowe prace
mają na celu m.in. ograniczenie
infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej oraz eksfiltrację
przepływających ścieków do gruntu.
Uszczelnienie kanałów oraz studni
kanalizacyjnych pozwoli zarówno
odciążyć oczyszczalnie ścieków jak
również wpłynie m.in. na eliminację
zjawiska zapadania się nawierzchni jezdni. W ramach ww. projektu
ogłoszono także przetarg na przebudowę reaktora biologicznego
BIOMIX na zbiornik retencyjny wraz

z podczyszczaniem mechanicznym
ścieków. Celem inwestycji jest wykorzystanie kubatury istniejącego
na Oczyszczalni Ścieków „Krym”,
a wyłączonego w 2010 roku z eksploatacji, obiektu „BIOMIX” na potrzeby retencjonowania ścieków
deszczowych dopływających do
oczyszczalni w czasie intensywnych
opadów deszczu. Realizacja tego
zadania zwiększy istotną podczas

nawalnych opadów deszczu pojemność retencyjną oczyszczalni
oraz zabezpieczy biologiczny ciąg
oczyszczania ścieków przed tzw.
„wypłukaniem” osadu czynnego.
Posiadanie zbiornika retencyjnego znacznie ograniczy zakłócenia
efektywności pracy oczyszczalni
podczas planowanych przerw remontowych biologicznego ciągu
oczyszczania ścieków.

Oprócz prac związanych z ww.
projektem Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje na terenie Gminy.
Obecnie trwają prace przy:
• budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków sanitarnych, przewodem
tłocznym i odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ulicy Księżycowej,
Gwiaździstej i Letniskowej w Zagościńcu,
• budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków sanitarnych, przewodem
tłocznym i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz wodociągowymi
w ulicy Marszałkowskiej w Wołominie – Etap I i II.
Trwające prace mają na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców Gminy Wołomin.
Opracowała: Elżbieta Płaczek
Dział Inwestycji

Mówimy jak jest
– o jakości wody w wołomińskich kranach
Kwestia brudnej wody to ostatnio problem zgłaszany
przez wielu mieszkańców naszej gminy. Skąd pogorszenie jej jakości?
Rok 2017 to dla PWiK czas wielu
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzonych intensywnie
na terenie miasta i gminy Wołomin.
Szczególnie w rejonie budowanych
tuneli kolejowych. Przebudowywane lub wymieniane były istniejące
sieci w ul. Sasina, Przejazd, Wilsona, Zakładowej, Wileńskiej, Alei
Niepodległości, Szosie Jadowskiej
i Legionów. Wymieniane fragmenty
rurociągów wykonane były ze stali,
żeliwa lub azbestocementu, czyli
z materiałów o dużej awaryjności,
które na porowatych ściankach gromadzą trudny do usunięcia osad.
Dodatkowo na wszystkich ulicach
gdzie prowadzono budowy lub remonty nawierzchni, uzupełniana
była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, by zapewnienić niezawodność jej działania, a tym samym
komfort życia mieszkańców.
Realizacja ww. prac wiązała się
z licznymi zamknięciami wody na
remontowanych fragmentach sieci,
często w kilku miejscach jednocześnie. Zmieniające się kierunki
przepływu wody w sieci oraz jej
nadmierna prędkość spowodowana dużymi rozbiorami w okresie

wysokich temperatur, miejscowo
wywołały wtórne zanieczyszczenie
wody. Na wszystkie zgłoszenia od
mieszkańców dotyczące pogorszenia się jakości wody w sieci, służby
pogotowia wodociągowego reagują
niezwłocznie. Płukane są wówczas
sieci w okolicy miejsca zgłoszenia
oraz, gdy jest taka możliwość, wykonywane są płukania przyłączy wodociągowych. Niestety nie zawsze
istnieje techniczna możliwość wypłukania sieci i instalacji wewnętrznych, szczególnie tych zasilających
budownictwo wielorodzinne.
Parametry fizyko-chemiczne wody
dostarczanej ze stacji uzdatniania
wody eksploatowanej przez PWiK są
zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Jakość wody zarówno na
stacji uzdatniania, jak i w sieci wodociągowej objęta jest monitoringiem
laboratorium PWiK oraz Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wołominie. Monitorowane punkty poboru wody zlokalizowane są
w różnych miejscach zasilanego obszaru, tak aby kontrolą objąć całą
sieć wodociągową.
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W celu poprawy jakości dostarczanej wody, oprócz punktowego
płukania wodociągu w miejscach
zgłoszeń, PWiK przygotowuje się
do realizacji systematycznego,
kompleksowego oczyszczenia sieci
wodociągowej. Oprócz płukań sieci
wodociągowej, obecnie bezpośrednio przekładających się na poprawę
jakości wody w kranie, PWiK realizuje i planuje szereg działań inwestycyjnych w sektorze zaopatrzenia
w wodę, których celem jest stałe
podnoszenie jakości usług świadczonych przez Spółkę. Do tych
działań należą inwestycje w: system
inteligentnego zarządzania siecią
wodociągową, Ujęcia Wody i Stacje Uzdatniania Wody. W ramach
systemu inteligentnego zarządzania
siecią wodociągową PWiK wdraża
i rozwija platformę GIS oraz model
hydrauliczny sieci wodociągowej.
GIS w sektorze wodnym służy do
planowania, rejestracji oraz monitoringu prac eksploatacyjnych na
sieci wodociągowej. Analiza historii rejestrowanych prac i zdarzeń,
umożliwi wychwycenie najbardziej
problematycznych odcinków sieci,
a następnie zaplanowanie odpo-

wiednich działań. Zadaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej jest pomoc w zrównoważonym
zarządzaniu siecią wodociągową
w zakresie: regulacji przepływów
i ciśnień, doboru średnic rurociągów
i urządzeń technicznych, wykrywania awarii, rozbudowy sieci itp.
Szczegóły tych i innych działań realizowanych przez PWiK
znajdziecie Państwo na stronie
internetowej
Przedsiębiorstwa:
www.pwik.wolomin.pl.
Opracował: Piotr Orych
– Starszy Mistrz Grupy Eksploatacji
Stacji i Sieci Wodociągowych
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Nocna i świąteczna pomoc
lekarska w powiecie wołomińskim
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo
w dni ustawowo wolne od pracy.
Zasady korzystania z Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
od 1 października 2017 r.

W razie nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia
pacjent może udać się po pomoc
do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do
którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach
medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki
w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie
życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni
może znacząco niekorzystnie
wpłynąć na stan zdrowia.

Zgodnie z komunikatem Narodowego
Funduszu
Zdrowia
od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
na terenie powiatu wołomińskiego
realizują:
1.
Centrum Medyczne
im. Bitwy warszawskiej 1920 r.
w Radzyminie

– Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej;
Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 17
22 760 72 29;
22 760 72 30
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11 października br.
ogłoszono wyniki konkursu
w sprawie przyznania
w 2017 roku
jednorazowych
stypendiów naukowych
dla wybitnie uzdolnionych
absolwentów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
zamieszkałych na terenie
gminy Wołomin.

2.

Szpital Powiatowy
w Wołominie

– Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Wołomin, ul.Gdyńska 1/3
Wołomin, ul. Sasina 15
22 773 56 89
3.

NZOZ Bennesa s.c.

Zielonka, ul. Dziennikarska 4
22 781 91 61

Pełen spis placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (także w formacie *.xls) można znaleźć na stronach
mazowieckiego NFZ pod adresem: www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiatecznaopieka-zdrowotna/

Stypendia
dla wybitnie
uzdolnionych
absolwentów

Ze względu na zmiany organizacyjne w naszych szkołach,
w tym roku wpłynęły zgłoszenia tylko od absolwentów szkół
gimnazjalnych. Wyniki naszej
młodzieży robią wrażenie – na
podstawie rekomendacji Komisji
stypendialnej podjęto decyzję
o przyznaniu sześciu stypendiów,
które otrzymały: Zuzanna Kulesza, Zuzanna Tabor, Aleksandra
Lach, Julia Moszkowska, Wiktoria
Jachacy i Dominika Łukijaniuk.
Wszystkim stypendystkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Wołomin po godzinach
Minął rok od otwarcia Galerii Wołomin
6 października 2016 roku uroczyście przecięto wstęgę, otwierając tym samym Galerię Wołomin,
udostępniającą mieszkańcom i gościom Wołomina szeroką ofertę handlowo-usługowo-rozrywkową.
Galeria Wołomin zlokalizowana jest
u zbiegu ulic Armii Krajowej i Geodetów. Liczne atrakcje, wydarzenia specjalne oraz inwestycje w infrastrukturę stale uatrakcyjniają Klientom
zakupy i angażują do wspólnego
działania lokalne społeczności. Po
11 miesiącach od rozpoczęcia działania w Galerii świętowano otwarcie
Parku Handlowego.
Dziś Galeria funkcjonuje na powierzchni około 30 tys. m2, liczy
ponad 80 sklepów i punktów usługowych, restauracje, klub fitness
i hipermarket spożywczy. Najnowsze
produkcje filmowe Klienci Galerii
Wołomin mogą oglądać w 4 salowym kinie. To właśnie te miejsca
sprawiają, że Galeria cieszy się popularnością i jest licznie odwiedzana
przez Wołominiaków.

O podsumowanie pierwszego
roku działalności poprosiliśmy
panią Małgorzatę Rupert,
dyrektor Galerii

Galeria Wołomin jako punkt zakupów i spędzania wolnego czasu w
gronie przyjaciół i rodziny jest miejscem wyjątkowo lubianym. To jedyna tego rodzaju galeria handlowa
w mieście. Od momentu powstania obiektu mieszkańcy Wołomina sąsiednich gmin nie muszą już
tracić czasu na stanie w korkach i
dojazdy do galerii handlowych, oddalonych o kilkanaście kilometrów
od ich miejsca zamieszkania. W Ga-

skim Domu Kultury, a także wyjątkowe zabawy dla dzieci. Obchodom urodzin towarzyszyła akcja
pro-sprzedażowa „Graj o kasę
ukrytą w lodzie”, w ramach której
klienci mogli powalczyć o bony zakupowe zamrożone w wielkiej bryle
lodu. Dziękujemy za wspólne świętowanie wszystkim Gościom, którzy
w dniu urodzin odwiedzili Galerię
i brali udział w jubileuszowych niespodziankach!

lerii Wołomin każdy znajdzie ofertę
dla siebie niezależnie od wieku,
zainteresowań czy potrzeb. Wśród
obecnych najemców znajdują się
cenione, sieciowe marki odzieżowe. Ofertę odzieżową uzupełniają
drogerie, salony z wyposażeniem
wnętrz, sklepy elektroniczne oraz
sklep z ekologiczną żywnością.
W przestrzeniach restauracyjnych
znajdziemy popularne sieci gastronomiczne.
Lokalizacja Galerii tuż przy stacji
Wołomin Słoneczna jest niewątpliwym atutem, usprawniającym codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Osoby podróżujące do pracy
kolejką mają łatwy dostęp do szybkich i wygodnych zakupów. Sam
obiekt oferuje blisko 830 bezpłat-

nych miejsc parkingowych.
Kolejny rok dla Galerii zapowiada
się równie ciekawie. Już na przełomie obecnego i 2018 roku planowane jest duże otwarcie sklepu Leroy Merlin Polska. Otwarciu sklepu
będzie towarzyszyć specjalna oferta promocyjna.
W sobotę 14 października w Galerii Wołomin w atmosferze dobrej
zabawy i pozytywnych emocji świętowano pierwsze urodziny obiektu.
Najemcy przygotowali dla Klientów
specjalne rabaty i oferty. Z okazji
urodzin na specjalnej scenie pojawiły się gwiazdy, m.in. Stefano Terrazzino ze specjalnym programem artystycznym, odbyły się pokazy tańca
i śpiewu, występy lokalnych grup
artystycznych zrzeszonych w Miej-

Inwestorami Galerii Wołomin są
Rockcastle Global Real Estate Company Limited, obecnie NEPI Rockcastle plc i Acteeum Group. Obiekt
zarządzany jest przez CBRE.
Więcej informacji na temat
Galerii Wołomin można znaleźć na:
www.galeriawolomin.pl

Wydarzenia
minionego roku:
•B
 lack Friday – jedyny taki w roku

dzień rabatów.

•B
 ombkowe Mikołajki – spotkania

najmłodszych ze Świętym
Mikołajem i warsztaty robienia
bombek.

•C
 ykliczne akcje oddawania krwi.

Uwaga! Kolejna planowana jest już
w grudniu 2017.
•A
 kcja mammobus – bezpłatne
badania piersi dla pań.
•P
 rzedświąteczna akcja wymiany
paragonu na: choinkę, świeczki

czy pakowanie prezentów.

•A
 ukcja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, wspólna

realizacja przy współpracy ze
sztabem z Wołomina.
•D
 zień Kobiet, czyli pokazy mody,
organizowane przez najemców
Galerii i akcja – wymień paragon
na zabiegi upiększające czy
vouchery na zakupy.
•W
 ystawa gigantycznych
pisanek, przygotowanych

przez dzieci z 9 wołomińskich
przedszkoli.

•U
 dział w obchodach Dni
Wołomina z wystawą Zaginiony

Świat Dinozaurów.

•W
 eekend świętowania Dnia
Dziecka – budowanie kolorowego

świata z Mega Blocks.

•H
 uczne otwarcie Parku
Handlowego.
•A
 kcja „Witaj Szkoło” z wymianą

paragonów na produkty szkolne.

•W
 arsztaty dla dzieci na temat
bezpieczeństwa z udziałem

Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

Podsumowanie pierwszego roku istnienia Galerii Wołomin: otwarcie 4-salowego kina Helios w lutym br.,

otwarcie Parku Handlowego i poszerzenie oferty centrum o nowe sklepy z kategorii gospodarstwa domowego,
elektroniki i wystroju wnętrz, akcje i wydarzenia tematyczne dla Klientów niemal w każdym miesiącu istnienia.
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•Ś
 więtowanie pierwszego roku
Galerii i urodzinowe niespodzianki

dla Klientów.
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