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Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
centrala tel.: 22 763 30 00, fax: 22 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org
czynny
poniedziałek: 9:00–19:00
wtorek-czwartek: 8:00–16:00
piątek: 8:00–14:00
KASA Urzędu czynna
poniedziałek: 9:00–18:30
(przerwa 13:00–13:25)
wtorek–czwartek: 8:00–15:15
(przerwa 13:00–13:25)
piątek: 8:00–13:15
(przerwa 11:00–11:25)
Nr rachunku bankowego:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Drodzy Mieszkańcy,
Minęły już trzy lata mojej intensywnej pracy na
stanowisku burmistrza Wołomina. To dobry czas
na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tej
kadencji. Gdybym miała opisać tę trzyletnią pracę jednym słowem byłoby to słowo „budowa”.
Wybudowaliśmy wiele kilometrów nowych
dróg, chodników i sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Zmieniliśmy część oświetlenia miejskiego
na tańsze i skuteczniejsze oświetlenie LED.
Otworzyliśmy dwa parkingi „Parkuj i Jedź” przy
stacji kolejowej Wołomin i Wołomin Słoneczna,
a trzeci parking w Duczkach jest już projektowany. Dzieci korzystają z rozbudowanej na miarę
XXI wieku Szkoły Podstawowej nr 3, nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej, wyremontowanego Przedszkola
nr 10 im. Misia Uszatka oraz nowych boisk sportowych przy I LO w Wołominie i przy Szkole Podstawowej w Majdanie. Pozyskaliśmy środki na
termomodernizację budynku szkoły nr 5 i szkoły
w Czarnej, dzięki czemu ich utrzymanie będzie
teraz znacznie tańsze. Place zabaw przeszły
gruntowną metamorfozę stając się naszą radością i dumą. Zaaranżowaliśmy przestrzeń miejską tworząc nowe, funkcjonalne parki i pasaże. Niedługo zakończymy budowę Parku „Nad
Łąkami”. Zalany zielenią teren położony nad
malowniczym stawem będzie wspaniałą wizytówką naszego miasta.

Dużo zaangażowania włożyliśmy
w budowanie relacji z mieszkańcami

Zaczęliśmy od przywrócenia Wspólnego Biletu, który był tematem zaniedbanym przez
poprzednie władze i wywołał falę ogromnego
społecznego niezadowolenia. Wywiązaliśmy
się z obietnicy już w 2016 r. – pierwszym roku
kadencji. Wprowadziliśmy udogodnienia dla
mieszkańców w postaci wydłużenia godzin
pracy urzędu czy zwiększenia liczby miejsc
parkingowych wokół niego. Zaczęliśmy konsultować wszystkie ważne tematy społeczne
i angażować mieszkańców w działania na
rzecz gminy. Efekty tej współpracy widoczne są
w ustaleniach dotyczących MZO, programie rewitalizacji, funkcjonowaniu Wołomińskiej Rady
Seniorów czy Rady Sportu. Wynikiem budowania
zaangażowanego społeczeństwa jest też ilość
i pomysłowość zgłaszanych corocznie projektów do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, które z radością realizujemy.
Budując relacje nie zapomnieliśmy o więziach
ponadregionalnych i międzynarodowych. Nawią-
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zaliśmy przyjacielskie stosunki z Francją, Węgrami i Finlandią. Jesteśmy aktywnym członkiem
Związku Miast Polskich. Utrzymujemy bliskie stosunki ze stolicą. Wiemy, że wiele inwestycji możemy zrealizować dzięki wspólnym celom i działaniom. Kontynuujemy kampanię Czas na Muzeum
Bitwy Warszawskiej 1920 r. mając już w ręku list
intencyjny potwierdzający jego wybudowanie.

Sukcesy cieszą, dają siłę i motywują do
pracy. Nie zatrzymujemy się – działamy

Budujemy lepszą rzeczywistość dla mieszkańców. Szczególną uwagę zwracamy na potrzeby
osób starszych. Otworzyliśmy Dzienny Dom Senior-Wigor. Wkrótce dla wołomińskich emerytów
zaadaptujemy budynek przy ul. Legionów 31.
Wprowadziliśmy Wołomińską Kartę Seniora, prowadzimy akcję Koperta Życia i Remont dla Seniora. Pamiętamy o zdrowiu naszych mieszkańców.
W ramach profilaktyki onkologicznej przebadaliśmy dzieci w projektach „Nie nowotworom
u dzieci” oraz „Przesiewowe badania małych
brzuszków”. W Wołominie systematycznie gościmy mammobus. Wsparliśmy akcję przesiewowego badania USG piersi. Dofinansowaliśmy
edukację kobiet ciężarnych i program „Rodzicielskie ABC”. Prowadzimy regularne pomiary cukru
i ciśnienia krwi. W samym 2017 roku sfinansowaliśmy szczepienia dla 160 dzieci przeciwko meningokokom oraz szczepienia przeciwko grypie
dla 900 osób po 65 roku życia.
Nie zapominamy o bezpieczeństwie. Włączyliśmy się w społeczną akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zmodernizowaliśmy oświetlenie na części
trudnych przejść, a poprawa widoczności na kolejnych jest naszym priorytetem na 2018 rok. Dofinansowaliśmy gminne Ochotnicze Straże Pożarne. Rozwinęliśmy monitoring miejski. Dzięki tym
działaniom wszyscy czujemy się bezpieczniej.
Podsumowując poszczególne etapy naszej
trzyletniej budowy wyłania się wspaniały widok
– Wołomin piękniejszy, lepiej zorganizowany,
z rosnącym potencjałem. To efekt ambitnego,
konsekwentnie realizowanego planu i codziennej,
ciężkiej pracy. Dzięki współpracy, porozumieniu
samorządowców i mieszkańców możemy
osiągnąć jeszcze więcej w przyszłości.

Burmistrz Wołomina

Nr rachunku bankowego
do opłaty skarbowej:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013
Centrum Obsługi Mieszkańców
Stanowiska Podawcze
(stanowiska 2, 3)
tel.: 22 763 30 01 i 04,
Dowody osobiste
(stanowiska 4, 5, 6)
tel.: 22 763 30 81 i 82
Sprawy meldunkowe
(stanowiska 7, 8)
tel.: 22 763 30 83 i 84
Podatki i opłaty lokalne
(stanowiska 9, 10)
tel.: 22 763 30 91
Kasa
(stanowisko 11)
tel.: 22 763 30 41
Stanowiska ds. Ewidencji
Działalności Gospodarczej
(stanowiska 12, 13)
tel.: 22 763 30 70
Punkt zapytań i interwencji
mieszkańców
(parter Urzędu Miejskiego)
tel.: 22 763 30 61
Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego
w Wołominie (miesięcznik)
ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin
www.wolomin.org
www.facebook.com/wolomin
www.naszwolomin.pl
Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o.
Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie
wydawany jest zgodnie z art. 61 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 2018 roku
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn.zm.):
Burmistrz informuje mieszkańców gminy
o założeniach projektu budżetu, kierunkach
polityki społecznej i gospodarczej
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Mapa Inwestycji
– nowa aplikacja dla mieszkańców
inwestycje.wolomin.org

Mieszkańcy naszej gminy mają do dyspozycji nowe narzędzie
– Mapę Inwestycji, w której znajdą wykaz inwestycji zrealizowanych przez
gminę Wołomin. W przystępnej oraz czytelnej formie prezentowane są na
mapie gminy lokalizacje, gdzie dokonano ważnego remontu,
budowy lub zorganizowano wydarzenie miejskie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w serwisie można również znaleźć lokalizacje projektów zgłoszonych przez mieszkańców
w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje miejsce mają także działania sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego oraz drobne, ale jakże istotne dla społeczności lokalnej
działania/eventy. Chcemy, aby Mapa pokazywała
jak wiele zmienia się w naszej gminie.

Jak działa serwis?

Dzięki prostemu i intuicyjnemu układowi treści,
nawigacja po serwisie jest prosta i bezproblemowa. Po prawej stronie ekranu znajduje się menu,

w ramach którego można wybrać jedną lub więcej
kategorii inwestycji oraz rok jej realizacji. Wybór
natychmiast zostanie zwizualizowany na mapie
gminy. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnej inwestycji wystarczy kliknąć na jej ikonkę. Pokaże
się również wstępny opis i podstawowe dane:
• rok ukończenia inwestycji,
• wartość inwestycji,
• kwota dofinansowania, jeśli gmina pozyskała
dofinansowanie na realizację tego konkretnego projektu.
Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem
naszej witryny i dodajemy projekty realizowane w naszej gminie. Zapraszamy do zgłaszania

uwag oraz współtworzenia serwisu na adres:
redakcja@wolomin.org.pl

Plany, zadania, inwestycje 2018
W ciągu ostatnich trzech lat Wołomin zyskał nowe, lepsze oblicze.
2018 rok będzie równie ambitny. Nasz tegoroczny plan inwestycyjny
zawiera kilkadziesiąt pozycji i rekordowy budżet – aż 37 milionów.
W 2018 roku kontynuujemy roboty budowlane
na ulicach: Spokojnej, Szpitalnej i Traugutta (na
odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego).
Przebudujemy ul. Mickiewicza od ul. 1 Maja do ul.
Matejki. Wprowadziliśmy wykonawcę na ul. Teligi.
Ukończymy termomodernizację budynku szkoły nr
5 oraz szkoły w Czarnej. Dokonamy adaptacji lokalu dla wołomińskich seniorów przy ul. Legionów
31. Stworzymy miejsce spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach. Zmodernizujemy oświetlenie na
osiedlu Niepodległości oraz zakończymy budowę
pięknego parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich.
W fazie projektu jest budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach, budowa
ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie. Przebudowa ul. Błońskiej,
Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej. Budowa ul. Duczkowskiej, Leszczyńskiej
oraz przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku
od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej.
Realizujemy również zadania inwestycyjne
w celu zagospodarowania terenu gminy Wołomin
wzdłuż linii kolejowej PKP. W pierwszym kwartale
2018 roku ogłosimy przetarg w celu wyłonienia
wykonawcy rozbudowy ul. Złotej na odcinku od
al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie.
Projekt zakłada budowę jezdni, obustronnych
chodników, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. W II kwartale
2018 roku rozpoczniemy procedurę przetargową
na budowę ul. Przytorowej w Duczkach. Projekt
ten zakłada budowę ul. Przytorowej z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Willowej
do ul. Kolorowej z budową parkingu typu „Parkuj i Jedź” wraz ze wszystkimi udogodnieniami.
W III kwartale ogłosimy przetarg na budowę ciąW W W . N A S Z W O L O M I N . P L

gu pieszo-rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego. Projekt zakłada
utwardzenie terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami.
Zaprosiliśmy chętnych do składania ofert na
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo–
kosztorysowej na „Modernizację pomieszczenia
OSIR z przeznaczeniem na szatnię”. Zawarliśmy
umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wydzielenia i oddymiania klatki schodowej w budynku Miejskiego
Domu Kultury.
Negocjujemy i współpracujemy z odpowiednimi organami województwa w zakresie poprawy
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich przebiegających przez gminę Wołomin. Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje dodatkowe, specjalistyczne oświetlenie na przejściu dla
pieszych przy ul. 1 Maja i ul. Brzozowej. Wykona
nowe – grubowarstwowe oznakowanie poziome
(malowanie pasów i linii) w celu zwiększenia widoczności dla kierowców. Gmina wybuduje przyłącze energetyczne dla zasilenia dodatkowego
oświetlenia przejścia oraz zainstaluje na wysięgnikach kamery monitoringu miejskiego. Zmiany
wprowadzimy również na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Wileńską. Tu, jeśli znajdą się środki
finansowe, których chwilowo brakuje w budżecie
inwestycyjnym MZDW, powstanie bezkolizyjne
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Na inwestycje wydamy w obecnym roku ponad 37 milionów złotych. I chcemy więcej, dlatego w 2018 r. złożymy wnioski na pozyskanie
kolejnych, możliwie najwyższych, środków na
dalsze inwestycje. Stojąc u progu wielkich historycznych rocznic (100-lecia naszego miasta,

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji
Zwiększamy liczbę inwestycji
2012 r.

53

2013 r.

47

2014 r.

56

2015 r.

64

2016 r.
2017 r.

101

119

wzrost liczby
inwestycji o

82%

odzyskania niepodległości, uzyskania praw
wyborczych kobiet oraz Bitwy Warszawskiej
1920 roku) możemy być dumni, z tego w jakim
kierunku rozwija się nasza gmina. Będziemy
świętować w mieście nowoczesnym, funkcjonalnym, pięknym i bezpiecznym.
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Woda w dobrej cenie

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji
Zwiększyliśmy wydatki
na cele inwestycyjne

16,5
mln
zł

37
24 26 mln
mln mln zł
zł
zł

2015 r.

2016 r.

2017 r. 2018 r.*

wzrost o 124%
*planowane

Inwestycje PWiK

W ostatnich 3 latach wybudowaliśmy:
 około 22,4 km sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w tym
12 przepompowni ścieków

 6,8 km sieci kanalizacyjnej deszczowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w tym 3 przepompownie
 23 km sieci wodociągowej
 pozyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości ponad 8 mln zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie odpowiada za dostarczanie wody oraz odbiór
i oczyszczanie ścieków na terenie Wołomina i pobliskich
miejscowości. W ostatnich
latach podjęto szereg działań mających na celu podniesienie standardu usług
i rozwój sieci. W ramach inwestycji gminnych PWiK wykonuje wszelkie przyłączenia
do granicy nieruchomości.
Dobry czas dla spółki
rozpoczął się już w 2015
roku, kiedy burmistrz Elżbieta Radwan doprowadziła do obniżenia opłat
za wodę i ścieki, dzięki
czemu mieszkańcy zyskali
dodatkowe środki w domowych budżetach. Ceny
obniżono również z początkiem 2017 roku. Obecnie odbiorcy indywidualni

za m3 wody płacą 3,40 zł,
a za m3 ścieków 8,00 zł.
W ciągu ostatnich 3 lat wykonano szereg prac i remontów, a sieć wydłużyła
się o blisko 23 kilometry
sieci wodociągowej, docierając do nowych odbiorców.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołominie

Prezes Zarządu: Paweł Solis
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin
tel. 22 776 21 21
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
www.pwik.wolomin.pl

Kalendarium wydarzeń

9 grudnia

Elżbieta Radwan
Burmistrzem Wołomina

W prawie 100-letniej historii Wołomina po raz pierwszy demokratyczne
wybory samorządowe wygrała kobieta.
W drugiej turze wyborów samorządowych Elżbieta Radwan pokonała dotychczasowego burmistrza Ryszarda Madziara. Zdobyła 8,6 tysiąca głosów, co
odpowiadało ponad 52% głosów. Uroczyste ślubowanie odbyło się w obecności przedstawicieli Rady Ministrów,
Urzędu Marszałkowskiego, Starosty
Wołomińskiego, burmistrzów, wójtów
i mieszkańców.
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2014

23 grudnia

4,5 mln zł z Funduszu Spójności
dla wołomińskiego PWiK

W warszawskiej siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezes zarządu Małgorzata
Skucha i burmistrz Elżbieta Radwan wraz
z prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji podpisali umowę dofinansowania projektu budowy i remontu wołomińskiej
sieci kanalizacyjnej oraz remontu urządzeń
technicznych PWiK. Pieniądze zostały przeznaczone również na zakup nowych samochodów do obsługi kanalizacji sanitarnej.
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Warto rozmawiać
nawet na trudne tematy
W spadku po poprzedniej władzy burmistrz Elżbieta Radwan
otrzymała instalację w trakcie rozbudowy, która wywoływała
gwałtowne protesty wśród mieszkańców. Rozwiązanie tej
patowej sytuacji stało się jednym z priorytetów nowej władzy.
Celem było utrzymanie
Miejskiego Zakładu Oczyszczania i miejsc pracy przy
jednoczesnym zmniejszeniu
uciążliwości nowo powstającego Zakładu Zarządzania Odpadami, który według pierwotnych założeń
miał przetwarzać ponad
60 tys. ton zmieszanych
śmieci z całego regionu.
Konflikt udało się rozwiązać głównie dzięki podjęciu szerokich konsultacji społecznych zarówno
z mieszkańcami, jak i pracownikami MZO. W efekcie
powołano Społeczny Komitet Monitorujący, którego
członkowie mają zapewniony wstęp na teren zakładu.
Mogą z niego korzystać za
każdym razem, kiedy coś
wzbudzi ich niepokój. Dzięki
temu rozwiązaniu wołomiń-

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

Płacimy mniej

Dwukrotne
obniżenie cen
 wody
 ścieków

Najniższe stawki
za odbiór odpadów
odpady
segregowane/niesegregowane
ska spółka stała się jedną
z najbardziej przejrzystych
w sektorze gospodarki
odpadami
komunalnymi
w całej Polsce.
Zmieniono również profil
ZZO. Dzięki temu zamiast
najbardziej uciążliwych odpadów zmieszanych będą
tu trafiać głównie odpady
wstępnie posegregowane.

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
w Wołominie

Prezes Zarządu: Jarosław Kubała
ul. Łukasiewicza 4
05-200 Wołomin
tel. 22 318 14 92 wew. 407
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
www.mzo.wolomin.pl

To efekt prac nad gminną strategią zarządzania odpadami. Obecnie
trwają intensywne prace
nad uruchomieniem Centrum Recyclingu, dzięki
czemu śmieci będziemy
się pozbywać, zamiast
je składować. To rozwiązanie korzystne nie tylko
dla środowiska, ale także
dla osób mieszkających
w pobliżu składowiska.
Warto również zauważyć, że mimo wielu działań
podjętych w celu naprawy
sytuacji, ceny za wywóz
śmieci pozostały bez zmian
i należą do najniższych
w okolicy.

Wołomin
Zielonka
Radzymin
Wyszków
Legionowo
Pruszków

7 zł/15 zł*

10 zł/20 zł
10 zł/20 zł
12,5 zł/25 zł
10 zł/20 zł
12 zł/21 zł

*cena za 1 osobę

Obniżka stawek
podatkowych
od środków
transportowych

do 50%

Obniżka opłat
za dzierżawę

2015 Kalendarium wydarzeń
25 marca

styczeń/marzec

Przejrzyste działania
nowych władz

• z mieniono godziny pracy urzędu – w poniedziałki urząd otwarty jest do godz. 19:00,
• konsultacje społeczne w kluczowych dla
mieszkańców zagadnieniach,
• Centralny Rejestr Umów – szczegóły
umów cywilnoprawnych zawieranych
przez urząd są dostępne dla wszystkich
zainteresowanych,
• spotkania burmistrza z mieszkańcami –
jeden dzień w tygodniu poświęcony na
spotkania z mieszkańcami,
• k anał Nasz Wołomin na YouTube – sesje
Rady Miejskiej i posiedzenia komisji na
żywo,
 rofil Burmistrza Miasta na portalu spo•p
łecznościowym Facebook z możliwością
dodawania komentarzy i kierowania
bezpośrednich zapytań.

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

860 tys. zł dofinansowania
na budowę sali gimnastycznej
w Czarnej

Informację o przyznaniu 860 tysięcy złotych dofinansowania przeznaczonego na
budowę sali gimnastycznej w Czarnej,
przekazała podczas wizyty w Wołominie
Janina Ewa Orzełowska wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego. Szkoła
w Czarnej czekała na salę gimnastyczną
ponad 50 lat. Dodatkowe środki pomogły
zakończyć tę długo wyczekiwaną i wielokrotnie przekładaną inwestycję.

25 kwietnia

I edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu
Blackout w Wołominie

Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatralny.
W ciągu dwóch dni widzowie obejrzeli
11 spektakli. Na zakończenie z koncertem wystąpiła Katarzyna Groniec.
Przyszłe wydarzenia takie, jak np. Parkogranie, kino letnie, I Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka, koncer ty
Anity Lipnickiej, zespołu Bisquit, Kasi
Popowskiej, Patrycji Markowskiej czy
zespołu Enej, świadczą o tym, że wołomińska oferta kulturalna ma się dobrze!
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Większe wsparcie
dla strażaków

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji
Zwiększyliśmy
wydatki na OSP

0,32
mln zł

0,37
mln zł

0,88
mln zł

0,37
mln zł

1,04
mln zł

1,5
mln zł

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

382 000 zł

272 500 zł

182 275 zł

216 000 zł

Zwiększyliśmy
wydatki na sport

670 000 zł

222%
600 500 zł

wzrost o

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

wzrost o

2015-2017

146%

Na terenie gminy Wołomin
funkcjonuje 5 jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Umundurowane, wyposażone w specjalistyczny
sprzęt grupy ochotników,
biorą udział w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami.
Są to nasi lokalni bohaterowie, którzy dbają nie tylko
o bezpieczeństwo, ale też
służą innym w potrzebie.
W 2017 r. strażacy ochotnicy z Wołomina, Ossowa
i Majdanu przez tydzień
pomagali usuwać skutki nawałnicy w województwie pomorskim. Wzięli urlopy i pojechali jako wolontariusze,
by wesprzeć swych kolegów z OSP w miejscowości
Rytel. Spiesząc z pomocą
zabrali ze sobą niezbędny
sprzęt specjalistyczny, który
jest coraz nowocześniejszy
i liczniejszy dzięki ostatnim
dotacjom z budżetu gminy.

Jak podkreśla burmistrz
Elżbieta Radwan – musimy się czuć bezpieczni
w naszej gmin i e ,

dlatego z roku na rok zwiększamy dotacje celowe dla
OSP, czego nie robili nasi
poprzednicy lub robili to
w
stopniu niewystarczającym.

OSP Ossowie

ul. Matarewicza 150, Ossów
05-230 Kobyłka, tel: 22 786 13 70
OSP w Majdanie

OSP w Wołominie

ul. Racławicka 26, Majdan
05-200 Wołomin, tel: 22 787 41 28

ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 83 54

OSP w Starym Grabiu

OSP w Zagościńcu

ul. Cichorackiej 3, Stare Grabie
05-200 Wołomin

ul. 100-lecia 41, Zagościniec
05-200 Wołomin

Kalendarium wydarzeń
maj

Oddano hołd
założycielowi miasta

Odsłonięto tablicę poświęconą Henrykowi Woyciechowskiemu. Burmistrz
Elżbieta Radwan uczciła w ten sposób
pamięć o założycielu naszego miasta.
Człowieku, który zbudował solidny fundament pod dzisiejszy Wołomin. Upamiętniając pomysłowość i marzenia tego
zdeterminowanego człowieka możemy
dziś kontynuować jego dzieło, budując
wspólnie lepszą przyszłość dla Wołomina i czynić to miejsce lepszym do życia.

6

2015

1 czerwca

27 maja

Biblioteka Miejska
Mistrzem Promocji
Czytelnictwa

Miejska
Biblioteka
Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
została laureatem II miejsca w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”.
O tym, że w naszej bibliotece nie ma
nudy wiedzą wszyscy. Placówka organizuje dla mieszkańców liczne warsztaty i konkursy. Jest też inicjatorem
corocznego rodzinnego rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Dzięki cyklicznym spotkaniom z autorami
i znanymi osobistościami do Wołomina
zawitali m.in. Urszula Dudziak, Krzysztof Kowalewski, Daniel Olbrychski oraz
Cyber Marian.

Mieszkańcy wygrali
nowoczesny plac zabaw

Dzięki wielkiej mobilizacji lokalnej społeczności oraz wsparciu władz miasta
przy al. Armii Krajowej w Wołominie powstał nowoczesny, ogólnodostępny plac
zabaw o wartości 160 tysięcy złotych.
„Zwycięstwo w konkursie ma nie tylko
materialny wymiar w postaci placu zabaw, ale przede wszystkim jest symbolem dobrej współpracy pomiędzy mieszkańcami” – określiła burmistrz Elżbieta
Radwan. Ten plac zabaw wyznaczył też
nowe, wyższe standardy, dzięki czemu
dokonano przeglądu pozostałych placów zabaw w gminie.

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

Sprawozdanie

2015-2017

Ciepło w zgodzie z naturą

Wołomin

Sprawozdanie z trzech lat kadencji

Energię potrzebną do ogrzania domów oraz zapewnienia
ciepłej wody dla mieszkańców Wołomina i okolic wytwarza
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
Dzięki działaniom podjętym w ostatnich 3 latach
robi to w sposób coraz bardziej przyjazny dla środowiska.
Zrealizowane w tym czasie
inwestycje i remonty przyczyniły się do ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery, a także wpłynęły
na ograniczenie niskiej emisji na terenie Wołomina. Cały
czas rozbudowuje się sieć
ciepłownicza, a każde nowe
przyłączenie do miejskiej sieci to ulga dla przyrody.
Dzieje się tak ponieważ
Zakład inwestuje w rozwiązania chroniące środowisko
naturalne. Oprócz instalacji
nowego kotła WR-10, który
poprawił sprawność całej

sieci, ZEC Wołomin wykonał instalację fotowoltaiczną o mocy 5kW. Taka instalacja wytwarza rocznie ok.
4000 do 5000 kWh energii elektrycznej ze światła
dziennego.

Bezpiecznie
Dofinansowaliśmy samochody
strażackie dla OSP Wołomin 368 tys.
OSP Ossów 300 tys. zł
i OSP Stare Grabie 337 tys. zł

Obecnie ZEC dostarcza
ciepło do 621 węzłów
cieplnych, ogrzewając 615
budynków. Długość sieci ciepłowniczej wynosi
prawie 47 km.

Przekazaliśmy 50 tys. zł
na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej
na dofinansowanie zakupu
sprzętu specjalistycznego

Zakład Energetyki Cieplnej
w Wołominie Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu: Paweł Królak
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. 22 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl
www.zec.wolomin.pl

zł,

ZEC

Przekazaliśmy 50 tys. zł na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Stołecznej
Policji na dofinansowanie zakupu
dwóch radiowozów dla KPP w Wołominie

WOŁOMIN

Krok za krokiem w dobrą stronę
Przedsiębiorstwo Komunalne dba o stan techniczny i prawidłową
eksploatację budynków i lokali oraz związaną z nimi infrastrukturę.
Ostatnie wydarzenia są dowodem na to, że ich działania mogą
nawet uratować ludzkie życie.
Od jesieni 2017 roku mieszkańcy lokali komunalnych
w gminie Wołomin mogą
złożyć wniosek o zainstalowanie w mieszkaniu czujnika
czadu. To podstępny zabójca, którego nie widać i nie
czuć. Jest wysoce toksyczny
i zwłaszcza w sezonie grzewczym zbiera obfite żniwo. Na

początku lutego 2018 roku
dotarł do nas sygnał o uruchomieniu czujnika w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza.
Zaalarmowani mieszkańcy
natychmiast opuścili budynek, dzięki czemu ta historia
zakończyła się dobrze.
Burmistrz Elżbieta Radwan przy tej okazji po

raz kolejny zachęcała do
skorzystania z bezpłatnych
czujników czadu.
– Jak zawsze proszę wszystkich o informowanie swoich
sąsiadów o możliwości skorzystania z programu – apelowała. Wnioski można składać
bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Instalacja czujników czadu
to krok w stronę poprawienia bezpieczeństwa najemców lokali komunalnych.
Działania, które wpłyną na
poprawę warunków mieszkaniowych to także stopnio-

we podłączanie budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zapewnianie
mieszkańcom dostępu do
przyłączy wodociągowych
oraz kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o

Prezes Zarządu: Adam Jaczewski
al. Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
tel. 22 787 75 95
e-mail: pk@pk.wolomin.pl
www.pk.wolomin.pl

2015 Kalendarium wydarzeń
lipiec

Łatwiejsze parkowanie
przy urzędzie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców przeorganizowano miejsca
parkingowe należące do wołomińskiego
magistratu. Dzięki temu wydzielono 57
miejsc parkingowych przeznaczonych dla
klientów urzędu. Czas parkowania ograniczono do 60 minut. Zmiana organizacji
ruchu wynikała z niedostatecznej liczby miejsc, które często były zajmowane
przez osoby korzystające z komunikacji
publicznej.

11 sierpnia

3 mln zł na rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 3
w Wołominie

Miasto wygospodarowało 3 mln zł na
nową salę gimnastyczną pomimo braku
środków na ten cel w pierwszej wersji
budżetu na rok 2015. Pozwoliło to doprowadzić do końca rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Oprócz sali gimnastycznej
powstały nowe sale lekcyjne, szatnia i nowoczesna elewacja. Wartość całej inwestycji to ponad 7 milionów złotych.

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

25 września

Sprawy urzędowe
możliwe do załatwienia
bez wychodzenia z domu

Marzenie wielu, aby chociaż część
spraw urzędowych załatwiać przez Internet w dowolnym czasie właśnie się spełniło. Wołomin jako pierwszy samorząd
uruchomił Centrum Aktywności Cyfrowej
(CAC). Punkt ma zachęcić do korzystania z e-administracji, czyli Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej
(w skrócie ePUAP). Dzięki tej platformie
obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe nie wychodząc
z domu. Ci, którzy jednak wybiorą się do
urzędu od października 2016 roku mogą
dokonywać opłat kartą, a od grudnia
również smartfonem.
We wszystkich trzech e-usługach Wołomin
jest prekursorem na Mazowszu.
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Dla dzieci

2015-2017

Kulturalny Wołomin
Miejski Dom Kultury to nie tylko budynek, który stoi w centrum
miasta. To przede wszystkim energia, działanie oraz otwartość.
Wśród 41 sekcji zainteresowań każdy znajdzie coś dla siebie.
Ewa Farna oraz Zenon Martyniuk.
Potężną dawkę kultury zapewniły mieszkańcom również koncerty i spektakle:
zespołu T.Love, występy
teatru Pijana Sypialnia, wieczory operetkowe (występowali m.in.: Urszula Piwnica,
Witold Matulka), wieczory
kabaretowe, spektakle teatralne (np. „Żona do adopcji”, „Ratuj się kto rodzi”).
Organizowane są również
mniejsze wydarzenia plenerowe. Na terenie gminy odbyły się m.in.: Piknik Francuski,
Piknik Węgierski, Imieniny
Sławka, Dzień Dziecka. Jednak MDK to nie tylko imprezy, spektakle, koncerty oraz
spotkania tematyczne. To
przede wszystkim miejsce,
gdzie można rozwijać swoje
zainteresowania. Oprócz sekcji funkcjonują dwa uniwersytety: Wołomiński Uniwersytet
Trzeciego Wieku (około 250
członków) oraz Wołomiński
Uniwersytet Dziecięcy (około
100 członków).

zainwestowaliśmy blisko

14 mln zł

Rozbudowa szkoły
oraz budowa
sali sportowej w Czarnej
Rozbudowa SP nr 3
w Wołominie oraz budowa
sali gimnastycznej
Rewitalizacja boiska
sportowego przy I LO
im. W. Nałkowskiego
przy ul. Sasina w Wołominie
Boisko
wielofunkcyjne
w Majdanie
Park sportowo-rekreacyjny
przy ZS nr 2
w Wołominie
Sprawna realizacja programu

500+ wypłata świadczeń
dla 5798 dzieci

Ostatnie 3 lata to okres
intensywnego rozwoju i poszukiwań nowych rozwiązań,
które pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Wszystkie wydarzenia organizowane są pod
patronatem Burmistrz Wołomina, która wspiera działania
kulturalne na terenie gminy.
Co roku w Święto Trzech
Króli organizowany jest koncert kolęd, w którym biorą
udział gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Dla mieszkańców śpiewali m.in.: Rodzina
Pospieszalskich, Anna Wyszkoni oraz Golec uOrkiestra.
W wakacje organizowane są
koncerty na plenerowej scenie w parku Wodiczki w Wołominie (cykl Parkogranie)
oraz seanse Kina Letniego,
o repertuarze którego decydują mieszkańcy.

Corocznie organizowane
są również dwa duże wydarzenia na terenie gminy.
Dni Wołomina odbywają się
w połowie maja, a finałem
wydarzenia jest festyn miejski na Placu 3 Maja. W ciągu
3 lat zagrali dla nas: Lemon,
Kasia Popowska, Dj Wika,
Enej oraz Sound’n’Grace. Z kolei 15 sierpnia,
w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, organizowany jest Festyn Letni. Zagrali na nim m.in.: Mrozu,

Miejski Dom Kultury w Wołominie

Dyrektor: Izabela Bąk
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin
tel. 22 787 45 13
e-mail: mdk@mdkwolomin.pl
www.mdkwolomin.pl

Kalendarium wydarzeń
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Otwarcie pierwszej
w Wołominie Informatycznej
Pracowni Mobilnej

listopad

2015

Place zabaw dla najmłodszych
– jakość i bezpieczeństwo
1 grudnia

Powrócił
Wspólny Bilet

W Szkole Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie otwarto długo
wyczekiwaną Informatyczną Pracownię
Mobilną. Pracownia składa się z komputerów typu classmate, które są wydajne, nowoczesne i bezpieczne dla dzieci.
Komputery można wykorzystywać do
nauczania wszystkich przedmiotów. Zawierają podręczniki, gry dydaktyczne
i prezentacje. Nauczyciel zarządza komputerami uczniowskimi przesyłając dane,
monitorując działania i uruchamiając wybrane aplikacje. Może również przeprowadzać i oceniać testy wiedzy online.
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Uszkodzone ogrodzenia czy zniszczone urządzenia to już przeszłość wołomińskich placów zabaw. Po szczegółowej
kontroli stanu technicznego postanowiono o jak najszybszym remoncie i doposażeniu placów zabaw. Przeznaczono
na ten cel ponad pół miliona złotych.
Pojawiły się nowe huśtawki, piaskow nice, karuzele oraz uwielbiane przez
dzieci gumowe ślimaki. Dziś bezpieczne
i kolorowe place zabaw są naszą chlubą
i radością.

Bezpośrednio po wyborach samorządowych w 2014 r., nowe władze
gminy Wołomin przystąpiły do starań
o przywrócenie Wspólnego Biletu zawieszonego w lipcu 2013 r. Uchwałę
dotyczącą powrotu jednego wspólnego biletu na podróżowanie do Warszawy podjęto 26 listopada 2015 r. Nowa
umowa z ZTM będzie obowiązywała
do 2019 roku. Koszty utrzymania tego
projektu wyniosą blisko 8 mln złotych
dla wszystkich gmin. Przywrócenie
Wspólnego Biletu to nie tylko łatwiejszy
i sprawniejszy transport, ale też duża
(wynosząca około 70 złotych miesięcznie) oszczędność dla podróżujących.
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W Wołominie lubimy czytać
Wbrew powszechnej opinii, że w Polsce mało czytamy,
w Wołominie czytelnictwo ma się bardzo dobrze. To zasługa
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej,
dzięki którym mieszkańcy dostają więcej, niż tylko budynek
z książkami.
Chętnie zaglądają tu nie
tylko czytelnicy, ale również
twórcy, którzy swoje dzieła
mogą publikować na łamach „Akademii Słowa” lub
„Roczników Wołomińskich”.
Na miejscu znajdziemy tysiące woluminów, nowoczesną czytelnię multimedialną
i salę konferencyjną, w której odbywają się spotkania
z artystami.
Skoro już o twórcach
mowa, to w ostatnich latach
zawitało ich do Wołomina
wielu, a każde spotkanie
cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców. Mieliśmy okazje
gościć m.in. pisarza Janusza Leona Wiśniewskiego,
aktora Krzysztofa Kowalewskiego, wokalistkę jazzową
Urszulę Dudziak, aktora
Daniela
Olbrychskiego,
reportażystkę Magdalenę
Grzebałkowską, aktorkę Katarzynę Żak, która wystąpiła ze swoim recitalem oraz
Youtubera Cyber Mariana.
Biblioteka otwarta jest na
potrzeby czytelników w różnym wieku. Właśnie dobiegła końca pierwsza edycja
akcji „Paka dla niemowlaka”, która ma zachęcać
rodziców do wspólnej lektury z dziećmi od najmłod-

szych lat. Dla nich również
organizowane są spotkania
z ulubionymi współczesnymi autorami. Wśród gości
byli m.in. Grzegorz Kasdepke, Marcin Pałasz, Dorota
Sumińska i Joanna Żero,
Agnieszka Tyszka, Krzysztof Piersa, Przemysław Wechterowicz oraz Roksana
Jędrzejewska-Wróbel.
W jednym ze spotkań
uczestniczyła Ewa Chotomska, która wspólnie z zespołem Fasolki wystąpiła pod-

czas finału „Biblioteki pod
chmurką”. Jest to wakacyjna
akcja, podczas której na specjalnym stoisku na mieszkańców czekają wołomińscy
bibliotekarze z porcją dobrej
literatury i animacjami. Co
roku można także wybrać się
na wspólną wycieczkę połączoną z piknikiem w ramach
rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz”. W 2017 roku odbył
się po raz czwarty, a z roku
na rok zyskuje coraz więcej
zwolenników.

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji
Miejska Biblioteka Publiczna
W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
wraz z filiami znajduje się

72406 książek
1399 multimediów
W latach 2015-2017 wołomińską bibliotekę
wraz z filiami odwiedziło
ponad 213 tysięcy osób
W tym czasie użytkownicy wypożyczyli
ponad 340 tysięcy książek
i multimediów

Sukcesy, nagrody,
pozyskane fundusze
W ramach programu
„Strefa Innowacji” udało się
pozyskać dofinansowanie
w wysokości 10 tys. złotych

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Dyrektor: Izabela Bochińska
ul. Wileńska 32
05-200 Wołomin
tel. 22 776 29 53
• Filia Osiedle Niepodległości
(ul. Kazimierza Wielkiego 1, Wołomin)
• Filia Ossów (ul. Matarewicza 148, Ossów)
• Filia Zagościniec (ul. 100-lecia 41, Zagościniec)

2016 Kalendarium wydarzeń
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Rzecznik Praw Dziecka
w Wołominie

II miejsce w konkursie
„Mistrz Promocji Czytelnictwa”
Wyróżnienie w ramach projektu
grantowego „Wizyta za jeden
uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”

30 stycznia

Ela w Straży Pożarnej

luty

Wołomin liderem
w inwestycjach

Troska o dzieci to priorytet dla władz Wołomina. Na zaproszenie burmistrz Elżbiety Radwan odwiedził nas Rzecznik Praw Dziecka
– minister Marek Michalak. Podczas wizyty
rozmawiano o dzieciach i z dziećmi, o ich
potrzebach, prawach i obowiązkach. Gość
przedstawił rolę instytucji, którą reprezentuje i odpowiadał na pytania zgromadzonych.
Podkreślał, że dobro dziecka powinno być
przedmiotem troski każdego z nas. Rzecznik odwiedził również Szkołę Podstawową
nr 7 w Wołominie oraz oddział pediatryczny
Szpitala Powiatowego.

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

Gmina Wołomin dba o bezpieczeństwo
mieszkańców i przekazuje środki na działania straży pożarnej. Dzięki temu Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie wzbogaciła się o terenowy wóz gaśniczy MAN
z 3 tonowym zbiornikiem na wodę i napędem na 4 koła. Gmina Wołomin dofinansowała zakup samochodu i doposażenia
kwotą 368 tys. złotych. Druhny i druhowie ochrzcili wóz strażacki imieniem Ela.
Wóz to kolejne potężne wsparcie dla OSP.
W 2015 r. do kasy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wołominie, Starych Grabiach
i Ossowie wpłynęło z budżetu gminy
ponad ćwierć miliona złotych.

zono przetargi
Od początku roku ogłos miliona zło12,5
na projekty o wartości
in jest liderem
łom
tych. Dzięki temu Wo
tycji w powiecie.
w realizowaniu inwes
się też starania
Sukcesem zakończyły
wy ul. Grabicznej,
o dofinansowanie budo
dofinansowania
%
50
na którą pozyskano
z 6 mln złotych
że
to,
zadania. Oznacza
dżecie, wydatki
zaplanowanych w bu
wyniosą poniżej
gminy na tę inwestycję
3 milionów.
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Sprawozdanie

2015-2017

Wołomin

Koszykarki dumą gminy

Dla Seniorów

Po trzydniowym turnieju półfinałowym rozegranym
na hali wołomińskiego OSiR-u juniorki starsze awansowały
do finału Mistrzostw Polski! Już niebawem jako jeden z ośmiu
najlepszych zespołów w kraju sięgną po zwycięstwo
podczas rozgrywek w Poznaniu.

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

Senior Wigor

Dom Dziennego Pobytu
dla osób starszych,
na który pozyskaliśmy
dofinansowanie zewnętrzne

319 tys. zł

Klub Seniora

przebudowa lokalu
przy ul. Legionów

272 tys. zł

Koperta Życia
3500 szt. wydanych kopert
do końca 2017 roku

Karta Seniora
5000 wydanych kart
(do końca 2017 r.)
uprawniających osoby
powyżej 60 roku życia
do zniżek i ulg

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie udostępnia swoje
obiekty mieszkańcom oraz
lokalnym stowarzyszeniom
i klubom sportowym, dzięki czemu sport w Wołominie ma się dobrze. Sukcesy naszych koszykarek są
tego najlepszym, ale nie
jedynym dowodem.
Fani sportu w naszej gminie mają do dyspozycji pływalnię, boiska piłkarskie,
stadion z bieżnią, boisko
do siatkówki plażowej, halę
sportową i prowizoryczną
siłownię. Dzięki szerokiej
i różnorodnej ofercie każdy
znajdzie tu coś dla siebie.
Część obiektów dostępna jest w siedzibie przy
ul. Korsaka, inne usytuowane są na terenie całej gminy i można z nich korzystać
dzięki zawartym umowom.
Chętni mogą wybierać
spośród
następujących
dyscyplin: boks, brydż
sportowy, kolarstwo, koszykówka, lekka atletyka,
piłka nożna, siatkówka,
tenis, strzelectwo, karate,
a zimą korzystać z lodowiska, które usytuowane jest
na boisku w Zespole Szkół
Nr 3 przy ul. Kazimierza

Wielkiego 1 w Wołominie.
Podopieczni OSiR „Huragan” osiągają dobre wyniki, co widać w klasyfikacji
powiatów w Systemie Sportu Młodzieżowego z 2016
roku, które prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wołomin zajął 133 miejsce
(na 363 sklasyfikowane),
zaś w klasyfikacji gmin zajął 293 miejsce (na 888
sklasyfikowanych) w Polsce. Na ten sukces złożyły
się głównie wyniki młodych

koszykarek z naszej gminy.
OSiR to także miejsce
relaksu. W kwietniu 2017
roku otwarto po remoncie
strefę odnowy biologicznej,
na którą składają się grota
solna, sauny – sucha i parowa oraz studnia lodowa.
Od czasu otwarcia obiekt
przeszedł również szereg
pomniejszych remontów,
które miały na celu podniesienie komfortu korzystania
z placówki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie

Dyrektor: Bożena Matusiak
ul. Korsaka 4
05-200 Wołomin
tel. 22 787 59 26
e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl
osir.wolomin.pl

Kalendarium wydarzeń
4 kwietnia

marzec

Konsultacje społeczne
w sprawie MZO

1,5 mln zł oszczędności
w trzy miesiące

Dzięki
lepszemu
zarządzaniu,
w trzy miesiące udało się zaoszczędzić aż 1,5 miliona złotych. Taki wynik
osiągnął Wydział Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Wołominie, dzięki wyłonieniu najkorzystniejszych ofert przetargowych przy zachowaniu najwyższej
jakości usług. To pozwoliło burmistrz
Elżbiecie
Radwan
zaproponować
zmiany do budżetu i wprowadzić 8
nowych zadań inwestycyjnych.
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Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach, który
jest częścią Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Pierwsze spotkanie zgromadziło
ponad 100 osób. Dalsze prace nad rozwiązaniem sytuacji i podjęciem możliwie najlepszej decyzji prowadzone były
w ramach Lokalnego Komitetu Dialogu
(LKD). Jest to specjalnie powołana grupa
złożona z przedstawicieli mieszkańców,
pracowników MZO, urzędników i radnych.

2016

1 czerwca

Wspólny Bilet
również dla wołomińskiej
komunikacji miejskiej

Od czerwca 2016 r. posiadacze Wspólnego Biletu mogą jeździć nie tylko warszawskimi autobusami, tramwajami, metrem i Koleją Mazowiecką, ale też nową
wołomińską komunikacją miejską. Do
podróżowania po gminie i stolicy wystarczy od tej pory bilet krótkookresowy lub
Karta Miejska. Mieszkańcy gminy Wołomin mają do dyspozycji 5 linii autobusowych dziennych: L35, L36, L37, L38
i L40 oraz jedną nocną N62.

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

Sprawozdanie

2015-2017

Drugie życie
„Domu nad łąkami”

Wołomin

Znany z powieści „Dom nad łąkami” inspirował całą rodzinę
Nałkowskich. Zbudowany przez geografa i publicystę
Wacława Nałkowskiego, mieścił również
pracownię rzeźbiarską Hanny, starszej siostry Zofii.
Rodzina
Nałkowskich
wypełniała dom nie tylko
życiem, ale też aktywną
pracą twórczą. Na poddaszu swoje rzeźby tworzyła Hanna – absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Piętro niżej jej
młodsza siostra Zofia pisała
swoje książki. To tu powstał
wspomniany już „Dom nad
łąkami”, ale też „Romans
Teresy Hennert”, „Granica”
oraz dramat „Dom kobiet”.
Ojciec dziewcząt napisał tu
książki poświęcone zreformowaniu nauczania geografii, m.in. „Zarys metodyki
geografii” i „Zarys geografii
powszechnej (rozumowej)”.
Dziś w drewnianym domku
mieści się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
Miasto od ponad 25 lat
podtrzymuje pamięć o rodzinie Nałkowskich. 29 października 1992 roku oficjalnie otwarto muzeum.
Na ekspozycję składa się
pięknie
odrestaurowane
wnętrze, w którym zwiedzający mogą oglądać fotografie rodzinne, ocalały księgozbiór, mapy, dwa popiersia
oraz fortepian Zofii Nał-

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

Dla pasażera

Wspólny Bilet

utrzymany na kolejne lata

5 linii autobusowych
dziennych i 1 nocna

kowskiej. Ostatnie trzy lata
to czas, w którym Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich wzbogaciło się
o cenne pamiątki po pisarce, przeszło kolejny remont
i wydało folder z kalendarium życia i twórczości Wacława Nałkowskiego.
Dziś w „Domu nad łąkami” ponownie tętni życie,
a to wszystko za sprawą
wydarzeń kulturalnych, które są w nim organizowane.
Cykliczne letnie przedpo-

łudnia z literaturą dla dzieci, w trakcie których mali
uczestnicy poznają utwory
i ich twórców. Gościliśmy
m.in. Irenę Rybak i Annę
Ziółkowską. Dużym zainteresowaniem cieszą się
także koncerty. Wszyscy
sympatycy
niecierpliwie
czekają również na zakończenie prac nad parkiem,
w którym powstaną m.in.
specjalne ścieżki edukacyjne.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich

Dyrektor: Marzena Kubacz
ul. Nałkowskiego 17
05-200 Wołomin
tel. 22 786 22 19
e-mail: muzeum@muzeumnalkowskich.pl
www.muzeumnalkowskich.pl

na terenie całej gminy
honorujące bilety i ulgi ZTM
realne oszczędności,
bezpłatne przejazdy
dla dzieci do lat 7 oraz osób po 70 r.ż.

Szkolny bus

dla dzieci w Mostówce, Majdanie,
Cięciwie, Leśniakowiźnie, Ossowie,
Starym Grabiu, Zagościńcu i Duczkach

Zabawa i rekreacja

Od 2015 roku

doposażyliśmy i zmodernizowaliśmy
liczne place zabaw
i siłownie pod chmurką

łączna wartość

1 307 352 zł

2016 Kalendarium wydarzeń
25 czerwca

18 czerwca

Sto magnolii
na stulecie Wołomina

Z okazji zbliżającego się 100-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, w ramach projektu „Magnolia symbolem Wołomina”, posadzono 100 magnolii. Akcję
zorganizowała Fundacja Oda, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie. 18 czerwca
uhonorowane zostały kobiety – wołomińskie magnolie – które aktywnością wspierają rozwój lokalnej kultury, przedsiębiorczości i aktywizacji społecznej. Krzewy
magnolii posadziło 10 zaangażowanych
w sprawy miasta wołominianek.

W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Światowe Dni Młodzieży

Wołomin gościł blisko 400 pielgrzymów,
którzy przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Zarówno pielgrzymi,
wołomińskie parafie, rodziny, które przyjęły gości, jak i mieszkańcy miasta na
długo zapamiętają wspólnie spędzony
czas. Zwieńczeniem ŚDM w Wołominie
był koncert zespołu Gospel Rain, który zgromadził na Placu 3 Maja ponad
2 tysiące osób.
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Sprawozdanie

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji
Dla zdrowia
Przesiewowe
badanie USG
małych brzuszków
Szczepienia
przeciwko grypie
dla osób powyżej
65 roku życia

186 dzieci
17 670 zł
2376 osób
76 717 zł

Szczepienia
przeciwko
meningokokom typu C

396 osób
41 492 zł

Szkoła rodzenia
Rodzicielskie ABC

90 osób
22 500 zł

Fundacja
Ronalda McDonalda
Nie nowotworom
u dzieci

70 dzieci

2015-2017

Czekamy na Muzeum
Bitwy Warszawskiej
1920 roku
Bitwa pod Ossowem przeszła do historii jako pierwsza, która
przyniosła porażkę Armii Czerwonej w bitwie o Warszawę.
Mieszkańcy i władze gminy od lat dążą do tego, aby na dawnym
polu walk stanęło muzeum. Dziś jesteśmy tego bliżej
niż kiedykolwiek wcześniej!
Zeszły rok przyniósł wyczekiwaną debatę dotyczącą budowy Muzeum Bitwy
Warszawskiej 1920 roku.
Na słowach jednak się nie
skończyło i w sierpniu został podpisany list intencyjny dotyczący budowy filii
Muzeum Wojska Polskiego,
którym będzie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Jego otwarcie planowane jest w 100. rocznicę
wydarzeń. Pod listem podpisał się ówczesny minister
obrony narodowej Antoni
Macierewicz, co zostało
uznane za wyraźny znak,
że rząd daje zielone światło
dla tej inwestycji.

Wybudowanie
muzeum
będzie kolejnym działaniem
upamiętniającym wydarzenia z 1920 roku. Obecnie
można zwiedzać interaktywne Centrum Informacji
Turystyczno-Historycznej.
Oprócz tradycyjnych eksponatów znajdują się tu
ekrany dotykowe, infokiosk,

Samorządowa Instytucja Kultury
„Park Kulturowy – Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

ul. Matarewicza 148
05-230 Kobyłka
tel. 22 209 50 78
e-mail: biuro@ossow1920.pl
www.ossow1920.pl

wirtualny prezenter oraz kabiny odsłuchowe.
Ossowskie pola to również ważny punkt na kulturalnej
mapie
gminy.
Rocznice walk co roku
upamiętniane są podczas
miejskich festynów, podczas których występują
gwiazdy polskiej sceny
muzycznej. W ostatnich
latach mogliśmy posłuchać m.in. Mroza oraz
Zenka Martyniuka. W wydarzeniu chętnie uczestniczą całe rodziny wraz
z dziećmi, dla których organizatorzy zawsze szykują
specjalne atrakcje.

Kalendarium wydarzeń

2016

5 sierpnia

Ruszyła akcja
„Koperta Życia”

W trosce o bezpieczeństwo starszych,
przewlekle chorych i samotnych mieszkańców naszej gminy, uruchomiono
program „Koperta Życia”. W specjalnie przygotowanych kopertach należy umieścić najważniejsze informacje
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach, kontakt do najbliższych, dane
osobowe, w tym nr PESEL. Koperta powinna być przechowywana w lodówce,
która jest w prawie każdym domu. Celem akcji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i znaczne skrócenie czasu
udzielania pomocy przez pogotowie.
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29 sierpnia

Będą nowe przedszkola
w Wołominie!

W Wołominie powstaną dwa nowe
przedszkola dla 500 dzieci. Na tę informację czekali wszyscy rodzice. Choć
uruchomiono trzy dodatkowe oddziały
w przedszkolu nr 9 i nr 6 oraz przedszkolu w Duczkach, dla wszystkich chętnych miejsc nie wystarczyło. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
mieszkańców burmistrz Elżbieta Radwan
włączyła do nowych zadań inwestycyjnych
projekt przedszkola na Osiedlu Niepodległości i przedszkola przy ulicy Wiejskiej.

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

Sprawozdanie

2015-2017

Wydział Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji
Nasz wydział ma zaledwie rok, ale dzięki temu, że tworzą go
doświadczeni i pełni zaangażowania pracownicy, od początku
swojej działalności pewnie stawia swoje kroki.
Realizujemy szereg działań, które mają realny wpływ
na poprawę jakości życia
mieszkańców naszego miasta oraz mamy nadzieję na
ich pozytywne oddziaływanie na relacje międzyludzkie.
Zadania WPR można podzielić na 3 główne grupy:

da 2017 roku wdrażamy
Program Ławka, w ramach
którego na terenie rewitalizowanym postawiono 18
nowych ławek. Zajmujemy się także wydawaniem
zaświadczeń o położeniu
nieruchomości na terenie rewitalizacji (od marca
2017 roku wydaliśmy łącznie
ponad 350 zaświadczeń).

wydanych kart) i Kopert Życia. Wdrożyliśmy pilotażowy
projekt Remont dla Seniora,
który polega na świadczeniu drobnych usług naprawczych osobom starszym.

wadzimy projekty zgodnie
z przyjętym w ubiegłym
roku Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą
do 2030. Koordynujemy
działania rewitalizacyjne,
analizujemy i wytyczamy
kierunki działań w ramach realizowanych projektów wraz
z oznaczeniem ich priorytetu. Ogłaszamy konkursy dla lokalnych grup
i razem z nimi angażujemy
społeczność. Od listopa-

2. Polityka Senioralna

– koordynujemy działania
związane z wdrożeniem
Gminnej Polityki Senioralnej, zapewniamy wsparcie
organizacyjne Wołomińskiej
Radzie Seniorów i razem
z nią prowadzimy projekty
międzypokoleniowe
skierowane do mieszkańców
Wołomina. We współpracy
z Wydziałem Spraw Obywatelskich zajmujemy się także
wydawaniem Wołomińskiej
Karty Seniora (ponad 5 tys.

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

Z mieszkańcami

Budżet
Obywatelski

2016 − 12 projektów zrealizowanych
na łączną kwotę 1 030 000 zł
2017 − 22 projekty zrealizowane
na łączną kwotę blisko 1 000 000 zł
2018 − 34 projekty w trakcie realizacji
na łączną kwotę 2 000 000 zł

Konsultacje
społeczne

3. Planowanie oraz partycypacja społeczna –
1. Rewitalizacja Centrum Wołomina – pro-

Wołomin

odpowiadamy za tworzenie
i koordynację wdrażania
dokumentów
strategicznych gminy, które nakreślają kierunek rozwoju i najważniejsze cele. Czuwamy
nad procesem konsultacji
społecznych, Wołomińskim
Budżetem
Obywatelskim
pobudzamy oddolne inicjatywy mieszkańców i angażujemy się w ich realizację,
rozmawiamy z nimi i realizujemy w praktyce zasadę
współdecydowania. Ponadto administrujemy serwisem
internetowym gminy oraz
aplikacją Mapa Inwestycji.

w sprawie przyszłości
wysypiska w Lipinach Starych
 Gminny Program Rewitalizacji
 Spotkania Burmistrz Wołomina
z mieszkańcami w każdy poniedziałek
 Centralny Rejestr Umów
 Wydłużenie godzin pracy Urzędu
 Nagrywanie i transmisje na żywo
sesji Rady Miejskiej
Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji

Naczelnik: Łukasz Marek
Urząd Miejski w Wołominie, pok. 210
tel. 22 763 30 17
rewitalizacja@wolomin.org.pl
wolomin.org/rewitalizacja/
wolomin.org/budzet-obywatelski/

2016 Kalendarium wydarzeń
wrzesień

Oświata to nasza przyszłość

Wakacje w gminnych szkołach były czasem wzmożonych prac inwestycyjnych
i remontowych. Zakończyła się przebudowa
SP nr 3. W Zespole Szkół nr 2 zrealizowano projekt „Łazienki szkolne na miarę XXI
wieku”, będący jednym z zadań Budżetu Obywatelskiego. W przedszkolu nr 10
im. Misia Uszatka przeprowadzono generalny remont łazienek. W ZS nr 4 pomalowano
korytarze i przebudowano recepcję. Szkoła
w Starym Grabiu zyskała nowe szafki dla
uczniów i boisko sportowe. Nowe boisko
pojawi się także przy ZS nr 1.

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

5 października

3,5 mln zł na modernizację
i budowę kanalizacji

Zarząd PWiK i dyrekcja Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali kolejną umowę
dofinansowania w kwocie 3,5 mln złotych
na „Modernizację i remont istniejącej infrastruktury oraz budowę urządzeń kanalizacji
w Gminie Wołomin”. Zakres prac obejmie
rozbudowę i przebudowę przepompowni
ścieków „Gryczana”, przebudowę oczyszczalni ścieków „Krym” oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt inwestycji
to prawie 8 milionów złotych.

1 grudnia

Uruchomienie płatności
smartfonem

Urząd Miejski w Wołomine, jako jedyny na Mazowszu i jeden z 10 jednostek
w Polsce uruchomił usługę WebPOS
Paybynet w ramach projektu pilotażowego Krajowej Izby Rozrachunkowej.
Dzięki tej usłudze mieszkańcy mogą dokonywać opłat za pomocą smartfonów.
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Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

2015-2017

Wydział Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

Przystanek
EKOŚWIADOMI

otwarte spotkania
warsztatowo-wykładowe

Wołomińscy
Odkrywcy Przyrody

pozaszkolne bezpłatne zajęcia
przyrodnicze

Zielone Klasy
Mamy wpływ
na jakość powietrza

 dopłata do wymiany pieców
 dofinansowanie transportu
i utylizacji azbestu

Promujemy
właściwe metody
postępowania
z odpadami
Zachęcamy do sadzenia
nowych drzew

12 grudnia

Umowa na dofinansowanie
budowy parku przy Muzeum
im. Nałkowskich podpisana
Już wkrótce Wołomin zyska piękną wizytówkę
w postaci nowoczesnego parku przy wjeździe do
miasta. Gmina otrzymała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę parku przy Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Wartość całej inwestycji to blisko 7 mln złotych. Nowy park będzie oazą
zieleni, złożoną ze strefy ogrodowej i strefy parkowej.
Znajdziemy tam też pomosty nad zbiornikiem wodnym, plac zabaw dla dzieci i młodzieży oraz siedziska, kosze, tablice informacyjne i dydaktyczne. Inwestycja zakłada również budowę parkingu.
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Wydział Ochrony Środowiska wykonuje
zadania z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa na terenie naszej gminy.
Obecnie prowadzone są dwie duże akcje,
dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca oraz wywóz
i utylizację azbestu. Pracownicy organizują

również szereg imprez i konkursów dotyczących edukacji ekologicznej skierowanych
do dzieci. Prowadzą także stronę internetową www.czystywolomin.pl na której
można znaleźć wiele ciekawych informacji
dotyczących dbania o środowisko naturalne
na co dzień.

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Wołominie, pok. 303, 304, 305, 306
Naczelnik Michał Kawka
tel: 22 763 30 19

Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi i zarządza dokumentacją
dotyczącą nieruchomości na terenie gminy.
Pracownicy przygotowują i publikują wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
a także prowadzą wszelkie sprawy związane
ze scaleniem i podziałem nieruchomości,
gruntów oraz rozgraniczaniem nieruchomości. Innym obszarem działalności jest typo-

wanie i przeznaczanie obszarów na terenie
gminy pod kątem powstania specjalnych stref
aktywności inwestycyjnej lub rekreacyjnej.
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Urząd Miejski w Wołominie
pok. 217, 218, 219
Naczelnik: Tomasz Góralski
tel: 22 763 30 87

Kalendarium wydarzeń

2016

grudzień

Seniorom w Wołominie
żyje się lepiej

Widać efekty wytężonej pracy władz na rzecz wołomińskich seniorów. W listopadzie swoją inaugurację miała Wołomińska Karta Seniora, dzięki której
mieszkańcy po 60 roku życia mogą otrzymać ulgi
i rabaty od partnerów programu. 22 grudnia otwarto
Dzienny Dom Seniora „Senior-Wigor”, gdzie organizowane są zajęcia dla 15 seniorów potrzebujących
dziennej opieki. 30 grudnia rozpoczęła swoją drugą
kadencję Wołomińska Rada Seniorów, której zadaniem jest opiniowanie działań służących seniorom
oraz inicjowanie projektów przeznaczonych dla starszych mieszkańców miasta.

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

Sprawozdanie

2015-2017

Wydział Inwestycji

Wołomin

Do zadań Wydziału Inwestycji należy analiza potrzeb
inwestycyjnych gminy w oparciu m.in. o wnioski do budżetu
składane przez mieszkańców oraz jednostki organizacyjne
gminy. Na ich podstawie tworzony jest budżet inwestycyjny
na dany rok, z którego potem poszczególne zadania są
realizowane.
W latach 2015-2017 na terenie gminy
obserwowaliśmy prawdziwy boom inwestycyjny. Wybudowano lub wyremontowano
kilometry chodników, doposażono place
zabaw, a nasze szkoły przeszły gruntowną
przemianę. To tylko część działań, dzięki
którym gmina Wołomin staje się miejscem
coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom.

Najważniejsze inwestycje w 2015 r.:
• Budowa lub remont dróg i ułożenie chodników – 4,9 mln zł
• Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – 715 tys. zł
• Place zabaw i siłownie pod chmurką –
445,5 tys. zł
• Rozpoczęcie przebudowy budynku i budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie – 2 961 252 zł
• Kontynuacja budowy sali gimnastycznej
przy szkole w Czarnej – 3 247 094 zł

Najważniejsze inwestycje w 2016 r.:
• Budowa lub remont dróg i chodników –
12 mln zł
• Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – 176 553 zł
•D
 oposażenie placów zabaw na terenie
gminy, siłownie pod chmurką – 683.400 zł
• Zakończenie przebudowy budynku i budowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie – 4 068 496 zł
(tylko w 2016 r.)

•Z
 akończenie budowy sali gimnastycznej
przy szkole w Czarnej – 1 375 943 zł (tylko w 2016 r.)
• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
I LO w Wołominie– 754 900 zł
• Utworzenie dziennego domu pobytu dla
seniorów „Senior Wigor” – 349 025 zł
• Zamontowanie pierwszej automatycznej
toalety publicznej w parku Wodiczki –
200 tys. zł
Rok 2017 był kolejnym, w którym zrealizowano wiele ważnych dla mieszkańców
projektów. To kolejne kilometry ulic i chodników, ale nie tylko! Do użytku oddano m.in.
parking Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej,
zmodernizowano gabinety odnowy biologicznej na miejskiej pływalni, metamorfozę
przeszło przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie. Długo oczekiwanego remontu doczekało się również Muzeum im.
Zofii i Wacława Nałkowskich, w otoczeniu
którego powstaje park, z którego zwiedzający będą mogli korzystać już w tym roku.
Podsumowanie wszystkich miejskich inwestycji planowane jest na marzec 2018 roku,
wtedy poznamy też ich dokładny koszt.

Sprawozdanie z trzech lat kadencji

Zwiększyliśmy wydatki
na poprawę przejezdności dróg

w latach 2015-2017
wydaliśmy blisko

25 mln zł
Budowa oświetlenia drogowego
w technologii LED
2015 r.

2016 r.

2017 r.

Wydział Inwestycji

Urząd Miejski w Wołominie, pok. 207
Naczelnik: Bożena Kucharczyk
tel. 22 763 30 42

2017 Kalendarium wydarzeń
13 lutego

Drugi parking „Parkuj i Jedź”
w Wołominie
– pozyskano dodatkowe środki

Na projekt „Przebudowa parkingu Parkuj
i Jedź” przy ul. Gdyńskiej pozyskano ponad
800 tys złotych. Będzie to kolejne udogodnienie dla mieszkańców dojeżdżających samochodami do dworca kolejowego. Pierwszy parking tego typu otwarto w 2015 roku
przy stacji Wołomin Słoneczna. Parking zapewnia miejsca dla 140 samochodów osobowych oraz wiatę rowerową. Jest utwardzony, oświetlony i monitorowany. Korzystanie
z parkingów „Parkuj i Jedź” jest bezpłatne.

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

501 918 zł

613 473 zł

752 185 zł
wzrost inwestycji
o

50%

28 kwietnia

22 lutego

Przyjęto Gminny Program
Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to jeden
z najważniejszych dokumentów określających rozwój miasta na najbliższe kilkanaście lat. Program jest efektem wielu
spotkań i warsztatów z zaangażowanymi
mieszkańcami, organizacjami lokalnymi
oraz innymi instytucjami. GPR zawiera
konkretne rozwiązania i spójną wizję centrum miasta, zakłada nie tylko remonty,
ale też konkursy, aktywizację społeczno-kulturową, wspieranie przedsiębiorców
i rad osiedlowych.

Strefa odnowy biologicznej
w wołomińskiej pływalni

Odnowa biologiczna na wołomińskiej pływalni wzbogaciła się o grotę solną, łaźnię
parową, sauny suche i parowe oraz studnię
lodową. Mieszkańcy Wołomina mogą cieszyć się kompleksową strefą odnowy biologicznej i jedyną w okolicy grotą solną wraz
z kompleksem basenowym. Tu w ciszy
można się odprężyć po długim dniu. Wejście do strefy odnowy biologicznej odbywa
się w ramach biletu na pływalnię. Do użytku
została również oddana szatnia rodzinna –
to duże udogodnienie dla rodzin z dziećmi.
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Sprawozdanie

2015-2017

Wydział Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych

Wołomin

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

Wydział zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem
dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania
na inwestycje realizowane przez gminę.

Środki zewnętrzne
pozyskane na rozwój gminy

Najważniejsze projekty,
dla których udało się uzyskać dotacje:

W samym 2016 roku
uzyskaliśmy dofinansowanie

9,2 mln zł

– większe niż w poprzednich
3 latach łącznie

40

6,4

mln zł

mln zł

od 2011 r.
do 11.2014 r.

od 12.2014 r.
do 01.2018 r.

wzrost o 525%

Odpowiednie przygotowanie wniosków
daje realne szanse na pozyskanie środków
zewnętrznych, które wspierają budżet gminy
i pozwalają na zaplanowanie większego zakresu inwestycji.
Wydział Pozyskiwania Środków niejednokrotnie kreuje planowanie inwestycji
miejskich, które podnoszą komfort życia
w gminie. Zadaniem wydziału jest również
inicjowanie wykonania programów dających
w przyszłości możliwości pozyskiwania
środków. Tak było z programem rewitalizacji, którego opracowanie daje obecnie możliwość pozyskiwania funduszy na poprawę
jakości środowiska miejskiego.
Wydział priorytetowo traktuje pozyskiwanie środków na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg, budową parkingów
i centrów przesiadkowych, budową nowych
ścieżek rowerowych, tworzeniem zieleni
miejskiej, budową obiektów sportowych i rekreacyjnych, termomodernizacjami budynków użyteczności publicznej, wspieraniem
działalności szkół i przedszkoli, budową
i funkcjonowaniem domu seniora, rozwojem
e-usług, przygotowaniem nowych terenów
pod nowe inwestycje, budową i modernizacją oświetlenia miejskiego.

1. „ Budowa południowej obwodnicy miasta
Wołomina – etap I”,
2. Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie,
3. Rozbudowa ulicy Laskowej w Wołominie,
4. Budowa parku przy Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich w Wołominie,
5. T
 ermomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin,
6. Uporządkowanie i przygotowanie terenu po Pływalni przy ul. Broniewskiego
oraz Oczyszczalni przy ul. Legionów
i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych,
7. Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź”
przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego
w Wołominie,
8. Dzienny Dom Opieki Senior-WIGOR
(obecnie „Senior +”) przy ul. Legionów
31A w Wołominie,
9. Stacja Wołomin – Aktualizacja Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części
Miasta Wołomin,
10. Budowa sali gimnastycznej w Czarnej.
Wydział Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych

Urząd Miejski w Wołominie
pok. 220, 222
Naczelnik: Andrzej Ptaszyński
tel. 22 763 30 88/80

Kalendarium wydarzeń
14 maja

Pierwszy Wielki Test
Wiedzy o Wołominie

Pierwszy Wielki Test Wiedzy o Wołominie
odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej. Jego celem było przekazywanie pamięci i wspomnień o dawnym
Wołominie. Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Zwycięzców wyłoniono
w dwóch kategoriach wiekowych. Mieszkańcy wyrazili nadzieję, że tradycja konkursu na
trwałe wpisze się w kalendarz wołomińskich
wydarzeń.
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2017

lipiec

29 maja

Nowy, przyjazny serwis
informacyjny gminy Wołomin

Serwis informacyjny gminy Wołomin to od
teraz nowoczesna i przyjazna platforma, zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkow ników. Dzięki niej mieszkańcy mogą szybko
i intuicyjnie znaleźć najważniejsze informacje. Przejrzysty układ, nowoczesna szata
i możliwość korzystania na urządzeniach
mobilnych to główne cechy nowej platformy.

Wołomin – miasto funkcjonalne

Pomiędzy ulicami Ogrodową i Wileńską,
przy wyremontowanym budynku PWiK,
powstał nowoczesny pasaż z fontanną
i ławkami. Kilka tygodni później otwarto
również nowy, estetyczny pasaż na Osiedlu Niepodległości. Znajdują się tam
miejsca do wypoczynku, ławki z pergolami, obrotowe krzesła oraz stoliki do gry
w szachy. Wszystkie urządzenia umieszczone są wśród bujnej zieleni. Powstały
również nowe miejsca do parkowania od
strony ulicy Lipińskiej oraz stojaki na rowery. Cały pasaż jest bezpieczny – dzięki nowemu oświetleniu i kamerom monitoringu.
Koszt inwestycji to ok 1,9 mln złotych.

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

Sprawozdanie

2015-2017

Wydział Opłat
i Podatków Lokalnych
Do zadań wydziału należy ustalanie wysokości opłat i podatków lokalnych, ich
pobieranie i gromadzenie jako dochodów
budżetu gminy Wołomin. To właśnie dzięki
tym środkom gmina może realizować swoje
cele. Wydział realizuje te zadania m.in. poprzez prowadzenie odpowiednich rejestrów
dotyczących budynków mieszkalnych i usługowych oraz innych.

Sprawozdanie
z trzech lat kadencji

Deklaracje i informacje podatkowe
składane przez mieszkańców
w latach 2015-2017

Wydział Opłat i Podatków Lokalnych

Urząd Miejski w Wołominie
pok. 117, 118, 199, 120, 121, 122
Naczelnik: Agnieszka Mikulska
tel: 22 763 30 36

Wydział Urbanistyki
Wydział Urbanistyki odpowiada za sprawy dotyczące planowania przestrzennego
oraz urbanistyki, krajobrazu i ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy
Wołomin. Obecnie sporządzanych jest 20
planów zagospodarowania przestrzennego.
Ich uchwalenie sprawi, że planami objęte
będzie 32,3% powierzchni gminy. Jest to
ponad czterokrotny wzrost w porównaniu
z październikiem 2014 r. (7,2%). Pracownicy
wydziału wydają również opinie dotyczące
warunków zabudowy, a także – w porozumieniu z zarządcami dróg – wyznaczają
przebieg regularnych ulic. Warto zauważyć,
że w ostatnich latach czas oczekiwania na
decyzję o warunkach zabudowy skrócił się
ponad czterokrotnie i obecnie wynosi maksymalnie 90 dni. W 2012 r. było to średnio
387 dni, wtedy też padł niechlubny rekord
1236 dni oczekiwania.

Wołomin

Deklaracje
w sprawie podatku
od nieruchomości,
rolnego i leśnego
składane przez osoby
prawne

1447

Deklaracje
– podatek od środków
transportowych

849

Informacje składane
przez osoby fizyczne
w zakresie podatku
od nieruchomości,
rolnego i leśnego

6306

 stawki podatku od nieruchomości

na niezmienionym poziomie

Wydział Urbanistyki

Urząd Miejski w Wołominie
pok. 212, 213, 214, 215
Naczelnik: Wanda Grygo
tel: 22 763 30 11/53/55,

 Mieszkańcy gminy mogą regulować
należności podatkowe
płacąc kartą lub smartfonem

bez dodatkowych opłat

Plany Miejscowe

tel: 22 763 30 51

2017 Kalendarium wydarzeń
14 sierpnia

Będzie Muzeum
Bitwy Warszawskiej
w Ossowie

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej
i samorządowcy podpisali list intencyjny
dotyczący współpracy MON i samorządów przy realizacji budowy Muzeum Bitwy
Warszawskiej. To wydarzenie symbolicznie podsumowało lata intensywnych starań, realizowanych pod hasłem „Czas na
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku!”.
Dzięki budowie Muzeum w Ossowie Wołomin pozytywnie, trwale i z rozmachem
wpisze się w historyczną mapę Polski.

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

wrzesień

To będą dobrze wydane
2 mln złotych

19 września

3 mln na termomodernizację
trzech szkół i Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan”

Mieszkańcy zdecydowali jak rozdysponowane zostaną pieniądze z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
W tym roku po raz pierwszy na ten cel
przeznaczono aż 2 miliony złotych.
Zostaną zrealizowane 34 projekty.
– „Te 2 miliony zostaną wydane na zadania, których oczekują mieszkańcy, więc
będą to z pewnością dobrze wydane pieniądze” – powiedziała Elżbieta Radwan
po wyłonieniu wygranych projektów.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zrealizowane zostaną inwestycje
z zakresu termomodernizacji w Zespole Szkół nr 5, Szkole Podstawowej nr 3,
Zespole Szkół w Czarnej i budynku
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 857
166,37 zł. Dofinansowanie wynosi aż
85% kosztów. Prace związane z SP nr 3
zostały już zakończone, ich koszt będzie
podlegał refundacji. Pozostałe budynki
uzyskają nowe elewacje, izolację termiczną, nowoczesne oświetlenie, fotowoltaikę,
stolarkę okienną i wiele innych.

17

Sprawozdanie

2015-2017

Centrum Obsługi Mieszkańców (COM)
Od listopada 2017 roku mieszkańcy mogą korzystać z Centrum Obsługi
Mieszkańców, które znajduje się na parterze budynku urzędu miejskiego.
Wprowadzenie COM ma na celu jeszcze sprawniejszą i szybszą obsługę spraw,
z którymi najczęściej zgłaszają się mieszkańcy gminy.
Swoje stanowiska w COM mają:
Wydział Spraw Obywatelskich,
Urząd Stanu Cywilnego, Wydział
Opłat i Podatków Lokalnych oraz
Wydział Gospodarki Komunalnej.
Na miejscu można także zarejestro-

wać działalność gospodarczą lub
złożyć wniosek o przyznanie koncesji, a także skorzystać z pomocy
pracownika Punktu zapytań i interwencji Mieszkańców.

Centrum Obsługi Mieszkańców

Urząd Miejski w Wołominie, parter
Dyrektor: Henryk Oleszczuk
tel. 22 763 30 61

Urząd Stanu Cywilnego Wydział Spraw
Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego zajmuje
się realizacją zadań z obszaru aktów prawnych dotyczących stanu
cywilnego, kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.
W USC:
– załatwisz wszelkie sprawy związane z cywilnym zawarciem małżeństwa,
– zarejestrujesz dziecko (także
urodzone za granicą) i uzyskasz
dla niego akt urodzenia, który
jest potrzebny do zameldowania, założenia książeczki zdrowia
i nadania numeru PESEL,
– zgłosisz zgon i uzyskasz akt zgonu (również w przypadku, gdy
śmierć nastąpiła poza granicami
państwa i nie została zarejestrowana w zagranicznych księgach
stanu cywilnego),

–d
 okonasz aktualizacji danych dotyczących stanu cywilnego swojego i bliskich, uzyskasz potrzebne zaświadczenia i odpisy aktów
stanu cywilnego,
– złożysz
oświadczenie
woli
o wstąpieniu w związek małżeński, zmianie imienia dziecka,
powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie, uznanie ojcostwa, nadanie dziecku nazwiska męża matki dziecka,
– uzyskasz orzeczenie w sprawach
związanych ze zmianą imienia
i/lub nazwiska.
Kierownik: Jacek Rzepecki
tel: 22 763 30 12
COM stanowisko 14
Urodzenia – tel: 22 763 30 14
COM stanowisko 15
Zgony – tel: 22 763 30 15
COM stanowisko 16

W Wydziale Spraw Obywatelskich:
• załatwisz sprawy związane z meldunkiem,
• złożysz wniosek o dowód osobisty lub uzyskasz zaświadczenie
o utracie tego dokumentu,
• wyrobisz numer PESEL.
Innymi zadaniami wydziału jest prowadzenie i aktualizacja spisu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania i potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP,
a także wydawanie Wołomińskiej Karty Seniora.
Wydział Spraw Obywatelskich znajduje się na parterze w Centrum Obsługi
Mieszkańców (stanowiska 4, 5, 6, 7, 8).
Naczelnik: Małgorzata Ruchlicka
tel: 22 763 30 78, pok. 322

Kalendarium wydarzeń

2017

14 listopada

Remont dla Seniora

Remont
dla
Seniora
31 października

Oba tunele
w Wołominie otwarte!

Pierwszy tunel w ul. Geodetów zost
ał otwarty w sierpniu 2017 roku. Zmęczen
i korkami
mieszkańcy z niecierpliwością czek
ali na
otwarcie drugiego, w ciągu ulicy Sas
ina, który
otwarto 31 października 2017 roku
. Dwa
kolizyjne tunele to bardzo dobre rozw beziązanie
dla miasta. Koniec stania w korkach
przed zamkniętym przejazdem!
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Ruszył pilotażowy program Remont dla
Seniora. Mieszkańcy gminy Wołomin, którzy ukończyli 65 rok życia i są posiadaczami Wołomińskiej Karty Seniora mogą
liczyć na bezpłatną pomoc w drobnych
naprawach domowych. Katalog napraw
jest bardzo szeroki i stanowi wielkie
wsparcie dla osób samotnych, chorych,
z ograniczoną sprawnością fizyczną lub
niepełnosprawnych.
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Rewitalizacja centrum miasta
22 lutego 2017 r. uchwalono Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Jest to jeden z najważniejszych
dokumentów strategicznych do roku 2030. Jego opracowanie zaangażowało wielu mieszkańców,
organizacji oraz instytucji lokalnych. Dzięki temu zabiegowi stworzono wnikliwą diagnozę problemów
centrum Wołomina oraz źródło kompleksowych rozwiązań, wypracowanych na drodze szerokich konsultacji.
Gmina Wołomin pozyskała ponad
120 tys. zł na opracowanie programu. Warunkiem otrzymania dotacji
było uzyskanie wpisu do Wykazu
Programów Rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wołomin otrzymał ww. wpis w lipcu 2017 roku, po
wdrożeniu poprawek i uzyskaniu
maksymalnej liczby punktów w ramach oceny eksperckiej. Niewielu
gminom w województwie mazowieckim udało się uzyskać wpis w tak
krótkim czasie.
Warto zauważyć, że Wołomin jako
jedno z niewielu miast w regionie zdecydował się na stworzenie
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji
jest to najtrudniejsza, ale również
najskuteczniejsza ścieżka odnowy
obszarów zdegradowanych. Po raz
pierwszy w historii naszego miasta
stajemy przed szansą naprawy wołomińskiej starówki poprzez kompleksowe i zróżnicowane działania,
angażujące lokalną społeczność.

z elementów, które wchodzą
w treść GPR, zapisany jako przedsięwzięcie nr 19. Ogłosiliśmy konsultacje społeczne dotyczące typu
oraz rozmieszczenia ławek na obszarze rewitalizacji. W tym roku poszerzamy obszar programu na całą
gminę. Dzięki większemu budżetowi
już niebawem na terenie miasta oraz
sołectw pojawią się nowe ławki.
4. Uruchomienie Programu „Remont dla Seniora”. Po sukcesie

edycji pilotażowej, która miała miejsce w listopadzie i grudniu 2017 r.,
w marcu br. wystartuje kolejna
edycja programu, w ramach którego samotni seniorzy będą mogli
liczyć na darmowe usługi tzw. „złotej rączki”. Zgłoszenia będzie można składać osobiście, telefonicznie
(22 763 30 17) lub poprzez e-mail
(rewitalizacja@wolomin.org.pl). Na
liście usług znajduje się kilkanaście
pozycji, ale można zgłosić problem
spoza dedykowanej listy.

wsparcie projektów lokalnych”.

Już w 2017 roku uruchomiliśmy
mini konkursy dla lokalnych organizacji. Dzięki temu wparciu udało się
zorganizować m.in.: imieniny ulicy
6-go września (obecnie ul. Danuty
Siedzikówny „Inki”), stworzyć strefę rekreacji w obszarze rewitalizacj
oraz wspierać merytorycznie lokalne grupy przy pisaniu wniosków
o dofinansowanie w ramach akcji
„Współpraca międzysektorowa na
terenie rewitalizacji – start!”.
W pierwszym kwartale 2018 roku
uruchomimy nabór dla osób fizycznych i organizacji lokalnych na działania rewitalizacyjne w obszarze Centrum. Wnioski będzie można składać
w ramach 3 kategorii tematycznych:
• mikrogranty dla organizacji pozarządowych,
•m
 ikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach,
• moje podwórko (dofinansowanie
remontów podwórek).

Plany i realizacje

do opracowania projektu przebudowy tego kluczowego obszaru. Przewiduje się utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych w strefie przytorowej. Ponadto zostanie wymieniona nawierzchnia ulicy, powstanie
ścieżka rowerowa, chodniki oraz
uporządkowany teren zielony. Nie
zabraknie nowych ławek i stojaków
na rowery. Gmina Wołomin złożyła
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji na kwotę 1,76 mln złotych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.

3. Uruchomienie Programu
Ławka. Program Ławka to jeden

12. Remont 6 budynków komunalnych w obszarze rewiZłożyliśmy
wniosek
talizacji.

o dofinansowanie remontów części
wspólnych 6 nieruchomości w obszarze centrum Wołomina. Wnioskowana kwota dofinansowania to
ponad 1 550 000 złotych. Obecnie
trwa ocena wniosku.

13. Wyremontowanie lokalu
przy ul. Legionów 31 na potrzeby Klubu Seniora. W kwietniu br.

14. Działania w przestrzeni miejskiej. W 2018 roku zostanie zreali-

1. Rozpoczęcie prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Wołomina.

2. Rozpoczęcie prac projektowych ulicy Żelaznej (od pętli autobusowej do ulicy Danuty Siedzikówny „Inki”). Przystąpiliśmy

nie Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji utworzyliśmy łącznik pieszo-rowerowy. Nowy zielony pasaż
z kameralnym miejscem odpoczynku
w cieniu. Ponadto, wybudowaliśmy
nowe miejsca parkingowe z postojami dla rowerów, ławkami oraz zielenią. Wejście na teren Działu Obsługi
Klienta będzie możliwe zarówno od
ulicy Ogrodowej, jak i Wileńskiej, co
ułatwi dostęp i poruszanie się zarówno klientom PWiK, jak i pozostałym
mieszkańcom Wołomina.

zakończymy projekt remontu lokalu
przy ul. Legionów 31. Dzięki temu
seniorzy z Koła nr 1 PZERiI przy
ulicy Chopina 1 będą mogli skorzystać z nowoczesnych i funkcjonalnych pomieszczeń. Ponadto, po
oddaniu nowej siedziby zostanie
przeprowadzony projekt „Lokalna
sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERiI”, którego celem jest m.in. aktywizacja osób starszych w obszarze
centrum Wołomina.

Przez ostatnie 8 miesięcy uruchomiliśmy wiele projektów, których zadaniem jest realizacja celów i wskaźników opisanych w GPR. Dużym
wsparciem dla urzędników jest powołany przez burmistrz Elżbietę Radwan
Komitet Rewitalizacji, który skupia
przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, rady osiedla
Centrum oraz instytucji publicznych.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze
projekty „rewitalizacyjne”:

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 20 000 złotych zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy
konsultacje planu. Wyniki konsultacji podsumowano w publikacji „Plan
na Centrum”. Obecnie trwają prace
planistyczne, a sam dokument ma
być przyjęty do końca 2018 roku.

11. Zielony Pasaż między ulicami Wileńską i Ogrodową. Na tere-

5. Opracowanie nowego regulaminu konsultacji społecznych.

Zgodnie z wytycznymi GPR oraz
w wyniku doświadczeń i rozmów
z mieszkańcami opracowaliśmy
nowe (czytelne i przyjazne) zasady
konsultacji społecznych. Dokument
zostanie przyjęty w pierwszym kwartale 2018 roku.
6. Murale w centrum Wołomina.

Koordynujemy projekt utworzenia
dwóch wielkopowierzchniowych murali na terenie rewitalizacji. Czas zakończenia projektu przewidujemy na
II kwartał 2018 roku.

7. Oddanie do użytku odnowionej ulicy Piaskowej. W 2017 roku

odebraliśmy inwestycję polegającą
na przebudowie ulicy Piaskowej. Wykonaliśmy nową jezdnię i wjazdy do
posesji z kostki betonowej, chodnik
obustronny, kanalizację deszczową
i oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji to 568 000 zł otych.

8. Uruchomienie pierwszej edycji
grantów dla lokalnych organizacji: Program „Wołomin Odnowa:
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9. Wołomin aktywnym partnerem dla mieszkańców. Zaprasza-

my i zachęcamy lokalne organizacje
do składania wniosków o dofinansowanie projektów miejskich.
W 2018 roku w ramach akcji „Teatr
na podwórkach? Tak!” podpisaliśmy list intencyjny w ramach naboru „Kultura dostępna” – jako partner
wspierający przedsięwzięcie.
W ramach naboru „Działalność na
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” wesprzemy 2 organizacje pozarządowe.
W przypadku pozyskania środków –
oba projekty będą realizowane jeszcze w tym roku na terenie gminy.

10.
Opracowanie
koncepcji
3 parków kieszonkowych (realizacja w 2018 roku). Po konsultacjach

z mieszkańcami opracowaliśmy koncepcje 3 parków kieszonkowych na
terenie rewitalizacji przy ulicach: Daszyńskiego/Miłej, Kościelnej oraz Legionów/Warszawskiej, który zostanie
zrealizowany w pierwszej kolejności.

zowana rekordowa liczba projektów
społecznych, których inicjatorami
są mieszkańcy gminy. W samym
centrum Wołomina będą to m.in.:
• rzeźba – ławka Henryka Woyciechowskiego, założyciela miasta,
• zazielenienie Placu 3 Maja,
• posadzenie drzew i krzewów
magnolii wraz z akcją społeczną,
• „Ziołowy zakątek przedszkolaka
– ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej”. Projekt realizowany na terenie przedszkola przy
ul. Broniewskiego.
• Uliczny festiwal tańca i uśmiechu,
• rzeźba psa Szeryfa w centrum
Wołomina,
• „Spacer z jogą” – zajęcia jogi
w Parku Wodiczki.
Sukcesywnie ogłaszamy nowe
konkursy oraz inicjatywy. Serdecznie zapraszamy do współpracy i zgłaszania swoich pomysłów oraz opinii do Wydziału
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
(rewitalizacja@wolomin.org.pl). Więcej informacji o działaniach gminy
w tym zakresie można znaleźć pod
adresem: wolomin.org/rewitalizacja/
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WOŁOMIN ZDOBYWCĄ
PRESTIŻOWYCH NAGRÓD!
Wołomin Eco-Miastem 2017

Wołomin został nagrodzony w tegorocznej edycji konkursu
„Eco-Miasto” w kategorii gospodarka odpadami!
Gala finałowa konkursu była częścią Międzynarodowej Konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO:
zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. W tegorocznej
edycji wzięła udział rekordowa liczba ośrodków
miejskich – 63 miasta przesłały 93 formularze zgłoszeniowe. Przyznano 12 nagród oraz 16 wyróżnień.
Z punktu widzenia mieszkańców, chyba najważniejszą zmianą jest wprowadzenie systemu odgazowania kwatery składowiska w Starych Lipinach,
dzięki czemu udało się zmniejszyć uciążliwość tej

instalacji dla osób mieszkających w jej sąsiedztwie.
Kolejne edycje konkursu Eco-Miasto pokazują, że coraz więcej polskich miast chce wcielać
w życie koncepcję zrównoważonego rozwoju.
Dzięki tym staraniom zyskują mieszkańcy i środowisko naturalne. Rosnąca świadomość w zakresie wyzwań związanych z ekologią pozwala
wprowadzać nowoczesne rozwiązania w miastach. Jest to ważne zwłaszcza w kontekście narastającego problemu smogu.

Lider zmian 2017

Gmina Wołomin laureatem
w Plebiscycie „Lider Zmian 2017”
w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych wspólnie z Zarządem Województwa Mazowieckiego nagrodziła mazowieckie samorządy,
które zgłosiły najwięcej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych oraz pozyskały ich najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Wołomin zajęła II miejsce w kategorii „Najaktywniejsi
w Subregionie Warszawskim Wschodnim”.

Samorządowy Lider Edukacji 2017

Zaszczytny tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2017” dla Gminy Wołomin został przyznany 9 grudnia 2017 roku
podczas uroczystej Gali Finałowej w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Nagrodę VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”
odebrała burmistrz Elżbieta Radwan, której towarzyszyła Halina Bonecka – Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie. Oceniany był rok szkolny
2016/2017 w zakresie polityki edukacyjnej gminy, inwestycji oświatowych, remontów, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, podnoszenia jakości kształcenia dzieci
i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych,
wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, wprowadzaniu
ciekawych programów itp.

Tytuł uzyskaliśmy dzięki otwartości władz miasta
na potrzeby oświatowe oraz ogromną pracę nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w pod-

noszeniu poziomu edukacji w naszych szkołach
i przedszkolach. Tytułu i logo mamy prawo używać przez 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. Gmina Wołomin udowadnia, że inwestowanie w oświatę jest najlepszą lokatą w pokolenia,
które w przyszłości będą decydować o rozwoju
gminy i regionu. Realizowane projekty i podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne pozytywnie
wyróżniają Gminę Wołomin na tle innych gmin
o porównywalnej wielkości i potencjale w odniesieniu do kluczowych kryteriów certyfikacyjnych
określonych w regulaminie Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Samorządowiec roku 2016

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan została uznana najlepszym
samorządowcem roku 2016 w kategorii prezydent/burmistrz.
Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wyróżniono tych,
którzy głosami czytelników serwisu Portalsamorzadowy.pl najlepiej działają na rzecz swoich samorządów i mieszkańców. Elżbieta Radwan została wyróżniona w kategorii najlepszy burmistrz. W swoim
wystąpieniu podziękowała mieszkańcom i współpracownikom za tego „samorządowego Oskara”. Zaznaczyła, że Europejski Kongres Gospodarczy to doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniami oraz przedstawienia swoich osiągnięć i opinii. Apelowała by samorządowcy pozostawali w dialogu
z prezydentem RP na rzecz dużej Ojczyzny – o swoje małe ojczyzny samorządowcy dbają świetnie. Swoim
wystąpieniem burmistrz wzbudziła aplauz na widowni.

Elżbieta Radwan w Złotej Dziesiątce
Kobiet Sukcesu Mazowsza 2017

W sobotę 23 września 2017 roku w Konstancińskim Domu Kultury
zaprezentowano złotą dziesiątkę mazowieckich kobiet sukcesu.
Jedną ze statuetek otrzymała Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.
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Kandydatki zgłaszane były przez przedstawicieli regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów. W gronie najlepszych
znalazły się panie, które w minionym roku były
bohaterkami dziennikarskich publikacji, zostały zauważone przez swoje środowiska, otrzy-

mały nagrody w różnych dziedzinach. Złotą
dziesiątkę oraz Kobietę Sukcesu 2017 spośród
zgłoszonych kandydatek wyłoniła kapituła. Laureatkom statuetki i dyplomy wręczył marszałek
województwa mazowieckiego Adam Struzik.
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