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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

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 1990 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.

Drodzy Mieszkańcy,
Wiosna – przyroda budzi się do życia, słońce 

rozpieszcza nas swoimi promieniami coraz 
dłużej, a w nas budzi się potrzeba działania. 
Mamy coraz więcej energii i mnóstwo nowych 
pomysłów. Wykorzystajmy je wspierając lokalne 
inicjatywy, uczestnicząc w wydarzeniach, 
działając na rzecz gminy. Twórzmy nową 
wiosenną radosną społeczność. Uśmiechniętą, 
energetyczną, wspierającą się. Mamy do tego 
naprawdę dużo okazji.

Korzystajmy z zajęć sportowych. Od początku 
roku przeznaczyliśmy już ponad pół miliona 
złotych na dotacje zajęć sportowych. Żadna 
z okolicznych gmin nie może pochwalić się 
takim wynikiem. W naszej gminie działają liczne 
stowarzyszenia organizujące zajęcia sportowe 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To one, dzięki 
swojej pomysłowości, wygrywają konkursy 
i zdobywają dotacje, dzięki którym możemy 
spędzać czas aktywnie – rozwijając sportowe 
pasje i poprawiając kondycję fi zyczną. Potrzeba 
aktywnego spędzania czasu przejawia się 
również w zainteresowaniu zajęciami sportowymi 
dla seniorów. Zgłoszony do WBO projekt „Siła 
wieku” cieszył się tak dużą popularnością, 
że postanowiliśmy przeznaczyć dodatkowe 
środki na stworzenie kolejnych dwóch grup 
kursantów, tak by zaspokoić potrzeby naszych 
dynamicznych seniorów.

Oczywiście wspieramy nie tylko sport. Chcemy 
budować zdrowe i szczęśliwe społeczeństwo, 
dlatego pieniądze trafi ają również do 
organizacji wspierających najważniejsze dla 
nas wartości czyli rodzinę i zdrowie. Prężnie 
działająca i bardzo potrzebna Fundacja „Mamy 
Wołomin” otrzymała w tym roku 25 tys. zł 
na wspieranie działań promujących rodzinę 
i macierzyństwo. Po raz trzeci zaprosiliśmy 
do Wołomina Fundację Ronalda McDonalda 
z programem „NIE nowotworom u dzieci”. 
Zainteresowanie, jakim cieszą się akcje 
prozdrowotne, pokazuje nam jak duże są 
potrzeby w tym zakresie. Dlatego działamy też 

na rzecz poprawy możliwości diagnostycznych 
w wołomińskim szpitalu. Pierwszą decyzją była 
ta o przekazaniu dotacji na zakup kriostatu.

Zdrowi i szczęśliwi mieszkańcy to też aktywna 
i zdolna młodzież. O tym, że w Wołominie 
mieszkają wyjątkowi ludzie mogłam się 
przekonać dzięki pracy jaką przesłała mi mama 
uzdolnionej nastolatki. Mój portret wykonany 
przez Oliwię Wąchocką, który zamieściliśmy 
w nagłówku wstępu stał się hitem internetu. 
Dumą napawa mnie zarówno popularność tej 
pracy, jak i talent i otwartość tej młodej kobiety. 

Podziwiam młode pokolenie i cieszę się, że 
tak dużo robimy dla poprawy komfortu ich 
życia na przykład remontując szkoły. W tym 
roku zakończymy generalny remont Szkoły 
Podstawowej nr 5, której dach pokryliśmy 
instalacją fotowoltaiczną. Instalacja wpłynie na 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla i obniży 
koszty eksploatacji budynku. Szkoła jest 
odnowiona, nowoczesna i ekologiczna. Trzymam 
kciuki,  aby komfort przebywania w szkole wpłynął 
na aktywność i kreatywność uczniów.

Kreatywni ludzie są nam potrzebni. To oni 
mają pomysły i energię do organizowania 
nieprzeciętnych wydarzeń w naszym mieście. 
Przykładem może być organizowany po 
raz IV w Wołominie Ogólnopolski Festiwal 
Teatralny Blackout oraz wszystkie projekty 
realizowane w ramach Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Budżet obywatelski jest dla mnie osobiście 
niezwykle ważny. To głos mieszkańców, a to 
przecież mieszkańcy wiedzą najlepiej jakie są 
ich potrzeby. Jestem szczęśliwa kiedy udaje 
się realizować ich marzenia dzięki projektom 
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym 
roku zakończyliśmy już przyjmowanie wniosków. 
Wpłynęła ich rekordowa liczba. Jak co roku nie 
mogę się doczekać kiedy poznamy wyłonione 
w głosowaniu projekty do realizacji w 2019 roku. 

Nie mogę się też doczekać zakończenia 
zrzutki na rzeźbę psa Miśka. Trzymam kciuki, 
żeby organizatorzy zebrali pożądaną kwotę. 
Mieszkańcy zjednoczyli się w tej sprawie 
i byłoby naprawdę miło gdyby udało się ten cel 
zrealizować. 

Wierzę, że dzięki społecznej zrzutce na rzeźbę 
Miśka, projektom budżetu obywatelskiego 
i wspólnym celebrowaniu wołomińskich 
wydarzeń, nasze relacje i cele będą rozkwitać 
jak pąki wołomińskich magnolii.

Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców 
na doroczne święto naszego miasta – Dni 
Wołomina, które odbędą się w dniach 17-20 
maja 2018 roku. Przygotowaliśmy bogatą ofertę 
kulturalno-sportową z myślą zarówno o dorosłych, 
jak i najmłodszych mieszkańcach Wołomina.

Burmistrz Wołomina
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Już 19 maja na Festynie Miejskim na scenie nie-
podzielnie rządzić będą mężczyźni. Jako pierwsi 
na scenie pojawią się panowie z Futurelight. To 
łódzki zespół istniejący od 2014 roku. Ich energe-
tyczne kawałki będą świetną rozgrzewką na ten 
wypełniony muzyką wieczór. Po ich występie bę-
dzie można posłuchać koncertów dwóch znakomi-
tych muzyków, którzy wystąpią wraz z zespołami. 
Chociaż reprezentują różne style, wiele ich łączy 
– obaj to fi naliści telewizyjnych talent-shows, mul-
tiinstrumentaliści, którzy nie boją się wyjść poza 
utarty schemat i chętnie sięgają po klasyków.

Złoty chłopiec na rozgrzewkę
Krzysztof Zalewski jest zwycięzcą drugiej edycji 

talent-show „Idol”. Uzdolniony wokalista, kompo-
zytor i autor tekstów w 2002 roku podbił serca 
widzów „Idola” swoim wykonaniem „Jeremy’ego” 
amerykańskiego zespołu Pearl Jam. Występ za-
pewnił mu 51% głosów widzów w fi nale i kontrakt 
płytowy. W 2004 roku, pod pseudonimem Zalef 
wydał debiutancki album zatytułowany „Pistolet”. 
Na następną płytę fani czekali aż 9 lat, nie ozna-
cza to jednak, że Krzysztof zawiesił działalność. 
Koncertował z różnymi zespołami (m.in. Nie-bo, 
Hey), współkomponował ścieżkę dźwiękową do 
fi lmu animowanego „Jeż Jerzy”. W 2013 roku 
powrócił z płytą „Zelig”. Po tym albumie przy-
śpieszył tempo. Pod koniec 2016 roku ukazał się 
jego krążek zatytułowany „Złoto”. Na początku 
tego roku ukazała się płyta „Zalewski śpiewa 
Niemena”, która składa się z 14 nowych aran-
ży piosenek Czesława Niemena. Album pozwala 
odkryć na nowo niezwykłą moc tych klasyków 
– tak dobrze znanych, a jednak zupełnie innych. 
Krzysztof Zalewski jest artystą nieoczywistym, 
odważnie poruszającym się po różnych stylach. 
Podczas koncertów nie tylko śpiewa – daje praw-
dziwy show i nawiązuje wspaniały kontakt z pu-
blicznością. Zapowiada się nie lada gratka nie 
tylko dla fanów cięższego brzmienia.

Futurelight, Zalewski i Bednarek 
gwiazdami tegorocznych Dni Wołomina!

Bednarek rozkołysze i pobuja
Kiedy podczas eliminacji do „Mam talent!” za-

śpiewał „Tears in Heaven” Erica Claptona wielu 
zaszkliły się łzy w oczach. W następnych etapach 
udowodnił, że nie tylko ma świetny głos, ale także 
dużą wrażliwość. Kamil Bednarek jest tegorocz-
ną gwiazdą Dni Wołomina! W 2008 roku, mając 
zaledwie 17 lat wspólnie z przyjaciółmi założył 
Star Guard Muffi n, z którym wydał w sumie 3 pły-
ty. W 2010 roku doszedł do fi nału trzeciej edycji 
programu TVN „Mam talent!”. Ostatecznie zajął 
drugie miejsce. Jego 
kariera nabrała 
r o z p ę d u . 
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za gatunku. Na sce-
nie festiwalu w Opolu 
dwukrotnie zebrał gromkie brawa za wykonanie 
polskich klasyków. Za pierwszym razem były 

Wołomin co roku hucznie obchodzi swoje święto. I tym razem będzie wyjątkowo.
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to „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty. 
W 2012 roku wspólnie z chórem z zespołu „Bi-
twa na głosy” wykonał utwór „Wszystko mi mówi, 
że mnie ktoś pokochał” z repertuaru Skaldów. 
Piosenka ma już ponad 1,6 mln wyświetleń 
w serwisie Youtube. Muzykę Kamila lubią mali 
i duzi, kobiety i mężczyźni – jest to zasługa uda-
nego połączenia dobrych tekstów z muzyką am-
bitną, ale wpadającą w ucho. 19 maja będą mo-
gli przekonać się o tym uczestnicy tegorocznych 
Dni Wołomina!

Krzysztof ZalewskiKrzysztof Zalewski

FuturelightFuturelight

Kamil BednarekKamil Bednarek
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#jestemzwołomina
17-20 maja 2018

WOŁOMINADN
IPROGRAM

17 maja 
9:00 – Szkoła Podstawowa im. JP II 
w Duczkach: Gry stolikowe 
(miejsce: SP w Duczkach) 

11:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wołominie: II Spotkania Międzypokoleniowe 
„Połączyła nas historia” 
(miejsce: Park Kulturowy – Ossów 
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920)

18 maja 
9:30 – Przedszkole nr 6 „Bajka” w Wołominie: 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mój dom, 
moja mała ojczyzna” (miejsce: MDK) 

10:00 – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie: 
V Igrzyska na 5! (miejsce: SSP w Wołominie)

12:00 – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie: 
Święto Szkoły (miejsce: SSP w Wołominie) 

wystawa, quiz, goście specjalni 
– polscy olimpijczycy

13:30 – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5
im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie: 
Turniej Piłki Siatkowej „I Ty możesz zostać 
Olimpijczykiem!” (miejsce: SSP w Wołominie) 

16:00 – Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zofi i Nałkowskiej w Wołominie: 
Osiedlowe Święto Książki 
(miejsce: fi lia Osiedle Niepodległości) 

18:00 – Miejski Dom Kultury w Wołominie: 
wernisaż wystawy grupowej „Barwne odcienie” 
(miejsce: MDK)

swoją twórczość pokażą artyści 
związani z Wołominem; zaprezentują szeroki 

wachlarz technik artystycznych: rzeźbę, 
malarstwo olejne, akwarelę, instalacje 

artystyczne, rysunek

19 maja 
11:00 – Stowarzyszenie Wspólnota Pokoleń: 
Wielki Test Wiedzy o Historii Wołomina 
(miejsce: MBP w Wołominie) 

15:00 – Miejski Dom Kultury w Wołominie: 
Festyn Miejski (miejsce: Plac 3 Maja 
w Wołominie) 

bajka dla dzieci „Centrum uśmiechu”, koncerty: 
Futurelight, Krzysztof Zalewski i Kamil Bednarek 

15:00 – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” 
w Wołominie: Zawody sportowe „Wołomin! 
Do wioseł!” (miejsce: Plac 3 Maja w Wołominie) 

dzięki profesjonalnym instruktorom każdy 
będzie miał możliwość sprawdzenia swojej 

kondycji fi zycznej 

16:00 – Miejski Dom Kultury w Wołominie: 
Turniej brydża sportowego (miejsce: MDK)

17:00 – Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zofi i Nałkowskiej w Wołominie: 
Spotkanie autorskie z Urszulą Zajączkowską 
(miejsce: MBP w Wołominie) 

20 maja 
11:00 – Wołomińskie Stowarzyszenie 
Miłośników Dawnej Motoryzacji: VII 
Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów (start: 
Park im. Bohdana Wodiczki w Wołominie) 

rajd rowerowy, gra miejska; 
mile widziane zabytkowe rowery 

i stroje z epoki! 

12:30 – Urząd Miejski w Wołominie: Msza 
święta w intencji mieszkańców (miejsce: 
Kościół MBCz w Wołominie) 

po mszy przemarsz z udziałem Miejskiej 
Orkiestry Dętej i OSP Wołomin do parku 
im. Bohdana Wodiczki; koncert Maksyma 
Rzemińskiego, pokaz kickboxingu, pokaz 

iluzjonisty Michała Sośniaka 

14:00 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną: Obchody 
Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Więcej nas łączy, niż dzieli” 
(miejsce: Park im. Bohdana Wodiczki 
w Wołominie)

WWL
muzyka / sport / edukacja / rekreacja / sztuka

Wołomińskie Magnolie powracają!
Zgłoś swoją kandydatkę!

Na Wasze propozycje czekamy do 27 maja. 

wolomin.org 
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Czego potrzebuje lekarz, żeby dobrze leczyć?
– Potrzebuje wiedzy i chęci, ale potrzebuje też narzędzi. 

W zależności od tego z jakim pacjentem mamy do czynie-
nia, jaka jest specyfi ka naszej pracy – mówię tu o specjali-
zacji chociażby – o tym, czy pracujemy ambulatoryjnie czy 
w szpitalu, to ten „warsztat” jest bardzo różny. Zaczynając 
od rzeczy prostych, takich jak stetoskop dla internisty, aż 
po bardzo zaawansowane instrumentarium potrzebne 
przy określonych wskazaniach.

Wiek sprzętu medycznego, na którym wykonywane 
są badania ma duże znaczenie?

– Widzimy postęp technologiczny w wielu dziedzinach. 
Czasami są to niuanse, pójście trochę w gadżeciarstwo. 
Jednak w medycynie 10 lat na przykład w przypadku ultra-
sonografu to epoka. O ile w pewnych podstawowych sytu-
acjach taki sprzęt – o  ile działa – może nam wystarczyć 
do dostarczenia odpowiedzi na podstawowe pytania, to do 
bardziej zaawansowanej diagnostyki jest już niewystarcza-
jący. Wtedy dobra wola, chęć, wiedza, empatia i tak dalej to 
po prostu za mało.

Dobry sprzęt przyciąga do pracy specjalistów?
– Zdecydowanie tak. Odwracając sytuację: nawet naj-

lepszej jakości sprzęt wiele nie pomoże bez człowieka. To 
narzędzie. Musi iść w parze ze specjalistą,  który będzie 
w stanie właściwie je obsłużyć i wykorzystać wszystkie 
jego możliwości. Obrazowo: jeśli mamy przejechać po 
prostej drodze to pojedziemy i maluchem, załatwimy to 
co trzeba zupełnie dobrze. Możemy pojechać Ferrari – 
trochę przyjemniej, ale jednakowo skutecznie. Inaczej 
wygląda sprawa, kiedy do pokonania mamy dłuższą albo 
trudniejszą trasę. Są sytuacje, kiedy ten maluch zwyczaj-

nie nie podoła. Jednak znowu: kupno nawet najbardziej 
zaawansowanych narzędzi jest bezużyteczne, jeżeli nie 
ma odpowiedniej załogi, która potrafi  zrobić z tego użytek. 
To wszystko się łączy.

Gmina Wołomin dofi nansowała zakup kriostatu dla 
szpitala powiatowego. Jak wpłynie to na sytuację pa-
cjentów?

– Nasz szpital do tej pory nie miał kriostatu, a jest to 
urządzenie bardzo potrzebne. Pozwala na szybkie sprepa-
rowanie tkanek pobranych w czasie operacji. Umożliwia 
to patomorfologowi jeszcze w czasie zabiegu dokona-
nie oceny, z jakiego rodzaju chorobą i w jakim stopniu 
zaawansowania mamy do czynienia. Z punktu widzenia 
chirurga ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ zakres 
operacji zależy od tego, czy mamy do czynienia z łagodny-
mi i niegroźnymi zmianami, czy z nowotworem złośliwym. 
W pewnych sytuacjach będzie można podjąć decyzję 
o natychmiastowym wycięciu zmiany. Dla części pacjen-
tów oznacza to, że leczenie zostanie zrealizowane podczas 
jednego zabiegu, jednego znieczulenia, jednej procedury. 
To zmniejsza ryzyko powikłań i pewnych niedogodności 
związanych z poddaniem się operacji. Ważne jest również 
to, że w przypadku nowotworów czas jest czynnikiem de-
cydującym o dalszych rokowaniach leczenia. Takich decy-
zji nie można podejmować na wyczucie, bo moglibyśmy 
z kolei usunąć zbyt wiele i zaszkodzić pacjentowi.

Dzięki dofi nansowaniu z gminy kriostat już niedługo 
pojawi się w wołomińskim szpitalu. Co jeszcze jest po-
trzebne?

– Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się pozyskać 
środki na zakup kriostatu, ale faktycznie lista potrzeb jest 

dłuższa. Z mojego punktu widzenia – a jestem ginekolo-
giem-onkologiem na naszym oddziale ginekologii i  po-
łożnictwa – bardzo potrzebny jest nowy histeroskop. Ten, 
który mamy do dyspozycji obecnie jest bardzo wysłużony 
i ma ograniczone możliwości. Części zabiegów, jak np. 
elektroresekcji nie jesteśmy w stanie na nim wykonać. 
Nasze pacjentki musimy wysyłać do Warszawy, a mo-
głyby być z powodzeniem leczone na miejscu. To nie są 
jednostkowe przypadki. Histeroskop to urządzenie, które 
pozwala na mało inwazyjne badanie wnętrza jamy maci-
cy, ale też na pobranie wyglądających podejrzanie tkanek 
do dalszej analizy. Zwiększa to nasze szanse na szybką 
i skuteczną diagnostykę. Umożliwia też leczenie niektó-
rych przypadłości, z którymi borykają się kobiety, takich 
jak polipy, mięśniaki czy inne choroby wewnątrz macicy. 

Czy histeroskop zamyka listę pilnych zakupów dla 
szpitala?

– Kolejną palącą potrzebą jest laparoskop. Tu sytuacja 
jest podobna: mamy go w szpitalu, ale jest już stary, zu-
żyty, ma ograniczone możliwości, w dodatku jest jeden 
na cały szpital. Pracuje na nim oddział chirurgii, który 
wykonuje wiele zabiegów. Na tym samym sprzęcie pracu-
ję również ja jako ginekolog. Przy takiej ilości zabiegów, 
jakie wykonujemy jest nam bardzo trudno to wszystko 
pogodzić. Techniki mało inwazyjne są już praktycznie co-
dziennością. Postęp idzie właśnie w tym kierunku i coraz 
więcej operacji wykonuje się w ten sposób.  To dobrze, 
bo zabiegi z użyciem laparoskopu to mniejsza ingerencja 
w ciało, szybszy powrót do formy. Liczba takich zabiegów 
będzie rosnąć, musimy się na to przygotować. 

Dr Ewa Dądalska jest mieszkanką Wołomina, lekarzem 
ginekologiem-położnikiem ze specjalizacją ginekologia 
onkologiczna. Od 1 lutego 2017 r. pracuje w Szpitalu 
Powiatowym w Wołominie na oddziale Ginekologiczno-
-Położniczym.

Gmina Wołomin dofi nansowała 
zakup kriostatu dla szpitala

10 kwietnia burmistrz Elżbieta Radwan oraz dyrektor szpitala Andrzej Gruza podpisali umowę 
o przekazanie dotacji w wysokości 50 000 złotych na zakup kriostatu dla Szpitala Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Wołominie. Urządzenie przyśpiesza badanie podejrzanych tkanek, 
dzięki czemu lekarz będzie mógł w trakcie tego samego zabiegu usunąć niektóre zmiany.

Podczas spotkania obecne były 
również dr Ewa Dądalska, gineko-
log-onkolog z wołomińskiego szpi-
tala oraz wiceburmistrz Edyta Zbieć, 
która o potrzebie kupna kriostatu 
rozmawiała z dyrektorem Andrzejem 
Gruzą podczas grudniowej wizyty 
w szpitalu. Wybór sprzętu nie był 
przypadkowy. Nasz szpital nie ma 
kriostatu, przez co pacjenci są dłu-
żej diagnozowani. Decyzję o prze-
niesieniu środków na ten cel w bu-
dżecie gminy Rada Miejska podjęła 
na początku marca bieżącego roku. 
Zakup kriostatu poprawi możliwości 
leczenia w wołomińskim szpitalu, 
nie wyczerpuje jednak listy potrzeb. 
Liczymy na to, że śladem Wołomina 
pójdą inne gminy powiatu.
Na terenie 12 gmin powiatu miesz-

O tym, jakie znaczenie dla pacjentów i lekarzy ma dostęp 
do nowoczesnego sprzętu rozmawiamy z dr Ewą Dądalską, 

ginekologiem-onkologiem ze Szpitala Powiatowego w Wołominie.

ka blisko 240 tysięcy osób. Każda 
z nich jest potencjalnym pacjentem 
wołomińskiego szpitala. Wicebur-
mistrz Edyta Zbieć postuluje o spo-
tkanie włodarzy w sprawie podjęcia 
działań, które poprawią sytuację 
w placówce. Proponuje, żeby gmi-
ny proporcjonalnie do wielkości 
uczestniczyły w kosztach zakupu 
nowego sprzętu. Poprawa możliwo-
ści diagnostycznych przyciągnęłaby 
specjalistów, co pozytywnie wpłynę-
łoby na poziom leczenia. Wszyscy 
powinniśmy dążyć do tego, żeby 
być leczonymi najlepiej jak tylko jest 
to możliwe. A do tego niezbędny 
jest nowoczesny i sprawny sprzęt 
oraz personel, który będzie potrafi ł 
właściwie go użyć.

Dobry specjalista potrzebuje sprzętu
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Aktywny Mieszkaniec
– realizacja WBO2018

Projekty miękkie Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2018 okazały się prawdziwym strzałem 
w dziesiątkę. Koncerty, warsztaty i spotkania aktywizują, 
integrują i wzbogacają życie mieszkańców.

W ramach projektu 
„Dźwiękodzieło” prowa-
dzony jest cykl wydarzeń 
muzycznych, podczas któ-
rych odbywają się zarówno 
warsztaty, jak i koncerty. 
Mieliśmy już okazję odbyć 
sentymentalną podróż do 
świata poezji śpiewanej 
z refl eksyjną Joanną Mio-
duchowską. Następnie 
przenieśliśmy się do kra-
iny mocnych brzmień 
z jednym z najlepszych ba-
sistów w Polsce – Marci-
nem Pendowskim. A pod-
czas trzeciego koncertu 
odwiedziliśmy „Wspólny 
świat i wspólne żeglowa-
nie” z Romanem Rocze-
niem. Śpiewając szanty 
i rozpływając się w marze-
niach na temat czekają-

cych nas wakacyjnych po-
dróży zastanawialiśmy się 
jakie dźwięki towarzyszyć 
nam będą przy następnych 
trzech koncertach.
Kolejnym projektem Woło-

mińskiego Budżetu Obywa-
telskiego, który bez wątpie-
nia integruje mieszkańców 
są II Kulturalne Wtorki 
w Klubie Seniora. Zeszło-
roczna edycja cieszyła 
się ogromną popularno-
ścią dlatego w tym roku 

poprzeczka dla poziomu 
wydarzeń została zawie-
szona naprawdę wysoko. 
Dotychczasowe spotkania 
sprostały jednak nawet 
najbardziej wymagającym 
gustom. Powrót do prze-
szłości z Andrzejem Brze-
skim ożywił wspomnienia. 

Niektórym zakręciła się 
nostalgiczna łza w oku, 
niektórzy poczuli ulgę, że 
czasy te są już tak odległe. 
Wszyscy jednak dobrze 
się bawili o czym świad-
czyła pełna widowni sala 
i głośny aplauz publiczno-
ści po wykonaniu każdej z 
piosenek. Taki sam aplauz 
rozlegał się po każdym z 
utworów operetkowych w 
wykonaniu Małgorzaty Pio-
trowskiej. Dzięki dźwiękom, 

które towarzyszyły nam 
podczas tego koncertu 
przenieśliśmy się myśla-
mi z niewielkiej sali Klubu 
Seniora Słoneczna do naj-
znamienitszych sal koncer-
towych. Po dawce muzyki 
klasycznej przyszedł czas 
na relaks i rozrywkę. Kaba-
ret z Urli rozbawił nas do 
łez programem „Odnowa 
czy rewitalizacja”. Dystans 
do siebie i świata jakim 
emanowali artyści pozwolił 
nam nie tylko spędzić miło 
wieczór, ale też pozostać 
z uśmiechem na ustach 
w oczekiwaniu na to co 
przyniesie los.
O tym, że łatwiej iść 

przez życie z uśmiechem 
na ustach nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Je-
śli do uśmiechu dodamy 
pewność siebie i wiarę we 
własne siły to sukces gwa-
rantowany. Projekt „Samo-
obrona dla kobiet i dziew-
cząt” tę siłę i pewność 
wyzwala. I choć tym razem 
jest skierowany tylko dla 
kobiet to mamy nadzieję, 
że w przyszłości pojawią 
się również koncepcje dla 
mężczyzn. Takie projek-
ty oprócz nauki konkret-
nych zachowań pozwalają 
odkryć w sobie pokłady 
mocy o których istnieniu 
większość z nas nie wie-
działa. I nawet jeśli mamy 
nadzieję tej mocy nigdy nie 
wykorzystać do samoobro-
ny to warto o niej wiedzieć. 
Tak jak warto wiedzieć 
o tym co aktualnie dzie-
je się w Wołominie, 
a co można sprawdzić na 
www.wolomin.org lub na-
szym funpage’u www.face-
book.com/wolomin/

WBO 2019 
– rekordowa 
liczba zgłoszeń

Prawie przez miesiąc mieszkańcy 
całej gminy mogli zgłaszać swoje 
pomysły do Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019. W połowie 
kwietnia zakończyliśmy nabór 
projektów. Dziękujemy wszystkim 
za zaangażowanie i pomysłowość.

16 kwietnia zakończyliśmy nabór 
do programu „Wołomin odnowa: 
wsparcie projektów lokalnych”, 
w ramach którego każdy miał szansę 
zdobyć środki na realizację swojego 
pomysłu zmieniającego (na lepsze!) 
nasze otoczenie. 

Wkrótce poznamy
zwycięskie projekty

Do wyboru były trzy kate-
gorie: mikrogranty dla or-
ganizacji pozarządowych, 
moje podwórko (remont po-
dwórek), mikrowsparcie na 
działania kulturalno-anima-
cyjne na podwórkach, a do 
wygrania nawet 15 000 zł.
Wpłynęło do nas 13 

wniosków na łączną kwo-
tę 186 000 zł! To ogromny 
sukces, który pokazuje, 
że chcemy działać i chcemy 
zmieniać. 
Wszystkie zgłoszone pro-

pozycje odpowiadają na 
najważniejszy cel programu: 

są nastawione na animację 
i aktywizację mieszkańców 
Wołomina. 
Zwycięskie projekty ogłosi-

my 17 maja 2018 na stronie 
wolomin.org/rewitalizacja.
Wszystko wskazuje na 

to, że nadchodzące lato 
w Wołominie będzie bardzo 
aktywne 

M I
NI
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W tej edycji WBO zgłoszono aż 78 projektów na łączną 
kwotę 4,6 mln zł! Podział według kategorii przedstawia się 
następująco: 31 projektów w kategorii Przestrzeń Publicz-
na, 39 w kategorii Aktywny Mieszkaniec oraz 8 w kategorii 
Wołomin: Odnowa. 
Do 21 maja potrwa ocena zgłoszonych pomysłów. Po ogło-

szeniu jej wyników poznamy projekty, które zostaną podda-
ne pod głosowanie – ruszy ono 4 czerwca, a zakończy 
się 29 czerwca. Bieżące informacje dotyczące WBO 2019 
można śledzić na stronie wolomin.org/budzet-obywatelski.



W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 7

L40 Dzień powszedni
Przystanek Kierunek – Marki Pustelnik

Wołomin, PKP Wołomin 4:46 5:46 6:38 7:38 8:38 9:38 11:18 13:18 14:38 15:38 16:38 17:48 19:33 21:23
Wołomin, Legionów 4:47 5:47 6:39 7:39 8:39 9:39 11:19 13:19 14:39 15:39 16:39 17:49 19:34 21:24
Wołomin, Miejski Dom Kultury 4:48 5:48 6:40 7:40 8:40 9:40 11:20 13:20 14:40 15:40 16:40 17:50 19:35 21:25
Wołomin, Reja 4:49 5:49 6:41 7:41 8:41 9:41 11:21 13:21 14:41 15:41 16:41 17:51 19:36 21:26
Wołomin, Os. Niepodległości 4:50 5:50 6:42 7:42 8:42 9:42 11:22 13:22 14:42 15:42 16:42 17:52 19:37 21:27
Wołomin, Os. Niepodległości 4:51 5:51 6:43 7:43 8:43 9:43 11:23 13:23 14:43 15:43 16:43 17:53 19:38 21:28
Wołomin, Os. Nafta 4:54 5:54 6:46 7:46 8:46 9:46 11:26 13:26 14:46 15:46 16:46 17:56 19:41 21:31
Wołomin, Sasina 4:56 5:56 6:48 7:48 8:48 9:48 11:28 13:28 14:48 15:48 16:48 17:58 19:43 21:33
Wołomin, Szpital Powiatowy 4:59 5:59 6:51 7:51 8:51 9:51 11:31 13:31 14:51 15:51 16:51 18:01 19:46 21:36
Wołomin, Armii Krajowej 5:00 6:00 6:52 7:52 8:52 9:52 11:32 13:32 14:52 15:52 16:52 18:02 19:47 21:37
Nadma, Mostowa 5:07 6:07 6:59 7:59 8:59 9:59 11:39 13:39 14:59 15:59 16:59 18:09 19:54 21:44
Nadma, Szkolna 5:08 6:08 7:00 8:00 9:00 10:00 11:40 13:40 15:00 16:00 17:00 18:10 19:55 21:45
Nadma, Sękocin 5:09 6:09 7:01 8:01 9:01 10:01 11:41 13:41 15:01 16:01 17:01 18:11 19:56 21:46
Nadma, Poziomkowa 5:10 6:10 7:02 8:02 9:02 10:02 11:42 13:42 15:02 16:02 17:02 18:12 19:57 21:47
Nadma, Jaworówka 5:11 6:11 7:03 8:03 9:03 10:03 11:43 13:43 15:03 16:03 17:03 18:13 19:58 21:48
Nadma, Ceglana 5:14 6:14 7:06 8:06 9:06 10:06 11:46 13:46 15:06 16:06 17:06 18:16 20:01 21:51
Marki, Struga 5:15 6:16 7:08 8:08 9:08 10:08 11:48 13:48 15:08 16:08 17:08 18:18 20:02 21:52
Marki, Graniczna 5:16 6:17 7:09 8:09 9:09 10:09 11:49 13:49 15:09 16:09 17:09 18:19 20:03 21:53
Marki, Hallera 5:18 6:19 7:11 8:11 9:11 10:11 11:51 13:51 15:11 16:11 17:11 18:21 20:05 21:55
Marki, Pustelnik 5:20 6:21 7:13 8:13 9:13 10:13 11:53 13:53 15:13 16:13 17:13 18:23 20:07 21:57
Marki, Pustelnik 5:25 6:26 7:18 8:18 9:18 10:18 11:58 13:58 15:18 16:18 17:18 18:28 20:12 22:02

Przystanek Kierunek – Wołomin PKP
Marki, Pustelnik 5:51 6:51 7:51 8:51 10:26 12:26 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:26 22:26
Marki, Pustelnik 5:52 6:52 7:52 8:52 10:27 12:27 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:27 22:27
Marki, Hallera 5:53 6:54 7:54 8:54 10:29 12:29 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:29 22:28
Marki, Graniczna 5:55 6:56 7:56 8:56 10:31 12:31 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:31 22:30
Marki, Wenecka 5:55 6:56 7:56 8:56 10:31 12:31 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:31 22:30
Marki, Struga 5:57 6:58 7:58 8:58 10:33 12:33 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 20:33 22:32
Nadma, Ceglana 5:59 7:00 8:00 9:00 10:35 12:35 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:35 22:34
Nadma, Jaworówka 6:02 7:03 8:03 9:03 10:38 12:38 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:38 22:37
Nadma, Poziomkowa 6:03 7:04 8:04 9:04 10:39 12:39 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:39 22:38
Nadma, Sękocin 6:04 7:05 8:05 9:05 10:40 12:40 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:40 22:39
Nadma, Szkolna 6:05 7:06 8:06 9:06 10:41 12:41 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:41
Nadma, Mostowa 6:06 7:07 8:07 9:07 10:42 12:42 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:42
Wołomin, Szpital Powiatowy 6:14 7:15 8:15 9:15 10:50 12:50 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:50
Wołomin, Sasina 6:17 7:18 8:18 9:18 10:53 12:53 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:53
Wołomin, Os. Nafta 6:19 7:20 8:20 9:20 10:55 12:55 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:55
Wołomin, PKP Wołomin Słoneczna   6:21 7:22 8:22 9:22 10:57 12:57 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:57
Wołomin, Os. Niepodległości 6:23 7:24 8:24 9:24 10:59 12:59 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:59
Wołomin, Miejski Dom Kultury 6:24 7:25 8:25 9:25 11:00 13:00 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:00
Wołomin, Legionów 6:25 7:26 8:26 9:26 11:01 13:01 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:01
Wołomin, PKP Wołomin 6:27 7:28 8:28 9:28 11:03 13:03 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:03
Nadma, Stara 22:41

L40 Sobota i święto
Przystanek Kierunek – Marki Pustelnik

Wołomin, PKP Wołomin   6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Wołomin, Legionów   6:01 8:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01
Wołomin, Miejski Dom Kultury   6:02 8:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02 22:02
Wołomin, Reja   6:03 8:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03 20:03 22:03
Wołomin, Os. Niepodległości   6:04 8:04 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 22:04
Wołomin, Os. Niepodległości   6:05 8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05
Wołomin, Os. Nafta   6:08 8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08
Wołomin, Sasina   6:10 8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10
Wołomin, Szpital Powiatowy   6:13 8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13
Wołomin, Armii Krajowej   6:14 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 22:14
Nadma, Mostowa   6:21 8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21
Nadma, Szkolna   4:30 6:22 8:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22 22:22
Nadma, Sękocin   4:31 6:23 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 20:23 22:23
Nadma, Poziomkowa   4:32 6:24 8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:24
Nadma, Jaworówka   4:33 6:25 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
Nadma, Ceglana   4:36 6:28 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 22:28
Marki, Struga   4:37 6:29 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:29 22:29
Marki, Graniczna   4:38 6:30 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:30 22:30
Marki, Hallera   4:40 6:32 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:32 22:32
Marki, Pustelnik   4:42 6:34 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:34 22:34
Marki, Pustelnik   4:47 6:39 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:39 22:39

Przystanek Kierunek – Wołomin PKP
Marki, Pustelnik   4:56 6:56 8:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:56 23:06
Marki, Pustelnik   4:57 6:57 8:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:57 23:07
Marki, Hallera   4:58 6:58 8:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:58 23:08
Marki, Graniczna   5:00 7:00 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:00 23:10
Marki Wenecka   5:00 7:00 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:00 23:10
Marki Struga   5:02 7:02 9:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:02 23:12
Nadma, Ceglana   5:04 7:04 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:04 23:14
Nadma, Jaworówka   5:07 7:07 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08 21:07 23:17
Nadma, Poziomkowa   5:08 7:08 9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:08 23:18
Nadma, Sękocin   5:09 7:09 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:09 23:19
Nadma, Szkolna   5:10 7:10 9:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 21:10
Nadma, Mostowa   5:11 7:11 9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:11
Wołomin, Szpital Powiatowy   5:19 7:19 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:19
Wołomin, Sasina   5:22 7:22 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:22
Wołomin, Os. Nafta   5:24 7:24 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:24
Wołomin, PKP Wołomin Słoneczna 5:26 7:26 9:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 21:26
Wołomin, Os. Niepodległości 5:28 7:28 9:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:28
Wołomin, Miejski Dom Kultury 5:29 7:29 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:29
Wołomin, Legionów 5:30 7:30 9:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 21:30
Wołomin, PKP Wołomin 5:32 7:32 9:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 21:32
Nadma, Stara   23:21

Zmiany 
w kursowaniu 

linii L40 
komunikacji 

miejskiej!
Od 30 kwietnia 2018 r. likwidacji 
uległy wszystkie przystanki linii 
L40 na terenie Kobyłki.
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Plany zagospodarowania 
przestrzennego w Wołominie

W obecnej kadencji zostało uchwalonych już 6 planów zagospodarowania przestrzennego, 
kolejnych 19 jest w trakcie przygotowania. Procedura uchwalania planów jest długotrwała 
i kosztowna, ale konieczna aby gmina mogła się rozwijać.

W Gminie Wołomin część 
projektów i prac związanych 
z planowaniem przestrzen-
nym wykonują pracownicy 
Wydziału Urbanistyki Urzę-
du Miejskiego, dzięki cze-
mu udaje się zmniejszać 
koszty procedury. Nie da 
się jednak zupełnie ich 
uniknąć, tak samo jak nie 
uda się w znacznym stopniu 
przyspieszyć procesu przy-
gotowania planów. Gmina 
musi skrupulatnie prowa-
dzić procedurę planistyczną 
i ponieść koszty jeśli na jej 
terenach ma panować ład 
przestrzenny i zgoda.
Procedura sporządzania 

planów musi być przede 
wszystkim zgodna z ustawą 
o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym 
i przeprowadzana z zacho-
waniem wszystkich czyn-
ności ustalonych w usta-
wie. Musi zapewniać udział 
mieszkańców w pracach 
nad takim planem. W trak-
cie procedury planistycznej 
sporządzane są też licz-
ne opracowania specjali-
styczne. Przeprowadza się 
prognozy oddziaływania 
na środowisko czy progno-
zy skutków fi nansowych. 
Wszystkie elementy proce-
dury muszą być przemyśla-
ne i wykonane z najwyższą 
starannością. Uchwalenie 
nierzetelnego planu może 
skutkować np. roszczeniami 
odszkodowawczymi, które są 
znacznie większym obcią-
żeniem dla gminy niż czas 
i pieniądze zainwestowane 
w ekspertyzy i opinie spe-
cjalistów. Plan zagospoda-
rowania przestrzennego ma 
przede wszystkim służyć 
gminie, a nie szkodzić.

Przykładem kontrowersji 
jakie może wzbudzać plan 
zagospodarowania prze-
strzennego jest teren pn. 
„Strefa usługowo-produkcyj-
na Łukasiewicza II”, o któ-
rym stało się głośno za spra-
wą skargi fi rmy DJCHEM. 
W skardze tej pojawia się 
zapowiedź roszczeń z tytułu 

rzekomych strat, jakie fi rma 
ponosi z powodu nieuchwa-
lenia planu miejscowego 
dla terenu wokół zakładu. 
W świetle obowiązujących 
przepisów, brak planu 
nie blokuje potencjalnej 
możliwości inwestowania 
w oparciu o decyzję o wa-
runkach zabudowy, a tym 

Przemyślane, mądre i konsekwentne planowanie przestrzenne 
jest potrzebne wszystkim gminom, które chcą rozwijać się 

dynamicznie, ale z poszanowaniem możliwie najliczniejszych 
grup interesantów. Do takich gmin bezdyskusyjnie należy gmina 
Wołomin. Na początku kadencji tylko nieco ponad 7% terenów

gminy było objętych planami zagospodarowania. Po zakończeniu 
aktualnie prowadzonych 19 procedur planistycznych, obejmiemy 

planami ponad 32% obszaru Gminy Wołomin. Będzie to wyjątkowy 
wynik, bo proces ten jest długotrwały i trudny.

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina

bardziej nie zmusza nikogo 
do ograniczania czy zamy-
kania istniejącej działalno-
ści! Nie można narzucić ter-
minu zakończenia prac, ani 
z góry zdecydować czy plan 
w ogóle zostanie uchwa-
lony. W przypadku tego 
terenu mamy do czynienia 
z konfl iktem przestrzennym, 
którego rozwiązanie wyma-
ga licznych ekspertyz. Nie 
można ulec presji, by plan 
uchwalić jak najszybciej. 
Należy postępować zgodnie 
z prawem, zachować ostroż-
ność i zdrowy rozsądek. Po-
przednie władze dopuściły 
się zaniedbań rozdzielając 
tereny produkcyjno-usługo-
we przy ul. Łukasiewicza 
na dwie odrębne podstre-
fy. Zmiana przeznaczenia 
jednej z podstref (teren na 
którym powstała galeria 
handlowa) bez zmiany są-

siedniej podstrefy, na której 
funkcjonuje zakład chemicz-
ny o potencjalnie szerokim 
oddziaływaniu, sprawiły, 
że powstał trudny do rozsą-
dzenia konfl ikt planistyczny. 
Nierzetelną decyzję o roz-
dzieleniu podstref podjęto 
w 2012 roku. Dziś gmina 
musi uporać się z jej konse-
kwencjami.
Firma Exalo z Grupy 

PGNiG po raz kolejny zgło-
siła wniosek w sprawie pla-
nu zagospodarowania w/w 
terenu. We wrześniu 2014 
roku, po zawiadomieniu 
o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego „Łukasiewicza 
II”, spółka Exalo wniosko-
wała, aby jej działki były 
przeznaczone „na działki 
przemysłowe”. Wniosek 
był uzasadniony tym, że fi r-
ma planuje te działki zbyć, 
a działki o statusie prze-
mysłowych łatwiej znajdą 
nabywców i pozwolą wy-
negocjować lepszą cenę 
sprzedaży. We wszystkich 
wnioskach przedstawiano 
podobną argumentację. 
Wniosek z tego, że fi rma 
Exalo zakończyła swoją 
działalność w Wołominie 
jeszcze przed przystąpie-
niem do sporządzania miej-
scowego planu zagospoda-
rowania „Łukasiewicza II”, 
a brak planu niekoniecznie 
był tego przyczyną. Brak pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego nie spowodo-
wał również żadnych zmian 
w zagospodarowaniu i użyt-
kowaniu tego terenu. Exalo 
może prowadzić działalność 
zgodnie z przeznaczeniem 
w ewidencji gruntów.
Teren „Łukasiewicza II” to 

zresztą tylko jeden z istnie-
jących obszarów zabudo-
wy usługowo-produkcyjnej. 
Część terenu położona jest 
na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, co 
znacznie ogranicza jego po-
tencjał. 
W 2016 roku przeprowa-

dziliśmy analizy, w wyniku 
których wyodrębniono 6 
bardzo istotnych dla rozwoju 
Gminy Wołomin obszarów 
posiadających potencjał in-
westycyjny, m.in. w Czarnej, 
w Helenowie i w Turowie.

„(...) gospodarowanie przestrzenią jest procesem z natury 
konfl iktogennym. Jest grą wielu podmiotów o sprzecznych 

interesach. Zadaniem regulacji prawnych jest próba godzenia 
tych interesów. To zaś oznacza, że prawo zagospodarowania 

przestrzennego staje się wyrazem kompromisu pomiędzy różnymi 
interesami i wyobrażeniami o zagospodarowaniu przestrzenią i jako 
takie nie zadowala na ogół nikogo, budząc skrajne emocje i oceny.”

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
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Bezpieczny Wołomin? TAK!
Czy wołominiacy mogą czuć się w swoim mieście bezpiecznie? Każdy z nas chciałby móc powiedzieć – 
oczywiście! Zdajemy sobie jednak sprawę, że to marzenie nieco odbiega od rzeczywistości. 
Dlatego Gmina Wołomin we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołominie postanowiła zadbać 
o to, żeby miejsce w którym mieszkamy, pracujemy, w którym chodzą do szkoły nasze dzieci 
było bezpieczne i przyjazne.

Jak osiągnąć taki cel? 
Będziemy budować świa-
domość mieszkańców 
dotyczącą bezpiecznych 
zachowań, prowadząc 
szerokie działania profi lak-
tyczne, wspierając inicjaty-
wy mieszkańców służące 
poprawie bezpieczeństwa, 
a przede wszystkim dba-
jąc o odpowiednią infra-
strukturę lokalną – taką, 
jak przejścia dla pieszych, 
oświetlenie, wprowadze-
nie aktywnych urządzeń 
BRD (Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego) oraz 
likwidację barier architek-
tonicznych. To wszystko 
ujęte zostanie w procedo-
wanym właśnie programie 
„Bezpieczny Wołomin”, 
który jest planowany jako 
długotrwały, ciągły proces 
pozwalający na sukcesyw-
ne zwiększanie poziomu 
bezpieczeństwa w naszej 
gminie. Jego koordynacją 
zajmie się powołany przez 

Burmistrza Wołomina zespół 
roboczy. Gmina podpisała 
już list intencyjny dotyczący 
współpracy z Komendą Po-

wiatową Policji w Wołominie 
oraz zaprezentowała założe-
nia programu członkom Ko-
misji Bezpieczeństwa Rady 

Bilet metropolitalny 
– kolejne korzyści dla mieszkańców!

Podczas kwietniowej sesji radni przegłosowali uchwałę, którą burmistrz 
Elżbieta Radwan złożyła do Rady Miasta. Dzięki temu mieszkańcy gminy Wołomin 
od września będą mogli podróżować taniej w ramach obu stref 
Warszawskiego Transportu Publicznego (dawniej ZTM).

Bilet metropolitalny to roz-
wiązanie, dzięki któremu 
mieszkańcy gmin podwar-
szawskich będą mogli ob-
niżyć koszt codziennych 
dojazdów do stolicy, ale nie 
tylko. Nie likwiduje I i II strefy, 
ale stwarza możliwość za-
kupu tańszego biletu. Bilety 
metropolitalne będą kodo-
wane na specjalnej, sperso-
nalizowanej karcie miejskiej. 
Jest ona przeznaczona dla 
osób, które są zameldowane 
na terenie jednej z gmin, któ-
re podpisały porozumienie 
i płacą tam podatki. Podróż-
ni, którzy nie spełnią tego 
warunku, będą nadal mogli 
kupować bilety obowiązują-
ce w I i/lub II strefi e. 
Rozwiązanie jest korzystne 

dla wszystkich:

➲ Mieszkańcy oszczę-
dzają na codziennych do-
jazdach do pracy i szkoły! 
W zależności od kwoty do-
fi nansowania cena biletu 
miesięcznego może spaść 
nawet o 60 zł, czyli 1/3.
➲ Gminy zyskują skutecz-

ny mechanizm zachęcający 
mieszkańców do meldowa-
nia się na ich terenie. Sza-
cowane wpływy z podatków 
pokryją koszty dofi nanso-
wania biletu.
➲ Zyskuje również środo-

wisko. Mniej samochodów to 
mniej zanieczyszczeń powie-
trza w stolicy i aglomeracji.
Do tej pory do porozu-

mienia przystąpiło 30 oko-
licznych samorządów. Bilet 
miałby zacząć działać od 
1 września tego roku.

Miejskiej w Wołominie. 
O szczegółach dotyczą-

cych programu „Bezpieczny 
Wołomin” będziemy infor-

mować Państwa na bieżąco 
za pośrednictwem serwisu 
wolomin.org oraz mediów 
lokalnych.
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zgłoś awarię, pomożemy wypełnić formularz!

22 763 30 17

program drobnych, bezpłatnych napraw dla:
osób, które ukończyły 65 rok życia,

posiadają Wołomińską Kartę Seniora,
chorych i mieszkających samotnie

Remont 
dla Seniora 

Program realizowany przez Gminę Wołomin

Lista Partnerów Wołomińskiej Karty Seniora

1.  Miejski Dom Kultury w Wołominie 
(ul. Mariańska 7)

5% zniżki od ceny biletów wejściowych na 
imprezy organizowane przez MDK,

10% zniżki od ceny zajęć prowadzonych 
w ramach sekcji w MDK.
2.  Miejska Pływalnia w Wołominie 

(ul. Korsaka 4)
Zniżka na bilet „Senior” oraz zajęcia Aktywny 

Senior.
3.  Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie 

(ul. Łukasiewicza 4)
10% upustu od regularnych aktualnych cen na 
pojemniki nowe i używane z oferty MZO.
4. Paul Dental – Centrum Stomatologii 

(ul. Legionów 68)
10% zniżki na usługi protetyczne w każdy 

wtorek i czwartek w godzinach pracy gabinetu.
5.  Topaz Express (Helenów, ul. Boryny 10a)
5% rabatu na zakupy w sklepie, z wyłączeniem 

alkoholu, papierosów, doładowań prepaid, zniżka 
nie łączy się z innymi promocjami i upustami.
6. Świat Rowerów (ul. Długa 22B)
10% rabatu na wybrane akcesoria i usługi 

w każdą środę.
7. Studio Urody BENIA (ul.Wileńska 29)
10% na wszystkie usługi w poniedziałek i środę, 

poza dietetyką. 
8.  Restauracja Pobite Talerze 

(ul. Warszawska 21)
1 zł za dowolną kawę od poniedziałku do piątku,
10% rabatu na całe menu od poniedziałku do 

piątku.
9. Fenix Medical Fitness (ul. Przeskok 2)
10% zniżki na wszystkie usługi z wyjątkiem 

rehabilitacji oraz towarów sprzedawanych 
w recepcji.
10. Europejska Grupa Medyczna Spółka z o.o.
Firma działa na terenie całej Polski i jest 

liderem w organizacji leczenia zaćmy za granicą 
wraz z refundacją NFZ. Najbliższa placówka 
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, tel. 
22 290 61 61.

5 lub 10% rabatu na wybrane usługi.

11.  Prywatny Gabinet Ortoptyczny, Optyk s.c.
(ul. Wileńska 29 i Kościelna 6)

99 zł za okulary korekcyjne + badanie wzroku od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.
12.  Brafi tteria. Bielizna Wołomin 

(ul. Kościelna 9)
10% zniżki na cały asortyment.
13.  PARAFARMACJA Sklep zielarsko-

medyczny (ul. Legionów 34)
10% zniżki na cały asortyment oprócz artykułów 

dziecięcych w poniedziałki, wtorki i środy.
14.  LIFE FIT STUDIO Beata Orłowska 

(ul. Mickiewicza 9)
20% zniżki na wejście jednorazowe od 

poniedziałku do piątku lub 10% zniżki na karnet
15. STALKO
Bilety linii autobusowych „W” i „J” tańsze o 1 zł.
16.  ORGANIC FARMA ZDROWIA 

(Galeria Wołomin, ul. Geodetów 2)
20% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem 

produktów z gazetki), 7 dni w tygodniu.
17.  MLECZAK POLSKI Karson-Milewski, 

Stasiak S.J. 
(Galeria Wołomin, ul. Geodetów 2)

12 zł za obiad dla seniora.
18.  STUDIO TAŃCA „ALE DŻES” 

(ul. 1 Maja 48A)
20% zniżki na zajęcia tańca towarzyskiego 

w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do 
piątku.

10% zniżki na zajęcia tańca towarzyskiego 
w godzinach 16.00-22.00 od poniedziałku do 
piątku.
19.  ZDROWY SKLEP – FROLA Rafał Saczuk 

(ul. Legionów 30)
10% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem 

artykułów objętych promocją).
20.  ROMARK M. i R. Borowscy 

i Wspólnicy Sp. J. 
(ul. Kościelna 23)

5% zniżki na wszystkie produkty z branży RTV, 
AGD i komputerowej (nie dotyczy produktów 
z cenami promocyjnymi).

21.  Restauracja „PRZYSTANEK W” 
(ul. Ogrodowa 9/1)

10% zniżki na desery i napoje zimne, ciepłe, 
alkoholowe
22.  Jubiler – TUZZ Bracia Zając i Spółka sp.j. 

(ul. Wileńska 27)
10% rabatu na wszystkie produkty zakupione 

w sklepie oprócz tych już objętych innymi 
rabatami lub trwającymi w sklepie promocjami

5% ulgi na wszystkie usługi warsztatu 
jubilerskiego mieszczącego się w sklepie 
(naprawa biżuterii oraz biżuteria na zamówienie).
23.  Hotel Milena – PPHU E. i W. Białożyt 

(ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka)
34% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem 

(śniadania i obiadokolacje)
Rezerwacje pod nr tel. 33 863 73 83, 

502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl
24.  Sanatorium Ustroń – ARKA VITAE S.A. 

(ul. Warszawska 25, 85-058 Bydgoszcz)
10% rabatu na Pobyty sanatoryjne 

klasyczneorazpPobyty sanatoryjne z kuracją 
ziołami Ojca Grzegorza Sroki. Zniżki będą 
realizowane w dwóch placówkach Sanatorium 
Ustroń:
–  Ośrodek Magnolia, 43-450 Ustroń, 

ul. Szpitalna 15, tel. 33 854 36 90, 
www.hotel-magnolia.pl

–  Ośrodek Tulipan, 43-450 Ustroń, 
ul. Szpitalna 21, tel. 33 854 37 80, 
www.hotel-tulipan.pl

25.  Studio Sp. zo.o. – Studio Duczki 
(Duczki, ul. Willowa 12)

40% zniżki na dedykowane zajęcia „Aktywny 
Senior”

Seniorów, którzy chcą otrzymać indywidualną 
Wołomińską Kartę Seniora, zapraszamy do 
Wydziału Spraw Obywatelskich zlokalizowanego 
na parterze w Centrum Obsługi Mieszkańców, 
pokój nr 7 i 8 (wejście od ul. Ogrodowej). Lista 
Partnetów dostępna jest również na stronie 
www.wolomin.org w zakładce Polityka Senioralna: 
Wołomińska Karta Seniora.

Wołomińska Karta Seniora jest imienna i ważna wraz z dowodem osobistym. Użytkownicy zyskują 
dostęp do szeregu zniżek na terenie gminy i nie tylko. Dziś prezentujemy listę Partnerów programu.

Potencjalnych Partnerów zapraszamy do kontaktu: tel. 22 763 30 17, e-mail: senior@wolomin.org.pl
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Elektroniczna KDR 
to jeszcze więcej możliwości

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest ogólnopolskim programem, który rodzinom wychowującym troje lub 
więcej dzieci daje dostęp do wielu zniżek na terenie całego kraju. Od stycznia br. można składać 
wnioski o elektroniczną wersję karty, która ułatwia korzystanie z przywilejów.

Z elektronicznej wersji KDR moż-
na korzystać za pomocą dedyko-
wanej aplikacji mKDR. Możemy 
w niej podpiąć e-karty wszystkich 
członków rodziny uprawnionych 
do korzystania ze zniżek. Jest to 
pierwszy w Polsce e-dokument 
umożliwiający członkom rodzin 
wielodzietnych korzystanie z przy-
sługujących im uprawnień, w tym 
zniżek ustawowych. 
Wnioski o wydanie e-kart można 

składać za pomocą Portalu Informa-
cyjno-Usługowego Emp@tia (www.
empatia.mpips.gov.pl). KDR w for-
mie elektronicznej wydawane są 
w ciągu kilku minut od pozytywnego 
zweryfi kowania wniosku. Dla osób, 
które mają tradycyjne karty i wystę-
pują o wersję elektroniczną przygo-
towano uproszczoną formę składania 
wniosku. Ci, którzy występują o KDR po raz 
pierwszy mogą od razu poprosić o wydanie bez-
płatnej wersji elektronicznej. Zwolnieni z opłat są 
również członkowie rodzin, dla których wniosek 
został złożony przed 1 stycznia 2018 r., o ile wy-
stąpią o e-KDR przed 31 grudnia 2019 r.
Aplikacja mKDR daje nie tylko podgląd danych, 

ale też umożliwia szybkie wyszukiwanie part-

nerów akcji dzięki usłudze geolokalizacji. 
W najbliższym czasie planowane jest dodanie na-
stępnych funkcjonalności, między innymi powia-
domień, dzięki którym będzie można dostawać 
informacje o nowych partnerach programu.
Od grudnia 2014 roku dotychczasowy program 

Wołomińska Karta Rodziny został włączony do 
ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodzi-
ny. W związku z połączeniem Wołomińskiej Kar-

ty Rodziny z Kartą Dużej Rodziny, 
uprawnione rodziny składają jeden 
wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny. Mieszkańcy gminy Wołomin 
mają szereg dodatkowych przywile-
jów, m.in.:
• 30% zniżki od ceny biletów wej-
ściowych na imprezy organizowane 
w MDK.
• 50% zniżki od ceny zajęć prowa-
dzonych w ramach sekcji w MDK.
• 50% zniżki od ceny biletów i kar-
netów na pływalnię przy OSiR.
• 30% zniżki od ceny biletów i kar-
netów na zajęcia nauki i doskona-
lenia pływania.
• 30% zniżki od ceny biletów i kar-
netów na wynajem obiektów spor-

towych znajdujących się na terenie 
OSiR.

• Zniżkę – do 0,5 zł za godzinę świadczenia wy-
kraczającego poza czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki w przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę Wołomin.

• Pakiet zniżek/ulg w zakupie towaru/usług 
udzielanych posiadaczom Wołomińskiej Karty 
Rodziny przez Partnerów funkcjonujących na te-
renie gminy Wołomin.

Rekreacja/nauka:
1. Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7
2.  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wo-

łominie, ul. Korsaka 4
3.  Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 

(lodowisko)
4.  „EUROPA NTC” spółka z o.o. w Wołominie, 

ul. Przeskok 2 (Fenix Medical Fitness)
5.  „Mrówka” Dariusz Rychta Przedsiębiorstwo 

Usługowe, Wołomin, ul. Szpitalna 7 (klub 
sportowy Atleta Siłownia&Fitness Club)

6.  Paweł Błażejewski – Nauka Tańca Towarzyskie-
go ALE DŻES”, Wołomin, ul. 1 Maja 48 A

7.  Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza 
GOOL, Wołomin, ul. Wileńska 51a lok. 213

8.  Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszko-
laka” w Wołominie, ul. Kurkowa 15

9.  Pracownia Edukacji i Twórczości Magdalena 
Królak „Stonoga” w Wołominie ul. Chrobrego 
8 m 1 (opieka nad dziećmi)

10.  AD ASTRA Szkoła Języków Obcych w Woło-
minie, ul. Sasina 1B

11.  „Meritum” Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe 
Anna Sasin, Edyta Kondracka s.c., Wołomin, 
ul. Wileńska 46 lok. 5 (nauka języków obcych)

12.  Fundacja Mamy Wołomin w Wołominie, 
ul. Prądzyńskiego 31

13.  Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole 
i Szkoła NOVUM Hanna Kaczmarek, Woło-
min, ul. Legionów 63

Partnerzy Wołomińskiej Karty Rodziny
Zakupy:

14.  GAZ Małopole Barbara Paszkowska, Woło-
min, ul. Republikańska 54

15.  Junior Obuwie Dziecięce Roma Bartkiewicz, 
Wołomin, ul. Kościelna 22

16.  STROP-BUD Zakład Usługowy Remontowo-
-Budowlany, Duczki, ul. Poprzeczna 5 (zakup 
wybranych materiałów budowlanych)

17.  PHU MM Michał Mielczarek w Wołominie, 
ul. Partyzantów 52 (zakup mebli)

18.  „ROMARK” M i R Borowscy Spółka Jawna, 
Wołomin, ul. Kościelna 23

19.  ŚWIAT ROWERÓW Sebastian Połukard, Wo-
łomin, ul. Długa 22b

20.  Świat Okularów Aneta Galaszek, Wołomin, 
ul. Prądzyńskiego 2

21.  AMENIKO Aleksandra Olszańska, Wołomin, 
ul. Wiosennej 1F (zakupy w sklepie interneto-
wym Tylkoklocki.pl)

22.  LUX-OPTYKA Agnieszka Miąskiewicz, Woło-
min, al. Armii Krajowej 64 lok. 13

23.  N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy, Warszawa, 
ul. Stępińska 22/30 pok. 504 (zakupy w skle-
pach internetowych www.ogrodosfera.pl oraz 
www.panmajster.pl)

24.  Myah Julia Kreyser, Warszawa, ul. Kasprowi-
cza 90 lok. 29 (zakupy w sklepie interneto-
wym www.myah.com.pl)

25.  HAIKU STUDIO MICHAŁ PLISZKA, Człuchów, 
ul. Jerzego z Dąbrowy 5a (zniżki w skle-
pach internetowych www.haiku.com.pl oraz 
www.ogrodolandia.pl)

26.  Księgarnia-Antykwariat MJ w Wołominie, 
ul. Mieszka I 4

Pozostałe usługi:
27.  Beata Kujas Catering Kujas, Wołomin, 

ul. Wiejska 1a/11
28.  Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej 

„Rodzina”, Kobyłka, ul. Wołomińska 1
29.  Premier Sport,  Wołomin, ul. Przejazdowa 

16B (organizacja wyjazdów oraz zakupy 
w sklepie internetowym goolshop.pl)

30.  Sławomir Rosłon „U Sławka” w Wołominie, 
ul. Lipińska 34A lok 42 (szkoła jazdy)

31.  Hostel Evotel Ewa Zofi a Żukowska, Zielonka, 
ul. Południowa 9

32.  AVAILO Sp. z o.o. w Jasionce, ul. Jesionka 
948 (pomoc prawna)
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Do 30 czerwca br. mieszkańcy gminy 
Wołomin mogą składać wnioski na 
dofi nansowanie zakupu nowego pieca. 
Jest to element prowadzonej w gminie 
polityki proekologicznej i walki ze 
smogiem.

Akcja ma na celu ogra-
niczenie tzw. niskiej emisji 
oraz trwałą wymianę nisko-
sprawnych pieców gazo-
wych, nieekologicznych ko-
tłów oraz pieców węglowych 
na nowoczesne urządzenia 
grzewcze. Gmina pokrywa 
do 50% wartości zakupu no-
wego urządzenia. Kwota do-
fi nansowania wynosi maksy-
malnie 5 tysięcy złotych. 
Do tej pory przyjęto ponad 

150 wniosków na dofi nanso-
wanie wymiany starego pie-
ca na nowe źródło ciepła. 
Codziennie napływają kolej-
ne wnioski. Podpisano już 

35 umów o wartości ponad 
110 tys. zł. Właściciele nie-
ruchomości, z którymi pod-
pisano umowy zobowiązali 
się dokonać wymiany sta-
rego źródła ciepła najpóź-
niej do dnia 01.09.2018 r. 
Rozliczenie dofi nansowania 
oraz wypłata nastąpi na ra-
chunek bankowy wskazany 
przez Benefi cjenta w ciągu 
30 dni od złożenia wniosku 
o rozliczenie dotacji, najpóź-
niej do 30.09.2018 r.
Na projekt dofi nansowania 

wymiany źródeł ciepła gmi-
na przeznaczy łącznie pra-
wie 430 tys. zł.

Skąd się wziął problem 
z dzikami w Wołominie?

Przyjmujemy 
wnioski na 
wymianę pieców W listopadzie 2017 r. na terenie Legionowa znaleziono dwa 

martwe dziki. Po zbadaniu okazało się, że były nosicielami 
wirusa ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Na terenie 
województwa mazowieckiego wyznaczono obszar 
zagrożenia, tzw. strefę czerwoną. Gmina Wołomin znalazła 
się w obszarze objętym ograniczeniami.

Widok dzików w mieście 
nie jest niczym niezwykłym. 
Chętnie zaglądają na osie-
dla, gdzie mają łatwy dostęp 
do jedzenia. Kiedy w pobli-
żu znajdą trochę krzaków 
często zostają na dłużej. 
W normalnych warunkach 
są przepędzane lub wywożo-
ne do lasu przez wyszkolone-
go łowczego. Jednak sytu-
acja,  w jakiej znaleźliśmy się 
w tym roku jest szczególna.
Afrykański pomór świń 

jest chorobą, która dotyka 
świnie oraz dziki. Trzeba 
zachować dużą ostrożność, 
ponieważ wirus przenosi się 
podczas bezpośredniego 
kontaktu. Ludzie nie chorują, 
ale mogą przekazać wirusa 
dalej, zarażając następne 
zwierzęta. Dlatego dzików 
i świń nie należy nigdzie 
przenosić, aby uniknąć roz-
przestrzeniania się choroby. 
Wytyczne w sprawie postę-
powania określają ustawa 
o samorządzie gminnym 
oraz prawo łowieckie.
Świnie znajdują się pod 

kontrolą lekarzy wetery-
narii. Dziki są zwierzętami 
wolno żyjącymi. Dopóki są 

w lesie nie stwarzają zagro-
żenia. Problem powstaje 
kiedy zwabione łatwym do-
stępem do jedzenia pojawia-
ją się w miastach. Obecnie, 
w związku z zakazem trans-
portowania, dzików i świń 
nie można nigdzie przeno-
sić. Jedynym rozwiązaniem 
w sytuacji, w której mamy 
do czynienia z podejrzeniem 
ASF jest odstrzał zwierząt.
Zgodę na odstrzał sanitar-

ny wydaje powiatowy lekarz 
weterynarii. Udzielana jest 
w przypadku zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierząt 
podlegającej obowiązkowi 
zwalczania. Wydawana jest 
odgórnie, dotyczy określo-
nego obszaru i nie obejmuje 
loch z młodymi. Wołomin nie 
ma udzielonej zgody na od-
strzał sanitarny. Drugim roz-

wiązaniem jest odstrzelenie 
w sytuacji zagrożenia. Zgo-
da, o którą się ubiega gmina 
Wołomin dotyczy 20 sztuk 
dorosłych osobników, z po-
minięciem samic z młodymi.
Dziki nie są pod ochroną, 

za wyjątkiem loch z warchla-
kami. Nie można odłowić 
tylko samicy, bo narażało-
by to na śmierć jej potom-
stwo. Zwykle czeka się, aż 
młode podrosną i będą 
w stanie podążyć za matką 
do lasu – inaczej samica 
i tak wróci do swoich dzieci, 
a w ich obronie może być 
agresywna. Matkę z dziećmi 
za pomocą jedzenia zwa-
bia się do lasu. Następnie 
wykonuje się oprysk sub-
stancją, która zniechęca je 
do powrotu. Jest to jedno 
z działań, dzięki którym 
zwierzęta pozostają w lesie.

Ponad 300 000 zł na sport, zdrowie i kulturę
Gmina Wołomin stawia na komfort życia i zdrowie mieszkańców, 
dlatego coraz więcej inwestujemy w działania promujące sport, zdrowie i kulturę. 

W marcu i kwietniu burmistrz Elżbieta Radwan 
podpisała kolejne umowy w ramach otwartych 
konkursów ofert na zlecenie realizacji programów 
i szkoleń z zakresu: ochrony zdrowia, działalności 
na rzecz rodziny, działań wspierających edukację 
kulturalną i popularyzację dziedzictwa historycz-
nego Wołomina, działań wspierających szkolenia 
sportowe dzieci, młodzieży i seniorów.
Benefi cjenci, którzy zostali wyłonieni w drodze 

konkursu oraz kwoty dotacji:
•  Stowarzyszenie 

Diabetyków Wołomin – 12 000 zł
•  Klub sportowy Akademia Młodego Piłkarza 

„GOOL” – 18 000 zł
• Fundacja ODA – 25 000 zł
• Fundacja Mamy Wołomin – 25 000 zł
•  Uczniowski Klub Sportowy 

„Piątka” – 15 000 zł 
•  Uczniowski Klub Sportowy 

„HURAGAN”  – 30 000 zł
• Fundacja Ronalda McDonalda – 10 000 zł

•  Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 
„Siła wieku bis” – 20 000 zł

•  Prozdrowotny Sławek II zajęcia gimnastyczne 
dla mieszkańców – 3 200 zł

• Klub Karate Kyokushin Wołomin – 22 000 zł
• Fundacja Akademia Integracji – 20 000 zł
•  Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy 

„HURAGAN-SKOK” Wołomin – 20 000 zł
•  Mazowieckie Centrum 

Tang Soo Do –17 400 zł
•  Mazowieckie Forum Biznesu, 

Nauki i Kultury – 15 000 zł
Umowy zostały podpisane na rzecz szkoleń 

sportowych dzieci i młodzieży, popularyzacji 
dziedzictwa historycznego Wołomina, edukacji 
kulturalnej, promocji zdrowia oraz działań promu-
jących rodzinę i macierzyństwo.
Prowadzony jest również program szczepień na 

lata 2018-2020 dla osób zamieszkałych na tere-
nie Gminy Wołomin. Jest on kontynuacją działań 
z ubiegłych lat. Na wykonanie 1 300 szczepień 

przeciwko grypie i meningokokom typu C prze-
znaczyliśmy ponad 70 000 zł. Szczepienia prze-
ciwko grypie mają m.in. podwyższyć odporność 
u osób powyżej 60 roku życia i innych z grup 
ryzyka, zwiększyć liczbę osób, które przejdą cho-
robę łagodniej i nie wystąpią u nich powikłania 
pogrypowe. Ze szczepień przeciwko meningoko-
kom typu C skorzystają dzieci z rocznika 2006, 
z możliwością objęcia szczepieniem młodzieży 
urodzonej w 2004 i 2005 roku.

Na zdjęciu Grażyna Radomska 
Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin.
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Misiek vel Szeryf – najbardziej znany wołomiński pies 
szturmem podbił ogólnopolskie media i nasze serca. 
Zdjęcie leżącego Miśka pojawiło się prawie we wszyst-
kich publikacjach na jego temat – również w poprzed-
nim numerze Naszego Wołomina. Autorem zdjęcia jest 
Pan Kazimierz Franciszek Tabaczuk, autor bloga Mu-
zeum Pocztówek (muzeumpocztowek.wordpress.
com/2015/05/28/moje-muzeum-pocztowek/)

Ten niezwykle uprzejmy i interesujący człowiek wkłada 
wiele wysiłku i czasu w prowadzenie bloga. Jego kolekcja 
zdjęć, pocztówek i wpisów jest imponująca. Takiej pracy 
należy się podziw i uznanie. Dlatego prosimy wszystkich 
użytkowników internetu o niekopiowanie zdjęcia Miśka 
bez zgody autora. Ceńmy pracę innych i szanujmy siebie 
nawzajem. Panu Kazimierzowi bardzo dziękujemy także 
za opowieści o Miśku, którymi się z nami podzielił. Po-
znać człowieka z taką pasją, historią i kulturą osobistą 
jak Pan Kazimierz Tabaczuk to zaszczyt i przyjemność. 

Zespół redakcyjny Naszego Wołomina

O autorze najpopularniejszego O autorze najpopularniejszego 
zdjęcia Miśkazdjęcia Miśka

Rzeźba Miśka jednak powstanie?
Choć radni miejscy z Wołomina zdecydowali, że nie sfi nansują z budżetu gminy rzeźby 
najsłynniejszego wołomińskiego psa Miśka, to ma ona wciąż szansę powstać. Mieszkańcy wzięli sprawy 
w swoje ręce i zbierają pieniądze w publicznej zbiórce na zrzutka.pl/misiek.

Podobnie jak mieszkańcy 
innych miast chcielibyśmy 
mieć rzeźbę miejską na 
miarę wrocławskich kra-
snali. Legendę tak znaną, 
jak ta o poznańskich ko-
ziołkach. Spotykać się na 
mieście przy jakimś kul-
towym, rozpoznawalnym 
obiekcie. Robić zdjęcia 
przyjezdnym w miejscu 
przyjemnym, posiadającym 
historię w tle. Opowiadać 
o Wołominie nie tylko w 
kontekście znanych osobi-
stości i wydarzeń, ale też 
w odniesieniu do zwykłych 
mieszkańców, ich doświad-
czeń i wspomnień. Te wa-
lory Wołomin może zyskać 

właśnie dzięki rzeźbie Miś-
ka i chyba stąd tak duże za-
angażowanie mieszkańców 
w inicjatywę jej powstania. 
Rzeźba tego wyjątkowego 
psa ozdobi bowiem nie tyl-
ko wołomińskie ulice, ale 
też nasze miejskie życie.
Patronat nad realizacją 

pomysłu przejął Komitet 
Rewitalizacji Gminy Woło-
min. Postawienie rzeźby 
jest planowane w jednym 
z parków kieszonkowych, 
który powstanie w ramach 
programu rewitalizacji. Naj-
bardziej pożądana jest na-
turalnej wielkości rzeźba 
odlana z brązu. Oznacza 
to, że rzeźba – tak jak Mi-

siek – będzie spora i taka 
też jest kwota potrzebna na 
jej zrealizowanie. Dlatego 
wszystkim mieszkańcom 
i sympatykom tej inicjatywy 
przypominamy o trwającej 
zbiórce. Pieniądze można 
wpłacać za pośrednictwem 
portalu zrzutka.pl/misiek, 
jak również przelewem tra-
dycyjnym na konto: 

61 1750 1312 6886 0689 
8215 2208

Zrzutka.pl Sp. z o.o. 
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Jeśli zbiórka się powie-
dzie, a na konto wpłynie 

więcej środków niż potrzeba 
na wykonanie rzeźby, cała 
nadwyżka zostanie przezna-
czona na pomoc bezdom-

nym zwierzakom w naszej 
gminie. Każda złotówka ze 
zbiórki zostanie publicznie 
rozliczona.

Właścicielu, gdzie jesteś?
Przedstawiamy 3 psiaki, które zostały znalezione na terenie gminy Wołomin. Obecnie przebywają 
w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim, które prowadzi Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych. 
Psiaki czekają na swoich właścicieli lub nowy dom. Osoby zainteresowane adopcją proszone są 
o kontakt pod numerem telefonu: 795 845 242.

Każdy pies, który trafia 
do schroniska w Nowym 
Dworze Mazowieckim ob-
jęty jest 14-dniową kwa-
rantanną. Jeśli w tym 
czasie nie odbierze go 
właściciel, pies jest szcze-
piony, czipowany, kastro-
wany, a Fundacja zaczyna 

szukać dla niego nowego 
opiekuna.
Warunkiem adopcji jest 

wypełnienie ankiety do-
stępnej na stronie Fun-
dacji, zgoda na wizytę 
przed/po- adopcyjną oraz 
podpisanie umowy adop-
cyjnej.

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim
Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych

www.fundacjapsom.pl

NiutekNiutek
Rasa: mix 
Ur. 09.2016
Płeć: samiec
Wielkość: mały
Waga: 10 kg

DixonDixon
Rasa: mix 
Ur. 04.2017 
Płeć: samiec
Wielkość: średni
Waga: 15 kg

AmarantAmarant
Rasa: mix
Ur. 25.01.2018
Płeć: samiec
Wielkość: mały
Waga: 1,25 kg
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Co się wydarzy?
poznamy Wołominskie Magnolie 2018 / posadzimy i rozdamy drzewka i krzewy / nauczymy się tańczyć 
fokstrota / upleciemy wianki / do tańca zagra WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA

20 maja 11.00 
start: Park im. Bohdana Wodiczki 


