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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,
Wszyscy znamy powiedzenie, że najlepsza 

inwestycja to inwestycja w siebie. Nasz sukces 
zależy od tego jak podchodzimy do siebie, 
swoich planów i tego co robimy. Miarą inwestycji 
staje się efekt naszych działań.

Kiedy ja myślę o inwestowaniu, mam przed 
oczami kilometry ulic, nowego oświetlenia, parki, 
place zabaw, szkoły i ludzi. Wszystko to, na co 
pracowałam latami kształcąc się i zdobywając 
doświadczenie na wszystkich szczeblach 
samorządowej hierarchii. Wszystko, co dzięki 
inwestowaniu w siebie i dobrych pracowników 
mogę zrobić, żeby gmina Wołomin stała się 
nowoczesna, wygodna do życia i lubiana przez 
mieszkańców.

Część inwestycji da się przeliczyć na pieniądze. 
To 37 milionów złotych przeznaczonych na  
projekty, modernizacje i budowy w 2018 roku. 
Nowe ulice: Spokojna, Szpitalna, Laskowa, Złota, 
Zakładowa, Traugutta, są realnym i policzalnym 
odzwierciedleniem inwestowania. Ustalone 
priorytety i podjęte decyzje przełożyły się na 
namacalny sukces. Możemy je sfotografować, 
dotknąć, skorzystać z nich. One istnieją – efekt 
jest widoczny.

Inwestowanie ma też drugi wymiar, bez 
przelicznika, ani namacalnego dowodu, ale 
sprawiający, że funkcjonuje nam się łatwiej, 
żyje lepiej. Nowa gładka ulica i równe 
chodniki to przecież nie tylko dobrze wydane 
pieniądze. To komfortowa podróż samochodem  
i rowerem, wygodny spacer i estetyczna okolica. 
Odprowadzenie wody deszczowej zapewnia 
bezpieczeństwo naszym domom, a oświetlenie 
pieszym. To efekt dokonanych inwestycji.

Mieszkańcy oczekują też wygodnego 
podróżowania. Wielu z nas mieszka przecież na 
obrzeżach gminy i potrzebuje dostać się do centrum 
Wołomina lub do Warszawy. Centrum przesiadkowe 
w ciągu ul. Żelaznej i Placu Cicheckiego  
w Wołominie oraz system „Parkuj i jedź” w ciągu  
ul. Przytorowej w Duczkach zapewnią wygodę 

dotarcia do dworców i pozostawienia samochodu. To 
nowa, lepsza jakość dla podróżujących, a zarazem 
uporządkowanie stref przykolejowych. Dodając 
do tego 2,8 miliona złotych dofinansowania, które 
otrzymaliśmy na te inwestycje, możemy śmiało 
mówić o więcej niż trzech korzyściach w jednym.

Inwestycje w sport, zdrowie, naukę, kulturę czy 
sztukę nie mają odzwierciedlenia w pieniądzach. 
Trudno oszacować ich opłacalność i ustalać 
priorytet. Skąd można mieć pewność czy  
w danym momencie lepsza jest inwestycja 
w sport czy w kulturę? Przy takich decyzjach 
trzeba wiele determinacji i cierpliwości. Dobre 
inwestycje zwracają się w czasie z nawiązką, ale 
na to trzeba poczekać. A przecież w naszych 
czasach najbardziej liczy się tu i teraz. Niestety 
szybkie efekty, często naznaczone bylejakością, 
są nietrwałe. Ja wiem, że na dobrą inwestycję 
składa się pomysł, pieniądze, chęci, czas i ludzie.

Bo inwestycje w innych ludzi są równie ważne jak 
inwestycje w siebie. Wspieramy stowarzyszenia 
sportowe, kulturalne, inicjatywy sąsiedzkie. 
Wszystkie miejsca tętniące życiem, które dają 
nam pasję, poczucie przynależności i wspólnoty.

Włączamy w te działania spółki miejskie, 
które swoim kapitałem udzielają wsparcia np. 
klubom sportowym. Zakład Energetyki Cieplnej 
i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Wołominie wsparło Międzyszkolny Klub 
Sportowy Huragan Wołomin kwotą 54 tys. zł, 
ułatwiając klubowi działania na rzecz rozwoju 
naszych rodzimych sportowców. Zakład 
Energetyki Cieplnej dba też o mieszkańców 
oferując szereg rozwiązań proekologicznych  
i prospołecznych. Niedawno zainstalował czujniki 
pomiaru jakości powietrza, zorganizował piknik 
rodzinny z okazji swojego 25-lecia i zainstalował 
20 paneli na energię słoneczną.

Więzi jakie budujemy działając wspólnie to 
inwestycja w przyszłość. Zyskujemy nowe 
kontakty, przyjaciół, zainteresowania. Pikniki, 
koncerty i potańcówki sprzyjają integracji. 
Wychodzimy z domu. Stajemy się aktywni  
i otwieramy się na ludzi. W miarę jedzenia apetyt 
rośnie i chcemy więcej. Stajemy się aktywnym 
społeczeństwem. W takim społeczeństwie 
rozkwita wiele talentów i wyjątkowych 
osobowości. W Wołominie rozkwitają Magnolie – 
kwiaty, które stały się symbolem naszego miasta. 
I wyjątkowe kobiety, które już po raz drugi zostały 
uhonorowane tytułem Wołomińskiej Magnolii.

Jak widać, warto inwestować nie tylko  
w siebie. Każde nasze działanie może przynieść 
nam wymierne korzyści, jeśli odpowiednio nim 
pokierujemy. Oddając ten numer w Państwa ręce 
życzę abyście nigdy nie przestali inwestować 
w siebie, ludzi, aktywność i wszystko w czym 
widzicie cel, który może poprawić jakość życia. 
W związku ze zbliżającymi się wakacjami 
proszę też, abyście nie zapomnieli o inwestycji  
w bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. 

Życzę wspaniałych, radosnych, pełnych przygód 
i bezpiecznych wakacji.

Burmistrz Wołomina
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ELŻBIETA RADWAN - BLOG

Pomagajmy mądrze!

U dało się! Znaleźliśmy pieniądze na realne wsparcie dla mieszkających w naszej 
gminie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Zbudujemy nowoczesną, 

przyjazną, profesjonalną placówkę dziennego pobytu z 40 miejscami dla osób powyżej 
25. roku życia. 6 czerwca, na mój wniosek, zmieniono przyszłoroczny budżet na ten 
cel – zwiększając go z 200 tys. zł do 1 mln 400 tys. zł. To pozwoli na ogłoszenie 
procedury przetargowej i w konsekwencji rozpoczęcie budowy.

Szalenie się cieszę, bo od dłuższego czasu łamaliśmy sobie głowę,  
skąd wziąć tę – naprawdę dużą z perspektywy Wołomina – kwotę.  
Nasza gminna kasa nie jest z gumy, ale wspólnie (można? można!) uznaliśmy, że są 
rzeczy ważne i ważniejsze. Policzyliśmy pieniądze i zdecydowaliśmy, iż nie ma na co 
czekać. Tak, wiem, że jest wiele grup potrzebujących wsparcia, ale uważam, że trzeba 
zacząć od najsłabszych, którzy nierzadko nie mają siły, aby walczyć o swoje.

Środowiskowy Dom Samopomocy o łącznej powierzchni blisko 400 m2 będzie 
się mieścił przy ulicy Mieszka I. Przebywającym tam chorym zaoferujemy szerokie 
spektrum zajęć wspierająco-aktywizujących, pod opieką zespołu wykwalifikowanych 
terapeutów. W konsultacjach dotyczących projektu brali udział rodzice dorosłych 
niepełnosprawnych. Kto lepiej niż oni wie, czego potrzeba ich dzieciom?  
Dziś z radością mogę już powiedzieć, że wszystkie ich uwagi zostały uwzględnione. 

Pomagając niepełnosprawnym chcemy pomóc też ich rodzinom. Dać poczucie, że nie 
są pozostawione same sobie. Chwilę na złapanie oddechu. Poczucie, że im też należy 
się coś od życia i choć przez moment nie muszą się martwić o swych podopiecznych, 
którym zapewnimy najlepszą opiekę.

Z ustawowego wsparcia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego korzysta w naszej gminie 
938 osób. Ze świadczenia pielęgnacyjnego – 201 osób, a ze specjalnego zasiłku 
opiekuńczego – 17 osób. Zdaję sobie sprawę, że to kropla w morzu potrzeb. Na razie, 
dopóki nie dysponujemy własnym Środowiskowym Domem Samopomocy, finansujemy 
dowóz osób z niepełnosprawnością do ośrodków w Tłuszczu i Ząbkach.  
Liczę, że już naprawdę niedługo znajdą pomoc tu, u siebie, u nas, w Wołominie.

Anna Dymna, którą bardzo podziwiam, tak mówi o swoich spotkaniach  
z niepełnosprawnymi podczas Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo 
Wszystko”: „Spotykam tytanów siły, osoby pełne radości oraz wielkiej wiary w sens 
codzienności. Ludzie, których położenie może przerażać, którzy – zdawałoby się – 
powinni tonąć w rozpaczy, demonstrują swoją wielką energię i pasję istnienia. Pokazują, 
jak wspaniałą istotą jest człowiek”.

I dodaje, że pomagać trzeba mądrze, konkretnie i krystalicznie uczciwie. Bardzo się 
cieszę, że zrobiliśmy duży krok ku temu, aby taką mądrą pomoc w naszej gminie znaleźli 
najbardziej potrzebujący.

W Wołominie 
magnolie kwitną 
przez cały rok

Pamiętacie piękną inicjatywę fundacji 
ODA „Magnolia symbolem Wołomina”? 
To właśnie od niej rozpoczęło się to 
magnoliowe szaleństwo.

Cofnijmy się do czerwca 2016 roku. Wtedy tytuł Wo-
łomińskiej Magnolii został nadany po raz pierwszy. Kim 
jest Wołomińska Magnolia? To kobieta zaangażowana 
w życie naszej społeczności, która swoją aktywnością 
wspiera rozwój lokalnej kultury, przedsiębiorczości i ak-
tywizacji społecznej. W 2016 roku tytuł otrzymały: Hele-
na Baronicz, Teresa Bednarek, Magdalena Filaber, Anna 
Kornacka, Danuta Muszyńska, Renata Naczaj-Fedorenko, 
Luiza Rawska, Barbara Stasiszyn, Kamila Suska i  Anna 
Ślusarz. W tym roku to właśnie one razem z burmistrz 
Elżbietą Radwan i prezes Fundacji ODA Danutą Micha-
lik stworzyły kapitułę, która 
spośród zgłoszonych kan-
dydatur wybrała pięć tego-
rocznych Magnolii.
Przedstawiamy tegorocz-

ne Wołomińskie Magnolie: 
Blankę Gankowską, Elżbie-
tę i Kasię Jurczuk, Kata-
rzynę Okuniewską, Teresę 
Wosińską i Elżbietę Zdro-
dowską.
Gratulacje dla nowych 

pięknych wołomińskich 
kwiatów!
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Wołomin pięknieje 
– efekty trwających inwestycji

Ulice: Spokojna, Szpitalna, Traugutta, Laskowa i Teligi zmieniają swoje oblicze.  
Kolejne ulice są projektowane lub czekają na wyłonienie wykonawcy. W Szkole Podstawowej w Czarnej  
i Szkole Podstawowej nr 5 kończymy termomodernizację. Miejsce spotkań w Duczkach  
jest gotowe na przyjęcie mieszkańców. Wkrótce nastąpi odbiór lokalu przy ul. Legionów 31,  
który stanie się miejscem spotkań i imprez kulturalnych dla seniorów w Wołominie.

Miejsce spotkań i imprez kulturalnych w Ducz-
kach przy ul. Miłej już gotowe! Z końcem czerwca 
do dyspozycji mieszkańców zostanie oddany nowo-
czesny plac zabaw, strefa gier i tenisa stołowego, si-
łownia plenerowa oraz dwie altany. Powstały chod-
niki, ławki, stojaki na rowery. Teren został oświetlony 
i wzbogacony zielenią. Powstało bardzo przyjemne 
i potrzebne miejsce sąsiedzkich spotkań. Koszt in-
westycji to prawie 800 tysięcy złotych.

Ulica Spokojna – od ul. Granicznej do ul. Sło-
wiańskiej. Budowa drogi zakończona z końcem 
maja 2018 r. Ulica zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową z chodnikami, zmodernizowanymi zjaz-
dami do posesji, krawężnikami i kanalizacją desz-
czową. Łącznie ponad 0,5 kilometra nowoczesnej 
drogi (582 metry). Koszt inwestycji 500 tys. zł.

Ulica Laskowa – od ul. Wiosennej do ul. Nowa 
Wieś. 11 maja 2018 roku wprowadziliśmy wyko-
nawcę na budowę. Planowany termin zakończenia 
prac 31 maja 2019 r. Kontynuujemy budowę ulicy 
wraz z siecią kanalizacji deszczowej, siecią sani-
tarną i wodociągową, chodnikiem z kostki bruko-
wej i nowym oświetleniem LED. Wzdłuż tej ulicy 
wybudujemy asfaltową ścieżkę rowerową. Dzięki 
kontynuacji inwestycji zyskamy ścieżkę rowerową 
od terenów przykolejowych, aż do ul. Nowa Wieś. 
Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. 

Ulica Złota – inwestycja zakłada budowę ca-
łej, dotąd gruntowej drogi od Alei Armii Krajowej 
do ul. Kolejowej wraz z wymianą oświetlenia dro-
gowego na LED. Termin realizacji – koniec lipca 
2018 roku. Całkowity koszt inwestycji 368 ty-
sięcy złotych (193 tys. w tym roku i 178 tysięcy 
w przyszłym roku).

Ulica Zakładowa – do końca lipca 2018 roku 
zmodernizujemy 184 metry jezdni wraz z chodni-
kami, kanalizacją deszczową i wymianą oświetle-
nia drogowego na LED. Przy okazji robót budow-
lanych na tej ulicy PWiK przebuduje swoje sieci 
kanalizacyjne, a ZEC uzbroi działkę na której 
będzie budowany budynek wielorodzinny. Dzięki 
współpracy, perspektywicznemu myśleniu i ko-
ordynowaniu prac ze spółkami ulica nie będzie 
niszczona w najbliższej przyszłości w związku 
z koniecznością doprowadzenia bądź wymiany 
sieci należących do wyżej wymienionych spółek. 
Koszt inwestycji to 730 tysięcy złotych.

Ulica Teligi od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej. 
Aktualnie deweloper, który jest w posiadaniu 
działek wzdłuż ulicy musi przyłączyć sieć wodno-
-kanalizacyjną i ciepłowniczą do posesji, aby nie 
niszczyć w przyszłości nowej nawierzchni. Kolej-
ność prac jest uzgadniana z PWiK i ZEC. Koszt 
inwestycji to ponad 1 mln 929 tys. zł.

Ulica Szpitalna – zbliżamy się do zakończenia 
inwestycji. Nowa nawierzchnia wraz z chodnikami 
powstała od Alei Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej. 
Koszt inwestycji to ponad 1 mln 363 tys. zł

Ulica Traugutta od ul. Legionów do ul. Prądzyń-
skiego. Zbliżamy się do zakończenia inwestycji. 
Powstała nowoczesna, funkcjonalna ulica w ści-
słym centrum miasta z nową nawierzchnią asfalto-
wą, chodnikami i licznymi miejscami parkingowy-
mi. Koszt inwestycji 1mln 484 tys. zł. Planujemy 
też modernizację drugiej strony ulicy Traugutta od 
ul. Legionów do ul. Sikorskiego. Mamy już wyko-
naną dokumentację i staramy się o ZRID (Zezwo-
lenie na realizację inwestycji drogowej).

Ulica Mickiewicza od ul. 1 Maja do ul. Matejki. 
Ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy 
do posesji i kanalizację deszczową. Koszt inwe-
stycji ponad 953 tys. zł.
W fazie projektu jest m.in. budowa ul. Batalio-

nów Chłopskich w Nowych Lipinach, budowa ul. 
Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzan-
tów w Wołominie. Przebudowa ul. Błońskiej, La-
zurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej. 
Budowa ul. Duczkowskiej, Leszczyńskiej oraz 
przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 
Wileńskiej do ul. Gryczanej.
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Trwa głosowanie na projekty WBO 2019
Do 29 czerwca br. można oddać swój głos na najlepsze projekty  
zgłoszone do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Najbardziej emocjonujący etap budżetu oby-
watelskiego, jakim jest głosowanie w pełni. 
Od 4 do 29 czerwca mieszkańcy mogą głoso-
wać na wybrane projekty korzystając z aplikacji  
glosuj.wolomin.org lub metodą tradycyjną wrzu-
cając wypełnioną kartę do głosowania do urny.
– Projektodawcy wykonali już kawał dobrej ro-

boty zgłaszając do Wołomińskiego Budżetu Oby-
watelskiego nowe, wspaniałe pomysły na rozwój 
naszego miasta – mówi burmistrz Elżbieta Radwan  
– Teraz wszystko w Waszych rękach. To Wy zde-
cydujecie, które z 70 projektów zrealizujemy  
w przyszłym roku. Mamy do dyspozycji aż 2 milio-
ny złotych. Jestem przekonana, że będą to dobrze 
wydane pieniądze! Do dzieła, trzymam kciuki za 
wszystkie projekty i mocno kibicuję – dodaje.

Najważniejsze zasady głosowania:
•  Głosować mogą osoby zamieszkałe w Gmi-

nie Wołomin, które mają ukończone 16 lat.  
W przypadku, gdy głosującym jest osoba  
małoletnia wymagane jest dołączenie zgody  
rodzica/opiekuna prawnego.

•  Jedna osoba może zagłosować maksymalnie 
na 6 projektów, po 2 w każdej kategorii.

•  Każdy uprawniony może zagłosować tylko 
jeden raz, wypełniając kartę do głosowania  
w wersji papierowej lub głosując elektronicznie.

•  Papierowe karty do głosowania można po-
brać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4,  
w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, 
pokój 210 (II piętro) oraz w punktach, gdzie 
zlokalizowane są urny.

Lokalizacje urn do głosowania:
•  Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 

Wołomin (parter, Centrum Obsługi  
Mieszkańców), pon. 9.00-19.00,  
wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-14.00;

•  Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,  
ul. Wileńska 32, Wołomin (I piętro, przy ladzie 
bibliotecznej); pon.-wt., czw.-pt. 12.00-19.00, 
śr. 9.00-16.00, sob. 9.00-14.00;

•  Miejski Dom Kultury w Wołominie,  
ul. Mariańska 7, Wołomin (hol główny,  
po prawej stronie od wejścia głównego  
do budynku), pon.-pt. 8.00-16.00;

•  pływalnia OSiR, ul. Korsaka 4, Wołomin  
(parter, przy szatni), pon.-nd. 8.00-22.00;

•  Filia biblioteki os. Niepodległości,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1  
(budynek Zespołu Szkół nr 3), Wołomin,  
pon.-wt., czw.-pt. 12.00-19.00, śr. 9.00-16.00;

•  Filia biblioteki w Zagościńcu, ul. 100-lecia 41 
(budynek OSP), Zagościniec,  
pon. 12.00-18.00, pt. 12.00-18.00

•  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie,  
al. Armii Krajowej 34, Wołomin (I piętro,  
na korytarzu przy sekretariacie),  
pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-16.00,  
czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00.

Wyniki głosowania poznamy do 10 września 
br. Więcej informacji na temat Wołomińskiego 
Budżetu Obywatelskiego można uzyskać: na 
stronie internetowej www.wolomin.org/budzet-
-obywatelski oraz w Wydziale Planowania Roz-
woju i Rewitalizacji UM w Wołominie, ul. Ogro-
dowa 4, pokój nr 210, pod numerem telefonu:  
22 763 30 00, wew. 245, pytania można przesy-
łać na adres: naszbudzet@wolomin.org.pl

Przestrzeń Publiczna
1003

Zagospodarowanie dziedzińca 
Szkoły Podstawowej w Duczkach

Projektodawca: Katarzyna Pazio, szacunkowy 
koszt projektu: 139 962,50 zł, miejsce realizacji 
projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.
W ramach projektu na dziedzińcu szkoły  

w Duczkach zostaną usunięte istniejące urzą-
dzenia zabawowe, teren zostanie utwardzony po-
przez wykonanie nawierzchni z kostki, zostanie 
wybudowana scena, a dziedziniec zyska elemen-
ty małej architektury oraz zieleń.

1004
Budowa ogrodu wraz z renowacją pomnika 
Św. Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej 

w Duczkach
Projektodawca: Katarzyna Pazio, szacunkowy 

koszt projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.
W ramach projektu zostanie wybudowany 

ogród przy szkole w Duczkach wraz z renowacją 
pomnika Jana Pawła II; usunięte zostaną stare, 
zniszczone krzewy i zniszczone elementy małej 
architektury, itp., wybudowany zostanie ogród, 
a dziedziniec zostanie wyposażony w elementy 
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.).

1005
Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiźnie
Projektodawca: Joanna Osińska, szacunkowy 

koszt projektu: 100 080,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnia-
kowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153, Leśniakowizna.
W ramach projektu powstanie plac zabaw oraz 

siłownia zewnętrzna „pod chmurką”. Na placu 
znajdą się również ławki.

1006
„Crossfit dla każdego” 
urządzenie typu Combo

Projektodawca: Dariusz Król, szacunkowy koszt 
projektu: 53 000,00 zł, miejsce realizacji projek-
tu: Orlik przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1.
W ramach projektu na terenie Orlika przy Ze-

spole Szkół nr 3 w Wołominie zostanie skonfigu-
rowane i zamontowane plenerowe wielofunkcyjne 
urządzenie treningowe typu combo, wiata zabez-
pieczająca i ogrodzenie.

1009
Zielone płuca Czwórki

Projektodawca: Anna Zakrzewska, szacunkowy 
koszt projektu: 120 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wo-
łominie, ul. 1 Maja 19.
W ramach projektu posadzone zostaną tuje wo-

kół szkolnego płotu, stworzony zostanie „Zielony 
zakątek” od ul. Kościuszki – aranżacja z roślin  
i ozdób ogrodowych nawiązująca do tradycji ma-
rynistycznych.

1010
Pierwsza gwiazdka

Projektodawca: Michał Żero-Gospodarczyk, 
szacunkowy koszt projektu: 115 000,00 zł, miej-
sce realizacji projektu: Wołomin – ulice Grycza-
na, Partyzantów oraz Legionów, Poniatowskiego, 
Błotna, Szara i Sikorskiego na odcinku pomiędzy 
Gryczaną a Partyzantów.
Celem projektu jest zakup bożonarodzeniowych 

iluminacji świetlnych do montażu na słupach 
oświetleniowych.

1011
Plac zabaw

Projektodawca: Hanna Kamieniarz, szacunkowy 
koszt projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, Wołomin,  
ul. Poprzeczna 6.
Celem projektu jest wykonanie integracyjnego 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7. Plac 
zabaw będzie dostosowany do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych.

1012
Wiata rowerowa zadaszona

Projektodawca: Hanna Kamieniarz, szacunkowy 
koszt projektu: 30 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, Wołomin,  
ul. Poprzeczna 6
Wiata na 50 rowerów dla dzieci uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej nr 7 oraz ich rodziców. 
W dni świąteczne oraz weekendy wiata może słu-
żyć pozostałym mieszkańcom, którzy swój wolny 
czas spędzają na terenie szkolnym i korzystają ze 
wszystkich dostępnych boisk i placu zabaw.

1013
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  

w Czarnej
Projektodawca: Katarzyna Jarzębska, szacun-

kowy koszt projektu: 119 798,31 zł, miejsce reali-
zacji projektu: Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. 
Witosa 52; nr działki 3/2 obręb 0010 Czarna-04.
W ramach projektu planowane jest zbudowanie 

dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej  
w Czarnej ze zjeżdżalniami, zestawem sprawno-
ściowym, dwoma bujawkami typu ważka, ścianką 
wspinaczkową oraz dwoma fotelami obrotowymi, 
które są przystosowane do zabawy przez dzieci 
niepełnosprawne. Plac zabaw zostanie wyposa-
żony w nawierzchnię bezpieczną.

1014
Sport i rekreacja w Czarnej

Projektodawca: Katarzyna Jarzębska, szacun-
kowy koszt projektu: 139 452,48 zł, miejsce re-
alizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Czarnej,  
ul. Witosa 52; nr działki 3/2 obręb 0010 Czarna-04.
Celem projektu jest stworzenie otwartego, nieod-

płatnego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Obiekt 
będzie się składał z 9 urządzeń siłowni zewnętrznej, 
systemu wspinaczkowego typu piramida, placu za-
baw dla starszych dzieci oraz urządzeń uzupełniają-
cych tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

1015
Sprzęt do nagłośnienia imprez plenerowych 

organizowanych przez Zespół Szkół nr 3 
w Wołominie

Projektodawca: Małgorzata Rączka, szacunko-
wy koszt projektu: 65 000,00 zł, miejsce reali-
zacji projektu: Zespół Szkół nr 3 w Wołominie,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1.
Projekt zakłada zakup nowego nagłośnienia 

plenerowego wraz z zestawem kabli, mikrofonów 
oraz konsolą mikserską sterowaną bezprzewodo-
wo dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie.
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1016
Siłownia plenerowa

Projektodawca: Damian Zawadzki, szacunkowy koszt 
projektu: 120 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: Ze-
spół Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1.
W ramach projektu na terenie Zespołu Szkół nr 3  

w Wołominie zostaną zamocowane urządzenia ple-
nerowe, umieszczone ławki dla oczekujących na 
ćwiczenia, wykonane alejki oraz nasadzone krzewy  
i inne rośliny ozdobne.

1018
Rozświetlone Lipinki

Projektodawca: Urszula Zych, szacunkowy koszt 
projektu: 100 000,00 zł, miejsce realizacji projektu:  
Lipinki ulice: Parkowa, Wiosenna, Graniczna, Piaskowa,  
Słoneczna.
Zakup bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych 

do montażu na słupach oświetleniowych oraz zakup 
dekoracji ledowej do ustawienia na terenie sołectwa 
Lipinki (dekoracja ledowa usytuowana u zbiegu ulic 
Piaskowa, Wiosenna, Słoneczna).

1019
Utwardzone i wyrównane ulice gruntowe  

w Lipinkach
Projektodawca: Urszula Zych, szacunkowy koszt 

projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
ulice gruntowe w Lipinkach
Celem projektu jest zakup materiału tj. destruktu as-

faltowego lub tłucznia na wyrównanie i utwardzenie 
gminnych ulic gruntowych w Lipinkach. W ramach 
projektu zostanie zakupiony odpowiedni materiał uli-
ce zostaną nawiezione, wyrównane i uwałowane.

1022
Samoobsługowe rowerowe stacje napraw

Projektodawca: Filip Humiński, szacunkowy koszt 
projektu: 39 000,00 zł, miejsce realizacji projektu:  
ul. Tęczowa (nr działki 18/1, obręb 21-Wołomin)  
w Wołominie oraz Plac 3 Maja w Wołominie.
W ramach projektu staną dwie stacje w różnych 

miejscach w Wołominie, miejscach często uczęsz-
czanych przez rowerzystów: Plac 3 Maja oraz wzdłuż 
ul. Tęczowej na osiedlu Sławek. Stacja będzie wypo-
sażona w szereg niezbędnych narzędzi serwisowych 
wysokiej jakości z instrukcjami napraw rowerów.

1023
System monitoringu jakości powietrza  

na terenie Gminy Wołomin „Czym oddycham”
Projektodawca: Bogdan Pacholski, szacunkowy 

koszt projektu: 8 314,80 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 
33; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, al. Ar-
mii Krajowej 81; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5  
w Wołominie, ul. Lipińska 16; Szkoła Podstawowa  
nr 7 w Wołominie, ul. Poprzeczna 6.
Zamontowanie stacji monitorujących jakość powie-

trza (PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność  
i ciśnienie atmosferyczne w czterech lokalizacjach na 
terenie gminy Wołomin. Wyniki pomiarów zamiesz-
czone zostaną na stronie Urzędu Miejskiego w Woło-
minie i będą ogólnodostępne poprzez podgląd stro-
ny lub instalację aplikacji bądź widgetu w smartfonie.

1024
Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej  

i ul. Rumiankowej w Zagościńcu
Projektodawca: Maciej Myrcha, szacunkowy koszt 

projektu: 136 426,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Zagościniec, ul. Mokra i ul. Rumiankowa.
W ramach projektu wykonana zostanie wymia-

na istniejących opraw oświetleniowych w ul. Mo-
krej i Rumiankowej oraz uzupełnienie oświetlenia  
w ul. Rumiankowej do granicy z działką PKP.

1025
100 drzew na 100-lecie Wołomina

Projektodawca: Katarzyna Okuniewska, szacunko-
wy koszt projektu: 98 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: skwery, zieleńce i parki oraz ewentualnie 
pasy drogowe gminne.
W ramach projektu zostanie zakupionych 100 

drzew, z których 20 zostanie posadzonych na tere-

nach należących do gminy, a pozostałe 80 sadzonek 
drzew zostanie rozdystrybuowane wśród mieszkań-
ców podczas różnego rodzaju eventów.

1026
100 ławek na 100-lecie Wołomina

Projektodawca: Katarzyna Okuniewska, szacunkowy 
koszt projektu: 90 000,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych pieszych 
oraz parki, skwery, place zabaw.
Projekt zakłada przemyślane instalowanie dużej 

liczby ławek w przestrzeni publicznej, ale głównie  
w ciągach komunikacyjno-pieszych. Ostateczna licz-
ba ławek będzie wartością elastyczną, uzależnioną 
od ceny i modelu wybranych ławek.

1027
Zadbajmy o tej ziemi skrawek... Chodnik do 

szkoły i kościoła – ul. Gdyńska
Projektodawca: Maciej Łoś, szacunkowy koszt 

projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji projektu:  
ul. Gdyńska na odcinku od ul. Laskowej do  
ul. Piłsudskiego po obu stronach ul. Gdyńskiej, dział-
ki o nr: 194/6 i 194/7 obręb Wołomin-14 oraz działka 
nr 1 obręb Wołomin-20.
Celem projektu jest wymiana starego chodnika na 

nowy na fragmencie ulicy Gdyńskiej (odcinek od  
ul. Laskowej do ul. Piłsudskiego). W ramach projektu 
przewidziano demontaż starego chodnika i ułożenie 
nowego chodnika z kostki.

1028
Kolorowy Sławek

Projektodawca: Maciej Łoś, szacunkowy koszt pro-
jektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: Osie-
dle Sławek, działki ew. nr: 214/3, 165/2 obr. Woło-
min-16; 190/20, 251/15, 180/12, 180/10, 112 i 114 
obr. Wołomin-21.
Projekt zakłada uzupełnienie małej architektury na 

terenie Osiedla Sławek – kolorowe ławki, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery, wiaty przystankowe.

1029
Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne 

przejścia dla pieszych
Projektodawca: Piotr Sikorski, szacunkowy koszt 

projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
działka 77 obręb Wołomin-16, ul. Tęczowa/Batore-
go; działka 125/22 obręb Wołomin-24 ul. Kościelna; 
działka 5/7 obręb Wołomin-18 i 48 obręb Woło-
min-12 ul. Gdyńska.
W ramach projektu zrealizowana zostanie przebu-

dowa trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych 
na terenach gminnych. Zamontowane zostaną lampy 
led oświetlające przejście czerpiące energię z sieci, 
kocie oczka, oznakowanie poziome, oznakowanie 
znakami D-6.

1030
Stadion XXI wieku – zadaszenie trybuny  

na stadionie OSiR w Wołominie
Projektodawca: Piotr Sikorski, szacunkowy koszt pro-

jektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Wołominie, ul. Korsaka 4.
W ramach tego zadania zostanie wykonany projekt 

i zadaszenie części nad sektorem środkowym sta-
dionu Huragan Wołomin o długości 21 metrów (36 
rzędów krzesełek) i 6 metrów (5 rzędów w pionie). 
Całość to 126 metrów kwadratowych stalowej kon-
strukcji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

1031
„Ostoja Wiosenna” na Sławku

Projektodawca: Michał Janiak, szacunkowy koszt 
projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
działka 75/3 w obrębie Wołomin-08 przy ulicy Wio-
sennej (prawa strona działki pozostawiona do wyko-
rzystania po realizacji „Rodzinnego parku rozrywki” 
na Sławku).
W ramach projektu na Osiedlu Sławek powstanie 

altanka wraz z całym zapleczem oraz monitoringiem. 
Miejsce ma mieć charakter ogólnodostepny, aby inte-
grować okolicznych mieszkańców, którzy będą mogli 
korzystać z całego kompleksu skupiającego w so-
bie oprócz altanki elementy tj.: parkiet taneczny oraz 
ogólnodostępny grill.

Aktywny Mieszkaniec

2001
Siła wieku

Projektodawca: Małgorzata Piłkowska, szacunkowy 
koszt projektu: 24 000,00 zł.
W ramach projektu planowane jest prowadzenie 

zajęć przez rok 2 razy w tygodniu po 90 minut (każ-
de zajęcia) dla 20-osobowej grupy seniorów 60+. 
Zapewniamy sprzęt do ćwiczeń, przystosowane po-
mieszczenia do ćwiczeń, szatnie oraz profesjonalną 
instruktorkę.

2002
Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami

Projektodawca: Apolonia Zych, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7.
Spotkania słuchaczy Wołomińskiego Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku (około 250 osób) ze znanymi 
osobami ze świata filmu i teatru oraz innych profesji  
w roku akademickim 2018/2019.

2003
Powitanie lata – integracja słuchaczy WUTW

Projektodawca: Danuta Żuławnik, szacunkowy koszt 
projektu: 20 750,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
restauracja na terenie gminy Wołomin lub powiatu  
wołomińskiego.
W ramach projektu zostanie zrealizowany poczęstu-

nek, zajęcia ruchowe i wokalne dla słuchaczy WUTW.

2004
Zajęcia survivalowe

Projektodawca: Andrzej Nowak, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Gmina Wołomin – tereny leśne, Bractwo Strzeleckie 
Salwa, ul. Korsaka 4, Wołomin.
Zajęcia survivalowe dla grupy zainteresowanych 

pełnoletnich mieszkańców gminy. W programie: 
strzelanie sportowo-obronne, samoobrona, przygo-
towanie obozowiska i podstawy survivalu, orientacja  
w terenie, pierwsza pomoc.

2005
Akademia małego naukowca

Projektodawca: Renata Sienkiewicz-Stępień, sza-
cunkowy koszt projektu: 24 997,00 zł, miejsce reali-
zacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Ducz-
kach, ul. Szosa Jadowska 37, Duczki.
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu otwartych za-

jęć dla dzieci i rodziców, podczas których najmłodsi 
będą poznawać zagadnienia otaczającego nas świa-
ta. Uczestnicy warsztatów naukowych będą wykony-
wać różnorodne eksperymenty i doświadczenia, które 
pozwolą im zrozumieć wiele skomplikowanych zjawisk.

2006
Amatorski teatr dla dorosłych

Projektodawca: Anna Kanclerz, szacunkowy koszt 
projektu: 20 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7
Amatorski teatr skierowany głównie do osób po 

40-stym roku życia. Zakłada 2 cykle programowe  
w 2019 r. (min. 10 spotkań w cyklu) sfinalizowane spek-
taklem przygotowanym przez uczestników projektu.

2007
Ruch+Wiedza=Zdrowie  

(warsztaty, fitness, siłownia, diagnostyka)
Projektodawca: Anna Boniecka, szacunkowy koszt 

projektu: 24 125,00 zł.
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 

70h treningów. Dodatkowo odbędą się warsztaty te-
matyczne poszerzające wiedzę na temat zdrowego 
stylu życia i aktywności fizycznej. W ramach projektu 
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35 osób zostanie przebadanych na bramce diagno-
stycznej Back-Check oraz 35 osób zostanie zbada-
nych na analizatorze składu ciała.

2008
Niepodległa oczami dzieci

Projektodawca: Anna Zakrzewska, szacunkowy 
koszt projektu: 24 800,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,  
ul. 1 Maja 19.
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl spo-

tkań z uczestnikami walk o niepodległość, pokazy 
rekonstrukcyjne przybliżające sylwetki polskich pa-
triotów, otwarty konkurs na grafitti o tematyce nie-
podległościowej, które zostanie wykonane na kory-
tarzach szkolnych.

2009
Bałtyckie przeboje – Koncert Orkiestry  

Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni
Projektodawca: Monika Włodarczyk, szacunkowy 

koszt projektu: 20 000,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,  
ul. 1 Maja 19.
W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa 

Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej MW z Gdyni. 
Wstęp na koncerty będzie bezpłatny.

2010
W kręgu szachów

Projektodawca: Małgorzata Bogucka, szacunkowy 
koszt projektu: 24 920,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach,  
ul. Szosa Jadowska 37
Projekt zakłada nauczenie dzieci gry w szachy i do-

skonalenie ich umiejętności w tym zakresie poprzez 
organizację cyklu otwartych warsztatów. W ramach 
realizacji zadania zostaną również przeszkoleni na-
uczyciele, a na koniec zajęć zorganizowany zostanie 
turniej szachowy.

2011
Pieśni patriotyczne w wykonaniu  

Chóru Miejskiego Cantus Cordis z Wołomina  
– nagranie płyty

Projektodawca: Teresa Sadowska, szacunkowy 
koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariań-
ska 7 oraz studio nagrań (wynajęte).
Celem projektu jest nagranie płyty z utworami 

patriotycznymi przez Chór Miejski Cantus Cordis  
z Wołomina oraz organizacja koncertu promocyjnego 
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.

2012
XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych  

w sercu Wołomina
Projektodawca: Karol Boński, szacunkowy koszt 

projektu: 13 500,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Wołomin, park im. Bohdana Wodiczki.
Na 15-lecie WZPZ zostanie zorganizowany podczas 

zlotu koncert, prezentacja samochodów na Placu 3 
Maja, konkursy z nagrodami oraz podróż zabytko-
wym autobusem. Termin akcji: 8 września 2019 r.

2013
Wieczory muzyczne

Projektodawca: Danuta Michalik, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie, al. Armii 
Krajowej 43.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 8 wie-

czorów muzyki operowej, operetkowej, jazzowej, pio-
senki aktorskiej, poezji śpiewanej, które odbędą się 
w czasie wolnym od pracy. Udział w spotkaniach bę-
dzie bezpłatny.

2014
Podwieczorki muzyczne dla dzieci

Projektodawca: Danuta Michalik, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie, al. Armii 
Krajowej 43.
Projekt zakłada realizację 10 spotkań-koncertów 

muzycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym  
i przedszkolnym. Spotkania będą prowadzone przez 
zawodowych muzyków, pedagogów i animatorów, 
którzy zapoznają dzieci z dźwiękami różnych instru-
mentów muzycznych.

2015
Warsztaty – szkolenia:  

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”
Projektodawca: Tadeusz Tymiński, szacunkowy 

koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Wołomin, ul. Chopina 1.
Celem projektu jest przygotowanie i nauczenie 

mieszkańców Wołomina jak reagować w sytuacji za-
grażającej zdrowiu i życiu osoby/osób, przy których 
się znajdziemy; reagowanie i pomoc poszkodowa-
nym w wypadku.

2016
Wołomińskie podróże seniorów:  

„Piękna nasza Polska cała II”
Projektodawca: Teresa Borkowska, szacunkowy 

koszt projektu: 22 000,00 zł. 
Projekt zakłada 3 wycieczki krajoznawcze oraz 3 

spotkania otwarte dla seniorów, w czasie których 
zaprezentowane zostaną występy artystyczne oraz 
warsztaty rękodzielnicze. Projekt jest kontynuacją 
przedsięwzięcia zrealizowanego z WBO2018.

2017
Aktywny i Zdrowy Senior

Projektodawca: Adam Boniecki, szacunkowy koszt 
projektu: 23 950,00 zł. 
Dwumiesięczna terapia nietrzymania moczu skie-

rowana do osób powyżej 55 roku życia. W ramach 
projektu uczestnicy będą mogli uczestniczyć 2 razy 
w tygodniu w ćwiczeniach oraz skorzystać z serii 10 
zabiegów wg. kwalifikacji fizjoterapeuty (kriokomora 
lub zabiegi na fotelu MagnetoSTYM dla osób bez 
przeciwwskazań).

2018
Tańczący Senior – Zdrowy Senior

Projektodawca: Paweł Błażejewski, szacunkowy 
koszt projektu: 25 000,00 zł. 
W ramach projektu zostanie utworzonych 6 grup 

(do 16 osób w jednej grupie), które raz w tygodniu 
będą spotykały się w studiu tańca i uczyły się tańców 
towarzyskich. Zajęcia będą się odbywały w parach 
bądź solo, w okresie od stycznia do maja i od wrze-
śnia do listopada 2019 roku.

2019
Warsztaty świadomego rodzicielstwa  

przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Wołominie

Projektodawca: Magdalena Flaga, szacunkowy 
koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projek-
tu: Wołomin, ul. Warszawska 8.
Trzy cykle warsztatowe dotyczące świadomego rodzi-

cielstwa dla rodziców dzieci w wieku 2-9 (łącznie 60 
godzin) z zapewnieniem opieki dla dzieci w tym czasie.

2020
Wołomiński Senior – Aktywność  

w każdym wieku sposobem na zdrowie
Projektodawca: Magdalena Flaga, szacunkowy 

koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Dzienny Dom Opieki „Senior Wigor”, Wołomin, 
Legionów 31A. 
Całoroczny cykl warsztatów i szkoleń: 40 warszta-

tów kulinarnych i szkoleń po 2 godziny zegarowe raz 
w tygodniu. Program obejmuje realizację cykli szkole-
niowo-edukacyjnych z zakresu odpowiedniego żywie-
nia osób po 50 roku życia.

2021
Nagranie płyty z muzyką big-bandową 

w wykonaniu Wołomińskiej Orkiestry Dętej, 
z okazji Złotego Jubileuszu zespołu.

Projektodawca: Wioletta Kielak, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł.
W ramach projektu nagrana zostanie płyta Woło-

mińskiej Orkiestry Dętej pod roboczym tytułem „Wo-
łomin Big-Bandowo”. Będzie to muzyczna podróż 
przez 100 lat muzyki rozrywkowej i filmowej. W na-

graniu płyty weźmie udział obecny skład orkiestry  
z gościnnym udziałem wokalistów i muzyków, którzy 
na przestrzeni 50 lat występowali razem z zespołem.

2022
Gramy! – jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia 

Miejskiej Orkiestry Dętej w Wołominie  
z gościnnym udziałem gwiazdy estrady

Projektodawca: Wioletta Kielak, szacunkowy koszt 
projektu: 24 860,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7.
W ramach projektu zorganizowany zostanie koncert 

jubileuszowy Wołomińskiej Orkiestry Dętej z udziałem 
gościa specjalnego. Po koncercie i uroczystym zagra-
niu „Sto lat” zaprosimy wszystkich słuchaczy na tort.

2023
Spotkajmy się w teatrze  

– wołomińskie przedszkolaki  
widzami teatrów warszawskich

Projektodawca: Beata Tarasiewicz, szacunko-
wy koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realiza-
cji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach,  
ul. Broniewskiego 2, Wołomin; teatry warszawskie: 
Baj, Guliwer, Palladium, Syrena.
W ramach edukacji teatralnej najmłodszych woło-

miniaków zostaną zorganizowane wyjazdy do teatrów 
warszawskich (Baj, Guliwer, Palladium, Syrena) na 
przedstawienia teatralne skierowane do dzieci. Pla-
nowane jest zorganizowanie trzech lub czterech wy-
jazdów do teatru dla grupy ok. 130-140 osób.

2024
Przedszkolaków podróże małe i duże  

– poznajemy nasza Ojczynę
Projektodawca: Beata Tarasiewicz, szacunko-

wy koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realiza-
cji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach,  
ul. Broniewskiego 2, Wołomin.
Projekt zakłada zorganizowanie 4 wycieczek 

edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkol-
nym 3-6 lat. Projekt zakłada też edukację dzieci 
do aktywnego spędzenia wolnego czasu razem  
z rodzicami.

2025
Aktywny Mieszkaniec 55+  
w Lipinkach i Zagościńcu

Projektodawca: Urszula Zych, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu ul. Szkolna 1.
Prowadzenie przez okres 12 miesięcy zajęć gimna-

stycznych dla osób 55+ – kobiet i mężczyzn z miej-
scowości Lipinki i Zagościniec, pod okiem wykwalifi-
kowanego trenera/instruktora.

2026
Akademia Siatkówki na 5

Projektodawca: Bronisława Kułak, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: Spor-
towa Szkoła Podstawowa nr 5, Wołomin, ul. Lipińska 16 
i ewentualnie inne szkoły z terenu Gminy Wołomin, które 
przystąpią do projektu.
Stworzenie Akademii Siatkówki dla dzieci od trze-

cich klas szkoły podstawowej. Przeprowadzenie co 
najmniej raz na pół roku, ale w założeniu raz na kwar-
tał, sportowych zajęć integracyjnych rodziców i dzieci 
uczestniczących w projekcie.

2027
Muzyczna integracja mieszkańców

Projektodawca: Dominik Kozaczka, szacunkowy 
koszt projektu: 18 800,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gwarek”, al. Armii Krajowej 64/1, Wołomin.
Projekt składa się z czterech spotkań integracyj-

nych przy muzyce. Na każdym spotkaniu będzie gra-
ny inny rodzaj muzyki, przy którym będą się integro-
wać mieszkańcy Osiedla Nafta i najbliższych osiedli.

2028
Legalne audiobooki i filmy dla mieszkańców 

miasta i gminy Wołomin
Projektodawca: Radosław Krzyżewski, szacunkowy 

koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji pro-
jektu: projekt realizowany będzie w Miejskiej Biblio-
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tece Publicznej w Wołominie oraz w jej filiach na 
terenie Gminy Wołomin.
Projekt zakłada zakup minimum 525 książek  

w formie audiobooków oraz 70 filmów DVD. Za-
kupione książki i filmy znacząco zasilą zasoby 
Biblioteki Miejskiej w Wołominie.

2029
Festyn „Imieniny Sławka”

Projektodawca: Maciej Łoś, szacunkowy koszt 
projektu: 18 800,00 zł, miejsce realizacji projek-
tu: Plac w obrębie ulic Wiosenna, Złota i Koperni-
ka; nr ew. działki 273 obręb Wołomin-15.
Festyn – Piknik Rodzinny „Imieniny Sławka” ma 

za zadanie integrować mieszkańców północnej 
części miasta, dać im możliwość miłego spędze-
nia czasu i wysłuchania ciekawych artystów.

2030
Rodzinny Maraton Pływacki

Projektodawca: Krzysztof Sikorski, szacunkowy 
koszt projektu: 23 500,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: pływalania OSiR Huragan w Wołominie, 
ul. Korsaka 4.
Organizacja 24-godzinnego maratonu pływac-

kiego, podczas którego ustanowione zostaną 
rekordy w długości przepłyniętych kilometrów. 
Zwycięzcy zostaną uhonorowani pucharami, sta-
tuetkami, każdy uczestnik dostanie pakiet starto-
wy oraz certyfikat uczestnictwa.

2031
Gwiazdy sportu w Wołominie – cykl spotkań
Projektodawca: Piotr Sikorski, szacunkowy 

koszt projektu: 18 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołomi-
nie, ul. Korsaka 4.
W ramach projektu odbędą się 3 lub 4 spotka-

nia z obecnymi lub byłymi gwiazdami sportu naj-
bardziej popularnych dyscyplin.

2032
Pasaż tętniący życiem

Projektodawca: Karol Cudny, szacunkowy koszt 
projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji projek-
tu: Pasaż im. Woyciechowskiego, osiedle Nie-
podległości.
W ramach projektu planuje się 5 dni (1 raz  

w miesiącu, od maja do września), podczas któ-
rych na pasażu im. Woyciechowskiego będą od-
bywały się spotkania z autorami książek, warsz-
taty inspirowane literaturą dziecięcą, spektakle, 
spotkania słowno-muzyczne i koncerty poetyckie.

2033
III Kulturalne wtorki w Klubie Seniora  

„Słoneczna”
Projektodawca: Karol Cudny, szacunkowy 

koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Klub Seniora „Słoneczna”, Wołomin,  
ul. Wileńska 88.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 

10 koncertów muzycznych i słowno-muzycznych  
w różnorodnej stylistyce i o różnej tematyce. Do-
datkowo zaplanowano 10 spotkań rekreacyjno-
-ruchowych dedykowanych seniorom.

2034
Stulecie Wołomina czcimy śpiewem

Projektodawca: Halina Wojakowska, szacunko-
wy koszt projektu: 17 850,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Miesjki Dom Kultury w Wołominie, Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Plac 3 Maja  
w Wołominie.
W ramach projektu zostanie zrealizowane: druk 

śpiewników, warsztaty wokalne, konkurs w szko-
łach dla dzieci i młodzieży na wykonanie utworu  
z okresu międzywojennego, cykliczne spotkania 
w klubach seniora oraz wspólny występ – kon-
cert z udziałem chórów, dzieci, młodzieży, orkie-
stry, zespołów instrumentalnych dorosłych, i grup 
senioralnych (czerwiec) na Placu 3 Maja.

2035
Nordic Walking z dietetykiem  

– marszem do zdrowego odżywiania
Projektodawca: Dorota Dąbkowska, szacunkowy 
koszt projektu: 19 300,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: tereny rekreacyjne Gminy Wołomin (par-
ki, tereny zielone).
Projekt kierowany jest szczególnie do osób  

z nadwagą lub otyłością, które chcą uprawiać 
lekką formę aktywności fizycznej poprzez prawi-
dłowe „chodzenie z kijami”oraz tych, którzy chcą 
poznać technikę Nordic Walking. Podczas mar-
szu będzie można porozmawiać z dietetykiem  
o właściwych nawykach żywieniowych.

2036
Zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci  

i młodzieży – spotkania z dietetykiem
Projektodawca: Dorota Dąbkowska, szacunkowy 
koszt projektu: 21 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: szkoły podstawowe i ponadpodstawo-
we na terenie gminy Wołomin.
Organizacja zajęć w szkole z dziećmi i młodzie-

żą mające na celu wyrobienie właściwych nawy-
ków żywieniowych w celu umiejętnego wyboru 
prozdrowotnych produktów żywieniowych.

2037
Turniej gier planszowych i karcianych  

w Wołominie
Projektodawca: Michał Janiak, szacunkowy koszt 
projektu: 20 000,00 zł, miejsce realizacji projektu: 
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7.
Turniej w najbardziej znane gry planszowe i karcia-

ne tj. Monopoly (wersja oryginalna), Scrabble, Ma-
gic The Gathering. Turniej zostanie zorganizowany 
w ciągu jednego weekendu w systemie play-off.

2038
Sławkowy klub seniora

Projektodawca: Aneta Adamus, szacunkowy 
koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: wynajęty obiekt na Sławku.
Organizacja 5 cyklicznych warsztatów tematycz-

nych dla seniorów wraz z całorocznym zapewnie-
niem pomieszczenia na potrzeby spotkań.

2039
Sławkowy klub juniora

Projektodawca: Aneta Adamus, szacunkowy 
koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: wynajęty obiekt na Sławku.
Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań 

i nabywanie nowych umiejętności przez dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po-
przez stworzenie miejsca, w którym przy udziale 
rodziców oraz zaproszonych animatorów pocie-
chy będą mogły kształtować swoje zdolności 
edukacyjne. Przeprowadzone zostaną zajęcia 
plastyczne, teatralne, taneczne.

Wołomin: Odnowa
3001

Spacer z jogą
Projektodawca: Małgorzata Piłkowska, szacun-

kowy koszt projektu: 2 000,00 zł, miejsce reali-
zacji projektu: Park im. Bohdana Wodiczki, ul. 
Moniuszki w Wołominie.
Cykl sobotnich zajęć – maj, czerwiec 2019 r, 

8 sobót. Godzinne zajęcia jogi „na trawie” pod 
okiem wykwalifikowanej instruktorki i propagator-
ki zdrowego trybu życia.

3002
Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

Projektodawca: Anna Kanclerz, szacunkowy 
koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Plac 3 Maja w Wołominie.
Festyn miejski w centrum Wołomina z muzyką 

na żywo – m.in. pokazy tańca grup tanecznych, 
warsztaty, animacja uliczna dla dzieci i dorosłych, 
pokazy zaproszonych zespołów tanecznych, pa-
rada taneczna ulicami centrum Wołomina.

3003
Miejska witryna informacyjna

Projektodawca: Elżbieta Gryczka, szacunkowy 
koszt projektu: 90 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Wołomin, ul. Ogrodowa (przy Urzędzie 
Miasta Wołomin). Działki ewidencyjne nr: 128/2, 
numer obrębu: 143412_4.0028.
Stała miejska ekspozycja zawierająca informacje 

dotyczące historii miasta i osób z nim związanych.

3004
Ławka Zofii Nałkowskiej

Projektodawca: Tadeusz Tymiński, szacunkowy 
koszt projektu: 100 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Wołomin, teren przy Miejskiej Bibliote-
ce, ul. Wileńska 32 (od strony parkingu), numer 
działki 32, obręb Wołomin-29.
Zakup i montaż ławki z rzeźbą Zofii Nałkow-

skiej. Rzeźba będzie jednocześnie pełnić funkcję 
miejsca odpoczynku i relaksu.

3006
„Kiedy babcia była mała” – senior i junior 

razem poznają historię i tradycje
Projektodawca: Beata Tarasiewicz, szacunkowy 

koszt projektu: 25 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, 
Wołomin, ul. Broniewskiego 2.
Cykl spotkań i warsztatów prowadzonych przez 

seniorów dla dzieci z Przedszkola nr 5 im. Kota  
w butach. Zostanie zorganizowany także Woło-
miński Dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny 
oraz szereg wycieczek edukacyjnych (m.in. do 
Ossowa, skansenu w Kuligowie, Zamku Królew-
skiego w Warszawie).

3007
Bezpieczny Wołomin  

– mobilny monitoring miejski
Projektodawca: Krzysztof Sikorski, szacunkowy 

koszt projektu: 140 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: teren gminy Wołomin.
W ramach projektu zostanie zakupione urządze-

nie typu dron wraz z niezbędnym wyposażeniem 
oraz kamerami i czujnikami. Zostanie przeszkolo-
nych 5 osób w zakresie obsługi urządzenia typu 
dron, które będą zapewniały monitoring w zakresie 
bezpieczeństwa w gminie, poprzez liczne działania 
w m.in. w walce z paleniem śmieci.

3008
100 Lat Wołomina – nasza historia

Projektodawca: Krzysztof Sikorski, szacunkowy 
koszt projektu: 10 000,00 zł, miejsce realizacji 
projektu: teren gminy Wołomin, słupy oświetlenio-
we i budynki należące do Gminy Wołomin, poło-
żone na terenie objętym rewitalizacją.
Znani ludzie związani z Gminą Wołomin, tacy jak 

Woyciechowski, Nałkowska zostaną uwiecznieni na 
dużych banerach. W ramach projektu zawisną ba-
nery na słupach oświetleniowych nad ulicami lub 
na budynkach mależących do Gminy Wołomin.
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Mechanizm podzielonej  
płatności od 1 lipca. Na czym polega?

Mechanizm podzielonej płat-
ności będzie mógł zastoso-
wać nabywca, który otrzyma 
fakturę z wykazaną kwotą po-
datku. Jeśli zdecyduje się na 
split payment, kwota podatku 
zostanie przekazana na odręb-
ny rachunek VAT, do którego 
sprzedawca będzie miał ograni-
czony dostęp. Na bieżące kon-
to sprzedawcy trafi natomiast 
kwota zapłaty netto.

Ustawodawca podkreśla, że 
nowe przepisy mają na celu 
uszczelnienie systemu podat-
kowego, czyli zapobiegać wyłu-
dzeniom w VAT. 
Aby skorzystać z mechani-

Lokal pierwszego 
wyboru studenta 

uw 

#indeksklub 

#WołominKibicuje

STREFA
KIBICA  

ul. Janusza Korsaka 4 

Strefa

gastronomiczna 

 

Strefa  

z gadżetami

kibica

DUŻY  
EKRAN 

WOŁOMIN 

19.06 otwarcie 

strefy 16:00 

24.06 otwarcie 

strefy 19:00 

28.06 otwarcie 

strefy 15:00 

 

*Bank automatycznie dokonuje podziału płatności na kwotę netto i VAT. 

Kwota VAT trafia na dedykowany rachunek VAT, a kwota netto na 

rachunek biznesowy Przedsiębiorcy - Sprzedawcy

UWAGA !
MPP nie można wykorzystać do :

- transakcji gotówkowych,

- zapłaty innym instrumentem płatniczym, np. kartą płatniczą czy kredytową,

- przeksięgowania własnych środków pomiędzy rachunkami niedotyczącymi VAT,

- przelewów zagranicznych,

+23 PLN*

Rachunek VAT

 -123 zł

Przedsiębiorca - Sprzedawca
Czynny podatnik podatku VAT

+100 PLN*

Rachunek rozliczeniowy

Gmina Wołomin – Nabywca
Czynny podatnik podatku VAT     

(płatnicy: jednostki organizacyjne np 

szkoły, OSiR, OPS, Straż Miejska itd)

Przy założeniu, że Sprzedawca wystawi na Nabywcę fakturę za towar czy usługę, gdzie:

Cena netto       = 100 zł

VAT                    =   23 zł

Wartość brutto      = 123 zł

a Nabywca przy komunikacie przelewu wybierze opcję MPP:

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ MECHANIZM PODZIELONEJ 
PŁATNOŚCI W GMINIE WOŁOMIN

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy o tzw. mechanizmie podzielonej płatności (z ang. split payment).  
To wielka zmiana dla podatników VAT. Na czym polega?

*Bank automatycznie dokonuje podziału płatności na kwotę netto i VAT. 

Kwota VAT trafia na dedykowany rachunek VAT, a kwota netto na 

rachunek biznesowy Przedsiębiorcy - Sprzedawcy

UWAGA !
MPP nie można wykorzystać do :

- transakcji gotówkowych,

- zapłaty innym instrumentem płatniczym, np. kartą płatniczą czy kredytową,

- przeksięgowania własnych środków pomiędzy rachunkami niedotyczącymi VAT,

- przelewów zagranicznych,

- jednej płatności za wiele faktur.

+23 PLN*

Rachunek VAT

 -123 zł

Przedsiębiorca - Sprzedawca
Czynny podatnik podatku VAT

+100 PLN*

Rachunek rozliczeniowy

Gmina Wołomin – Nabywca
Czynny podatnik podatku VAT     

(płatnicy: jednostki organizacyjne np 

szkoły, OSiR, OPS, Straż Miejska itd)

Przy założeniu, że Sprzedawca wystawi na Nabywcę fakturę za towar czy usługę, gdzie:

Cena netto       = 100 zł

VAT                    =   23 zł

Wartość brutto      = 123 zł

a Nabywca przy komunikacie przelewu wybierze opcję MPP:

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ MECHANIZM PODZIELONEJ 
PŁATNOŚCI W GMINIE WOŁOMIN

*Bank automatycznie dokonuje podziału płatności na kwotę netto i VAT. 

Kwota VAT trafia na dedykowany rachunek VAT, a kwota netto na 

rachunek biznesowy Przedsiębiorcy - Sprzedawcy

UWAGA !
MPP nie można wykorzystać do :

- transakcji gotówkowych,

- zapłaty innym instrumentem płatniczym, np. kartą płatniczą czy kredytową,

- przeksięgowania własnych środków pomiędzy rachunkami niedotyczącymi VAT,

- przelewów zagranicznych,

- jednej płatności za wiele faktur.

+23 PLN*

Rachunek VAT

 -123 zł

Przedsiębiorca - Sprzedawca
Czynny podatnik podatku VAT

+100 PLN*

Rachunek rozliczeniowy

Gmina Wołomin – Nabywca
Czynny podatnik podatku VAT     

(płatnicy: jednostki organizacyjne np 

szkoły, OSiR, OPS, Straż Miejska itd)

Przy założeniu, że Sprzedawca wystawi na Nabywcę fakturę za towar czy usługę, gdzie:

Cena netto       = 100 zł

VAT                    =   23 zł

Wartość brutto      = 123 zł

a Nabywca przy komunikacie przelewu wybierze opcję MPP:

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ MECHANIZM PODZIELONEJ 
PŁATNOŚCI W GMINIE WOŁOMIN

*Bank automatycznie dokonuje podziału płatności na kwotę netto i VAT. 

Kwota VAT trafia na dedykowany rachunek VAT, a kwota netto na 

rachunek biznesowy Przedsiębiorcy - Sprzedawcy

UWAGA !
MPP nie można wykorzystać do :

- transakcji gotówkowych,

- zapłaty innym instrumentem płatniczym, np. kartą płatniczą czy kredytową,

- przeksięgowania własnych środków pomiędzy rachunkami niedotyczącymi VAT,

- przelewów zagranicznych,

- jednej płatności za wiele faktur.

+23 PLN*

Rachunek VAT

 -123 zł

Przedsiębiorca - Sprzedawca
Czynny podatnik podatku VAT

+100 PLN*

Rachunek rozliczeniowy

Gmina Wołomin – Nabywca
Czynny podatnik podatku VAT     

(płatnicy: jednostki organizacyjne np 

szkoły, OSiR, OPS, Straż Miejska itd)

Przy założeniu, że Sprzedawca wystawi na Nabywcę fakturę za towar czy usługę, gdzie:

Cena netto       = 100 zł

VAT                    =   23 zł

Wartość brutto      = 123 zł

a Nabywca przy komunikacie przelewu wybierze opcję MPP:

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ MECHANIZM PODZIELONEJ 
PŁATNOŚCI W GMINIE WOŁOMIN
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w skrócie...

Przyszkolne boiska i place zabaw  
będą otwarte w czasie wakacji

Burmistrz Elżbieta Radwan wystąpiła z prośbą do dyrektorów szkół  
i przedszkoli o udostępnienie przyszkolnych boisk i placów zabaw również 
poza godzinami pracy placówek. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą ak-
tywnie spędzać czas popołudniami oraz w trakcie letnich wakacji.

Kolejne środki na projekty dla dzieci
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na kwotę ponad 665 tys. zł Gmi-

na Wołomin będzie skuteczniej walczyć z otyłością wśród uczniów szkół 
podstawowych. Środki pozwolą na opłacenie m.in. konsultacji lekar-
skich oraz zajęć na pływalni dla uczestników programu. To nie koniec 
dobrych wiadomości. Dzięki uzyskaniu ponad 190 tys. zł dofinansowa-
nia najmłodsi mieszkańcy Majdanu będą mogli korzystać z nowocze-
snego placu zabaw. Powstanie m.in. strefa dla najmłodszych z piaskow-
nicą, karuzelą, zestawem zręcznościowym oraz siłownia zewnętrzna. 
Realizacja i zakończenie inwestycji w 2019 r. 

Inwestujemy w sport
PWiK Sp. z o.o. oraz ZEC w Wołominie przekazały po 27 tys. zł na 

wsparcie MUKS Huragan Wołomin. To aż 54 tys. zł na rozwijanie umie-
jętności naszych rodzimych siatkarzy. Z kolei kwotą 10 tys. zł dofinan-
sowania z budżetu gminy zostaną wsparte zajęcia dla dzieci i młodzieży 
uczących się sportu Jiu-Jitsu w Control Naczaj Team.

Mali Odkrywcy w Leśniakowiźnie
Przedszkole w Leśniakowiźnie przyjęło imię Małych Odkrywców! Uroczy-

stości związane z nadaniem imienia odbyły się 8 czerwca. Oficjalnie przed-
szkole będzie posługiwało się nowym imieniem od września 2018 roku.

Konkurs „Wołomin w kwiatach” 
Do 20 lipca 2018 r. przyjmujemy zgłoszenia do konkursu „Wołomin  

w kwiatach”. Szukamy najbardziej ukwieconego balkonu oraz najbardziej 
ukwieconego ogródka. Zgłoszenia w formie fotoreportażu dokumentują-
cego stan roślin w sezonie wegetacyjnym 2018 można składać w pokoju 
303 Urzędu Miejskiego w Wołominie (Wydział Ochrony Środowiska) lub 
wysłać mailem na adres: elzbieta.zdrodowska@wolomin.org.pl. Regula-
min dostępny jest na stronie www.wolomin.org oraz w Urzędzie.

Więcej informacji na stronie:  
wolomin.org oraz na Facebook.com/wolomin

zmu podzielonej płatności, 
nabywca będzie musiał zazna-
czyć odpowiednie pole przy 
komunikacie przelewu. Nowe 
przepisy przewidują szereg 
zachęt dla podatników, którzy 
dobrowolnie zdecydują się na 
skorzystanie ze split payment, 
w tym m.in. szybszy zwrot VAT 
(w ciągu 25 dni).

Zgodnie z nowymi przepisa-
mi, bank obsługujący przed-
siębiorcę jest zobligowany 
otworzyć w ramach rachunku 
rozliczeniowego rachunek VAT, 
który będzie obsługiwał tylko 
płatności w walucie polskiej. 

Bank nie otworzy rachunku 

jeśli przedsiębiorca – podat-
nik podatku VAT wykorzystuje  
w swojej działalności gospodar-
czej rachunek „niebiznesowy”. 
Przedsiębiorco – czynny podat-
niku VAT – warto skontaktować 
się z bankiem przed 1 lipca  
i dokonać ewentualnych zmian. 

Gmina Wołomin będzie zo-
bligowana do zastosowania 
tej zasady przy dokonywaniu 
płatności na rzecz czynnych 
podatników podatku VAT po  
1 lipca. O szczegółach będzie-
my informować na bieżąco, 
w bezpośrednich kontaktach  
z przedsiębiorcami.

skarbnik Marta Maliszewska
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To były piękne Dni Wołomina
Po raz drugi Dni Wołomina przebiegały pod hasłem #jestemzwołomina. W programie imprezy  
trwającej od 17 do 20 maja znalazły się atrakcje dla małych i dużych, dopisała również pogoda.

Nie zabrakło ciekawych spotkań, zawodów, 
koncertów oraz pogadanek, a wszystko po to, 
aby mieszkańcy mogli bliżej poznać swoje miasto  
i się zintegrować. W piątek 18 maja w Miejskim 
Domu Kultury w Wołominie odbył się wernisaż 
wystawy lokalnych artystów pt. Barwne odcienie. 
Podczas wydarzenia swoje prace zaprezentowali 
wołomińscy artyści: Grzegorz Bednarek, Aneta 
Saks, Gabriela Czarnecka, Małgorzata Dębska, 
Joanna Żero, Krystyna Pisarska, Danuta Rasiń-
ska, Honorata Stafiej-Honeco i Adek Michalik.
Dzień później na Placu 3 Maja podczas festy-

nu miejskiego każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Dla najmłodszych mieszkańców czekało 
wiele atrakcji: dmuchany plac zabaw, zabawy  
z animatorami na stoiskach handlowych, warsz-
taty ekologiczne, mnóstwo słodyczy oraz koncert 
pt. „Mundial w Owocowie” w wykonaniu agencji 
artystycznej Centrum Uśmiechu. W programie 
nie zabrakło pokazów umiejętności uczestników 
sekcji MDK – karate, sekcji tanecznej Shock 
Dance oraz baletnic i tancerek z grupy „Szalone 
dziewczyny”. Zwieńczeniem festynu były koncer-
ty zespołu Futurelight, Krzysztofa Zalewskiego 
oraz gwiazdy wieczoru – Kamila Bednarka. Im-
prezę świetnie poprowadził zaprzyjaźniony aktor 
– Sławomir Doliniec. Podczas części koncerto-
wej wszyscy bawili się doskonale! Artyści dali  
z siebie wszystko, a mieszkańcy to docenili na-
gradzając wykonawców gromkimi brawami.
Tego samego dnia uczestnicy spotkania w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej 
mogli stanąć twarzą w twarz ze światłem, kolora-
mi, ruchem i wszystkim, co oferuje nam przyro-
da. Zachwycająca i hipnotyzująca, gdzie nawet 
spadająca kropla staje się spektaklem. Do tego 
niezwykłego świata zabrała nas Urszula Zającz-
kowska, mieszkanka Wołomina, kobieta o wielu 
pasjach, talentach i dużej wiedzy z dziedziny bo-
taniki. Podczas spotkania mogliśmy poznać jej 
zamiłowanie do nauki, ale także zobaczyliśmy jej 
poetycką twarz oraz fascynację muzyką i formami 
wizualnymi. Wszystko pięknie ze sobą współgrało.
W niedzielę miłośnicy starych rowerów spo-

tkali się na skwerze Wodiczki, aby uczestniczyć  
w grze miejskiej. Następnie w kościele Matki Bo-
żej Częstochowskiej odprawiono mszę świętą  
w intencji mieszkańców, po której ulicami miasta 
przeszedł pochód w kierunku skweru Wodiczki. 
Tam zorganizowano obchody Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Organizatorzy serdeczne dziękują wszystkim, 

którzy włączyli się w organizację imprez, tworząc 
w ten sposób kolejne atrakcyjne wydarzenia dla 
mieszkańców naszego miasta. Są to: PWiK Wo-
łomin, ZEC Wołomin, OSiR Huragan, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Wołominie, Bank Pekao S.A., 
PKO Bank Polski, Galeria Wołomin, Leroy Merlin, 
Radio Fama, Życie Powiatu na Mazowszu, OSP 
Wołomin, Policja, Straż Miejska, Firma Robmed, 
Firma „Persona” oraz AMS Marcin Radziszewski.
Do zobaczenia za rok na Dniach Wołomina 2019!
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Programem objęte są 
wszyscy uczniowie w wie-
ku od 7 do 20 roku życia.  
Uczące się osoby niepełno-
sprawne mają otrzymywać 
świadczenie do 24 roku 
życia. Będzie przysługiwać 
bez względu na uzyskiwany 
w rodzinie dochód.
Od 1 lipca br. mieszkańcy 

Gminy Wołomin mogą skła-
dać wnioski online o przy-
znanie świadczenia przez 
stronę internetową empatia.
mrpips.gov.pl, poprzez ban-
kowość internetową oraz 
e-PUAP. Wnioski w formie 
papierowej będzie można 
składać od 1 sierpnia br.  
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Wołominie w Dzia-
le Świadczeń Rodzinnych 
przy Alei Armii Krajowej 34 
(tel. 22 787 27 01 ).

Seniorzy z wizytą 
w Szydłowcu

W piątek 25 maja br. członkowie 
Wołomińskiej Rady Seniorów 
razem z burmistrzem Robertem 
Makowskim i pracownikami Wydziału 
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji 
odwiedzili Szydłowiec. Wyjazd miał 
charakter wizyty studyjnej i odbył się 
na zaproszenie Szydłowieckiej Rady 
Seniorów.

Grupa z Wołomina odwie-
dziła zamek w Szydłowcu, 
który był dawną gotycko-re-
nesansową rezydencją rodu 
Szydłowieckich i Radziwiłłów 
oraz księżnej Anny Sapieży-
ny. Obecnie zrewitalizowany 
zamek jest siedzibą Szydło-
wieckiego Centrum Kultury  
i Sportu oraz Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycz-
nych. Seniorzy byli pod wra-
żeniem unikatowych zbiorów 
muzeum, które jest ewene-
mentem na miarę świato-
wą. Poza stałą ekspozycją 
instrumentów mogli podzi-
wiać także czasową wysta-
wę skrzypiec zatytułowaną  
„Ludowe stardivariusy”.
Podczas wizyty sympatycz-

ny i ubrany w historyczny 
strój przewodnik oprowadził 
seniorów także po szydło-
wieckim rynku i pokazał za-
bytkowy kościół św Zygmun-
ta, który jest wymurowany 
z miejscowego piaskowca. 
Dokument elekcyjny kościo-
ła datowany jest na 1 stycz-
nia 1401 roku. Z szydłowiec-
kiego piaskowca zbudowany 
jest także Pałac Kultury i Na-
uki w Warszawie. Niewiele 
osób wie, że piaskowiec po-
służył też do odbudowy za-
bytków Warszawy po znisz-
czeniach wojennych.
Szydłowiecka Rada Se-

niorów z przewodniczącym 
Kazimierzem Zawadzkim 
ugościła naszych senio-
rów obiadem i wykonanymi 
własnoręcznie domowymi 

wypiekami. Były wspólne 
rozmowy, wymiana do-
świadczeń i śpiewy. Gospo-
darze zaprezentowali swoją 
twórczość – dali próbkę ka-
baretu i talentów wokalnych.
Nasi urzędnicy i burmistrz 

Makowski mieli możliwość 
wymienić się doświadcze-
niami z tamtejszym włoda-
rzem miasta Arturem Ludew 
oraz Michałem Kwiatkiem 
opiekunem Szydłowieckiej 
Rady Seniorów. Wołomin 
ma kolejnego partnera 
do przyszłych wniosków  
o środki zewnętrzne (rewi-
talizacja) oraz projektów 
senioralnych. Wspólnych 
pomysłów na rozwój rodzin-
nych miast nie brakowało. 
Wołomińscy seniorzy za-

prosili gospodarzy z Szy-
dłowca do siebie na rewi-
zytę, o której z pewnością 
będziemy informować.

Studenci WUTW 
mają już wakacje

Słuchacze Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
mają już wakacje. 24 maja br. otrzymali dyplomy wieńczące 
XI rok akademicki, a oficjalne zakończenie roku odbyło się  
7 czerwca w Miejskim Domu Kultury.

Uroczystość poprowadziła 
przewodnicząca Zarządu 
WUTW – Elżbieta Rozbic-
ka, która zwróciła się do 
słuchaczy WUTW, dziękując 
za kolejny pracowity rok, 
pełen inspirujących spotkań  
i dobrych, wspólnie spędzo-
nych chwil. Podziękowała 
też koleżankom z zarządu 
– Elżbiecie Pierzchalskiej, 
Wandzie Miętus, Danucie 
Żuławnik i Apolonii Zych – 
za ich pracę społeczną oraz 
zaangażowanie na rzecz 
Uniwersytetu.
– Dla nas seniorów był to 

kolejny rok niezwykle inte-
resujących i różnorodnych 
wykładów, zgłębiania wie-
dzy z dziedziny historii, pra-
wa, medycyny, geografii czy 
muzyki, spotkań ze znanymi 
osobami. – mówi słuchacz-
ka WUTW – Przecież nigdy 

nie jest za późno na rozwój i 
naukę – dodaje.
Dyrektor Artystyczny MDK 

Piotr Stawski napisał spe-
cjalnie na tę okoliczność 
wiersz, który odczytał pod-
czas uroczystości. Podzię-
kował Zarządowi WUTW za 
ogrom pracy i zaangażowa-
nie. Głos zabrał także wice-

burmistrz Robert Makow-
ski i dyrektor OPS Danuta 
Graszka.
Wydarzenie uświetnił 

występ kabaretu Mohero-
we Berety, który rozbawił 
publiczność do łez. Słu-
chaczom WUTW życzymy 
wspaniałych, pełnych przy-
gód i bezpiecznych wakacji.

Dobry start i 300 zł wyprawki 
dla wołomińskich uczniów

Wnioski będą przyjmowa-
ne do 30 listopada. 
W Gminie Wołomin upraw-

nionych do otrzymania tego 
świadczenia jest prawie  

Więcej informacji na temat Programu „Dobry Start” 
można uzyskać na stronach: 

www.mpips.gov.pl/DobryStart 
oraz www.ops.wolomin.pl.

Wołomińscy uczniowie otrzymają tzw. wyprawkę szkolną, 
czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.  
Gmina Wołomin przystąpiła do programu świadczeń  
„Dobry Start”, który dotyczy wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Wnioski o wypłatę  
można składać już od 1 lipca.

7 500 dzieci.
Na wypłatę przezna-

czone zostanie blisko  
2 mln 200 tys. zł.
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Wołomin Odnowa:  
Wsparcie Projektów Lokalnych

Znamy wyniki 
konkursu!

Zakończyliśmy nabór i ocenę 
merytoryczną zgłoszonych inicjatyw 
do nowego programu grantowego 
„Wołomin Odnowa: wsparcie projektów 
lokalnych”.

W ramach pierwszej edycji tego przedsięwzięcia mieszkańcy 
oraz organizacje pozarządowe zaproponowali szereg bardzo 
ciekawych inicjatyw planowanych na terenie objętym Gmin-
nym Programem Rewitalizacji.
– Jestem pod wielkim wrażeniem pomysłów mieszkańców 

Wołomina. Nie mogę się doczekać efektów, które ujrzymy już 
za kilka miesięcy. Gratulacje i juz teraz zapraszam do kolejnej 
edycji konkursu – mówi burmistrz Elżbieta Radwan.
Program zakłada realizację projektów animujących i atywi-

zujących głównie mieszkańców centrum Wołomina (obszar 
GPR). Swoje pomysły można było zgłaszać w trzech katego-
riach: remont podwórek, mikrogranty dla organizacji pozarzą-
dowych, mikrowsparcie na działania kulturalno-animacyjne na 
podwórkach. 

Program w liczbach: 
•  13 zgłoszonych inicjatyw o wartości 186 000,00 zł 
•  6 wybranych projektów o wartości 70 100,00 zł 

Lista projektów zakwalifikowanych: 
•  Ozoboty po historycznym Wołominie  

(Fundacja Akademia Kultury Dawnej)
•  Magnolia – piękniejsza strona miasta (Fundacja Oda)
•  Aktywni społecznie sąsiedzi  

(Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury)
•  Remont podwórek przy ul. Warszawskiej 26  

(Mariola Gąsiorek)
•  Murale na kamienicy (Paweł Wojciechowicz)
•  Letnie animacje z Fundacją Mamy Wołomin  

(Fundacja Mamy Wołomin) 

Gratulujemy wnioskodawcom wspaniałych pomysłów  
i trzymamy kciuki za ich realizację. 

Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
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Warsztaty metropolitalne w Wołominie
Wołomin aktywnie bierze udział w dyskusji nad przyszłym kształtem współpracy metropolitalnej. Jest to 
kwestia znacząca dla naszej gminy i jej mieszkańców, chociażby ze względu na perspektywę współpracy 
z sąsiednimi gminami w celu pozyskania środków zewnętrznych na wspólne projekty po 2020 roku.

Przedstawiciele kilkuna-
stu gmin, które wchodzą  
w skład Warszawskiego Ob-
szaru Metropolitalnego spo-
tkali się 10 maja w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie. Była 
to jednocześnie ostatnia tura 
rozmów roboczych poświę-
conych przyszłej strategii 
Obszaru Metropolii Warszaw-
skiej (OMW). Temat prze-
wodni spotkania to usługi  
i infrastruktura społeczna.  
– W gminie Wołomin sta-
wiamy nie tylko na twarde 
inwestycje – powiedziała 
burmistrz Elżbieta Radwan 
otwierając spotkanie. – Dla 
nas ważny jest człowiek, jego 
potrzeby i problemy. Dlatego 

w trosce o najbardziej potrze-
bujących rozbudowujemy 
zakres usług społecznych – 
dodała.
W trakcie warsztatów omó-

wiono szereg problemów,  
z którymi borykają się gminy 
oraz wypracowano grupy roz-
wiązań odpowiadające po-
szczególnym zagadnieniom. 

Dzięki obecności ekspertów 
z Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz przedstawicieli 
miasta stołecznego Warsza-
wy propozycje urzędników 
były na bieżąco omawiane  
i dopracowywane.
Zwieńczeniem cyklu warsz-

tatów była zorganizowana 28 
maja konferencja, w trakcie 

której zaprezentowano kon-
cepcję aktualizacji Strategii 
OMW, a także przedstawio-
no propozycję treści „Wielo-
stronnej deklaracji współpra-
cy gmin i powiatów Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy 
w zakresie współpracy na 
rzecz włączającego i zrówno-
ważonego rozwoju społecz-
no-gospodarczego Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy”.
Deklarację tę burmistrz Ra-

dwan podpisała 18 czerwca 
br. Jest ona wstępem do dal-
szej współpracy z sąsiednimi 
gminami w celu pozyskania 
środków na wspólne projekty 
inwestycyjne lub społeczne.
Co to oznacza dla gminy 

Wołomin? Dzięki spotkaniom 
roboczym urzędnicy mieli 
możliwość zaproponowania 
konkretnych rozwiązań – na-
rzędzi, z których po 2020 
roku będzie mogło skorzy-
stać m.in. nasze miasto.
Wartością dodaną całego 

przedsięwzięcia była również 
możliwość wymiany doświad-
czeń i kontaktów roboczych  
z pracownikami innych jedno-
stek samorządu terytorialne-
go. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się nasze projekty: 
Remont dla Seniora, Dom 
Opieki Dziennej dla Seniorów 
oraz Program Ławka.

Ciepło i ekologicznie
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o.  
już od 25 lat dostarcza ciepło do naszych domów.  
Z roku na rok robi to w sposób coraz bardziej przyjazny 
dla środowiska. Zwieńczeniem tych wysiłków jest tytuł 
Ambasadora Czystego Powietrza przyznany  
przez Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury.

Z inicjatywy Zakładu  
w trzech obiektach na tere-
nie Wołomina zainstalowa-
no właśnie Inteligentny Sys-
tem Monitorowania Jakości 
Powietrza. System składa 
się z czujników pomiaru 
pyłu zawieszonego PM 10  
i PM 2.5 oraz platformy AIR-
LY skonfigurowanej z apli-
kacją na system Android  
i iOS. Czujniki zamontowa-
no w Zespole Szkół nr 3 na 
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 
Szkole Podstawowej nr 3 
im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego na ul. Piłsudskiego 
5 oraz na budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Ogro-
dowej 4. Zdaniem prezesa 
ZEC, działania propagujące 
ideę ciepła systemowego 
oraz społecznej odpowie-
dzialności za środowisko 
naturalne są obowiązkiem 
Zakładu jako Ambasadora 
Czystego Powietrza.
Wybudowana w latach 

1979-1984 ciepłownia zo-
stała przekazana gminie 
Wołomin w 1993 roku. Od 
tego czasu sieć ciepłowni-
cza rozrosła się kilkukrotnie, 
swoim zasięgiem obejmując 
niemal całe miasto. W ostat-
nich latach równie ważne 

dla spółki są podejmowane 
przez nią działania proeko-
logiczne. Zakład znaczną 
część swoich środków prze-
znaczył na tzw. likwidację 
źródeł niskiej emisji, doko-
nując przy tym rozbudowy 
preizolowanej sieci ciepłow-
niczej, a także wprowadził 
szereg nowatorskich roz-
wiązań technologicznych. 
Wiele z zadań służących 
ochronie środowiska uda-
ło się zrealizować dzięki 
współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W 2007 roku 
na terenie Zakładu wybu-
dowano jedną z najwięk-
szych instalacji solarnych  
w centralnej Polsce, złożo-
ną z 208 sztuk kolektorów 
słonecznych.
Okrągłą rocznicę Za-

kładu pracownicy wraz  
z mieszkańcami świętowali 
9 czerwca br. podczas pik-
niku rodzinno-ekologicznego 
na terenie ciepłowni. Orga-
nizatorzy zapewnili szereg 
proekologicznych zabaw dla 
wszystkich mieszkańców 
Wołomina. Można było m.in. 
wziąć udział w biegu do-
okoła komina ciepłowni, czy 
zrobić latawiec lub domek 
dla pszczół. Na zakończenie 
wystąpił Novator. Humory, 
podobnie jak pogoda, dopi-
sały. To dobry prognostyk na 
następne 25 lat!


