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Park przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Drodzy Mieszkańcy,
nadszedł czas na krótkie podsumowanie dotychczasowej,
czteroletniej pracy. Nie zamieniłabym jej na żadną inną. Jestem
szczęśliwa, bo dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Wołomin
pięknieje, rozwija się i przyspiesza, nadrabiając zaległości
z ubiegłych lat.
Przeznaczyliśmy ten czas przede wszystkim na nowe drogi,
parkingi, ścieżki rowerowe i rozwój sieci kanalizacyjnych,
sanitarnych oraz cieplnych.
czytaj dalej na str. 2
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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.
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Przedszkole
przy Szkole Podstawowej nr 7
... Prawie 5 mln zł trafiło do mieszkańców Wołomina w ramach programów pomocowych skierowanych zarówno do dorosłych, jak i do dzieci.
Dbamy o naszych najmłodszych mieszkańców. W ostatnich latach ponad dwukrotnie
zwiększyła się liczba miejsc w żłobkach i punktach oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 –
obecnie na terenie gminy jest ich już ponad 160.
Sukcesywnie remontujemy i doposażamy przedszkola i szkoły, a nasi uczniowie korzystają już
z pierwszych mobilnych pracowni komputerowych.
Pamiętamy o wołomińskich seniorach.
Szukamy dobrych rozwiązań i wprowadzamy własne, innowacyjne pomysły. Nasz „Remont dla Seniora” to pierwsza tego typu akcja na Mazowszu
i jedna z niewielu w kraju – naśladują nas inne
gminy. Już ponad 5 tys. mieszkańców powyżej
60 r. ż. korzysta z Wołomińskiej Karty Seniora.
Starsi Wołominiacy aktywnie współtworzą budżet
obywatelski, a od 2016 r. działa Dzienny Dom Opieki „Senior +”. Między innymi z myślą o starszych
mieszkańcach ustawiliśmy w przestrzeni miejskiej kilkadziesiąt ławek, gdzie można usiąść, odpocząć i porozmawiać ze znajomymi.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością
oraz ich bliscy już wkrótce otrzymają realną pomoc od gminy. Przy ulicy Mieszka I
rozpoczęła się budowa profesjonalnej, nowoczesnej i przyjaznej placówki dziennego pobytu z 40
miejscami dla osób powyżej 25. roku życia, które trafią pod opiekę zespołu wykwalifikowanych
terapeutów.
Komunikacja miejska od zawsze była
dla nas jednym z priorytetów. Już w grudniu
2015 r. przywróciliśmy tzw. Wspólny Bilet, a pół
roku później na wołomińskie ulice wyjechały wyczekiwane autobusy linii lokalnych „L”. Od 1 września br. możemy podróżować taniej dzięki Biletowi Metropolitalnemu: gmina dofinansuje zakup
biletów długookresowych. Cieszę się, bo to ulga
dla portfeli, a jeśli więcej osób przesiądzie się do
komunikacji miejskiej – również dla środowiska.
Już wkrótce przy ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego
w Wołominie powstanie nowoczesne centrum
przesiadkowe, a w Duczkach – parking „Parkuj
i jedź”.
1,6 mln zł z gminnego budżetu przeznaczyliśmy od początku kadencji na wsparcie wołomińskiego sportu. W 2018 r. wydamy na ten cel rekordową sumę 650 tys. zł.
Wspieramy sportowców w każdym wieku, kluby
i związki sportowe oraz organizacje pozarządowe. Po rozbudowie nasza pływalnia stanie się
centrum rekreacji w pełnym tego słowa znaczeniu. Z kolei stary basen będzie… gwiazdą telewizyjnego show. Po rozbiórce na tej działce stanie

nowy budynek Miejskiego Domu Kultury, do którego już dziś zapraszamy.
Na lepsze zmieniają się na naszych oczach
spółki miejskie. MZO ma wreszcie stabilną
sytuację finansową, a mieszkańcom Wołomina oferuje jedną z najniższych na Mazowszu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dzięki transmisji internetowej
mieszkańcy mogą na żywo śledzić pracę zakładu
w Starych Lipinach. Zakład Energetyki Cieplnej
zainstalował przy wołomińskich szkołach specjalistyczne czujniki, które monitorują jakość powietrza. Z kolei Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje program bezpłatnego montażu czujników
czadu w mieszkaniach komunalnych.
Inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa. Finansujemy zakupy sprzętu straży pożarnej i policji. Współpracujemy z władzami wojewódzkimi, aby wspólnymi siłami modernizować
drogi i przejścia dla pieszych. Walczymy ze smogiem: mieszkańcy gminy Wołomin mogli skorzystać z dotacji w kwocie nawet 5 tys. zł na wymianę urządzeń grzewczych.
Myślimy o przyszłości, ale pamiętamy o przeszłości. Już za dwa lata, w 100-lecie
triumfu Polaków nad bolszewikami, zostanie oddane do użytku Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Jedno z najważniejszych starć w historii Europy
zyska wreszcie godne upamiętnienie w przestrzeni publicznej Wołomina. Ta warta 100 mln
zł inwestycja to efekt naszych wieloletnich starań,
w tym intensywnej kampanii komunikacyjnej,
w której konsekwentnie wskazywaliśmy, że utworzenie Muzeum musi zostać zrealizowane ze
środków budżetu państwa, przy bezpośrednim
zaangażowaniu rządu. Osiągnęliśmy ten cel.
I wreszcie… nasz Wołomin kwitnie! Wkrótce rozpocznie się budowa pierwszego parku kieszonkowego, na terenie gminy sadzone są nowe
drzewa, a miasto upiększyły wieże kwiatowe. Podziwiamy i nagradzamy nasze magnolie, niezwykłe mieszkanki Wołomina, które pokazują nam
jak z pasją działać dla dobra innych.
Zapraszam do lektury naszego pisma. Tym
jeszcze urlopującym życzę udanego wypoczynku, a pozostałym – łagodnego powrotu do codziennych obowiązków – szkolnych i zawodowych. Najserdeczniej dziękuję za wsparcie, które
od Państwa codziennie otrzymuję.

Burmistrz Wołomina
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Od 1 września tańsza
komunikacja miejska.
Do biletów dopłaci gmina
Od 1 września mieszkańcy gminy Wołomin mogą podróżować
taniej dzięki wprowadzeniu oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+).
Pasażerowie zapłacą mniej, bo gmina dofinansuje zakup biletów 30
i 90-dniowych.
Przy zakupie 30-dniowego biletu normalnego
oszczędność wyniesie aż 60 zł. Z nowej oferty
skorzystają osoby, które odprowadziły podatek
dochodowy za 2017 r. w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie i w zeznaniu jako miejsce zamieszkania wskazały gminę Wołomin, a także ich dzieci do ukończenia 21-go roku życia (do 26-go jeśli studiują). Wprowadzenie oferty nie wpływa na
uprawnienia do stosowania zniżek – ulg lub bezpłatnych przejazdów.
Bilet Metropolitalny (Warszawa+) obejmuje
imienne bilety długookresowe: 30 i 90-dniowe.
Kodowanie biletów jest możliwe tylko na nowych,
spersonalizowanych Warszawskich Kartach Miejskich (WKM). Są one wyrabiane w specjalnym
punkcie na parterze Urzędu Miejskiego. Po bezpłatną kartę należy udać się osobiście. O kartę dla dziecka występuje rodzic pod warunkiem,
że sam spełnia wymogi niezbędne do jej wydania. Pasażerowie, którzy nie spełniają tych wymogów nadal będą mogli korzystać m.in. z oferty
Wspólny Bilet oraz Bilet Seniora.
Od początku kadencji burmistrz Elżbieta Radwan podjęła szereg działań na rzecz wprowadzenia i rozwoju komunikacji na terenie gminy
Wołomin. Pierwszym krokiem było przywrócenie już w grudniu 2015 roku oferty Wspólny Bilet.

Spadły koszty codziennych dojazdów do szkoły
i pracy, bo mieszkańcy Wołomina mogli znowu
podróżować koleją i komunikacją miejską na terenie Warszawy, korzystając z jednego, tańszego biletu.
Kolejnym krokiem było wprowadzenie 1 czerwca 2016 r. autobusów na wołomińskie ulice. Dzięki 5 dziennym liniom lokalnym „L” można łatwo
i szybko poruszać się po terenie całej gminy. Od
lutego br. zwiększyła się liczba kursów, wymieniono również część pojazdów. Obecnie wszystkie autobusy mają jednakowy, niebieski kolor
i są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dzieci w wózkach. We wszystkich liniach obowiązują bilety ważne w 1 i/lub
2 strefie, do których we wrześniu br. dołączył Bilet Metropolitalny (Warszawa+).
Bilet Metropolitalny (Warszawa+) to kolejne dobre dla mieszkańców rozwiązanie, ulga dla portfeli i dla środowiska. Warto przesiąść się do
komunikacji miejskiej: nie tylko szybko i tanio
dotrzemy do najważniejszych punktów na terenie gminy oraz do Warszawy, ale też ograniczymy emisję spalin.
Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie karty miejskiej znajdują się na stronie:
www.wolomin.org/bilet-metropolitalny

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji
Dla pasażera

Wspólny Bilet

utrzymany na kolejne lata

5 linii autobusowych
dziennych i 1 nocna

na terenie całej gminy
honorujących bilety i ulgi ZTM

Realne oszczędności,
bezpłatne przejazdy

dla dzieci do lat 7 oraz osób po 70 r.ż.

Do wyrobienia spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, dzięki której można korzystać z oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) potrzebny jest wypełniony wniosek i jeden
z następujących dokumentów:
1. Pierwsza strona złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Wołominie poświadczającym złożenie rozliczenia podatku – oryginał do wglądu, kopia po
poświadczeniu za zgodność z oryginałem pozostaje jako załącznik do wniosku.
2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za 2017 rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające złożenie zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2017 roku.
Zdjęcie do karty jest wykonywane na miejscu.

Bilety Metropolitalne (Warszawa+) ważne w 1 i 2 strefie

30 dni

90 dni

Cena biletu

Dopłata gminy

normalny

120 zł

60 zł

ulgowy

60 zł

30 zł

normalny

330 zł

130 zł

ulgowy

165 zł

65 zł

Bilety Metropolitalne (Warszawa+) ważne w 2 strefie
30 dni

90 dni

normalny

72 zł

40 zł

ulgowy

36 zł

20 zł

normalny

212 zł

70 zł

ulgowy

106 zł

35 zł
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Szkolny bus

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

Bilet Metropolitalny

z najwyższą dopłatą
dla mieszkańców gminy Wołomin

Kilka danych
statystycznych
1 grudnia 2015 r.

przywrócenie oferty Wspólny Bilet

1 czerwca 2016 r.

wprowadzenie 5 linii lokalnych „L”

Luty 2018 r.

nowe, niebieskie autobusy
przystosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych

1 września 2018 r.

początek funkcjonowania oferty
Bilet Metropolitalny (Warszawa+)
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Zwiększyliśmy liczbę inwestycji
2012 r.

53

2013 r.

47

2015–2018

Powstaje nowoczesne
centrum przesiadkowe
Prawie 5 mln zł będzie kosztowała budowa nowoczesnego
centrum przesiadkowego w Wołominie oraz parkingu P+R
w Duczkach. Skorzysta z nich ponad 6 tys. pojazdów rocznie.

Z mieszkańcami
2014 r. Obywatelski
56
Budżet

64

2016
2015 −r.12 projektów zrealizowanych
na łączną kwotę 1 030 000 zł

101

Pozyskane środki zewnętrzne:

2016 −r.22 projekty zrealizowane
2017
na łączną kwotę prawie 1 000 000 zł
2017 r.

119

2018 − 34 projekty w trakcie realizacji
na łączną kwotę 2 000 000 zł
do czerwca

85

2018 r.
2019 − zgłoszono aż 70 projektów
na łączną kwotę 3 476 960 zł
Zwycięzców poznaliśmy
10 września 2018r.
Na realizację 33 pomysłów
mieszkańców ponownie
przeznaczyliśmy 2 000 000 zł.

wzrost liczby
inwestycji o

95%

Konsultacje społeczne
w sprawie przyszłości
wysypiska w Starych Lipinach

 Gminny Program Rewitalizacji
 Spotkania Burmistrz Wołomina
z mieszkańcami w każdy poniedziałek

2 881 686,43 zł

*dofinansowanie 4.3.2, ZIT, regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Koszt inwestycji: 4
Na realizację tych zadań
pozyskaliśmy prawie 3 mln
zł dofinansowania. Parking
w systemie „Parkuj i Jedź”
powstanie w ciągu ul.
Przytorowej w Duczkach,
a centrum przesiadkowe
z wyznaczonymi miejscami postojowymi – przy ul.
Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie.
Szacuje się, że w ciągu roku będzie korzystać
z nich około 6200 pojazdów. To wielkie udogodnienie dla osób, które
dojeżdżają do stacji kole-

990 984,32 zł

jowych z odległych rejonów gminy. Samo centrum
przesiadkowe ma być zintegrowane z różnymi środkami transportu: kole-

ją, autobusami miejskimi
oraz dalekobieżnymi. Znajdzie się tam również miejsce dla przewoźników prywatnych oraz taksówek.

90
W tym liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych: 10
Liczba miejsc postojowych dla rowerów: 60
Łączna liczba nowych miejsc parkingowych:

 Centralny Rejestr Umów
 Wydłużenie godzin pracy Urzędu
 Nagrywanie i transmisje na żywo
sesji Rady Miejskiej
 pozyskaliśmy 20 000 zł
na konsultacje planu Centrum

Czujniki czadu ratują życie
mieszkańcom Wołomina
Urządzenie zamontowane w ramach programu instalowania
czujników czadu w mieszkaniach komunalnych w lutym b.r.
uratowało jedną z wołomińskich rodzin.
Historia rodziny, której
członkowie obudzili się słysząc głośny dźwięk czujnika czadu skończyła się
szczęśliwie. W trosce o bez-

4

pieczeństwo mieszkańców,
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie kontynuuje program bezpłatnego
instalowania czujników cza-

du w mieszkaniach komunalnych – wystarczy złożyć
do Przedsiębiorstwa Komunalnego wniosek o montaż.
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Mapa inwestycji
– sprawdź jak zmienia się
Twoje miasto
Mieszkańcy gminy Wołomin mogą na bieżąco śledzić jak
zmienia się ich okolica. Serwis www.inwestycje.wolomin.
org to nowoczesne i intuicyjne narzędzie, które pozwala
sprawdzić na mapie gminy gdzie dokonano ważnego
remontu, budowy lub zorganizowano wydarzenie miejskie.

Jak działa serwis? Wystarczy wybrać z menu (po
prawej stronie ekranu) kategorię inwestycji oraz rok
jej realizacji. Spełniające te

kryteria inwestycje zostaną
pokazane za pomocą ikonek na mapie gminy wraz
z krótkim opisem zawierającym m.in.: rok ukończenia

Specjalne czujniki monitorują jakość powietrza w Wołominie.
Zostały zainstalowane m.in. przy wołomińskich szkołach
przez Zakład Energetyki Cieplnej. Mierzą stężenie pyłów,
temperaturę i wilgotność powietrza. Wyniki można zobaczyć
na stronie internetowej wolomin.org.
stępniane są na stronach:
map.airly.eu oraz wolomin.
org w zakładce „Monitoring
jakości powietrza”.
Dane przetwarzane w ramach Inteligentnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza pozwalają na
tworzenie raportów i map
poziomu zanieczyszczenia
miasta. System daje dostęp
nie tylko do bieżących odczytów, ale także do szczegółowej prognozy jakości
powietrza na najbliższe 24 h.
ZEC konsekwentnie inwestuje w poprawę jakości powietrza. W ostatnich latach
przeznaczył znaczne środki
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Zwiększyliśmy wydatki
na cele inwestycyjne

16,5
mln
zł

37
24 26 mln
mln mln zł
zł
zł

2015 r.

2016 r.

2017 r. 2018 r.*

wzrost o

124%

inwestycji (lub datę wydarzenia), wartość inwestycji
oraz kwotę dofinansowania.

Wołomin monitoruje
jakość powietrza

Czujniki
zamontowano
w następujących lokalizacjach:
• Zespół Szkół nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 1,
• Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Piłsudskiego 5,
• Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4.
Każdy czujnik to niewielkie urządzenie, które mierzy poziom zanieczyszczenia powietrza. Odczytuje
w czasie rzeczywistym serię
parametrów: PM1, PM2.5,
PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza
w lokalizacji, w której jest
umieszczony. Dane udo-

Wołomin

na likwidację tzw. źródeł niskiej emisji, czyli emisji komunikacyjnej, pyłów oraz
szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i pieców domowych.
Zakład wdraża też politykę antysmogową. W 2016
r. uruchomiono układ fotowoltaiczny złożony z 20
paneli, który stanowi zasilanie wspomagające budynku warsztatu. Spółka działa
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska oraz
regulacjami prawa krajowego i unijnego.

*planowane

Ochrona środowiska

Mamy wpływ
na jakość powietrza

 dopłata do wymiany pieców
 dofinansowanie transportu
i utylizacji azbestu

Przystanek EKOŚWIADOMI
otwarte spotkania
warsztatowo-wykładowe

Wołomińscy
Odkrywcy Przyrody

pozaszkolne bezpłatne zajęcia
przyrodnicze

Zielone Klasy
Promujemy właściwe metody
postępowania z odpadami

Zachęcamy do sadzenia
nowych drzew
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Sprawozdanie

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji
Środki zewnętrzne
pozyskane na rozwój gminy

2015–2018

Miliony złotych pozyskane
na rozwój Wołomina
Ponad 46 mln zł pozyskaliśmy do tej pory na rozwój gminy
Wołomin. Złożyliśmy już kolejne wnioski. Staramy się
o dofinansowanie projektów na prawie 28 mln zł.
41 mln zł przeznaczyliśmy na nowe drogi, parkingi, ścieżki
rowerowe i rozwój sieci kanalizacyjnych, sanitarnych
oraz cieplnych.

W samym 2016 roku
uzyskaliśmy dofinansowanie

9,2 mln zł

– większe niż w poprzednich
3 latach łącznie

6,4

46
mln zł

mln zł

od 2011 r.
do 11.2014 r.

od 12.2014 r.
do 8.2018 r.

wzrost o 618%

To najbardziej widoczne, choć nie jedyne efekty
skutecznego pozyskiwania
środków zewnętrznych. Na
dodatkowe kursy i szkolenia, dożywianie dzieci oraz
osób dorosłych i inne działania pomocowe pozyskaliśmy ponad 4,5 mln zł.
Dofinansowania i dota-

cje pozwalają na szybką
i sprawną realizację inwestycji ważnych dla mieszkańców i przyśpieszają rozwój całej gminy. W latach
2015–2018 pozyskaliśmy
środki w łącznej wysokości
46 167 731,33 zł. Łączna wartość inwestycji, które
zostaną dzięki nim zrealizo-

wane to 90 025 746,42
zł. Oznacza to, że uzyskane dofinansowanie pokryło ponad połowę kosztów
realizowanych zadań. Są
to projekty skierowane do
wszystkich grup mieszkańców, obejmujące swoim
działaniem niemal wszystkie dziedziny życia.

Z mieszkańcami

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

Pozyskaliśmy już ponad 46 milionów środków zewnętrznych.
Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych 28 milionów.

2019 − zgłoszono aż 70 projektów
na łączną kwotę 3 476 960 zł
Zwycięzców poznaliśmy
10 września 2018r.
Na realizację 33 pomysłów
mieszkańców ponownie
przeznaczyliśmy 2 000 000 zł.

Konsultacje społeczne
w sprawie przyszłości
wysypiska w Starych Lipinach

6
Gminny Program Rewitalizacji
 Spotkania Burmistrz Wołomina
z mieszkańcami w każdy poniedziałek
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Sprawozdanie

2015–2018

MZO w służbie
mieszkańcom

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

Miejski Zakład Oczyszczania wreszcie staje się prawdziwą
spółką komunalną, która ma przede wszystkim służyć
mieszkańcom.
Ostatnie 3 lata to czas kiedy my, mieszkańcy, odzyskiwaliśmy wpływ na funkcjonowanie spółki. Zaciągnięte
w poprzedniej kadencji kredyty i pożyczki na kwotę ponad 14 mln zł znacznie obciążyły budżet MZO, ale
mimo to udało się:
• utrzymać jedną z najniższych na Mazowszu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
• zwiększyć transparentność – dzięki zamontowanej kamerze i transmisji
internetowej mieszkańcy
mogą śledzić na bieżąco
pracę zakładu w Starych
Lipinach,
• rozszerzyć działalność –
MZO z dobrym efektem
zamiata nasze ulice,

• uruchomić Zielone Pogotowie, dzięki któremu nasza gmina staje się coraz
czystsza,
• wydłużyć godziny pracy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, czyli tzw.
PSZOK-ów,
• ustabilizować
finanse
spółki i zapewnić środki na spłatę kredytu
i pożyczki zaciągniętych
w poprzedniej kadencji.
MZO stawia na rozwój działalności opartej
o selektywną zbiórkę odpadów, ograniczając ilość
zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych najbardziej uciążliwych.
W lipcu br. spółka złożyła
wniosek o dofinansowanie

do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Jeśli uda się pozyskać środki finansowe, do mieszkańców trafią m.in. pojemniki
do selektywnej zbiórki bioodpadów z biofiltrami oraz
woreczki do zbiórki baterii
i leków, a na terenie miasta
zostaną rozstawione elektroniczne altany śmietnikowe ułatwiające pozbycie się
odpadów.
Problemem pozostaje tzw.
stara kwatera składowiska,
rozbudowana w 2003 roku.
Wymaga ona odgazowania
i przeprowadzenia innych
prac
zabezpieczających
przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.
Spółka już pracuje nad realizacją tego zadania.

Muzeum w Ossowie
na stulecie
„Cudu nad Wisłą”
Podczas obchodów 98. rocznicy „Cudu nad Wisłą” szef MON
Mariusz Błaszczak ogłosił, że Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie zostanie oddane do użytku za dwa lata,
w 100-lecie triumfu Polaków nad bolszewikami.

Płacimy mniej

Dwukrotne obniżenie cen
 wody
 ścieków

Najniższe stawki
za odbiór odpadów
odpady
segregowane/niesegregowane
Wołomin

7 zł/15 zł*

Zielonka

10 zł/20 zł

Radzymin

10 zł/20 zł

Wyszków

12,5 zł/25 zł

Legionowo

10 zł/20 zł

Pruszków

12 zł/21 zł

*cena za 1 osobę

Obniżka stawek podatkowych
od środków
transportowych

do 50%

Deklaracje i informacje podatkowe
Inwestycje
PWiK
składane
przez
mieszkańców
w latach 2015-2017
W ostatnich 3 latach wybudowaliśmy:
Deklaracje
w
podatku
 sprawie
około 23,3
km sieci kanalizacji
odsanitarnej
nieruchomości,
wraz z infrastrukturą
rolnego
i leśnego w tym
towarzyszącą,
składane
przez osoby
12 przepompowni
ścieków
prawne

1447

 8,5 km sieci kanalizacyjnej deszczowej
Deklaracje
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– podatek od środków
w tym 4 przepompownie
transportowych

849

Jeszcze w tym roku na
historycznym miejscu mają
stanąć zwieńczone ułańskimi proporcami stumetrowe
Maszty Stulecia – umieszczone na zamknięciu widokowym dróg prowadzących
ze wschodu i zachodu do
Ossowa, otaczać będą Aleję Zwycięstwa. Koncepcja
zagospodarowania
terenu polega na połączeniu
przestrzeni pola Bitwy pod
Ossowem z budynkami mającego powstać muzeum.
List intencyjny w sprawie

budowy Muzeum został
podpisany w sierpniu 2017
r. To wydarzenie symbolicznie podsumowało nasze wieloletnie starania,
by Bitwa Warszawska została godnie uhonorowana
w przestrzeni publicznej,
w formie placówki muzealnej. To trzy lata intensywnej
kampanii komunikacyjnej,
realizowanej pod hasłem
„Czas na Muzeum Bitwy
Warszawskiej 1920 roku!”,
w której konsekwentnie
wskazywaliśmy, że utworze-

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

nie Muzeum musi zostać
zrealizowane ze środków
budżetu państwa, przy bezpośrednim zaangażowaniu
rządu.
Inwestycja o wartości 100
milionów złotych ma przenieść zwiedzających w sam
środek działań zbrojnych
1920 roku, a położony
w pobliżu amfiteatr pozwoli kilkunastu tysiącom widzów obserwować coroczne widowisko, jakim jest
rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r.

sieci wodociągowej
 24,1 km
Informacje
składane
przez osoby fizyczne
 zakresie
pozyskaliśmy
dofinansowanie
w
podatku
8 mln zł
w
wysokości
ponad
od nieruchomości,
rolnego i leśnego

6306

Dla mieszkańców
 stawki podatku od nieruchomości

na niezmienionym poziomie

 Mieszkańcy gminy mogą regulować
należności podatkowe
płacąc kartą lub smartfonem

bez dodatkowych opłat
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Sprawozdanie

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

2015–2018

Przykłady inwestycji
zrealizowanych

Ulice wybudowane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2015
ul. Partyzantów w Wołominie
ul. Moniuszki w Wołominie na odcinku
od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24
ul. Broniewskiego na odcinku
od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej
w Wołominie
ul. Sławkowska w Wołominie na odcinku
od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej
ul. Radosna w Starych Lipinach
2016
ul. Kolorowa w Wołominie
ul. Sienkiewicza w Wołominie
ul. Kiejstuta w Wołominie
ul. Złota na odcinku od ul. Głowackiego
do ul. Wiosennej w Wołominie
ul. Szara w Wołominie
ul. Dworska w Wołominie na odcinku
od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska
ul. Grabiczna w Ossowie
ul. Krzyżowa w Nowych Lipinach
ul. Sasina w Wołominie na odcinku
od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13
ul. Poligonowa w Leśniakowiźnie na odcinku
od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów
2017
ul. Mokra w Zagościńcu
ul. Kasztanowa w Nowych Lipinach
oraz fragment ul. Ciasnej w Wołominie
ul. Annopol w Wołominie
ul. Torfowa w Wołominie
ul. Asnyka w Wołominie
ul. Bajeczna w Wołominie
ul. Chełmska w Wołominie
ul. Piaskowa w Wołominie
ul. Laskowa w Wołominie na odcinku
od torów kolejowych do ul. Wiosennej
Łącznik pieszojezdny między ul. Kościelną
a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie SP Nr 7
2018
ul. Szpitalna w Wołominie
ul. Traugutta w Wołominie na odcinku
od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego
ul. Zakładowa w Wołominie
ul. Spokojna w Wołominie
ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku
od 1 Maja do ul. Matejki

ul. Kasztanowa

ul. Spokojna

ul. Szpitalna

ul. Traugutta

Ulice w trakcie budowy
•
•
•
•
•
•
•

ul. Lipiny Kąty w Wołominie
ul. Górna w Nowych Lipinach
ul. Teligi w Wołominie
ul. Dworska w Wołominie na odcinku
od Kolonii Gródek do Al. Niepodległości
ul. Laskowa w Wołominie na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś
ul. Długa w Duczkach
ul. Turystyczna w Duczkach
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ul. Złota
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Sprawozdanie

2015–2018

Przykłady inwestycji
zrealizowanych

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

Ulice wyremontowane
•

•

ul. Sikorskiego

•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Kobyłkowska na odcinku od ul. Sasina
do działki nr ew 153/4 oraz ulicy Krótkiej
w Wołominie
ul. Lipińska na odcinku od Ronda Małgorzaty
Dydek do ul. Fieldorfa
ul. Nowa w Duczkach
ul. Parkowa w Lipinkach
ul. Smugi w Starych Lipinach
ul. Ręczajska w Duczkach
droga w Nowym Grabiu
ul. Sportowa w Wołominie
ul. Rolna w Nowych Lipinach
ul. Wesoła w Zagościńcu

Nakładki
ul. Laskowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulice zaprojektowane

ul. Mickiewicza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Grabiczna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ul. Wiśniowa w Lipinkach
ul. Jasna w Wołominie
ul. Poranek w Wołominie
ul. Sokola w Wołominie
ul. Lipowa w Duczach
ul. Kwiatowa w Lipinkach
ul. Republikańska w Wołominie
ul. Głowackiego w Wołominie
ul. Wrzosowa w Zagościńcu
ul. Letniskowa w Zagościńcu
ul. Nowa Wieś w Wołominie
ul. Rumiankowa w Zagościńcu
ul. Różana w Lipinkach

ul. Traugutta na odcinku
od ul. Sikorskiego do ul. Legionów
ul. Leszczyńska w Wołominie
ul. Kurkowa w Wołominie
ul. Zimowa w Wołominie
ul. Jesienna w Wołominie
ul. Ogrodowa w Wołominie
ul. Powstańców w Wołominie
ul. Jodłowa w Wołominie
ul. Kleeberga na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej
ul. Zgody w Wołominie
ul. Diamentowa w Wołominie
ul. Nałkowskiego w Wołominie
ul. Wiosenna w Wołominie na odcinku
od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga
ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie
ul. Przepiórcza na odcinku od ul. Granicznej
do ul. Słowiczej w Wołominie
ul. Duczkowska w Wołominie
ul. Wspólna w Nowych Lipinach
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Duczki
–Nowe Grabie–Mostówka
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Sprawozdanie

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

2015–2018

Przykłady inwestycji
zrealizowanych

Ulice z pozwoleniem
na budowę/ZRID
• ul. Zielona i odcinek ul. Legionów
od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej
w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem
• ul. Kmicica w Wołominie na odcinku
od ul. Lipiny B do Al. Niepodległości
• ul. Parkowa w Wołominie
• ul. Oleńki w Wołominie
• ul. Mała w Duczkach
• ul. Piwna w Wołominie
• ul. Widna w Wołominie
• ul. Żółkiewskiego w Wołominie
• ul. Waryńskiego w Wołominie
• ul. Rycerska w Wołominie

Miejsce spotkań dla Seniorów
ul. Legionów 31

Ulice w trakcie
pozyskiwania pozwolenia
na budowę/ZRID
• ul. Poprzeczna w Nowych Lipinach
• ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku
od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej
• ul. Wesoła w Wołominie
• ul. Stokrotki w Duczkach
• ul. Rzeszowska w Wołominie
• Łącznik ulicy Topolowej

Dotacje gminy Wołomin
na remonty dróg
powiatowych

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w Czarnej

• Rondo w Zagościńcu na skrzyżowaniu
ulic 100–lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej
– 160.500 zł
• ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińska
w Wołominie w 2015 r. – 430.000 zł
• Chodnik przy ul. Boryny w Helenowie
– do 171.500 zł
• Droga powiatowa nr 4316W od drogi woj.
do ronda w Majdanie – 566.000 zł
• Droga powiatowa nr 4360W ul. Piłsudskiego
i ul. Radzymińskiej w 2017 r. – 1.645.200 zł
• Droga powiatowa nr 4312W na odcinku
przejazd PKP w Duczkach do ronda
w Zagościńcu – 1.710.900 zł

Ulice w trakcie
projektowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Błońska w Wołominie
ul. Lazurowa w Wołominie
ul. Białostocka w Wołominie
ul. Nagórna w Wołominie
ul. Kochanowskiego w Czarnej i Wołominie
ul. Krucza w Wołominie
ul. Legionów w Wołominie na odcinku
od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej
ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej
do ul. Partyzantów w Wołominie
ul Kolejowa w Zagościńcu
ul. Tramwajowa w Zagościńcu
ul. Niska w Nowych Lipinach
Droga łącząca Szosę Jadowską z ul. Krzyżową
ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku
od ul. Kościelnej do ul. Wileńskiej
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Termomodernizacja i generalny
remont SP nr 5 w Wołominie

Remont Hufca ZHP
w Wołominie
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Sprawozdanie

2015–2018

Inwestycje
w trakcie realizacji

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

Budowa chodnika
• ul. Graniczna na odcinku od ul. 100-lecia
do ul. Piaskowej w Zagościńcu
• ul. Przytorowa w Duczkach od ul. Willowej
do ul. Szkolnej
• ul. Kopernika w Wołominie
• ul. Szkolna w Zagościńcu

Remont chodnika
Park przy Muzeum
im. Nałkowskich

• ul. Sportowa w Wołominie
• ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku
od ul. Kościelnej do ul. 1 Maja
• ul. Błońska w Wołominie na odcinku
od ul. Gdyńskiej do zakończenia ulicy
przy targowisku
• ul. Mariańska w Wołominie
• ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku
od ul. 1 Maja do ślepego końca
• ul. Kobyłkowska w Wołominie
• ul. Matejki w Wołominie
na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów

Oświetlenie LED
Przedszkole
przy Szkole Podstawowej nr 7

Przedszkole
przy Szkole Podstawowej nr 7

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla dorosłych niepełnosprawnych
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

• Droga dojazdowa do cmentarza
w Nowym Grabiu – 9 szt.
• Parking strategiczny w systemie Park&Ride
przy ul. Wąskiej w Wołominie – 16 szt.
• ul. Graniczna w Wołominie – 32 szt.
• ul. Groszkowa w Wołominie – 4 szt.
• ul. Racławicka w Majdanie – 8 szt.
• ul. Kwitnąca w Starych Lipinach – 9 szt.
• ul. Nadrzeczna w Zagościńcu – 18 szt.
• ul. Sienkiewicza w Wołominie – 22 szt.
• ul. Szara w Wołominie – 13 szt.
• ul. Grabiczna w Ossowie – 92 szt.
• ul. Mazowiecka w Cięciwie – 6 szt.
• ul. Matysiaków w Zagościńcu – 7 szt.
• ul. Poligonowa w Leśnikowiźnie – 36 szt.
• ul. Sportowa w Wołominie – 7 szt.
• ul. Laskowa w Wołominie – 35 szt.
• ul. Radosna w Starych Lipinach – 12 szt.
• ul. Piaskowa w Wołominie – 5 szt.
• ul. Asnyka w Wołominie – 15 szt.
• ul. Bajeczna w Wołominie – 4 szt.
• ul. Kościelna w Wołominie – 54 szt.
• ul. Witosa w Czarnej oraz ul. Boryny
w Helenowie – 17 szt.
• Przejście dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego
w Cięciwie - 1 szt.
• parking strategiczny Parkuj & Jedź
przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego
w Wołominie -12 szt.
• ul. Szosa Jadowska w Duczkach
– droga wewnętrzna – 5 szt.
• ul. Krymska w Ossowie – 10 szt.
• ul. Parkowa w Lipinkach – 4 szt.
• Osiedle Niepodległości w Wołominie – 233 szt.
• ul. Spokojna w Wołominie – 14 szt.
• ul. Traugutta w Wołominie – 9 szt.
• ul. Kasztanowa w Nowych Lipinach oraz
fragment ul. Ciasnej w Wołominie – 24 szt.
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Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

Zabawa i rekreacja

Od 2015 roku
doposażyliśmy i zmodernizowaliśmy
liczne place zabaw
i siłownie pod chmurką

2015–2018

Nowoczesne
i kolorowe place zabaw
Ostatnie 4 lata i ponad 1,6 mln zł odmieniły oblicza
gminnych placów zabaw! Dzieci mają do dyspozycji
m.in. nowe miejsca spotkań i zabaw w Duczkach
przy ul. Miłej oraz przy ul. Wiosennej w Wołominie.

łączna wartość

1 635 601 zł
Ławki i kosze na śmieci

Od 2015 roku
Sukcesywnie kupujemy
nowe ławki
i kosze na śmieci

łączna wartość

142 762 zł

52 444 zł

124 788 zł

Ochrona i promocja zdrowia

od 2011 r.
do 2014 r.

od 2015 r.
do 08.2018 r.

wzrost o
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138%

Budowa nowych obiektów
kosztowała ponad 415 tys.
zł. Doposażamy też już istniejące place zabaw. Tam,
gdzie trzeba wymieniamy stare zabawki na nowe
i poprawiamy infrastrukturę. Plac zabaw przy ul. Ko-

byłkowskiej zyskał nowe
ogrodzenie i ławki. Place
zabaw przy ul Wileńskiej
i na Skwerze im. Wodiczki wzbogaciliśmy nowymi,
dużymi zestawami do wielu
aktywności. Miejsca rodzinnych spotkań są nowocze-

sne, kolorowe i funkcjonalne – idealne do aktywnego
wypoczynku nie tylko podczas wakacji. Koszt regularnej wymiany zabawek
przekroczył już 1,2 mln zł.

Stary basen gwiazdą
telewizyjnego show
Rozbiórkę starego basenu przy ulicy Broniewskiego będzie
można oglądać w kolejnej serii programu „Złomowisko PL”
emitowanego na antenie Discovery Channel.
W 2017 r. – po wielu latach starań – udało się uporządkować sytuację prawną
działki przy ul. Broniewskiego, na której znajdował się
budynek starego basenu.
Dzięki temu cały teren przeszedł na własność gminy Wołomin. Zakończył się
impas, który doprowadził
obiekt do stanu, w którym

jego remont stał się nieopłacalny. Na odzyskanej
działce burmistrz Elżbieta
Radwan chce wybudować
nowy, przyjazny osobom
niepełnosprawnym budynek
dla Miejskiego Domu Kultury z salą widowiskowo-koncertową.
Podpisanie umowy z wykonawcą prac rozbiórkowych

nastąpiło 31 lipca, a już 2
sierpnia pracownicy firmy
Adam Sikora „PIOTRO-STAL” przystąpili do pierwszych prac. Oprócz rozbiórki
budynków oraz uporządkowania terenu zostaną zabezpieczone wszystkie media
i przyłącza techniczne, co
przyśpieszy prace nad budową nowego obiektu.

Nowoczesna koncepcja
wołomińskiej pływalni
Baseny, stacja hydromasażu, wodny plac zabaw i sauny
różnego typu - rozpoczęliśmy projektowanie rozbudowy
naszej pływalni, która stanie się centrum rekreacji
z prawdziwego zdarzenia.
Nowy kompleks rekreacyjny ma być połączony
z istniejącą pływalnią. Dzięki nowym pomieszczeniom
i funkcjom ma stać się największym w okolicy Centrum Rekreacji. Zgodnie
z założeniami projektowymi obiekt ma wzbogacić się
o basen rekreacyjny o głębokości 0,8–1,4 m, basen

rekreacyjny o nieregularnym
kształcie ze stacją hydromasaży, wodnym placem zabaw i wyspą. Powstanie
szybka zjeżdżalnia, a także
3 pomieszczenia saun (turecka, fińska i solna).
W nowym obiekcie będziemy mogli zagrać w kręgle,
w squasha lub poćwiczyć
na siłowni. Powstaną sale

do zajęć fitness i gimnastyki, a dla dzieci sala zabaw
o powierzchni 500 m2
z wielopoziomowym „małpim gajem”, zjeżdżalniami,
trampolinami, labiryntami
i ścianką wspinaczkową.
Zależy nam na tym, aby
obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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Nowe oblicze
wołomińskiej edukacji
W ostatnich latach ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba
miejsc w żłobkach i punktach oferujących opiekę nad dziećmi
do lat 3. Obecnie z tej formy wsparcia może korzystać aż 161
dzieci w 5 punktach na terenie całej gminy. Do połowy 2020 r.
wybudujemy pierwsze od wielu lat przedszkole przy SP nr 7.
Sukcesywnie remontujemy i doposażamy też szkoły i place
zabaw.
Przekazaliśmy już pierwszą
część nowego placu zabaw
przy Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach. Dzieci
z Przedszkola nr 5 im. Kota w Butach będą pielęgnować rośliny w miniszklarni,
która stanęła w ich ogrodzie. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5
godzin dziennie. Opłata za
dodatkowy czas pobytu wynosi tylko 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę lub 50
groszy w przypadku dzieci
z rodzin wielodzietnych.
Swoje oblicze zmieniły także wołomińskie szkoły. Rozbudowane zostały SP nr 3
oraz szkoła w Czarnej, która zyskała również kolektory słoneczne oraz wentylację mechaniczną. W ramach
remontu SP nr 4 m.in. pomalowano korytarze i przebudowano recepcję. Szkoła

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

Dla dzieci i młodzieży
zainwestowaliśmy blisko

14 mln zł

Rozbudowa szkoły
oraz budowa
sali sportowej w Czarnej
Rozbudowa SP nr 3
w Wołominie oraz budowa
sali gimnastycznej
Rewitalizacja boiska
sportowego przy I LO
im. W. Nałkowskiego
przy ul. Sasina w Wołominie
w Starym Grabiu wzbogaciła się o nowe szafki dla
uczniów, a ZS nr 1 o boisko
sportowe. Szkoła nr 5 ma
nową recepcję, wejście do
szkoły i część łazienek, przeprowadzono również termomodernizację budynku.
Wołomińscy uczniowie korzystają z pierwszych mo-

bilnych pracowni komputerowych, najlepsi otrzymują
stypendia, a uczniowie klas
sportowych mają dofinansowane zajęcia na basenie.
Inwestycje mają pomóc naszym uczniom w osiąganiu
jak najlepszych wyników.
Trzymamy kciuki!

Realna pomoc dla osób
z niepełnosprawnością
i ich bliskich

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością z gminy Wołomin oraz
ich bliscy już wkrótce otrzymają realną pomoc. Zbudujemy
nowoczesną, przyjazną, profesjonalną placówkę dziennego
pobytu z 40 miejscami dla osób powyżej 25. roku życia.

W czerwcu br. zmieniliśmy
przyszłoroczny budżet przeznaczony na Dzienny Dom
Samopomocy – zwiększając go z 200 tys. zł do 1 mln
400 tys. zł. To pozwoliło na
ogłoszenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy
i przystąpienie do rozpoczęcia budowy.
Środowiskowy Dom Samopomocy o łącznej powierzchni prawie 400 m2 będzie położony przy ulicy Mieszka
I. Przebywające tam osoby otrzymają szeroką ofertę zajęć wspierająco-aktywizujących. Trafią pod opiekę
zespołu wykwalifikowanych

Wołomin

terapeutów. Projekt konsultowali rodzice dorosłych osób
niepełnosprawnych. Zgłosili
wiele pomysłów, a ich uwagi
zostały uwzględnione.
W gminie Wołomin z wsparcia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego korzysta 938
osób. Ze świadczenia pielęgnacyjnego – 201 osób,
a ze specjalnego zasiłku
opiekuńczego – 17 osób. Finansowany jest dowóz osób
z niepełnosprawnością do
ośrodków w Tłuszczu i Ząbkach. Środowiskowy Dom
Samopomocy stanie się niewątpliwie znaczącym wsparciem dla tych działań.
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W postępowaniu przetargowym udało się wyłonić
wykonawcę. Zakład Remontowo-Budowlany „Czarnacki” Konstanty Czarnacki
z Węgrowa podjął się przebudowy istniejących lokali użytkowych znajdujących się na parterze
budynku mieszkalnego przy
ul. Mieszka I w Wołominie.
Przebudowa ma zakończyć
się do 31 maja 2019 roku,
a jej efektem będzie utworzenie lokalu na potrzeby
ośrodka o charakterze terapeutycznym i samopomocowym.

Park sportowo-rekreacyjny
przy ZS nr 2
w Wołominie
Sprawna realizacja programu

500+ wypłata świadczeń
dla 5918 dzieci

Liczba miejsc w żłobkach
i klubach malucha
dofinansowanych
przez gminę Wołomin

brak brak brak brak
dofinan- dofinan- dofinan- dofinansowania sowania sowania sowania

2010 r.

64
2014 r.

2011 r.

59

2012 r. 2013 r.

59

96

161

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
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Wołomin przyjazny seniorom

Wołomin

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

Dla Seniorów

Wołomin chce być gminą przyjazną seniorom. Liczba
ofert i ułatwień, z których mogą korzystać osoby starsze
stale rośnie. Poniżej przypominamy najważniejsze z nich.
Naśladujemy dobre rozwiązania i wprowadzamy własne
– „Remont dla Seniora” to pierwsza tego typu akcja na
Mazowszu i jedna z niewielu w kraju.

Dzienny Dom „Senior +”
dom dziennego pobytu
dla osób starszych

342 tys. zł

Klub Seniora

przebudowa lokalu przy ul. Legionów

272 tys. zł

Sala spotkań dla Seniorów wraz z zapleczem socjalnym

Koperta Życia
prawie 4000 szt. wydanych

kopert do końca lipca 2018 roku

Karta Seniora
5300 wydanych kart

(do końca lipca 2018 r.)
uprawniających osoby powyżej
60 roku życia do zniżek i ulg

Remont dla Seniora
50 interwencji
w ramach programu

od 2011 r.
do 2014 r.

543 660 zł

386 427 zł

Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych

Wołomińska Karta Seniora
– korzysta z niej już ponad
5300 mieszkańców naszej
gminy powyżej 60 r. życia.
Uzyskują w ten sposób dostęp do specjalnych ofert
i zniżek oferowanych przez
partnerów akcji.
Wołomińska Rada Seniorów
– powołana w 2016 r. Rada II kadencji aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, współtworząc m.in.
budżet obywatelski. W 2017
r. seniorzy złożyli aż 11 projektów, których wartość
przekroczyła 500 tys. złotych – wszystkie (!) uzyskały
poparcie mieszkańców i są
realizowane.
Koperty Życia – wydawane od 2016 r. osobom starszym, przewlekle chorym

lub samotnym. Służą do
przechowywania informacji na temat stanu zdrowia
oraz zażywanych leków, co
ma ułatwić pomoc lekarską.
Do tej pory wydano prawie
4 tys. kopert.
Remont dla Seniora – pierwsza taka akcja na Mazowszu, jedna z niewielu na terenie kraju. Zatrudniliśmy
fachowca, który bezpłatnie
pomaga wołomińskim seniorom w drobnych naprawach domowych. O naszej
akcji informowały ogólnopolskie media, naśladują nas kolejne gminy. W ramach pilotażu programu
i podczas pierwszej edycji pomogliśmy 50 osobom
w usunięciu różnorakich
usterek.

Dzienny Dom dla Seniorów
– działa od 2016 r. w wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb osób
starszych lokalu. Seniorom
zapewnia fachową pomoc
i ciepły posiłek. W ramach
programu
wieloletniego
„Senior+” tylko w tym roku udało się uzyskać maksymalne
dofinansowanie
w kwocie 54 000 zł na funkcjonowanie tej placówki.
Sala spotkań dla Seniorów
wraz z zapleczem socjalnym –
po gruntownym remoncie,
znajduje się w tym samym
budynku co Dzienny Dom
„Senior +”. To komfortowe
miejsce, które oddaliśmy
do dyspozycji najstarszych
mieszkańców naszej gminy.
Lokal ma być centrum aktywizacji sieci senioralnej, będą w nim realizowane projekty międzypokoleniowe.
W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na ten cel
zaplanowano środki w wysokości 335 tys. zł z budżetu gminy.

od 2015 r.
do 08.2018 r.

wzrost o 40%
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Poprawa bezpieczeństwa
to priorytet
Gmina Wołomin konsekwentnie inwestuje w poprawę
bezpieczeństwa. Tylko od początku tego roku przekazaliśmy
jednostkom straży pożarnych ponad milion złotych, z których
finansowany jest głównie zakup sprzętu.

Bezpiecznie
Dofinansowaliśmy samochody
strażackie dla OSP Wołomin 368
OSP Ossów 300 tys. zł
OSP Stare Grabie 337 tys. zł
OSP Zagościniec 200 tys. zł

tys. zł

Przekazaliśmy 50 tys. zł
na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej
na dofinansowanie zakupu
sprzętu specjalistycznego
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1,5
1,04 mln zł
0,88
0,72
mln zł

0,37
mln zł

0,37
mln zł

2012 r. 2013 r.

2014 r.

0,32
mln zł

mln zł

mln zł

2015 r.

2016 r.

2017 r.

do 31.07

2018 r.

wzrost o 290%

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

wzrost o

2015 r. 2016 r. 2017 r.

504 400 zł

0 zł

500 000 zł

Zwiększyliśmy dotacje
na wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
563 000 zł

rowerowych, które zostaną wybudowane dzięki pozyskaniu ponad 3,5 mln zł
dofinansowania na ten cel.
Wartość całej inwestycji
na terenie gminy to prawie
4,5 mln zł.
Regularna aktywność fizyczna to element profilaktyki zdrowotnej. Lista korzyści jest długa: wzmocnienie
odporności,
przeciwdziałanie nadwadze i otyłości,
mocniejszy sen. Dzięki różnorodnej ofercie zajęć objętych dofinansowaniem gminy każdy może znaleźć coś
dostosowanego do swoich
zainteresowań i możliwości.

Zwiększyliśmy
wydatki na OSP

45 50
0
45
500
zł

• Uczniowski Klub Sportowy
„HURAGAN” – 70 tys. zł
• UKS Champion Wołomin
– 47 tys. zł
• Klub Karate Kyokushin
Wołomin – 22 tys. zł
Rozbudowane zostało zaplecze sportowe. Szkoła
Podstawowa w Czarnej oraz
wołomińska „trójka” mają nowe, doskonale wyposażone sale gimnastyczne,
przy Zespole Szkół nr 2 powstał park sportowo-rekreacyjny, zrewitalizowane zostało boisko przy I Liceum
im. W. Nałkowskiego.
Budujemy miejskie siłownie pod chmurką, a przyszkolne boiska są ogólnodostępne podczas wakacji.
Już niedługo wołomińscy
rowerzyści będą mogli korzystać z nowych ścieżek

Przekazaliśmy 50 tys. zł
dla Państwowej Straży Pożarnej
na budowę systemu łączności

45 500 zł

żowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Brzozową to efekt dobrej
współpracy z organami wojewódzkimi. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
wybudował oświetlenie oraz
grubowarstwowe oznakowanie, co poprawiło widoczność dla kierowców. Gmina
wybudowała przyłącze energetyczne oraz zainstalowała na wysięgnikach kamery monitoringu miejskiego.
To pierwsze z przejść, które udało się zmodernizować
wspólnymi siłami.

Przekazaliśmy 73 tys. zł na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Stołecznej
Policji na dofinansowanie zakupu
trzech radiowozów dla KPP w Wołominie

50 500 zł

ści. Dofinansowanie w kwocie 23 000 zł pomoże Komendzie Powiatowej Policji
w zakupie nowego wozu.
Remont przejścia na skrzy-

Rekordowe kwoty na
wsparcie wołomińskiego
sportu
Od początku kadencji do
lipca br. przeznaczyliśmy
1 mln 612 tys. zł z gminnego budżetu na wsparcie wołomińskiego sportu.
W 2018 r. wydamy na ten
cel rekordową sumę 650
tys. zł. Podobną kwotą nie
może pochwalić się żadna
z okolicznych gmin.
Wspieramy sportowców
w każdym wieku – zarówno dzieci i młodzież, jak
i zawodników – seniorów.
Gminne wsparcie otrzymują kluby i związki sportowe
oraz organizacje pozarządowe.
W tym roku wsparciem objęliśmy m.in:
• Piłkarski Wołomiński Klub
Sportowy
„HURAGAN-SKOK” Wołomin – 200
tys. zł

Sprawozdanie
z czterech lat kadencji

66 000 zł

W pięciu jednostkach OSP
trwa wymiana sprzętu i remont pomieszczeń. Od początku kadencji strażacy
otrzymali na ten cel środki
w wysokości ponad 4 mln zł.
Udało się zakupić nowe wozy gaśnicze, sprzęt, odzież
oraz wyremontować budynki
strażnic w Wołominie i Majdanie.
Przekazujemy również dodatkowe środki jednostkom
powiatowym. W tym roku
dzięki wsparciu w wysokości
50 tys. zł Powiatowa Straż
Pożarna w Wołominie zyska
nowoczesny system łączno-

Wołomin

do 31.07

2018 r.

895%
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Dla zdrowia

Przesiewowe
badanie USG
małych brzuszków

186 dzieci
17 670 zł

Szczepienia
przeciwko grypie
dla osób powyżej
65 roku życia

3726 osób
130 417 zł

Szczepienia
przeciwko
meningokokom typu C

962 osoby
102 697 zł

Szkoła rodzenia
Rodzicielskie ABC

Fundacja
Ronalda McDonalda
Nie nowotworom
u dzieci

Dofinansowanie
zakupu kriostatu
dla Szpitala
Powiatowego
w Wołominie

188 osób
47 000 zł

210 dzieci

50 000 zł

BIAŁE SOBOTY
Badania profilaktyczne dla dzieci
Rozbudowa Szpitala Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wołominie
Na rozbudowę szpitala Powiat Wołomiński
przeznaczy kwotę prawie 90 mln zł.
W ramach inwestycji wybudowane zostaną
2 nowe budynki, w których znajdą się
m.in. SOR, Zakład Diagnostyki Obrazowej,
Blok Operacyjny, OIOM, zespół poradni
specjalistycznych w tym poradnia
dla dzieci, punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej
oraz poradnia Ginekologiczno-Położnicza
i Neonatologiczna.
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Gmina dopłaca
do wymiany pieców
W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy gminy Wołomin
mogli skorzystać z dotacji na wymianę źródła ciepła. Gmina
pokrywa do 50 proc. wartości zakupu nowego urządzenia.
Kwota dofinansowania może wynieść nawet 5 tys. zł.
Akcja ma na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz
trwałą wymianę niskosprawnych pieców gazowych, nieekologicznych kotłów oraz
pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze.
To element walki ze smogiem
oraz polityki proekologicznej
prowadzonej przez gminę.
Do tej pory podpisano 91
umów na dofinansowanie
do wymiany na nowe źródła ciepła. 19 z nich jest
już rozliczonych. Właściciele nieruchomości, z którymi podpisano umowy zobo-

wiązali się dokonać wymiany
urządzenia
najpóźniej do
1 września br. Rozliczenie
dofinansowania oraz wypła-

ta środków nastąpi w ciągu
30 dni od złożenia wniosku
o rozliczenie dotacji, najpóźniej do 30 września br.

Wołomin kwitnie
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę pierwszego
parku kieszonkowego, w którym wśród zieleni będzie
można odpocząć od miejskiego zgiełku. Na terenie gminy
sadzone są nowe drzewa, a przestrzeń miejską zdobią wieże
kwiatowe. Magnolia stała się symbolem Wołomina.
Parki kieszonkowe to niewielkie,
ogólnodostępne
tereny zielone. Pierwsze
z nich powstaną na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. W
tym roku powstanie park
na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Legionów. Każdy z parków ma odmienić
zdegradowaną przestrzeń
w przyjemne miejsce umożliwiające chwilę odpoczynku.
Zieleń pełni w mieście
funkcje także estetyczne.
W tym roku oprócz tradycyjnych nasadzeń powiesiliśmy 80 donic z kwiatami
na latarniach przy ulicy Kościelnej.
W 5 wybranych lokalizacjach stanęło też 29 wież
kwiatowych. Tworzą je usta-

wione na sobie donice wypełnione kolorowymi kwiatami. Instalacje mimo swojej
prostoty są bardzo efektowne i w ciekawy sposób wzbogacają przestrzeń
miejską. W ostatnich miesiącach na terenie całej
gminy zasadziliśmy również
52 nowe drzewa. Są wśród
nich lipy, klony, brzozy i jesiony. Drzewa są podstawą
całego ekosystemu. Przez
cały rok produkują tlen,
w lecie dają wytchnienie od
upału. To tylko dwa z długiej listy powodów, dla których warto je sadzić.
Symbolem Wołomina stała się magnolia. W 2016 roku zasadziliśmy je wspólnie
po raz pierwszy, a przy okazji odznaczyliśmy niezwykłe
mieszkanki naszej gminy.

Akcję powtórzyliśmy również w tym roku. Rozdaliśmy wśród mieszkańców
100 sadzonek magnolii,
które upiększą przydomowe
ogródki. Kolejnych 100 zostanie zasadzonych w różnych punktach miasta.

Mała architektura
dla seniorów i nie tylko
Program ŁAWKA jest jednym z przedsięwzięć uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Polega na sukcesywnym zapełnianiu przestrzeni miejskiej meblami do siedzenia
przeznaczonymi dla różnych grup mieszkańców – seniorów, młodzieży, rodzin z dziećmi.
Do lipca br. w ramach programu w całym Wołominie zainstalowano 44 ławki. Słuchamy
mieszkańców – to oni proponują kolejne miejsca, w których chcieliby móc usiąść, odpocząć czy porozmawiać ze znajomymi.
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