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Święta Bożego Narodzenia
to czas radości i pojednania.
W tym wyjątkowym okresie
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, rodzinnych i radosnych Świąt
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym 2019 roku.
Marek Górski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
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Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
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Drodzy Mieszkańcy,
Przed nami najbardziej magiczny czas w roku
– Święta Bożego Narodzenia. W coraz bardziej
zabieganym świecie to okazja, żeby ofiarować
bliskim coś najcenniejszego – swój czas i uwagę.
Świąteczna atmosfera towarzyszy nam od
początku grudnia. Na ulicach pojawiły się
pierwsze świąteczne iluminacje. Z witryn
sklepowych spoglądają na nas Mikołaje, renifery
i elfy. Wszystkie te miłe akcenty przypominają, że
Święta tuż, tuż. W Wołominie odliczanie do Świąt
rozpoczęliśmy 6 grudnia, w imieniny Mikołaja. To
wtedy na Placu 3 Maja rozświetliliśmy choinkę
miejską. Nim zachwyciła nas swoim blaskiem
spędziliśmy radosny czas przy dźwiękach
zimowych piosenek, zabawie z bajkowymi
postaciami, ogrzewając ręce kubkiem gorącej
czekolady. Wspólnie odliczając rozświetliliśmy
choinkę miejską zmieniając plac we wspaniałą,
świąteczną krainę. Tego wieczoru po raz pierwszy
tej zimy spadł śnieg. Było magicznie.
Grudzień to w ogóle magiczny czas. Na
każdym kroku towarzyszy nam tradycja i piękne
świąteczne idee. Jednymi z najmilszych są
wysyłanie kartek świątecznych i składanie
życzeń. Każda kartka to dowód czyjeś sympatii
i pamięci. Każde życzenia zapisują się głęboko
w sercu. Nasze wołomińskie kartki zawsze są
wyjątkowe, bo przygotowane przez naszych
uczniów. W tym roku po raz kolejny w konkursie
wyłoniliśmy prace, które posłużyły za wzór do
przygotowania oficjalnych kartek świątecznych.
Przy każdej takiej okazji jestem niesamowicie
poruszona wyobraźnią i zaangażowaniem dzieci.
Ujawniły się talenty, za które będę mocno trzymać
kciuki. Drodzy rodzice, pedagodzy – mamy dużo
powodów do dumy!
Powodem do zadowolenia jest również
frekwencja na wieczorze promocyjnym XIV tomu
Rocznika Wołomińskiego. Udało nam się stworzyć
unikatowe w skali kraju wydawnictwo. Nie tylko
tworzymy historię, również dokumentujemy
ją dla następnych pokoleń. W dynamicznie
zmieniającym się świecie dbamy o pamięć
o tym, co jest i było dla nas ważne. O miejscach
lub ludziach, których często już nie ma. Lektura
Rocznika zawsze wywołuje mnóstwo emocji
i wzruszeń. W tym roku autorzy przygotowali 600
stron opowieści, dzięki którym znowu zobaczymy
Wołomin z nieco innej perspektywy. Jestem
pod wielkim wrażeniem wszystkich, którzy
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poświęcają swój czas i wiedzę na tworzenie
kolejnych tomów Rocznika. Wypełniona po
brzegi sala Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii
Nałkowskiej jest najlepszym dowodem na to, że
nie tylko ja doceniam ich pracę. Zainteresowanie
Rocznikiem stale rośnie, również wśród młodych
mieszkańców gminy, którzy dzięki lekturze lepiej
poznają swoje miasto. Niebawem ruszą prace
nad jubileuszowym, XV tomem. Mamy jeszcze
dużo do opowiedzenia!
Cieszy mnie, że mieszkańcy coraz bardziej
identyfikują się z Wołominem. Dojrzewamy jako
społeczność. Polubiliśmy wspólne spędzanie
czasu, czego liczne dowody przyniósł nam
mijający właśnie rok. Dni Wołomina, miejskie
potańcówki, pierwsza w historii miasta oficjalna
strefa kibica, zlot food tracków – to tylko niektóre
z wydarzeń, które ustanowiły rekord frekwencji
i zapiszą się w naszej pamięci na długo. Liczę,
że do tej listy dołączy Wigilia Miejska.
W tym roku po raz drugi spotkaliśmy się przy
wspólnym, wigilijnym stole na Placu 3 Maja. Boże
Narodzenie to najbardziej rodzinne ze świąt i mam
nadzieję, że podczas tego spotkania czuliście
przynależność do wielkiej, wołomińskiej rodziny.
Organizacja tego wspaniałego przedsięwzięcia
nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie
lokalnych organizacji, parafii, stowarzyszeń,
firm, banków i naszych dzielnych strażaków.
W ten wieczór pokazaliśmy niezwykłą jedność
i solidarność. Z całego serca dziękuję za ten dar!
Ostatnie dni roku to również czas podsumowań
i czynienia planów na przyszłość. Za nami kolejny
dobry rok wypełniony ciężką pracą. Sukcesywnie,
krok po kroku zmieniamy gminę na lepsze. Plan
nie tylko na następny rok, ale na wiele, wiele lat
jest prosty – z nowymi siłami, energią i pomysłami
będziemy tworzyć coraz lepszą przestrzeń do
życia dla naszych mieszkańców.
Przed nami wyjątkowy czas. 12 miesięcy,
podczas których będziemy fetowali 100. rocznicę
nadania Wołominowi praw miejskich. Okazji
do wspólnych spotkań, radości i refleksji nie
zabraknie. Przyjrzymy się nie tylko temu jacy
byliśmy i jacy jesteśmy, ale też – a może przede
wszystkim – jacy chcemy być. Przed nami
czas intensywnych rozważań, w jakim kierunku
chcemy podążać. Wołomin to nasz wspólny dom
i nasze wielkie dzieło.
Oddając w Wasze ręce ostatnie w tym
roku wydanie Informatora Miejskiego „Nasz
Wołomin” dziękuję za Wasze dotychczasowe
zaangażowanie, rady i sugestie przekazywane
osobiście i wysyłane w wiadomościach. Każda
z nich to cenna wskazówka na temat Waszych
oczekiwań. Z tych cegiełek tworzymy projekty
coraz lepiej odpowiadające na rzeczywiste
oczekiwania mieszkańców. Mam nadzieję, że
w ich tworzeniu pomogą Wam moi nowi zastępcy
oraz radni, których przedstawiamy na kolejnych
stronach Informatora.
Pamiętajcie o naszym tradycyjnym spotkaniu
podczas Orszaku Trzech Króli 6 stycznia.
Po przemarszu spotkamy się na wieczornym
koncercie w Kościele Matki Bożej Królowej
Polski przy ulicy Kurkowej. Najpiękniejsze kolędy
zaśpiewa dla nas Natalia Kukulska.
Wszystkiego dobrego Kochani!
Burmistrz Wołomina
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Oni będą wspierali naszą burmistrz
19 listopada poznaliśmy nazwiska nowych zastępców burmistrza
Wołomina. To osoby dobrze znane mieszkańcom gminy,
pracownicy Urzędu Miejskiego.
Za sprawy techniczne będzie odpowiedzialny Dariusz Szymanowski,
dotychczasowy naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Drugim zastępcą, któremu
powierzono sprawy społeczne zo-

stał mianowany Łukasz Marek, przez
ostatnie 2 lata kierujący Wydziałem
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji.
Burmistrz Elżbieta Radwan powitała
ich na nowych stanowiskach słowami: „Dziękuję Wam, że przyjęliście

Dariusz Szymanowski

19 listopada 2018 roku został
powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wołomina ds. technicznych. Będzie odpowiadał za
kwestie związane z inwestycjami,
urbanistyką oraz geodezją i gospodarką nieruchomościami.
Jest absolwentem Wydziału
Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej z ponad 20-letnim
doświadczeniem zawodowym zarówno w administracji samorządowej, jak i w sektorze prywatnym.
Pracował jako geodeta i rzeczoznawca majątkowy.
Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
szacowania nieruchomości, ukończył szereg kursów i szkoleń zawodowych. W ramach dotychczasowej działalności koncentrował się przede
wszystkim na pracach geodezyjnych, wycenie nieruchomości, gospodarce nieruchomościami oraz postępowaniach administracyjnych.
Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Fundacji „Honor,
Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa. Do niedawna wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, redaktor naczelny
„Biuletynu Nieruchomości”.
Za działalność społeczną na rzecz upamiętniania historii Polski odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Medalem „Pro Patria”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Medalem „Anioł
Pamięci” im. Williama Beyera.
Jest smakoszem. W wolnych chwilach słucha muzyki oraz wspólnie
z przyjaciółmi organizuje poszukiwania historyczne.

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na następny rok
życzy
Marta Maliszewska
Skarbnik Gminy Wołomin
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moją propozycję. Wiem, że razem
możemy osiągnąć każdy cel. Wasza
pracowitość, wiedza, pomysłowość
i wytrwałość to doskonały materiał do
budowania przyszłości Wołomina. Jesteście dowodem na to, że własną

pracą i konsekwencją można osiągnąć bardzo wiele. Łącząc siły osiągniemy jeszcze więcej dla Wołomina.” Nowemu kierownictwu życzymy
wielu sukcesów podczas pierwszej
wydłużonej kadencji samorządowej.

Łukasz Marek

19 listopada 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wołomina ds. społecznych.
– Wołomin to miasto z wielkim
potencjałem, a jego największą
siłą są aktywni mieszkańcy. Rozwój partycypacji społecznej pozwolił nam na wdrożenie wielu
innowacyjnych i potrzebnych społecznie przedsięwzięć. Jednym
z nich jest rewitalizacja centrum
Wołomina. To jedno z kluczowych
zadań, które zakłada realizację
działań zarówno o charakterze miękkim, jak i zadania inwestycyjne.
Wszystkie zaprojektowane we współpracy z mieszkańcami. – podkreśla
Łukasz Marek.
Ukończył politologię na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia
podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania
na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi. Jest posiadaczem
prestiżowych certyfikatów PRINCE2 i AgilePM z zakresu zarządzania projektami. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w lokalnej prasie. W 2007 roku
rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Wołominie, skąd przeniósł się do
Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Karierę w Ministerstwie zakończył na stanowisku naczelnika wydziału. W 2016 r. ponownie podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
gdzie został pełnomocnikiem burmistrza ds. polityki senioralnej, cyfryzacji i dostępności, a w lutym 2017 r. – naczelnikiem Wydziału Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji.
Wolny czas spędza z rodziną, czyta książki i ogląda ulubione seriale.

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy Wołomin
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Trochę inne przepisy świąteczne...
Ciasteczka
imbirowe
Składniki na 50 sztuk:

900 g mąki pszennej
2 łyżeczki mielonego cynamonu
2 łyżeczki mielonego imbiru
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka mielonego ziela angielskiego
szczypta gałki muszkatołowej
250 g masła
250 g brązowego cukru
2 łyżeczki cukru wanilinowego
3 łyżki miodu
2 jaja
ewentualnie lukier do dekoracji
Sposób przygotowania:

W misce mieszamy składniki suche: mąkę, cynamon, imbir, sól, sodę
oczyszczoną, ziele angielskie i gałkę muszkatołową. W drugiej misce mikserem na średnich obrotach ucieramy masło, cukier i cukier wanilinowy na
puszystą masę. Następnie dodajemy miód oraz jajka, ponownie ubijamy.
Do masy dodajemy stopniowo mąkę z przyprawami i miksujemy do czasu uzyskania jednolitej masy. Ciasto dzielimy na 3 równe części. Każdy
kawałek zawijamy w folię i chłodzimy w lodówce przynajmniej 2 godziny.
Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na grubość około 3 mm. Foremkami
wycinamy wzory, układamy na blasze posmarowanej tłuszczem i pieczemy około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C.

Moja wołomińska Wigilia
Jako dziecko mieszkałam z rodzicami w Warszawie, ale każde święta spędzałam właśnie w Wołominie. Moje świąteczne wspomnienia są ściśle
związane z domem dziadków.
Kiedy zamykam oczy to przypominają mi się
przede wszystkim zapachy. Boże Narodzenie to
najbardziej aromatyczne ze świąt. Czuję pastę do
polerowania podłóg, gotującą się kapustę, choinkę
i pomarańcze. Ich zapach do dziś nieodzownie kojarzy mi się z Wigilią, mimo że nie zawsze udało się
je zdobyć na świąteczny stół. Drugim skojarzeniem
jest radość. Niepisaną tradycją moją i siostry było
podkradanie cukierków, które zdobiły choinkę.
Nim zabłysła pierwsza gwiazdka w ich miejscu wisiały same papierki, ale chyba nikomu to specjalnie
nie przeszkadzało.
Ogółem było nas 6 wnuczek, oddelegowanych
do pomocy przy przygotowaniach. Z perspektywy
czasu trudno określić, czy nasze działania można nazwać pomocą, świetnie się jednak przy tym
bawiłyśmy. Spod naszych niewprawnych rączek
wychodziły rzeczy, które tylko bardzo kochająca
babcia mogła nazwać pierogami. Do naszych obowiązków należało też nakrycie świątecznego stołu, a właściwie stołów, bo przy jednym byśmy się
wszyscy nie zmieścili. Dzieci zawsze jadły razem
z dorosłymi, było więc ciasno, ale wesoło.
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Pikantny krem
z buraków
Składniki na 2,5 litra wywaru:

2 litry bulionu warzywnego
szklanka koncentratu z buraków
4 ugotowane buraki
1 cebula
4 ząbki czosnku
2 łyżki mąki
pół szklanki mleka
1 łyżka masła
sól, pieprz, majeranek – do smaku
Sposób przygotowania:

Buraki ścieramy na drobnej tarce i dodajemy do bulionu wymieszanego
z koncentratem z buraków. Cebulę siekamy, czosnek przecieramy przez
praskę i obsmażamy na patelni z masłem. Kiedy cebula się zarumieni
zmniejszamy ogień, stopniowo dodajemy mąkę i smażymy przez chwilę
razem. Wlewamy stopniowo mleko i mieszamy aż do uzyskania gęstej, ale
jednolitej konsystencji. Gotową zasmażkę dodajemy do wywaru, a całość
przyprawiamy solą, pieprzem i majerankiem.

Smacznego!
Pod obrus dziadek kładł sianko, w którym
chowane były drobne banknoty, po denominacji monety. Po świątecznym śniadaniu odbywały się zawody w poszukiwaniu drobnych.
Nurkowaliśmy pod obrusem wygrzebując pieniądze, co miało nam zapewnić powodzenie
w nadchodzącym roku. Na dobry początek
dziadek dokładał zwycięzcy drugie tyle.
Do dziś nie wiem gdzie dorośli chowali przed
nami prezenty. Razem z siostrami ciotecznymi co roku wyruszałyśmy na poszukiwania, ale
zagadki nie rozwiązałyśmy do dzisiaj. Patrząc
z perspektywy, podarunki były skromne, często robione własnoręcznie, ale od kilku lat nie
mogę pozbyć się wrażenia, że w czasach kiedy
ludzie mieli mniej, radości było więcej. Trudno
mi dziś wyobrazić sobie dziecko, które cieszy
się z tabliczki czekolady. W naszym domu nie
było Mikołaja, prezent dostawało się za występ.
Trwało to długo, ponieważ wszyscy przyłączali się do wspólnego śpiewania lub mówienia
wierszy.
Nigdy nie udało mi się namówić żadnego
z naszych pupili do przemówienia ludzkim
głosem, ale to pewnie dlatego, że nim wybiła 24:00 wszyscy szliśmy na pasterkę. Ten
świąteczny schemat to mój przepis na święta
idealne.
Swoje święta wspominała Anna,
mieszkanka Wołomina od 5 lat.
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Rozświetlenie choinki
W czwartek 6 grudnia na Placu 3 Maja
rozbłysła choinka miejska.
Tego dnia odwiedzili nas wspaniali goście
– Święty Mikołaj oraz Olaf z Krainy Lodu.

Mieszkańców, którzy zgromadzili się na Placu 3 Maja,
by obejrzeć rozświetlenie
choinki miejskiej witały bajkowe postacie i zapach gorącej
czekolady. Program artystyczny przygotowany na ten
wieczór zachwycił każdego.
Bawiliśmy się wspaniale przy
dźwiękach zimowych piosenek w wykonaniu solistek

z Miejskiego Domu Kultury
– Juli Buźniak, Ani Warackiej i Dominiki Grabowskiej
z grupy Natalii Kaczorowskiej.
Oczekiwanie na rozświetlenie
choinki umilił konkurs z nagrodami oraz pokaz led-show
„Zimowe historie” w wykonaniu Jo Art Show. Mali i duzi
mieszkańcy chętnie robili
sobie pamiątkowe zdjęcia ze

Świętym Mikołajem oraz Olafem z Krainy Lodu. Bajkowe
postacie, iluminacje i gorąca
czekolada wprawiły wszystkich obecnych we wspaniały,
świąteczny nastrój. Punktem
kulminacyjnym było wspólne odliczanie i rozświetlenie
choinki. Plac 3 Maja w jedną
chwilę zmienił się bajkową,
zimową krainę.

Zwycięzcy konkursu na najładniejszą
kartkę na Boże Narodzenie
Tradycją stało się, że życzenia świąteczne od burmistrza,
rady miejskiej oraz mieszkańców rozsyłane są na kartkach,
które powstają na bazie rysunków przygotowanych
przez wołomińskich uczniów.
W tegorocznej odsłonie konkursu oceniono 71 prac w 3 kategoriach
wiekowych. W kategorii A, w której startowali uczniowie klas I-III
szkół podstawowych zgłoszono 29 prac. W kategorii B (klasy IV-VI szkoły podstawowej) wpłynęło 26 prac, a uczniowie klas VII-VIII
oraz gimnazjum, którzy mierzyli się w kategorii C złożyli 16 prac.
Po długich i burzliwych obradach jury dokonało wyboru zwycięskich prac. W każdej kategorii wyłoniono zwycięzcę, którego praca
zostanie wydrukowana i rozesłana z życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin. Przyznano także 2 wyróżnienia.
Kategoria A (klasy I-III szkoły podstawowej)
zwycięzca: Kuba Wąchocki
wyróżnienia: Zuzanna Krzyżanowska oraz Kacper Zacheja
Kategoria B (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
zwycięzca: Jakub Krzyżanowski
wyróżnienia: Krystyna Głuch oraz Mateusz Hetnar
Kategoria C (klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum)
zwyciężczyni: Amelia Ołdak
wyróżnienia: Nina Bereda-Łabędź oraz Nadia Kuźnicka

Dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
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Nowa Młodzieżowa Rada
Miasta już działa
W środę 28 listopada odbyła się uroczysta
I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
kadencji 2018-2020. Podczas posiedzenia
nowo wybrani radni złożyli ślubowanie
i wybrali swoje władze.

Młodzieżowa Rada jest reprezentacją uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z gminy Wołomin. Jej funkcjonowanie opiera się na
pracy społecznej radnych wyłonionych podczas wyborów z grona uczniów
poszczególnych placówek.
Młodych radnych ciepło przywitała burmistrz Elżbieta Radwan oraz wiceburmistrz Łukasz Marek. Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej
Rady Miasta Wołomin obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie – Marek Górski. Młodzi samorządowcy odebrali zaświadczenia
o wyborze, złożyli ślubowanie i przystąpili do wyboru władz.
Trzyosobowa komisja skrutacyjna czuwała nad wyborem przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.
W jej skład weszli Grzegorz Parys – przewodniczący, Mateusz Szostkiewicz i Adam Ołdak – członkowie, przy wsparciu pracowników Wydziału
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji przeprowadzili tajne głosowanie. Wyniki
przedstawiają się następująco:
–M
 ateusz Bajkowski został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
–A
 leksandra Falkowska została Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej
Rady Miasta Wołomin
–J
 ulia Janowska została Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
–M
 artyna Obrębska została Członkiem Prezydium Młodzieżowej Rady
Miasta Wołomin
– Sebastian Zdanowski został Członkiem Prezydium Młodzieżowej Rady
Miasta Wołomin
Prezydium będzie czuwało nad sprawną realizacją zadań Młodzieżowej
Rady Miasta. Za jej pośrednictwem uczniowie uczą się w praktyce jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie i zyskają realny wpływ na decyzje ich
dotyczące.
Nowym władzom Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin i radnym serdecznie
gratulujemy. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy oraz samych fantastycznych pomysłów, które będziemy mogli wspólnie realizować.

Pożegnanie Wołomińskiej
Rady Seniorów II kadencji
Dziesiątki rozmów, spotkań i zrealizowanych
projektów w ramach Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego. Tak najkrócej można
podsumować pracę Wołomińskiej
Rady Seniorów kadencji 2016-2018.

W ostatni poniedziałek listopada Wołomińska Rada Seniorów spotkała
się po raz ostatni w tym składzie. Była to II kadencja jej funkcjonowania,
obejmująca lata 2016-2018. W tym czasie udało się wdrożyć wiele rozwiązań korzystnych dla naszych seniorów. Członkowie rady nie tylko dzielili
się swoim doświadczeniem, ale też aktywnie włączali się w opiniowanie
projektów, które dotyczyły ich społeczności. Dzięki ich wsparciu udało się
przygotować i wprowadzić rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby
osób starszych, jak np. Remont dla Seniora.
Podczas ostatniego spotkania Przewodnicząca – Teresa Wosińska przedstawiła sprawozdanie z działalności rady w latach 2016-2018. Okazji do pochwalenia
się było dużo, ponieważ rada funkcjonowała bardzo sprawnie. Jej członkowie
wzięli udział w wielu spotkaniach organizowanych w województwie mazowieckim, sami także byli wzorem do naśladowania dla tworzących się rad. Zorganizowali międzypokoleniowe rajdy rowerowe i potańcówki. Z sukcesami zgłosili
kilkanaście projektów do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Burmistrz Elżbieta Radwan podziękowała wszystkim zebranym za dobrą
i owocną pracę na rzecz społeczności senioralnej w naszej gminie. Członkowie Wołomińskiej Rady Seniorów otrzymali pamiątkowe upominki oraz dyplomy
z podziękowaniem. Za nami owocne 2 lata, a już za chwilę poznamy przedstawicieli nowej Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2019-2022. Trzymamy kciuki,
aby działali równie prężnie jak radni, którzy zakończyli swoją pracę.
Pełny skład Wołomińskiej Rady Seniorów 2016-2018:
Elżbieta Lasota
Elżbieta Lewandowska
Elżbieta Piątek
Janina Rosłan
Sabina Roszkowska
Elżbieta Rozbicka
Alina Rzempołuch
Maria Sobolewska
Celina Subda
Jadwiga Suk
Halina Wojakowska
Andrzej Żelezik

Teresa Wosińska

– Przewodnicząca Wołomińskiej
Rady Seniorów
Gabriela Czarnecka

– Wiceprzewodnicząca
Wołomińskiej Rady Seniorów
Jerzy Turek

– Sekretarz Wołomińskiej Rady
Seniorów
Tadeusz Baran
Czesław Borkowski
Wiesława Krych

Dziękujemy za 2 lata intensywnej pracy na rzecz społeczności wołomińskich
seniorów!

ZEC
WOŁOMIN
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia, radości
i niepowtarzalnej świątecznej atmosfery
oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
przesyłamy serdeczne życzenia ciepłych, radosnych
i rodzinnych chwil,
a każdy dzień Nowego Roku
niech będzie wypełniony szczęściem i pomyślnością.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołominie

Zarząd i Pracownicy
Zakładu Energetyki Cieplnej
w Wołominie Sp. z o.o.
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XIV wydanie Rocznika
Wołomińskiego
W niedzielę 9 grudnia odbył się wieczór promocyjny
kolejnego Rocznika Wołomińskiego. Spotkanie było okazją
do podsumowania wielomiesięcznej pracy
nad rekordowym, 600-stronicowym tomem.

W Wołominie po raz kolejny udało się stworzyć
unikalne wydawnictwo, które cieszy się zainteresowaniem zarówno młodych, jak
i starszych czytelników. Wielu z nich kolekcjonuje Rocznik od pierwszego wydania.
Po raz piąty pieczę nad
„Rocznikiem” objęła Miejska Biblioteka Publiczna i to

właśnie w budynku biblioteki odbył się wieczór promocyjny. Redaktorem naczelnym po raz drugi został
Rafał Pazio – dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku”. Tegoroczne
wydanie jest najobszerniejszym z dotychczasowych.

Zebrano w nim materiały
o szerokim spektrum tematycznym. Wśród artykułów
znajdziemy między innymi
pierwszy „Poczet burmistrzów Wołomina” przygotowany przez Ks. Arkadiusza
Rakoczego. Wzruszającą
historię życia Marianny Mędrzyckiej „Kiedy człowiek
był niczym” spisaną przez

Agatę Jolantę Bochenek
oraz wyciskające łzy wspomnienie o tragicznie zmarłym zastępcy burmistrza
Wołomina Śp. Robercie Makowskim. Cały Rocznik wypełniony jest pasjonującymi
historiami. I choć potrzeba
kilka wieczorów na przeczytanie go od deski do deski
to z całą pewnością warto.
Dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu za pracę, pasję i serce, które włożyli w w ten tom. Ogromne

zainteresowanie wieczorem
promocyjnym Rocznika Wołomińskiego pokazało jak
bardzo oczekiwane jest to
wydawnictwo. Cieszymy się
wraz z autorami jego popularnością, bo świadczy ona
o tym, że chcemy poznawać
Wołomin, jego mieszkańców i historie. Chcemy być
jego częścią, częścią rodziny, której opowieści zostaną
spisane w kolejnych tomach
Rocznika Wołomińskiego.

nie jest istotne – istotna jest
Wasza obecność i ta nieoceniona wartość, którą zyskujemy jednocząc się w tak pięknej sprawie.
Środki zebrane zostaną
przekazane na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycz-

nych szpitali dziecięcych.

WOŚP w Wołominie
13 stycznia 2019 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagra po raz 27. Podczas nadchodzącego finału dwa
największe sztaby w gminie połączą swoje siły, by zebrać
jeszcze więcej środków dla potrzebujących.
Przygotowania do 27. Finału wystartowały już 16 października br. Od tego dnia
rozpoczęła się rejestracja
sztabów oraz budowa logistyki mającej obsłużyć największą zbiórkę publiczną
w Polsce. Szefowie dwóch
największych sztabów –
z Wołomina i Duczek – postanowili w tym roku połączyć siły, aby przygotować
jeszcze więcej atrakcji i po

raz kolejny pobić własne rekordy zbiórek.
W tym roku poza Wielkim
Finałem, sztaby działające na
terenie gminy Wołomin zorganizują w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy całą masę imprez towarzyszących. Odbędzie się min.
turniej piłki nożnej, maraton
zumby, wspólne morsowanie
oraz impreza na lodowisku.
Wszystko po to, by czerpać

Wielu głębokich i radosnych przeżyć
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku
życzy Mieszkańcom
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Wołominie
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radość i pozytywną energię
ze wspólnego działania, pomagania i służenia słusznej
sprawie. Finał Wielkiej Orkiestry w Wołominie tym razem,
wyjątkowo, odbędzie się
w SP nr 7 w Wołominie, a nie
jak było w latach ubiegłych
na Huraganie. Wierzymy, że
zmiana, choć podyktowana
względami technicznymi, wyjdzie Wołomińskiemu sztabowi na lepsze. Zresztą miejsce

Szczegóły dotyczące
działań wołomińskich
sztabów można śledzić
na:

 www.facebook.com/
WOSPDuczki
 www.facebook.com/
wospwolomin

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Gminy Wołomin
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzące dni upłyną Państwu w rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok przyniesie spokój,
stabilizację i wiele okazji do realizacji
zamierzeń zawodowych, jak również osobistych.
Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
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Rada Miejska 2018–2023

Marek Górski

Katarzyna Pazio

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Aneta Adamus

Edyta Babicka

Agata Bochenek

Karol Cudny

Andrzej Fuśnik

Beata Gomse

Robert Kobus

Agnieszka Koza

Ryszard Madziar

Janusz Mirowski

Dorota Penger

Wojciech Plichta

Krzysztof Rembelski

Paweł Rozbicki

Bogdan Sawicki

Piotr Sikorski

Kazimierz Tarapata
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Maria Wytrykowska

Magdalena Zych
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