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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,
Ten numer „Naszego Wołomina”, który
trzymacie w rękach jest dla mnie szczególny
– tak jak szczególny jest rok, w który wspólnie
weszliśmy. Jesteśmy świadkami tylu ważnych
i symbolicznych rocznic dla Nas, jako
Polaków i jako mieszkańców naszej małej
ojczyzny – gminy Wołomin. W ubiegłym
roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości, a dzisiaj ze łzą
wzruszenia i radością w sercu możemy z dumą
świętować jubileuszowy rok 100-lecia nadania
praw miejskich Wołominowi. Nasze miasto jest
już „Stulatkiem”! Dekret Naczelnika Państwa
z 4.02.1919 r. to początek historii Wołomina
jako dumnego miasta. Ale miasto to nie tylko
twór urzędowy, zagospodarowanie przestrzenne,
mapy czy statystyki. Miasto to przede wszystkim
ludzie – pełni pasji i marzeń, niosący swoje
historie, jednoczący się we wspólnym dziele
przekształcania tego kawałka świata, który
wybrali na swój dom. Historia Wołomina to
właśnie taka historia – historia marzeń, planów
i konsekwentnego przezwyciężania trudności.

Śpiewając „Sto lat” 4 lutego 2019 r. na Placu
3 Maja wszyscy doświadczyliśmy tego, czym jest
prawdziwa wspólnota.
Nasz Stulatek, pełen wigoru i optymizmu patrzy
w przyszłość. Jubileusz kieruje nasze spojrzenie
i pamięć w przeszłość, do tych, którym tak
wiele zawdzięczamy i do wydarzeń, które nas
ukształtowały. My jednak nie zatrzymujemy się
na tym co było – wzorem naszych poprzedników
bierzemy los w swoje ręce i zmieniamy ten „nasz
kawałek świata”. Prowadzimy liczne inwestycje,
w tym drogowe, by mieszkańcy gminy mogli
bezpiecznie poruszać się po najbliższej okolicy.
Nie zapominamy o naszych najmłodszych –
budowane przedszkole i rozbudowa szkoły
w Zagościńcu to inwestycja w nasze dzieci,
a więc w naszą przyszłość. Powstający
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych
Niepełnosprawnych, którego budowa ma
zakończyć się jeszcze w tym roku to pomocna
dłoń wyciągnięta do osób, które ze względu na
swoją sytuację nagle i brutalnie trafiają poza
system opieki. Chcemy ulżyć niepełnosprawnym
wymagającym stałej opieki, ich rodzinom
i opiekunom.
To bez wątpienia będzie wyjątkowy rok.
Wyjątkowy i ze względu na okoliczności
historyczne i ze względu na ludzi, z którymi
i dla których mogę pracować. Jestem dumna
z naszej historii i pełna optymizmu na przyszłość.
Ten optymizm odbija się na Waszych twarzach
i w Waszych oczach, kiedy rozmawiamy,
spotykamy się, dyskutujemy o planach na
przyszłość,
kiedy
razem
uczestniczymy
w uroczystościach i wydarzeniach. Przy każdej
okazji, gdy pokazujecie, że Wołomin to wspólnota.
Tego uśmiechu, poczucia wspólnoty i dumy
z bycia mieszkańcem Miasta Wołomin z całego
serca nam wszystkim życzę.
W końcu nie codziennie kończy się sto lat.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Burmistrz Wołomina
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Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan
w zarządzie Związku Miast Polskich
5 marca 2019 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu,
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan została wybrana do nowego zarządu ZMP
na kadencję 2019-2024. W krótkiej rozmowie Pani burmistrz przedstawiła nam historię Związku,
główne zadania i korzyści z członkostwa w tej prestiżowej organizacji.
Została Pani w ostatnich dniach wybrana do
zarządu Związku Miast Polskich.

– I bardzo się z tego cieszę, bo Wołomin znalazł się w prestiżowym gronie. ZMP to najstarsza polska organizacja samorządowa. Skupia
ponad 300 miast i skutecznie wspiera ich rozwój. Od marca ma nowe władze – ludzi, których
cenię, samorządowców z krwi i kości. Wierzę,
że razem uda nam się zrobić dużo dobrego.
A że zawsze staram się promować kobiety
w samorządzie, to podkreślę, że w 30-osobowym zarządzie są trzy panie: prezydent Kołobrzegu, prezydent Świdnicy i ja.

Co konkretnie daje miastom członkostwo
w Związku?

Głos pojedynczych miast, nawet dużych, słychać słabo, ale 300 miast mówiących jednym
głosem może zdziałać więcej. ZMP ma realny
wpływ na tworzone w Polsce prawo: opracowuje
własne projekty ustaw i przeciwdziała propozycjom niekorzystnym dla mieszkańców miast, bo
uczestniczy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także w obradach Sejmu
i Senatu. Miasta członkowskie mają dostęp do
dodatkowych źródeł finansowania, bo biorą
udział w projektach realizowanych ze środków
zewnętrznych. Otrzymują cenne wsparcie eksperckie i pomoc w poszukiwaniu partnerów do
współpracy w kraju i za granicą.

A jak to wygląda z perspektywy Wołomina?

To dla mnie najważniejsza perspektywa. Dzięki
współpracy miast w ramach ZMP w ubiegłych latach udało się m.in. zablokować antysamorządową ustawę „warszawską”, projekt odebrania gminom skomunalizowanych terenów, które przed
1990 r. były we władaniu PKP, a także obronić
korzystne dla miejskich spółek zamówienia in-house w gospodarce odpadami.
Niestety nie udało się obronić przed niedofinansowaną reformą oświaty ani przed odebraniem
kilku ważnych zadań samorządowi województw.
Związek nie jest wszechmocny, ale gdybyśmy
nie działali wspólnie, sytuacja naszych małych
ojczyzn – w tym Wołomina – byłaby znacznie
gorsza. Przypomnę tylko, że Wołomin jest członkiem ZMP od 9 marca 1919 r., a zatem tradycja
współpracy z innymi miastami liczy już u nas całe
100 lat.
Jakie stanowisko zajmuje Związek w szeroko dyskutowanej dziś kwestii podwyżek dla
nauczycieli?

Zgadzamy się, że pensje nauczycieli powinny
być wyższe. Trzeba powstrzymać odpływ pedagogów ze szkół i przywrócić rangę zawodu nauczyciela. Nieporozumieniem jest przenoszenie
odpowiedzialności za podwyżki na samorządy,
które od lat borykają się z niedostatkiem pieniędzy. Z wyliczeń ZMP wynika, że do każdej złotówki z budżetu na edukację, samorządy dokła-

dają aż 44 grosze. Pensje nauczycieli powinny
być wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa,
w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów
i województw. To proste rozwiązanie sprawi, że
rząd przejmie wreszcie kluczową dla finansowania oświaty sprawę, czyli wynagradzanie nauczycieli. Serdecznie im kibicujemy, bo i nauczyciele
i samorządy od lat robią wszystko co w ich mocy,
by zapewnić naszej młodzieży przyzwoity poziom
edukacji.
A co robi ZMP, aby przeciwdziałać podwyżkom cen energii elektrycznej?

Ceny, które ostatnio proponują miastom dostawcy energii wzrosły drastycznie: o 50-70
proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nie sposób uznać takich podwyżek za uzasadnione.
ZMP zwrócił się do prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki o interwencję. Dzisiaj producenci
energii działają z pozycji monopolisty, stosują
dyktat cenowy, który uderza po kieszeni wszystkich, bo przecież transport publiczny czy zagospodarowanie odpadów są energochłonne.
Dlatego domagamy się weryfikacji taryf spółek
energetycznych i zrekompensowania samorządom wzrostu cen energii. To trudny proces, ale
nie tracę nadziei, bo 300 miast zrzeszonych
w Związku to realna siła.

WBO 2020 – czekamy na Wasze pomysły
Do 1 kwietnia 2019 roku można zgłaszać projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Po raz kolejny na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczyliśmy 2 mln złotych.
Projekty WBO to kolorowy, bogaty koszyk z pomysłami. To twórcze inicjatywy dotykające spraw,
które najbardziej leżą na sercu mieszkańców.
Jesteśmy na etapie przyjmowania projektów do
WBO 2020 i rozpoczęliśmy realizację zwycięskich
projektów WBO 2019. Są to nie tylko twarde projekty inwestycyjne, ale również spotkania z ciekawymi
ludźmi, integracja mieszkańców, imprezy kulturalne
i wiele innych. W ramach WBO 2019 wystartowały
„Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami” dla
słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Sławkowy Klub Juniora i Sławkowy Klub
Seniora. Na „Podwieczorki muzyczne” wszystkie
dzieci zaprosi Fundacja Oda. Do końca roku zrealizowane zostaną 33 zwycięskie projekty.
Liczymy na kolejne kreatywne i nowatorskie
pomysły w ramach WBO 2020! Zachęcamy do
składania autorskich projektów. Pełny harmonogram WBO 2020 przedstawia się następująco:
• do 1 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów
przez mieszkańców
• od 2 kwietnia do 7 maja 2019 r. – ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów
• 8 maja 2019 r. – ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem
• do 23 maja 2019 r. – możliwość wycofania
projektu przez Projektodawcę
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

•d
 o 24 maja 2019 r. – ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie
•o
 d 27 maja do 1 lipca 2019 r. – głosowanie
i działania promocyjne

•d
 o 10 września 2019 r. – ogłoszenie wyników
głosowania (listy rankingowej)
• do 20 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2020 roku
Regulamin WBO wraz z formularzem zgłoszeniowym projektu są dostępne na stronie internetowej wolomin.org/budzet-obywatelski oraz
w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie (pokój 210).
Wołomiński Budżet Obywatelski to inicjatywa,
która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych pomysłów, coraz więcej mieszkańców bierze czynny
udział w głosowaniu i decyduje na co zostaną
przeznaczone nasze wspólne pieniądze. Od
2016 roku głosowanie odbywa się także elektronicznie, a głos mogą oddać wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.
Budżet obywatelski to doskonały barometr potrzeb lokalnej społeczności. Każdy z nas jest

inny i ma inne oczekiwania, stąd tak różnorodny zakres realizowanych projektów. Pamiętajmy
o tym, że coś, co nam może wydawać się niepotrzebne, dla kogoś może być bardzo ważne. To
mieszkańcy swoimi głosami wybierają projekty,
które zostaną zrealizowane w ramach WBO. Każdy złożony projekt to cegiełka, z której wspólnie
budujemy naszą gminę. Inicjatywy mieszkańców
to mądre, inspirujące pomysły, których realizacja pokazuje wyraźnie
jak życzliwa współpraca zmienia przestrzeń,
w której żyjemy jako
wspólnota.
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Historia pewnego marzenia
Mroźny, zimowy wtorek 4 lutego 1919 roku. Warszawa. Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski podpisuje Dekret o samorządzie miejskim. Pozostawiony na kartce
papieru podpis Marszałka oraz Prezesa Ministrów Ignacego Paderewskiego to
spełnienie marzenia mieszkańców 150 miast wymienionych w wykazie dekretu.
Pośród nich, na pozycji 137, znalazł się Wołomin, który zaistniał w świadomości
historycznej prawdopodobnie w pierwszej połowie XV stulecia jako niewielka
wieś w środkowo-wschodniej części Mazowsza.
By dać właściwy rzeczy początek, musimy cofnąć się w czasie
aż do roku 1421. W tzw. Metryce
Mazowieckiej, czyli rejestrze dokumentów książąt mazowieckich po
raz pierwszy pojawia się Wołomin.
Okazją było nadanie 10 włók (wg
dzisiejszych miar ok. 170 ha) ziemi
rycerzowi Stanisławowi z Piwonina,
którego dokonał książę mazowiecki
Janusz I Starszy. 14 listopada 1421
roku możemy prawdopodobnie upatrywać początku majątku Wołomin,
który w metryce występuje pod nazwą Volin. Jedna z kolejnych nazw
wsi i folwarku – Volumin – powinna
być już nam trochę bliższa przez
swoje brzmienie. Rycerz Stanisław
już w 1437 roku sprzedał 10 włók
zwanych „Volunska Dambrowka”
Janowi z Radwankowa. Potomkami
Jana byli dziedzice, którzy przyjęli
nazwisko Wołuńscy herbu Jastrzębiec. W 1794 roku właścicielem
wsi Wołumin staje się mieszczanin
Wawrzyniec Meyer. Dalsze losy tych
ziem były równie dynamiczne jak
ich początki – dokonany III rozbiór
Polski sprawił, że Wołomin wszedł
w skład zaboru austriackiego. Później przez chwilę był częścią Księstwa Warszawskiego, by już w 1815
roku zostać przyłączonym do Królestwa Polskiego.
Kamieniem milowym w historii
rozwoju Wołomina było oddanie do
użytku „Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej” w 1862 roku. Szlak
połączył jak tętnica żywego organizmu dwa miasta na terenie zaboru
rosyjskiego – Warszawę i Petersburg, dając okolicznym terenom
impuls do rozwoju. Powstanie stacji
Wołomin (datowane na rok 1862 lub
1871) stało się czynnikiem napływu
i osiedlania się pierwszych przedsiębiorców – w ich zakładach produkcyjnych znajdowała zatrudnienie napływająca ludność. Przyczyniło się to
też do przyciągnięcia letników. Słownik Geograficzny z 1893 roku wspomina, że w Wołominie „pobudowano
liczne domy i wille służące za letnie
mieszkania dla Warszawian”. Bliskość sosnowych lasów i swoisty
mikroklimat sprawiały, że były to obszary sprzyjające wypoczynkowi na
świeżym powietrzu.
Ferdynand Hoesick, znany literat warszawski, pisał z ogromnym
sentymentem o Wołominie w swoim pamiętniku „Dom rodzicielski”:
Czym Mickuny dla Słowackiego,
a Szafarnia dla Chopina, tym dla
mnie był Wołomin (…) z Wołomina
mam najwięcej wspomnień wiej-
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skich; to była wieś, która we mnie
urobiła wyobrażenie o wsi polskiej,
o jej poezji, o polskim i mazowieckim krajobrazie (…) Obok ludzi
kultury i sztuki znaleźli się w Wołominie przedsiębiorcy i wizjonerzy.
Właścicielami majątku byli w tym
czasie Albert i Emilia Ehestädt. Albert, zajęty prowadzeniem w stolicy
wytwórni pierników, dzierżawił wsie
Wołominek i Sławek zięciowi – Gustawowi Granzowowi. To on właśnie
postanowił uczynić z Wołomina miejsce odpoczynku dla mieszkańców
Warszawy – z możliwością wybudowania domów. Sprzedaż działek
rozpoczął w 1896 roku. Podobną
inwestycję podjął wcześniej niezwykle ważny dla naszej społeczności
człowiek – Henryk Konstanty
Woyciechowski.
Powszechnie nazywany założycielem
naszego miasta
pan Henryk,
pochodzący
ze wsi Rączna
pod
Krakowem nabył w lutym 1894
roku za
c e n ę
29.500
rubli dobra wołomińskie od
Emilii Ehestädt, wdowy
po Albercie.
Zakupiony majątek składał się z
dworku i 11 zagród
chłopskich. Wieś liczyła zaledwie 124 mieszkańców, ale ziemia była nieurodzajna
i niesprzyjająca rozwojowi rolnictwa.
W związku z tym Woyciechowski postanowił założyć miasto. Przystąpił
do przygotowania do parcelacji ziemi – podzielił majątek na dzielnice,
sporządził plan ulic (niektóre, jak np.
Lipińska, Mariańska, Miła czy Polna
istnieją do dziś), wyznaczył Rynek
(Plac Górnośląski, dziś Plac 3 Maja).
Przyszłe miasto zaczęło nabierać
kształtu. W 1898 roku powstała cegielnia „Dyonizy” (na terenie dzisiejszego „Huraganu”).
Rozwój Wołomina jako osady fabrycznej nabierał tempa, co przyciągało ludzi. W 1895 roku osiedlił
się tutaj wybitny geograf i publicysta Wacław Nałkowski. Wybudował
on na stałe wrośnięty już w pejzaż

i historię naszego miasta dom,
nazwany później
przez jego córkę pisarkę Zofię
Nałkowską „Domem nad Łąkami”. Dziś w tym
domu mieści się Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich.
W 1902 roku powstała w Wołominie
pierwsza fabryka, a w 1905 roku –
huta szkła „Wołomin”.
W porze letniej liczba mieszkańców
dochodziła do 18 tys., ale Wołomin
oficjalnie nie był jeszcze miastem
ani nawet osadą miejską – był wsią.
Okazja na zmianę tego stanu rzeczy
pojawiła się po wybuchu I Wojny
Światowej. Chcąc uzyskać
poparcie ludności Polski, władze rosyjskie
zezwoliły w 1914
roku na powoływanie Komitetów Obywatelskich.
10 sierpnia
1914 roku
na terenie Wołomina
powstała
pierwsza
taka organizacja
w Królestwie Polskim – podwaliny pod
przyszły samorząd terytorialny.
P r ze wo d n i c t wo
Komitetu objął Henryk Konstanty Woyciechowski. Powołał on również
Straż Obywatelską. Jej działalność
obejmowała m.in. przeprowadzanie
szczepień przeciw ospie, otwarcie
laboratorium i założenie herbaciarni.
9 sierpnia 1915 roku na teren
powiatu radzymińskiego wkroczyli
Niemcy – z nowym projektem administracji i pomysłem na dostosowanie podziału administracyjnego
do stanu faktycznego. Z gminy Ręczaje w 1916 roku został wydzielony Wołomin jako osada fabryczna
z prawami osiedla miejskiego. Komisarzem został mianowany Józef
Strohmajer. Wydzieleniu Wołomina
brakowało jednak rangi prawnego
dekretu potwierdzającego „umiastowienie” – dlatego też nie obchodzimy tego wydarzenia jako początku praw miejskich.

W marcu 1917 roku
zwołano pierwsze ogólne zebranie
nowo utworzonej osady miejskiej
z Józefem Strohmajerem jako burmistrzem – był on równocześnie komisarzem osady. Przełom nastąpił po
rozbrojeniu 11 listopada 1918 roku
załogi niemieckiej w Wołominie przez
miejscową placówkę Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) i miejscową ludność. Na posiedzeniu w dniu
24 listopada 1918 r. w Biurze Wójta
Gminy zajęto się omówieniem spraw
zaistniałych w nowej sytuacji. Po 11
listopada 1918 roku Wołomin stał się
osadą gminną.
W końcu nadszedł 4 lutego
1919 roku. To właśnie wtedy na
mocy dekretu o samorządzie miejskim podpisanego przez Józefa Piłsudskiego, osada Wołomin otrzymuje prawa miejskie, a Józef Lewański
– jej dotychczasowy wójt – zostaje
pierwszym burmistrzem. Dekret został przesłany 5 lutego 1914 roku
do Prezydium Rady Ministrów,
a następnie opublikowany w „Dzienniku Praw” z 1919 r. nr 13 pod pozycją 140. Po latach marzeń, ciężkiej
pracy i gwałtownych przemian Wołomin oficjalnie stał się miastem, figurując w załączniku podpisanego przez
Marszałka dekretu na pozycji 137.
Sztafeta pokoleń biegnie bez
przerwy od samego początku,
gdy na terenie dzisiejszego miasta
Wołomin zaczęli osiedlać się ludzie. Pewien jej etap zakończył się
4 lutego 1919 roku. Kolejny, stuletni
etap również został już zakończony.
Pałeczka sztafety trafiła do nas. Teraz my, mieszkańcy dumnego miasta Wołomin poniesiemy jego los
w przyszłość. Wołomin miastem!
Panie Henryku, panie Marszałku,
wszyscy, którzy z wytrwałością pracowaliście, by to marzenie mogło
się spełnić – jesteśmy Waszymi
dłużnikami.
Artykuł został przygotowany na
podstawie wykładu p. Marzeny
Kubacz oraz „Wołomińskiego
Niezbędnika Historycznego” pod
redakcją p. Zofii Michalik.
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Świętujemy 100 lat Wołomina
4 lutego 1919 roku Wołomin oficjalnie uzyskał prawa miejskie. Okrągła rocznica to doskonała okazja
do świętowania i przyjrzenia się temu, jak zmieniało się nasze miasto. W programach obchodów
nie zabraknie więc okazji do zabawy oraz popłynięcia z nurtem wspomnień, które są przecież
fundamentem wspólnego doświadczenia.
Dokładnie 100 lat po tym, jak marszałek Józef Piłsudski złożył podpis pod dekretem potwierdzającym
nadanie praw miejskich 150 miejscowościom, w tym Wołominowi,
mieszkańcy spotkali się na Placu 3
Maja (dokładną relację z obchodów
można przeczytać na 4 stronie informatora). To było pierwsze z szeregu
wydarzeń, które przygotowaliśmy
dla mieszkańców.
Jedno jest pewne – to będzie
wyjątkowy rok! Specjalne oferty
przygotowały gminne instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej, Miejski Dom
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Huragan” oraz Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich. Żywą lekcję
historii przeprowadzi Samorządowa
Instytucja Kultury „Park Kulturowy
– Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, która organizuje
warsztaty dla młodzieży. Efekty pracy uczestników poznamy na jesieni.
Okolicznościowe spotkania zorganizuje również Ośrodek Pomocy
Społecznej, a w gminnych szkołach
i przedszkolach będą organizowane
m.in. tematyczne wycieczki i konkursy. W bogatym, zróżnicowanym

programie każdy z mieszkańców
znajdzie propozycję dla siebie.
W ramach obchodów przypomnimy sobie ciekawe fakty związane
z historią miasta. Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich przez cały
rok na swojej stronie internetowej
oraz profilu na Facebooku będzie
prezentować subiektywny wybór
ważnych i ciekawych osób związanych z Wołominem. Przygotowano
również specjalną ofertę dla najmłodszych zwiedzających, którzy
będą mogli wziąć udział w tematycznych lekcjach muzealnych.
Jubileuszowy rok, który właśnie
wspólnie przeżywamy to doskonały
moment, aby pokazać światu swoje talenty. Taką okazją niewątpliwie
będzie konkurs na wiersz z okazji
100-lecia nadania praw miejskich
Wołominowi. Obudźcie w sobie
pokłady wewnętrznej kreatywności,
chwytajcie wenę i piszcie! Utwory konkursowe należy przesłać,
albo dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
z dopiskiem „Konkurs poetycki”,
w nieprzekraczalnym terminie do
26 kwietnia 2019 r.

Sentymentalną podróż do krainy
wspomnień zapewni nam okolicznościowa wystawa zdjęć ślubnych
wykonanych w Wołominie na przestrzeni ostatnich 100 lat. To jedna
z propozycji przygotowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Zofii Nałkowskiej. Wystawa będzie
doskonałą okazją nie tylko do prześledzenia ślubnych trendów, ale
również do przypomnienia sobie
o pięknych historiach miłosnych naszych rodzin.
1 kwietnia po raz trzeci wszyscy
chętni będą mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas Wielkiego testu wiedzy o historii Wołomina. Do
zmierzenia się z 45 zamkniętymi
pytaniami zapraszamy wszystkich
mieszkańców, którzy ukończyli 13
rok życia. Oprócz satysfakcji, do
zdobycia będą atrakcyjne nagrody! Laureatów zmagań poznamy
w maju, podczas najbardziej wyczekiwanego przez mieszkańców wydarzenia, czyli Dni Wołomina.
W tym roku podczas plenerowego
wydarzenia (19 maja) stawiamy na
integrację! Pierwszego dnia w otoczeniu stoisk lokalnych restauracji
odbędą się warsztaty i spotkania
tematyczne. Nie zabraknie również
muzyki na żywo! Drugi dzień obchodów odbędzie się pod znakiem
rodzin, z ukłonem w stronę ich naj-

młodszych przedstawicieli. Uczestnicy będą mieli okazję świętować,
wybierając spośród wielu różnorodnych działań artystycznych i atrakcyjnych zabaw.
Po wielkim sukcesie zeszłorocznego I Zlotu FoodTrucków, ciężarówki
wypełnione smakowitymi potrawami z całego świata zawitają do nas
w tym roku ponownie! Nie są to jednak wszystkie atrakcje jakie przygotowaliśmy dla lokalnych smakoszy. Ich
szczegóły zdradzimy już niebawem.
Udział w wydarzeniach organizowanych przez gminę i jej jednostki
jest bezpłatny, jednak ze względu
na ograniczenia lokalowe na niektóre imprezy będą obowiązywały wejściówki. Informacje można śledzić
na bieżąco na stronie: wolomin.org/100-lat/ oraz na oficjalnym profilu
„Wołomin” na Facebooku.
To będzie z pewnością niezapomniany rok. Dzieje się w naszym
Wołominie! Niech to stulecie zapisze się złotymi literami w sercach
mieszkańców.
Bądźmy
dumni
z
naszej
„Małej
Ojczyzny”.
100 lat to piękny wiek, ale to nie
czas ostatecznych podsumowań
– to początek drogi w przyszłość,
w którą wkraczamy razem, dzieląc
wspomnienia, doświadczenia i radość z bycia częścią wspólnoty naszego miasta.

burmistrz wołomina elżbieta radwan ogłasza

KONKURS
POETYCKI

4.02.1919
100•lat 2019
WOŁOMIN

praw•miejskich
z okazji 100-lecia
nadania praw miejskich
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szczegóły konkuRsu

100lat.wolomin.org
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Na stulecie z uśmiechem
W jubileuszowym dla naszego miasta roku 2019, wspomnienia to nie tylko zwykłe reminiscencje.
Ożywają przed naszymi oczami obrazy osób, wydarzeń i pragnień, które ukształtowały wołomińską
społeczność. Powróćmy na chwilkę do tych okruchów żywych wspomnień i raz jeszcze przeżyjmy dzień
setnych urodzin Naszego Wołomina.

Poniedziałek 4 lutego 2019 roku z pewnością
zapisze się w historii Wołomina. W 100. rocznicę
nadania praw miejskich na mocy Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego mieszkańcy
mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych
umacniających poczucie wspólnoty, dumę oraz
pozwalających poszerzyć wiedzę o Wołominie.
Już od samego rana na ulicach miasta można
było spotkać aktorów wcielających się w role Zofii
Nałkowskiej, założyciela miasta Henryka Woyciechowskiego, a także samego marszałka Józefa
Piłsudskiego. Każdy mieszkaniec mógł zrobić sobie wspólne zdjęcie, otrzymać słodki upominek
i zaproszenie na Plac 3 Maja na urodzinowy tort
dla Wołomina. Radosne „sto lat” poprzedzone
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zostało życzeniami burmistrz Elżbiety Radwan
dla miasta i jego mieszkańców. Przygotowano
jeszcze jedną niespodziankę… W wyreżyserowanej przez Piotra Stawskiego, dyrektora Miejskiego Domu Kultury inscenizacji historycznej
wystąpili pracownicy Urzędu Miasta – zastępcy
burmistrza: Dariusz Szymanowski (w roli założyciela Wołomina, Henryka Woyciechowskiego)
i Łukasz Marek (w roli pierwszego burmistrza
miasta Wołomin, Józefa Lewańskiego), a także
naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Joanna Żero w roli zjawiskowej Zofii
Nałkowskiej. Gromkie „sto lat” i urodzinowy tort
zakończyły obchody na Placu 3 Maja.
Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Zebranych gości przywitała
burmistrz Elżbieta Radwan. Przekazała wszystkim obecnym piękne przesłanie – o tym, że warto być dobrym człowiekiem, budować wspólnie
przyszłość i tożsamość. Następnie głos zabrał
ks. prałat Zygmunt Podstawka, wspominając
zasłużonych dla Wołomina kapłanów. Życzenia
złożyli również burmistrzowie najbliższych gmin
– burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć oraz burmistrz
Zielonki Kamil Michał Iwandowski, który złożył na
ręce Elżbiety Radwan niezwykły prezent – kapsułę czasu, którą mamy nadzieję wypełnić pamiątkami tego jubileuszu i otworzyć ją za następne
100 lat – w 200. rocznicę nadania Wołominowi
praw miejskich.
„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą
ją za was inni i źle” – tymi słowami marszałka Józefa Piłsudskiego otworzyła swój wykład poświęcony historii Wołomina pani Marzena Kubacz.
Nakreślona przez nią panorama dziejów miasta
porządkowała wiedzę i ukazywała złożoność
procesów prowadzących do momentu nadania
Wołominowi praw miejskich. Wykład naświetlił
przeszkody i problemy z którymi zmierzyć się musiały poprzednie pokolenia mieszkańców – i które
z sukcesem pokonali, czego najlepszym świadectwem jest świętowany jubileusz.

Następnie głos zabrała pani Zofia Michalik,
współautorka i redaktor prowadząca „Wołomińskiego Niezbędnika Historycznego”, który tego
wieczoru miał swoją premierę. Opowiadała o potrzebie szerzenia wiedzy na temat Wołomina, poczynionych w tej kwestii działaniach Stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń i będącej owocem tych
działań zaprezentowanej publikacji. W tej zbiorowej pracy przeczytać możemy artykuły o kamieniach milowych naszego miasta. Swoją wiedzą
i pasją popularyzowania historii Wołomina podzielili się również współautorzy „Niezbędnika”
– Michał Janik, Magdalena Janik, Marzena Kubacz, Ryszard Musiałowicz i Anna Wojtkowska.
Punktem kulminacyjnym pełnego wrażeń dnia
był wspaniały, sentymentalny koncert „Powróćmy
jak za dawnych lat” w wykonaniu Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego. Koncert poprowadził Ryszard Rembiszewski. Były oklaski, bisy,
w niejednym oku zakręciła się łza, gdy zabrzmiały utwory z dawnych lat.
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Najważniejsze inwestycje na 2019 rok
Wołomin zmienia się na naszych oczach. Modernizacja przestrzeni w naszej gminie, wychodzenie
naprzeciw potrzebom mieszkańców to niezwykle satysfakcjonujące momenty urzędniczej pracy.
Wieloetapowe, ważne inwestycje krok po kroku zbliżają się do szczęśliwego końca.
Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem wybranych, aktualnie prowadzonych inwestycji.

Ulica Lipiny Kąty
w Wołominie

Koszt inwestycji to prawie 3,8 mln zł

Planowane zakończenie robót to koniec lipca 2019 r.

Umowa na budowę ul. Lipiny Kąty na odcinku od ul. Czwartaków
do Alei Niepodległości w Wołominie została podpisana w czerwcu 2018 r.
Dziś możemy podziwiać zaawansowane prace w terenie. Budowana jest kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, chodniki i zjazdy. Dla większego
bezpieczeństwa przebudowane zostaną skrzyżowania.

Ulica Dworska
w Wołominie

Koszt inwestycji to prawie 2 mln zł
Planowany termin zakończenia prac
to koniec czerwca 2019 r.

Ulica Dworska w Wołominie budowana jest na odcinku między ulicą Kolonia Gródek, a Aleją Niepodległości.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki
i zjazdy. Przebudowane zostaną również skrzyżowania ul. Dworskiej z drogą
gminną ul. Kolonia Gródek i drogą wojewódzką Aleja Niepodległości. Powstanie sieć kanalizacji deszczowej; zostaną wykonane niezbędne przebudowy i modernizacja linii niskiego napięcia. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie (wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy
typu LED). W zakresie prac przewidziana została wycinka drzew i krzewów,
przebudowa ogrodzeń oraz założenie terenów zielonych.

Ulica Długa
w Duczkach

Koszt inwestycji to prawie 6,3 mln zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych
to koniec października 2019 r.

Wyczekiwana i bardzo potrzebna budowa ul. Długiej w Duczkach weszła
w koleją fazę prac.
Ulica budowana jest na odcinku od ul. Lipowej (do działki ew. 76/4). Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej, chodnika, zjazdów oraz
skrzyżowania z ul. Lipową. Prace obejmują również budowę linii oświetlenia
drogowego oraz przebudowę kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Ulica Laskowa
w Wołominie

Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.
Planowany termin zakończenia prac
to koniec maja 2019 r.

Bliska ukończenia jest budowa ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od
ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Prace obejmowały również wycinkę kolidujących drzew, budowę przepompowni ścieków deszczowych oraz budowę sieci oświetleniowej ze słupami
oświetleniowymi. Rozbudowa układu drogowego to przede wszystkim budowa chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej asfaltowej, jezdni asfaltowej
oraz skrzyżowania z ul. Wiosenną i ul. Nowa Wieś.
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Ulica Turystyczna
w Duczkach

Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł
Planowany termin zakończenia
robót budowlanych to koniec czerwca 2019 r.

Ulica Turystyczna w Duczkach zostanie wybudowana na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej.
W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania oraz kanalizacja deszczowa.
Założone zostaną tereny zielone, a wykonane oświetlenie drogowe poprawi
bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się mieszkańców Gminy.

Przedszkole przy
Szkole Podstawowej nr 7

Widać już wyraźny zarys budynku nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie. Placówka powstaje na największym wołomińskim osiedlu – Osiedlu Niepodległości. Inwestycja edukacyjna takiego
typu to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców tej części
miasta. Zapewnienie miejsca edukacji najmłodszym to zadanie, które procentuje na przyszłość. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku,
o postępach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Ulica Górna
(Nowe Lipiny)

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Dorosłych Niepełnosprawnych
Trwają zaawansowane prace nad inwestycją unikalną w skali gminy.
W Wołominie przy ul. Mieszka I powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy
dla dorosłych niepełnosprawnych, którzy wymagają stałej opieki.
Będzie to przyjazna, nowoczesna placówka dziennego pobytu z miejscami dla osób powyżej 25. roku życia, oferująca wspierająco-aktywizujące
zajęcia i opiekę wykwalifikowanych terapeutów. Projekt konsultowaliśmy
z rodzicami dorosłych niepełnosprawnych – nikt lepiej niż oni nie zna problemów, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Szkoła Podstawowa
w Zagościńcu

Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł

Termin realizacji projektu to koniec czerwca 2020 r.

Dobra inwestycja to nie tylko budowa od podstaw, ale także przystosowanie istniejących obiektów do nowych potrzeb i najwyższych standardów.
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. Powstaje 8 nowych
oddziałów szkolnych (każdy przeznaczony dla 24 dzieci) wraz z niezbędną
przebudową istniejącego obiektu. W skład każdego oddziału wchodzi sala
lekcyjna z zapleczem. Na parterze pojawi się pomieszczenie do wydawania
posiłków. Projekt zakłada także budowę szatni, pokoju logopedy i pokoju
pracy indywidualnej.
W zakres inwestycji wchodzi również m.in. zagospodarowanie terenu, budowa drogi pożarowej i chodników, nasadzenia zieleni. Powstaną niezbędne instalacje zewnętrzne – instalacja wodociągowa, sanitarna, elektryczna
oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Zakupione i zamontowane zostanie kompletne wyposażenie w meble i pomoce dydaktyczne.
Wyposażenie technologiczne i socjalno-sanitarne umożliwi bezpieczne
funkcjonowanie placówki.

Koszt inwestycji to prawie 1,8 mln zł

Termin realizacji projektu to koniec maja 2019 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach” zakłada budowę wspomnianej ulicy na 300-metrowym odcinku od ul. Krzyżowej.
Powstanie nowa jezdnia, chodnik, zjazdy oraz plac do zawracania. Wykonane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu oraz pobocze. W zakresie
realizacji inwestycji przewidziano jeszcze m.in. przebudowę skrzyżowania
ul. Górnej z ul. Krzyżową i ul. Batalionów Chłopskich oraz wprowadzenie
stałej organizacji ruchu.
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Nowoczesne projekty edukacyjne
w gminie Wołomin
Świat zmienia się na naszych oczach – wszechobecna komputeryzacja, sprzężenie działalności
zawodowej i edukacyjnej z mediami społecznościowymi, konieczność innowacyjności w podejściu,
globalizacja – to dzisiejsze znaki czasu. Realizowane w gminie Wołomin projekty edukacyjne
to odpowiedź na wyzwania tego zmieniającego się świata.
Efektywna edukacja powinna prowadzić do swobodnego funkcjonowania w coraz
bardziej
skomplikowanej
technologicznie rzeczywistości. Dzisiaj, kiedy obsługa
komputera stała się umiejętnością tak powszechną
jak czytanie i pisanie trzeba
pójść o krok dalej. Takim
krokiem bez wątpienia są realizowane w gminie projekty
edukacyjne.
Gmina Wołomin, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz
potrzebom
dynamicznie
zmieniającego się rynku
pracy, pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad
2,6 mln zł na realizację projektów edukacyjnych dla 9
szkół podstawowych. Kolejny wniosek, obejmujący pozostałe szkoły, jest obecnie
w ocenie merytorycznej.
Projekty
skierowane
są przede wszystkim do
uczniów szkół podstawowych, którzy od grudnia
2018 r. uczestniczą w zajęciach w ramach kółek
zainteresowań, warsztatów
i laboratoriów. Tematyka
zajęć koncentruje się na
rozwijaniu kompetencji kluczowych i uniwersalnych.
Jakie to umiejętności? To

przede wszystkim wiedza
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, posługiwanie się językami
obcymi, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie i umiejętności pracy
zespołowej. Kompetencje
te są szczególnie cenione
na dzisiejszym rynku pracy
i zapewnią młodzieży łatwiejszy start oraz funkcjonowanie w coraz bardziej
zaawansowanej
cyfrowo
i technicznie rzeczywistości.
Przekaz wiedzy nie może
być tylko teorią – proponowane w ramach projektów zajęcia dodatkowe to
okazja do wypróbowania
zdobytych
umiejętności
w praktyce.
Kompetencje cyfrowe to
znamiona przyszłości. Jak
je najlepiej rozwijać? Odpowiedź jest prosta – robotyka. Sztuka budowania
i programowania robotów,
które coraz częściej wspierają człowieka w pracy. Realizowane w gminie projekty
dają uczniom możliwość zapoznania się z tą dziedziną.
Do trzech szkół trafiły już zestawy do budowy robotów.
Wykorzystując ich elementy
uczniowie będą mogli budować w pełni funkcjonalne

roboty o rozmaitych kształtach i przeznaczeniu. Zajęcia
z robotyki to krok w kierunku rozwijania kreatywności
i innowacyjnego podejścia
do pracy w skomputeryzowanym, cyfrowym środowisku.
Wśród licznych kół zainteresowań uczniowie znajdą
m.in. koła informatyczne, chemiczne, matematyczne, przyrodnicze i zajęcia rozwijające
z języka angielskiego. Łącznie w obu projektach w zajęciach uczestniczy ok. 1 300
uczniów szkół podstawowych.
Praca metodą eksperymentu
to niezbędna kompetencja,
na którą położono w ramach
projektów duży nacisk.

Skuteczna nauka to także
porządne zaplecze sprzętowe. W ramach projektów,
63 pracownie przedmiotowe (w tym dwie międzyszkolne) zostaną doposażone
w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przewidziane jest
wyposażenie
szkolnych
pracowni w narzędzia do
nauczania
przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych – np. globusy,
bryły obrotowe, mikroskopy, programy wspierające
nauczanie
przedmiotów,
mapy, zestawy do prze-

prowadzania doświadczeń
czy mierniki. Wyposażenie
szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK – np.
komputery, laptopy, tablety,
urządzenia wielofunkcyjne,
projektory, aparaty fotograficzne, roboty, klocki czy
też plansze do nauki programowania i prowadzenia
zajęć z robotyki, umożliwią
skuteczne
przekazywanie wiedzy i zaszczepianie
u uczniów ciekawości poznawczej.
Dopełnieniem zajęć szkolnych będą przewidziane dla

uczniów wyjazdy m.in. do
Centrum Nauki Kopernik
czy też udział w warsztatach
w Ogrodzie Botanicznym
w Powsinie.
Przyszłość buduje się
dzień po dniu, cegiełka
po cegiełce. Edukacja to
najtrwalszy budulec i największy kapitał. Realizacja
projektów poprawiających
jakość kształcenia to nadzieja, że spośród młodzieży gminy Wołomin wyjdą
jednostki wybitne. Dzięki
przygotowaniu merytorycznemu będą to ludzie konkurencyjni na rynku pracy
nie tylko w skali Polski, ale
i międzynarodowej.
Może łazik na kolejną ekspedycję marsjańską zbuduje mieszkaniec Wołomina?

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”,
Poddziałanie10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej
w Gminie Wołomin”, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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W całym kraju rosną ceny za odbiór śmieci.
Rządowe wsparcie pilnie potrzebne
Odpady i rosnące ceny za ich odbiór to problem, z którym mierzą się obecnie – niestety samotnie –
samorządy w całym kraju. Dlaczego? Drożeje prąd, rośnie cena paliwa, do tego dochodzi
bałagan prawny, spadek cen odzyskiwanych surowców oraz zbyt niski poziom recyklingu.
Burmistrz Elżbieta Radwan zwróciła się osobiście do ministra środowiska, aby wymuszoną
przez sytuację na rynku podwyżkę ograniczyć do
minimum. Samorządowcy z całego Mazowsza
apelowali do resortu o „okrągły stół” ws. odpadów
– niestety bez skutku. Rozwiązanie istnieje, ale
ruch jest po stronie rządu: za zbiórkę i recykling
opakowań nie powinni płacić mieszkańcy, tylko firmy, które te opakowania produkują. Potrzebne są
natychmiastowe zmiany w prawie, które odciążą
kieszenie mieszkańców i przerzucą odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadami na producentów. Bez tego nie uda się zatrzymać fali podwyżek, do jakich dochodzi w całym kraju.
Także w Wołominie zmuszeni zostaliśmy do zmiany opłaty śmieciowej, która wynosi teraz 13 zł miesięcznie dla osób prowadzących selektywną zbiórkę. Była to bardzo trudna decyzja, choć opłaty te
nadal należą do najniższych w regionie, a przez

ostatnie 6 lat się nie zmieniały. Dla porównania
w Zielonce mieszkańcy płacą teraz 22 zł, a w Józefowie – aż 31,50 zł (stan na 14.03.2019). Część samorządów w naszym powiecie – np. Marki i Radzymin – zdecydowało się powiązać wysokość opłat
za odpady ze zużyciem wody, co wzbudza wielkie
kontrowersje i protesty wśród mieszkańców – miesięczna opłata przy średnim zużyciu wody 2,95 m3
przez mieszkańca Marek wyniesie 20,98 zł przy selektywnej zbiórce, a w Radzyminie – 26,85 zł przy
średnim zużyciu wody wynoszącym 3m3.
W Wołominie mamy się czym pochwalić: odbiór
odpadów na terenie naszej gminy przebiega bezproblemowo, coraz lepiej je segregujemy, a poziom
recyklingu w ostatnich latach podwoił się. Wyzwaniem jest ograniczenie ilości produkowanych przez
nas odpadów. Bo im śmieci w systemie, tym większe szanse, że będzie on efektywny i tańszy.

Cena śmieci*

Gmina

segregowane

zmieszane

Zielonka

22 zł

44 zł

Józefów

31,50 zł

63 zł

Otwock

31,50 zł

63 zł

Izabelin

29 zł

58 zł

Serock

20 zł

40 zł

Jabłonna

20 zł

40 zł

Wieliszew

19 zł

40 zł

Piaseczno

27 zł

54 zł

Wołomin

13 zł

26 zł

*Stan na dzień 19 marca 2019 r. według podjętych uchwał.

Odpady komunalne w Wołominie
– stawki i harmonogram opłat
Z dniem 1 marca 2019 r. w Gminie Wołomin uległy zmianie stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jeżeli opłata za styczeń i luty nie została jeszcze dokonana (wg starego
harmonogramu w terminie do 10 marca 2019) należy niezwłocznie ją uiścić
wg dotychczasowych stawek.
Kolejnej wpłaty (wg nowych stawek) należy dokonać do 15 maja 2019
– obejmie ona marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Jeżeli została dokonana
opłata za cały rok z góry, niezbędne będzie dopłacenie różnicy.
Harmonogram opłat za odpady komunalne na 2019 r.
marzec, kwiecień
maj, czerwiec

do 15 maja

lipiec, sierpień,
wrzesień

do 15 sierpnia

październik
listopad
grudzień

do 15 listopada

Opłat za odpady komunalne można dokonywać:
•w
 Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych (np. system BLIK)
• elektronicznie – na indywidualny numer konta
• w siedzibie Banku PEKAO S.A. przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji) oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie
z obowiązującymi w nich zasadami)
W związku ze zmianą stawki za odpady nie jest wymagane składanie
nowej deklaracji.
Każdy mieszkaniec objęty systemem zostanie poinformowany indywidualnie o wysokości opłaty. Będzie ona stanowić iloczyn nowej stawki i zadeklarowanej ilości osób bądź wielkości i ilości pojemników (dane te mają
podstawowe znaczenie dla określenia wysokości opłaty).
Operatorem świadczącym usługi na rzecz gminy Wołomin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o.
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Aktualne stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne
1
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne
2
są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)
Stawki opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny są następujące:
• o pojemności 60 litrów – 24,00 zł
• o pojemności 80 litrów – 27,00 zł
• o pojemności 120 litrów – 31,00 zł
• o pojemności 140 litrów – 35,00 zł
• o pojemności 240 litrów – 39,00 zł
• o pojemności 660 litrów – 92,00 zł
• o pojemności 770 litrów – 104,00 zł
• o pojemności 1100 litrów – 120,00 zł
• o pojemności 7000 litrów – 740,00 zł

• o pojemności 16 m³ – 3 330,00 zł
• o pojemności 20 m³ – 4 070,00 zł
• o pojemności 33 m³ – 6 100,00 zł
• prasokontener o pojemności 16 m³
– 4 810,00 zł
• prasokontener o pojemności 20 m³
– 5 360,00 zł
• prasokontener o pojemności 33 m³
– 8 320,00 zł

Stawki opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny wynoszą:
• o pojemności 60 litrów – 48,00 zł
• o pojemności 80 litrów – 54,00 zł
• o pojemności 120 litrów – 62,00 zł
• o pojemności 140 litrów – 70,00 zł
• o pojemności 240 litrów – 78,00 zł
• o pojemności 660 litrów – 184,00 zł
• o pojemności 770 litrów – 208,00 zł
• o pojemności 1100 litrów – 240,00 zł
• o pojemności 7000 litrów – 1 480,00 zł

• o pojemności 16 m³ – 6 660,00 zł
• o pojemności 20 m³ – 8 140,00 zł
• o pojemności 33 m³ – 12 200,00 zł
• prasokontener o pojemności 16 m³
– 9 620,00 zł
• prasokontener o pojemności 20 m³
– 10 720,00 zł
• prasokontener o pojemności 33 m³
– 16 640,00 zł

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

PODPOWIADAMY JAK POPRAWNIE
SEGREGOWAĆ ODPADY
WRZUCAMY

PaPier

gazety, czasopisma, ulotki, katalogi,
książki, zeszyty, papier biurowy, torby
i opakowania papierowe, tektury
i kartony

Szkło

Plastik,

m e ta l

WRZUCAMY

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

słoiki bez nakrętek, bezbarwne szklane
butelki po mleku, szklane butelki
po napojach i alkoholach, szklane
opakowania po żywności bez zakrętek

naczyń szklanych, fajansu i ceramiki,
szkła żaroodpornego, opakowań po
lekach z zawartością, opakowań po
produktach chemicznych, szyb okiennych,
zniczy, luster, szyb samochodowych,
reflektorów, monitorów, żarówek,
świetlówek, lamp elektronicznych,
termometrów i strzykawek

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

BIo

pędzle, niedopałki, zatłuszczony papier,
folia, szkło stołowe, wyroby skórzane
i gumowe, odchody zwierząt domowych,
pieluchy i środki higieniczne, worki od
odkurzacza, długopisy, pisaki

Z m i es Z an e

NIE WRZUCAMY

butelek z zawartością, pojemników
po olejach i tłustych substancjach,
opakowań po lekach, zabawek,
opakowań po żywności garmażeryjnej,
opakowań po środkach chemicznych
i aerozolach

WRZUCAMY

P o P Ió ł

zabrudzonego i tłustego papieru,
kartonów po sokach i napojach,
kartonów po mleku, tapet, papieru
foliowanego, kalki, papieru faksowego,
paragonów fiskalnych, pieluch
i artykułów higienicznych, worków po
wapnie i cemencie

puszki aluminiowe, kapsle, nakrętki,
metalowe narzędzia, plastikowe butelki
PET, PE, kartony po mleku i napojach,
plastikowe zakrętki, reklamówki, torebki
plastikowe, opakowania plastikowe
po chemii gospodarczej, plastikowe
artykuły gospodarstwa domowego,
drobny złom i metale kolorowe

liście, karpy, gałęzie, ścięta trawa,
korzenie, kawałki pni, torebki i fusy
po kawie i herbacie, resztki warzyw
i owoców, kwiaty doniczkowe i cięte,
obierki, skorupki jajek, łupiny i pestki,
trociny

ODPADY
PRZYJMOWANE
DO PSZOK

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

NIE WRZUCAMY

resztek mięsa i kości, odchodów
zwierzęcych, pieluch i podpasek, worków
z odkurzacza, popiołu, niedopałków,
drewna, płyt wiórowych

NIE WRZUCAMY

materiałów budowlanych
i remontowych, odpadów
wielkogabarytowych, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii,
leków, opakowań po farbach i lakierach,
środków ochrony roślin

tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe,
papier, szkło, przeterminowane leki, popiół, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny,
meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady/BIO/
zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe
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HARMONOGRAM WYBORÓW
ORGANÓW SOŁECTW GMINY WOŁOMIN
Lp.

SOŁECTWO

I
TERMIN

II
TERMIN

MIEJSCE
WYBORÓW

1.

MOSTÓWKA

23.04.2019 r. godz. 18:00

23.04.2019 r. godz. 18:30

OSP w Majdanie,
ul. Racławicka 26

2.

ZAGOŚCINIEC

24.04.2019 r. godz. 18:00

24.04.2019 r. godz. 18:30

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu,
ul. Szkolna 1

3.

CZARNA

25.04.2019 r. godz. 18:00

25.04.2019 r. godz. 18:30

Szkoła Podstawowa w Czarnej,
ul. Witosa 52

4.

NOWE GRABIE

06.05.2019 r. godz. 18:00

06.05.2019 r. godz. 18:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach,
ul. Szosa Jadowska 37

5.

HELENÓW

07.05.2019 r. godz. 18:00

07.05.2019 r. godz. 18:30

Szkoła Podstawowa w Czarnej,
ul. Witosa 52

6.

STARE GRABIE

08.05.2019 r. godz. 18:00

08.05.2019 r. godz. 18:30

Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu,
ul. Cichorackiej 25

7.

OSSÓW

09.05.2019 r. godz. 18:00

09.05.2019 r. godz. 18:30

OSP w Ossowie,
ul. Matarewicza 150

8.

LIPINKI

13.05.2019 r. godz. 18:00

13.05.2019 r. godz. 18:30

OSP w Zagościńcu,
ul. 100-lecia 41

9.

DUCZKI

14.05.2019 r. godz. 18:00

14.05.2019 r. godz. 18:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach,
ul. Szosa Jadowska 37

10.

STARE LIPINY

15.05.2019 r. godz. 18:00

15.05.2019 r. godz. 18:30

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie,
ul. Poprzeczna 6

11.

TURÓW

16.05.2019 r. godz. 18:00

16.05.2019 r. godz. 18:30

OSP w Ossowie,
ul. Matarewicza 150

12.

CIĘCIWA

20.05.2019 r. godz. 18:00

20.05.2019 r. godz. 18:30

OSP w Majdanie,
ul. Racławicka 26

13.

LEŚNIAKOWIZNA

21.05.2019 r. godz. 18:00

21.05.2019 r. godz. 18:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie,
ul. Kasprzykiewicza 153

14.

NOWE LIPINY

22.05.2019 r. godz. 18:00

22.05.2019 r. godz. 18:30

ZEC w Wołominie,
ul. Szosa Jadowska 49

15.

MAJDAN

23.05.2019 r. godz. 18:00

23.05.2019 r. godz. 18:30

OSP w Majdanie,
ul. Racławicka 26

HARMONOGRAM WYBORÓW
ORGANÓW OSIEDLI GMINY WOŁOMIN
LICZBA
RADNCH

MIEJSCE
WYBORÓW

18.03.2019 r. godz. 18:00 18.03.2019 r. godz. 18:30

15

OSiR Huragan w Wołominie,
ul. Korsaka 4

19.03.2019 r. godz. 18:00 19.03.2019 r. godz. 18:30

15

Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7

NIEPODLEGŁOŚCI 20.03.2019 r. godz. 18:00 20.03.2019 r. godz. 18:30

15

Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie,
ul. K. Wielkiego 1

Lp.

OSIEDLE

1.

SOSNÓWKA

2.

WILEŃSKA

3.

I
TERMIN

II
TERMIN

4.

1 MAJA

21.03.2019 r. godz. 18:00 21.03.2019 r. godz. 18:30

15

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie,
ul. 1 Maja 19

5.

NAFTA

01.04.2019 r. godz. 18:00 01.04.2019 r. godz. 18:30

15

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie,
ul. Armii Krajowej 81

6.

SŁAWEK

02.04.2019 r. godz. 18:00 02.04.2019 r. godz. 18:30

15

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie,
ul. Armii Krajowej 81

7.

WOŁOMINEK

03.04.2019 r. godz. 18:00 03.04.2019 r. godz. 18:30

15

Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie,
ul. Sasina 33

8.

PARTYZANTÓW

04.04.2019 r. godz. 18:00 04.04.2019 r. godz. 18:30

15

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie,
ul. 1 Maja 19

9.

POLNA – ASNYKA

08.04.2019 r. godz. 18:00 08.04.2019 r. godz. 18:30

15

Szkoła POdstawowa Nr 4 w Wołominie,
ul. 1 Maja 19

10.

SŁONECZNA –
09.04.2019 r. godz. 18:00 09.04.2019 r. godz. 18:30
KOLONIA GRÓDEK

15

Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie,
ul. K. Wielkiego 1

11.

LIPIŃSKA

10.04.2019 r. godz. 18:00 10.04.2019 r. godz. 18:30

15

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie,
ul. Lipińska 16

12.

CENTRUM

11.04.2019 r. godz. 18:00 11.04.2019 r. godz. 18:30

15

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,
ul. Wileńska 32

13.

SŁAWEK
– NOWA WIEŚ

15.04.2019 r. godz. 18:00 15.04.2019 r. godz. 18:30

15

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie,
W al.
W Armii
W . N Krajowej
A S Z W 81
O L O M I N
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