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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.pl 

czynny 
poniedziałek: 9:00–19:00
wtorek-czwartek: 8:00–16:00 
piątek: 8:00–14:00 
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(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 2019 r. poz. 506):
 

Burmistrz informuje mieszkańców gminy  
o założeniach projektu budżetu, kierunkach 

polityki społecznej i gospodarczej 
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,
Aż 25 mln zł to wartość inwestycji, które realizuje 

obecnie gmina Wołomin. To kolejne projekty, 
które są odpowiedzią na Państwa oczekiwania 
dotyczące komfortowej komunikacji, dostępu 
do nowoczesnych placówek oświaty i obiektów 
sportowych. 

7,7 mln zł kosztować będzie budowa 
przedszkola przy SP nr 7 w Wołominie. Do 
użytku chcemy je oddać w czerwcu 2020 r. 
Pomieści 8 oddziałów przedszkolnych, salę 
gimnastyczną i salę gimnastyki korekcyjnej,  
a na terenie wokół budynku powstanie oczywiście 
nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Również do końca czerwca 2020 r. 
przebudujemy Szkołę Podstawową  
w Zagościńcu. Przebudowa kosztować będzie 
ponad 6 mln zł, dzięki niej powstanie 8 nowych 
oddziałów szkolnych ze 192 dodatkowymi 
miejscami. Każdy z nich wyposażony zostanie 
w salę lekcyjną z zapleczem i kompletnym 
wyposażeniem, w tym m.in. pomocami 
dydaktycznymi.

Inne duże realizowane obecnie projekty to 
m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 
(ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów), 
a także budowa ulic: Lipiny Kąty i Dworskiej  
w Wołominie oraz Długiej w Duczkach. Wkrótce 
zakończymy termomodernizację budynku OSiR 
Huragan Wołomin, inwestując w odnawialne 
źródła energii zamontujemy tam m.in. panele 
fotowoltaiczne.

To oczywiście tylko wybrane spośród 
inwestycji realizowanych obecnie w naszej 
gminie. A ponieważ niezmiennie bardzo zależy 
mi na coraz lepszej komunikacji z Państwem 
– mieszkańcami Wołomina i działającymi tu 
przedsiębiorcami, dlatego przypomnę o jeszcze 
jednym projekcie pod nazwą „e-Wołomin – 
Gmina dobrych rozwiązań”, który – dzięki 
wykorzystaniu nowych technologii – pozwoli 
w najbliższym czasie na podniesienie jakości 
usług świadczonych przez Urząd Miejski.

A skoro o dobrej komunikacji mowa – 
przypominam, że do 1 lipca trwa głosowanie 
na tzw. społeczne wnioski do budżetu gminy 
Wołomin na rok 2020. W ubiegłych latach 

z wielkim sukcesem realizowaliśmy kolejne 
edycje budżetu obywatelskiego, ale ostatni  
z nich – zarówno w Wołominie jak i w wielu 
innych gminach – został zakwestionowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Nie chcemy pozwolić na to, aby Państwa 
inicjatywy poszły na marne, dlatego 
postanowiliśmy realizować je w tym roku  
w innej formule. Głosować można na stronie 
glosuj.wolomin.org oraz tradycyjnie, przy użyciu 
papierowej karty do głosowania. To Państwo 
zadecydujecie, które spośród 70 wspaniałych 
pomysłów na rozwój naszego miasta zostaną 
zrealizowane w 2020 r. Do dzieła, trzymam 
kciuki za wszystkie wnioski i mocno im kibicuję.

Z całego serca dziękuję wszystkim za udział 
w Dniach Wołomina 2019. Chwilo trwaj, jesteś 
piękna, chciałoby się powtórzyć za klasykiem. 
Igrzyska na 5!, noc w Bibliotece im. Zofii 
Nałkowskiej, piękny cykl „Twoja i moja historia”, 
feeria barw w Parku im. Bohdana Wodiczki, 
podróż szlakiem grobów niezapomnianych 
Wołominian czy pomysłowa gra miejska  
„Z Woyciechowskim przez Wołomin”. Było po 
prostu pięknie, a przecież to jeszcze nie koniec 
atrakcji, bo nadal świętujemy setne urodziny 
naszego miasta. 

A że mamy się czym chwalić, to się 
chwalimy, również na Europejskim Kongresie 
Gospodarczym, czyli na największej imprezie 
biznesowej Europy Centralnej. W maju 
uwagę gości z kraju i ze świata przykuwało 
tam stylizowane na rok 1919 jubileuszowe, 
promocyjne stoisko Wołomina. Byliśmy tam 
dobrze widoczni!

I jeszcze jedna sprawa, którą jak wiem jesteście 
Państwo żywo zainteresowani, czyli budowa 
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. 
Niestety wygląda na to, że rząd wycofuje się 
rakiem ze złożonych nam wszystkich obietnic, 
a zamiast nowoczesnej placówki na miarę  
XXI wieku chce nam zaoferować… niewykończony 
pawilon. Słowa trzeba dotrzymywać. Bohaterom 
roku 1920 należy się godne upamiętnienie,  
a Ossów powinien w końcu zająć należne mu, 
miejsce na muzealnej mapie Polski i Europy.

Jako władze gminy nie składamy w tej sprawie 
broni – że posłużę się nomenklaturą wojskową. 

Zwróciłam się do Prezydenta RP pana Andrzeja 
Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego  
o osobiste zaangażowanie w tę jakże ważną 
sprawę. Czasu jest mało, ale nie tracę nadziei, 
że się uda. Państwa wsparcie sprawia, że jestem 
niezwykle zmotywowana, aby dopilnować, 
żeby złożone publicznie przez przedstawicieli 
najwyższych władz zobowiązania zostały 
dotrzymane.

Przed nami wakacje. Wszystkim Państwu 
i każdemu z osobna życzę wspaniałego 
wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, przygód 
i podróży, regeneracji sił i nowej energii do 
działania na rzecz naszej Małej Ojczyzny!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Burmistrz Wołomina
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Dni Wołomina 2019 za nami. 
Oj, działo się, działo…

Tegoroczne Dni Wołomina świętowaliśmy wyjątkowo długo i radośnie,  
bo przecież okazja jest wyjątkowa – 100. urodziny naszego miasta.  
Działo się i będzie jeszcze dziać. Przypomnijmy więc pokrótce  
co się już wydarzyło, a co jeszcze przez nami.

15 maja w Sportowej Szkole Pod-
stawowej nr 5 im. Polskich Olimpij-
czyków odbyły się „Igrzyska na 5!” 
– impreza inaugurująca Dni Wołomi-
na 2019. Sportowy duch, postawa 
energia i uśmiech wprowadziły nas 
w czas świętowania. A później też 
było wyjątkowo.
Na długo zapamiętamy noc w Bi-

bliotece im. Zofii Nałkowskiej pod 
hasłem „Wołomin, moje miasto”,  
a także poruszające spotkanie z au-
torkami książki „Skazane. Historie 
prawdziwe” – panią Anną Matusiak-
-Rześniowiecką i panią Katarzyną 
Borowską. 
W Izbie Muzealnej Wodiczków  

w ramach ostatniego już wieczoru 
historyczno-muzycznego z cyklu 
„Twoja i moja historia” było o dwóch 
wielkich, ważnych dla Wołomina 
postaciach – Zofii Nałkowskiej i Je-
rzym Wodiczko. Spotkanie uświet-
nił przepiękny występ związanej  
z Wołominem wybitnej sopranistki 
Bożeny Bujnickiej i pianisty Aleksan-
dra Teligi Jr. – artystów związanych 
z Teatrem Wielkim Opery Narodowej 
w Warszawie.

Było muzycznie, było też koloro-
wo. W Parku im. Bohdana Wodiczki 
świetne humory dopisywały wszyst-
kim zebranym, a uśmiech nie scho-
dził z twarzy. Przepis na zabawę – 
rozrzucany co ok. 30 min. kolorowy 
proszek.
W klimat zadumy nad niezwykłą hi-

storią naszego miasta wprowadziła 
nas podróż szlakiem pamięci i histo-
rii. Spacer z Markiem Moczulskim 
i Marią Balicką „Szlakiem grobów 
niezapomnianych Wołominian” po 
starym cmentarzu w Kobyłce prze-
niósł nas w przeszłość, by przypo-
mnieć o tych, z którymi łączy z nas 
niezwykła więź – nasz Wołomin.
W przepiękną muzyczno-muzeal-

ną podróż zabrali nas uczniowie, 
absolwenci i wychowankowie Pry-
watnej Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. Witolda Lutosławskiego  
w Wołominie, pod kierunkiem zało-
życiela szkoły, Pawła Rozbickiego.  
A nocne zwiedzanie Muzeum  
im. Zofii i Wacława Nałkowskich 
zaczarowała Agata Sobczak, która  
w niezwykle barwny i ciekawy spo-
sób przybliżyła słuchaczom m.in. 

powiązania Woyciechowskiego  
z Nałkowskimi oraz podzieliła się 
wieloma fascynującymi historiami 
z dziejów tej ważnej dla Wołomina 
rodziny. 
Znakomitą grę miejską „Z Woy-

ciechowskim przez Wołomin”, 
zorganizowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Zagościńcu przeno-
sząc nas w czasie do 1919 r. 
Z kolei w ramach Pikniku Eko-

-Wołomin połączyliśmy siły z MZO  
  lokalnymi przedsiębiorstwami w po-
pularyzowaniu ekologicznych zacho-
wań. Efekt? Spektakularny! Ponad 
1000 osób dostarczyło aż 800 kg 
zalegających w ich gospodarstwach 
domowych elektroodpadów oraz  
butelki PET.
Nie sposób wymienić wszystkich 

wydarzeń towarzyszących Dniom 
Wołomina i obchodom jubileuszo-
wym. A przecież świętujemy nie tyl-
ko na terenie naszej gminy. Piękne, 
stylizowane na rok 1919 jubileuszo-
we, promocyjne stoisko Wołomina 
gościło w maju na Europejskim 
Kongresie Gospodarczym w Katowi-

cach. Przykuwało uwagę zwiedzają-
cych z całej Polski i świata, z którymi 
mogliśmy dzielić się naszymi mniej-
szymi i większymi sukcesami minio-
nego stulecia.
Dni Wołomina 2019 za nami, ale 

100. urodziny naszego miasta świę-
tujemy nadal. Przypomnijmy, że ju-
bileuszowe obchody rozpoczęliśmy  
4 lutego, dokładnie w setną rocznicę 
nadania Wołominowi praw miejskich. 
W lipcu Muzeum im. Zofii i Wacła-

wa Nałkowskich zaprosi Państwa 
na „Śniadanie u Nałkowskich”. Od  
1 czerwca do 31 sierpnia będzie 
można przekazywać zdjęcia ślub-
ne wykonane w ciągu ostatnich  
100 lat w Wołominie, a z przeka-
zanych zdjęć zostanie przygotowa-
na specjalna wrześniowa wystawa.  
W październiku natomiast zaprezen-
tujemy cykl reportaży przygotowa-
nych przez uczestników warsztatów 
historycznych. Do zobaczenia!
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„Twoja i moja historia” naszego Wołomina
17 maja w Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie odbył się już ostatni wieczór historyczno-muzyczny 
ze świetnie przyjętego cyklu „Twoja i moja historia”. Celem projektu Fundacji ODA było przypomnienie  
w jubileuszowym roku 100-lecia nadania praw miejskich ważnych dla Wołomina postaci, które wpisały się 
chlubnie w dzieje naszego miasta.

Mogliśmy lepiej poznać założyciela Wołomina Henryka Konstantego Woy-
ciechowskiego, pisarkę Zofię Nałkowską, śpiewaczkę Wierę Gran, rodzinę 
Nasfeterów – założycieli przedwojennego kina Oaza oraz muzyczną rodzinę 
Wodiczków.
Podczas ostatniego, majowego spotkania Zofię Nałkowską, jej ukochane 

Górki i jej twórczość niezwykle interesująco przedstawiły dyrektor Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich Agata Sobczak i dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej Izabela Bochińska. Z kolei historię Jerze-
go Wodiczki – uczestnika rejsu w latach 1938/1939 szkolnym żaglowcem 
„Dar Pomorza” – na podstawie wzruszających listów pisanych do rodziców 
do Wołomina przedstawiła prezes Fundacji ODA, założycielka Izby Muzeal-
nej Wodiczków Danuta Michalik.
W ramach cyklu spotkań wykład o Henryku Konstantym Woyciechowskim 

wygłosił Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kul-
turowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Dzieje rodziny 
Nasfeterów przybliżyła nam Joanna Hołubicka, dyrektor Powiatowej Biblio-
teki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów. Z kolei pasjonat historii 
Wołomina Cezary Waszczyński przedstawił ciekawostki z przedwojennego, 
wołomińskiego okresu z życia znakomitej śpiewaczki Wiery Gran. 
Do przypomnienia największych osiągnięć muzycznych Bohdana Wodiczki 

zaproszony został Michał Klubiński – doktorant z Uniwersytetu Warszawskie-
go, autor monografii wielkiego dyrygenta. Innych przedstawicieli rodziny Wo-
diczków – w tym legendarnego kapelmistrza Franciszka Wodiczkę przedsta-
wiła założycielka Izby Muzealnej Wodiczków, Danuta Michalik, która od wielu 

lat gromadzi dokumenty i pamiątki dotyczące tej rodziny.
Podczas każdego spotkania uczestnicy mogli wysłuchać recitali wybit-

nych, związanych z Wołominem  artystów, którzy występują obecnie na kra-
jowych i zagranicznych scenach muzycznych, ale podkreślają swoje związki 
z naszym miastem i zachowują o nim ciepłe, sentymentalne wspomnienia. 
W spotkaniach wystąpili: Andrzej Kozłowski, Adam Sławiński i Ariadna Pu-
stoła, Katarzyna Kaswen-Wilk i Anna Kornacka, Liza Wesołowska i Adam 
Sychowski oraz Bożena Bujnicka i Aleksander Teliga Jr.
Bezspornym rezultatem projektu „Twoja i moja historia” stał się wzrost wie-

dzy o historii Wołomina i o chlubnych postaciach tworzących nasze miasto. 
Liczne artykuły w mediach lokalnych, a także udział przedstawicieli Fundacji 
ODA w audycji Polskiego Radia 24 „Społeczeństwo obywatelskie. Reakty-
wacja” zwiększyły zainteresowanie naszą historią i przyczyniły się do budo-
wania pozytywnego wizerunku Wołomina. Dzięki mediom społecznościo-
wym projekt obserwowany był przez wołominian mieszkających obecnie  
w różnych zakątkach świata. I to dzięki wołominiance, Teresie Roguskiej 
Jean Baptiste, mieszkającej od lat we Francji, udało się odnaleźć grób Wie-
ry Gran w miejscowości Pantin pod Paryżem.
Projekt „Twoja i moja historia” stał się niezwykłym pomostem łączącym hi-

storię z teraźniejszością, budującym dumę z dokonań przodków i z osiągnięć 
współczesnych wołomińskich artystów. Całe wydarzenie realizowane było  
w ramach projektu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego” finansowanego przez Gminę Wołomin.

W Wołominie pojawiło się 
wyjątkowe miejsce. Zielone, 
spokojne, stworzone dla chwil 
zadumy i zatrzymania się w biegu. 
Tam, w szumie liści brzóz  
i szeleście traw usłyszymy  
głosy z naszej przeszłości.

Głosy czasów kiedy Wołomin był miastem wielu 
kultur, zapomniany ślad naszych dziś nieobec-
nych sąsiadów. Gaj Pamięci Wołomińskich Ży-
dów przypomni nam, że ponad siedemdziesiąt 
lat temu w Wołominie było getto, w którym za-
mknięto, a potem rozstrzelano naszych współ-
braci, mieszkańców naszego miasta. Ta piękna 
inicjatywa mogła powstać dzięki współpracy lu-
dzi o czystych sercach i otwartych umysłach. Po-
mysłodawczynią gaju jest Urszula Zajączkowska, 
wołominianka, botaniczka, poetka. Inicjatywę 
wsparła Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan,  

a Rada Miejska w Wołominie jednogłośnie za-
aprobowała to działanie. W powstanie Gaju 
Pamięci zaangażował się także Starosta Adam 
Lubiak oraz Wołomiński Klub Biznesu. Nie wspo-
minając o ogromnym wsparciu zwykłych ludzi, 
którzy fotografując się z hasztagiem „współbra-
cia” motywowali do działania. 

Gaj Pamięci Wołomińskich Żydów został uro-
czyście otwarty 6 czerwca. Nie sposób opisać 
ogromu wzruszeń towarzyszących temu wydarze-
niu. Dziękujemy!
Lokalizacja: Gaj Pamięci mieści się u zbiegu 

ulic Orwida i Korsaka, przy wjeździe do tunelu  
w ulicy Sasina.

Ocaleni z niepamięci
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Trwa głosowanie na Społeczne wnioski  
do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020

Od 5 czerwca do 1 lipca 2019 roku potrwają konsultacje społeczne dotyczące Społecznych wniosków  
do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, w tym głosowanie za pośrednictwem interaktywnego 
formularza na dedykowanej stronie internetowej glosuj.wolomin.org oraz papierowej karty do głosowania. 
To mieszkańcy zadecydują, które spośród 70 pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

– Drodzy Mieszkańcy, zwracam się do Was z 
prośbą o pomoc w wyborze najlepszych Spo-
łecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin 
na rok 2020 – mówi burmistrz Elżbieta Radwan 
– Te wspaniałe pomysły na rozwój naszego mia-
sta czekają na Wasz głos i to od Was zależy, któ-
re z nich zrealizujemy w przyszłym roku. Do dzie-
ła, trzymam kciuki za wszystkie wnioski i mocno 
kibicuję – dodaje.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy 

mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy w dniu rozpo-
częcia głosowania ukończyli 16 rok życia. Każdy 
mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować 
minimum na jeden i maksimum na trzy społecz-
ne wnioski. Dla ważności głosowania należy jed-
nak oddać co najmniej jeden głos na wybrany 
wniosek, przy czym głos można oddać:
•  na jeden wniosek z kategorii Przestrzeń Publiczna,
•  na jeden wniosek z kategorii Aktywny Mieszkaniec,
•  na jeden wniosek z kategorii Wołomin: Odnowa.

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

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

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

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

•  pływalnia OSiR, ul. Korsaka 4, Wołomin 
(parter, przy szatni), pon.-sob. 8.00-23.00,  
nd. 8.00-22.00;

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

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

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

Karty do głosowania można wrzucać do urn  
w godzinach pracy ww. jednostek.

Wyniki głosowania poznamy we wrześniu br. 
Na podstawie wyników głosowania powstanie 
lista rankingowa, a na jej podstawie lista wnio-
sków rekomendowanych przez mieszkańców do 
realizacji w ramach Społecznych wniosków do 
budżetu Gminy Wołomin na rok 2020. Te zada-
nia zostaną wpisane przez Burmistrza Wołomina 
do projektu budżetu na dany rok i przedstawione 
do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wołominie.
Więcej informacji na temat Społecznych wnio-

sków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 
można uzyskać: na stronie internetowej www.wo-
lomin.org oraz w Wydziale Planowania Rozwoju 
i Rewitalizacji UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 
pokój nr 210, pod numerem telefonu: 22 763 30 

17 lub 22 763 30 00, wew. 245, pytania można 
przesyłać na adres: naszbudzet@wolomin.org.pl

Przestrzeń Publiczna
1001

Bezpieczna droga do szkoły
Wnioskodawca: Zbigniew Ziemkiewicz, szacun-

kowy koszt: 120 000,00 zł, miejsce realizacji: 
Wołomin, ul. Sasina na odcinku między ul. Gdyń-
ską, a ul. Lwowską.
Projekt zakłada remont chodnika w ul. Sasina 

na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej. 
Chodnik ten stanowi główne dojście do Zespołu 
Szkół nr 1 przy ul. Sasina 33. Zły stan nawierzch-
ni stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz 
uczniów uczęszczających codziennie tą drogą na 
zajęcia lekcyjne. W ramach projektu przewidzia-
no remont chodnika na odcinku 270 m.

1002
Sensoryczno-naukowy plac zabaw  

na terenie Przedszkola nr 8
Wnioskodawca: Karolina Boruc, szacunkowy 

koszt: 84 106,29 zł, miejsce realizacji: teren zie-
lony wokół Przedszkola nr 8 im. Czerwonego 
Kapturka, ul. Fieldorfa 22, 05-200 Wołomin.
Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego, 

edukacyjnego sensoryczno-naukowego placu 
zabaw składającego się z 9 interaktywnych i cer-
tyfikowanych urządzeń. Powstaną dwie tematycz-
ne strefy: Strefa Sensoryki oraz Strefa Nauki.

1003
Żegnajcie doły – wyrównanie i utwardzenie 

ul. Skrzetuskiego i ul. Wołodyjowskiego  
w Wołominie

Wnioskodawca: Małgorzata Turowska, szacun-
kowy koszt: 120 000,00 zł, miejsce realizacji:  
Wołomin, ul. Skrzetuskiego i ul. Wołodyjowskiego.
Projekt zakłada poprawę jakości drogi gminnej, 

ul. Skrzetuskiego i Wołodyjowskiego w Wołomi-
nie poprzez jej wyrównanie i utwardzenie destruk-
tem asfaltowym. 

1004
Jasno i bezpiecznie – doświetlenie miejsc 
publicznych w obszarze ulic Partyzantów  

i Błotnej
Wnioskodawca: Karol Boński, szacunkowy 

koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: Wołomin, 
obszar ulic Partyzantów i Błotnej.
Projekt zakłada zaprojektowanie i wymianę 

oświetlenia miejskiego z klasycznego na LED-
-owe. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa 
okolicznych mieszkańców, a także poprawi wi-
doczność na drodze co wymiernie wpłynie na 
minimalizację ryzyka wypadków drogowych  
z udziałem pieszych.

1005
Estetycznie wokół Czwórki

Wnioskodawca: Anna Zakrzewska, szacunkowy 
koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: Szkoła 
Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 
Maja 19.
Projekt „Estetycznie wokół czwórki” zakłada wy-

burzenie starych, bezużytecznych baraków, które 
grożą zawaleniem i szpecą otoczenie szkoły. Na 
ich miejsce powstanie pas zieleni z tujami. 

1008
Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK  

i w plenerze
Wnioskodawca: Wanda Miętus, szacunkowy 

koszt: 139 626,18 zł, miejsce realizacji: Miejski 
Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 oraz 
przestrzeń miejska.
Projekt zakłada zakup profesjonalnego – prze-

nośnego nagłośnienia, które będzie wykorzy-
stywane podczas imprez organizowanych przez 
Miejski Dom Kultury w Wołominie, zarówno  
w MDK, jak i w przestrzeni miejskiej.

1009
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7
Wnioskodawca: Hanna Kamieniarz, szacunko-

wy koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: Szko-
ła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Królowej Jadwigi, ul. Poprzeczna 6, Wołomin.
Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzie-

ci ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz wszystkich mieszkańców 
okolicznych osiedli, bezpieczny w użytkowaniu, 
dostarczający dzieciom wspaniałych doznań  
i możliwości bezpiecznej zabawy.

1010
Bezpieczeństwo to podstawa  

– bezpieczne przejścia dla pieszych
Wnioskodawca: Krzysztof Szczyciński, szacun-

kowy koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: 
drogi gminne w Wołominie – Wiosenna/Złota, 
Warszawska/Ogrodowa, Kościelna/Mieszka I 
(pomiędzy sklepem a al. Niepodległości).
Projekt zakłada budowę trzech bezpiecznych 

i aktywnych przejść dla pieszych na drogach 
gminnych w lokalizacjach: Wiosenna/Złota, War-
szawska/Ogrodowa, Kościelna/Mieszka I (po-
między sklepem a al. Niepodległości). Projekt 
jest kontynuacją wniosków z poprzednich lat.

1011
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  

w Starym Grabiu
Wnioskodawca: Iwona Baran, szacunkowy 

koszt: 126 037,38 zł, miejsce realizacji: Szkoła 
Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym 
Grabiu, ul. Cichorackiej 8.
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego ogro-

dowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci 
wraz z monitoringiem. Sprzęt zostanie zamon-
towany na terenie zielonym ogrodu szkolnego  
i będzie ogólnodostępny przez cały tydzień  
w godzinach 10:00-20:00. 
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1012
Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw  

na terenie Szkoły Podstawowej  
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
Wnioskodawca: Katarzyna Szymborska, szacun-

kowy koszt: 122 377,12 zł, miejsce realizacji: Szko-
ła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego  
w Zagościńcu, ul. Szkolna 1.
Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Zagościńcu w profesjonalny, nowoczesny sprzęt 
zabawowy oraz oświetlenie i system monitoringowy. 
Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla dzieci szkol-
nych oraz innych mieszkańców Zagościńca i Lipinek, 
a także dzieci, które nie są jeszcze uczniami oraz ich 
opiekunów.

1013
Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin

Wnioskodawca: Tomasz Miszkurka, szacunkowy 
koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: Hufiec ZHP 
Wołomin, ul. Długa 34.
Projekt Zielona Ostoja zakłada rewitalizację terenów 

zieleni przy Hufcu ZHP Wołomin na potrzeby zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Wołomin. Projekt zakłada wykonanie prac ogrodni-
czych, wykonanie małej architektury ze Stali Corten 
oraz wymianę skorodowanego ogrodzenia.

1014
Ścieżka doświadczeń na terenie  

Zespołu Szkół nr 3
Wnioskodawca: Renata Sobota, szacunkowy koszt: 

132 540,74 zł, miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 3, 
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Wołomin.
Projekt zakłada stworzenie ścieżki doświadczeń. 

Celem jest zaciekawienie najmłodszych między inny-
mi fizyką, a starszym uczniom poprzez eksperymenty 
na świeżym powietrzu przybliżenie tego, o czym uczą 
się z podręczników. Urządzenia, które będą zainsta-
lowane to: głuchy telefon, kołyska Newtona, naukowy 
Hex z iluzjami, pisanie lustrzane, wir wodny, film ani-
mowany, zegar słoneczny, wielokrążek, eko-memory 
oraz panel muzyczny.

1015
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej
Wnioskodawca: Katarzyna Jarzębska, szacunkowy 

koszt: 119 798,31 zł, miejsce realizacji: Szkoła Pod-
stawowa w Czarnej, ul. Witosa 52.
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, bez-

piecznego placu zabaw ze zjeżdżalniami, zestawu 
sprawnościowego, dwóch bujawek typu ważka, 
ścianki wspinaczkowej oraz dwóch foteli obrotowych, 
które są przystosowane do zabawy przez dzieci nie-
pełnosprawne. Plac zabaw zostanie wyposażony w 
nawierzchnię bezpieczną.

1016
Aktywny mieszkaniec Ossowa

Wnioskodawca: Janina Kacprzak, szacunkowy 
koszt: 50 000,00 zł, miejsce realizacji: działka ewi-
dencyjna nr 299/1, obręb Ossów-02, przy ulicy Mata-
rewicza w Ossowie.
Projekt zakłada stworzenie siłowni plenerowej. Po-

mysł utworzenia w Ossowie siłowni pod chmurką 
podyktowany jest brakiem miejsc do aktywnego wy-
poczynku. Powstanie siłowni pozwoli na zmianę trybu 
życia, przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej 
dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób starszych.

1017
Zielone ulice czyli więcej zieleni  

w przestrzeni publicznej drogowej
Wnioskodawca: Anna Kanclerz, szacunkowy koszt: 

140 000,00 zł, miejsce realizacji: tereny przestrzeni 
publicznej – drogowej miasta Wołomin.
Projekt promujący ideę zazieleniania przestrzeni pu-

blicznej w tym pasów drogowych. Zakłada dosadze-
nie dużych drzew, dosadzenie roślinności izolacyjnej i 
okrywowej (m.in. krzewów), ewentualne wygrodzenie 

zieleni. Doposażenie w kosze na śmieci, pojemniki  
z podajnikami torebek na psie odchody.

1018
Zmysłowe donice

Wnioskodawca: Lidia Szymańska, szacunkowy 
koszt: 30 400,00 zł, miejsce realizacji: okolice Placu 
3 Maja, Osiedle Sławek, Osiedle Niepodległości lub 
inne lokalizacje na terenie Wołomina.
Projekt zakłada postawienie wież obsadzonych od-

powiednimi sadzonkami aromatycznych ziół i kwia-
tów, aby wzbudzić radość i pogodę ducha. Powstaną 
niesamowicie pachnące zakątki, które będą silnie 
koić zmysły, a zioła poprzez ogólną dostępność po-
prawią walory smakowe naszych dań i herbat.

1019
Nakładka z kruszywa kamiennego w Wołominie 

ulica Kozia
Wnioskodawca: Dariusz Kupiec, szacunkowy koszt: 

35 000,00 zł, miejsce realizacji: ulica Kozia w Wołominie.
Projekt zakłada poprawę jakości życia mieszkańców 

ulicy Koziej, poprzez wykonanie nakładki z kruszywa. 
Poprawienie estetyki i powietrza wokół posesji.

1020
Jaśniej i bezpieczniej

Wnioskodawca: Magdalena Zych, szacunkowy 
koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: obszar ulicy 
Nowa Wieś w Wołominie (Wiosenna, Zimowa, Jesien-
na, Błońska, Lwowska, Lazurowa).
Projekt zakłada wymianę oświetlenia miejskiego 

na LED-owe. Mieszkańcy poczują się bezpieczniej, 
a widoczność w ruchu drogowym ulegnie znacznej 
poprawie. Okolice ww. ulic zamieszkuje duża liczba 
mieszkańców. Dzielnica Sławek-Nowa Wieś rozwija się 
dynamicznie, więc warto zadbać o jakość oświetlenia.

1021
Integracyjny plac zabaw

Wnioskodawca: Katarzyna Okuniewska, szacunkowy 
koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: plac zabaw  
w Parku Wodiczki przy ul. Moniuszki w Wołominie.
Projekt ma na celu umożliwienie korzystania  

z ogólnodostępnego placu zabaw dzieciom niepeł-
nosprawnym ruchowo. Wystarczy doposażyć istnieją-
cy już plac zabaw w profesjonalnie skonstruowane 
i wykonane urządzenia służące zarówno sprawnym 
ruchowo dzieciom, jak również dzieciom na wózkach 
inwalidzkich.

1022
Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni
Wnioskodawca: Krzysztof Sikorski, szacunkowy 

koszt: 130 000,00 zł, miejsce realizacji: teren OSiR 
Huragan w Wołominie, działka ew. nr 147/9, obręb 
Wołomin-27.
Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw na te-

renie OSiR Huragan, który uzupełni infrastrukturę tego 
terenu. W ramach projektu powstanie zjeżdżalnia dla 
dzieci, huśtawki i pojedyncze elementy zabawowe.

1023
Rewitalizacja pasażu na Osiedlu Niepodległości
Wnioskodawca: Karol Cudny, szacunkowy koszt: 

140 000,00 zł, miejsce realizacji: pasaż na Osiedlu 
Niepodległości w Wołominie.
Celem projektu jest odświeżenie pasażu na Osiedlu 

Niepodległości – stworzenie estetycznej i bezpiecz-
nej przestrzeni dla mieszkańców Wołomina. W ra-
mach projektu zostaną zrealizowane nowe nasadze-
nia i elementy małej architektury, a także monitoring  
i świąteczna iluminacja.

1026
Zawsze dla „Sławka” – zdrowo i kolorowo!

Wnioskodawca: Maciej Łoś, szacunkowy koszt: 140 
000,00 zł, miejsce realizacji: działka przy placu za-
baw przy ulicy Kopernika/Konopnickiej, działka ew 
nr 251/5 obręb Wołomin-15 oraz działki o numerach 
251/4, 251/3, 261/13, 261/10 znajdujące się przy 
ulicy Kopernika i Tęczowej.

Projekt zakłada budowę tężni solankowej ogrodo-
wej wraz z ławkami do relaksującego i leczniczego 
wdychania solanki bogatej w zdrowe składniki. Zosta-
ną także uporządkowane i upiększone poszczególne 
skwerki należące do gminy znajdujące się na osiedlu 
Sławek. Obsadzenie kolorowych traw, krzewów kwit-
nących, ustawienie klombów, donic i tym podobnych.

1027
Nowoczesne oświetlenie w Starych Lipinach

Wnioskodawca: Radosław Ufnal, szacunkowy koszt: 
139 560,00 zł, miejsce realizacji: Aleja Niepodległo-
ści w Starych Lipinach (na odcinku od cmentarza do 
okolic ul. Szosa Jadowska).
Projekt zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na 

LED-owe, a przez to zmianę wizerunku miejscowości 
i wymierne korzyści dla Gminy Wołomin w postaci 
oszczędności związanych z eksploatacją oświetlenia  
i wysokością opłat za energie elektryczną.

1028
Nowocześnie oświetlona Aleja Armii Krajowej

Wnioskodawca: Piotr Sikorski, szacunkowy koszt: 
139 500,00 zł, miejsce realizacji: Aleja Armii Krajowej 
w Wołominie, droga 4357W.
Projekt zakłada nadanie nowego wizerunku Alei Ar-

mii Krajowej w Wołominie oraz poprawę bezpieczeń-
stwa użytkowników i uczestników ruchu. W ramach 
przedsięwzięcia zostaną wymienione stare oprawy 
oświetleniowe na nowoczesne oprawy LED. Wymia-
nie podlegać będą również skorodowane wysięgniki 
do mocowania opraw.

Aktywny Mieszkaniec
2001

Senior w podróży +55
Wnioskodawca: Ewa Sapryk, szacunkowy koszt: 25 

000,00 zł, miejsce realizacji: Kazimierz Dolny – Za-
mek w Janowcu; Żelazowa Wola – Nieborów; Grabar-
ka – Drohiczyn.
Wyjazdy dla 50 osób (seniorów i emerytów) na 

jednodniowe i dwudniowe wycieczki. Odkrywanie za-
kątków Polski, podróże, które kształcą i wzbogacają 
wnętrze każdego wrażliwego i ciekawego świata czło-
wieka.

2002
Diabetyk aktywny w kulturze

Wnioskodawca: Elżbieta Lasota, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: teatr, kino, opera.
Projekt zakłada większą integrację społeczeństwa 

seniorów diabetyków poprzez rozrywki: wspólne spę-
dzanie czasu w grupie np. wyjście do kina „Kultura”, 
teatru, opery, wystawy, muzea. Następnie podjęcie 
dyskusji po ich obejrzeniu.

2003
Siła wieku

Wnioskodawca: Małgorzata Piłkowska, szacunkowy 
koszt: 24 000,00 zł, miejsce realizacji: STEP UP Mał-
gorzata Piłkowska, ul. Poniatowskiego 26, Wołomin.
Celem projektu jest poprawa sprawności osób star-

szych w bezpieczny sposób, pod kontrolą wykwali-
fikowanego trenera. Projekt kierowany jest dla osób 
60+. Pomóżmy naszym seniorom zachować spraw-
ność.

2004
Dotykam patykiem nieba

Wnioskodawca: Bogusława Badowska-Worowska, 
szacunkowy koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: 
Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, 
przy ul. Piłsudskiego 15.



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

Projekt „Dotykam Patykiem Nieba” to realizacja 
działań terapeutycznych prowadzonych bezpośred-
nio z dziećmi (w tym z dziećmi niepełnosprawnymi) 
w zakresie zapobiegania Syndromu Deficytu Natury 
(SDN), w formie zajęć w plenerze, oraz warsztaty psy-
choprofilaktyczne dla rodziców w tym zakresie.

2005
Wołomińskie ścieżki

Wnioskodawca: Izabella Sasin, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: Gmina i Miasto Wołomin.
W ramach projektu zostanie przygotowany i prze-

prowadzony cykl 10 różnych tematycznie spacerów 
uzupełniony quizem tematycznym popularyzującym 
wiedzę przekazywaną w trakcie spacerów. Zadanie 
zakończy gra terenowa opracowana zgodnie z tema-
tyką przekazywaną w trakcie realizacji ww. zadań.

2006
Senior i Polska

Wnioskodawca: Teresa Borkowska, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Koło nr 1  
PZERiI w Wołominie, ul. Legionów 31A.
Zorganizowanie 4 wycieczek dla seniorów z Koła nr 

1 PZERiI w Wołominie do miast ściśle związanych  
z historią Polski oraz spotkań artystycznych z zespo-
łami ludowymi z różnych regionów Polski.

2007
Wycieczki integrujące seniorów 

 Lipinek i Zagościńca
Wnioskodawca: Urszula Zych, szacunkowy koszt: 

25 000,00 zł, miejsce realizacji: wycieczki na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej – Kazimierz Dolny  
i Ruciane-Nida.
Celem projektu jest integracja mieszkańców Lipinek 

i Zagościńca. W ramach projektu zaplanowano wy-
jazdy autokarowe do atrakcyjnych miejscowości na 
terenie Polski, wspólny pobyt seniorów, zwiedzanie 
zabytków, itp.

2008
Edukacja żywieniowa młodzieży  

– dobry start w zdrowe życie
Wnioskodawca: Dorota Dąbkowska, szacunkowy 

koszt: 21 500,00 zł, miejsce realizacji: szkoły podsta-
wowe na terenie Gminy Wołomin.
Zajęcia z młodzieżą w zakresie edukacji żywienio-

wej, mające na celu wyrobienie właściwych nawyków 
żywieniowych i umiejętnego wyboru prozdrowotnych 
produktów żywnościowych. Spotkania z rodzicami, 
warsztaty żywieniowe z młodzieżą, konkursy z wiedzy 
o żywieniu człowieka. 

2009
Przedszkolaki zdrowo jedzą  

– edukacja żywieniowa przedszkolaka
Wnioskodawca: Dorota Dąbkowska, szacunkowy 

koszt: 20 000,00 zł, miejsce realizacji: przedszkola  
w gminie Wołomin.
Projekt zakłada zajęcia z dziećmi w formie pogada-

nek i warsztatów dotyczących wyrobienia właściwych 
nawyków żywieniowych i umiejętności wyboru proz-
drowotnych produktów żywnościowych.

2010
Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią

Wnioskodawca: Monika Włodarczyk, szacunkowy 
koszt: 20 000,00 zł, miejsce realizacji: Szkoła Podsta-
wowa nr 4 z Odziałami Integracyjnymi im. Marynarki 
Wojennej RP w Wołominie, przy ul. 1 Maja 19.
„Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią” to 

forma zdrowej i aktywnej zabawy dla uczniów szkół 
podstawowych o Puchar „Super czwórki”. Ma na celu 
odciągnięcie młodzieży od biernego spędzania czasu 
w świecie mediów, a poprawę bezpośredniej komuni-
kacji z rówieśnikami. 

2011
Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach

Wnioskodawca: Katarzyna Pazio, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: skwer im. Zofii i Jana 

Mucharskich przy ul. Miłej w Duczkach.
Projekt zakłada organizację koncertu piosenek lat 

70-tych i 80-tych, m.in. Anny Jantar i Ireny Jarockiej. 
Wydarzenie zostanie zorganizowane w niedzielne 
wrześniowe popołudnie na skwerze im. Zofii i Jana 
Mucharskich, przy ul. Miłej w Duczkach.

2012
Wołomińskie przedszkolaki widzami  

teatrów warszawskich
Wnioskodawca: Agnieszka Nowicka, szacunkowy 

koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Przedszkole 
nr 5 im. Kota w butach, ul. Broniewskiego 2, Wołomin.
Projekt polega na uczestniczeniu dzieci w wieku 

przedszkolnym (z przedszkola i z gminy Wołomin) 
w przedstawieniach teatralnych w warszawskich te-
atrach adresowanych do dzieci. 

2013
Seniorze! – Polska jest ciekawa

Wnioskodawca: Elżbieta Pierzchalska, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Miejski Dom 
Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7
Projekt zakłada organizację jednodniowej wyciecz-

ki krajoznawczej dla seniorów do Kozłówki i Lublina. 
Celem projektu jest zwiedzanie ciekawych miejsc  
w Polsce, pogłębienie wiedzy o Polsce, poznawanie 
uroków naszego kraju – Polska jest ciekawa.

2014
Przegląd piosenki autorskiej

Wnioskodawca: Danuta Michalik, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: Izba Muzealna Wo-
diczków przy al. Armii Krajowej 43, Wołomin.
Projekt „Przegląd piosenki autorskiej” zakłada re-

alizację 10 koncertów muzycznych. Do Wołomina 
zaproszeni zostaną artyści znani z różnych scen pio-
senki autorskiej i poezji śpiewanej. Najwyższej klasy 
artyści, tworzący utwory z pogranicza poezji śpiewa-
nej, piosenki aktorskiej, a także piosenki kabaretowej. 

2015
Podwieczorki muzyczne dla dzieci

Wnioskodawca: Danuta Michalik, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: Izba Muzealna Wo-
diczków przy al. Armii Krajowej 43, Wołomin.
Projekt „Podwieczorki muzyczne dla dzieci” zakłada 

realizację 10 koncertów – spotkań muzycznych dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Dzieci uczestniczące w spotkaniach poznają utwory 
wybitnych klasyków muzyki poważnej i ich dorobek 
artystyczny.  Animatorzy połączą każde wydarzenie  
z nauką tańców i zabawą.

2016
Zielony Bieg Rodzinny

Wnioskodawca: Kinga Szczypkowska, szacunko-
wy koszt: 20 000,00 zł, miejsce realizacji: ul. Mic-
kiewicza/Kościelna, Kościelna, Legionów, Wileńska,  
al. Niepodległości, Lipińska, Legionów, Kościelna, 
Kościelna/Mickiewicza.
Zielony Bieg Rodzinny to propozycja dla wszystkich 

chętnych, niezależnie od wieku. Dla młodzieży (od 
2008 r.) i osób dorosłych bieg główny – 5 km. Dla 
dzieci biegi od 100 m do 800 m. Każdy kto ukończy 
bieg otrzyma medal, a najlepsi w swoich kategoriach 
wiekowych puchary. 

2017
Śpiewać każdy może – muzyką łączmy pokolenia
Wnioskodawca: Halina Wojakowska, szacunkowy 

koszt: 16 000,00 zł, miejsce realizacji: Park im. Boh-
dana Wodiczki przy ul. Moniuszki, Pasaż w ul. Miesz-
ka I (przy szkole), sale w Zespole Szkół nr 3.
W ramach projektu planujemy zorganizować dwa 

koncerty plenerowe poprzedzone warsztatami dla 
członków wołomińskich chórów. Każdy z koncertów 
będzie proponował inny rodzaj muzyki oraz odbędzie 
się na innym terenie (w innej dzielnicy miasta). Celem 
projektu jest uczczenie rocznicy 100-lecia Wielkiej Bi-
twy Warszawskiej.

2018
Aktywne 45+ (konsultacje fizjoterapeutyczne, 

zajęcia ogólnorozwojowe, zabiegi)
Wnioskodawca: Anna Boniecka, szacunkowy koszt: 

23 250,00 zł, miejsce realizacji: Fenix Medical Fit-
ness, przy ul. Przeskok 2 w Wołominie.
Celem projektu jest usprawnienie mieszkańców 

Gminy Wołomin powyżej 45 roku życia i polepsze-
nie ich funkcjonowania w życiu codziennym. Osoby 
uczestniczące w projekcie zostaną skonsultowane 
przez fizjoterapeutę i zakwalifikowane do określonych 
aktywności w zależności od chorób, dolegliwości  
i możliwości.

2019
Widzieć sercem

Wnioskodawca: Barbara Ługowska, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Żelazowa 
Wola, Arkadia, Nieborów, Białystok, Warszawa.
Założeniem projektu jest integracja i aktywizacja 

osób niepełnosprawnych. Zorganizowane cztery wy-
jazdy integracyjno-kulturalno-krajoznawcze do pięk-
nych i ciekawych miejsc w Polsce, takich jak: Żela-
zowa Wola, Nieborów, Arkadia, Białystok dla osób 
niewidomych i słabo widzących zrzeszonych w Pol-
skim Związku Niewidomych Kole Terenowym w Wo-
łominie.

2020
Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej

Wnioskodawca: Katarzyna Jarzębska, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Szkoła Podsta-
wowa w Czarnej, ul. Witosa 52.
Założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań 

plastycznych oraz kształcenie z zakresu robotyki 
mieszkańców gminy Wołomin. Warsztaty z robotyki 
mają na celu ukierunkowanie wirtualnych zaintereso-
wań najmłodszych mieszkańców Wołomina oraz po-
kazanie im ciekawego, a jednocześnie praktycznego i 
bezpiecznego wykorzystania dostępnych technologii. 

2021
Muzyczna integracja mieszkańców

Wnioskodawca: Dominik Kozaczka, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: sala konferen-
cyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”, al. Armii 
Krajowej 64/1, Wołomin.
Projekt zakłada organizację czterech/pięciu spotkań 

integracyjnych przy muzyce. Na każdym spotkaniu 
będzie grany inny rodzaj muzyki, przy którym będą 
się integrować mieszkańcy Osiedla Nafta i najbliż-
szych osiedli. 

2022
Miasteczko Wołomin

Wnioskodawca: Paweł Kocik, szacunkowy koszt: 25 
000,00 zł, miejsce realizacji: teren starej elektrowni 
przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie, teren Hufca 
Wołomin przy ul. Długiej 34 w Wołominie.
Miasteczko Wołomin to inicjatywa dla wszystkich, 

którzy chcą czegoś więcej. Przestrzeń dla pomysłów, 
otwartości, dobrej rozrywki i nowej jakości w naszym 
mieście. Projekt polega na zorganizowaniu dwóch 
wydarzeń kulturalnych – koncertu i wieczornego se-
ansu filmowego.

2023
„Życie zaczyna się po 40-stce”  
Amatorski teatr dla dorosłych

Wnioskodawca: Anna Kanclerz, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: Miejski Dom Kultury 
w Wołominie, ul. Mariańska 7.
Amatorski teatr dla dorosłych mający na celu ak-

tywować dojrzałych mieszkańców gminy Wołomin. 
Oferujący w swoim zakresie różne formy warsztato-
we scenicznej aktywności: praca z ciałem i głosem, 
improwizacje, rozgrzewki i gry ruchowo-głosowe. 
Projekt składający się z cyklicznych spotkań z cho-
reografami, reżyserami, aktorami, trenerami rozwoju 
osobistego itp.
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2024
Wakacyjne kino letnie

Wnioskodawca: Agnieszka Koza, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: ul. Miła 
10 w Duczkach.
Wakacyjne kino letnie to świetna okazja do 

obejrzenia filmu inaczej niż zwykle. Na leżaku, 
kocu, na leżąco, na stojąco. Celem projektu jest 
integracja mieszkańców, ideą jest organizacja 
tego wydarzenia w taki sposób, by odpowiadało 
ono potrzebom wszystkich mieszkańców, oprócz 
integracji celem organizowanych spotkań jest po-
łączenie przyjemnego z pożytecznym. 

2025
Wycieczki integrujące mieszkańców Duczek 

i sąsiednich miejscowości 
Wnioskodawca: Monika Klimek, szacunkowy 

koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: wycieczki 
do miejscowości w różnych rejonach Polski.
Celem projektu jest integracja mieszkańców 

Duczek. W ramach projektu zaplanowano wyjaz-
dy autokarowe do atrakcyjnych miejscowości na 
terenie Polski. Wycieczki mają na celu wspólny 
pobyt mieszkańców, a zarazem zwiedzanie za-
bytków, skansenu czy innego miejsca godnego 
obejrzenia i zwiedzenia.

2026
Aktywna rodzina

Wnioskodawca: Magdalena Filaber, szacunko-
wy koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: otwar-
ta przestrzeń Gminy Wołomin.
Aktywna rodzina to pomysł na to, by w gronie 

rodzin z dziećmi właściwie w każdym wieku wyjść 
w przestrzeń otwartą i pokazać, że warto razem 
atrakcyjnie i wesoło spędzać czas. Celem projek-
tu jest integracja mieszkańców ze szczególnym 
nastawieniem na rodziny z dziećmi, ale też po-
kazanie pozytywnej strony Wołomina i naszych 
mieszkańców.

2027
Klub rodzinny Mamy Wołomin  

– bezpłatne spotkania dla rodziców i opieku-
nów z dziećmi w wieku 0-12 lat

Wnioskodawca: Magdalena Filaber, szacunko-
wy koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: otwar-
ta przestrzeń Gminy Wołomin.
Cykl bezpłatnych spotkań dla rodzin, ze szcze-

gólnym nastawieniem na rodziców z dziećmi od 
0 do 12 lat, o charakterze edukacyjnym oraz in-
tegracyjnym. Projekt polega na udostępnieniu 
przestrzeni przygotowanej dla małych dzieci i ich 
opiekunów, organizowaniu warsztatów, wykładów, 
zajęć dla rodzin z dziećmi, spotkań tematycznych 
oraz otwartych spotkań integracyjnych przezna-
czonych dla mieszkańców Wołomina, częściowo 
współorganizowanych przez nich samych. 

2028
Akademia biegania w Wołominie

Wnioskodawca: Kamil Krauze, szacunkowy 
koszt: 23 200,00 zł, miejsce realizacji: OSiR  
w Wołominie, ul. Korsaka 4; Zespół Szkoł nr 3  
w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1.
Projekt zakłada możliwość dobrego i bezpiecz-

nego startu dla początkujących biegaczy. Dla za-
awansowanych biegaczy jest szansą na optymal-
ny i skutecznie ukierunkowany rozwój. Dla tych, 
którzy cały czas się rozwijają jest dobrą opcją 
dla urozmaicenia metodyki treningowej i spędze-
nia czasu w grupie pod okiem doświadczonego 
trenera.

2029
Tanecznym krokiem lat 60 i 70

Wnioskodawca: Magdalena Zych, szacunko-
wy koszt: 23 000,00 zł, miejsce realizacji: plac 
w obrębie ulic Wiosennej, Złotej i Kopernika  
w Wołominie.

Celem projektu jest zorganizowanie prawdziwej 
potańcówki rodem z lat 60-tych XX wieku. Taniec 
łączy i uzdrawia. Poznajmy się bliżej w rytmach 
klasycznego rocka, disco i buggie. W ramach 
projektu zostanie zorganizowana impreza tanecz-
na: integracyjna i sąsiedzka, zabawa z przebra-
niem i stylizacją, catering oraz inne atrakcje.

2030
Sławkowy klub juniora

Wnioskodawca: Monika Godlewska, szacunko-
wy koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Woło-
min, ul. Laskowa 4 (wynajęty lokal).
Projekt zakłada kontynuację Sławkowego klubu 

juniora w 2020 roku, którego działalność rozpo-
częła się w marcu 2019 roku na Osiedlu Sławek. 
Projekt ma za zadanie zbudowanie społeczno-
ści lokalnej, która wspólnie będzie uczestniczyła  
w zajęciach, warsztatach, zabawach i zorganizo-
wanych wydarzeniach. 

2031
Sławkowy klub seniora

Wnioskodawca: Monika Godlewska, szacunko-
wy koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Woło-
min, ul. Laskowa 4 (wynajęty lokal).
Projekt zakłada kontynuację Sławkowego klubu 

seniora w 2020 roku, którego działalność rozpo-
częła się w marcu 2019 roku na Osiedlu Sławek. 
Projekt ma za zadanie zbudowanie społeczno-
ści lokalnej, która wspólnie będzie uczestniczyła  
w zajęciach, warsztatach, zabawach i zorganizo-
wanych wydarzeniach. 

2032
Znani sportowcy w Wołominie

Wnioskodawca: Piotr Sikorski, szacunkowy 
koszt: 15 000,00 zł, miejsce realizacji: teren 
OSiR Huragan w Wołominie, działka ew nr 147/9, 
obręb Wołomin-27.
Projekt zakłada organizację cyklu trzech spo-

tkań z czynnymi i byłymi znanymi sportowcami, 
które odbędą się na terenie OSiRu w Wołominie. 
Celem projektu jest propagowanie sportu wśród 
młodzieży. Znani sportowcy przedstawią swoją 
karierę i opowiedzą o sukcesach. 

2034
III Kulturalne wtorki w Klubie Seniora  

„Słoneczna”
Wnioskodawca: Karol Cudny, szacunkowy 

koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Klub Se-
niora „Słoneczna”, ul. Wileńska 88, Wołomin.
III Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słonecz-

na” to kontynuacja udanego cyklu koncertów  
w Klubie Seniora „Słoneczna”. Koncerty cieszą 
się ogromną popularnością i stały się ważnym 
elementem kalendarza kulturalnego nie tylko dla 
seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców Osie-
dla Niepodległości. W 2020 roku planowanych 
jest 10 koncertów słowno-muzycznych w różno-
rodnej stylistyce i dla odbiorców w każdym wieku.

2035
Festyn „Imieniny Sławka”

Wnioskodawca: Maciej Łoś, szacunkowy koszt: 
25 000,00 zł, miejsce realizacji: działka na zbie-
gu ulic Złota/Wiosenna, działka ew nr 273, obręb 
Wołomin-15.
Intencją zorganizowania festynu „Imieniny Sław-

ka” jest integracja mieszkańców osiedla wokół 
działań kulturalnych, prezentacja umiejętności 
artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z te-
renów naszego miasta, np. poprzez blok progra-
mowy w trakcie festynu zatytułowany „Wołomin 
też ma talent”.

Wołomin: Odnowa
3001

Zakup samochodu dla OSP Wołomin
Wnioskodawca: Dominik Szuba, szacunkowy 

koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: OSP Wo-
łomin, ul. Żelazna 8/10, Wołomin.
Celem projektu jest podniesienie bezpieczeń-

stwa mieszkańców miasta i gminy Wołomin.  
W ramach projektu zostanie zakupiony specja-
listyczny samochód lekki, który posłuży do ga-
szenia pożarów na terenie objętym Gminnym 
Programem Rewitalizacji oraz na całym obszarze 
Gminy Wołomin. 

3003
Spacer z jogą

Wnioskodawca: Małgorzata Piłkowska, szacun-
kowy koszt: 2 000,00 zł, miejsce realizacji: Park 
im. Bohdana Wodiczki, ul. Moniuszki w Wołominie.
Zacznij swoją przygodę z jogą! Chciałbyś, ale 

nie masz śmiałości? Niezobowiązująco, w parku, 
bez karnetu, ale profesjonalnie. Cykl sobotnich 
zajęć, maj/czerwiec 2020, 8 sobót, godzinne za-
jęcia jogi „na trawie” pod okiem wykwalifikowanej 
instruktorki i propagatorki zdrowego trybu życia. 

3004
Tężnia solankowa w trosce  

o zdrowie mieszkańców Wołomina
Wnioskodawca: Tadeusz Tymiński, szacunkowy 

koszt: 140 000,00 zł, miejsce realizacji: planowa-
ny park kieszonkowy Daszyńskiego/Miła, działka 
ew. nr 97, obręb 23-Wołomin.
Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa 

tężni solankowej w obszarze rewitalizacji. Miejsca 
odpoczynku, integracji oraz aktywnej inhalacji 
zdrowotnych aerozoli. Przy tężni umieszczone zo-
staną ławeczki oraz roślinność – tak, aby zmak-
symalizować efekt leczniczy i polepszyć samopo-
czucie naszych mieszkańców. 

3005
XVI Wołomiński Zlot Pojazdów  

Zabytkowych w sercu Wołomina
Wnioskodawca: Karol Boński, szacunkowy 

koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Plac 3 Maja 
w Wołominie.
Zlot co roku przyciąga wielu gości z całej Polski 

oraz samych mieszkańców Wołomina. W 2020 
roku planowany jest specjalny koncert na Placu 
3 Maja i zakontraktowanie gwiazdy z lat 80-tych. 
Ponadto zaplanowano prezentację samochodów 
na Placu 3 Maja, konkursy z nagrodami oraz po-
dróż zabytkowym autobusem dla osób, które nie 
posiadają w swoim garażu szacownego klasyka. 

3006
W magicznym ogrodzie Kota w butach

Wnioskodawca: Agnieszka Nowicka, szacun-
kowy koszt: 139 954,00 zł, miejsce realizacji: 
Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, 
ul. Broniewskiego 2.
Projekt zakłada stworzenie w ogrodzie przed-

szkolnym stref do nauki przez samodzielne do-
świadczanie i kreatywne zabawy – domki dla 
dzieci (domek nr 1 – zabawy z wodą, doświad-
czenia, zabawy w dom, czynności codzienne; 
domek nr 2 – zabawy manipulacyjne, konstruk-
cyjne, zabawki w formie warsztatu, zabawa na-
rzędziami; szklarnia – działania ogrodnicze). 
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3007
Świat kultury otwarty dla Seniorów

Wnioskodawca: Elżbieta Rozbicka, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Miejski 
Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7.
Projekt zakłada cykl spotkań ze znanymi oso-

bami ze świata kultury, które będą się odbywały 
raz w tygodniu. Celem projektu jest przekazanie 
zgromadzonym ciekawych informacji ze świata 
kultury i nie tylko. Projekt kierowany jest do słu-
chaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (250 osób) oraz mieszkańców Wołomina.

3008
Wypożyczalnia gier planszowych

Wnioskodawca: Luiza Rawska, szacunkowy 
koszt: 8 000,00 zł, miejsce realizacji: Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32.
Celem projektu jest stworzenie Darmowej Wy-

pożyczalni Gier Planszowych. Adresaci projektu 
to amatorzy gier planszowych oraz ci, którzy ni-
gdy nie grali – a chcieliby spróbować. W ramach 
projektu zostaną zakupione najpopularniejsze 
gry planszowe (z list bestsellerów). Zakup kilku-
dziesięciu gier planszowych i udostępnienie ich 
w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
zapewni dostęp do wielu wartościowych pozycji 
wszystkim mieszkańcom Wołomina.

3009
Kolorowe życie seniora

Wnioskodawca: Michał Żero-Gospodarczyk, 
szacunkowy koszt: 36 500,00 zł, miejsce reali-
zacji: siedziba PZERiI oraz Senior Plus, ul. Legio-
nów 31, Wołomin.
Celem projektu jest ożywienie budynku,  

w którym mieści się siedziba PZERiI oraz Senior 
Plus. W ramach projektu powstanie duży neon 
nad wejściem do obu klubów – np. napis „Cen-
trum seniora”. Dodatkowo, na ścianie od strony  

ul. Lipińskiej (przed wejściem do policji) powsta-
nie mural przedstawiający wesołych, kolorowych 
seniorów.

3010
Biblioteka pod chmurką

Wnioskodawca: Aleksander Turek, szacunkowy 
koszt: 77 500,00 zł, miejsce realizacji: dziedzi-
niec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nał-
kowskiej w Wołominie.
Zagospodarowanie przestrzeni dziedzińca bi-

blioteki w sposób pozwalający na relaks i odpo-
czynek w centrum miasta. Projekt zakłada po-
stawienie donic z drzewami wzdłuż elewacji od 
strony dziedzińca, nasadzenia wzdłuż murków 
okalających dziedziniec i postawienie kilku ład-
nych ławek - pomiędzy drzewami oraz w pobliżu 
altany śmietnikowej wysłoniętej pergolą.

3011
Dobry klimat Wołomina

Wnioskodawca: Krzysztof Kozłowski, szacunko-
wy koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: ścisłe 
centrum Wołomina, na terenach gminnych. Pro-
ponowane miejsca: okolice skrzyżowań ul. Le-
gionów z Ogrodową, Kościelną, Wileńską i War-
szawską, ul. Kościelnej z Przechodnią (pomiędzy 
Wileńską a Księgarnią Religijną), Zielony Skwer 
przy ul. Kościelnej 17.
Wyobraź sobie centrum Wołomina, gdzie popo-

łudniami sympatyczni ludzie grają mini koncerty 
uliczne, uśmiechają się do ludzi i życzą miłego 
dnia. Gdzieś na ulicy czy skwerze niespodziewa-
nie słyszysz Stare Dobre Małżeństwo, Metallicę, 
Czerwone Gitary czy coś w stylu country lub 
„nadmorskiej grupy z Peru”. Robi się przyjemnie, 
więc chcesz częściej przychodzić do centrum 
miasta, by poczuć dobry, zmieniający się klimat 
miasta - „Dobry klimat Wołomina”.

3012
Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętnia-

jącej Psa Miśka
Wnioskodawca: Jacek Mościcki, szacunkowy 

koszt: 45 000,00 zł, miejsce realizacji: Minipark 
na rogu Legionów i Warszawskiej w Wołominie, 
działka ew. nr 107, obręb 28-Wołomin.
W ramach projektu zostanie wykonana i zainsta-

lowana w miniparku (j.w), odlana z brązu, natural-
nej wielkości rzeźba psa Miśka. Celem projektu 
jest upamiętnienie psa Miśka, zwanego także 
Szeryfem, a umiejscowienie rzeźby w przestrze-
ni publicznej pozwoli zachować w ich pamięci  
i przestawić młodszym mieszkańcom tego wyjąt-
kowego zwierzaka, który stał się naszą lokalną 
miejską legendą.

3013
Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

Wnioskodawca: Anna Kanclerz, szacunkowy 
koszt: 25 000,00 zł, miejsce realizacji: Plac 3 Maja 
w Wołominie, ul. Kościelna.
Aktywne i radosne spędzenie weekendu wraz 

z całą rodziną na zakończenie lata – połączenie 
Międzynarodowego Dnia Tańca i Międzynarodo-
wego Dnia Uśmiechu, aktywacja mieszkańców 
Centrum Wołomina m.in. pokazy tańca grup ta-
necznych, prowadzone warsztaty przez kluby  
i trenerów z terenu gminy, animacja uliczna dla 
dzieci i dorosłych, propagowanie prozdrowot-
nych właściwości uśmiechu i ruchu w tym tańca, 
pokazy zaproszonych zespołów tanecznych, pa-
rada taneczna ulicami centrum Wołomina.

SPOŁECZNE WNIOSKI
DO BUDŻETU GMINY WOŁOMIN 2020!

5 CZERWCA - 1 LIPCA                       GLOSUJ.WOLOMIN.ORG

B U R M I S T R Z  W O Ł O M I N A  E L Ż B I E TA  R A D W A N
Z A P R A S Z A  D O  G Ł O S O W A N I A  N A

Harmonogram opłat za odpady komunalne na 2019 r.

marzec, kwiecień
maj, czerwiec do 15 maja

do 15 sierpnia

do 15 listopada

lipiec, sierpień,
wrzesień

październik
listopad
grudzień

Terminy opłat za odbiór śmieci
Przypominamy, że 15 maja br. minął termin płatności za odbiór śmieci  
za okres od 1 marca do 30 czerwca 2019. Wszystkim, którzy nie dokonali  
jeszcze powyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przypominamy o tym obowiązku.

Regulując niezwłocznie zaległe opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi uniknie-
cie Państwo dodatkowych kosztów związanych 
z wysłanym upomnieniem. Opłat można dokony-
wać przelewem bankowym, w kasie Urzędu Miej-
skiego oraz przekazem pocztowym.
Przypominamy, że od tego roku opłat dokonuje-

my kwartalnie, do piętnastego dnia środkowego 
miesiąca danego kwartału. Kolejne terminy opłat 
to 15 sierpnia i 15 listopada 2019 r.

BI O Plasti k Papie r
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Nabór wniosków na mieszkania gminne
Przypominamy, że od 1 czerwca do 30 września br. można składać wnioski  
o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin.

Lokale te mogą być wynajmowane osobom, 
które spełniają poniższe warunki:
1.  są bezdomne lub pozostają w trudnych warun-

kach mieszkaniowych, tj. są najemcami bądź 
zamieszkują za zgodą wynajmującego w loka-
lu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 
5 m2 powierzchni łącznej pokoi, a także osoby 
zamieszkujące w pomieszczeniach nienadają-
cych się na stały pobyt ludzi w rozumieniu pra-
wa budowlanego;

2.  osiągają dochód nieprzekraczający minimum 
dochodowego;

3.  wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozo-
stająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub 
inna osoba zgłoszona do wspólnego zamiesz-
kania nie posiada tytułu prawnego do innego 
lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości;

4.  są mieszkańcami Gminy Wołomin.

Ossów – Pawilon zamiast muzeum?  
MON zmienia plany i brnie w prowizorkę

Niestety wiele wskazuje na to, że na setną rocznicę Cudu nad Wisłą MON chce postawić w Ossowie  
tylko prowizoryczną konstrukcję, a nie – jak wielokrotnie obiecywano – Muzeum Bitwy Warszawskiej  
z prawdziwego zdarzenia. Aby temu zapobiec burmistrz Elżbieta Radwan zwróciła się już do prezydenta  
i premiera. Chcemy, aby dotrzymano obietnic sprzed dwóch lat, a prowizorkom mówimy stanowcze „nie”.

Przypomnijmy – 14 sierpnia 2017 r. ówczesny 
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz 
podpisał list intencyjny dotyczący współpracy  
z wojewodą, starostą oraz gminami Wołomin  
i Zielonka dotyczący otwarcia muzeum, które 
miało stać się „pomnikiem na miarę całej cywili-
zacji zachodniej”. Podobne zapewnienia składał 
również następny Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak. Słyszeliśmy też o wywłasz-
czeniach za godziwe pieniądze. 
Rozpoczęcie budowy miało nastąpić wiosną 

2018 r. Jako gmina przez dwa lata prowadziliśmy 
prace przygotowawcze, projektowe, kompletowa-
liśmy niezbędną dokumentację techniczną. Prze-
prowadziliśmy szereg uzgodnień z mieszkańcami 
oraz zespołem architekta Czesława Bieleckiego 
przygotowującego realizację inwestycji. Niestety 
po stronie MON prace stały w miejscu, choć wielo-
krotnie wyrażaliśmy niepokój, czy zdążymy, skoro 
nie wbito jeszcze nawet przysłowiowej łopaty. 
Dopiero w ostatnich dniach MON powiedział wy-

raźnie, co zamierza. Przedstawiciele resortu pod 
koniec maja poinformowali nas, że do sierpnia 
2020 r. zamierzają zbudować w Ossowie… tylko 
pawilon, który na dodatek wewnątrz do tego czasu 
nie zostanie nawet wykończony. Usłyszeliśmy też, 
że prace nad całym Muzeum mogą trwać nawet 
przez kolejne 10 lat. A dodatkowo od gminy zażą-
dano przekazania – najlepiej natychmiast – działki 
na której stoi strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nie na to się umawialiśmy. Jak zauważyła Pani 

Burmistrz Elżbieta Radwan, pawilon to my już 
w Ossowie mamy. „Mieszkańcy chcą tego mu-
zeum, ale muzeum godnego. To jest tak ważne, 
zróbmy coś razem. (…) To się po prostu tym po-
ległym żołnierzom należy. Apeluję w imię zdro-
wego rozsądku i w imię wspólnoty narodowej” 
– przekonywała podczas sesji Rady 30 maja br.
Nasza gmina zrobiła w tej sprawie wszystko, 

co do niej należało. Urzędnicy Gminy Wołomin 
wkładali w ten projekt nie tylko swój wysiłek, ale 

nawet serca po to, aby mógł on zostać zrealizo-
wany. Przez dwa lata pomagaliśmy, ponaglaliśmy 
i przygotowywaliśmy się do do tego wielkiego  
i bardzo ważnego dla nas projektu, jakim miało 
stać się Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
w Ossowie – godne upamiętnienie wielkiego 
zwycięstwa Polaków nad bolszewikami. Zawsze 
wychodziliśmy naprzeciw oczekiwaniom przed-
stawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Mu-
zeum Wojska Polskiego i innych instytucji zaan-
gażowanych w ten projekt. 
Bo jeśli nie teraz, na setną rocznicę bitwy, to kie-

dy? Chcemy dopilnować, aby publicznie złożone 
obietnice zostały dotrzymane, bo na razie widzimy, 
że MON wycofuje się z nich rakiem. Dlatego Pani 
Burmistrz w ostatnich dniach w liście do prezyden-
ta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawiec-
kiego zaapelowała o „osobiste zaangażowanie  
i nadzór nad budową Muzeum Bitwy Warszaw-
skiej 1920, które będzie pomnikiem bohaterstwa 
obrońców naszej Ojczyzny, a jednocześnie nowo-
czesną placówką na miarę XXI wieku”.
17 czerwca br. podczas spotkania z wołomińskimi 

Radnymi architekt Czesław Bielecki – autor wybra-
nej w 2017 roku koncepcji Muzeum twierdził, że „Mi-

nisterstwo ma zabezpieczone na ten rok i następny 
80 mln. Ktokolwiek mówi coś innego, mówi nie-
prawdę. (…) To co wam proponują to jest inwestycja 
za około dwadzieścia parę milionów.” W dalszej czę-
ści swojego wystąpienia mówił, także że „decydenci 
ministerialni chcą samymi słowami wymusić na sa-
morządzie Wołomina podjęcie uchwały w ciemno.” 
Ci, którzy stawili tu opór bolszewikom mieli od-

wagę i wyobraźnię. Nawet śladu odwagi cywilnej 
i rozumienia patriotyzmu nie widzimy natomiast 
w działaniach kierownictwa Muzeum Wojska Pol-
skiego - powiedział Czesław Bielecki.
„100-lecie Bitwy Warszawskiej domaga się god-

nego upamiętnienia bohaterskich czynów Pola-
ków. Wierzę, że przy wspólnym wysiłku uda nam 
się w ciągu najbliższych miesięcy doprowadzić do 
tego, że ten wyczekiwany pomnik pamięci powsta-
nie. Jesteśmy to wszyscy winni bohaterom tamtych 
dni, sobie samym, a także naszym dzieciom i wnu-
kom” – napisała w liście Elżbieta Radwan.
Niestety nie możemy Państwu pokazać żadnej 

wizualizacji nowego pomysłu MON, a to dlatego, 
że do tej pory władzom gminy jej nie pokazano. 
O wszystkich ustaleniach w tej sprawie będziemy 
Państwa oczywiście informować na bieżąco.

Druk wniosku można pobrać w Centrum Obsłu-
gi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie, 
ul. Ogrodowa 4, (na parterze), lub ze strony in-
ternetowej www.wolomin.org – zakładka – Twój 
Samorząd/Lokale mieszkalne.
Wniosek zawiera:

–  wykaz osób wskazanych przez wnioskodawcę 
do wspólnego z nim zamieszkania,

–  opis warunków mieszkaniowych wnioskodawcy,
–  inne informacje niezbędne do oceny sytuacji 

życiowej wnioskodawcy,
–  deklarację o wysokości dochodów wszystkich 

członków gospodarstwa domowego z okresu 3 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

– oświadczenie o stanie majątkowym,
–  oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego 

do innego lokalu położonego w tej samej lub 
pobliskiej miejscowości.
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Bezpłatna 
sterylizacja  
psów i kotów

Właściciele psów i kotów, którzy  
mieszkają w gminie Wołomin 
mogą skorzystać z możliwości 
wykonania zabiegu bezpłatnej 
sterylizacji w lecznicy 
weterynaryjnej w Wołominie 
przy ul. Piłsudskiego 38.

Świadczenie obejmuje: wizytę kwalifikującą, wy-
konanie standardowego zabiegu sterylizacji/ka-
stracji w narkozie infuzyjnej, zapewnienie zwierzę-
ciu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia  
z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólo-
wego i antybiotyku, wizytę kontrolną obejmującą 
badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowa-

nego przez gminę Wołomin jest: wypełnienie 
przez właściciela zwierzęcia (w dwóch egzem-
plarzach) wniosku o sfinansowanie sterylizacji 
suk i kotek oraz kastracji psów i kotów, okazanie 
dowodu tożsamości, okazanie książeczki zdro-
wia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia, w przy-
padku psów wymagane jest, aby pies posiadał 
aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
Akcja prowadzona jest przez Urząd Miejski  

w Wołominie do 31 marca 2020 r. lub do wyczer-
pania środków finansowych.
Gmina nie finansuje zabiegów przygotowują-

cych zwierzę do zabiegu (np. badanie krwi, odro-
baczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowe-
go leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań 
wynikających np. z samookaleczenia się zwierzę-
cia z powodu niedopilnowania przez właściciela 
(wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia 
na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika poopera-
cyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.
Ważne:

•  Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być  
w trakcie cieczki/rui.

•  Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć 
przynajmniej 2 tygodnie.

•  Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie nale-
ży karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę 
do picia.

•  Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych 
przekazanych przez lekarza weterynarii.

Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby 
koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewo-
żone były w transporterach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod  

nr tel. 22 763 30 98.
Wniosek do sterylizacji można pobrać ze strony 

wolomin.org lub pobrać w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego (pok. 20).

Wołomin na Europejskim 
Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach

W dniach 13-15 maja burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan  
wraz z przedstawicielami gminy i gminnych spółek wzięła udział  
w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach.  
To najważniejsze gospodarcze wydarzenie w Polsce.

Wołomin aktywnie 
włączył się to wydarze-
nie od lat będące jed-
nym z najważniejszych 
Kongresów o tematyce 
gospodarczej. Stoisko 
naszej Gminy wymie-
niane było jako jedno 
z najpiękniejszych sto-
isk Kongresu. Udział 
przedstawicieli miasta 
i gminy w imprezie  
o takiej randze jak 
Europejski Kongres 
Gospodarczy to jasny 
i czytelny sygnał, że 
Wołomin jest w samym 
centrum, gdzie rozma-
wia się o najważniej-
szych sprawach o za-
sięgu ogólnopolskim  
i samorządowym. 
Wkład wołomińskiego samorządu w ogólno-

polską dyskusję został zauważony m.in. poprzez 
zaproszenie Pani Burmistrz Elżbiety Radwan  
w skład panelistów w debacie na temat gospo-
darki odpadami. Wielokrotnie wcześniej Elżbieta 
Radwan wypowiadała się w tej sprawie w imie-
niu samorządów, organizowała debaty i podej-
mowała działania między innymi kierując pisma 
do Premiera, czy Ministra Środowiska, w których 
proponowała konkretne rozwiązania. Także tym 
razem Pani Burmistrz przedstawiła zagadnienie 
z punktu widzenia samorządowców i zapropono-
wała rozwiązanie służące zahamowaniu wzrostu 
kosztów odbioru odpadów.
W roku stulecia nadania praw miejskich, Woło-

min został zauważony przez większość uczestni-
ków Kongresu także dzięki wyjątkowemu, przy-
kuwającemu uwagę stoisku. Uwagę zwracał 
zabytkowy samochód, hostessy wystylizowane 

na lata 20-te i odpowiedni dla epoki anturaż.  
W ten sposób została pokazana nie tylko histo-
ria naszego Miasta, ale i to, jak dużo do zaofe-
rowania ma współcześnie. Otwiera się ono na 
nowe ścieżki rozwoju i zaznacza swoją obecność  
w polityce samorządowej, choćby poprzez ak-
tywne uczestnictwo w Stowarzyszeniu Metropolia 
Warszawa, skupiającym miasta i gminy z aglome-
racji warszawskiej, czy Związku Miast Polskich,  
w którym Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina 
jest Członkiem Zarządu. Jest to miasto ogromne-
go potencjału, które ma dużo do zaoferowania 
inwestorom, przedsiębiorcom i mieszkańcom.
Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym 

w roku 2019 miał dla Wołomina wymiar szczegól-
ny. Jak powiedziała Elżbieta Radwan burmistrz 
Wołomina: „Poruszane podczas debat kwestie 
to źródła inspiracji i wymiany doświadczeń. Je-

steśmy przekonani, że 
zaproponowane po-
mysły zapewnią moc-
ny impuls do jeszcze 
skuteczniejszych dzia-
łań na terenie miasta  
i gminy Wołomin. Dzię-
ki uczestnictwu w ta-
kich wydarzeniach mo-
żemy stale się rozwijać 
i zmieniać dla miesz-
kańców. Jesteśmy peł-
ni wiary w to, że Wo-
łomin może z dumą  
i bez kompleksów sta-
wać pośród najważ-
niejszych ośrodków 
polityki lokalnej, a na-
wet więcej – stawać 
się w swoim regionie 
liderem i przykładem”.



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

Wołomiński Klub Sportowy  
„Huragan” (1923-1975)

Pierwsze symptomy tworzenia się sportu w naszym mieście dały się zaobserwować 
w 1921r., choć naturalnie to, co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem kultury fizycznej,  
w Wołominie istniało już dużo wcześniej. Młodzi zwolennicy futbolu  
grali na podwórkach, placach i okolicznych łąkach. Wszystko odbywało się 
spontanicznie, bez żadnego przygotowania fizycznego i technicznego.

Stopniowo rozpoczęło się organizowanie dru-
żyn, którymi w Wołominie były „HURAGAN”  
i „KORONA” reprezentujące dzielnice „Parcela-
cja” i „Śródmieście”. Mecze rozgrywane były na 
jedynym boisku do gry w piłkę nożną – naprze-
ciwko obecnego stadionu, za torami, gdzie aktu-
alnie zlokalizowane są magazyny-hurtownie. 
Obserwując zauroczoną sportem wołomiń-

ską młodzież, doceniając jej ogromne zaanga-
żowanie i predyspozycje piłkarskie, spełniając 
jednocześnie jej prośby, z pomocą pospieszyli 
doświadczeni, wyrobieni społecznie i sportowo 
znakomici obywatele Wołomina: Włodzimierz 
Tiurin, Wiktor Niebyłowski, Marian Sarnacki,  
Alfred i Marian Burakowscy oraz Henryk i Ludwik 
Płońscy. To oni zwrócili się do władz miejskich 
z propozycją założenia klubu sportowego. Wnio-
sek uzyskał aprobatę. Młodzi piłkarze przyjęli to 
z wielkim entuzjazmem. Postanowiono, że przy-
szły klub przyjmie nazwę zwycięzcy meczu HU-
RAGAN-KORONA. Mecz wygrał HURAGAN i tą 
nazwę przyjęto. 
W 1923 r. klub został wpisany do rejestru Sto-

warzyszeń Sportowych a pierwszym jego preze-
sem został wybrany ówczesny burmistrz miasta 
inż. Mieczysław Czajkowski. W 1933 r. społe-
czeństwo Wołomina funduje klubowi historyczny 
sztandar-proporzec, który dumnie był noszony 
podczas wszystkich uroczystości państwowych  
i klubowych. W 1934 r. HURAGAN otrzymuje da-
rowiznę w postaci 3 ha gruntu z przeznaczeniem 
na boisko sportowe. Działka znajdowała się przy 
obszarze leśnym „Nasfetera”, przy ówczesnej ul. 
Długiej (dziś Legionów). Darczyńcą była Wacła-
wa Mossakowska, córka Henryka Konstantego 
Woyciechowskiego. Z chwilą zakończenia bu-
dowy boiska z jego ogrodzeniem i skromnymi 
urządzeniami sportowymi, powstają inne sekcje: 
lekkoatletyczna, siatkówka, koszykówka męska, 
strzelecka, tenisa ziemnego oraz kulturalno-
-oświatowa, której zadaniem było organizowanie 
imprez artystycznych i rozrywkowych przynoszą-
cych klubowi dochody na jego działalność. 
Sekcja piłki nożnej z przysłowiowego „podwórko-

wego kopciuszka” staje się jedną z najsilniejszych 
w okręgu warszawskim. W 1935 r. piłkarze (se-
niorzy) w imponującym stylu awansują do klasy 
„A”, a w 1937 r. osiągają awans do ówczesnej Ligi 
Okręgowej, najwyższej klasy na szczeblu okręgu. 
Niestety, radość zawodników, działaczy oraz sym-
patyków i kibiców trwała krótko. W 1938 r. nastę-

puje reorganizacja polegająca na zmniejszeniu 
ilości drużyn w LO z 12 do 8. Nasza drużyna zaj-
mując 8. lokatę musiała powrócić do klasy „A”. Na 
jej miejsce awansował zwycięzca klasy A. 
Zamykając dotychczasowy okres działalności 

klubu, tj. lata 1923-1939 (do wybuchu wojny) 
pragnę wymienić osoby kierujące HURAGAN-
-em, dzięki którym możliwe było codzienne jego 
funkcjonowanie i uprawianie przez młodzież 
sportu, zarówno piłki nożnej jak i innych dyscy-
plin. Są to: inż. Mieczysław Czajkowski, Stanisław 
Rydecki, Stanisław Lange, Kazimierz Toczek oraz 
Władysław Zgorzelski, który ponownie był preze-
sem klubu tuż po zakończeniu II wojny światowej, 
tj. w latach 1947-48. 
Po wybuchu wojny działalność sportowa zosta-

je zawieszona. Garstka członków przedwojen-
nego HURAGAN-u, którzy pozostali w mieście 
bądź powrócili z działań wojennych w wyniku de-
mobilizacji w 1941 r. postanowili, już w ramach 
konspiracji, odbudować sport w Wołominie. 
Powołany został konspiracyjny zarząd klubu na 
którego czele stanął Adolf Vogiel. Funkcjonował 
od końca 1941 r. do 1944 r. Zespół piłki nożnej 
jaki wówczas udało się stworzyć, przystępuje do 
konspiracyjnych rozgrywek „Niezłomni” prowa-
dzonych przez Konspiracyjny Warszawski OZPN. 
W walce z okupantem wielu zawodników, dzia-
łaczy i sympatyków klubu oddało swoje życie, 
było aresztowanych, skazanych na więzienie lub 
obozy koncentracyjne. Z okazji obchodów 70-le-
cia klubu w 1993 r., przypominając ich pamięć, 
na obelisku na terenie OSIR-u odsłonięta została 
tablica pamiątkowa. 
W kwietniu 1945 r. powołany zostaje nowy za-

rząd z prezesem Wiktorem Niebyłowskim. Odra-
dza się piłka nożna. W 1947 r. klub przystępuje 
do Federacji Sportowej Kolejarz. Umożliwia to 
stałe wsparcie – finansowe, rzeczowe oraz w po-
staci bezpłatnych przejazdów PKP – działalności 
klubowej. W 1948 r. grupa działaczy HURAGAN-
-u, po uzyskanym przez klub od miasta w wie-
czystą dzierżawę 6-hektarowego terenu na tzw. 
Glinkach, powołuje Społeczny Komitet Budowy 
Stadionu na czele z Mironem Cicheckim. Dzięki 
dużej aktywności ludzi dobrej woli-mieszkańców 
Wołomina, a głównie młodzieży wołomińskich 
zakładów pracy i szkół, PKP oraz Urzędu Kultu-
ry Fizycznej, stadion przy ulicy Korsaka oddany 
zostaje do użytku w 1952 r. W dalszej kolejno-
ści wybudowany został budynek administracyjny 

oraz rozpoczęto budowę hali sportowej. 
Jednak szczęście z posiadanych obiektów 

nie było Huraganowi dane na zawsze. Decyzją 
WKKF w Warszawie z czerwca 1961 r., stadion 
wraz z całą infrastrukturą zostaje przejęty przez 
nowo utworzony Wojewódzki Ośrodek Szkole-
nia Sportowego, co spowodowało ograniczenie 
możliwości swobodnego korzystania przez klub 
z jego obiektów a w konsekwencji – z przyczyn 
finansowych – ograniczenie działalności. 
Przełom lat 1970/71 to kolejny cios dla klubu. 

Wydział Sportu i Kultury Fizycznej ówczesnej 
Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Wojewódz-
ka Komisja Związków Zawodowych całkowicie 
zaprzestają finansowania działalności HURAGA-
NU. Tylko siatkówka uniknęła tego ciosu, gdyż 
w tym czasie drużyna siatkarska grała w II lidze 
i częściowo była finansowana przez Związek. 
Był to bardzo trudny okres dla klubu. Nieliczna 
grupa działaczy i pasjonatów sportu różnymi 
sposobami starała się utrzymać działalność po-
szczególnych sekcji. Przy pomocy władz miasta 
i powiatu patronat nad Huraganem obejmują wo-
łomińskie zakłady pracy, tj. Poszukiwania Nafty  
i Gazu, Gazomontaż i Eltor. Następuje zmiana na-
zwy klubu na „Międzyzakładowy Klub Sportowy 
HURAGAN”. W 1975 r. do Huraganu przystępują 
„Budowlani” oraz „Sylwit”. Powiększa się grono 
zakładów patronackich: Zakłady Stolarki Budow-
lanej, Huta Szkła i COBR PSBud. Klub otrzymu-
je status miejskiego. Stwarza tym możliwość fi-
nansowego dotowania działalności „Huraganu” 
ze środków Rady Miejskiej oraz przy doraźnym 
wspieraniu przez Federację Sportową „Kolejarz”, 
poprawia kondycję ekonomiczną, a w następ-
stwie tego również sportową klubu.
Zawodnicy „Huraganu” (piłkarze i siatkarze) 

reprezentują polski sport kolejarski na arenie 
międzynarodowej, m.in. w byłej Jugosławii, Cze-
chosłowacji, NRD, ZSRR, Bułgarii i na Węgrzech. 
Następuje widoczne wzmocnienie organizacyjne 
MZKS „Huragan” poprzez utworzenie żeńskiej 
sekcji gimnastyki artystycznej oraz przejęcie od 
Huty Szkła sekcji szachowej.
Równocześnie działały, wykazując się wieloma 

sukcesami, sekcje: piłki nożnej, koszykówki ko-
biet, lekkoatletyczna i siatkówka mężczyzn.
Klub, przy współpracy wołomińskich zakładów 

pracy, był organizatorem corocznych spartakiad 
sportowych.

Jerzy Turek, wiceprezes PWKS „Huragan”


