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Przedszkole nr 6 „Bajka”
w końcu z własną siedzibą
Wartość całej inwestycji to prawie 7,7 mln zł.
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Piszemy o ludziach dobrego serca i ogromnej woli do współpracy. Entuzjazmem i energią
zarażają innych, a swoje działania wykonują na
rzecz najmłodszych – mowa o rodzicach, którzy
odmieniają Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie. Nowy wystrój zyskały klasy, szkolna stołówka oraz dziedziniec. W działaniach rodziców
widać jasny cel – razem możemy więcej dla naszych dzieci.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,
Po przerwie, wracamy z kolejnym wydaniem
biuletynu „Nasz Wołomin”. 2020 rok w Wołominie przejdzie do historii! A to za sprawą co najmniej kilku wydarzeń.
Za nami uroczyste obchody 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej 1920. Zgodnie z wołomińską tradycją oddaliśmy hołd wszystkim walczącym i poległym oraz pamiętaliśmy o obywatelach innych państw Europy, którzy wsparli nas
w tej zwycięskiej walce. To wydarzenie, co roku
zajmuje wyjątkowe miejsce w wołomińskim kalendarzu. Mieszkańcy, goście z całej Polski,
przedstawiciele władz państwowych – wszyscy
zgromadziliśmy się podczas uroczystości patriotycznych na polach ossowskich.
Jako gospodarz Wołomina i inicjatorka Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia
Bitwy Warszawskiej 1920, od ponad roku łączę
siły z innymi samorządami, by godnie upamiętnić wielkie zwycięstwo polskiego oręża. To nam
się udało – razem dokonaliśmy wielkich rzeczy! Wspólnie z Fundacją Niezwykła Historia
1 października na warszawskim skwerze Adama Mickiewicza oficjalnie otworzyliśmy wystawę
„Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”. Inauguracji ekspozycji towarzyszyło spotkanie z prof. Grzegorzem Łukomskim
i Elżbietą Szumiec-Zielińską autorami książki
„Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa
Warszawska 1920”. We współpracy z zespołem
profesjonalistów – historyków, a także instytucji,
dla których historia ojczysta jest ważna, udało
nam się upamiętnić oraz nagłośnić to wielkie
polskie zwycięstwo. W efekcie, w ciągu paru
miesięcy o naszym mieście i Ossowie napisano
oraz powiedziano w ogólnopolskich i zagranicznych mediach.
Najnowszy numer biuletynu „Nasz Wołomin”
przedstawia najważniejsze wydarzenia samorządowe oraz inicjatywy społeczno-kulturalne.
Nową formę zyskały działy „kultura” z wydarzeniami organizowanymi przez zespół Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej oraz
Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. Ich pasja i aktywność stały się w ostatnich miesiącach
widoczne chyba dla każdego, kto uczestniczy
w życiu kulturalnym Wołomina.
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W tym wydaniu to nie koniec tak pięknych
historii! Do grona wołomińskich stulatków dołączył Pan Edward Hajduczek, który swoje urodziny świętował w wyjątkowym roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Ten jubileusz to
nagroda za siłę charakteru, która towarzyszyła
Panu Edwardowi przez wszystkie lata. Pomimo
zaawansowanego wieku wciąż jest aktywny i zadowolony z życia. W wywiadzie z radną Agatą
Bochenek podpowiada swoją metodę na długowieczność. Sprawdźcie koniecznie!
Szczególnie istotne dla mieszkańców będzie
z pewnością zestawienie i harmonogram inwestycji realizowanych w gminie Wołomin. Nasze
wyliczenia wskazują, że pod względem liczby
i tempa inwestycji (pomimo walki z koronawirusem), jak też sumy pozyskanych środków zewnętrznych, jest to kadencja w żaden sposób
nieporównywalna z dotychczasowymi. Jednak
ostateczna ocena należy, jak zawsze, do Państwa – mieszkańców gminy Wołomin.
„Nie dajmy się wandalom” – to apel do
mieszkańców, aby reagowali na rosnący wandalizm w mieście! W związku z licznymi dewastacjami, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Wołominie apeluje, by świadkowie
niszczenia miejskiej infrastruktury, informowali
o zdarzeniach Policję lub Straż Miejską. Wiem,
że w naszej gminie żyją mądrzy i odpowiedzialni
obywatele.
Szukaliście miejsca, gdzie można śledzić informacje o wszystkich ważnych dla mieszkańców
sprawach? Koniecznie przeczytajcie o Internetowej Telewizji Wołomin. To wspólny projekt Miejskiego Domu Kultury i Urzędu Miejskiego, który
dzięki atrakcyjnej formie przekazu zyskuje coraz
liczniejsze grono widzów.
Szczególnej uwadze polecam materiał
„Szkoła w czasie epidemii”. Ten rok szkolny jest
trudnym czasem dla całego środowiska oświatowego. Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie wielu gminnych placówek. Wprowadzone procedury mają zatrzymać rozprzestrzenianie
się koronawirusa. Ich skuteczność zależy jednak
w dużej mierze od nas i naszej samodyscypliny.
Tylko dzięki Waszej wytężonej pracy uda nam się
przezwyciężyć trudności wywołane epidemią.
Zapraszam Państwa do lektury „Naszego
Wołomina”
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Dokonaliśmy wspólnie
wielkich rzeczy!
Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina, inicjatorka Samorządowego
Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920,
od ponad roku łączy siły z innymi samorządami,
by godnie upamiętnić wielkie zwycięstwo polskiego oręża.
Członkami Komitetu są przede wszystkim samorządy leżące na szlaku bitewnym 1920 r.,
a jego celem – wsparcie godnych obchodów
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz budowy
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie.
Inicjatywę wspierają marszałek Senatu Tomasz
Grodzki, a także Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Fundacja
Niezwykła Historia.

Warszawa wdzięczna
Bohaterom 1920 roku

Jednym z członków Komitetu jest Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy. Przeczytajcie jak podsumowała jubileuszowe obchody Pani Aleksandra Paradowska Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła.
Bitwa Warszawska 1920 r. to jedno z najważniejszych wydarzeń dla historii Polski i Europy.
Nam Warszawiakom jest szczególnie bliska, toczyła się w bliskości stolicy, na jej przedpolach,
Warszawa pozostała niezdobyta. Ze względu
na znaczenie dla kultury i politycznego rozwoju
ludzkości określana jest jako jedna z osiemnastu
przełomowych bitew świata. Dzięki zwycięstwu
Rzeczypospolitej Polskiej utrzymano niepodległość odradzającego się państwa. Pozwoliła
wychować młode pokolenie Polaków w polskiej
tradycji i polskim patriotyzmie. Pamiętajmy o tym,
bez względu na czas i miejsce, uczcijmy bohaterów minionych wydarzeń. Świętując w tym roku
100. rocznicę „Cudu nad Wisłą” bądźmy dumni
z naszej historii i dokonań, doceniając, że żyjemy
w Polsce wolnej i niepodległej.

Podpisanie deklaracji w Senacie RP

15 lipca, dokładnie miesiąc przed jubileuszowymi obchodami gmina Wołomin wraz z ponad
20 samorządami spotkali się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, aby podpisać deklarację przystąpienia do Samorządowego Komitetu na rzecz
upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920. Pomysłodawcą powołania komitetu jest gmina Wołomin
na czele z Elżbietą Radwan Burmistrz Wołomina.

Otwarcie wystawy
„Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy!
Bitwa Warszawska 1920”

1 października na warszawskim skwerze Adama
Mickiewicza otwarta została wystawa plenerowa
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„Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”, której organizatorem jest Fundacja Niezwykła Historia i gmina Wołomin. Na kilkunastu planszach przedstawia zarówno bohaterów
Bitwy Warszawskiej, jak i miejsca, które na zawsze
zapisały się na historycznej mapie Europy.
Inauguracja wystawy to kolejna okazja do mówienia o Ossowie i o historycznym znaczeniu
Bitwy, która nigdy nie została wystarczająco doceniona. Razem z przedstawicielami Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy
Warszawskiej nagłaśniamy znaczenie Bitwy dla
Polski i całej Europy, by rozsławić jej znaczenie
na całym świecie.
Wystawę można oglądać w Warszawie do 21
października br. Później będzie ona podróżować
po Polsce i po świecie, szerząc wiedzę o bohaterskich wydarzeniach sprzed 100 lat.
Patronat narodowy nad wystawą objął prezydent
RP Andrzej Duda. Jej patronami honorowymi są
marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa
narodowego Piotr Gliński, Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, metropolita warszawski
Kazimierz Kardynał Nycz oraz ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiń-

ski. Partnerami wydarzenia są Akwarium Klub,
Samorządowy Komitet na rzecz upamiętnienia
Bitwy Warszawskiej, Stowarzyszenie Metropolia
Warszawa oraz Związek Miast Polskich.

Bitwa Warszawska 1920 w literaturze

Inauguracji wystawy towarzyszyło spotkanie
z prof. Grzegorzem Łukomskim i Elżbietą Szumiec-Zielińską autorami książki „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”.
Wysłuchaliśmy również występu Gośki Bańki,
która w barwny i przejmujący sposób opisała zarówno dzieje konfliktu polsko-bolszewickiego, jak
i codzienne życie toczące się w jego cieniu.
Kolejne autorytety historii interesują się Ossowem oraz szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920.
Dziękujemy autorom za ogromne zaangażowanie
podczas pracy nad tą ważną książka dla Wołomina i Ossowa. Publikacja powstała przy setkach
godzin pracy nad ocalałymi dokumentami, przybliża fakty, które nie tylko zaciekawią czytelników
lokalnej historii, ale również pasjonatów na całym
świecie.
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Nowe boisko
przy SP Starych Grabiach

29 tys. zł na odbiór
oraz unieszkodliwienie
azbestu

Otrzymaliśmy 100 tys. zł dofinansowania na modernizację
boiska szkolnego na terenie SP im. Fryderyka Chopina
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
Powstanie boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną
i tenis. Obok wybudowana
zostanie bieżnia do skoku
w dal wraz ze skocznią. Modernizacja przewiduje też
wymianę oświetlenia, ogrodzenia i małej architektury.
Przebudowa boiska to kolejna gminna inwestycja infrastruktury szkolnej, która
poprawi warunki nauczania
w gminie Wołomin.

Prawie 29 tys. złotych pozyskaliśmy na odbiór oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dodatkowym
środkom w tym roku odebraliśmy aż 150 ton azbestu
z terenu gminy Wołomin.

Plac zabaw w Starych
Grabiach – sukces
wspólnego planowania
Dobre wieści dla nieco młodszych mieszkańców naszej
gminy! Prawie 83 tys. złotych dofinansowania na budowę
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Grabiach
pozwoli przemienić zaniedbany skrawek ziemi
w bajkową krainę zabawy.
Znamy już wyniki naboru
„Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Dobre planowanie i skuteczne wnioski o dofinansowanie to efekt wzorowej
współpracy
urzędników
z sołtysem wsi Stare Grabie Panem Danielem Krzemińskim. Projekt nowego
placu zabaw przewiduje
postawienie zabawek wielofunkcyjnych i zagospodarowanie zaniedbanego dotąd

terenu. Nowe miejsce do
zabawy przyniesie radość
najmłodszym oraz wytchnienie dorosłym tęskniącym

za atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem wypoczynku
w swojej wsi.

Ryszard Zahn
– 50 lat pracy trenerskiej
Pięćdziesięciolecie pracy trenerskiej
prezesa UKS Huragan Wołomin
Ryszarda Zahna świętowaliśmy
podczas XVIII turnieju kadetek
o Puchar Burmistrza Wołomina.
Ambitny, zdolny, ceniony
i lubiany przez kolegów. Początkowo ćwiczył koszykarzy
Huraganu. Z czasem zajął się
szkoleniem dziewcząt. Odkrywca i wychowawca sióstr
Dydek. Stworzył podwaliny
potęgi żeńskiej młodzieżowej koszykówki w Wołominie.
Okres 50-letniej pracy trenerskiej był wypełniony licznymi
sukcesami. Ryszard Zahn
obecnie jest prezesem UKS
Huragan Wołomin – zdobywane przez klub medale
Mistrzostw Polski, w tym złoto juniorek z 2013 roku, to
również jego wielka zasługą.
Dziękujemy Panu Ryszardowi

za ogromne zaangażowanie
w kształtowaniu sportowych
postaw młodzieży z gminy
Wołomin.

Likwidujemy bariery w MDK
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wołominie podjęto
decyzję o przekazaniu środków na dostosowanie budynku
Miejskiego Domu Kultury w Wołominie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Budynek w którym od
końca lat siedemdziesiątych nasi mieszkańcy
mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania potrzebuje zmian. Dostęp
do bogatej oferty zajęć
musi być zapewniony dla
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wszystkich mieszkańców,
również osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami dla małych
dzieci. Modernizacja siedziby MDK jest konieczna.
Rozwiązania zwiększające
dostępność budynków uży-

teczności publicznej jest
nie tylko wymogiem ustawowym, ale również działaniem, które sprawia, że
nasza gmina staje się lepszym i bardziej przyjaznym
miejscem do życia.
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Informatyzacja usług
Urzędu Miejskiego w Wołominie
Proces informatyzacji usług w gminie Wołomin rozpoczął się od przystąpienia do projektu
„e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Celem projektu jest wykorzystanie nowych technologii do zbudowania przyjaznej przestrzeni
dla mieszkańców i przedsiębiorców w kontekście współpracy z gminą i gminnymi jednostkami.
Aby w pełni zrealizować ten cel
wdrożone zostaną programy i aplikacje poprzez które mieszkańcy będą
mogli zgłaszać awarie, załatwić sprawę w urzędzie oraz dokonać płatności podatku i innych należności.
Pierwszym etapem wdrażania e-usług w Urzędzie Miejskim w Wołominie było ujednolicenie systemu
oraz wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów. Następnie
przygotowano kilkadziesiąt, najbardziej potrzebnych i najczęściej
wypełnianych przez mieszkańców
wniosków i umożliwiono ich przesyłanie drogą elektroniczną.
Listę dostępnych wniosków i deklaracji, dzięki którym można załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim
w Wołominie bez wychodzenia
z domu można znaleźć na stronie:
https://wolomin.org/lista-elektronicznych-wnioskow-i-deklaracji/
Aby móc wykorzystać wnioski i deklaracje online należy zaprzyjaźnić
się z ePUAPem. To dzięki tej wła-

dany urząd nie ma konkretnej usługi
to zawsze można wysłać tzw. pismo
ogólne z załącznikiem (np. skan
opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej
Skrzynki Podawczej. Profil Zaufany
służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji. ePUAP Urzędu Miej-

śnie platformie załatwimy już większość spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu.

Jak rozpocząć przygodę
z e-PUAPem?

Wejdź na stronę www.epuap.
gov.pl i rozpocznij proces rejestracji konta. Konto na ePUAP

można założyć korzystając z: Profilu
Zaufanego bankowości elektronicznej większości banków, e-dowodu
oraz certyfikatu kwalifikowanego.
Osoby, które nie posiadają żadnego
z tych narzędzi zostaną przeprowadzone „krok po kroku” po procesie

Do gminnych szkół
trafiły dodatkowe
laptopy
Kolejne 54 laptopy trafiły do gminnych
szkół. Dodatkowy sprzęt to efekt naszych
skutecznych działań. Pozyskaliśmy 113 889,92 zł
dofinansowania z programu „Zdalna Szkoła+”.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło
nowe standardy prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Sprzęt przekazaliśmy
do szkół, by służył podczas zajęć,
a na czas nauki zdalnej trafi do dzieci z rodzin wytypowanych przez dyrektorów, którzy zebrali informacje
o potrzebach od rodziców.
Uczniom życzymy, aby nowy
sprzęt pozwolił w uzyskaniu jak
najlepszych wyników w nauce. Podziękowania należą się osobom
zaangażowanym w projekt, dzięki
którym otrzymaliśmy tak duże dofinansowanie.

rejestracji Profilu Zaufanego, który
trzeba będzie potwierdzić w ciągu
14 dni w punkcie. Profil Zaufany
można potwierdzić również elektronicznie za pomocą bankowości internetowej niektórych banków.

Załatwianie sprawy
przez internet

Po założeniu konta można odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda
wysyłka i odbiór są potwierdzane
Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Jeżeli

skiego w Wołominie: /h6t25t5xft/
skrytka

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i możliwości prowadzenia zdalnej korespondencji
z urzędem to pierwszy etap wdrożenia e-usług. W kolejnych pojawią
się takie ułatwienia jak System Komunikacji Mobilnej oraz Platforma
płatnicza pokazująca np. informacje
o należnościach podatkowych
Wartość projektu ogółem:
4.457.712,24 zł

Wartość dofinansowania:
2.978.850,72 zł

Projekt zakończy się
31.12.2020 roku

Doładuj i jedź!
Bilet Metropolitalny (Warszawa+) można doładować
w Wołominie! Od wtorku 13 października
pasażerowie mogą korzystać z punktu w lokalu
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32.
Punkt będzie czynny 3 dni w tygodniu, we wtorki, środy i czwartki. Na
miejscu można doładować kartę z
zakodowanym Biletem Metropolitalnym (Warszawa+) z dopłatą gminy
na I i II strefę. Przyjmowane będą

wyłącznie płatności bezgotówkowe.
Punkt będzie czynny:

wtorek 8:30-16:00
środa 8:30-16:00
czwartek 10:30-18:00

„Zdalna Szkoła”
Dofinansowanie:
94 923 zł
Zakup: 40 laptopy

„Zdalna Szkoła+”
Dofinansowanie:
113 889,92 zł
Zakup: 54 laptopy

Razem: 94 laptopy
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Elżbieta Radwan z absolutorium za 2019 rok
Podczas lipcowej sesji Rada Miejska w Wołominie udzieliła
burmistrz Elżbiecie Radwan wotum zaufania i absolutorium
za 2019 rok. Jest to wyraz pozytywnej oceny realizacji
budżetu gminy za ubiegły rok.
– To dla mnie ogromna
motywacja do dalszej wytężonej pracy dla dobra
naszej Gminy. Cieszę się,
że mimo różnic wspólnie z
Pozytywnym
Wołominem

tworzymy jedną, zwartą drużynę, dla której najważniejsi są mieszkańcy. Sukces
odniesiemy tylko wówczas,
gdy będziemy działać razem. Gdy wzniesiemy się

ponad to, co nas dzieli, widząc wyraźniej to, co nas łączy – dziękowała burmistrz
na swoim profilu na Facebooku.

Przedszkole nr 6 „Bajka”
w końcu z własną siedzibą
Po 55 latach licznych przeprowadzek Przedszkole numer 6
„Bajka” zyskało stały adres. 1 września 200 dzieci rozpoczęło
rok przedszkolny w nowej siedzibie przy ulicy Kościelnej 70
w Wołominie.
Nowoczesny,
trzykondygnacyjny budynek wyposażony został w 8 oddziałów
z łazienkami i zapleczem
gospodarczym, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki
korekcyjnej, szatnie, gabinety logopedy, psychologa
i specjalistów. Budynek przystosowany jest do potrzeb
osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zaaranżowano
również przestrzeń przed budynkiem. Teren jest estetyczny, a plac zabaw kolorowy
i nowoczesny.
Gmina zadbała również
o dojazd do nowej siedziby Przedszkola. Została

Ul. Przytorowa w Duczkach
Mieszkańcy mogą już korzystać
z nowo wybudowanej ul. Przytorowej
w Duczkach na odcinku
od ul. Willowej do ul. Kolorowej.

W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. jezdnia,
chodniki, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Budowa poprawiła komfort korzystania z drogi i co najważniejsze –
bezpieczeństwo mieszkańców.

Wartość inwestycji
to prawie 3,3 mln zł
rozebrana dotychczasowa
nawierzchnia z płyt MON,
powstała nowa kanaliza-

cja deszczowa oraz nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej.

Wartość całej inwestycji to prawie 7,7 mln zł

Rozbudowa Szkoły
w Zagościńcu

„Parkuj i Jedź” w Duczkach
Parking przy ulicy Przytorowej
w Duczkach już działa
– można zostawić swój pojazd
i ruszyć w dalszą podróż.

Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Zagościńcu od września oddane
do dyspozycji uczniów i nauczycieli.
W rozbudowanej części
znajduje się 8 sal lekcyjnych, stołówka, szatnia,
pokój logopedy oraz pokój
pracy indywidualnej. Zmienił
się także teren przyszkolny, gdzie brakowało zieleni.
W ramach inwestycji wykonano również zewnętrzną
instalację kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej oraz rozbudowę
istniejącej kotłowni gazowej,

Na parkingu znajduje się 71 miejsc postojowych, w tym 7
dla osób z niepełnosprawnościami, zostały zamontowane
wiaty i stojaki na rowery. Dodatkowo inwestycja obejmowała budowę jezdni manewrowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego do biletomatu,
a teren został odpowiednio oświetlony.

instalację
fotowoltaiczną
i inteligentne oświetlenie.

Całość została wyposażona
w niezbędny sprzęt i meble.

Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł
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Koszt inwestycji to prawie 800 tys. zł
Dofinansowanie „Parkuj i Jedź”
w Duczkach wraz z budową
ulicy Przytorowej ponad 1,2 mln zł
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

70 tys. zł dotacji
dla OSP Ossów
Gmina Wołomin nieustannie walczy
o środki na zwiększenie bezpieczeństwa.
We wrześniu pozyskano aż
70 tys. złotych dofinansowania
z Województwa Mazowieckiego
na zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
dla OSP w Ossowie.

Budowa ul. Rolnej
w Nowych Lipinach
Nowa nawierzchnia na ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny
to już zrealizowana inwestycja.

Na budowę drogi pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 tys. złotych. Oprócz dogodnego dojazdu do gruntów rolnych droga
zapewnia komfort poruszania się mieszkańcom zamieszkującym przy tej ulicy jak również
dzieciom uczęszczającym do szkoły w Wołominie.

Wartość inwestycji: 125 tys. zł
Wysokość dofinansowania: 75 tys. zł
„Bezpieczeństwo to nasz priorytet” – mówi Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Słowa te znajdują odzwierciedlenie w postaci inwestycji w projekty związane z bezpieczeństwem i sukcesach w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
na ten cel. Za środki z Województwa Mazowieckiego zostanie zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz
z wyposażeniem. Nowy pojazd jest niezbędny druhom
w codziennej pracy. Wpłynie na zwiększenie możliwości
niesienia pomocy mieszkańcom przez naszą jednostkę na
terenie gminy Wołomin.

Więcej udogodnień
w Lipinkach
11 września została
podpisana umowa
na budowę kolejnego
parkingu w systemie
„Parkuj i Jedź”
w gminie Wołomin.

Kolejowa w Wołominie
Gmina Wołomin rozpoczęła długo wyczekiwaną przez
mieszkańców modernizację ul. Kolejowej w Wołominie.
Ulica budowana jest na
odcinku od ul. Sasina do
przejścia podziemnego przy
ul. Sikorskiego. Budowa
chodnika, ciągu pieszo –
rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego postępuje
zgodnie z planem.

Ulica Klonowa
z nową nawierzchnią
Staramy się poprawiać bezpieczeństwo na gminnych
drogach. Trwają zaawansowane prace nad poprawą
przejezdności ul. Klonowej w Lipinkach
na odcinku od ul. Słonecznej do torów PKP.

Na ulicy Parkowej przy stacji PKP Zagościniec w Lipinkach
powstaną 73 miejsca parkingowe, w tym 3 przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych oraz 25 miejsc dla rowerów.

Wartość inwestycji: prawie 2,7 mln zł
Wysokość dofinansowania: 2,1 mln zł
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Zakończenie modernizacji nawierzchni już wkrótce. Prace zostaną zakończone do końca
października. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

Koszt realizacji: ponad 340 tys. zł
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„Wystarczy chcieć,
dać trochę z siebie i dzieją się cuda”
Takimi słowami zaczyna się film dokumentujący przemianę smutnego, betonowego dziedzińca
w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie w przyjazne, kolorowe patio. Zmiana zainicjowana
i przeprowadzona przez rodziców jest wynikiem ciężkiej pracy i cudownej mieszanki ludzkiej dobroci,
poczucia wspólnoty i bezinteresowności.

Przemiana szkolnego dziedzińca to nie pierwsza
akcja „rodziców siódemki”. Dzięki ich pomysłom
i zaangażowaniu swoje oblicze zmieniły sale klas
I-III oraz szkolna stołówka. Początkowe zamierzenia rodziców przerosły najśmielsze oczekiwania.
Malowanie klas na przykład miało objąć tylko
dwie sale. W efekcie współpracy wielu osób udało się pomalować aż 6 sal oraz hol. Po remoncie
klas pojawiły się kolejne pomysły i kolejne sukcesy. Remont stołówki, nowe meble i przemiana
szkolnego patio. W zmiany te trudno uwierzyć
uświadamiając sobie fakt, że są one efektem dobrej woli zwykłych mieszkańców – poświęcenia
wolnego czasu, ciężkiej pracy fizycznej, długiego
planowania i poszukiwania sponsorów.
Poniżej przedstawiamy długą listę osób i firm,
które włączyły się w powyższe projekty i bez których zmiany nie mogłyby osiągnąć tak wielkiej
skali. Wszystkim z całego serca dziękujemy i gratulujemy godnej podziwu i naśladowania postawy:
• Monika Muczyńska-Rzempołuch
i Jacek Rzempołuch
• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o

• BROG-POL Cezary Brogosz WOŁOMIN
• DOMOTON Andrzej Rzempołuch WOŁOMIN
• FOLPLEX Sp. z o.o WARSZAWA
• HOLZMAX Piotr Chajdas ZIELONKA
• KEBAB GRAND WOŁOMIN
• LEROY MERLIN Sp. z o.o.
WARSZAWA/WOŁOMIN
• PAWEŁ „SZAMAN” WOŁOMIN (graffiti)
• POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka,
Lucyna Ludwiniak Spółka Jawna KOBYŁKA

• RADMAG Radosław Mędrzycki DĄBRÓWKA
• TODAMEX Małgorzata Tomaszewska
WOŁOMIN
• Tokarski Marek – hydraulika WOŁOMIN
• UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ Krzysztof
Radomski WOŁOMIN – LIPINY NOWE
• VERTI-HOR Krzysztof Król NADMA
Wspomniany w artykule film nakręcony podczas akcji można obejrzeć na kanale YouTube:
https://youtu.be/6W3WAZEBLtc

Las bez śmieci
W kontenerze zabrakło sporo miejsca, a to tylko jedno sobotnie
przedpołudnie. Wśród wielu odpadów znaleziono m.in. domek
ogrodowy, kołdrę, materac, zderzak samochodowy, rolety okienne
i wiele, wiele innych śmieci, które bez problemu można oddać do
Punktu Selektywnej Zbiórki w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4
– wystarczy tylko chcieć.
Znaleziono również niezliczoną ilości puszek,
butelek i papierów. To wszystko można przetworzyć jeśli tylko ktoś zada sobie minimum trudu, by
wrzucić odpad do właściwego pojemnika.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „Posprzątaj Las z Zabieganym Wołominem”.
Do pozostałych apelujemy – zapoznajcie się
z zasadami wywozu i zagospodarowania odpadów.
Jeśli płacisz za śmieci - nie musisz wywozić ich
do lasu. MZO Wołomin odbierze je spod Twojego
domu/bloku. Duże gabaryty zawieź do PSZOKu
przy ul. Łukasiewicza 4. Nie wywoź śmieci do lasu!
Organizatorami wydarzenia byli „Zabiegany Wołomin” oraz gmina Wołomin. Dziękujemy MZO
Wołomin za worki i podstawienie kontenera na
sobotnią akcję sprzątania lasu.
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Bezpłatna wypożyczalnia W gminie
sprzętu rehabilitacyjnego Wołomin coraz
bezpieczniej
w Wołominie
Gmina Wołomin zapewnia swoim mieszkańcom możliwość
bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego
i rehabilitacyjnego z wypożyczalni przy ul. Sikorskiego 88.
Wypożyczalnia działa na rzecz osób niesamodzielnych z uwagi na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność. Sprzęt oddawany
jest do użytku uczestnikom projektu „Wigor
++” oraz mieszkańcom, którzy potrzebują
tego rodzaju wsparcia. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i wspomagającym terapię, a także służącym do
pielęgnacji osób niepełnosprawnych, po
urazach i operacjach. Czynna jest w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00, po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
601 948 647.
Do dyspozycji mieszkańców w wypożyczalni
znajdują się:
– wózek inwalidzki
– chodzik rehabilitacyjny
– podnośnik wannowy
– siedzisko wannowe obrotowe
z oparciem
– ławeczka wannowa
– schodołazy
– kule łokciowe
– taboret pod prysznic
– maty antypoślizgowe do wanny
lub po prysznic
– uchwyty do łazienki
– laska dla niewidomych
– naklejki brajlowskie na klawiaturę
– łóżka ortopedyczne
– ciśnieniomierz
– materac przeciwodleżynowy
– elektryczny podnośnik transportowo-kąpielowy przejezdny
– deska do przesadzania chorego
Szczegółowych informacji na temat wypożyczalni i dostępnego sprzętu udzielają
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie http://www.ops.wolomin.pl/

W ciągu zaledwie 3 lat, w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców, 
gmina Wołomin przeznaczyła
prawie 350 tys. złotych
na aktywne przejścia dla pieszych.

Zdrowie i życie człowieka jest bezcenne, dlatego każda
suma zainwestowana w bezpieczeństwo to dobrze wydane
pieniądze. Aktywne przejście dla pieszych to innowacyjny
system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych,
jak i kierowców. Jesień, szybko nastający zmierzch oraz
opady deszczu, które ograniczają widoczność, diametralnie zwiększają zagrożenie na drogach. Dzięki zainstalowanym czujnikom ruchu, w momencie zbliżania się pieszego
do przejścia, system zostaje aktywowany i wysyła sygnały świetlne do jadącego kierowcy. To wszystko powoduje,
że w trudnych warunkach, nawet pieszy ubrany na czarno,
staje się widoczny dla kierowcy.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
W gminie Wołomin od lat dbamy o zdrowie seniorów zapewniając im bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.
W tym roku, ze względu
na epidemię koronawirusa,
szczepienia mają jeszcze
większe znaczenie w budowaniu odporności osób
starszych, co na każdym
kroku podkreśla rząd. Aby
zapewnić naszym seniorom
odpowiednią liczbę szczepionek, każdego roku zamawiamy ich ok. 1500. W tym
szczególnym roku, gmina
Wołomin otrzymała tylko
połowę zamówionych szczepionek, czyli 750.
Niestety pule szczepionek
szybko się wyczerpały. Zaalarmowani sytuacją wysła-

liśmy zapytania do Ministerstwa Zdrowia i dystrybutora
z prośbą o wyjaśnienia. Niestety odpowiedzi wyjaśniają niewiele. Ministerstwo
twierdzi, że dystrybutorzy
nie zgłosili dodatkowych potrzeb. Hurtownie tłumaczą,
że otrzymały mniejszą liczbę szczepionek do obrotu
ze względu na wprowadzenie przez Ministra szczepień
przeciwko grypie dla osób
starszych do kalendarza
szczepień oraz na listę leków refundowanych.
Pytań jest więcej niż odpowiedzi. Refundowanych
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szczepionek w aptekach podobno brak, a my otrzymaliśmy tylko połowę swojego
zamówienia. Najważniejsze
jest zdrowie mieszkańców,
dlatego Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan postanowiła ponownie interweniować w sprawie dostępności
szczepionek jeśli zabraknie
ich dla najbardziej potrzebujących.
Prezentujemy listę wyznaczonych przez gminę Wołomin punktów szczepień,
które udzielają niezbędnych
informacji:


ZOZ Nr 2 w Wołominie ul. Wileńska 74
z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17, www.zozwolomin.pl
ZOZ Nr 1 w Wołominie ul. Prądzyńskiego 11, mspzoz1.pl
MAK-MED, Al. Armii Krajowej 64/13, Wołomin

www.mak-med.com.pl

DEKAMED, ul. Lipińska 99, Wołomin, dekamed.pl
Słoneczna-Med, ul. os. Słoneczna 4, Wołomin

sloneczna-med.wolomin.pl
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Kary za brak
prawidłowej segregacji
to nie pomysł gminy
Rozpoczęły się kontrole mające na celu sprawdzenie,
czy mieszkańcy prawidłowo segregują odpady.
Powszechny obowiązek segregacji dotyczy całej Polski
i jest efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Nie dajmy się
wandalom
Toaleta, bookstop, fontanna, baner,
citylight, ozdoby świąteczne, znaki
drogowe, ławki i urządzenia na placach
zabaw. Lista rzeczy, które wandale
obierają za swój cel jest dłuższa, niż
lista pytań, jakie przychodzą do głowy,
kiedy patrzymy na obraz zniszczeń.
Kto to robi?

Pytanie kto i po co to robi
jest jednym z pierwszych, jakie się nasuwają. Dla niektórych wandalizm to recepta
na nudę, rozładowanie złości
i frustracji, ale też sposób na
życie i zarabianie pieniędzy.
Czy ci, którzy niszczą mają
świadomość, że okradają
w ten sposób również siebie
i swoich bliskich?

Kto za to zapłaci?

Od 1 kwietnia wszyscy
mieszkańcy gminy Wołomin są zobowiązani do segregowania odpadów na
5 frakcji: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier,
odpady zmieszane i bio.
Dodatkowo w sezonie zimowym z gospodarstw
jednorodzinnych odbierany
jest popiół. W ostatnich tygodniach pracownicy MZO
Wołomin zaczęli sprawdzać, jak mieszkańcy wywiązują się z obowiązku
narzuconego rządową ustawą. O nieprawidłowościach
w segregacji odpadów informują zostawiając kolorowe
kartki. Żółta to ostrzeżenie.
Czerwona oznacza wszczęcie postępowania o naliczenie podwyższonej opłaty za
odbiór śmieci.

Odgórny nakaz

Wymóg kontrolowania, czy
mieszkańcy wywiązują się
z obowiązku segregacji wynika wprost z artykułu 6ka
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych,
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i powiadamia o tym wójta,
burmistrza lub prezydenta
miasta oraz właściciela nieruchomości.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie
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powiadomienia, o którym
mowa w ust. 1, wszczyna
postępowanie w sprawie
określenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wójt, burmistrz lub
prezydent miasta określa,
w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
za miesiąc lub miesiące,
a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art.
6j ust. 3b, za rok, w których
nie dopełniono obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której
mowa w art. 6k ust. 3.
W gminie Wołomin radni ustalili wysokość opłaty
podwyższonej na najniższym możliwym poziomie,
tj. dwukrotność stawki podstawowej w zabudowie jednorodzinnej oraz 22 zł za
1 m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej (przy
segregacji 10 zł za 1 m3).

Po co te kontrole?

Kontrole
prowadzone
przez pracowników MZO
Wołomin pokazały, że wielu
mieszkańców ma problem
z właściwym segregowaniem odpadów. Nasuwa to
wniosek, że mimo wcześniejszych deklaracji w niektórych wypadkach odpady
nie były segregowane lub
robiono to w sposób nieprawidłowy. Wielkim wyzwaniem narzuconym ustawą
jest kontrolowanie procesu

w zabudowie wielorodzinnej. Odpowiedzialność zbiorowa oznacza, że za błąd
jednej osoby zapłacą wszyscy lokatorzy przypisani do
altany, w której stwierdzono
nieprawidłowości.
Celem
nowelizacji ustawy było
m.in. zwiększenie poziomu
recyklingu, jednak metody,
jakimi rząd chce to osiągnąć w praktyce okazują
się trudne do wdrożenia,
a przez mieszkańców uważane są za krzywdzące.

Trwają prace
nad kolejną
nowelizacją ustawy

Ministerstwo Klimatu pracuje nad zmianą niekorzystnych zapisów, takich jak np.
odpowiedzialność zbiorowa
w zabudowie wielorodzinnej. O zniesieniu obowiązkowej segregacji nie ma
mowy. Nie wiadomo też, kiedy nowe prawo miałoby zacząć obowiązywać. Dlatego
żeby uniknąć mandatu należy nauczyć się, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady. Podstawowe
informacje znajdują się bezpośrednio na workach oraz
pojemnikach na konkretne frakcje. Wiele cennych
wskazówek można znaleźć
również w Przewodniku Prawidłowej Segregacji, który
można bezpłatnie otrzymać
w Wydziale Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony
https://wolomin.org/przewodnik-prawidlowej-segregacji/

Naprawy dokonywane są
z budżetu gminy, na który
składają się m.in., wpływy
z podatków mieszkańców.
Nawet jeśli wandal sam do
kasy miejskiej się nie dokłada, robią to jego bliscy
i sąsiedzi. Każde zniszczenie jest jak wyciągnięcie
pieniędzy z ich portfela.
Dzieci okradane są z beztroskiego czasu na placu
zabaw, a miła starsza sąsiadka z możliwości odpoczynku na ławce. Prawda
jest taka, że za zniszczenia
płacimy wszyscy.

Po co kolejny raz coś
naprawiać?

Co jakiś czas pojawiają się głosy, że walka
z wandalami z góry skazana jest na niepowodzenie.
Ile razy można od nowa
instalować huśtawkę, usuwać napisy, wymieniać
znaki drogowe? Przestrzeń
publiczna jest naszą wspólną wartością. Jej estetyka,
funkcjonalność i bezpie-

czeństwo są ważnym elementem wpływającym na
komfort życia. Najłatwiej
byłoby zamknąć wszystkie place zabaw, nie naprawiać ławek, udawać,
że nie widzi się zniszczonych znaków drogowych.
Smutny obraz wyłania się
z tej wyliczanki. W takim
miejscu nikt z nas nie chciałby mieszkać. Podejmujemy
trud ciągłych napraw dla
naszych mieszkańców, ale
też dlatego, że nie damy
się pokonać przez głupotę.
Każdy z nas może mieć swój
wkład w walce o wspólne
dobro. Wystarczy reagować
i w razie potrzeby sięgnąć
po telefon, aby zaalarmować
odpowiednie służby.

Widzisz? Reaguj

Policja (Wydział prewencji): 22 776 45 08 lub
47 724 77 21/22/23
Straż Miejska: 22 787 90 50
lub 519 151 363
Zwracamy się również
z prośbą o zgłaszanie prób
sprzedaży elementów wyposażenia placów zabaw
do Wydziału Gospodarki
Komunalnej: 22 763 30 98.

Ile to kosztuje?
60-70 ławek, 2 wielofunkcyjne zestawy na plac zabaw lub 10 podwójnych huśtawek moglibyśmy kupić,
gdybyśmy nie musieli płacić za naprawę skutków wandalizmu. Od początku roku ze wspólnej kasy wydaliśmy
42 673,50 zł na które złożyło się:
▶ 33 837,30 zł na naprawy placów zabaw;
▶ 3 000,00 zł za zniszczoną fontannę;
▶ 184,50 zł za wymianę tablicy z nazwą ulicy;
▶ 2952,00 zł za naprawę wiat przystankowych;
▶1
 500,00 zł za zdewastowane donice betonowe
z nasadzeniami na Placu 3-go Maja;
▶ 400,00 zł za naprawę świeżo odnowionych masztów
przed uroczystościami w Ossowie;
▶ 800,00 zł za zniszczoną ławkę koło cmentarza.
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Głosuj
na biało-czerwoną!
Wystarczy 500 głosów, aby gmina Wołomin
otrzymała maszt i flagę w ramach projektu
„Pod biało-czerwoną”. Ta patriotyczna inicjatywa
jest jednym ze sposobów na upamiętnienie
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Telewizja Wołomin
już działa
Internetowa Telewizja Wołomin to wspólny
projekt Miejskiego Domu Kultury i Urzędu
Miejskiego. Jest to kolejny kanał, na którym
można śledzić informacje o wszystkich ważnych
dla mieszkańców sprawach, a zarazem odważna
próba wejścia w świat nowoczesnych technologii.
Atrakcyjna forma przekazu zyskuje coraz liczniejsze grono widzów.
Materiały przygotowywane są bezpośrednio przez pracowników MDK
i UM, co obniża koszty produkcji
oraz wydatki na publikacje informacji w zewnętrznych mediach.
Materiały można oglądać na Facebooku oraz Youtube wyszukując
„Wołomin TV”.

Głosowanie jest bardzo proste i trwa do 11 listopada. Wystarczy wejść na
stronę https://bialoczerwona.www.gov.pl/, uzupełnić dane i nacisnąć „wyślij”.
Zachęcamy do włączenia się do akcji oraz przekazywania informacji rodzinie i znajomym.

Dziki w mieście
Zgłoszenia dotyczące dzikiej zwierzyny powinny
być kierowane do Straży Miejskiej w Wołominie:
22 787 90 50 lub 519 151 363 a poza godzinami
pracy Staży Miejskiej do Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego: 22 776 03 00.

Budżet Obywatelski
Mazowsza
Od 26 października do 16 listopada mieszkańcy
gminy Wołomin będą mogli oddawać głosy
w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego
Mazowsza (BOM). Budżet na realizację projektów
to aż 25 milionów złotych!

Na liście projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną znalazły się dwa, które mogą zostać realizowane w 2021 roku na terenie naszej
gminy po uzyskaniu odpowiedniej liczby głosów:
1. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej 634 i 635
(3 sztuki), oraz oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Legionów (dw
628) – realizacja projektu znacząco podniesie bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w gminie Wołomin. Więcej: https://bom.mazovia.pl/
projekt/196 Wartość projektu to 500 000 zł
2. Muzyczna scena Otwocka i Wołomina – w ramach projektu będą odbywać się koncerty w Otwocku w obiektach Medycznej Szkoły Policealnej
i w Wołominie w obiektach Fundacji ODA. Więcej: https://bom.mazovia.pl/
projekt/60 Wartość projektu to 190 000 zł
Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza można
znaleźć na stronie: https://bom.mazovia.pl

Trwa Powszechny
Spis Rolny
Przypominamy! Dla własnego bezpieczeństwa:
– nie należy dokarmiać dzików;
– nie należy wyrzucać jedzenia do kompostowników;
– pojemniki na odpady należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach i wystawiać przed dom tylko w dniu wywozu;
– nie zaczepiaj dzików – nie przepędzaj, nie szczuj psem, nie podchodź
i nie próbuj głaskać;
– nie spuszczaj psa ze smyczy;
– odejdź spokojnie w przeciwnym kierunku, obserwując zwierzę.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny.
Badanie organizowane jest co 10 lat i ma na celu
ocenę stanu polskiego rolnictwa.
Spisowi podlegają obowiązkowo faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa
GUS. Do końca września rolnicy mogą wykonać spis samodzielnie – za
pośrednictwem strony internetowej lub przez telefon. Osoby, które tego nie
zrobią w październiku lub listopadzie odwiedzi rachmistrz spisowy. Badanie
potrwa do 30.11.2020 roku. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl
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Dziękujemy za wspólne świętowanie
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej!
Pomimo ograniczeń epidemiologicznych bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 roku zostali wspaniale
upamiętnieni! Program gminnych obchodów był bardzo zróżnicowany, aby każdy mógł się włączyć
w świętowanie tak, jak lubi. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej oddaliśmy hołd wszystkim walczącym
i poległym oraz pamiętaliśmy o obywatelach innych państw Europy, którzy wsparli nas w tej zwycięskiej walce.
Rondo im. 100-lecia
Bitwy Warszawskiej
1920

Od 11 sierpnia rondo
u zbiegu ulic Reja i Wileńskiej oficjalnie nosi nazwę
im. 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To
miejsce symboliczne – na
ul. Reja w 1920 roku przebiegała linia obrony miasta.
Zaproszenie do Wołomina
i Ossowa przyjął również
Kapłański Klub Motocyklowy GOD`S GUARDS. Tegoroczne pielgrzymowanie
motocyklistów „Od Krzyża
do Krzyża, od Bałtyku do
Tatr” odbywało się szlakiem
miejsc upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku.

Historia na muralu

Taka rocznica zdarza się raz
na 100 lat – warto, by pozostało po niej coś trwałego.
Zdecydowaliśmy się na nowy
mural w przestrzeni miejskiej,
by stale przypominał o bohaterach 1920 roku i wielkiej
rocznicy jaką mieliśmy okazję celebrować. Dodatkowo,

w centrum miasta, zainstalowaliśmy grafikę, która będzie
nam towarzyszyć przez cały
okres obchodów 100-lecia
Bitwy Warszawskiej.

Muzyczny hołd
Bohaterom 1920 roku

13 sierpnia przy Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich odbył się koncert inauguracyjny gminne uroczystości związane z 100. rocznicą
Bitwy Warszawskiej 1920.
Wystąpili uczniowie, abiturienci i nauczyciele Prywatnej

Szkoły Muzycznej im. Witolda
Lutosławskiego w Wołominie
w repertuarze składającym
się z dzieł upamiętniających
drogę Polaków do zwycięstwa nad bolszewikami. Wydarzenie odbyło się w ramach
cyklu koncertów letnich pt.
„Muzyczny hołd Bohaterom
Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920
r.” pod patronatem Elżbiety
Radwan Burmistrz Wołomina.

Msza Św. polowa
w miejscu śmierci
ks. Ignacego Skorupki

14 sierpnia gminne uroczystości
rozpoczęliśmy
wzruszającym spotkaniem.
Na polu walk pod Ossowem, w miejscu bohaterskiej śmierci ks. Ignacego
Skorupki, tu, gdzie zatrzymano bolszewików w pochodzie na Warszawę zorganizowano mszę św. polową.
O godz. 6.00 w autentycznym miejscu i czasie modliliśmy się za ks. mjr Ignacego Skorupkę i żołnierzy,
którzy 14 sierpnia 1920 r.
ruszyli walczyć za wolność
Ojczyzny.
Stół pański został przykryty autentycznym obrusem,
na którym liturgię ponad
100 lat temu odprawiał
ks. Skorupka. Po uroczystej
mszy przygotowano dioramę, która upamiętniła pamięć o bohaterskim kapelanie ochotników 236. pułku
piechoty i innych polskich
żołnierzy, którzy walczyli
w wojnie z bolszewikami.
Podziękowania dla Stowarzyszenia „Wizna 1939”,
Samorządowej Instytucji Kul-
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tury „Park Kulturowy Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” i OSP Ossów za
przygotowanie spotkania.

Banasik i Jakub Mędrzycki,
którzy wykonali trzy utwory,
w tym „Balladę Ossowską”.

Na nowo ożyły
wspomnienia
o bohaterach

14 sierpnia odbyła się uroczystość przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 roku w Ossowie,
która przypomniała o sile
solidarności i przyjaźni. Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej uratowało naszą
niepodległość. Nie byliśmy
osamotnieni podczas sierpniowych zmagań 1920 roku
– wsparli nas nasi przyjaciele
Węgrzy, Francuzi, Ormianie,
Amerykanie.
„Naszą powinnością jest
zadbać o to, by świat nie
zapomniał o polskim wkładzie w wolność całej Europy. I o wsparciu jakie Polska otrzymała od przyjaciół
w heroicznej walce z bolszewizmem.” – powiedziała
Elżbieta Radwan Burmistrz
Wołomina podczas przemówienia przy tablicach
upamiętniających pomoc
narodów w 1920 roku
w Ossowie.

14 sierpnia odbyły się uroczystości przy Samorządowej Instytucji Kultury „Park
Kulturowy Ossów – Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920
roku”. Jako pierwszy z gości głos zabrał dr Michał
Ceglarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystąpienie
dotyczyło posługi kapłana
na polu walki w nawiązaniu
do postaci ks. Ignacego
Skorupki. Następnie odbyła
się premiera książki „Wojna
polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”. Wypowiadali
się jej twórcy: prof. dr hab.
Maria Olszewska – autorka
publikacji, dr hab. Anna Cegieła, prof. UW – konsultantka naukowa i Piotr Karsznia
– autor ilustracji, Stowarzyszenie „Wizna 1939”.
W muzyczną podróż do
1920 roku zabrali nas Eliza

Solidarność i przyjaźń
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Podczas uroczystości przy
Samorządowej
Instytucji
Kultury „Park Kulturowy –
Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” swoją
obecnością zaszczycili nas
Jego Ekscelencja Samvel
Mkrtchian Ambasador Republiki Armenii, Chargé d’affaires a. i. Mathieu Carmona
reprezentujący Ambasadę
Republiki Francuskiej, Miklós Ritecz I Radca Ambasady Republiki Węgierskiej
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej wraz z członkami diaspory ormiańskiej w Polsce.
Byli z nami również Jacek Karnowski Prezydent
Miasta Sopotu, Michał
Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
Delegacja Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
a także przedstawiciele Starostwa Wołomińskiego oraz
pobliskich miast i gmin. Za
pomoc i uświetnienie wydarzenia dziękujemy kadetom I LO PUL w Wołominie
im. 111 Eskadry Myśliwskiej.

Apel Poległych

Zgodnie z długoletnią tradycją Apel Poległych przy
Krzyżu
upamiętniającym
bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie to
kulminacyjny punkt obchodów związanych z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej,
które odbyły się 14 sierpnia.
W tym roku Apel Poległych
poprowadziła
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie Katarzyna Pazio, osoba od wielu lat zaangażowana w sprawy godnego upamiętnienia Bitwy
Warszawskiej 1920 roku.
W obecności przedstawicieli władz państwowych,
lokalnych i kościelnych,
a także licznych mieszkańców wspólnie uczciliśmy
pamięć żołnierzy, którzy nie
wahali się złożyć swe życie
w obronie Ojczyzny. W naszej gminnej uroczystości
udział wzięli Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Tomasz Grodz-

ki, Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Romuald Kamiński,
szef Kancelarii Prezydenta –
Pani Halina Szymańska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Pan Sebastian Chwałek, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy Pan Michał Olszewski,
wnuczka brata ks. Ignacego
Skorupki – Pani Anna Rogaska z rodziną, przedstawiciel
rodziny generała Tadeusza
Rozwadowskiego – Pan
Piotr Rozwadowski oraz
liczni przedstawiciele rządu
i samorządów. Obecność tak
znamienitych gości to wielki
ukłon w stronę mieszkańców
Ossowa i gminy Wołomin,
którzy od zawsze pamiętali
o bohaterach 1920 roku.
W tym roku podczas

Apelu Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan zaapelowała do zgromadzonych
przedstawicieli władz centralnych o zdecydowane
kroki przy budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej
w
Ossowie,
pomniku
wdzięczności
bohaterom
1920 roku. Podczas przemówienia Burmistrz Wołomina zaznaczyła: „Ale dzisiaj
w szczególności musimy
przypomnieć o tej jednej
polskiej sprawie. Pomniku
zwycięstwa Polski, ocalenia
Europy. Jesteśmy go winni ojcom naszej wolności
i niepodległości. Jesteśmy
to winni naszym dzieciom
i przyszłym pokoleniom.
(…) Zróbmy wszystko, razem, ponad podziałami, by

kolejne rocznice niezwykłej
historii polskiego państwa
i Narodu uczcić w murach
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.”

Jubileuszowy
Piknik Historyczny

15 sierpnia odbył się Jubileuszowy Piknik Historyczny
przy Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy
Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Gościem specjalnym pikniku
był Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, który objął wydarzenie
Patronatem Honorowym.
Podczas pikniku grupa
rekonstrukcyjna na czele
z Maciejem Figlonem zaprezentowała inscenizację

Boju pod Ossowem. Swoje
stoiska przygotowali: Grupa
Rekonstrukcji Historycznej
Ludności Cywilnej „Rajski
Ptak” z Tłuszcza, Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich z Halinowa,
Fundacja Eksponat z Kobyłki, Muzeum Batalii Mazowieckich i Piotr Karsznia,
rysownik, członek Stowarzyszenia „Wizna 1939”.
Ponadto
można
było
sprawdzić swoją celność
na strzelnicy, zapoznać się
z międzywojenną kinematografią dotyczącą Bitwy
Warszawskiej 1920 roku
podczas prelekcji dr Michała Ceglarka z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, obejrzeć
wystawę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ekspozycję historyczną i film „Zwycięstwo
1920” w Centrum Informacji
Turystyczno-Historycznej.

70-lecie istnienia
organizacji PTTK

W Ossowie odbył się
Zlot Turystów Ossów 2020
w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Z tej
okazji 15 sierpnia nastąpiło
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 70-lecie powstania Polskiego Towarzystwa
Tur yst yczno-Krajoznaw czego na budynku Szkoły
Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.
16 sierpnia wydarzenie
zgromadziło gości z całej
Polski, sympatyków turystyki pieszej, rowerowej i autokarowej. Finałem Zlotu było
zbiorowe posadzenie drzewa pamięci – dębu błotnego ufundowanego przez firmę Veolia Warszawa.
Patronat honorowy nad tegorocznymi uroczystościami objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, Biskup Polowy
Wojska Polskiego.

Dziękujemy,
że świętowaliście
razem z nami!
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Godzina „W”
w Wołominie
1 sierpnia o godz. 17, czyli w godzinę „W”,
w całym Wołominie tradycyjnie rozbrzmiały
syreny. Zatrzymaliśmy się, aby uczcić 76. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości
upamiętniające powstańców odbyły się przy
przy tablicy poświęconej łączniczce Marii Teresie
Bartnik ps. „Diana”.

Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. O wolność należy dbać. Naszym obowiązkiem i długiem wobec tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju jest szacunek wobec historii i pielęgnowanie pamięci – powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.
Wołomin pamięta o heroicznym zrywie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i swoich mieszkańców. Powstanie Warszawskie jest historią każdego z nas, historią naszych przodków, ale i przyszłych pokoleń.

Polskie Termopile
Dla uczczenia pamięci polskich oficerów
i żołnierzy spod Wizny z 1939 r. została
odprawiona msza święta i oddana salwa
honorowa. Kwiaty złożono na grobie polskich
oficerów, który znajduje się w ruinach schronu
dowodzenia na Górze Strękowej.

Pamiętamy
o wołomińskich
Bohaterach
W 76. rocznicę śmierci sanitariuszki Halinki
Brzuszczyńskiej ps. „Mała” oraz Janka
Boniszewskiego, Romana Grabowskiego
i Wacława Maciaszka oddaliśmy hołd poległym
żołnierzom NSZ.

76 lat temu, 20 lipca 1944 roku sanitariuszka i łączniczka Halina Maria
Brzuszczyńska ps. „Mała” oraz jej starsi koledzy – Janek Baniszewski, Romek Grabowski i Wacek Maciaszek zginęli w miejscowości Mostówka z rąk
niemieckich żandarmów podczas wykonywania zadania konspiracyjnego.
Halinka miała wtedy zaledwie 17 lat. Z naszym miastem związana była
przez całe swoje krótkie życie.
Kolejna rocznica jest dla nas szansą wyrażenia wdzięczności i szacunku
wobec heroicznego pokolenia Polaków, które żyło nadzieją na powrót niepodległej Ojczyzny.
Wieczna pamięć poległym za wolną Polskę!

81. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
1 września 1939 roku to data, którą zawsze
będziemy pamiętać. 81 lat temu wojska
niemieckie przekroczyły granice Polski,
rozpoczynając największy konflikt zbrojny
w historii – II wojnę światową.

360 polskich żołnierzy dowodzonych przez majora Władysława
Raginisa i kapitana Stanisława Brykalskiego broniło odcinka obrony
„Wizna” przed szturmem 42 tysięcy
żołnierzy niemieckich, wspieranych
przez 350 czołgów i lotnictwo Luftwaffe. Pomimo gigantycznej dysproporcji sił nacierającego wroga
skutecznie przez 2 doby powstrzymywali żołnierze polskiego batalionu, których postawa do dziś jest
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przykładem honoru, odwagi, męstwa, patriotyzmu i bezgranicznej
miłości do Ojczyzny.
Obchody od lat organizuje Stowarzyszenie „Wizna 1939”. Podziękowania dla zastępcy burmistrza i prezesa Dariusza Szymanowskiego za
przywracanie pamięci o historycznej i bohaterskiej obronie odcinka
„Wizna” oraz propagowanie wartości, które nadal są ważne dla dobra
wspólnoty.

Tradycyjnie wspominaliśmy ofiary II wojny światowej oraz oddaliśmy cześć
tym Polakom, którzy stawiali opór agresorom. Podczas gminnej uroczystości na Placu 3 Maja w Wołominie zastępca burmistrza Wołomina Dariusz
Szymanowski, radna Agata Bochenek, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz
uczniowie I LO PUL złożyli wiązanki na grobach ofiar II wojny światowej:
Jerzyków, nieznanego Żołnierza oraz Oleńki Kłos.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Uczciliśmy
Sybiraków i ofiary
reżimu sowieckiego
Sybir – słowo, które po 81 latach wciąż budzi
w ludziach ból i strach. Światowy Dzień Sybiraka
to żywa lekcja historii oraz hołd dla zesłańców.
To im poświęcona była gminna uroczystość
17 września pod pomnikiem Zesłańców Sybiru
i Osób Represjonowanych w Wołominie.

Historia zsyłek na Syberię symbolicznie zaczęła się 81 lat temu – 17
września 1939 roku – od ataku sowieckiej Rosji na Polskę. Nadal nie
znamy dokładnej liczby osób zesłanych w głąb Związku Sowieckiego.
Nawet historycy nie są zgodni w
swoich obliczeniach. Na podstawie

materiałów archiwalnych wyliczono,
że tylko w czasie II wojny światowej deportowano z ziem polskich
około 320 tysięcy osób. Szacunki
Związku Sybiraków mówią o nawet
milionie Polaków. O każdym z nich
pamiętamy!

„Patyki, badyle”
z Nagrodą Literacką
Gdynia!
Rekordowo dużo – bo aż 537 książek – zgłoszono
w tym roku do Nagrody Literackiej Gdynia. W
kategorii „eseistyka” bezkonkurencyjna okazała
się mieszkanka Wołomina Urszula Zajączkowska.
„Patyki, badyle” to wyjątkowa
opowieść o spotkaniu człowieka
z wnętrzem roślin, ich językiem widocznym w budowie liści, łodygach
i korzeniach. Z każdego zdania wyłania się nie tylko ogromna wiedza
autorki, ale też niezwykła czułość do
przyrody. Książka została niezwykle
ciepło przyjęta przez czytelników,
co zaskutkowało nominacjami m.in.
do Paszportów Polityki oraz Nagrody Witolda Gombrowicza.
Nagrodzona książka nie jest
pierwszym dziełem Urszuli Zajączkowskiej. Debiutancki tomik poezji
„Atomy” z 2014 był nominowany do
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius w 2015 roku. Wydany na
początku 2017 roku tom poetycki
„Minimum” został nagrodzony Nagrodą Kościelskich oraz był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Po-

etyckiej Silesius w kategorii książka
roku oraz do Orfeusza – Nagrody
Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego.

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

200 lat panie
Edwardzie!
Edward Hajduczek, wieloletni mieszkaniec
Wołomina, obchodził 23 sierpnia swoje 100.
urodziny. Pomimo zaawansowanego wieku
wciąż jest aktywny i zadowolony z życia. Jak sam
twierdzi, metodą na długowieczność w dobrym
zdrowiu jest rozsądne podejście do używek –
po alkohol sięga z umiarem, papierosów unika
całkowicie. Nie stosuje żadnej specjalnej diety ani
innych „magicznych” sposobów.

Przez całe życie pozostaje wierny zasadzie, że jeśli coś się zacznie, należy
doprowadzić to do końca. A jak wygląda długi i niewątpliwie interesujący
życiorys pana Edwarda?
Urodził się w Wilnie w 1920 roku. Był jednym sześciorga dzieci swojego
ojca Izydora, aż trzykrotnie żonatego. Jego matką była Florentyna, która
zmarła, gdy miał zaledwie 7 lat. W rodzinnym domu rozmawiano wyłącznie
po polsku. Pan Edward otrzymał solidne patriotyczne wychowanie. Ojciec,
doświadczony żołnierz, przekazał synowi wartości, które przyświecały mu
przez całe życie.
Po wybuchu II wojny światowej pan Edward postanowił towarzyszyć ojcu
w pieszej wędrówce ze Szczuczyna Nowogródzkiego do Wilna; uciekali
z obawy przed agresją okupanta. Nie była to łatwa trasa. Po latach pan
Edward wspomina ciężkie warunki, z jakimi musiał się zmierzyć – mroźne
zimowe powietrze, do tego niewygodne buty, które raniły mu stopy. A do
przejścia było blisko 140 kilometrów… Izydor Hajduczek podjął jednak decyzję o rozdzieleniu się. Wkrótce potem został zatrzymany przez Niemców.
Gdy odmówił podpisania volkslisty, przekazali go stronie radzieckiej. Przez
kilka lat rodzina nie miała pojęcia, co się z nim stało.
Tymczasem 19-letni Edward wstąpił do wileńskiego oddziału AK. Walczył
pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego”, przyjął pseudonim „Izydor”
po ojcu. Podczas akcji zdobywali broń i amunicję, najczęściej ścierali się
z oddziałami sowieckimi. Ze służby pan Edward wyszedł niemalże bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Pamięta jedynie, że po jednej z trudniejszych
akcji ze zmęczenia zasnął na śniegu i odmroził sobie znaczną część ciała.
Szczęśliwie został uratowany przez obcą kobietę z pobliskiej wioski.
Izydor Hajduczek odnalazł się po latach. Zesłany przez Sowietów na Syberię, następnie przyłączył się do Armii Andersa, walczył pod Monte Cassino,
a koniec wojny zastał go w Anglii. Po powrocie do Polski rejsem „Batorego”
zamieszkał w Szczecinku. Edward natomiast tuż po wojnie zmuszony był
ukrywać swoją przynależność do AK. Z trudem zdobył kartę ewakuacyjną,
która umożliwiła mu przejazd do Wołomina, gdzie mieszka do dziś. Tu zbudował dom, ożenił się, wychował dwie córki i syna. Pracował w Warszawie,
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, a następnie w Biurze Projektów
Przemysłu Drzewnego.
Agata Bochenek
radna Rady Miejskiej w Wołominie
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XVI Wołomiński Zlot
Pojazdów Zabytkowych
5 września piękne, zabytkowe auta zaparkowały przed
wołomińskim urzędem. Było co podziwiać podczas XVI
Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych, który odbył
się pod patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan.
Polonezy, warszawy, fiaty i inne cudeńka przyprawiają
każdego miłośnika zabytkowych aut o szybsze bicie serca.
Wszyscy przyzwyczailiśmy
się do tego, że tak piękne
auta przyjeżdżają do naszego miasta, aby cieszyć oko
widzów, jak również integrować środowisko fanów motoryzacji. Od lat w organizację
wydarzenia włącza się gmina
Wołomin.
Cieszymy się, że i w tym
roku gościliśmy delegacje z
Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Wśród
pasjonatów
zabytkowych
“czterech kółek” znalazły
się delegacje z gmin, które
przyłączyły się do Samorządowego Komitetu na rzecz
upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Była

to idealna okazja do przekazania pamiątek związanych
z tegorocznymi obchodami
100. rocznicy wielkiego pol-

skiego zwycięstwa. Pamiątki wręczył zastępca burmistrza Wołomina Łukasz
Marek.

IV Międzypokoleniowy
Rajd Rowerowy
w jesiennej odsłonie
Od czterech lat, w pierwszą sobotę lipca Wołomińska Rada
Seniorów organizuje Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy.
Tak też miało być i w tym roku. Mimo, że pandemia
pokrzyżowała nam plany okazało się, że nowa sytuacja
otworzyła nowe możliwości.
W tym roku mieliśmy
okazję zorganizować rajd
w jesiennej odsłonie. Warto
było! Piękna pogoda, kolorowe liście, malownicza
trasa w leśnych ostępach,
przeprawa przez rzeczkę
– to sprawiło, że wszyscy
uczestnicy zakończyli rajd
w wyśmienitych humorach.
Jak na międzypokoleniowość przystało w rajdzie
uczestniczyli zarówno seniorzy jak i bardzo młodzi
rowerzyści. Tym ostatnim
bardzo przypadło do gustu ognisko zorganizowane
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Wołomina (gorące
podziękowania). Popularnością cieszył się zwłaszcza
wóz strażacki, do którego
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najmłodsi uczestnicy mogli
wejść i obejrzeć jego wyposażenie. Były kiełbaski,
ziemniaki z ogniska, dużo

słońca i uśmiechu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Dużo anegdot, dygresji
i mnóstwo wspomnień
Pozytywnym echem rozeszło się
spotkanie autorskie z Marcinem
Mellerem dziennikarzem, felietonistą,
historykiem i jak się okazało ciepłym
człowiekiem, z dystansem do świata
i świetnym poczuciem humoru.

Cieszymy się, że wydarzenie z tak pozytywną energią rozpoczęło wyczekiwane spotkania z mieszkańcami w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej.
Tego wieczoru nie zabrakło znakomitych anegdot, celnych
dygresji i dowcipnych wspomnień. Obecni czuli się jak na
spotkaniu z przyjaciółmi. Ta przyjacielska atmosfera to zasługa wszystkich zgromadzonych, naszego gościa i pracowników biblioteki z p. dyrektor Izabelą Bochińską na czele.

Najlepsze życzenia
dla Seniorów
2 października w Miejskim Domu
Kultury w Wołominie świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych.

W prezencie dla naszych wołomińskich seniorów przygotowaliśmy spektakl „Separacja”, czyli farsę małżeńską
w trzech aktach. Były życzenia, rozmowy, żarty. Nie zabrakło
również słodkiego poczęstunku i szczerego uśmiechu.
Dojrzały wiek może być czasem aktywnym, pełnym pasji
i możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego,
niezależnego oraz satysfakcjonującego życia. Pokazujecie
nam jak z każdego dnia czerpać radość, entuzjazm i siłę.
Dziękujemy Seniorom za ich mądrość, czas, poświecenie, za
to, że są!
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

