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w Wołominie jeszcze nie było i mam nadzieję,
że już niebawem dostrzeżecie Państwo, jak bardzo zmieniają się nasze miejscowości. Oprócz
inwestycji w infrastrukturę nie zapominamy o polityce społecznej i rodzinnej. O tym wszystkim
możecie Państwo przeczytać w naszym Biuletynie, do lektury którego serdecznie zapraszam.
Rok 2021 zapowiada się ciekawie. W dalszym ciągu będziemy rozwijać infrastrukturę
i modernizować naszą Gminę. Osiągnięcia naszego samorządu w różnych dziedzinach były
i są znaczące, ale przed nami przyszłość i nowe
kierunki oraz wyzwania na kolejne lata w modyfikowaniu rozwoju gminy przy zachowaniu dotychczasowych celów strategicznych.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,
Grudzień zawsze jest dla mnie miesiącem
wyjątkowym. Po pierwsze święta. Wyjątkowa
atmosfera, która nam towarzyszy sprawia, że
ludzie są dla siebie bardziej życzliwi, uśmiechają się i nie przechodzą obojętnie wobec problemów innych osób. Po drugie nowy rok. Symbol
otwarcia nowego etapu w życiu, który rodzi nowe
postanowienia, plany i marzenia do realizacji. Po
trzecie czas podsumowań.
Pandemia koronawirusa zmieniła naszą
rzeczywistość i postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania. Znaleźliśmy się w sytuacji
nietypowej, wymagającej wyjątkowych działań
i empatii. Uważam, że wspólnie zdaliśmy ten
trudny egzamin. Kończący się rok 2020 był
rokiem sukcesów Wołomina, na które ciężko
wspólnie pracowaliśmy.
Przełożyło się to na dalszy wzrost pozycji
naszej Gminy w rankingach oraz dziesiątki milionów złotych, jakie pozyskaliśmy na przygotowywane przez nas inwestycje. Takich pieniędzy

U progu kończącego się roku pragnę serdecznie podziękować Państwu za wsparcie, które mi Państwo okazujecie na co dzień. Pragnę
podziękować Radzie Miejskiej, sołtysom, radom
sołeckim, wszystkim ludziom dobrej woli, którym
leży na sercu dobro gminy Wołomin. Pragnę podziękować swoim współpracownikom, tym najbliższym i tym dalszym ze wszystkich jednostek
gminy, ze szkół. A na koniec serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom! Państwa dobre słowo,
a także uśmiech w moją stronę sprawiają, że zbieram w sobie nową siłę do dalszego działania.
Niech Nowy Rok 2021 upłynie Państwu
w zdrowiu i pomyślności. Życzę pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia w gronie przyjaciół, sąsiadów i współpracowników. Oby zawsze
mogli Państwo liczyć na życzliwy uśmiech, pomocną dłoń, zwykłą ludzką serdeczność!
Zapraszam na wspólną podróż w przeszłość,
a także w przyszłość, którą będziemy budować
razem!

Burmistrz Wołomina

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
KASA Urzędu czynna
poniedziałek: 9:00–18:30
(przerwa 13:00–13:25)
wtorek–czwartek: 8:00–15:15
(przerwa 13:00–13:25)
piątek: 8:00–13:15
(przerwa 11:00–11:25)
Nr rachunku bankowego:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Nr rachunku bankowego
do opłaty skarbowej:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013
Centrum Obsługi Mieszkańców
Stanowiska Podawcze
(stanowiska 2, 3)
tel.: 22 763 30 01 i 04
Dowody osobiste
(stanowiska 4, 5, 6)
tel.: 22 763 30 81 i 82
Sprawy meldunkowe
(stanowiska 7, 8)
tel.: 22 763 30 83 i 84
Podatki i opłaty lokalne
(stanowiska 9, 10)
tel.: 22 763 30 91
Kasa
(stanowisko 11)
tel.: 22 763 30 41
Stanowiska ds. Ewidencji
Działalności Gospodarczej
(stanowiska 12, 13)
tel.: 22 763 30 70
Punkt zapytań i interwencji
mieszkańców
(parter Urzędu Miejskiego)
tel.: 22 763 30 61

W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Wołominie
życzymy Państwu, aby każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
przepełniona była miłością, ciepłem
i wzajemną życzliwością,
a Nowy Rok przyniósł szczęście i powodzenie.

Marek Górski

– Przewodniczący Rady Miejskiej
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Katarzyna Pazio

– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
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Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy,
nie ma wątpliwości, że tegoroczne święta spędzimy inaczej niż zwykle.
Zabraknie zwyczajowych odwiedzin, spotkań i świątecznych wyjazdów.
Mimo trudności, nie straćmy świątecznego ducha i zbudujmy świąteczną
atmosferę. Pamiętajmy o sobie nawzajem - o dalszych krewnych, osobach
starszych, samotnych i potrzebujących. Jedność i solidarność
to nasze źródła nadziei i siły, dzięki którym pokonamy wszelkie przeciwności.
W tym roku na Święta, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia.
Dużo uśmiechu na twarzy i mnóstwa ludzkiej życzliwości. Aby te Święta,
pomimo trwającej epidemii były dla Państwa wyjątkowym czasem spędzonym
w poczuciu miłości i bliskości, nawet jeśli ta bliskość oznacza tylko spotkanie
online. Przesyłam Państwu mnóstwo ciepła i uśmiechu oraz życzenia
Szczęśliwego Nowego Roku! Oby 2021 przyniósł upragniony koniec epidemii
i pozwolił nam w końcu się spotkać. Tego życzę nam wszystkim.
Trzymajcie się moi drodzy,
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu serdeczności od rodziny, przyjaciół, bliskich.
Budujmy razem przyszłość, opartą na tak bardzo potrzebnym dziś wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
Niech pokój i ufność między ludźmi, które są przesłaniem tych Świąt wypełnią Państwa serca.
Satysfakcji z tego co się robi i spełnienia tego, o czym się marzy.
Życzą na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2021 rok

Dariusz Szymanowski

– Zastępca Burmistrza Wołomina
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Łukasz Marek

– Zastępca Burmistrza Wołomina

Małgorzata Izdebska
– Sekretarz Gminy

Bożena Wielgolaska
– Skarbnik Gminy
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Wszyscy wszystkim
ślą życzenia...



Znamy zwycięzców konkursu na najładniejszą kartkę
na Boże Narodzenie 2020! Wybór nie był łatwy.
Do Urzędu Miejskiego w Wołominie wpłynęła ogromna
ilość pięknych i interesujących prac.



Komisja konkursowa doceniła prace, które były w całości wykonane samodzielnie
(nie zawierały gotowych elementów typu wyklejanki, naklejki i szablony). Cieszymy się, że

oprócz serdecznych życzeń możemy pokazać światu, jak zdolne mamy dzieci w gminie.
Kategoria A (dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III) – wyróżnieni: Marysia Jeżak,
Julia Zarzecka, Filip Piętka. Kategoria B (dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI)
– zwyciężyła Natalia Ogrodnik, wyróżnieni: Maja Giera, Maciej Pawłowski, Zuzanna
Oleksiak, Kategoria C (dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII) – zwyciężyła Maria
Brzezińska, wyróżnieni: Nina Szymańska, Zofia Kostrzewa.
Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie i wspaniałe prace,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!














Zakręcony makowiec z bakaliami
Święta to najwspanialszy czas w roku. Ciepła, rodzinna atmosfera, radość i smaki przywodzące
najwspanialsze wspomnienia dzieciństwa.
O przepis na makowca
poprosiliśmy Radną Rady
Miejskiej Anetę Adamus,
której blog kulinarny „ADAMUSka z wypiekami” cieszy
się coraz większą popularnością. Cuda zgotowane
przez Panią Anetę znajdziecie Państwo na stronie:
w w w.facebook.com/adamuskazwypiekami

śmietankowego do ciast
i oczywiście zaczyn drożdżowy. Zagniatamy ciasto,
tak długo, aż do uzyskania
jednej, spójnej, zwartej, elastycznej masy. Wkładamy
ciasto do miski i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

CIASTO
DROŻDŻOWE:

550 g maku (około, może
być troszkę mniej lub więcej – w zależności od preferencji), 80 g migdałów,
80 g orzechów laskowych,
80 g orzechów włoskich,
100 g rodzynek, 200 g miodu wielokwiatowego, 150 g
cukru, 11/2 szkl. Mleka,
5 białek, szczypta soli, kilka
kropli aromatu migdałowego. Rozdrabniamy orzechy
i odstawiamy;
Do garnka przesypujemy
mak, zalewamy go wodą
i doprowadzamy do wrze-

Zaczyn drożdżowy, 250 ml
mleka, 60 g drożdży (świeżych), 150 g cukru.
Podgrzewamy
mleko,
drożdże i cukier i mieszamy
do rozpuszczenia. Pozostawiamy na około 15 min, by
drożdże zaczęły „pracować”. Na stolnicę wysypujemy: 650 g mąki pszennej,
60 g masła,
5 żółtek (białka przydadzą
się później), pół łyżeczki
soli, kilka kropli aromatu

4

MASA MAKOWO/
BAKALIOWA

nia, gotujemy przez chwilę
po czym odcedzamy na
sitku wyłożonym gazą. Mak
(odsączony) mielimy w maszynce (najlepiej dwa razy).
Do zmielonego maku dodajemy mleko, miód, rodzynki,
cukier. Wszystko gotujemy
ok. 20 minut. Następnie do
maku dodajemy rozdrobnione orzechy i migdały
i aromat migdałowy. Odstawiamy do wystudzenia.
Za pomocą miksera ubijamy białka ze szczypta soli.

Kiedy piana jest sztywna
odkładamy jej trzy łyżki do
miseczki, a resztę piany
delikatnie łączymy z ostudzonym makiem. Ciasto
(wyrośnięte)
wykładamy
na stolnicę. Dzielimy je na
4 części (na 4 makowce).
Każdą cześć rozwałkowujemy na cienki prostokątny
placek. Ciasto smarujemy
odstawioną wcześniej pianą z białek (dzięki czemu,
po upieczeniu, mak nie
będzie się oddzielał od

ciasta), następnie wykładamy 1/4 masy makowej
i równo rozcieramy ją na
całym „placku”. Zwijamy
makowca dość ścisło. Tak
przygotowane
makowce
przekładamy do papieru
do pieczenia (każdy do
swojego) i zwijamy je na
tzw. cukierka (zakręcając
końcówki). Najważniejsze,
by na górze pozostawić
przestrzeń (nie dociskać
papieru), by ciasto miało gdzie rosnąć. Owinięte
w papier makowce układamy na blaszce i wstawiamy
do ZIMNEGO (!) piekarnika.
Piec około 60 min. w temperaturze 190˚C.
Po ostudzeniu makowców,
zaczynamy dekorowanie.
Polewamy je lukrem, ewentualnie dodatkowo posypujemy np. kandyzowaną
skórką pomarańczową, rodzynkami lub orzechami.
Smacznego.
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Mieszkańcy gminy Wołomin
zwycięzcami prestiżowego konkursu
Kapituła X edycji Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu przyznała mieszkańcom gminy Wołomin tytuł
Laureata w kategorii „Wolontariat w czasie epidemii”.

Czas epidemii pokazał na
niespotykaną dotychczas
skalę jaką empatią
i szlachetnością cechują
się mieszkańcy gminy
Wołomin.
Od pierwszych jej dni
w naszej gminie powstało
wiele oddolnych, spontanicznych inicjatyw w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i łagodzenia skutków epidemii.
Czas epidemii pokazał też
najlepsze możliwe oblicze
wołomińskich przedsiębiorców, którzy pomagali w walce z epidemią nie tylko poprzez zakupy czy wsparcie
finansowe różnych charytatywnych akcji. Część przedsiębiorców angażowała się
osobiście w antycovidowe
działania, angażując nie tylko środki finansowe, ale także swój czas, wiedzę, sprzęt
i ludzi. Przedstawiciele firmy
DJChem Chemicals Poland
z siedzibą w Wołominie
z Panem Bogdanem Domagałą na czele zaoferowali
pomoc w przeprowadzeniu
dezynfekcji przestrzeni publicznych w gminie Wołomin.
Firma bezpłatnie dostarczyła
płyn do dezynfekcji. Przeszkoliła ochotników, którzy
zgłosili się do dezynfekowa-

nia przestrzeni publicznych,
a także wyposażyła ich
w odpowiednie zabezpieczenia – kombinezony, maski,
rękawiczki.
Do dezynfekcji przestrzeni
publicznych w gminie zgłosili się strażacy z gminnych
Ochotniczych Straży Pożarnych, a także lokalni przedsiębiorcy. Jeden z nich,
Krzysztof Dobrogowski bezpłatnie użyczał sprzęt rozpylający i sam brał udział, jako
wolontariusz w dezynfekcji
gminy. Kolejnym przedsiębiorcom wielkiego serca,
który dołączył do akcji był
Pan Artur Bzura właściciel firmy Cleanservis. Inny
przedsiębiorca,
Tomasz
Rembelski bezpłatnie wypożyczał gminie i służbom
bezpieczeństwa ozonatory
do dezynfekowania samochodów i karetek. Dzięki
dodatkowym ozonatorom,
które Pan Tomasz wolontariacko dowoził w umówione
miejsca systematycznie dezynfekowane były samochody Straży Miejskiej, Policji
i Pogotowia.
Przedsiębiorcy wraz z niezliczoną grupą mieszkańców wspierali też zbiórki
pieniędzy w celu zabezpieczenia w niezbędne środki
bezpieczeństwa wołomińskiego szpitala i hospicjum.
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W ciągu niespełna dwóch
tygodni na koncie zbiórki
wspomagającej wołomiński
szpital, którą zorganizowało
Stowarzyszenie Pozytywny
Wołomin zebrano ponad
24 tys. zł. Wszystko po to,
by służby medyczne, które
na co dzień walczą o nasze
zdrowie i życie były należycie zabezpieczone.
Podobna sytuacja dotyczyła
wołomińskiego hospicjum.
Miejsce które na co dzień
pomaga ludziom, w czasie
epidemii samo potrzebowało
pomocy. Brakowało maseczek, środków do dezynfekcji,
rękawiczek a nawet środków
czystości. Zbiórkę pieniędzy
założyła fundacja „Daj mi
skrzydła” – wpłat dokonali
zwykli mieszkańcy. Zebrano
ponad 16 tys. zł. Pieniądze
zbierali również pracownicy
Urzędu Miejskiego w Wołominie, którzy w ciągu jednego
dnia zebrali 2 tys. zł, by zasilić
konto zbiórki pomocowej dla
Hospicjum.
W początkowej fazie epidemii, kiedy na rynku brakowało maseczek, płynów
do dezynfekcji a nawet rękawiczek, w gminie Wołomin
zawiązał się ruch mieszkańców „Szyjemy maseczki dla
szpitala w Wołominie”. Akcja, która pierwotnie miała
pomóc lokalnemu szpitalowi

rozrosła się w ogromną akcję pomocową dla szpitali.
Oprócz maseczek, do medyków trafiały z rąk wolontariuszy kawy, herbaty, cukier
i inne materiały pozwalające
przetrwać ten trudny czas.
W kolejnej fazie epidemii, kiedy zasłanianie ust
i nosa zaczęło obowiązywać
wszystkich mieszkańców,
gmina Wołomin postanowiła dostarczyć bezpłatne maseczki tym, którzy narażeni
są na najcięższy przebieg
choroby – seniorom. Ponieważ czasu było mało a liczba mieszkańców powyżej
65 r.ż. ogromna, z pomocą
znów pospieszyli wolontariusze. Urzędnicy pakowali
maseczki poza swoimi codziennymi obowiązkami, po
pracy roznosili maseczki
swoim sąsiadom seniorom.
Wolontariusze z I LO PUL
w Wołominie przybywali do
urzędu licznymi grupami, by
wspomóc Urząd w pakowaniu i jak najszybszym dostarczaniu maseczek seniorom.
Dystrybucja ponad 10 tys.
maseczek dla gminnych seniorów była nie lada wyzwaniem. Z pomocą przybyli
radni Rady Miejskiej z Klubu
Pozytywny Wołomin, sołtysi
gminnych wsi, rady sołeckie, funkcjonariusze Straży
Miejskiej, strażacy ochotni-

cy oraz uczniowie I LO PUL,
rodzice uczniów i zaangażowani mieszkańcy. Zakrojona
na szeroką skalę akcja zakończyła się powodzeniem
dzięki ogromnym sercom
i determinacji mieszkańców
gminy Wołomin.

Nie sposób opisać
wszystkich
antycovidowych działań
wolontariackich z terenu
naszej gminy. Nie sposób
też wybrać, które z nich
miało największą wagę,
dlatego do nagrody
zgłosiliśmy wszystkich
mieszkańców.
Wysyłając wniosek nie
wiedzieliśmy, że czeka nas
druga fala epidemii i jeszcze
większy wysiłek, ale dzięki
aktom solidarności, których
doświadczyliśmy do tej pory
wiemy, że razem damy radę.
Ta nagroda jest dla nas
wszystkich – dla mieszkańców gminy Wołomin. To
wielkie wyróżnienie. Cieszmy się nim jak najdłużej
i pielęgnujmy w sobie to co
piękne i co zauważyła kapituła konkursu – dobro, empatię, solidarność.
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Nowe centrum przesiadkowe Aktywne przejścia
Trwa budowa centrum przesiadkowego przy ul. Żelaznej
dla pieszych
i pl. J. Cicheckiego w Wołominie.
Przebudowany
zostanie fragment DW 628, ul.
Żelaznej,
Warszawskiej,
Siedzikówny oraz pl. J. Cicheckiego. Zbudujemy sieć
elektroenergetyczną, telekomunikacyjną,
kanalizację deszczową, kanalizację
sanitarną i wodociągową,
ciąg pieszy i rowerowy wraz
z oświetleniem.
Na tę inwestycję czekało
wielu mieszkańców. Centrum Wołomina już wkrótce
stanie się wizytówką miasta.

Prawie 350 tys. zł na aktywne przejścia
dla pieszych w gminie Wołomin
w ciągu zaledwie 3 lat. To dobrze
zainwestowane pieniądze – zdrowie
i życie człowieka jest bezcenne.

Koszt inwestycji to ponad 3,1 mln zł

Boisko wielofunkcyjne
w Starych Grabiach
Kolejny sportowy obiekt na mapie gminy.
W Starych Grabiach na terenie Szkoły Podstawowej
im. Fryderyka Chopina powstało boisko wielofunkcyjne
do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa.
Obok boiska wybudowana
została bieżnia do skoku
w dal wraz ze skocznią.
Modernizacja objęła nowe
oświetlenie,
ogrodzenie
i małą architekturę.
Na inwestycję otrzymaliśmy 100 tys. zł dofinansowania w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu
WsparciaInfrastrukturySportowej
MAZOWSZE 2020”.

Koszt inwestycji to
ponad 450 tys. zł

Modernizacja wejścia
do szkoły w Duczkach
Zakończyliśmy modernizację wejścia do budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Inwestycja przede
wszystkim zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Wartość inwestycji wyniosła 60 tys. zł
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Aktywne przejście dla pieszych to innowacyjny system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Dzięki zainstalowanym czujnikom ruchu, w momencie
zbliżania się pieszego do przejścia, system zostaje aktywowany i wysyła sygnały świetlne do jadącego kierowcy.
Nowe lampy zamontowaliśmy na ulicy Wiosennej w Lipinkach przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Piaskową
i ul. Słoneczną oraz na skrzyżowaniu ulicy Lipińskiej i ulicy
Prądzyńskiego w Wołominie. Będzie jaśniej i bezpieczniej
również przy skrzyżowaniu ulicy Legionów i Partyzantów
oraz ulicy Legionów i Kurkowej.
Modernizacja przejść to realizacja zadania „Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych”.
Doświetlone przejścia dla pieszych to większe bezpieczeństwo. Prowadzimy inwestycje, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Drogi z nową
nawierzchnią
Mieszkańcy Wołomina i Lipinek
mogą już korzystać z kolejnych
zmodernizowanych dróg.
Poprawiliśmy przejezdność na ul. Akacjowej i Dzielnej
w Wołominie oraz ul. Klonowej w Lipinkach na odcinku od
ul. Słonecznej. Takie pozornie nieduże inwestycje przynoszą
często największą ulgę mieszkańcom poprawiając komfort
życia i bezpieczeństwo.

Koszt wykonanych prac to prawie
342 tys. zł
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Projekt budżetu gminy Wołomin na 2021 rok
– ciągłość zrównoważonego rozwoju
Projekt budżetu na 2021 r., choć tworzony w trudnym i niepewnym czasie epidemii jest solidny
i zapewnia ciągłość zrównoważonego rozwoju gminy. Zaplanowano wydatki w wysokości
ponad 297 mln złotych. Zarząd gminy postawił na racjonalny podział pomiędzy zapewnieniem ciągłości
usług, wydatkami inwestycyjnymi i społecznymi.
Najwięcej pieniędzy pochłonie oświata. Planowane
wydatki na oświatę to ponad 89,2 mln zł. Subwencja
oświatowa wyniesie jedynie
59,4 mln, co oznacza, że
do oświaty z budżetu gminy
dopłacić trzeba będzie prawie 30 milionów złotych.
Znaczącą pozycją w budżecie jest transport i łączność. Wydatki wyniosą ponad 31,3 mln. W kwocie tej
zabezpieczone zostały środki na kontynuację Wspólnego Biletu i dopłaty do Biletu
Metropolitalnego (w sumie
7,3 mln). Utrzymane zostaną również autobusy linii L
oraz nocna linia N-62.
Na
cele
inwestycyjne przeznaczono ponad
25,4 mln zł. Rok 2021 będzie czasem kontynuacji
kluczowych projektów, które uzyskały dofinansowanie
z UE i początkiem modernizacji lub projektów ulic. Wydatki na remonty, utrzymanie
i budowę dróg gminnych wyniosą pond 19,5 mln.
Kontynuowana
będzie
budowa centrum przesiadkowego przy ul. Żelaznej
i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz „Parkuj i Jedź”
w ciągu ul. Przytorowej
w Duczkach oraz budowa parkingu typu P+R
w Lipinkach. Przewidziano
także kontynuację budowy
ciągu pieszo-rowerowego
w ul. Kolejowej w Wołominie

na odcinku od ul. Sasina do
przejścia podziemnego przy
ul. Sikorskiego.
Ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowana zostanie budowa
ul. Leszczyńskiej w Wołominie oraz utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach.
W 2021 roku rozpocznie się
proces adaptacji budynku
starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla
potrzeb Centrum Aktywności
Twórczej.
W projekcie budżetu znalazły się budowy ulic m.in.
Jodłowej, Polskiej, Sikorskiego (na odcinku od
ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja),
Ogrodowej, Żółkiewskiego
i Waryńskiego. Kontynuowane będą prace projektowe i uzyskanie decyzji
ZRID dla wielu ulic m.in.:
Duczkowskiej,
Legionów
(na odcinku od ul. 1 Maja
do ul. Wołomińskiej), Mickiewicza (od Kościelnej do
Wileńskiej),
Mickiewicza
(od 1 Maja do Moniuszki), Zimowej, Piastowskiej
w Zagościńcu, Błońskiej na
odcinku od ul. Lwowskiej
do ul. Nowa Wieś, odcinka
ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową, Miłej
w Duczkach i Kolejowej na
odcinku od ul. Granicznej
do ul. Piastowskiej wraz
z odcinkiem ul. Piastowskiej
w Zagościńcu.
Ponad 3,2 mln zł przezna-

czonych zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz
prawie 900 tys. na utrzymanie zieleni. Nie zapomniano
o kontynuowaniu ważnych
dla gminy projektach utylizacji materiałów azbestowych
i wymianie źródeł ciepła.
Na wymianę pieców po raz
kolejny przeznaczono aż
300 tys. złotych.
Wśród wielu inwestycji
z których skorzystają najmłodsi warto podkreślić
dwie o które najczęściej pytają mieszkańcy: plac zabaw
przy Wołomińskiej Pływalni oraz plac zabaw na os.
Niepodległości w Wołominie – oba obiekty znalazły
się w projekcie budżetu na
2021 r.
Ogromną kwotą wydatków w budżecie są środki
przeznaczone na wsparcie rodzin. Na ten cel
gmina Wołomin wyda ponad 81,6 mln zł, z czego
61,6 mln to świadczenie
500+ finansowane z dotacji
celowej budżetu państwa.
Na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez
kluby sportowe i wspieranie
wszelkich form aktywności
sportowej
przeznaczono
prawie pół miliona złotych.
Nie zapomniano o utrzymaniu należytej opieki nad
zwierzętami – zabezpieczono środki m.in. na utrzymanie psów w schronisku,
całodobową opiekę wetery-

naryjną, elektroniczne znakowanie psów oraz sterylizację i kastrację kotów.
Z roku na rok opracowanie zbilansowanego budżetu stanowi coraz większe
wyzwanie dla wielu gmin.
Rosnące wydatki i systemowe uszczuplanie docho-

dów gmin nie pozostają bez
wpływu na projekty budżetów. Z całą stanowczością
możemy stwierdzić jednak,
że w tych niestabilnych i niesparzających czasach udało
się w gminie Wołomin wypracować stabilny i solidny
projekt budżetu na 2021 rok.

łomin, którzy na co dzień
działają na rzecz naszej
małej Ojczyzny” – podziękowała na swoim profilu
Elżbieta Radwan Burmistrz
Wołomina.

*Gmina Wołomin zajęła 11 miejsce (na 874),
w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich, uzyskując 68,07 punktów.

Foto: Ranking Samorządów

Wołomin zajął 11. miejsce
w Rankingu Samorządów
11. miejsce w prestiżowym Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” nie pozostawia złudzeń.
Wołomin jest w czołówce najdynamiczniej
zmieniających się gmin w całej Polsce.
Redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania samorządów już od 16 lat.
Swoją uwagę skupia głównie na działaniach władz
samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego
rozwoju. Cieszymy się, że
kapitał ekonomiczny, ludzki

oraz środowiskowy gminy
Wołomin został zauważony,
a działania władz docenione.
W 30. rocznicę powstania samorządu dostajemy
ogromną motywację do dalszej pracy. Przed nami wiele
inwestycji i nowych projektów. Konsekwentnie realizu-
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jemy program, który wpłynie
na rozwój gminy Wołomin.
„Sukces ma wielu ojców,
to jest prawda w przypadku
samorządu. Dziękuję za zaangażowanie instytucjom, organizacjom, radnym, urzędnikom, współpracownikom
i mieszkańcom gminy Wo-
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Projekty edukacyjne w gminnych szkołach
Wszystkie gminne szkoły podstawowe zostały objęte programami edukacyjnymi, na które pozyskano
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki projektom w szkołach realizowane są zajęcia dodatkowe dla
dzieci, szkolenia dla nauczycieli, a także zakupiony został tak bardzo potrzeby szkołom nowoczesny sprzęt.

„Patrząc w przyszłość – rozwój
edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

„Szkoły Przyszłości – rozwój edukacji
cyfrowej w Gminie Wołomin”

„Akademia wiedzy – rozwój edukacji
cyfrowej w Gminie Wołomin”

W projekcie „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” bierze udział 6
podstawówek: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7,
SP w Czarnej oraz SP w Zagościńcu.
W ramach tego projektu uczniowie mogli korzystać np. z zajęć: Młodzi Einsteini, Spotkania
z astronomią, Od pantofelka do Pana Felka,
Zabawy w trójwymiarze, Młodzi Programiści,
Z matematyką w XXI w., Słowiańskie sąsiedztwo, Zajęcia z robotyki EV3, Robotyka 2, Zajęcia
z robotyki LEGO WeDo 2.0, Informatyka dla przyszłości, Poczuj chemię do chemii.
Dzięki projektowi szkoły zyskały solidne doposażenie:
SP w Czarnej – 27 laptopów z oprogramowaniem Office, serwer z oprogramowaniem, 2 tablice interaktywne.
SP w Zagościńcu – 23 laptopy z oprogramowaniem Office, 4 urządzania wielofunkcyjne
(drukowanie, skanowanie), 4 tablice interaktywne, drukarka 3D, sprzęt odtwarzający płyty CD/
DVD, aparat cyfrowy.

W tym projekcie biorą udział 3 podstawówki: SP
nr 4, SP w Leśniakowiźnie, SP w Duczkach.
Przykładowe zajęcia z jakich mogą korzystać
dzieci w ramach projektu to: Roboty są wśród
nas, Zabawa w kodowanie, Jak to działa? Poznajemy świat, ABC chemii w życiu, Z robotami
i oprogramowaniem na Ty, Młodzi informatycy,
Komputerowy omnibus, Odkrywcza podróż przez
świat natury, Królowa bez tajemnic, itp.
Otrzymane w ramach projektu doposażenie to:
SP w Leśniakowiźnie – 5 laptopów z oprogramowaniem Office, urządzanie wielofunkcyjne
(drukowanie, skanowanie), 2 tablice interaktywne, zestaw nagłaśniający z odtwarzaczem MP3,
3 UPS, 3 rzutniki multimedialne z ekranem, aparat cyfrowy.
SP w Duczkach – 14 laptopów z oprogramowaniem Office, kamera cyfrowa, urządzanie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie), rzutnik
multimedialny z ekranem, drukarka 3D, tablet,
6 tablic interaktywnych, zestaw nagłaśniający
z odtwarzaczem MP3, 4 UPS, 2 aparat cyfrowy.
SP nr 4 w Wołominie – 7 laptopów z oprogramowaniem Office, urządzanie wielofunkcyjne
(drukowanie, skanowanie), 2 rzutniki multimedialne z ekranem, 2 tablice interaktywne, aparat cyfrowy, 18 UPS.

Biorą w nim udział 3 podstawówki: SP w Ossowie, SP nr 5, SP w Starych Grabiach. Nauczyciele
skorzystają z poprawy kompetencji zawodowych
zwiększających efektywności procesu nauczania
w szkole, w tym cyfrowych w zakresie stosowania
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, a także prowadzenia procesu
nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez udział w kursach i szkoleniach.

SP nr 1 przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie

– 18 laptopów z oprogramowaniem Office, urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie),
2 tablice interaktywne, drukarka 3D, 6 rzutników
multimedialnych z ekranem, kamera cyfrowa.

SP nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie – 27 laptopów z oprogramowaniem Office,

SSP nr 5 im. Polskich Olimpijczyków, Wołomin – 24 laptopy z oprogramowaniem Office,

3 urządzania wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie), aparat cyfrowy, 3 tablice interaktywne,
serwer, UPS.
SP im. F. Chopina w Starym Grabiu –
17 laptopów z oprogramowaniem Office, urządzanie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie),
aparat cyfrowy, serwer, UPS.
SP w Ossowie im. ks. Ignacego Skorupki

– 9 laptopów z oprogramowaniem Office, aparat cyfrowy, 3 tablice interaktywne, serwer, UPS,
sprzęt odtwarzający płyty CD/DVD.

3 urządzania wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie), 5 tablic interaktywnych.

SP nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Wołominie – 27 laptopów z oprogramowaniem

Office, 3 urządzania wielofunkcyjne (drukowanie,
skanowanie), 5 monitorów interaktywnych.

SP nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

– 17 laptopów z oprogramowaniem Office, 16 tabletów, urządzanie wielofunkcyjne (drukowanie,
skanowanie), 7 tablic interaktywnych, drukarka
3D, 6 rzutników multimedialnych z ekranem,
2 aparaty cyfrowe.

„Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej
w Gminie Wołomin”
Wartość projektu: 1 881 526,56 zł
Doﬁnansowanie projektu z UE: 1 787 450,23 zł
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„Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej
w Gminie Wołomin”
Wartość projektu: 769 646,00 zł
Doﬁnansowanie projektu z UE: 731 163,70 zł

„Akademia Wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej
w Gminie Wołomin”
Wartość projektu: 994 805,00 zł
Doﬁnansowanie projektu z UE: 945 064,74 zł
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Środki na DW 634 Bezpieczeństwo
Modernizacja DW 634
to nasz priorytet
jest przewidziana w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Województwa Mazowieckiego.

Środki na realizację zadania zaplanowano w podziale
na lata:
2021 – 10,9 mln zł
2022 – 45 mln zł
2023 – 35 mln zł
2024 – 72,4 mln zł
Informacje można znaleźć
w Uchwale 127/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października
2020 r.
Nie mamy wpływu na
wiele spraw związanych
z budżetem innych JST,
ale wiemy, że w przypadku
DW 634 najważniejsze kry-

terium inwestycji czyli zabezpieczenie środków zostało spełnione.
Na terenie gminy Wołomin prowadzona jest już
inna duża inwestycja województwa
mazowieckiego – nowy przebieg DW
nr 635 (do węzła Wołomin na trasie S8), której
całkowity koszt wyniesie
18,8 mln zł. Środki na ten
cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
Mazowsza.

Każda droga
prowadząca
do Wołomina
to dobra droga
Dobra Wiadomość dla kierowców
jadących w kierunku Wołomina.
Obwodnica Marek zyskała nowy zjazd
– węzeł Kobyłka na trasie S8 – otwarty.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
przekazany jednostce OSP Ossów.
Wóz został kupiony ze środków własnych gminy (160 tys. zł)
i przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
w wysokości 70 tys. zł.
Nowy pojazd jest niezbędny druhom w codziennej
pracy. Samochód wzmocni
zdolności operacyjne naszej
jednostki, a służba naszych
dzielnych strażaków stanie
się bardziej profesjonalna.
Druhnom i Druhom życzymy bezpiecznej służby
i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Dron dla OSP Zagościniec
Pierwszy w powiecie i jedyny na wyposażeniu Ochotniczej
Straży Pożarnej – nowy dron trafił do OSP Zagościniec.
Dron wyposażony w najnowocześniejszy
sprzęt
zwiększy skuteczność podczas akcji ratowniczych.
Zakup był możliwy dzięki
współpracy sołectw Lipinki
i Zagościniec oraz ich gospodarzy Urszuli Zych i Zbigniewa Górskiego.
Dron będzie wsparciem
dla PSP i OSP podczas
akcji ratowniczych. Pozwoli
obserwować np. kierunek
przemieszczania się ognia,
co da większe możliwości
opracowania odpowiedniej
taktyki walki z pożarem. Kamera termowizyjna umożliwi udział w poszukiwaniach zaginionych osób.
Wielkie brawa za stawianie na bezpieczeństwo dla społeczności obu sołectw.

Prawie 1,5 mln zł
na kanalizację w Duczkach
Prawie 1,5 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji
sanitarnej w Duczkach. Wniosek PWiK złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach
PROW został rozpatrzony pozytywnie.

19 listopada otwarty został zjazd na Kobyłkę i Nadmę na
trasie S8. To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców,
którzy stali w korkach. Zyskają również mieszkańcy Wołomina. Otwarcie węzła Kobyłka odciąży węzeł Zielonka i Radzymin.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

W ramach zadania zostanie wykonana:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków wraz
z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą w ul. Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej,
Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej w Duczkach wraz
z przebudową wodociągu.
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej w Duczkach.
Planowany termin realizacji inwestycji i jej rozliczenia – do końca 2021 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 3 389 435,76 zł
Wysokość dofinansowania: 1 453 962,00 zł
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Ozonatory
dla szkół
i przedszkoli
Placówki oświatowe powinny być
bezpiecznym azylem dla maluchów
i ich opiekunów. Żeby zapewnić jeszcze
wyższą skuteczność dezynfekcji
pomieszczeń zamówiliśmy dla szkół
i przedszkoli urządzenia ozonujące.

Wołomin ma SERCE
Specjalne kosze na nakrętki, które postawiliśmy
przy Urzędzie Miejskim oraz przy Miejskim Domu Kultury
w Wołominie napełniają się ekspresowo. Z „zakręconej”
dobroci skorzystała już rodzina Magdaleny Mielczarek
i Marysi Gałązki. Zebraliśmy łącznie 33 wielkich worków
pełnych nakrętek.
Pojemniki nie bez powodu
mają kształt serca. Zbierając nakrętki i wrzucając je
do koszy pomagamy potrzebującym mieszkańcom
naszej gminy, którzy za
środki ze sprzedaży nakrętek mogą kupić np. wózek
inwalidzki lub sfinansować
koszt terapii.
Dziękujemy za Wasze
otwarte serce! Najcenniejszą nagrodą jest uśmiech
dziecka, któremu realnie
udało się pomóc. Cieszymy
się, że nie zapominacie. Bo
zapalić się do czegoś jest
bardzo łatwo, trwać i wytrwać... dużo trudniej.
Pamiętajmy, że każda nakrętka wrzucona do woło-

mińskich serc pomaga!
Do
kogo
powędrują
kolejne
nakrętki?
Podopiecznych,
potrzebują-

cych jest bardzo dużo.
Zachęcamy do przesłania
kolejnych zgłoszeń na adres
redakcja@wolomin.org.pl.

Kuźnia talentów
12 tytułów mistrzowskich,12 srebrnych i 8 brązowych medali.
Klub Tańca Sportowego Shock Dance rozbił bank
na Mistrzostwach Polski w Łodzi.

Zdecydowaliśmy się na zakup urządzeń, które zminimalizują rozprzestrzenianie się wirusów, bo chcemy mieć pewność, że zarówno dzieci, jak i pracownicy będą bezpieczni.

Tytanowy Laur
Inwestora dla
PWiK Wołomin
PWiK Wołomin wyróżniony Tytanowym
Laurem Inwestora.
Nagroda została przyznana w trakcie XVIII
Międzynarodowej
Konferencji Inżynieria Bezwykopowa, która odbyła się
w dniach 8-10 września
w podkrakowskich Tomaszowicach.
Konferencja
Inżynieria
Bezwykopowa to największe, poświęcone bezwykopowej budowie i renowacji
sieci podziemnych, wydarzenie w Europie Środko-
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wo–Wschodniej.
Gratulujemy nagrody i życzymy kolejnych sukcesów.

Wielkie brawa i ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników, trenerów i naszych nowych Mistrzyń Polski:
• Pływacz Amelia 1 miejsce w kategorii Jazz Fank juniorki;
• Dubaj Małgorzata 1 miejsce Jazz Fank młodzieżowcy;
• Kowalik Lidia i Norek Maja 1 miejsce Dance Show Duo;
• Raczkowska Aleksandra i Wiktoria Urbanowicz 1 miejsce Freestyle duety młodzieżowcy;
• Osiejewicz Marlena 1 miejsce Jazz Fank;
• Kujawa Wiktoria 1 miejsce Jazz Fank kadeci;
• Pływacz Amelia 1 miejsce Jazz Fank juniorki;
• Grzymała Olivia 1 miejsce Disco Dance Freestyle;
• Raczkowska Aleksandra Mistrz Polski Młodzieżowców FIT KID oraz Mistrz Polski PZT
Sport Freedance.
Mistrzynie na co dzień szlifują swoje talenty i zdobywają nowe umiejętności w Miejskim
Domu Kultury w Wołominie pod czujnym okiem trenera Roberta Jakubowskiego.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Nowe tablice informacyjne Zachowaliśmy
Warto dbać o upamiętnienie lokalnej historii i dziedzictwa
od zapomnienia
– warto też informować.
Stowarzyszenie Pozytywny Wołomin
zorganizowało zbiórkę pieniędzy na
renowację grobu Henryka Konstantego
Woyciechowskiego. Udało się zebrać
kwotę w wysokości 4 tys. zł.

Warto dbać o upamiętnienie lokalnej historii i dziedzictwa – warto też informować. Nie
wszyscy znają historię Wołomina, a i nasi goście zasługują na dawkę informacji, szczególnie w okolicach miejskich rzeźb. Dlatego przy ławeczkach Zofii Nałkowskiej i Henryka Konstantego Woyciechowskiego postawiliśmy tablice informacyjne, które w przystępny sposób
przedstawiają sylwetki tych wybitnych postaci i ich związek z Wołominem.

Kartka dla Was
Dla wszystkich mieszkańców gminy
Wołomin, naszych gości
i przyjaciół przygotowaliśmy prezent
– wołomińską kartkę świąteczną,
którą każdy może wysłać do rodziny,
przyjaciół i znajomych.
Kartkę można ściągnąć ze
strony:
www.wolomin.org,
wydrukować, wysłać pocztą
tradycyjną lub drogą elektroniczną, nakleić na prezent lub napisać na niej list.
Mamy nadzieję, że kartka
z Mikołajem, który ma przyjaciół w Wołominie dotrze do
najdalszych krańców Polski,

a może i świata?
Kartkę przygotowała jedna
z naszych utalentowanych
koleżanek – Joanna Żero,
Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Rewitalizacji. Talent Joanny
można podziwiać na blogu
http://dzieckochwast.com/
Pani Joannie serdecznie
dziękujemy za przygotowa-

nie kartki dla mieszkańców.
Wierzymy, że spodoba się
Państwu tak samo jak nam.

Odnawiamy i stawiamy
kolejne ławki
Trudno dziś sobie wyobrazić miasto bez ławek. Są miejscami
spotkań, wypoczynku, relaksu. W ramach Programu Ławka
nasze miasto wzbogaciło się o 16 nowych ławek.
Dodatkowo
wyremontowanych zostało 8 ławek,
a 2 siedziska w ramach dobrej współpracy dostaliśmy
w prezencie od firmy Mmcite4 sp. z o.o.
Lokalizacje nie są przypadkowe. Staraliśmy się
brać pod uwagę komfort
wszystkich mieszkańców.
Mamy nadzieję, że przez
długie lata będą one służyć mieszkańcom gminy
Wołomin.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

W ramach prac dokonano gruntownego czyszczenia
i zabezpieczenia pomnika oraz ogrodzenia. Podtrzymujemy prace w zakresie utrzymania porządku przy miejscach
spoczynku tych, którzy wpłynęli na losy Wołomina. Elżbieta
Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z zastępcą Łukaszem
Markiem, radnymi Agatą Bochenek i Pawłem Kocikiem oraz
przy ogromnym wsparciu wołomińskich harcerzy z 78 DH
Ursa Maior i 78 WDH Junga–Szczep uporządkowali kolejne
nagrobki osób związanych z naszym miastem.
Tym razem na parafialnym cmentarzu w Kobyłce zachowaliśmy od zapomnienia mogiły zastępcy burmistrza Mieczysława Czajkowskiego, Bolesławy i Marii Woyciechowskiej,
siostry i córki założyciela miasta – Henryka Konstantego
Woyciechowskiego.
Renowacje pomników, prace pielęgnacyjne, a teraz nowe
nasadzenia krzewów. Odwiedzający groby przed świętami
zauważą zmieniające się otoczenie pomników, które nawet
w zimowej aranżacji będą miejscem zadumy i ciszy.
Nasza praca to nie tylko obowiązek. To duma i przywiązanie
do Wołomina. Mamy nadzieję, że przykład z nas wezmą inni.
Warto poświęcić swój czas i energię na upamiętnienie
lokalnej historii i dziedzictwa!

Zielono nam
Jesień to dobry moment,
żeby pomyśleć o przyszłym roku,
zastanowić się jak możemy zmienić
wołomińskie otoczenie. Prowadzimy
cykliczne nasadzenia, by w naszej
gminie było zawsze zielono i pięknie.
Tej jesieni zasadziliśmy
kilkadziesiąt drzew wśród
których znalazły się platany, klony, lipy, wiśnie, grusze, dęby i robinie kuliste.
Znaleźć je można przy SP
nr 7 w Wołominie, przy SP
w Czarnej, w Parku przy Muzeum Z. i W. Nałkowskich,
przy. ul. Reja, Sasina i Sienkiewicza. Miasto obsadziliśmy również różami.
Łącznie w całym Wołominie posadziliśmy ponad tysiąc krzewów!
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Urodziny Zofii Nałkowskiej
W kalendarzu gminnych wydarzeń
10 listopada świętujemy szczególne
urodziny. Z kwiatami do solenizantki,
Zofii Nałkowskiej wybrała się sama
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan
wraz z zastępcą Łukaszem Markiem.

Epidemia nie pozwoliła nam na spotkanie w szerszym gronie, ale każdy z nas tego dnia mógł zrobić sobie urodzinowe zdjęcie z Zofią.
To również wspaniała okazja do rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej. Przez 5 dni mieszkańcy
wskazywali z jakich dzieł Zofii Nałkowskiej pochodzą konkursowe cytaty. Na najbardziej oczytanych i najszybszych czekały
nagrody od Urzędu Miejskiego i Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

25-lecie szkoły muzycznej
W listopadzie, swoje 25-lecie obchodziła
Prywatna Szkoła Muzyczna im. Witolda
Lutosławskiego w Wołominie.

Panu Dyrektorowi Pawłowi Rozbickiemu oraz całemu Gronu Pedagogicznemu życzymy zdrowia i wytrwałości w realizowaniu kolejnych ambitnych celów szkoły oraz życzymy
wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionej misji.
Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie
ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin
 www.wolomin.org  facebook.com/wolomin
 instagram.com/Nasz_Wolomin
 youtube.com/NaszWolominPLtv
 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.
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Obrazy patriotyzmu
20 października w Samorządowej Instytucji Kultury
w Ossowie odbyła się inauguracja wystawy „Obrazy
patriotyzmu – Bitwa Warszawska 1920 roku”.
O odwadze i losach bohaterów z 1920 roku opowiadali pasjonaci historii zastępca burmistrza Dariusz
Szymanowski i dyrektor Rafał Pazio. To najlepszy przykład na to, że historię można podać z pasją i uczyć się
jej na wiele sposobów.
Wystawa „Obrazy patriotyzmu – Bitwa Warszawska
1920 roku” jest skierowana
do dzieci z klas 0-3 i składa
się z interaktywnych plansz – puzzle, rebusy, krzyżówka, układanki i inne łamigłówki.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Niepodległa w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej.

Wystawa „Dwa Bratanki”
Wystawę „Dwa Bratanki – Węgrzy Polakom w 1920 roku”
otwarto w sobotę, 24 października w Samorządowej
Instytucji Kultury w Ossowie.
W wernisażu uczestniczyli
dr László Marek Szubert,
zastępca ambasadora Węgier, Dariusz Szymanowski
zastępca burmistrza Wołomina, Rafał Pazio dyrektor
SIK Ossów oraz dr Michał
Ceglarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił
wykład na temat przyjaźni
polsko-węgierskiej.
To wystawa wyjątkowa, podobnie jak relacje polsko-węgierskie. Przypomina kartę przyjaźni obu narodów. Nie byliśmy osamotnieni podczas sierpniowych zmagań w 1920 roku – wsparli nas nasi przyjaciele, wśród których byli również Węgrzy.
Polska, odrodzona po 123 latach zaborów potrzebowała uzbrojenia i wyposażenia, a także
odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. Dzięki wsparciu Węgier możliwa była walka z imperializmem bolszewickiej Rosji.
Wystawa przedstawia obraz Polaków i Węgrów jako narody, których łączy duma, charakter
i konsekwencja w budowaniu lepszej przyszłości.

Nasza wystawa ruszyła
w Polskę
Warszawa, Wołomin, a teraz Mińsk Mazowiecki.
Wystawa „Bitwa Warszawska 1920 r. Zwycięstwo Polski,
ocalenie Europy” ruszyła w podróż po Polsce.
Historię bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku
aktualnie zgłębiają mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. To kolejne miasto, które
dzięki wystawie podtrzymuje patriotycznego ducha.
Postawa Bohaterów 1920
roku pozostaje dla nas
inspiracją, także pośród
wyzwań XXI w. W oceanie
zła, który rozlał się po Ojczyźnie, zapłonął ogień solidarności i jedności. Warto,

byśmy dziś o tym pamiętali. Cieszymy się, że razem
z Fundacją Niezwykła Histo-

ria możemy być współautorami tej nowoczesnej i atrakcyjnej lekcji historii.
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