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Szanowni Czytelnicy,
Dobre rzeczy dzieją się w Wołominie. Nadchodząca wiosna budzi w nas jeszcze większą
potrzebę działania. Mamy mnóstwo nowych pomysłów. Sukcesy cieszą, dają siłę i motywują do
dalszej pracy.
Współpraca to słowo klucz przy wszystkich
dużych projektach. By osiągnąć sukces potrzebne jest zaangażowanie wielu ludzi. Poznajcie
największy projekt informatyczny w naszej gminie „e-Wołomin – gmina dobrych rozwiązań”!
To narzędzia z których skorzystamy wszyscy.
Chcemy mieć z mieszkańcami stały kontakt. Zachęcam Państwa do korzystania z bezpiecznej
platformy płatniczej, aplikacji mobilnej do komunikacji z urzędem oraz wielu innych udogodnień. Od teraz będzie przede wszystkim szybko
i bezpiecznie! Czas epidemii pokazał, że warto
inwestować w innowacyjne narzędzia. Wszystkie
usługi wdrożyliśmy w ramach projektu na który
otrzymaliśmy prawie 3 mln zł dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.

W każdym mieście i gminie inwestycje decydują o rozwoju, mają niekwestionowany wpływ
na życie codzienne mieszkańców. Są niezbędne, a jednocześnie bardzo kosztowne. W Wołominie realizujemy je w dużej mierze ze środków
zewnętrznych, by odciążyć gminny budżet, który
w wyniku pandemii został bardzo ograniczony.
Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do rozliczenia
PIT-u w Wołominie. Dzięki tym środkom nasza
gmina może każdego roku budować kolejne
drogi, budować i modernizować oświetlenie ulic
oraz udostępniać ofertę kulturalną, sportową
i edukacyjną na wysokim poziomie. Część podatku realnie wpłynie na rozwój naszej małej Ojczyzny – przestrzeni, z której korzystamy wszyscy.
W tak prosty sposób możemy zrobić bardzo wiele.
Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Drodzy
Mieszkańcy, mimo trudnego czasu życzę Państwu Świąt spędzonych bezpiecznie w gronie
najbliższych. Epidemia to okres wielkiego testu
z solidarności i obywatelskiej odpowiedzialności. Priorytetem są nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wierzę, że już wkrótce wrócimy do normalnego życia i z sytuacji, w której się znaleźliśmy,
wyjdziemy silniejsi, mądrzejsi i zwyczajnie lepsi.
Czas epidemii, ograniczeń, niespodziewanych
trudności weryfikuje, kim naprawdę jesteśmy,
jak ważny jest dla nas drugi człowiek. Gmina
Wołomin ma wspaniałych mieszkańców – ludzi
z otwartymi sercami. To udowodnili już Państwo
wielokrotnie.
Oczekując nadejścia tej prawdziwej wiosny
i jej pierwszych promieni słonecznych, które budzą nas wszystkich do działania życzę wszystkim dużo wytrwałości i wyrozumiałości w nadchodzącym okresie wiosennym.
Zapraszam do lektury gminnego biuletynu
informacyjnego „Nasz Wołomin”.

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

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju
i serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego „Alleluja”.

Marek Górski

– Przewodniczący Rady Miejskiej
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Katarzyna Pazio

– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
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Nasze kolorowe święta
Uczestnicy gminnego konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną
po raz kolejny stanęli na wysokości zadania! Wpłynęło do nas aż 108 prac!
Wszystkie piękne, kolorowe, wprowadzające
w świąteczny nastój. Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, żeby wyłonić
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Po
długich, burzliwych obradach postanowiono co
następuje:
W kategorii A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III zwyciężył Szymon Kazanowski,

wyróżnieni: Klaudia Mączka, Filip Piętka, wyróżnienie specjalne od Burmistrz Elżbiety Radwan:
Zuzanna Antczak. W kategorii B – dla uczniów
szkół podstawowych: kl. IV-VI zwyciężyła Lena
Górska, wyróżnieni: Bogumiła Bereda, Błażej Bajkowski. W kategorii C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII zwyciężył Krzysztof Oleksiak, wyróżnieni: Wiktoria Rosa, Zofia Kostrzewa.

owski

Szymon Kazan

Lena Górska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w naszej zabawie!

Krzysztof Oleksiak

Klaudia Mączka

Filip Piętka

Zuzanna Antczak

Bogumiła

Bereda

Błażej Bajkowski

Wiktoria R
osa

Zofia Kostrzewa

Drodzy Mieszkańcy,
życzymy Wam, aby te Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

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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Jaki był 2020 rok?
Minione 12 miesięcy 2020 roku to okres kiedy wiele nowych przedsięwzięć z fazy przygotowań
przechodziło do etapu wdrażania. W gminie Wołomin czas wytężonej pracy nie minął, trwa realizacja
kluczowych inwestycji, jednak warto podsumować pracę i podejmowane inicjatywy w ubiegłym roku:
Inwestycje

2020 był dobrym rokiem dla inwestycji. Zakończyliśmy budowę pięknego nowoczesnego
przedszkola. Przebudowaliśmy SP w Zagościńcu, by stała się przyjaznym miejscem dla naszych
najmłodszych mieszkańców. Zbudowaliśmy komfortowy parking „Parkuj i Jedź” oraz przebudowaliśmy ul. Przytorową w Duczkach. Przy stacji
PKP w Zagościńcu od strony Lipinek również wybudujemy parking, by dojazd do pracy dla mieszkańców okolicznych sołectw był jak najbardziej
wygodny i ekologiczny. W 2020 rozpoczęliśmy
też ważną inwestycję w centrum Wołomina – centrum przesiadkowe w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego, które stanie się prawdziwym sercem
komunikacyjnym miasta.
Gmina Wołomin zmienia się na naszych
oczach. Poniżej lista najważniejszych inwestycji
2020 roku:
• Budowa przedszkola przy SP nr 7 w Wołominie.

• Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.

• Budowa ul. Długiej w Duczkach.
• Budowa ul. Kurkowej w Wołominie.

• Modernizacja ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny.
• Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu
ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od
ul. Sasina do przejścia podziemnego przy
ul. Sikorskiego.
• Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości
w Wołominie.
• Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Starych
Grabiach.
• Modernizacja wejścia do budynku szkoły
w Duczkach.
• Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości.
• Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej.

Nasadzenia

2020 rok zapewnił nam dogodne warunki do
sadzenia drzew i krzewów w gminie Wołomin.

Oświetlenie

• Budowa ul. Przytorowej w Duczkach.
• Budowa Parkingu P+J przy ul. Przytorowej.

W 2020 roku doświetliliśmy kolejne przejścia dla
pieszych. Doświetlone i zmodernizowane przejścia
dla pieszych to poprawa bezpieczeństwa dzieci
w drodze do szkoły oraz komfort kierowców na wołomińskich drogach. Przy wsparciu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Piotra Sikorskiego
– Radnego Rady Miejskiej w Wołominie oraz zespołu zaangażowanych mieszkańców i urzędników
w 2020 roku poprawiliśmy bezpieczeństwo na następujących przejściach:
• Modernizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kleeberga i Tęczowej w Wołominie,
ul. Batorego i Tęczowej w Wołominie, ul. Kościelnej i Mieszka I w Wołominie.

• Budowa centrum przesiadkowego w ciągu
ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie.
• Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul.
Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz
ze skrzyżowaniem.

•M
 odernizacja przejść dla pieszych na ul. Wiosennej w Lipinkach przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Piaskową i ul. Słoneczną oraz
na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Prądzyńskiego
w Wołominie.
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 oświetlenie przejść dla pieszych w sołectwie
•D
Zagościniec, ul. 100-lecia (przy rondzie od
strony miejscowości Helenów).
• Doświetlenie przejścia dla pieszych w sołectwie Zagościniec, ul. 100-lecia (przy rondzie od
strony stacji kolejowej).
• Doświetlenie przejścia dla pieszych w Wołominie, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Partyzantów.
• Doświetlenie przejścia dla pieszych w Wołominie, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Kurkowa.

Łącznie posadziliśmy prawie 235 szt. drzew,
prawie 334 szt. krzewów oraz rabaty różane
o łącznej powierzchni 1294 m². Tereny zieleni
pełnią bardzo ważną funkcję w mieście, a w przyszłości ich rola będzie tylko się zwiększała.
Czekamy do wiosny, aż nowe nasadzenia zazielenią naszą okolicę.

https://inwestycje.wolomin.org/
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e-Wołomin – największy projekt
informatyczny w gminie Wołomin
„e-Wołomin gmina dobrych rozwiązań” to projekt, którego celem jest wykorzystanie nowych technologii
do zbudowania przyjaznej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców gminy Wołomin. Wartość projektu
ogółem: 4.457.712,24 zł, wartość dofinansowania: 2.978.850,72 zł. Projekt był realizowany wieloetapowo.
Najwcześniejszy etap to precyzyjne przygotowanie zaplecza technicznego (łącza internetowe, domeny,
hosting, certyfikaty, serwery, sprzęt, oprogramowanie itd.).

Dzięki żmudnej pracy zespołu projektowego
zbudowano podstawę dalszych działań – Zintegrowany System Dziedzinowy (KSAT) dla Urzędu
Miejskiego w Wołominie oraz jednostek gminnych: Straży Miejskiej w Wołominie, Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Huragan”, Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
wraz z jednostkami oświatowymi.
Kolejnym krokiem było wprowadzenie Elektronicznego Obieg Dokumentów (INTRADOK) w Urzędzie
Miejskim, Straży Miejskiej, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej.
Stworzenie wspólnej jednolitej platformy informatycznej dla Urzędu oraz 23 jednostek podległych było konieczne dla wdrożenia aplikacji
i 31 e-usług, dzięki którym można załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem e-PUAP (planowane jest rozszerzenie katalogu e-usług).
Platforma musiała obejmować trzy bezwzględnie wymagane obszary: budżetowo-sprawozdawczy, centralny rejestr umów oraz elektroniczny
obieg dokumentów. Udało się je połączyć właśnie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu
Dziedzinowego KSAT2000i oraz Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. KSAT200i zapewnia duże możliwości integracji, zasila danymi
platformę płatniczą oraz umożliwia planowanie
budżetu na poziomie gminy. Intradok zapewnia
platformę do przetwarzania danych i obsługi e-usług. Systemy zostały wdrożone i stały się fundamentem dla uruchomienia aplikacji następujących narzędzi dla mieszkańców:

– Platforma Informacyjno-Płatnicza
Za pośrednictwem tego narzędzia mieszkańcy
mogą sprawdzić wysokość należności i zapłacić
za: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od
środków transportu oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PLIP jest narzędziem całkowicie bezpiecznym. Logowanie do platformy i poświadczenie tożsamości
następuje za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

– aplikacja mobilna
Zapewnia dostęp do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych wraz z możliwością
przypomnienia o wystawieniu pojemnika, informacje np. o wydarzeniach kulturalnych, alertach pogodowych, inwestycjach itd. (zgodnie
z wybranymi kategoriami informacji). Możliwości
składania nagłych zgłoszeń z zakresu „Ekologia
i środowisko” oraz „Drogi i komunikacja”. Aplikacja nie wymaga założenia profilu zaufanego. Jest
prostym narzędziem komunikacji mieszkańców
z Urzędem.

– System Komunikacji Mobilnej

Portal Mieszkańca, umożliwiający zgłaszanie
awarii w infrastrukturze gminnej (w trybie z poświadczoną tożsamością) oraz dostęp do informacji nt. zgłoszonych przez mieszkańca i prowadzonych na jego rzecz spraw w Urzędzie.
SKM odpowiada także za łączność z Mieszkańcami (za pośrednictwem sms, mail) oraz informowanie ich w trybie online o zmianach statusu
realizowanych spraw.

– System Gospodarowania Odpadami

Będzie zbiorem pełnych informacji dla Urzędu Miejskiego o gospodarowaniu odpadami na
terenie gminy. W ramach systemu prowadzona
będzie:
• ewidencja nieruchomości
• ewidencja punktów gromadzenia odpadów
(PGO) płatników
• ewidencja deklaracji dotyczących wysokości
opłaty
• wydruk kodów kreskowych
• powyższe to dodatkowe narzędzia kontroli dla
Wydziału Ochrony Środowiska i pełen obraz gospodarki odpadami komunalnej na terenie gminy.

Projekt „e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Już ponad 400 laptopów
dla wołomińskich szkół
Dzięki efektywnej pracy Wydziału Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych przekazaliśmy do gminnych szkół
ponad 400 laptopów.
Od początku pandemii jednym z priorytetów stało się doposażenie gminnych placówek
w sprzęt komputerowy niezbędny podczas zdalnego nauczania. Dodatkowy sprzęt to efekt
skutecznych działań gminy Wołomin przy pozyskaniu środków w ramach projektów edukacyjnych (zakup 317 laptopów):
• „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 projektach edukacyjnych wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Wołomin. W ramach projektów oprócz wspomnianych laptopów
wyposażyliśmy szkoły w różnorodny sprzęt m.in.: tablice interaktywne, rzutniki, drukarki. W części szkół powstały pracownie tematyczne, a dzieci i nauczyciele przeszli cykl szkoleń podnoszących kompetencje. Programy edukacyjne stały się podwaliną do wprowadzenia nowoczesnych technik nauczania
w gminnych szkołach i narzędziem usprawniającym prowadzenie zajęć.

Dodatkowo urzędnicy pozyskali maksymalną wysokość środków finansowych w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” dzięki którym
możliwy był zakup kolejnych 94 laptopów. Oba programy finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rusza Wołomiński Wspieramy sport i kluby
Fundusz Inwestycji sportowe
Gmina Wołomin w latach 2015-2020 przeznaczyła na
Oświatowych
wsparcie klubów sportowych prawie 3 miliony złotych.
Z inicjatywy burmistrz Wołomina
Elżbiety Radwan powstał nowy program
wspierania placówek oświatowych.
Wołomiński Fundusz Inwestycji
Oświatowych (WFIO) jest odpowiedzią
na rosnące potrzeby szkół i przedszkoli
w zakresie inwestycji i rozwoju
infrastruktury.

Dotacje gminne dla klubów sportowych to dodatkowe źródło
wsparcia finansowego - obok np. programów centralnych,
wojewódzkich, sponsoringu i składek członkowskich.

Gmina Wołomin nie zarządza klubami i ich środkami finansowymi – nie ma wpływu na
decyzje organizacyjne. Oprócz wsparcia finansowego kluby sportowe korzystają też (na
preferencyjnych warunkach) z gminnej infrastruktury sportowej (boiska, hale, szatnie), trenerów i pomocy organizacyjnej np. ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan Wołomin.
Wartość pozafinansowej pomocy jest kilkukrotnie większa od zaprezentowanych kwot dotacji. Nasze wsparcie ma służyć rozwojowi wołomińskiego sportu, szlifowaniu gminnych
talentów oraz postaw propagujących zdrowy styl życia i zasad fair play.

Budżet gminy Wołomin
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2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

420 000 zł*

193 923 zł

416 958 zł

637 083 zł

610 000 zł

563 000 zł

345 500 zł

2013 r.

245 500 zł

2012 r.

2021 r.

*zaplanowane

2011 r.

149 500 zł

2010 r.

165 000 zł

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://wolomin.org/rusza-wolominski-funduszinwestycji-oswiatowych-wfio/

67 000 zł

Placówki oświatowe to jedne z najprężniej działających
instytucji w gminie. WFIO to narzędzie, które ma zapewnić ciągłość finansowania nowych pomysłów i projektów
zgodnie z zapotrzebowaniem całej społeczności szkolnej.
Założenia nowego programu zostały już przedstawione dyrektorom gminnych placówek oświatowych i spotkały się
z dużą życzliwością zainteresowanych. Konsultacje społeczne regulaminu WFIO trwały do 11 marca.

120 500 zł

Środki przekazane klubom sportowym
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Nowoczesne centrum przesiadkowe
Już wkrótce zaniedbane centrum wraz z okolicą dworca kolejowego
i pętli autobusowej w Wołominie stanie się nowoczesną wizytówką miasta.
Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego
w Wołominie rozpoczęła się
jesienią. W ramach inwestycji przebudowany zostanie
fragment DW 628, ul. Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny oraz pl. J. Cicheckiego. Zbudowana zostanie
sieć
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna i wodociągowa,
a także ciąg pieszy i rowerowy wraz z oświetleniem.
Warte podkreślenia są elementy wpływające nie tylko
na wygodę mieszkańców,
ale i ich bezpieczeństwo.
Wyniesione,
bezpieczne
skrzyżowanie z przejściem

dla pieszych na przeciwko
wejścia do tunelu, dodatkowe miejsca parkingowe,
ścieżka rowerowa i wiata na
rowery, a także stanowisko
parkingowe z ładowarką dla
samochodów elektrycznych
to elementy inwestycji które
z całą pewnością poprawią
komfort i bezpieczeństwo
podróżujących.
Realizacja tego ambitnego
projektu jest możliwa dzięki
zakończonym sukcesem długoletnim staraniom i negocjacjom z koleją. Dzięki porozumieniu z PKP w sprawie
dysponowania terenem oraz
pozyskanemu dofinansowaniu już wkrótce będziemy mogli korzystać z nowoczesnej
infrastruktury przy zarówno

przy dworcu PKP Wołomin
jak i PKP Zagościniec.
Tak duża inwestycja jest
możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie
3,2 mln zł na zadanie „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego
w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu
ul. Przytorowej w Duczkach
wraz z budową ul. Żelaznej
w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.

Całkowita wartość całego projektu: 4 990 984,32 zł
kwota dofinansowania: 3 205 876,15 zł

Zmiany w organizacji ruchu
Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu
związanych z przebudową pętli autobusowej
na Pl. Cicheckiego w Wołominie.
Tymczasowy przystanek
autobusowy został przeniesiony na parking przy ul.
Wileńskiej. Bardzo prosimy
o zwrócenie szczególnej
uwagi na zakaz zatrzymy-

wania się wzdłuż linii przystanku i przestrzeganie aktualnej organizacji ruchu.
Kierowcy
pozostawiający
swoje auta w niedozwolonych miejscach narażają się

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

na mandat i utrudniają wyjazd autobusom uniemożliwiają płynny ruch komunikacji miejskiej.
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Wsparcie dla chorych,
niepełnosprawnych,
niesamodzielnych
Wsparcie mieszkańców, którzy wymagają stałej opieki
to odpowiedź gminy Wołomin na niekiedy bardzo ciche
wołanie o pomoc.
Osoby starsze, niepełnosprawne, ciężko chore lub
poszkodowane w wypadkach napotykają niezliczoną
liczbę barier w codziennym
funkcjonowaniu. W gminie
Wołomin nie pozostajemy obojętni na cierpienie
i samotność mieszkańców
w potrzebie dlatego Elżbieta
Radwan Burmistrz Wołomina
przeznaczyła aż 150 tys. zł
na umowę z NZOZ Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej
w Wołominie na realizację
zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób, pod tytułem: „Wspieranie rodzin i osób
w trudnej sytuacji życiowej –
Moduł I”.

Za pośrednictwem wykwalifikowanego personelu
Caritasu zatroszczymy się
o najbardziej potrzebujących. Dzięki profesjonalnej
opiece osoby chore zyskują
przekonanie, że w tych trudnych chwilach nie pozostają
same. Umowa będzie obowiązywała do 2023 roku,

Pomagamy
najsłabszym

Szansa
dla każdego
Zadanie publiczne z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej
trafiło w najlepsze ręce.
Stowarzyszenie „Szansa”
posiada 25-letnie doświadczenie w realizowaniu programów dla środowisk zagrożonych marginalizacją
społeczną. Zgodnie
z podpisaną umową
zadaniem Szansy w
2021 roku będzie
p o s ze r z a n i e
wiedzy
na
temat szkodliwości uży-

wek, wyrównanie braków
edukacyjnych, przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i inne działania
wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej.

z podziałem środków:
• w 2021 roku 50 tys. zł
• w 2022 roku 50 tys. zł
• w 2023 roku 50 tys. zł

opiekuńcza
gmina

Wychodząc naprzeciw potrzebom
niepełnosprawnych mieszkańców naszej
gminy zapewniliśmy przewóz podopiecznym Środowiskowego
Domu Samopomocy w Zielonce również w tym roku.
Dzięki temu uczestnicy
będą mogli kontynuować
terapię w dobrze sobie znanym miejscu, co korzystnie
wpływa na rozwój ich umiejętności i zainteresowania.
Poczucie bezpieczeństwa
jest kluczowe podczas terapii, dlatego postanowiliśmy
utrzymać tę formę wsparcia
dla mieszkańców potrzebujących szczególnej pomocy.

Wspieramy miejsce, które pomaga
w najtrudniejszych momentach
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w Wołominie
otrzyma wsparcie od gminy Wołomin w wysokości 273 tys. zł.
Każdy miesiąc funkcjonowania Hospicjum to bardzo
wysokie koszty opieki nad
osobami, które zmagają się
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z chorobą lub znalazły się
w najtrudniejszych momentach życia. Zadanie publiczne z zakresu pomocy

rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej zostało powierzone
przez Elżbietę Radwan Burmistrz Wołomina Hospicjum

z pełną ufnością. To najwłaściwsze miejsce i ludzie do
realizacji tego zadania –
bezpieczny azyl dla potrzebujących pomocy mieszkańców gminy Wołomin.

Umowa będzie obowiązywała do 2023 roku, z podziałem środków:
• w 2021 roku 90 tys. zł
• w 2022 roku 91 tys. zł
• w 2023 roku 92 tys. zł

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

Przygotujemy przyszłych
rodziców do życiowej roli
Okres ciąży, poród oraz opieka nad noworodkiem to jedne
z najpiękniejszych chwil w życiu kobiety. W gminie Wołomin
zadbaliśmy o odpowiednie wsparcie dla rodzin,
żeby te chwile pozostawiły tylko miłe wspomnienia.
Żeby przyszli rodzice mieli
dostęp do profesjonalnych
porad i szerokiej wiedzy
Elżbieta Radwan Burmistrz
Wołomina podpisała umowę ze Szkołą Rodzenia „Perełka” Małgorzaty Olszewskiej. W ramach umowy
przyszli rodzice z terenu
gminy Wołomin przejdą

cykl szkoleń, które pozwolą
dobrze przygotować się na
przyjęcie nowego członka
rodziny. Zajęcia w szkole
prowadzone są przez specjalistów i ludzi z pasją,
a co najważniejsze są bardzo wysoko oceniane przez
byłych kursantów – obecnie
szczęśliwych rodziców.

Bilet
Metropolitalny
Najwyższa możliwa dopłata gminy na dojazdy do Warszawy dla mieszkańców, którzy płacą w gminie podatki i ich
rodzin. Więcej na stronie: wolomin.org/bilet-metropolitalny/

BILET METROPOLITALNY
Koszt pasażera

Wysokość dopłaty Gminy

Do biletu
normalnego
(N)

Do biletu
ulgowego
(U)
– ze zniżką
50%

(N)

(U)

Bilet 30-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2

60,00 zł

30,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2

130,00 zł

65,00 zł

330,00 zł

165,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 2

40,00 zł

20,00 zł

72,00 zł

36,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 2.

70,00 zł

35,00 zł

212,00 zł

106,00 zł

Rodzaj biletu

Bilet metropolitalny to rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy gmin podwarszawskich
będą mogli obniżyć koszt codziennych dojazdów do stolicy, ale nie tylko.
Nie likwiduje I i II strefy, ale stwarza możliwość zakupu tańszego biletu.
Bilety metropolitalne będą kodowane na specjalnej,
spersonalizowanej karcie miejskiej.
Jest ona przeznaczona dla osób, które są zameldowane na terenie jednej z gmin,
które podpisały porozumienie i płacą tam podatki.
Podróżni, którzy nie spełnią tego warunku, będą nadal mogli
kupować bilety obowiązujące w I i/lub II strefie

dobre
miejsce
do życia
Rozbudowana
sieć gminnych
szkół i przedszkoli
W ostatnich latach wybudowano nową siedzibę
przedszkola Bajka, rozbudowano SP w Zagościńcu, zbudowano salę gimnastyczną
w Czarnej, dokonano termomodernizacji budynków SP
w Czarnej, SSP nr 5 w Wołominie i Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”. Placówki
oświatowe przechodzą regularne modernizacje, a nad
poziomem opieki i nauczania czuwa zespół coraz lepiej wykwalifikowanej kadry.

Dopłaty
do żłobków
Pomagamy młodym rodzinom
w opiece nad dziećmi
i w powrocie na rynek pracy.

W gminie Wołomin funkcjonuje
12 publicznych szkół podstawowych,
8 przedszkoli i 2 Licea Ogólnokształcące.
Obecna burmistrz Wołomina –
Elżbieta Radwan przeznacza
ogromne środki na oświatę.

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

Dofinansowanie opieki dla dzieci do lat trzech nie należy
do statutowych obowiązków gminy, ale wiemy jak ważna to
sprawa, dlatego od wielu lat gmina Wołomin dopłaca do
pobytu dzieci w żłobkach. Więcej na stronie: wolomin.org/
opieka-nad-dziecmi-do-lat-3-z-gminnym-dofinansowaniem/
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Pozbądźmy się
azbestu
Wzorem ubiegłych lat pomagamy
naszym mieszkańcom pozbyć się
szkodliwego dla zdrowia azbestu
z gospodarstw domowych.

Nabór wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wydział
Ochrony Środowiska. Osoby zainteresowane powinny pobrać odpowiedni wniosek w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Wołominie lub ze strony internetowej: wolomin.org/wydzial-ochrony-srodowiska-wnioski/
Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie (stanowiska podawcze 1 i 2) lub wrzucić
do urny przeznaczonej na korespondencję, która znajduje się
przez UM.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale
Ochrony Środowiska: 22 763 30 47.

300 tys. zł na wymianę
pieców w 2021 roku
Po raz kolejny mieszkańcy gminy Wołomin
mogą ubiegać się o wsparcie finansowe
na wymianę starych, nieekologicznych pieców.

Gmina Wołomin zachęca
do wymiany kopciuchów,
czyli pieców na paliwa stałe,
które nie spełniają wymagań
w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń
określonych dla klasy 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012.
Nabór wniosków na zakup
nowego, ekologicznego źródła ciepła potrwa do końca maja br. W 2021 roku

w budżecie gminy zarezerwowano na ten cel
300 000 zł. Maksymalna
kwota dotacji dla gospodarstwa wynosi maksymalnie
5000 zł. Wnioski można
pobrać w Centrum Obsługi
Mieszkańców oraz ze strony:
https://wolomin.org/wydzial-ochrony-srodowiska-wnioski/. Wypełnione wnioski
przyjmowane są bezpośred-

nio w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie (stanowiska podawcze 1 i 2).
Prosimy nie pozostawiać
wniosków w urnach przed
Urzędem.

Dodatkowe informacje
można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska:
22 763 30 20.

W trosce o lepszą
jakość powietrza
Sezon grzewczy od zawsze powoduje znaczne pogorszenie
jakości powietrza. Dlaczego? Zła technika rozpalania
w piecach węglowych czy spalanie nieodpowiednich paliw
powoduje wytwarzanie niebezpiecznego dymu zawierającego
wiele pyłów i innych szkodliwych dla człowieka substancji.
W Wołominie o czyste powietrze dba m.in. Straż Miejska.
Od początku sezonu grzewczego, czyli od 1 października 2020 r. Straż Miejska
podjęła aż 247 interwencji
związanych z wypalaniem
odpadów w przydomowych
kotłowniach. Na palących
niedozwolonymi substancjami nałożono 58 mandatów karnych. Wykonano 69
lotów dronem.
Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów!
• Palić w nim można opałem dozwolonym, np. drewnem sezonowanym lub wy-

10

suszonym (np. buk, brzoza,
dąb, grab), węglem kamiennym gruboziarnistym, pelletem, brykietem, biomasą
drzewną, ekogroszkiem.
• Natomiast palić nie wolno: mułami, flotokoncentratami węglowymi, pyłami
węglowymi, węglem brunatnym, mokrym drewnem,
odpadami (np. plastikowymi
torbami, butelkami, ubraniami, odpadami z gumy, płytami wiórowymi, oponami).
Liczba ekointerwencji rośnie! Jeżeli sąsiad truje okolicę i nie reaguje na prośby

czy zwracanie uwagi, nie
wahajmy się interweniować.
Zadzwoń do Straży Miejskiej. Sprawdzimy każde
takie zgłoszenie! Straż Miejska w Wołominie: pod nr
tel. 22 787 90 50 lub 519
151 363 (od poniedziałku
do piątku w godz. 6:30 do
21:00). Wspólnie, dołóżmy starań, by niechlubne
statystyki związane z zanieczyszczeniem odeszły
w niepamięć! Wszyscy
chcemy oddychać czystym
powietrzem!

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

50 tysięcy drzew Gmina, która inspiruje
i wspiera pomysły
do 2050 roku
Coraz więcej rozmawiamy o drzewach
i potrzebie zazielenienia miasta.
mieszkańców
W gminie Wołomin wyznaczyliśmy
sobie ambitny plan 50 tysięcy drzew
do 2050 roku.

O potrzebach zazielenienia
gminy Wołomin rozmawiamy od dawna. Realizujemy
różnego rodzaju nasadzenia, projekty obywatelskie,
rozdajemy sadzonki. Jako
jedyni w okolicy przygotowaliśmy plan adaptacji do
zmian klimatu. W przypadku konieczności wycięcia
drzew ze względu na inwestycje realizujemy nasadzenia zastępcze. Większość
projektów
konsultujemy
z mieszkańcami. Lubimy

rozmawiać. I lubimy drzewa,
dlatego wyznaczyliśmy sobie ambitny plan 50 tysięcy
drzew do 2050 roku.
Do wspólnego działania
namawiamy
wszystkich
mieszkańców – zróbmy to
razem – sadźmy drzewa
nie tylko na terenach gminy
ale i prywatnych posesjach.
Gminę Wołomin zamieszkuje 50 tys. mieszkańców – jeśli spojrzymy w taki sposób,
to ten cel nie wydaje się
odległy.

4,5 tysiąca drzew
i krzewów dla
mieszkańców
Drzewa i krzewy rozdajemy
mieszkańcom już od wielu lat.
Prawdziwe zielone rekordy
pobiliśmy w 2017, 2018 i 2019 roku.
W ciągu zaledwie 3 lat rozdaliśmy
mieszkańcom gminy Wołomin prawie
4,5 tysiąca drzew i krzewów.

Jako gmina postawiliśmy sobie jasny cel – 50 tysięcy drzew
do 2050 roku. Jesteśmy otwarci na współpracę i pomysły
mieszkańców i organizacji pozarządowych. Drzewa
to nasze wspólne dobro i razem będziemy o nie dbać.

Tradycja działania z mieszkańcami
w sprawie nowych nasadzeń ma już kilka lat. Wspólnie zasadziliśmy setki drzew
w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego i Społecznych Wniosków do Budżetu. Po zrealizowanych projektach widać,
że temat jest bliski sercom mieszkańców
i wspólnie możemy zrobić jeszcze wiele dobrego. Do tej pory udało nam się zrealizować następujące projekty:
• Sto drzew na stulecie Miasta Wołomin;
• Ulica Słowackiego w zieleni;
• Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja;
• Drzewa i krzewy owocowe w przestrzeni
miejskiej;

• Zielone płuca czwórki;
• 100 drzew na 100-lecie Wołomina.

Wymień elektrośmieci
na drzewa i krzewy
To hasło kolejnej wspólnej akcji gminy Wołomin
i Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie.
W połowie marca mieszkańcy gminy Wołomin mogli
wymienić zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny na
drzewa i krzewy. Zasady akcji były bardzo proste – wystarczyło dostarczyć zużyty
sprzęt do PSZOK na ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie
i wybrać właściwą dla swo-

jego ogrodu roślinę.
Od pierwszego dnia akcja
cieszyła się ogromna popularnością. W ciągu dwóch
pierwszych dni (do dnia
oddania gazety do druku)
zebrano 1,5 tony elektrośmieci i wydano ponad 400
drzew i krzewów.
Projekt „Wymień elektro-

śmieci na drzewa i krzewy”
to kolejna inicjatywa, która
pokazuje, że ambitny cel
gminy Wołomin – 50 tysięcy
drzew do 2050 roku – wcale nie jest taki odległy jeśli
jego realizacji podejmiemy
się wspólnie.

Wiemy jak ważne są drzewa dla planety, dla gminy i dla nas,
dlatego korzystamy z różnych okazji, by przekonywać mieszkańców do zazieleniania swoich ogrodów. Sadzonki rozdawaliśmy podczas Dnia Otwartego MZO 2017 (125 szt.), Dnia
Ziemi (1030 drzew i krzewów), Pikniku Ekologicznego (1000
drzew i krzewów), akcji Drugie Życie Śmieci (14 drzew), Dnia
Otwartego MZO 2018 (1020 drzew), Miejskiego Festynu Ekologicznego (800 drzew i krzewów), Wołomińskich Magnolii
2018 i Magnolii dla Gminy 2019 (100 drzew i 300 krzewów).
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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W gminie Wołomin
wciąż najtaniej!
Wysokość stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 22 lutego 2021 r.
GMINA

METODA

STAWKA
podstawowa

STAWKA
podwyższona

Marki

Od wody

11,22 zł/m3

33,66 zł/m3

Kobyłka

Od osoby

32 zł

128 zł

Zielonka

Od osoby

29 zł/osobę

116 zł

Klembów

Od osoby

36 zł/osobę

108 zł

Radzymin

mieszana

Wołomin

mieszana

12,20 zł/m³
32 zł/osobę
10 zł/m3
26,50 zł

24,40 zł/m³
64 zł/osobę
22 zł/m3
53 zł

Piaseczno

Od osoby

36,38 zł

72,76 zł

Pruszków

Od osoby

35 zł

70 zł

Otwock

Od osoby

36 zł

144 zł

Przyjęte na rok 2021 stawki podatków w gminie Wołomin
nadal lokują nas wśród gmin o najniższych opłatach.

NAJISTOTNIEJSZE
STAWKI

ZIELONKA RADZYMIN LEGIONOWO

GRODZISK
PRUSZKÓW
MAZOWIECKI

WOŁOMIN

KOBYŁKA

MARKI

ZĄBKI

1.1. grunty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków

0,87 zł

0,90 zł

0,93 zł

0,87 zł

0,96 zł

0,98 zł

0,95 zł

0,95 zł

0,86 zł

1.2. grunty pozostałe, w tym zajęte
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

0,32 zł

0,47 zł

0,47 zł

0,48 zł

0,45/0,5

0,42 zł

0,4 zł

0,47 zł

0,44 zł

1.3. budynki mieszkalne

0,66 zł

0,75 zł

0,77 zł

0,76 zł

0,80 zł

0,77 zł

0,81 zł

0,81 zł

0,72 zł

24,50 zł 24,21 zł 23,9/11,95

23,9 zł

22,38 zł

Podatku od nieruchomości

1.4. budynki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynki
mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej

19,69 zł 21,64 zł 22,80 zł 22,66 zł

1.5. budynki związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej,
zajęte przez podmioty udzielające tych
świadczeń

3,95 zł

4,66 zł

4,65 zł

5,00 zł

4,95 zł

4,87 zł

4,87 zł

1,33 zł

1.6. budynki pozostałe, w tym zajęte
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

4,39 zł

7,54 zł

7,89 zł 8,00/1,35 8,2/5,7

8,30 zł

8,05 zł

8,05 / 0,81

7,51 zł

4,52 zł

*zaznaczone najwyższe stawki w danej kategorii
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Gmina Wołomin ubiega się o 16 mln zł
W drugiej turze naboru do RFIL gmina Wołomina złożyła maksymalną liczbę wniosków (3).
Wysokość wnioskowanego dofinansowania to prawie 16 milionów złotych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to
program, w ramach którego rządowe środki trafiają
do gmin, powiatów i miast
w całej Polsce. Są jednocześnie środkami Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
dla jednostek samorządu terytorialnego. Mają stanowić
wsparcie dla samorządów
w przeciwdziałaniu skutkom
epidemii i realizacji inwestycji
kluczowych dla ich dalszego
rozwoju, które nie będą mogły zostać podjęte w następnych latach bez zewnętrznego wsparcia. Pracownicy
Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych złożyli
maksymalną dopuszczalną
liczbę (3) wniosków w drugiej
turze naboru na następujące
działania:
1. Wymiana oświetlenia
oraz rozbudowa sieci światłowodowej pod centrum
monitoringu
miejskiego
w Wołominie. Działanie obej-

muje wymianę 5000 szt.
opraw, 300 szt. wysięgników,
montaż kompensacji mocy
biernej i systemu sterowania,
modernizację 193 skrzynek
sterujących, stworzenie centrum monitoringu: remont
i adaptacja pomieszczeń,

zakup 2 nowoczesnych serwerów i oprogramowania,
UPS, rozbudowę i modernizację 15 km linii światłowodowej w głównych ciągach
komunikacyjnych od granic
miasta. Wnioskowana kwota
7 102 500,00 zł.

2. Budowa gminnego budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Rolnej
w Nowych Lipinach. Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym II kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, dwu-

segmentowym z dachem
płaskim.
Wnioskowana
kwota 4 367 152,55 zł.
3.
Budowa
budynku
użyteczności
publicznej.
Czterokondygnacyjny budynek biurowy przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie stałby
się nową siedzibą Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wołominie. Wnioskowana kwota 4 500 000,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania ze wszystkich
trzech wniosków to prawie
16 milionów złotych. Gmina Wołomin planuje wniesienie wkładu własnego
do zgłoszonych zadań na
poziomie 25%. To więcej niż
w przypadku środków unijnych, gdzie wkład własny
dla regionu mazowieckiego wynosi 20%. Uzyskanie
rządowego dofinansowania
pozwoliłoby szybciej zrealizować te wyczekane przez
mieszkańców inwestycje.

Dbaj, by Twoje podatki budowały
Twoją gminę! Rozlicz PIT w Wołominie!
Zainwestuj w rozwój gminy Wołomin! To proste! Wystarczy złożyć zeznanie podatkowe
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wpisać miejsce zamieszkania na terenie gminy Wołomin.
Dzięki temu część Twojego podatku dochodowego
będzie przeznaczona na
działania realizowane w naszej gminie. To tylko dwie
rubryki do wypełnienia,
a zmienić mogą wiele! Środki z PIT to ważna pozycja
w budżecie gminy, z którego opłacane jest wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. W 2020 roku było ich
naprawdę wiele! Zakończyliśmy budowę nowoczesnego przedszkola przy SP7
w Wołominie, przebudowaliśmy SP w Zagościńcu,
zbudowaliśmy komfortowy
parking „Parkuj i Jedź” oraz

przebudowaliśmy ul. Przytorową w Duczkach. Rozpoczęliśmy budowę centrum
przesiadkowego w ciągu
ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego, doświetliliśmy przejścia
dla pieszych i dokonaliśmy
nowych nasadzeń. Te i inne
działania nie mogłyby być
zrealizowane bez wsparcia
osób, które w swoim zeznaniu podatkowym wskazały
gminę Wołomin jako miejsce zamieszkania!

Twoim domem.

Więcej informacji o inwestycjach zrealizowanych
w 2020 roku znajduje się
na 4 stronie biuletynu.

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.
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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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Nowa radna
w Wołominie
21 stycznia 2021 roku ślubowanie na radnego złożyła
Urszula Zofia Wiśniewska,
która zajęła miejsce zmarłego w grudniu śp. Pawła Rozbickiego. Dyrektor
i założyciel Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Wołominie, radny Rady
Miejskiej
w
Wołominie
w kadencji 2018-2023, 19982002 oraz przewodniczący
w latach 2000-2002 odszedł
21 grudnia 2020 roku.

Rok Wacława
Nałkowskiego
Rada Miejska w Wołominie podjęła
uchwałę ustanawiającą 2021 rokiem
Wacława Nałkowskiego, ojca
znakomitej powieściopisarki Zofii
Nałkowskiej. Zasłynął jako wybitny
geograf i pedagog. Jego biografia
stanowi żywą lekcję historii dla
wołomińskiej młodzieży.

Tworzymy przyjazną
przestrzeń
Budynek starej elektrowni przy ulicy Daszyńskiego
znowu będzie służyć mieszkańcom! Zabytkowy budynek
zyska nowe funkcje i stanie się miejscem budowania
dialogu i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
Władze gminy Wołomin od
dłuższego czasu zabiegały
o środki na modernizację
obiektu. – O adaptacji budynku starej elektrowni przy
ul. Daszyńskiego w Wołominie marzyliśmy od dawna.
Dzięki instrumentowi finansowemu Jessica 2 nasze
plany już wkrótce staną się
faktem. W ramach zadania wykonamy szereg prac
rewitalizacyjnych budynku
z lat 20-tych XX wieku, który został wprowadzony do
Gminnej Ewidencji Zabytków – tłumaczy burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan.
Zaplanowane prace uchronią budynek przed degrada-

cją i pozwolą mieszkańcom
realizować swoje pomysły. Działanie wpisuje się

w „Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030”.

Coś ważnego? Obejrzysz
to w Wołomin TV!
Rozmowy z zaproszonymi gośćmi, informacje na temat
realizowanych przedsięwzięć, relacje z wydarzeń –
to i o wiele więcej można zobaczyć w internetowej
telewizji informacyjnej Wołomin TV!

W tym roku obchodzimy 170. rocznicę urodzin i 110. rocznicę śmierci społecznika związanego z Wołominem. Jeżeli
tylko sytuacja pandemiczna poprawi się, program obchodów będzie miał szczególny charakter.
Biografię i dorobek naukowy Wacława Nałkowskiego przybliży przede wszystkim Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich: W tym roku w sposób szczególny położyliśmy nacisk
w działalności Muzeum na postać Wacława Nałkowskiego.
Już jesteśmy w trakcie przygotowywania dwóch projektów cyfrowych. Zgodnie z wolą pani burmistrz pragnę, aby
wszystkie dzieci i młodzież z wołomińskich placówek poznały postać wybitnego reformatora geografii – powiedziała
pani Agata Sobczak dyrektor Muzeum w Wołominie.

14

Kamery Wołomin TV są tam, gdzie dzieje
się coś ważnego. Dzięki temu mieszkańcy
gminy mogą zapoznać się z informacjami
w dogodny dla siebie sposób – na telefonie, tablecie lub za pośrednictwem innego
urządzenia podłączonego do Internetu. Materiały wideo to kolejny sposób na dotarcie
z najważniejszymi informacjami do wszystkich
zainteresowanych osób.
Materiały można oglądać na Facebooku:

 facebook.com/Telewizja.Wolomin/

oraz na kanale Youtube:

 youtube.com/c/NaszWolominPLtv
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Wołomińska Straż Miejska
kontra zima
Intensywne opady śniegu i bardzo niska temperatura
– takie warunki atmosferyczne były bardzo trudne dla osób
w kryzysie bezdomności. W przetrwaniu zimy osobom
bez dachu na głową pomagali strażnicy miejscy.
Funkcjonariusze byli do dyspozycji także dla kierowców,
którym akumulatory odmawiały posłuszeństwa.
W mroźne dni pamiętaliśmy
o osobach bezdomnych.
Prowadziliśmy
wzmożone kontrole miejsc, w których przebywali bezdomni.
Wszystko po to, by pomóc
osobom bez dachu nad głową przetrwać najtrudniejszą
dla nich porę roku – zimę.
Strażnicy wielokrotnie apelowali też, by informować służby, jeśli zauważymy w mroźną noc osoby bezdomne lub
nietrzeźwe, które potrzebują
pomocy.
Pamiętajmy, że pomagać
może każdy. Nie bądźmy

obojętni na krzywdy innych
– reagujmy.
Jeśli widzisz sytuację,
w której zagrożone może
być czyjeś życie lub zdrowie – reaguj. Zadzwoń pod
nr tel. 22 787 90 50 lub
519 151 363. Twoja pomoc
może uratować komuś życie.
Minionej zimy strażnicy
pomagali także kierowcom.
Zmotoryzowanym
mieszkańcom,
którym
mróz pokrzyżował plany
funkcjonariusze
Straży
Miejskiej pomagali uruchomić samochody.

ST R A Ż
M IEJSK A

Urszula Zajączkowska
wśród 50 ŚMIAŁYCH
KOBIET 2020
Zasłużone miejsce wśród tych
wyjątkowych kobiet przyznano
mieszkance Wołomina za przekraczanie granic języka i dziedzin,
łączenie botaniki z poezją – za
książkę „Patyki, badyle”.
Cieszymy się, że wyjątkową botaniczkę i poetkę z Wołomina poznaje cała Polska – pani Urszuli
serdecznie gratulujemy!

Zadbaliśmy o ptaki
W

O ŁO M I N

Takie działania to wyraz
troski o naszych mieszkańców – akt solidarności
w trudnych warunkach i potrzebie.

Od początku ferii na profilu Czysty
Wołomin zachęcaliśmy całe
rodziny do budowania karmników
i dokarmiania ptaków. Przez ten
czas podpowiadaliśmy jak właściwie
dokarmiać naszych skrzydlatych
przyjaciół, aby im nie szkodzić.
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Gmina Wołomin – dbamy o Twoje
bezpieczeństwo – odstraszamy dziki:

• robimy opryski odstraszające zwierzynę
w mieście oraz na terenie sołectw
• monitorujemy zarośnięte i zaniedbane posesje
wraz z informowaniem ich właścicieli o zagrożeniu
gromadzenia się na nich zwierzyny
• prowadzimy kampanie edukacyjne, dotyczące
zachowania mieszkańców w razie kontaktu z dzikami
• wapnujemy trawniki wzdłuż pasów drogow ych
• angażujemy Straż Miejskią jeśli dzika zwierzyna
pojawi się na terenach miejskich i zagraża
bezpiec zeństwu mieszkańców.
Straż Miejska nakłada mandat y
na osoby dokarmiające dziki.

Przy Urzędzie Miejskim w Wołominie czekały do odbioru
gotowe mieszanki ziaren, które lądowały w przydomowych
karmnikach. Ziarenek nie zabrakło również w karmnikach,
które powiesiliśmy przy urzędzie, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, Miejskim Domu
Kultury w Wołominie, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich oraz Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. Podczas trwania akcji mieszkańcy popisali się sporą wiedzą
z zakresu ornitologii. Cztery karmniki znalazły swoich nowych właścicieli podczas rozstrzygania konkursów.
Dokarmianie ptaków to duża odpowiedzialność. Kto zdecyduje się na dokarmianie, nie powinien go przerywać. Ptaki
przyzwyczajają się do miejsca wykładania pokarmu i ufają,
że zawsze go tam znajdą. Dokarmianie najlepiej zakończyć
wczesną wiosną, najczęściej na początku marca, kiedy ptaki są już w stanie łatwo zdobyć samodzielnie pożywienie.

Dziki podeszły zbyt blisko
i stanowią zagrożenie?
Powiadom:
Straż Miejską:
tel. 22 787 90 50, kom. 519 151 363
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00,
w soboty w godzinach 6:00-14:00
lub (poza godzinami pracy Straży Miejskiej)

Dyżurnego Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Wołomińskiego: tel. 22 776 03 00
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Gmina nie prowadzi
rejestru pacjentów
na szczepienia
Zapisz się poprzez rządową infolinię 989
lub rejestrację online na www.pacjent.gov.pl
lub kontakt z wybranym punktem szczepień
Punkty szczepień w Wołominie:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
telefon: 22 776 26 86; 22 776 26 05; 22 787 68 89
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
telefon: 22 787 54 16; 22 776 26 56; 22 787 51 06; 22 787 75 54
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARVIT” — Poradnia lekarza rodzinnego
telefon: 45 959 53 59
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-MED
telefon: 22 787 80 10
Przychodnia DEKAMED – Punkt szczepień
telefon: 22 776 30 31; 513 152 576

Szczegółowe zasady szczepień znajdują się na stronie
gov.pl/szczepimysie

Dowóz do punktu szczepień
Dla mieszkańców gminy Wołomin, którzy nie mają możliwości
samodzielnego dojazdu do gminnych punktów szczepień zapewnimy dojazd.
Osoby z niepełnosprawnościami i aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym lub powyżej 70 r.ż. prosimy o kontakt pod numer

22 763 30 24
Dzwoń od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:30, zaś w piątek od 8:00 do 14:30
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