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Centrum
przesiadkowe
już gotowe!
Wartość całej inwestycji to prawie 3,5 mln zł.
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Szanowni Czytelnicy,

Dobiega końca kolejny rok pracy dla naszej
gminy. Z głębokim przekonaniem mogę powiedzieć już teraz, że to był dobry rok.
Sensem pracy w samorządzie jest pomaganie ludziom, codzienne starania, by nasze miasto i sołectwa rozwijały się, a warunki życia naszych mieszkańców systematycznie poprawiały.
Podsumowując minione miesiące wyłania się
wspaniały widok – Wołomin piękniejszy, lepiej

zorganizowany, z rosnącym potencjałem. To
efekt ambitnego, konsekwentnie realizowanego
planu i codziennej, ciężkiej pracy. Dzięki współpracy i porozumieniu możemy osiągnąć jeszcze
więcej w przyszłości.
Sukcesy cieszą, dają siłę i motywują do pracy. Nie zatrzymujemy się – działamy dalej dla
Państwa! Przełożyło się to na wzrost pozycji naszej gminy w rankingach oraz dziesiątki milionów
złotych, jakie pozyskaliśmy na przygotowywane
przez nas inwestycje.
Osiągnięcia naszego samorządu w różnych dziedzinach były i są znaczące, ale przed
nami przyszłość i nowe kierunki na kolejne
lata rozwoju gminy przy zachowaniu dotychczasowych celów strategicznych. Rok 2022
zapowiada się ciekawie. W dalszym ciągu
będziemy rozwijać infrastrukturę i modernizować naszą gminę, ale też położymy duży nacisk na adaptację do zmian klimatu zgodnie
z uchwalonym w tym roku planem adaptacji
do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku
2050 z perspektywą do roku 2100.
O tym, co udało się zrealizować w ostatnim
półroczu 2021 przeczytacie Państwo w bieżącym numerze biuletynu „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

Nowa zieleń przy ul. Legionów?
Weź udział w konsultacjach!
Marzy ci się zielony Wołomin? Świetnie! Zapraszamy do udziału
w konsultacjach społecznych projektu zieleni przy ul. Legionów
na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej oraz zagospodarowania
zielenią terenu na skrzyżowaniu z ul. Lipińską.
W jaki sposób będzie można się zapoznać
z projektem/wypowiedzieć?
• na naszej stronie internetowej udostępniliśmy
ankietę dotyczącą zaprezentowanego projektu – https://wolomin.org/nowa-zielen-w-ullegionow-wez-udzial-w-konsultacjach/
• do końca trwania konsultacji, tj. do 10 grudnia wersja graficzna projektu zazielenienia ulicy
Legionów wraz z doborem gatunkowym roślin
będzie prezentowana w holu na parterze w Urzędzie Miejskim w Wołominie naprzeciwko punktu

informacyjnego (obok będą czekały ankiety do
wypełnienia)
• stały punkt konsultacyjny uruchomiono w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój 20 (parter)
w Urzędzie Miejskim w Wołominie (wizyta po
uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr
tel. 763 30 00 wewn. 195, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego).
•u
 wagi można przesłać mailem na adres barbara.oldakowska@wolomin.org.pl (w tytule wpisując „zieleń Legionów”)

Stanowiska ds. Ewidencji
Działalności Gospodarczej
(stanowiska 12, 13)
tel.: 22 763 30 70
Punkt zapytań i interwencji
mieszkańców
(parter Urzędu Miejskiego)
tel.: 22 763 30 61
Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego
w Wołominie
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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Centrum Przesiadkowe
już gotowe

Strategiczna inwestycja dla mieszkańców Wołomina
zakończona. Przy stacji PKP, w ciągu ul. Żelaznej
i pl. J. Cicheckiego powstało nowoczesne,
bezpieczne i przyjazne Centrum Przesiadkowe.

Pasażerowie mogą już korzystać z uporządkowanej pętli autobusowej, dodatkowych miejsc parkingowych oraz
wyniesionego, bezpiecznego przejścia dla pieszych.
W ramach inwestycji przebudowany został fragment dawnej DW 628, ul. Żelazna, Warszawska, Siedzikówny oraz
pl. J. Cicheckiego. Powstały nowe sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa, sanitarna
i wodociągowa, ciąg pieszy i rowerowy wraz z oświetleniem.
Na realizację projektu gmina Wołomin pozyskała środki zewnętrzne w wysokości prawie 2 mln zł. Całkowity
koszt robót budowlanych to prawie 3,5 mln zł.

Nowe życie
starej elektrowni
Remont budynku starej elektrowni
przy ulicy Daszyńskiego stał się faktem!
W zabytkowych wnętrzach budynku
z lat 20-tych XX wieku powstanie
Centrum Aktywności Mieszkańca.
Będzie
to
przestrzeń
przeznaczona dla osób nastawionych na integrację
i aktywność społeczną
oraz kulturalną. Klimatyczne wnętrze i bogata oferta
z pewnością przyciągną i połączą wszystkie pokolenia.
„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.
W zmodernizowanych murach starej elektrowni powstanie klimatyczne miejsce budowania dialogu,
partnerstwa i współpracy
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi, władzami
lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz
mieszkańców.
Ochrona budynku przed
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dalszą degradacją i nadanie obiektowi zabytkowemu
nowych funkcji wpisuje się
w „Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023
z perspektywą do 2030”
i z całą pewnością wpłynie

na pobudzenie aktywności
kulturalno-społecznej lokalnego środowiska.” – zapowiedziała burmistrz Elżbieta
Radwan na swoim profilu na
portalu Facebook.
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Lider z powołania
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan została nagrodzona
tytułem „Lidera z powołania”. To duże wyróżnienie
za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności,
które dostrzegała redakcja magazynu Why Story Polska.

Do Urzędu Miejskiego
w Wołominie dotarł już dyplom oficjalnie potwierdzający przyznany tytuł. Za przyznane wyróżnienie burmistrz
Wołomina
podziękowała
we wpisie na swoim profilu
na Facebooku: „Już jest –
piękna pamiątka, która każdego dnia przypominać mi
będzie, że warto wytrwale
dążyć do celu i realizować
nawet najbardziej śmiałe
pomysły. Dziękuję całej Kapitule Why Story Polska za
tytuł „Lidera z powołania”
w kategorii Lider rozwoju
regionalnego. To ogromna
motywacja na kolejne lata
pracy dla rozwoju naszej
gminy. Sukces ma wielu
ojców. Za każdym z nich,
oprócz lidera, stoi sztab ludzi, którzy dzień po dniu realizują zadania, urzeczywistniają pomysły i wspierają
się dla dobra zespołu i obranego celu. Mam zaszczyt
i przyjemność pracować
z zespołem z którym można
osiągnąć naprawdę wiele.
Dlatego też radość z nagrody pragnę dzielić ze wszystkimi ludźmi, którzy kroczą
u mojego boku. Dziękuję za
waszą gotowość do pracy,
inspirujące pomysły, burze
mózgów przy kolejnych
strategicznych projektach.
Dziękuję, że jesteście ze
mną, jesteście wsparciem
i kopalnią pomysłów. Dziękuję też mieszkańcom.
Tworzymy piękną wspólnotę. Zacieśniamy komunikację. Razem podejmujemy
coraz więcej decyzji. Moje
marzenie o aktywnym, zaangażowanym społeczeństwie
w gminie Wołomin staje się
faktem dzięki Wam. W takich okolicznościach bycie
burmistrzem to nie tylko
ciężka praca, to również
przyjemność.”
Postanowiliśmy
zapytać
Panią burmistrz o to, czy
łatwo jest być liderem i jak
sprawia, że nasza gmina
jest coraz częściej zauważana przez ogólnopolskie
redakcje i komentatorów.

4

Pani Burmistrz tytuł „Lidera z powołania” to ważne wyróżnienie nie tylko
dla Pani ale też gminy,
którą Pani zarządza. Co
sprawia, że coraz częściej
w Polsce słyszy się o Wołominie?

Gmina Wołomin ze względu na dogodne położenie
staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym do życia. Ze
względu na bliskość stolicy
mogłaby stać się senną sypialnią Warszawy, ale ja inaczej widzę rolę naszej Małej
Ojczyzny. To tu wychowują
się i uczą nasze dzieci, tu
wracamy zmęczeni po pracy
i spędzamy najpiękniejsze
chwile z rodziną. Tu obchodzimy święta i celebrujemy
ważne dla nas wydarzenia.
Dlatego robię wszystko,
żeby gmina tętniła życiem,
żeby codzienność była jak
najbardziej
komfortowa,
a myśli o rodzinnym mieście
czy wsi zawsze ciepłe i pełne optymizmu.
W realizacji tych planów
pomagają mi sami mieszkańcy. To właśnie na kontakt z nimi kładę największy
nacisk. To od nich słyszę
co jest potrzebne w gminie, a co działa najsprawniej. Mieszkańcy są więc
początkiem, częścią i końcem zmiany, którą wdrażam
w naszej gminie. A jak to się
dzieje, że coraz częściej i lepiej mówi się o Wołominie?
– Powiem tak – dobre wieści szybko się rozchodzą.

Jak zamierza Pani utrzymać trend? Trudno cały
czas pracować na najwyższych obrotach.

Nie zamierzam zwalniać
tempa. Czuję się odpowiedzialna za moich mieszkańców i rozwój gminy. Jestem
dumna z tego, jak pięknieją
moje rodzinne strony i to
daje mi siłę i motywacje do
dalszego działania. Ogromnym wsparciem jest mój
zespół współpracowników
– sztab wyjątkowo zaangażowanych ludzi oraz mieszkańcy z którymi i dla których
chce się pracować. Dzięki
tym wszystkim ludziom jestem pewna, że Wołomin
zmierza w dobrym kierunku
i utrzymamy właściwe tempo zmian.

Co jest najważniejsze
w działaniach lidera burmistrza?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Ale wizja tego, czego chce
się dokonać i zorientowanie
na cel są z całą pewnością
na szczycie listy. Zrównoważony rozwój gminy to
układanka składająca się
z ogromnej ilości elementów. Podejmując poszczególne decyzje cały czas
trzeba myśleć o przyszłości,
wyprzedzać rzeczywistość
o kilka kroków. Stawiam
również na zrównoważony
rozwój gminy i zdroworozsądkowy podział zaangażowania środków finansowych i zasobów ludzkich
w sprawy inwestycyjne
i społeczne. Dlatego oprócz
strategicznych
inwestycji
w drogi, ścieżki rowerowe,
szkoły i przedszkola, duży
nacisk kładziemy na stałe
podnoszenie jakości życia, m.in. poprzez szeroką
ofertę usług społecznych,
inwestowanie w infrastrukturę i jakość edukacji oraz
wsparcie osób szczególnie
potrzebujących pomocy.

Czy może Pani podać
jakieś przykłady?

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych wszystkie gminne
szkoły podstawowe zostały
objęte projektami unijnymi
o wartości ponad 3,5 mln
złotych. Dzięki nim placówki
otrzymały dodatkowy sprzęt
elektroniczny, dzieci zyskały
możliwość uczęszczania na
unikatowe zajęcia pozalekcyjne, a nauczyciele przeszli
szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Działania te znakomicie przygotowały wołomińską oświatę
do zdalnego nauczania, co
w okresie pandemii pomogło w efektywnym funkcjonowaniu placówek. Nie pozostajemy również obojętni
na potrzeby osób w trudnej
sytuacji życiowej. Gmina
wyszła naprzeciw rodzinom
osób z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia. W 2019 roku powstał
Środowiskowy Dom Samopomocy, a dzięki pozyskanym środkom wyposażono
go w nowoczesny sprzęt

i zapewniono funkcjonowanie. Dużym zainteresowaniem cieszy się też gminna
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. To miejsce,
gdzie każdy znajdzie fachowe wsparcie i sprzęty, dzięki
którym powrót do sprawności jest łatwiejszy. Pomoc
udzielana jest bezpłatnie.
W przedsięwzięcie pn. „Wigor ++” w ramach którego
działa wypożyczalnia zainwestowano prawie 2 mln
złotych. Bogatą ofertę skierowano również do seniorów. Prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
wprowadzona w 2016 roku
„karta seniora”. W odpowiedzi na potrzeby osób
starszych i samotnych od
2017 roku realizujemy projekt „Remont dla seniora”.
Wdrożyliśmy go jako jedna z pierwszych gmin na
terenie Polski. Osoby powyżej 65 roku życia mogą
liczyć na darmową pomoc
w drobnych pracach hydraulicznych, elektrycznych
czy naprawie domowych
sprzętów.
Inwestycje to jednak
wciąż najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców działania burmistrza.
Z których jest Pani szczególnie dumna?

W ostatnich latach zrealizowaliśmy, obok sukcesywnie
budowanych
dróg i chodników, kilka
strategicznych dla mieszkańców inwestycji. Wśród
najważniejszych mogę wymienić Centrum Przesiadkowe przy dworcu PKP Wołomin oraz parking Parkuj
i Jedź w Duczkach. Rozbu-

dowę Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu oraz nową
siedzibę Przedszkola Bajka.
Kolejnym ważnym miejscem
na mapie gminy będzie
Centrum Aktywności Wołomin, które zostanie oddane do użytku w 2022 roku.
W tym przypadku nie tylko
uchroniliśmy piękny, zabytkowy budynek przed dewastacją, ale również sprawiliśmy, że znów będzie służył
mieszkańcom.
Inwestycje poprawiają
jakość życia, a jaką rolę
odgrywają np. rzeźby
miejskie czy murale?

Projekty, które łączą pasję
i miłość do historii oraz
kultury są bardzo bliskie
mojemu sercu. Mamy już
ławeczki Henryka Konstantego
Woyciechowskiego,
założyciela miasta oraz Zofii Nałkowskiej. Niebawem
w kolejnym już parku kieszonkowym stanie rzeźba
legendarnego psa Miśka.
To nie tylko ciekawe elementy tzw. małej architektury, ale również okazja do
poznania lokalnej historii
i odkrycia Wołomina na
nowo. To samo mogę powiedzieć o muralach. Na
ścianie Miejskiego Domu
Kultury dawniej nazywanego „Szklarynką” namalowaliśmy mural przypominający o funkcjonującej kiedyś
w Wołominie hucie. W centrum miasta mamy ogromny mural zachęcający do
odwiedzenia pięknego parku przy Domu nad łąkami.
A w pobliżu Centrum przesiadkowego mijamy namalowanych
przechodniów
z dawnych lat. Takimi elementami budujemy naszą
przestrzeń. Sprawiamy, że
o Wołominie się mówi, że
chce się tu przebywać, odwiedzać konkretne miejsca,
zapraszać znajomych, opowiadać historie o mieście.
Taki Wołomin po prostu
żyje.
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Wiejski Dom Kultury
w Lipinkach

Będzie
nowe przedszkole
w Wołominie!
Kolejny wniosek o dofinansowywanie złożony przez gminę Wołomin został
rozpatrzony pozytywnie. Gmina zdobyła prawie 4,75 mln zł z Programu
Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Dodatkowe
środki przyspieszą budowę przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie
i pozwolą zachować ciągłość planów inwestycyjnych gminy.
Warto dodać, że do Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Wołomin złożyła 3 wnioski na łączną kwotę ponad
45 milionów złotych!

15 września br. burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę
na realizację I etapu budowy Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach! W ramach umowy zostaną wykonane prace budowlane oraz zagospodarowanie
terenu. W kolejnym etapie wnętrza zostaną wykończone i wyposażone, aby
jak najlepiej służyły mieszkańcom. Wiejski Dom Kultury w Lipinkach to kolejne miejsce na mapie gminy Wołomin, w którym mieszkańcy będą mogli
rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Budujemy
4,3 mln zł na budowę
plac zabaw
na Os. Niepodległości domu komunalnego!
Jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku plac zabaw na osiedlu Niepodległości. Na powierzchni około 300m2 powstała atrakcyjna przestrzeń
do zabawy i rekreacji dla dzieci w różnym wieku. Na placu zabaw znalazły
się m.in.: zestaw zabawowy, domek integracyjny, piaskownica, stolik szachowy oraz huśtawki. Zamontowane zostały: oświetlenie, monitoring, kosze
na odpady, ławki oraz wykonane nasadzenia zieleni. Bezpieczne dojście
zapewnią nowe chodniki.
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan napisała o powstającej inwestycji:
„Pomimo tego, że teren osiedla nie należy do gminy – jest terenem spółdzielni – nie mogliśmy pozostać obojętni na prośby mieszkańców. Komfort
życia w naszej gminie to również tak bardzo potrzebne rodzinom miejsca
relaksu, zabawy i miłego spędzania wolnego czasu. Cieszę się, że lokatorzy
spółdzielni zyskają je dzięki gminie Wołomin”.

Gmina Wołomin pozyskała ponad 4️,3 mln zł na budowę domu
komunalnego!

Nowy budynek powstanie przy ulicy Rolnej w Nowych Lipinach. Znajdzie
się w nim 30 mieszkań: 24 lokale o pow. użytkowej ok. 25-40 m2 i 6 lokali
o pow. użytkowej ok. 40-50 m2.
„Nowy dom komunalny to konieczność – musimy zwiększyć zasób i standard lokali, które będziemy mogli zaoferować naszym mieszkańcom potrzebującym tego rodzaju wsparcia. Damy im w ten sposób więcej niż cztery ściany– ofiarujemy spokój i bezpieczeństwo, często również szansę na
nowe, lepsze życie.” – napisała na swoim profilu na Facebooku burmistrz
Wołomina.
Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Dopłat w ramach Programu Budownictwa Mieszkaniowego, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzymane dofinansowanie pokryje 80% kosztów inwestycji.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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4 mln zł na budowę
ul. Leszczyńskiej

12 mln zł na wody
termalne!
Kolejny wniosek o dofinansowanie złożony przez gminę Wołomin okazał się
skuteczny. Tym razem gmina zdobyła środki z budżetu województwa w ramach
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To aż 4 mln zł na budowę ul. Leszczyńskiej w Wołominie.
„Dziękuję marszałkowi Adamowi Struzikowi i radnym województwa za stworzenie narzędzia, które pomaga gminom w szybszym realizowaniu inwestycji
i pozwala utrzymać zrównoważone tempo rozwoju w całym regionie” – napisała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina na swoim profilu na FB.

900 tys. zł
na ul. Sikorskiego

Gmina Wołomin pozyskała prawie 900 tys. zł na rozbudowę ul. Sikorskiego w Wołominie. Odcinek o największym natężeniu ruchu, od ul. Wileńskiej
do ul. 1 Maja to strategiczne połączenie komunikacyjne w naszym mieście.
Każda złotówka, którą zdobywa gmina, to krok w kierunku poprawy komfortu życia mieszkańców.

Gmina Wołomin jest jednym z pierwszych samorządów, które otrzymały
dofinansowanie z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”!
Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonamy niezbędne badania i roboty geologiczne w celu
oszacowania zasobów wód termalnych w Wołominie. Przedsięwzięcie pozwoli zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi źródłami energii cieplnej.

1,5 mln na kanalizację
w Duczkach

Do końca 2021 roku zostaną wybudowane kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Intensywne prace obejmują ulice: Myśliwską,
Konwaliową, Stokrotki, Jaroszewską i w drogi dojazdowe do ul. Jaroszewskiej oraz sieć wodociągową na ulicy Konwaliowej.
Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln
zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1,3 mln zł
na kamienice
Tchniemy nowe życie w wołomińskie kamienice. Pozyskaliśmy prawie
1,3 mln zł na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Elżbieta Radwan podpisała umowę dofinansowania z panią Janiną Ewą Orzełowską wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w obecności pani Anny Katarzyny Brzezińskiej radnej
sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po remoncie kamienice odzyskają
świetność, zachowując swój wyjątkowy charakter. Rewitalizacja kamienic
w Wołominie to jeden z naszych celów strategicznych – powiedziała burmistrz Wołomina po podpisaniu umowy. Zrealizujemy go szybciej dzięki
dobrej współpracy z województwem mazowieckim i rozumieniu znaczenia
wspólnoty i wspólnego dziedzictwa. Remont kamienic jest jednym z założeń
Gminnego Programu Rewitalizacji.
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Odmieniona
Kolejowa

Mieszkańcy Wołomina korzystają z odnowionej ulicy Kolejowej, która
dzięki modernizacji zyskała nowe funkcje. Ulica została przebudowana
na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.
Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, drogę dojazdową, zatoki parkingowe,
parking dla rowerów oraz przebudowano oświetlenie drogowe. Wprowadzone zmiany to większy komfort i bezpieczeństwo zarówno dla pieszych,
jak i zmotoryzowanych mieszkańców i rowerzystów.

Modernizacja
Jodłowej

Prace trwają również na ulicy Jodłowej w Wołominie. Mieszkańcy już
w listopadzie będą cieszyć się ze zmodernizowanej ulicy. Zakres inwestycji
obejmuje m.in. budowę jezdni wraz z placem do zawracania, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, chodników, zjazdów, poboczy, odwodnienia. W ramach poprawy bezpieczeństwa zamontowana zostanie linia napowietrzna oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia LED.

Plac zabaw
w Starych Grabiach

Na nowym, ogólnodostępnym placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Starych Grabiach znalazł się m.in. zestaw ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, huśtawki, piaskownica i stół do gry w szachy. Plac zabaw jest
uzupełnieniem niedawno zrealizowanej w jego sąsiedztwie inwestycji – wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska. Na realizację przedsięwzięcia
pozyskano prawie 80 tys. zł w ramach programu rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O realizację tej inwestycji zabiegali również mieszkańcy zbierając głosy na
projekt w ramach Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin.

Chodnik
przy ul. Sasina
gotowy

Nowy chodnik przy ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Gdyńskiej
do ul. Lwowskiej poprawił komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz
uczniów w drodze do szkoły. Inwestycja została zrealizowana w ramach
Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin.

ZSP w Duczkach
bardziej przyjazny
dla osób o obniżonej
sprawności
Zakończyły się prace przy modernizacji wejścia do Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Uczniowie i personel mogą korzystać
z nowych schodów, które zostały wyposażone w rampę dla osób niepełnosprawnych. Obok, przy szkolnym placu zabaw powstał również
nowy chodnik. Wprowadzone rozwiązania poprawiły estetykę i bezpieczeństwo użytkowników.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Ulica Brzozowa
w remoncie

Modernizacja
SUW Graniczna

Poprawa stanu ulic to priorytet gminy Wołomin. Budujemy i modernizujemy kolejne kilometry gminnych ulic. 28 października Burmistrz Elżbieta
Radwan podpisała umowę na remont ul. Brzozowej. Pod koniec listopada
kierowcy odczują zmiany na odcinku od ul. Partyzantów do końca ulicy
Brzozowej.

Prawie 1,5 mln zł netto kosztowała modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
Graniczna, która dostarcza ok. 90% wody dla gmin Wołomin oraz Kobyłka.
Zainstalowano ponad 760 mb nowych rurociągów wewnętrznych przy zachowaniu jakości i ciągłości dostaw wody. Wykonano również pełen przegląd armatury towarzyszącej. To nie koniec prac na tej stacji. Planowany
jest remont odcinków tłoczących wodę na miasto i modernizacja systemu
SCADA, który nadzoruje i optymalizuje pracę maszyn.

Rozpoczęliśmy
projektowanie
ul. Mostowej w Czarnej

Roboty na dziedzińcu
ZS nr 3 w Wołominie

Gmina Wołomin podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Mostowej w Czarnej na odcinku od DW 635
ul. Witosa do nowego odcinka DW 635 (łącznik do trasy S-8) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Trwają roboty budowlane na dziecińcu ZS nr 3 w Wołominie. Interwencji
wymagała instalacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej na patio. Roboty
potrwają niespełna miesiąc, ale zmienią wiele – zwiększą komfort i bezpieczeństwo naszych uczniów.

Skwer dla Miśka

Hufiec zyska
nowe oblicze

Do końca roku na terenie u zbiegu ulic Legionów i Wileńskiej w Wołominie
powstanie przyjazny mieszkańcom park kieszonkowy. Wśród kameralnych
alejek, ławek i nowych nasadzeń swój dom znajdzie Misiek – rzeźba miejska przypominająca historię lokalnego psa, którego uwielbiał cały Wołomin.
Nowością na tym ruchliwym odcinku będzie zdrój uliczny – docenimy go
szczególnie latem, kiedy spacery po mieście i wizyty „u Miśka” przyniosą
nie tylko wspomnienia, ale też pomogą ugasić pragnienie.
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Jeszcze w tym roku odmienimy otoczenie wołomińskiego hufca przy ulicy
Długiej. Dzięki nowemu ogrodzeniu, nasadzeniom i uporządkowaniu działki
teren stanie się bardziej bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu
gminy Wołomin.

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

Kamerki nasobne
dla naszego wspólnego
bezpieczeństwa

Nowy
samochód
patrolowy

Wołomińska Straż Miejska idzie z duchem czasu. Funkcjonariuszy można spotkać z kamerami nasobnymi przy mundurze, które rejestrują obraz i dźwięk z przebiegu interwencji. Gmina Wołomin wdraża kolejne rozwiązania dla poprawy jakości życia mieszkańców
i skutecznego funkcjonowania miasta. Rejestracja obrazu zapewni transparentność działań
Straży Miejskiej, a zapis z kamery stanowić będzie dodatkowy materiał dowodowy.

Ekonomiczny i ekologiczny – taki jest nowy samochód
na wyposażeniu wołomińskiej Straży Miejskiej! Doskonale
wyposażone auto będzie wsparciem podczas codziennej
służby na ulicach naszej gminy i przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.

Zagościniec i Lipinki
wsparły swoich ochotników

Kolejne wsparcie
dla gminnych OSP

ST R A Ż
M IEJSK A

W

O ŁO M I N

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa jest jednym
z priorytetów dla władz gminy Wołomin. Chęć wsparcia
Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagościńca po raz kolejny
wyrazili również mieszkańcy Zagościńca i Lipinek, którzy
zadecydowali, że ponownie przekażą środki z funduszu
sołeckiego na wsparcie swojej jednostki.
W zeszłym roku ochotnicy z Zagościńca otrzymali
jako pierwsza jednostka
OSP w powiecie drona,
który wraz z kamerą termowizyjną został zakupiony właśnie ze środków
funduszy sołeckich Zagościńca i Lipinek. Teraz
obie społeczności zadecydowały, że w tym roku
wesprą swoich ochotników
w zakupie sprzętu ułatwiającego czyszczenie i suszenie odzieży po akcjach
ratowniczych. Ze względu na wysokie koszty specjalistycznego sprzętu w finansowaniu
pomogła też gmina Wołomin. Sprzęt został przekazany jednostce i pomaga w szybkich
i profesjonalnych przygotowaniach do akcji.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wołomina i Zagościńca trafił sprzęt zakupiony dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dodatkowe
środki zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej,
którą przekazano ochotnikom w obecności poseł Bożeny
Żelazowskiej. Do obu OSP trafiło łącznie 14 zestawów kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka. Składają
się na nie hełmy z latarką, buty strażackie, ubrania oraz
rękawice. Wszystkie te rzeczy wykonane są ze specjalnych
materiałów ochronnych. Wspieranie OSP to inwestycja
w zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy.

Wsparcie dla Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie
Gmina Wołomin przekazała prawie 50 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie. Umowa na przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup
samochodu osobowego została podpisana 15 września.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Pierwszy Wołomiński
Grant Oświatowy
zrealizowany
Dzieci z Przedszkola nr 5 im. Kota
w Butach wzięły udział w projekcie
„Mały Naukowiec Odkrywa Świat”.
Relację z fascynujących zajęć
można było podziwiać
w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Rozwój wołomińskiej oświaty
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan od pierwszych dni
swojego urzędowania objęła szczególną uwagą
gminne przedszkola i szkoły. Dzięki temu w ciągu ostatnich lat
nasze placówki są sukcesywnie remontowane oraz doposażane
w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Efekty systematycznego doposażania i informatyzacji szkół widoczne były w ostatnim, szczególnie trudnym dla oświaty roku, kiedy w związku
z pandemią szkoły musiały przejść na nauczanie
zdalne. Dzięki szybkiemu i skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych oraz modyfikacji
już realizowanych programów zakupiliśmy 411
laptopów do zdalnego nauczania. Dodatkowo
kupiliśmy też 94 laptopy w ramach projektów
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus.
Podsumowując – do gminnych szkół dostarczyliśmy w ostatnich miesiącach 448 laptopów.

Ostatnia pula zakupionych laptopów – 37

sztuk trafiła do Sportowej Szkoły Podstawowej 5
w Wołominie, Szkoły Podstawowej w Ossowie
oraz Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach.
Z nowym sprzętem nauczyciele będą mogli wcielać
w życie nowe pomysły, co z pewnością przełoży się
na efekty nauczania w gminnych placówkach.
Zakup został sfinansowany z projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie
Wołomin” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.

Uśmiechnięte dziecięce buzie pokazują, że
dodatkowe środki zostały dobrze wykorzystane, a profit w postaci wystawy umilił dzień niejednemu odwiedzającemu Urząd.
Nad dodatkowymi narzędziami wsparcia wołomińskiej oświaty niestrudzenie pracuje burmistrz Elżbieta Radwan i Karol Cudny – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Wołominie wraz z całym sztabem chłonących nowości w oświacie urzędników. Gratulujemy i pomysłodawcom i grantobiorcom.
Jak widać na inwestycjach w oświatę zyskują
wszyscy!

Znamy projekty,
które otrzymały
rekomendacje
do realizacji
w ramach WFIO

Stypendia
i wyróżnienia sportowe
w gminie Wołomin
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie, Przedszkole nr 5 im.
Kota w Butach oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie otrzymały rekomendacje do realizacji
swoich projektów w ramach Wołomińskiego
Funduszu Inwestycji Oświatowych (WFIO)!
Oznacza to, że projekty zgłoszone przez te
placówki zostaną zarekomendowane do realizacji ze środków przyszłorocznego budżetu
gminy Wołomin. WFIO to nie tylko środki finansowe, ale również możliwość analizy potrzeb
placówek. Komisja nie miała łatwego wyboru
– poziom wniosków był wysoki.
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Aż 15 zawodników otrzymało stypendia sportowe i 3 wyróżnienia sportowe. Talenty uhonorowanych są różnorodne – karate, wioślarstwo,
szermierka, taniec, rowerowa jazda na orientację,
akrobatyka sportowa czy siatkówka.
Gratuluję Wam tego, że potrafiliście przekuć
talent i pracę w sukces. Podziwiam pasję, zaangażowanie i samodyscyplinę oraz wszystkich,
którzy pomagają Wam osiągać znakomite wyniki. Wspieranie młodych ludzi, którzy zdobywając
medale na arenach sportowych promują przy
okazji naszą gminę to wielka radość. Wsparcie
dla ambitnych młodych ludzi to najlepsza inwestycja w przyszłość! – życzyła zawodnikom Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Gmina Wołomin
z „Pucharem
Recyklingu”
Gmina Wołomin otrzymała wyróżnienie w konkursie
„Puchar Recyklingu” w kategorii „Zielona Bateria”.
Konkurs „Puchar Recyklingu” jest jedynym w Polsce
projektem, który w sposób
kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów
i działania edukacyjne
w tym zakresie. W ramach
konkursu nagradzane są
m.in. podmioty, które najlepiej i najskuteczniej zbierają
i gospodarują zużytymi bateriami. Obecność w prestiżowym
gronie laureatów pokazuje, że wielu mieszkańców gminy
Wołomin jest świadomych, jak bardzo szkodliwe jest niewłaściwe składowanie baterii. Zdobyte wyróżnienie pokazuje
też, że rzetelnie prowadzona edukacja ekologiczna przynosi
znakomite efekty!

Trwa konkurs

na opracowanie koncepcji
zagospodarowania Placu 3 Maja

Projekt
dobiegł końca
Projekt „e-Wołomin gmina
dobrych rozwiązań” dobiegł
końca. Dzięki projektowi
mieszkańcy i urzędnicy
zyskali wiele przydatnych
narzędzi do komunikacji
i sprawniejszego załatwiania spraw urzędowych. Podczas spotkania burmistrz
Wołomina Elżbiety Radwan
z zespołem odpowiedzialnym za projekt podsumowano prace i omówiono efekty
działań. W ciągu zaledwie
2 lat w urzędzie miejskim
i jednostkach podległych
gminie wprowadzono jednolity program budżetowy,
elektroniczny obieg dokumentów, system gospodarowania odpadami, elektroniczne płatności stawek za

podatki i odpady, system
komunikacji z mieszkańcami i aplikację mobilną,
a także uruchomiono 52
e-usługi do załatwienia
w urzędzie bez wychodzenia z domu. Do wyszuki-

warki dodano kolejnych 21
usług i wdrożono PLIP2 dla
płatności. Wszystkie narzędzia są dostępne i stale
ulepszane, aby jak najlepiej
służyły mieszkańcom.

Misiek wraca
do Wołomina
Trwa konkurs skierowany do architektów i architektów krajobrazu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. Prace można składać do 3 grudnia
2021 r. do godz. 14.00. Liczymy na kreatywne podejście do
tematu i uwydatnienie wszystkich atutów placu, by stał się
ulubionym miejscem mieszkańców.
Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie:
https://wolomin.org/plac3maja/
Konkurs jest rekomendowany przez Oddział Warszawski
SARP numer 014/R/2021.

Znali go chyba wszyscy mieszkańcy Wołomina. Duży, kudłaty pies Misiek był doskonałym kompanem podczas zakupów na targu i w trakcie mszy w kościele. Z dzieciakami
pod szkołą jadł śniadanie. Wielu z nich przynosiło dodatkową kanapkę specjalnie dla niego. Za sprawą pamiątkowej
rzeźby historię poczciwego Miśka poznają kolejne pokolenia mieszkańców Wołomina i nie tylko! Nasz legendarny
przyjaciel zamieszka w parku kieszonkowym pomiędzy ulicami Legionów i Wileńską, blisko dworca PKP, skąd wyruszał na wycieczki do okolicznych miejscowości. Rzeźba
powstała ze środków Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin oraz prywatnej zbiórki zorganizowanej
przez mieszkańców.

Nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów
Do 3 grudnia br. trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów
na kadencję 2022-2024. Kandydatki oraz kandydaci powinni być
zgłaszani przez senioralne organizacje pozarządowe, kluby senioralne,
organizacje działające na rzecz osób starszych czy też
uniwersytet trzeciego wieku.
Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
https://wolomin.org/nabor-do-wolominskiej-rady-seniorow-na-kadencje-2022-2024/

W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Wielkie
liczenie drzew

Potrzeba było zaledwie pół roku, żeby wołomiński Licznik
Drzew zbliżył się do 3000! Narzędzie zaprezentowaliśmy
mieszkańcom dokładnie 22 kwietnia, w Dzień Ziemi. Na
stronie: https://wolomin.org/licznik-drzew/ można zgłaszać
i śledzić nasadzenia dokonywane na terenie gminy Wołomin. Poprzez prosty formularz on-line można dodać drzewa
posadzone przez osoby prywatne, firmy lub instytucje (szkoły, przedszkola, parafie).

ZazieleniaMY
Wołomin!

Gmina Wołomin pozyskała 50 tys. zł dofinansowania
z Województwa Mazowieckiego na tworzenie nowych terenów zielonych! Dzięki dodatkowym środkom powstaną
nowe strefy z roślinnością, które poprawią estetykę miasta
i nasze samopoczucie.
Zadanie pn. „Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących
terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących
poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza
w Gminie Wołomin” zostanie zrealizowane przy pomocy
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Uczciliśmy Światowy
Dzień Drzewa!

Mieszkańcy gminy Wołomin hucznie uczcili przypadający 10 października
Światowy Dzień Drzewa.
Świętowanie rozpoczęto
posadzeniem kolejnych 15
drzew przy Przedszkolu
Bajka. Kolejnych 580 sadzonek drzew i krzewów
powędrowało do nowych
domów dzięki akcji wymiany surowców wtórnych
na sadzonki. Mieszkańcy
poznali również historię
powstania wielkiej eko-farmy w Kalifornii podczas niedzielnego, bezpłatnego seansu filmu
„Nasze miejsce na Ziemi”
w Kinie Kultura. Warsztaty
plastyczne, robienia wianków z Kwiaciarnią „W Pąkach” oraz przesadzania
i dbania o rośliny z Leroy
Merlin Wołomin okaza-

ły się idealną propozycją
na niedzielne popołudnie
w parku przy Muzeum
Nałkowskich. Z wykładem
na temat kulturoznawczej
roli drzew wystąpił Michał
Książek – poeta, reportażysta, kulturoznawca, inżynier leśnik i ornitolog. Na
niezwykły spacer po parku zabrała uczestników dr
hab. inż. Ewa Zaraś, architekt krajobrazu, prodziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie.
Na pamiątkę tego dnia
w parku posadzono również nowe drzewa.
Światowy Dzień Drzewa
to piękne święto, dlatego
gminne obchody trwały
dłużej! Przez cały październik prowadzone były
nowe nasadzenia drzew.
Informacje o nich można

śledzić na bieżąco w Liczniku Drzew. Zachęcamy
do dodawania do niego
swoich nasadzeń!

Pachnące skrzynki
w przestrzeni miejskiej
Jak pachnie lato? W Wołominie popularnymi ziołami,
truskawkami i poziomkami!
Wszystko za sprawą 12
ogólnodostępnych
skrzynek z aromatyczną zawartością, które towarzyszyły
mieszkańcom w ostatnich
miesiącach. Z ich bogatych
zasobów mogli korzystać
wszyscy chętni! Skrzynki
usytuowane zostały przy
Urzędzie Miejskim, Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej
i jej filii przy Osiedlu Niepodległości, w parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich oraz w pasażu

na osiedlu Niepodległości
przy aptece. Ich pachnąca

zawartość powróci do nas
na wiosnę.

Ponad milion złotych
na wymianę pieców!
Więcej zieleni
w mieście!

Szpaler dodatkowych klonów posadziliśmy przy ul. Tęczowej i Popularnej oraz Tęczowej i Waryńskiego. Miłe dla oka
klony, które w lato zapewnią schronienie przed upałem pojawiły się również na placu zabaw przy ul. Reja.
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Gmina Wołomin prowadzi
własny program dotacyjny
na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. W latach
2018-2020 przeznaczyliśmy
na ten cel ponad 750 tysięcy złotych, za które zakupiono 177 nowoczesnych, przyjaznych środowisku źródeł
ciepła. Budżet przewidziany
na ten rok (300 tys. zł) pozwolił na wymianę kolejnych 60 urządzeń. O tym,
jak uzyskać gminne dofinansowanie na wymianę

nieekologicznego
źródła
ciepła piszemy na str. 16.
Informacje można znaleźć
również na stronie kampanii
„Tworzymy atmosferę Wołomina”, współfinansowanej
ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”:
www.tworzymyatmosfere.
wolomin.org.
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Kolejny rok
podróżujemy taniej
Oferta Bilet Metropolitalny (Warszawa+)
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Od 2018 roku wydaliśmy ponad 9000 kart
umożliwiających tańsze korzystanie
z komunikacji miejskiej w ramach I i II strefy ZTM.
Jest to możliwe dzięki maksymalnej dopłacie
z gminnego budżetu.
Mieszkańcy Wołomina na
dojazdach oszczędzają spore kwoty. Za bilet 30-dniowy
normalny imienny ważny
w obu strefach płacą tylko
120 zł, o 60 zł mniej niż za
bilet bez gminnej dopłaty.
Różnicę w cenie pokrywamy z gminnego budżetu
na mocy podpisanego porozumienia. W 2020 roku
wydaliśmy na ten cel prawie
1,6 mln zł. W związku z rosnącym zainteresowaniem
ofertą na 2021 rok zarezerwowaliśmy środki w wysokości 2,5 mln zł.
W 2020 roku wydaliśmy
991 Biletów Metropolitalnych, w tym: 862 – Wołomińskich Kart Mieszkańca,
129 – Wołomińskich Kart
Mieszkańca Senior.
Oferta Bilet Metropolitalny

skierowana jest do osób,
które mieszkają w gminie
Wołomin i tu płacą podatki.
Z biletu można korzystać
w ramach wybranej lub obu
strefach Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie,
a na mocy porozumienia
podpisanego z kolejami
również w pociągach SKM
i KM. Z aktywną kartą można przemieszczać się po terenie całej aglomeracji warszawskiej. Granica drugiej
strefy znajduje się na stacji

kolejowej PKP Zagościniec,
dzięki czemu z oferty mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Wołomin.
Popularnością cieszą się
również lokalne linie autobusowe L35, L36, L37, L38,
L40 oraz nocna linia N62.
Co ważne, w pojazdach
można korzystać z biletów
jednorazowych, Wspólnego
Biletu oraz Biletu Metropolitalnego. To duże ułatwienie
i wygoda podczas załatwiania codziennych spraw.

Dodatkowe urządzenia
dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Do prowadzonej przez OPS w Wołominie gminnej
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego trafiły kolejne
sprzęty, które ułatwią powrót do sprawności osobom
niepełnosprawnym, chorym i po wypadkach.
Dzięki udanej współpracy z Polskim Czerwonym
Krzyżem zasoby wypożyczalni zostały wzbogacone
o 3 małe i 3 duże rowerki
rehabilitacyjne, 5 wózków
inwalidzkich i 12 balkoników.
Na mocy porozumienia,
które gmina Wołomin zawarła z Polskim Czerwonym Krzyżem w zamian za
bezpłatnie udostępnienie
terenu pod pojemniki, PCK
przekazało specjalistyczny
sprzęt dla wypożyczalni.
Dzięki temu im więcej niepotrzebnych ubrań i tekstyliów
mieszkańcy będą przekazywać do kontenerów PCK,

tym więcej sprzętu trafi do
potrzebujących.
Wypożyczalnia sprzętu re-
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habilitacyjnego znajduje się
w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88.

Skuteczna pomoc
w trudnym czasie
Wołomiński Ośrodek Pomocy
Społecznej to miejsce, w którym
osoby potrzebujące wsparcia mogą
liczyć na fachową i życzliwą pomoc.
W ostatnich miesiącach pracownicy
nie tylko prowadzili swoje projekty,
ale skupili się też na pomocy osobom
starszym i samotnym, które zostały
szczególnie dotknięte przez skutki
pandemii.

W ramach dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu „OPS Skuteczny” odbyły się szkolenia oraz superwizja
pracy socjalnej pracowników Ośrodka. Dzięki projektowi
usprawniono pracę poprzez wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i oddzielnie pracy socjalnej od zadań administracyjnych. Nowo nabyte umiejętności okazały się niezwykle przydatne w ostatnich miesiącach, kiedy wzrosła liczba
osób potrzebujących choćby czasowego wparcia.
Od kilku lat jednym z priorytetów Ośrodka jest prowadzenie Programu Wigor++, którego celem jest zwiększenie samodzielności życiowej i jakości życia osób niesamodzielnych, starszych powyżej 60 roku życia oraz ich faktycznych
opiekunów. W 2020 roku mimo trudności spowodowanych
pandemią w projekcie uczestniczyło 105 osób, w tym 83
osoby niesamodzielne oraz 22 opiekunów faktycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych.
Na uwagę zasługuje również projekt „Rodzina ostoją”,
który także realizowany był z unijnym dofinansowaniem.
Zakończony w ubiegłym roku projekt pozwolił na objęcie
fachowym wsparciem m.in. rodzin wielodzietnych, osób
z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnych.
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, wyjazdach integracyjnych oraz spotkaniach z psychologiem i prawnikiem.
OPS wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czas na lepsze” nawiązał współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, aby umożliwić
uczestnikom odbycie stażu zawodowego. Zapewniono stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdów oraz zdobycie
doświadczenia. W trakcie projektu pracę podjęło 9 osób.
Podczas pandemii niezwykle istotne okazało się wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu
„Wspieraj Seniora 2020”, który był odpowiedzią na potrzeby
osób w wieku 70+ pracownicy Ośrodka dostarczali osobom
starszym zakupy i posiłki. Mimo trudnych warunków i ograniczeń związanych z obostrzaniami sanitarnymi wspierali
ich wolontariusze, którzy pomagali dzieciom w odrabianiu
lekcji, a osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu.
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4435 bezpłatnych Gmina Wołomin wspiera
wejść na pływalnię wołomińskie koszykarki

Przez cały lipiec i sierpień uczniowie szkół podstawowych
z terenu gminy Wołomin mogli korzystać ze specjalnie dla
nich przygotowanej oferty. Za pierwszą godzinę zabawy na
wołomińskiej pływalni płaciła miejska spółka MZO. Akcja
spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców –
skorzystano z niej aż 4435 razy! Po miesiącach spędzonych na zdalnym nauczaniu dzieci z chęcią skorzystały
z możliwości beztroskiej zabawy w wodzie.

Nowa radna

Gminna spółka Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołominie zostało sponsorem generalnym pierwszoligowej drużyny koszykarek UKS Huragan Wołomin.
Umowa została podpisana
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie, gdzie zawodniczki trenują na co dzień.
Umowę podpisali prezes
PWiK Wojciech Jankowski
oraz Robert Mućka, prezesa UKS Huragan Wołomin. Wsparcie zawodniczkom zapewniają również burmistrz Elżbieta
Radwan, dyrektor OSIR Krzysztof Gawara oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Wołominie Wojciech Plichta.

Pierwszy Festiwal Literacki
„Znaczenia” za nami!
Jeden dzień, jedna książka – to główne założenia Festiwalu
Literackiego „Znaczenia”, który po raz pierwszy odbył się
11 września w Wołominie. Spotkania, dyskusje i polemiki, pokazy
filmów i wystawy artystyczne skupione były wokół książki
„Premie górskie najwyższej kategorii” Jakuba Kornhausera,
który na Festiwal dojechał z Krakowa na rowerze.

30 września podczas sesji Rady Miejskiej w Wołominie
ślubowanie na radnego złożyła pani Teresa Broch,
która objęła mandat po zmarłej Urszuli Wiśniewskiej.

Dzień pracy
wewnętrznej
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr
294/2021 z dnia 14 października 2021 roku każdy
czwartek to dzień pracy wewnętrznej Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie. Dzień we-

wnętrzny na ma celu usprawnienie pracy osób prowadzących postępowania o ustalenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Sprawy wymagające kontaktu z pracownikami
Wydziału można załatwiać w pozostałe dni robocze w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek

w godz. 900 -1900, wtorek-środa w godz. 800 -1600,
piątek godz. 800 -1400.
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Organizatorzy opracowali
niezwykle bogaty program,
w którym znalazły się propozycje dla czytelników
w różnym wieku. Każdej
z nich przyświecała idea
spotkań i dyskusji, do
których może inspirować
książka. „Premie górskie
najwyższej kategorii” to zapis obserwacji z wycieczek
rowerowych po podkrakowskich peryferiach. Malownicze pejzaże stały się
pretekstem do opowieści
o świecie współczesnym,
ale skłaniają też do myślenia o przyszłości. Okazały

się również doskonałą zachętą do rozmów o otaczającej nas rzeczywistości

i współistnieniu z naturą.
Po pierwszej edycji zostały
zdjęcia i piękne wspomnienia, a organizatorzy powoli
myślą o następnej. Książkę,
która stanie się motorem
napędowym do przyszłorocznych spotkań poznamy
w kwietniu.
Głównym organizatorem
festiwalu są Mazowiecki
Instytut Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Wołominie, a partnerami
gmina Wołomin, magazyn
kulturalny
„Dwutygodnik”
i Czytelnia Słów i Dźwięków
„Elektra”.
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Konsultacje miejscowego
planu rewitalizacji
Trwają konsultacje społeczne miejscowego planu
rewitalizacji. Pracujemy na projekcie koncepcji planu
zamieszczonym na stronie: https://wolomin.org/
miejscowy-plan-rewitalizacji-wypelnij-ankiete/
15 listopada na stronie
urzędu została umieszczona ankieta dotycząca
zaprezentowanej koncepcji, a 25 listopada odbyło
się spotkanie otwarte wraz
z warsztatami. Na stałe, do
końca konsultacji czyli do
3 grudnia działa punkt
konsultacyjny w Wydziale
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji pokój 202 w Urzędzie Miejskim w Wołominie
(po uprzednim umówieniu
się, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego). Uwagi
można również przesyłać

za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl
w tytule wpisując „Uwagi do
koncepcji MPR”.
Konsultacje zostaną zamknięte mini publikacją
podsumowującą działania
Urzędu.
Poprzez formę konsultacji
społecznych chcemy Państwa – mieszkańców Wołomina zapytać: jaka ma być
przyszłość
wołomińskiej
starówki, jak widzicie to
miejsce za dziesięć, dwadzieścia lat?
Konsultacje
społeczne

Miejscowego Planu Rewitalizacji prowadzimy w ramach projektu „Przestrzeń
dla partycypacji 2”, którego celem jest wsparcie
gminy w planowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji
społecznych miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. Projekt
realizuje Fundacja Stocznia
wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz
Związkiem Miast Polskich.

Dlaczego warto
segregować odpady?
We wrześniu zaprosiliśmy mieszkańców Wołomina na cykl
spotkań dotyczących prawidłowej segregacji odpadów.
Spotykaliśmy się tam, gdzie dla wielu osób kończy się
zainteresowanie odpadami – przy altanach śmietnikowych.
Tymczasem powodów, dla których powinniśmy zastanowić
się nad tym, co ląduje w naszych koszach jest wiele.

Ilość odpadów to nie tylko
kwestia ekologii, ale również
ekonomii. Powód jest prosty
– im więcej śmieci produkujemy, tym więcej musimy
zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie. Obecnie
gminy płacą za każdą tonę
odpadów odebranych od
mieszkańców, ale ceny poszczególnych frakcji różnią
się między sobą. Najdroż-

sze są śmieci zmieszane,
dlatego każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby
było ich jak najmniej!
Magdalena Sułek-Domańska, ekspert z Koalicji 5
Frakcji podczas 11 spotkań
z mieszkańcami opowiadała nie tylko o tym, dlaczego
warto segregować, ale też
jak robić to prawidłowo.
Producenci często nam to
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zadanie utrudniają, pakując
produkty w kilka warstw lub
korzystając z materiałów,
których na pierwszy rzut
oka nie potrafimy przyporządkować do konkretnej
frakcji. Właśnie o popularne
tetrapaki, czyli opakowania
wielomateriałowe w które pakowane są m.in. soki
i mleko często pytali mieszkańcy. Wiele osób było zaskoczonych, że ich miejsce
jest w żółtym (tworzywa
sztuczne i metal), a nie niebieskim (papier) koszu.
A co z opakowaniami
złożonymi z różnych materiałów? Weźmy chociażby
takie opakowanie po jogurcie czy śmietanie. Rozdzielacie wieczko od kubeczka? Choć ich miejsce jest
w jednym, żółtym worku,
to przed wyrzuceniem powinny zostać od siebie oddzielone, bo to dwa różne
odpady. Szklanki, kryształy

Wołomińska
Biblioteka
bez barier!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie cały czas stara się podwyższać standard usług
dla czytelników. Od niedawna placówka dysponuje urządzeniem dla osób niedosłyszących, dzięki któremu słyszą
czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu bez hałasów i zakłóceń. Pętla indukcyjna to jeden ze sposobów na wspomaganie słuchu dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
które korzystają z aparatów słuchowych lub implantów. Co
ważne, urządzenie może służyć nieograniczonej liczbie
użytkowników.

i ceramika nie nadają się do
recyklingu i z tego powodu
traktowane są jako odpad
zmieszany (nie szkło!).
Zdradliwe okazały się również butelki po oleju. Bo o
ile szklaną wyrzucamy do
zielonego worka przeznaczonego na szkło (po produktach spożywczych lub
kosmetykach), tak miejsce
plastikowych jest w w worku na odpady zmieszane.
Wynika to z technologii
przetwarzania tych surowców. Plastik nie może być
zatłuszczony, w przypadku
szkła nie ma to znaczenia.
Warto zapamiętać, że chociaż nie musimy myć odpadów przed wyrzuceniem to
odpady z tworzyw sztucznych przeznaczone do żółtego worka nie mogą być
zatłuszczone.
Takich i innych zaskoczeń

podczas naszych spotkań
nie brakowało! Na wielki
plus zasłużyli młodsi mieszkańcy Wołomina, którzy wiedzę na temat prawidłowej
segregacji wynieśli z zajęć
prowadzących w przedszkolach i szkołach. Dzieciaki
bez problemów przydzielają odpady do konkretnych
frakcji i zasługują na tytuł
mistrzów
segregowania!
Wyrazy uznania należą się
również nauczycielom, którzy tak skutecznie przekazują dzieciom wiedzę.
Wykaz odpadów przyjmowanych przez wołomińskie PSZOK-i dostępny jest
w Przewodniku Prawidłowej
Segregacji, który można dostać w Urzędzie Miejskim
w Wołominie lub pobrać ze
strony: https://wolomin.org/
przewodnik-prawidlowej-segregacji/
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ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel, zarządca
budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła
o mocy do 1 MW jest zobo-

wiązany złożyć DEKLARACJĘ dotyczącą źródła
ciepła i źródeł spalania
paliw do Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków (CEEB):
• dla budynków, które już
istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na
złożenie deklaracji;
• dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14
dni na złożenie deklaracji;
Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane/wymienione
po 1 lipca 2021 r. deklara-

cję musisz złożyć w terminie
14 dni (podobnie jak w budynkach nowo powstałych).
W deklaracji właściciel
domu powinien zgłosić
wszystkie źródła ogrzewania – deklaracja przewidu-

deklaracji będzie karane mandatem
w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł
WAŻNE!Niezłożenie

je zgłoszenie wielu źródeł
ciepła w obrębie jednego
budynku.
Celem stworzenia CEEB
(Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
stworzenie kompletnej bazy
danych w celu dążenia do
poprawy jakości powietrza,
poprzez likwidację głównej
przyczyny zanieczyszczenia, czyli emisji substancji
powodującej smog.
Docelowo dla obywateli zostaną również uruchomione

usługi, które przyczynią się
do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie
bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji
budynku.
CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jak również miejscem,
gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich
programów
finansowania
wymiany pieców.

Deklaracje można składać:
• w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy
i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność
czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania
z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Aby złożyć deklarację
przez internet potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego albo dowodu
elektronicznego.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl
Naciśnij > złóż deklarację < wypełnij ją i wyślij
• w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem
albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją
budynku).
Wzór deklaracji w formie papierowej do pobrania/wydrukowania
na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

GMINNA DOTACJA
na wymianę źródeł ciepła
Gmina Wołomin od 2018 r.
udziela dofinansowania do
wymiany nieekologicznych
źródeł ciepła. Kolejny nabór
wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania
ze środków budżetu gminy
Wołomin na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła
(tz. kopciuchów) na ekologiczne źródła ciepła (czyli:
pompy ciepła, kotły gazowe
oraz kotły elektryczne) rozpocznie się od 2 stycznia
i będzie trwał do 31 marca
2022 r. Decydująca jest kolejność wpływu wniosków
do urzędu.
Dotacja udzielana jest
na dofinansowanie przed-

sięwzięcia realizowanego
przez wnioskodawcę na
obszarze administracyjnym
gminy Wołomin, które zostanie zrealizowane dopiero po
zawarciu umowy o udzielenie dotacji.
Wysokość dotacji ustalona została na 50% udokumentowanych fakturami lub
rachunkami kosztów kwa-

lifikowanych
przedsięwzięcia (czyli: koszt zaku-

pu, montażu ekologicznego
źródła ciepła, koszt modernizacji i budowy systemu
odprowadzania spalin do
nowego źródła), jednak nie
więcej niż 5000 zł.
Wniosek o wypłatę dota-

cji składa się po zawarciu
umowy i realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później
niż do 30 września każdego roku budżetowego.

Wnioski dostępne na
stronie internetowej urzędu
w zakładce e-Usługi, jak
również do pobrania w wersji papierowej w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wołominie w godzinach:
• poniedziałek
w godz.: 9:00–19:00,
• od wtorku do czwartku
w godz.: 8:00–16:00,
• piątek
w godz.: 8:00–14:00.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, p. 303, piętro III,
jak również telefonicznie pod nr tel. 22 763 30 20 w godzinach pracy urzędu.

Przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin
zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

16

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

