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Urząd Miejski w Wołominie 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
centrala tel.: 22 763 30 00, fax: 22 763 30 66 
e-mail: um@wolomin.org.pl 

czynny 
poniedziałek: 9:00-19:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00 
piątek: 8:00-14:00 

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) 
 
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

Drodzy mieszkańcy,
Przed Państwem pierwszy tegoroczny numer 

biuletynu Nasz Wołomin. Czas biegnie nieubła-
ganie przynosząc nam coraz większe wyzwania. 
Wyszliśmy z czasu epidemii stęsknieni normal-
nego życia. Stęsknieni za sobą nawzajem. Los 
przyniósł nam jednak kolejne nieoczekiwane 
wyzwania. Za naszą wschodnią granicą wybu-
chła wojna. Zostaliśmy ponownie postawieni  
w stan alarmowy - stan pełnej gotowości do nie-
sienia pomocy. Tym razem, pomoc niesiemy nie 
naszym sąsiadom z ulicy czy osiedla, ale tym 
zza wschodniej granicy – sąsiadom Ukraińcom. 
Nasza gotowość do pomocy i nasza otwartość 
nie ma sobie równych. Zapomnieliśmy o popan-
demicznym zmęczeniu. Liczy się tylko jedno – 
pomóc ofiarom wojny i sprzeciwić się agresji,  
w imieniu Ukraińców, ale też naszym własnym, 
bo pogwałcenie pokoju i złamanie panujących 
reguł jest atakiem na nas wszystkich – na cały 
porządek współczesnego świata.

Mówiąc zdecydowane NIE dla wojny mówimy 
jednym głosem – solidarni, zjednoczeni, zdeter-
minowani. Ramię w ramię stają z nami obywa-
tele innych narodów. Widząc jaką siłę buduje 
zjednoczenie wokół wspólnego celu, marzę, by 
ta siła została w nas i pomogła odbudować po-
kój na świecie. 

Troszcząc się o swoich sąsiadów Ukraińców 
nie zapominamy też o naszych lokalnych spra-
wach. W gminie toczą się liczne prace inwesty-
cyjne i rozstrzygane są kolejne przetargi. Oprócz 
chodników, ulic i kontynuowanych inwestycji 
z zeszłego roku rozpoczniemy też dwa nowe 
ogromne projekty – budowę przedszkola przy 
ul. Wiejskiej i poszukiwanie wód termalnych na 
terenie Wołomina. 

Wprowadzamy również nowoczesne rozwią-
zania w zakresie gospodarowania odpadami. 
Elektroniczna altana i Mobilny PSZOK to narzę-
dzia, których testowanie mieszkańcy Wołomina 
będą mogli rozpocząć już wkrótce.

Zapełnił się kalendarz imprez kulturalnych  
i wydarzeń patriotycznych. Nie zatracamy ducha 
wspólnoty. Wręcz przeciwnie. Zrzeszeni wokół 
akcji humanitarnych jeszcze silniej doceniamy to 
co tu i teraz. W oczekiwaniu na upragniony pokój 
na świecie bardziej niż kiedykolwiek szanujemy 
swój kraj, swoje życie, swoją społeczność.

Docenianiu wszystkiego co nas otacza 
sprzyja wiosna i budząca się do życia natura. 
Zbliżające się Święta dodają jeszcze więcej otu-
chy. Wiara i nadzieja w odrodzenie daje radość. 
Cieszmy się nią i dzielmy z innymi. Bądźmy dla 
siebie dobrzy i cierpliwi. Niech nadchodzące 
Święta wypełnią nas spokojem i miłością. 

Burmistrz Wołomina

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Zachowajmy na co dzień tę radosną atmosferę 
ciesząc się z tego co udaje nam się osiągać.

Wesołego Alleluja!

Bożena Wielgolaska
– Skarbnik Gminy

Małgorzata Izdebska 
– Sekretarz Gminy

Dariusz Szymanowski 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Łukasz Marek 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

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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To już tradycja – gmina Wołomin 
wysyła do swoich przyjaciół  
niepowtarzalne kartki świąteczne 

Kartki wybierane są w ramach konkursu dla dzieci uczęszczających do 
szkół podstawowych. Zainteresowanie konkursem na Najpiękniejszą Kartkę 
Wielkanocną z roku na rok jest coraz większe.

Dzieci prześcigają się w pomysłach na to, jaki element związany z Wołomi-
nem powinien pojawić się na kartkach, które są wysyłane do wszystkich przyja-
ciół naszej gminy w Polsce i na świecie. Wyobraźnia maluchów nie zna granic,  
a kunszt artystyczny u starszych uczniów jest fenomenalny. Jury zawsze pozo-
staje pod wrażaniem wysokiego poziomu konkursu, a adresaci kartek gratulu-
ją pomysłu i podziwiają naszych młodych artystów. 
Ostatecznie z 112 (!) nadesłanych prac, jury wyłoniło zwycięzców w trzech 

kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz IV-VI oraz VII-VIII. Dziękujemy wszystkim 
uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie. Liczymy na co najmniej zbli-
żony poziom prac w przyszłorocznej edycji konkursu. 
A oto tegoroczni zwycięzcy oraz wyróżnieni:
W kategorii A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III zwyciężyła Amelia 

Pergół, wyróżnieni: Agata Bukrap, Dorota Zadrożna, wyróżnienie spe-
cjalne od Burmistrz Elżbiety Radwan: Bartosz Obidziński. W kategorii B – dla 
uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI zwyciężyła Julia Zacheja, wyróżnie-
ni: Weronika Fijołek, Mateusz Laskowski, wyróżnienie specjalne od Bur-
mistrz Elżbiety Radwan: Sandra Antczak W kategorii C – dla uczniów szkół 
podstawowych: kl. VII-VIII zwyciężyła Dominika Piętka, wyróżnieni: Wiktoria 
Kanciała, Nina Szymańska, wyróżnienie specjalne od Burmistrz Elżbiety 
Radwan: Daria Mietus, Aleks Gołaś.

Wołomińskie Palmy Wielkanocne
Oryginalne Kartki Świąteczne to niejedyna 
tradycja, którą pielęgnujemy w naszej gminie. 
Tradycją są również coroczne warsztaty  
tworzenia palm wielkanocnych.

Warsztaty przygotowuje dla mieszkańców Miejski Dom Kultury w Wołomi-

nie. Z roku na rok powstają coraz bardziej pomysłowe i finezyjne konstruk-

cje. Nie bez powodu mieszkańcy dopełniają wszelkich starań, by palmy były 

jak najbardziej okazałe. Tym pięknym symbolem rozpoczynamy przecież 

Wielki Tydzień i świętowanie Wielkiej Nocy. Poświęcone palmy uważane są 

za ważny symbol. Zabiera się je do domów. Warto zatem, by były piękne 

kolorowe i by myśl o tym, że wykonaliśmy je sami napawała nas dumą. 

Relację z warsztatów robienia palm wielkanocnych znajdziecie państwo na 

stronie Miejskiego Domu Kultury i FB WołominTV.




















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

Prawie 700 tys. zł 
dla potrzebujących

Gmina Wołomin pozyskała prawie 700 tys. zł na 
wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin! 
Dzięki dodatkowym środkom wsparcie uzyskają osoby 
potrzebujące pomocy asystenta osobistego oraz 
opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Program Asystent Osobi-
sty Osoby Niepełnospraw-
nej będzie realizowany w 
gminie Wołomin już po raz 
trzeci. W tym roku dzięki 
prawie pięciokrotnie wyż-
szej kwocie pozyskanych 
środków – aż 569 tys. zł – z 
pomocy asystenta osobiste-

go skorzysta znacznie wię-
cej osób.
Wsparcie wytchnieniowe 

uzyskają również opiekuno-
wie osób niepełnospraw-
nych. Na ten cel pozyska-
no prawie 100 tys. zł, co 
pozwoli nam zaoferować 
opiekunom osób niepeł-

Inwestujemy  
w sprzęt  
dla uczniów!

Nauka zdalna już się skończyła,  
ale nie kończą się starania gminy 
Wołomin o nowoczesny sprzęt  
dla szkół i naszych uczniów.

Do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wo-
łominie dotarła właśnie pierwsza część sprzętu pozyskane-
go w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania 
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Są to 
laptopy - dokładnie 15 sztuk. Czekamy jeszcze na drukarkę, 
drukarkę ze skanerem i komputery stacjonarne. Nasz cel 
to nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły, które nie tylko 
sprostają wymaganiom współczesnej edukacji, ale będą też 
prekursorami wielu innowacyjnych rozwiązań.
Projekt pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfi-
nansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nowy plac zabaw  
na os. Niepodległości

Pomimo wielu trudności związanych z drastycznym 
wzrostem cen i kłopotami z rozstrzygnięciem przetargów 
udało się wybudować nowy plac zabaw na osiedlu 
Niepodległości.

Gmina Wołomin pielęgnuje pamięć  
o wielkich postaciach związanych  
z jej historią.

Na powierzchni około 300 
m2 powstała atrakcyjna 
przestrzeń do zabawy i re-
kreacji dla dzieci w różnym 
wieku. Na placu zabaw znaj-
dują się m.in. zestaw zaba-
wowy, domek integracyjny, 
piaskownica, stolik szacho-
wy oraz huśtawki. Burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan 
zadecydowała o realizacji 
tej inwestycji, mimo że teren 
nie należy do gminy – jest 
terenem spółdzielni. Dzięki 
tej decyzji mali mieszkańcy 
największego wołomińskie-
go osiedla otrzymali komfor-
towe i bezpieczne miejsce 
do wypoczynku i zabawy.

nosprawnych więcej chwil 
wytchnienia i tak bardzo po-
trzebnego czasu na regene-
rację. Oba programy będą 
realizowane w całości przez 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wołominie.

Zofia  
w pełnym blasku

Na początku roku skwer z rzeźbą Zofii Nałkowskiej został 
dodatkowo oświetlony. Teraz nasza Zofia pięknie prezentuje 
się zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach wieczornych. 
Możemy śmiało powiedzieć, że gmina Wołomin oddała Zofii 
należyty jej blask.
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Poszukiwanie wód  
termalnych w Wołominie

Wołomin znalazł się w elitarnym gronie gmin,  
które jako pierwsze pozyskały środki zewnętrzne  
na poszukiwanie wód termalnych.

Na poszukiwanie wód ter-
malnych w gminie Wołomin 
pozyskaliśmy ponad 12 mi-
lionów złotych. W sierpniu 
br. burmistrz Elżbieta Ra-
dwan podpisała z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej umowę na dofi-
nansowanie projektu. Dzię-
ki pozyskanym środkom 
zbadamy i ocenimy zasoby 
wód termalnych w Woło-
minie, które mogą stać się 
lokalnymi źródłami energii 
cieplnej. Przed rozpoczę-
ciem inwestycji, delegacja 
z Urzędu Miejskiego w Wo-
łominie udała się z wizytą 
studyjną do PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. Wizyta 
była okazją do przyjrzenia 
się z bliska instalacji oraz 
rozmów na temat wyzwań 
towarzyszących tak dużej 
inwestycji.
Burmistrz Elżbieta Ra-

dwan tak podsumowała 
wizytę studyjną: „12 mln 
zł zdobytych przez nas na 
poszukiwanie i rozpoznanie 
zasobów wód termalnych to 
wielka radość, ale i ogrom-
ne wyzwanie. Musimy do-
brze przygotować się do 
realizacji tego projektu, by 
w pełni wykorzystać szansę 
na sprawdzenie czy w Wo-
łominie znajdują pokłady 
wód termalnych. Jak najle-
piej przygotować się do tak 
dużego projektu? – oczy-
wiście rozmawiając z tymi, 
którzy mają takie doświad-
czenie już za sobą. Na wizy-

tę studyjną wybraliśmy PEC 
Geotermia Podhalańska 
S.A. Wizyta naszej delega-
cji na placu inwestycyjnym 
i rozmowy ze specjalistami 
potwierdzają, że czeka nas 
dużo pracy, ale też utwier-
dzają w przekonaniu, że 
poszukiwanie zasobów 
wód termalnych w gminie 
to słuszna droga. Geoter-
mia Podhalańska to wiel-
kie, dobrze prosperujące 
przedsiębiorstwo. Funkcjo-
nuje w oparciu o 5 otworów  
i wydobywa wodę o tem-
peraturze na wypływach 
82–86 C. Ktoś może po-
wiedzieć, że oni mieli szczę-
ście, co nie znaczy, że my 

Świecimy  
przykładem

Nowoczesne, ledowe oświetlenie 
rozświetli gminne ulice. Burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan podpisała 
umowę na wieloetapową wymianę 
oświetlenia ulicznego na oprawy LED.

Nowoczesne oprawy zmniejszą zużycie energii, pozwolą 
ograniczyć koszty ponoszone na oświetlenie oraz ograni-
czą wydatki na naprawę starych lamp. „Wybraliśmy ofertę 
o wartości ponad 8 mln złotych, ale jestem przekonana, 
że większa cześć tej kwoty zwróci się z oszczędności na 
energii elektrycznej. Poza zyskami ekonomicznymi wymiana 
oświetlenia to przede wszystkim jaśniejsze ulice i większe 
bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców” – powiedziała 
burmistrz Elżbieta Radwan po podpisaniu umowy.

Rozbudowa sieci 
wodociągowej

Prawie 1,2 mln zł gmina Wołomin 
przekaże Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie 
na rozbudowę sieci wodociągowej.

Pieniądze są uzupełnieniem subwencji ogólnej z budżetu 
państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwe-
stycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Bur-
mistrz Wołomina Elżbieta Radwan podjęła decyzję o prze-
kazaniu pełnej kwoty spółce PWiK na realizację inwestycji 
polegającą na uzupełnieniu sieci wodociągowej w rejonie 
ulicy Kmicica i ul. Ketlinga w Wołominie. Podczas sesji  
w dn. 24 stycznia 2022 roku radni przyjęli uchwałę.
Szczegóły dotyczące planowej inwestycji dostępne są 

na stronie: https://wolomin.org/dodatkowe-srodki-na-
rozbudowe-sieci-wodociagowej-w-wolominie/

będziemy mieli podobne. 
To prawda, ale od czegoś 
trzeba zacząć. Bezczyn-
ność nie zaprowadzi nas do 
żadnego sukcesu. Dlatego 
podejmujemy kolejne wy-
zwania i działamy.”
Obecnie wkraczamy  

w kolejną fazę procesu in-
westycyjnego. Wyłoniliśmy 
Inżyniera Kontraktu, którego 
zadaniem będzie doradz-
two i nadzór nad wykona-
niem otworu poszukiwaw-
czo-rozpoznawczego wód 
termalnych Wołomin GT-1 
w Wołominie. Kolejny krok 
to znalezienie wykonawcy 
inwestycji. 
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Nowa Jodłowa

Budowa ul. Jodłowej w Wołominie zakończona. W ramach inwestycji zbu-
dowano jezdnię wraz z placem do zawracania oraz elementy bezpieczeń-
stwa ruchu, chodniki, zjazdy, pobocze, odwodnienia oraz zamontowano 
oświetlenie LED.

Remont ul. Brzozowej 
zakończony

Remont ul. Piwnej 
rozpoczęty

Miło na Miłej  
w Duczkach

Koniec roku był czasem wzmożonej pracy w Duczkach. Zakończyli-
śmy prace przy remoncie ulicy Miłej. W ramach inwestycji na odcinku od  
ul. Nowej do ul. Willowej położyliśmy jezdnię asfaltową, a wzdłuż niej po-
wstał chodnik oraz zjazdy do posesji. Pozytywne zmiany odczują wszyscy. 
Inwestycja oznacza większy komfort i bezpieczeństwo zarówno dla pie-
szych, jak i zmotoryzowanych mieszkańców.

Rozpoczęła się budowa ul. Piwnej w Wołominie. Wykonawca został wpro-
wadzony na budowę i wkrótce będzie widać pierwsze efekty prac. Do koń-
ca wakacji, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej powstanie nowa 
jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy i pobocze. Wymienimy oprawy oświetle-
niowe i przebudujemy wlot w ul. Kopernika.

Wiejski Dom Kultury 
rośnie w oczach

We wnętrzu Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach trwają intensywne pra-
ce budowlane! Każdy dzień to kolejne postępy, które przybliżają nas do 
powstania przestrzeni, w której mieszkańcy będą mogli się integrować, roz-
wijać swoje pasje i zainteresowania.

Zakończyły się prace związane z remontem ul. Brzozowej. Mieszkań-
cy mogą już korzystać z nowego odcinka od ul. Partyzantów do koń-
ca ulicy Brzozowej. Wzdłuż nawierzchni powstały estetyczne chodniki  
z kostki oraz indywidualne zjazdy do posesji.

Zimowa  
już prawie gotowa

Trwają zaawansowane prace na ul. Zimowej w Wołominie. Wkrótce ulica 
zyska nową nawierzchnię asfaltową. Efekty prac widać gołym okiem. Do 
połowy br. inwestycja zostanie zakończona. 
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Nowe przedszkole  
w Wołominie
Kolejne nowe przedszkole powstanie w Wołominie  
przy ul. Wiejskiej. Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina 
podpisała umowę z wykonawcą.

Przestrzeń, która powsta-
nie przy ul. Wiejskiej w Wo-
łominie będzie nowoczesna, 
bezpieczna i przyjazna malu-
chom. W kolorowych salach 
znajdzie się wszystko, co 
potrzebne do doskonałej za-
bawy. Nowoczesny budynek 
będzie nową siedzibą dla 
przedszkola im. Czerwonego 
Kapturka, które obecnie znaj-
duje się przy ul. Fieldorfa. Na 
inwestycję za ponad 9,7 mln 
zł pozyskaliśmy prawie 5 mln 
zł dofinansowania z progra-
mu Polski Ład.

Prawie 4,5 mln zł 
na ul. Legionów

Gmina Wołomin pozyskała 3,5 mln 
zł z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na rozbudowę ul. Legionów 
w Wołominie na odcinku od ul. 
Partyzantów do ul. Wołomińskiej.

Na rozbudowę ul. Sikorskiego  
w Wołominie zdobyliśmy dodatkowo 
prawie 900 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejne 
środki zewnętrzne pozyskane przez 
Urząd na strategiczne gminne 
inwestycje!

Całkowity koszt inwesty-
cji to prawie 4,5 mln zł. 
Dofinansowanie z RFRD w 
wysokości ponad 5 mln zł 
otrzyma również droga po-
wiatowa al. Niepodległości. 
Gmina Wołomin przygoto-
wała tę powiatową drogę 
do kompleksowej inwestycji 

poprzez wykonanie sieci ka-
nalizacji sanitarnej, na którą 
przeznaczono prawie 4 mln 
zł (z dofinansowaniem) oraz 
zabezpieczyła w budżecie 
300 tys. zł. na wsparcie tej 
ważnej dla mieszkańców in-
westycji powiatowej.

Prawie 2 mln zł
na ul. Sikorskiego

Odcinek o największym natężeniu ruchu, od ul. Wileńskiej 
do ul. 1 Maja to strategiczne połączenie komunikacyjne  
w naszym mieście. Dziennie jest pokonywany przez licz-
ne auta, pieszych i rowerzystów. To ważne, żeby odcinek  
o największym natężeniu ruchu, został przebudowany jak naj-
szybciej. Inwestycja usprawni płynność ruchu samochodo-
wego i przede wszystkim zwiększy spokój i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to prawie 2 mln zł.

Budujemy  
dom komunalny  
w Nowych Lipinach

Trwają intensywne prace przy budowie bardzo ważnej 
dla mieszkańców gminy Wołomin inwestycji.

Przy ulicy Rolnej w No-
wych Lipinach powsta-
je nowy dom komunalny,  
w którym znajdzie się aż 
30 mieszkań dla potrze-
bujących rodzin z terenu 
gminy Wołomin. Budynek 

zwiększy nie tylko ilość, 
ale również standard lokali 
komunalnych w zasobach 
gminy. Inwestycja realizo-
wana jest przy wsparciu  
z Funduszu Dopłat w ra-
mach Programu Budownic-

twa Mieszkaniowego, które-
go koordynatorem jest Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 
Otrzymane dofinansowanie 
to aż 4,3 mln zł. Pokryje ono 
80% kosztów inwestycji.
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Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rosyjskim ataku na Ukrainę burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się  
tuż przed planowaną sesją Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia przeanalizowano doniesienia  
nt. bieżącej sytuacji oraz możliwości udzielenia pomocy przez gminę. 

Burmistrz Wołomina na 
swoim profilu na Facebo-
oku zaapelowała również do  
mieszkańców o solidarność 
w tym trudnym czasie:
„W obliczu zagrożenia, 

przed jakim stają nasi sąsie-
dzi, nie możemy być obojęt-
ni i natychmiast podjęliśmy 
działanie. Rada Miejska  
w Wołominie jednogłośnie 
przyjęła stanowisko w spra-
wie wsparcia Ukrainy. Rola 
samorządów jest drugo-
planowa, ale musimy być 
gotowi nieść pomoc hu-
manitarną w obliczu jawnej 
agresji Rosji. Na zwołanym 
spotkaniu Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzyso-
wego omówiono konieczne 
działania i zasięg wsparcia 
jakiego może udzielić gmina  
w tym dramatycznym dla 
Narodu Ukraińskiego czasie.
Mieszkanki i mieszkańcy 

Kijowa, obywatelki i oby-
watele Ukrainy mają prawo 
budować swoją przyszłość 
w oparciu o fundamental-
ne wartości takie jak nie-
podległość, suwerenność  
i bezpieczeństwo. Wysyłamy 
przyjaciołom z całej Ukra-
iny głośny, jednoznaczny 
sygnał jedności. Jesteśmy  

z Wami! Wolna, suwerenna, 
niepodległa Ukraina to bez-
pieczna Polska i Europa.”

Zbiórka darów  
w OSP Wołomin 

Gmina Wołomin urucho-
miła centralny magazyn na 
dary dla Ukraińców i Ukra-
iny w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy ulicy 
Żelaznej 8/10 w Wołominie. 
Zbiórka prowadzona jest do 
odwołania. Magazyn stale 
zasilają dary od mieszkań-
ców gminy Wołomin oraz 
zagranicznych darczyńców. 
Z magazynu artykuły są 
przekazywane do Ukrainy, 
do przygranicznych miej-

scowości i do obywate-
li Ukrainy, którzy znaleźli 
schronienie w gminie Wo-
łomin. 
Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i procedu-
rami zawartymi w Krajowym 
Planie Zarządzania Kryzyso-
wego gmina Wołomin prze-
kazała wszelkie informacje 
na temat możliwości zakwa-
terowania uchodźców na 
terenie gminy Wołomin sto-
sownemu organowi, którym 
jest wojewoda mazowiecki. 
Do Urzędu Miejskiego w 
Wołominie zgłosili się rów-
nież mieszkańcy, którzy byli 
chętni do nieodpłatnego, 
wolontaryjnego przyjęcia 

uchodźców w swoich do-
mach, a także oferowali in-
nego rodzaju wsparcie. Dla 
wszystkich mieszkańców, 
którzy chcieli i chcą poma-
gać uruchomiono specjalny 
adres mailowy: solidarni@
wolomin.org oraz numer te-
lefonu 668 816 752.

Pierwsze transporty  
z darami trafiły  

do potrzebujących
W poniedziałek 28 lutego 

pierwszy transport darów 
zebranych w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wołominie 
wyruszył w drogę do gmi-
ny Narol, jednego z miejsc, 
gdzie mieszkańcy Ukrainy 

znajdują schronienie i skąd 
dary są też dalej transpor-
towane w głąb Ukrainy.  
W ponad 300-kilometrową 
trasę wyruszyli zastępca bur-
mistrza Wołomina Dariusz 
Szymanowski i prezes Przed-
siębiorstwa Komunalnego, 
Adam Jaczewski. Na granicę 
trafiły najbardziej potrzebne 
rzeczy, które zostały wskaza-
ne przez Grzegorza Domini-
ka, burmistrza Narola.

Dary z Wołomina  
zasiliły zbiórkę  

dla szpitala we Lwowie
Gmina Wołomin przyłączy-

ła się do zbiórki dla szpitala 
we Lwowie organizowanej 
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przez ASQ Poradnia i Re-
habilitacja Wołomin. Właści-
ciele poradni otrzymali infor-
macje o pilnych potrzebach 
bezpośrednio ze szpitala 
we Lwowie.
Poradnia zapewniła trans-

port, a wolontariusze pra-
cujący w strażnicy OSP  
w Wołominie wyselekcjono-
wali i przekazali niezbędne 
materiały medyczne. Wśród 
darów znalazły się m.in. opa-
ski elastyczne, plastry, woda 
utleniona, bandaże, żele an-
tybakteryjne, gazy, leki prze-
ciwbólowe dla dorosłych i dla 
dzieci, maści.

Medykamenty  
dla Ukrainy

Kolejny transport medy-
kamentów pojechał do 
Ukrainy za pośrednictwem 
ratowników medycznych. 
Konwój zabrał środki me-
dyczne, które są wciąż naj-
potrzebniejsze. To kolejna 
akcja, którą z dumą wsparła 
gmina Wołomin. Pomysło-
dawcami zbiórki byli Izabela 
Jurczak-Piórkowska i Kry-
stian Kris Koszela.

Zajęcia dla uchodźców
Wraz z pierwszymi uchodź-

cami, którzy dotarli do gmi-
ny Wołomin pojawiło się też 
zapotrzebowanie na różne-
go rodzaju zajęcia. Parafia 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Duczkach wraz 
z OSP Stare Grabie oraz 
lokalnymi kołami gospodyń 
zorganizowały dla dzieci  
z Ukrainy i ich opiekunów 
naukę języka polskiego.  
Z tą samą inicjatywą ruszył 
Miejski Dom Kultury w Wo-
łominie. W naszym Domu 
Kultury ruszyły też zajęcia 
dla dzieci, by choć na chwi-
lę zapomniały one o traumie 
wojny. Podobne zajęcia, 
choć dla młodszych dzieci 
zorganizowała Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Woło-
minie wraz z Przystanią Lo-
kalnych Inicjatyw. Dzieciaki 
mogą wspólnie spędzać 
czas na spontanicznej za-
bawie lub brać udział w za-
jęciach prowadzonych przez 
animatorów. Biblioteka udo-
stępniła także uchodźcom 
z Ukrainy komputer z do-
stępem do Internetu oraz 
drukarkę i skaner. Darmo-
we drukowanie i kopiowa-
nie obejmuje dokumenty  
i formularze niezbędne do 
załatwienia spraw urzędo-
wych. Dla starszych i lubią-
cych aktywność fizyczną 
dzieci Pływalnia Ośrodka 
Sportu i Rekreacji uru-
chomiła bezpłatne zajęcia 
na basenie. W przypadku 
większości zajęć pomagają 

wolontariusze. Gminę Woło-
min można nazwać gminą 
otwartych serc i otwartych 
drzwi dla uciekających 
przed wojną. 

Galeria Wołomin  
i gmina Wołomin  

razem dla Ukrainy
Przedstawiciele Galerii 

Wołomin w obliczu wielkie-
go społecznego wyzwania, 
którym jest pomoc uchodź-
com z Ukrainy zgłosili się 
do gminy, by działać razem 
na rzecz potrzebujących. 
Zbiórka na terenie galerii 
trwała od 4 marca. Zbie-
rano śpiwory, koce, latarki, 
baterie, artykuły higieniczne 
i żywność. Dary trafiły do 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Wołomin skąd wydawane 
są potrzebującym przeby-
wającym na terenie naszej 
gminy oraz wysyłane na 
granicę. 

Uniwersytet  
Massachusetts  

i Wołomin dla Ukrainy
Powołany w gminie Wo-

łomin zespół zarządzania 
kryzysowego rozszerzył za-
kres działań o współpracę 
międzynarodową. Pierwsze 
relacje nawiązaliśmy z ame-
rykańskim Uniwersytetem 
Massachusetts.
Elżbieta Radwan Bur-

mistrz Wołomina wspólnie 
z gminnym koordynatorem 
współpracy międzynarodo-
wej Jarosławem Strejcz-
kiem i prof. Bogdanem 
Prokopovychem, obywa-

telem Stanów Zjednoczo-
nych pochodzenia ukraiń-
skiego podczas spotkania 
w Wołominie omówili for-
my współpracy w sprawie 
pomocy uchodźcom ukra-
ińskim przebywającym na 
terenie gminy Wołomin.
Na wstępie nasz gość 

ufundował kilkadziesiąt ko-
lorowych zestawów upomin-
kowych dla dzieci z Ukra-
iny, które trafiły do SP nr 4  
i Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 im. Polskich 
Olimpijczyków w Wołomi-
nie. W kolejnych krokach 
będziemy wspólnie realizo-
wać szereg projektów po-
mocowych w tym edukacyj-
nych i humanitarnych.

Rozszerzamy  
współpracę  

międzynarodową
Wsparcie, którego tak bar-

dzo potrzebują ukraińscy 
uchodźcy płynie również 
od organizacji kościołów 
ewangelicznych w Szwe-
cji „Evangeliska Frikyrkan  
i Sverige” z którymi spotkali 
się przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Wołominie. 
W ramach projektu InterAct 
Szwedzi organizują trans-
port obywateli ukraińskich 
z Polski do Szwecji oraz 
zapewniają całkowite finan-
sowanie pobytu przez cały 
rok. Ukraińcy mają także 
możliwość wyboru miejsca 
zamieszkania w Szwecji. 
Zainteresowane osoby 

mogą rejestrować się na in-
folinii +48 794 253 542 .

Dary ze Szwecji 
Gminna współpraca o wy-

miarze międzynarodowym 
wyzwoliła niespotykaną 
falę empatii. Nawiązaliśmy 
kolejne relacje, dzięki któ-
rym możemy kontynuować 
wsparcie dla niewinnych 
ludzi, którzy uciekają ze 
zniszczonych miast ukra-
ińskich. Do wołomińskie-
go punktu humanitarnego  
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wołominie trafiły dary 
od szwedzkiej firmy TOBE. 
Dary osobiście przywieźli 
do Wołomina przedstawicie-
le firmy – Tomas Berntsson 
i Marianne Ahola Berntsson. 

Transport  
medykamentów  

do Narola
Współpraca z gminą Na-

rol pozwala nam na bieżą-
co reagować na potrzeby 
przy granicy oraz wewnątrz 
Ukrainy. Do gminy Narol 
wysłaliśmy kolejny transport 
darów z gminy Wołomin – 
głównie artykuły medycz-
ne i higieniczne. Grzegorz 
Dominik Burmistrz Narola 
osobiście pilnuje tego, by 
dostawy docierały do ogar-
niętej wojną Ukrainy. Medy-
kamenty kierowane są do 
szpitala we Lwowie. Część 
przygotowanego przez nas 
transportu to artykuły me-
dyczne od szwedzkiej firmy 
TOBE. Przedstawicielom 
firmy bardzo zależało na 
tym, żeby dary nie zalegały 
w magazynach tylko trafiały 
prosto do potrzebujących. 

Do Ukrainy pojechały m. in. 
fartuchy medyczne, płyny 
dezynfekujące, maseczki, 
samoprzylepne opatrunki 
szpitalne, artykuły dla nie-
mowląt, leki, a także pampersy  
i chusteczki antybakteryjne. 
W drogę do Narola wyruszył 
po raz kolejny zastępca bur-
mistrza Wołomina  Dariusz 
Szymanowski.

Miejsca noclegowe
Trudno opisać jak wielu lu-

dzi dobrej woli zamieszkuje 
gminę Wołomin. Nie spo-
sób podziękować wszyst-
kim u których mieszkają 
uchodźcy. O większości 
ludzi dobrej woli pewnie 
nawet nie wiemy. Miejsca 
zorganizowane, o których 
wiemy odwiedziliśmy. Wie-
my, ze uchodźcy mają tam 
dobrą opiekę. Możemy tu 
wymienić choćby OSP Sta-
re Grabie, Dom Parafialny 
w Helenowie, Dom Para-
fialny w Duczkach oraz 
hotele i hostele, które pod-
pisały umowy z wojewodą. 
Wszystkim Wam należą się 
wielkie brawa i podzięko-
wania. I choć nie wymienia-
my indywidualnych punk-
tów i rodzin to wiedzcie, 
że wszystkim i każdemu  
z osobna, kto otworzył drzwi 
dla uchodźców wojennych  
z całego serca dziękujemy. 
Gmina Wołomin zdała eg-
zamin z człowieczeństwa.  
Z taką świadomością może-
my śmielej patrzeć w przy-
szłość.
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Program dla zwierząt

Najważniejsze założenia Programu  
w wielkim skrócie: bezdomne psy trafiają 
do cieszącego się dobrą opinią schroniska 
w Celestynowie; właściciele i opiekunowie 
psów i kotów będą mogli je sterylizować  
i kastrować w wybranych lecznicach, u leka-
rzy do których mają zaufanie (gmina zwraca 
część kosztów zabiegu); są także środki na 
elektroniczne znakowanie (czipy), leczenie 
kotów wolno żyjących i edukację w zakresie  
prozwierzęcym. Ogromnie cieszę się z tych 
akcji edukacyjnych skierowanych szczegól-
nie do najmłodszych, bo czym skorupka za 
młodu…, a jak Jaś się nauczy, to i dorosły 
Jan będzie szanował zwierzęta.
Bardzo mi na tym Programie zależało, na 

tym,  żeby otoczyć właściwą opieką najbar-
dziej poszkodowanych, najsłabszych, tych, 
którzy nie mają głosu i sami o nic nie popro-
szą. Z wielką satysfakcją przyznaję, że mam 
swój udział w jego ostatecznym kształcie. 
Ale cóż mogłabym sama? Dlatego dzięku-
ję burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan, 
sekretarz Gminy Małgorzacie Izdebskiej, 
naczelnik WOŚ Annie Nowak wraz z całym 
Zespołem. I oczywiście dziękuję 15. radnym 
Rady Miejskiej, którzy uchwalili Program.

Zdarzenia z udziałem zwierząt bezdom-
nych zgłaszamy pod następującymi nume-
rami telefonów:
–  Wydział Ochrony Środowiska Urzę-

du Miejskiego w Wołominie, tel. 22 763 
30 20 w godz. pon. 9.00-19.00, wt.-czw. 
8.00-16.00 i pt. 8.00-14.00,

Wścieklizna na Mazowszu 
– wskazówki dla mieszkańców

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego  
teren całego powiatu wołomińskiego został uznany za obszar zagrożony wścieklizną.

Szczepienie przeciwko 
wściekliźnie to jedyny sku-
teczny sposób na walkę  
z chorobą – nie istnieje 
żadna metoda leczenia, 
możemy jedynie zapobie-
gać zakażeniu, dlatego 
przypominamy, że w Polsce 
obowiązkowemu ochronne-
mu szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie podlegają psy 
powyżej 3. miesiąca życia,  
a następnie nie rzadziej 
niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia.
Na obszarze zagrożonym 

nakazuje się:
1.  trzymanie psów na uwięzi 

lub na ogrodzonym tere-
nie zamkniętym, a kotów 
w zamknięciu;

2.  pozostawienie zwierząt 

gospodarskich w okól-
nikach i na zamkniętych 
wybiegach.

Przyczyną wścieklizny jest 
wirus, którego głównym re-
zerwuarem są zwierzęta dzi-

kie i domowe (tj. psy, wilki, 
lisy, nietoperze, ale także 
wiewiórki, sarny, koty). Wi-
rus przenoszony jest ze śli-
ną chorego zwierzęcia. Do 
zakażenia człowieka docho-

Obowiązek
szczepienia 
kotów domowych 
w woj. Mazowieckim

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody 
mazowieckiego właściciele kotów  
z terenów zagrożonych wścieklizną 
na Mazowszu mają obowiązek 
zaszczepienia swojego pupila 
przeciwko wściekliźnie.

Teren całego powiatu wołomińskiego uznany jest za taki 
obszar. Obowiązek dotyczy wszystkich kotów domowych. 
Pierwsze szczepienie należy wykonać w terminie 30 dni 
od dnia ukończenia przez kota trzeciego miesiąca życia,  
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostat-
niego szczepienia. Brak szczepienia kota na terenie za-
grożonym wścieklizną jest wykroczeniem, za który grozi 
mandat w kwocie 500 złotych.

dzi poprzez ugryzienie przez 
zwierzę lub bezpośredni 
kontakt (zwykle śluzówek, 
uszkodzonej skóry) ze śliną 
zakażonych zwierząt.
Okres inkubacji trwać 

może 3-8 tygodni (lub dłu-
żej). Po nim pojawiają się 
niespecyficzne objawy, tj. 
bóle głowy, gorączka, nud-
ności, niepokój, obrzmienie 
skóry wokół miejsca ugry-
zienia. Następnie pojawia-
ją się porażenia mięśni i 
śpiączka. Charakterystycz-
nym objawem wścieklizny 
u człowieka jest wodowstręt 
i światłowstręt. Jednak w 
chwili pojawienia się ob-
jawów zwykle jest już zbyt 
późno na pomoc. Dlatego 
tak ważne jest jak najwcze-

śniejsze poinformowanie 
lekarza o fakcie pokąsa-
nia, oplucia lub zadrapania 
przez zwierzę, które może 
być zakażone wirusem lub 
chore. Istnieje szczepionka, 
którą podaje się niezwłocz-
nie po narażeniu na zakaże-
nie. Lekarz kwalifikujący do 
szczepienia może też zale-
cić np. podanie dodatkowo 
surowicy odpornościowej. 
Leczenie swoiste nie ist-
nieje. Obecnie szczepienia 
przeciw wściekliźnie u ludzi 
nie są bolesne, jednak trze-
ba pamiętać, iż nie będą 
one skuteczne w chwili po-
jawienia się objawów choro-
by. Szczepienie osób cho-
rych jest niecelowe.

Tegoroczny Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wołomin to solidny 
dokument stworzony z myślą o zwierzętach, 
uwzględniający oczekiwania ich społecznych 
opiekunów oraz właścicieli.

–  Straż Miejska 22 787 90 50, kom. 
519 151 363 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 
6.00-14.00 lub (poza godzinami pracy 
SM) – do Dyżurnego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Powiatu Woło-
mińskiego: tel. 22 776 03 00.

Agata Bochenek
Radna Rady Miejskiej  

w Wołominie 
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Technologia pomoże  
segregować odpady

Gmina Wołomin we współpracy z MZO Wołomin  
sięga po nowoczesne rozwiązania mające ułatwić 
mieszkańcom prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów. 
Obecnie w ramach programu pilotażowego  
na osiedlu Gwarek powstaje nowoczesna  
elektroniczna altana śmieciowa.

Niebawem do dyspozycji 
mieszkańców zostanie od-
dane urządzenie stacjonar-
ne wyposażone w 8 konte-
nerów na odpady zbierane 
selektywnie o pojemności 
1100 litrów każdy. Odblo-
kowanie elektromagnetycz-
nych wyrzutni będzie się 
odbywać za pomocą  kar-
ty chipowej przypisanej do 
konkretnej deklaracji. Dzięki 
specjalnym czujnikom zinte-
growanym z elektronicznym 
systemem operacyjnym na 
bieżąco będzie monitoro-
wany stan wypełnienia po-
szczególnych koszy.
Rozwiązanie wdrażane jest 

przez MZO Wołomin testo-
wo, przy współpracy z Urzę-

dem Miejskim i Spółdzielnią 
Gwarek, Przedsiębiorstwem 
Komunalnym oraz wspól-
notami mieszkańców. Jego 
celem jest przede wszyst-

Mobilny sposób na odpady
9 kwietnia na ulice gminy Wołomin wyruszył Mobilny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inauguracji 
MPSZOK towarzyszyła akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE  
NA WIOSNĘ, podczas której mieszkańcy wzięli udział  
w warsztatach oraz wymieniali odpady na sadzonki roślin.

Do 2 stacjonarnych 
PSZOK-ów na terenie gminy 
dołączył trzeci, w wersji na 
kołach. Mobilny Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych to specjalne 
urządzenie przystosowane 
do selektywnego zbierania 
tzw. odpadów problemo-
wych. Pojawiać się będzie 
cyklicznie w kilkunastu loka-
lizacjach na terenie gminy 
Wołomin.
– Podczas postoju miesz-

kańcy będą mogli przeka-
zać żarówki, baterie, aku-
mulatory, mały zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
opakowania po detergen-
tach i środkach ochrony ro-
ślin, farby, tusze i tonery do 
drukarek, przeterminowane 
leki, tremometry, igły czy 
strzykawki. Pełną listę od-
padów oraz harmonogram 
funkcjonowania MPSZOK 
znaleźć można na stronie 
mzo.wolomin.pl oraz www.
wolomin.org
Inauguracja MPSZOK od-

była się 9 kwietnia 2022 
roku przed Urzędem Miej-
skim w Wołominie. Wyda-
rzeniu towarzyszyła akcja 
WOŁOMIN ODZYSKUJE NA 
WIOSNĘ. W godzinach od 
10:00 do 13:00 wymienić 
było można baterie,  zepsu-
ty czajnik, suszarkę, golar-
kę, telefon oraz inny mały 
zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny na sadzonki 
roślin (5 baterii = 1 roślina, 
1 zużyty sprzęt = 1 roślina). 
Nie zabrakło również warsz-

tatów ekologicznych.
– Mobilny Punkt Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych stanowi odpowiedź 
na liczne sygnały od miesz-
kańców związane z tzw. od-
padami problemowymi. To 
kolejne rozwiązanie, które 
przyczyni się do usprawnie-
nia i  rozwoju selektywnej 
zbiórki oraz wzrostu pozio-
mu recyklingu na terenie 
naszej gminy – mówi Elżbie-
ta Radwan, Burmistrz Woło-
mina.

Czysty Wołomin 
– czysty las

Międzynarodowy Dzień Lasów w 
Wołominie rozpoczął się tradycyjnym 
wspólnym sprzątaniem lasu. Sprzątając 
otulinę rezerwatu Grabicz zebraliśmy 
kontener z odpadami o wadze  
ponad pół tony!

kim podniesienie poziomu 
i jakości selektywnej zbiorki 
odpadów w zabudowie wie-
lorodzinnej.

To się mogło udać tylko dzięki tak licznej grupie pozytyw-
nie zakręconych i zdeterminowanych mieszkańców! Razem 
wygraliśmy z brudem i obojętnością.
Oprócz sprzątania lasu, o lesie również rozmawialiśmy.  

W panelu dyskusyjnym o starych drzewach udział wzięli 
prof. dr hab. Urszula Zajączkowska, prof. SGGW dr hab. 
Jacek Borowski, dr Michał Orzechowski, dr Piotr Tyszko – 
Chmielowiec. Dyskusję moderowała Małgorzata Izdebska, 
sekretarz gminy Wołomin.
Gmina Wołomin zorganizowała wydarzenie wspólnie z Pol-

skim Towarzystwem Dendrologicznym, Miejskim Domem 
Kultury w Wołominie, Wołomińską Radą Seniorów, Lasami 
Państwowymi oraz MZO Wołomin.
Możemy śmiało powiedzieć, że ekipa, która włączyła się 

do akcji „W lesie jestem gościem”, zarówno w charakterze 
uczestników jak i organizatorów, spisała się na medal.
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Nowa Wołomińska Rada 
Seniorów

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów  
kadencji 2022-2024.

W skład nowej Rady Se-
niorów weszło 17 osób, 
które ukończyły 60 rok ży-
cia – 15 przedstawicieli se-
nioralnych organizacji poza-
rządowych z terenu gminy 
Wołomin, które działają na 
rzecz środowiska osób star-

Młodzieżowej Rada Miasta 
– nowa kadencja

Nowa Młodzieżowa Rada Miasta (MRM)  
została uroczyście zaprzysiężona w obecności kierownictwa 
Urzędu Miejskiego, radnych miejskich oraz swoich rodziców 
lub opiekunów.

W Radzie zasiadło 13 
osób, które przez dwa lata 
pełnić będą ważną, społecz-
ną rolę w codziennym życiu 
społeczności Wołomina. Po 
raz pierwszy skład MRM zo-
stał wyłoniony w wyborach 
przeprowadzonych zdalnie. 
Przewodniczącym MRM zo-
stał Kacper Rzempołuch z 
SP 7, wiceprzewodniczącą 
Natalia Polakowska z ZS 3, 
sekretarzem Krystian Sędek 

także z ZS 3 a członkiem 
prezydium Damian Godlew-
ski z I LO PUL. Serdecznie 
gratulujemy szefostwu Rady 
oraz wszystkim młodym 
radnym. 
Pierwszym wyzwaniem 

Rady będzie udział w pro-
jekcie finansowanym z tak 
zwanych funduszy norwe-
skich – „Młodzieżowe Rady 
Gmin dla Demokracji i Kli-
matu”. W tym celu wybra-

Społeczne  
wnioski  
do budżetu  
gminy Wołomin

4 kwietnia ruszył nabór projektów  
w ramach Społecznych Wniosków  
do budżetu gminy Wołomin na rok 
2023. Pomysły można zgłaszać 
wyłącznie internetowo, za pomocą 
platformy do obsługi Społecznych 
Wniosków do dnia 4 maja 2022 r.

Zgodnie z harmonogramem na tej samej platformie od 
1 do 21 czerwca br. każdy mieszkaniec gminy Wołomin 
będzie mógł zagłosować na 1 wybrany przez siebie projekt. 
Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy 
Wołomin na rok 2023 wygląda następująco:
1.  zgłaszanie Projektów przez mieszkańców: od 4 kwietnia 

do 4 maja 2022 r.,
2.  ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych Projektów: 

od 5 do 31 maja 2022 r.,
3.  ogłoszenie listy Projektów poddanych ocenie merytorycz-

nej wraz z jej wynikiem: do 31 maja 2022 r.,
4.  ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie: 

do 31 maja 2022 r.,
5. głosowanie: od 1 do 21 czerwca 2022 r.,
6.  ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej): do 

30 czerwca 2022 r.,
7.  ogłoszenie listy Projektów rekomendowanych do realiza-

cji w 2023 roku: do 10 września 2022 r.

Główne założenia Zasad Społecznych Wniosków 2023:
• Zgłaszać można tylko projekty inwestycyjne.
•  Maksymalny koszt realizacji projektu to 200 000 zł brutto 

(słownie: dwieście tysięcy złotych).
•  Proponowane inwestycje można realizować na gruntach 

gminnych ale dopuszczamy, aby elementem realizacji 
projektu był zakup nieruchomości niezabudowanej, na 
której będzie realizowana inwestycja.

•  W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy realizację 
projektu w czasie dłuższym niż 1 rok.

•  Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na tere-
nie szkół i przedszkoli (te projekty są realizowane w ra-
mach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych).

• Nie wymagamy listy poparcia do zgłaszanego projektu.
•  Zarówno zgłaszanie projektów jak i głosowanie odbywać 

się będzie wyłącznie elektroniczne poprzez stronę inter-
netową sw2023.wolomin.org

•  Udział w konsultacjach społecznych może wziąć każdy 
mieszkaniec gminy Wołomin:

– w głosowaniu – każdy,
–  zgłosić projekt może każdy, ale osoby poniżej 16 r. ż. 

muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
•  Nie będziemy wymagać podawania numeru PESEL (we-

ryfikacja na podstawie adresu zamieszkania).
•  Aby projekt miał możliwość realizacji, w głosowaniu 

musi uzyskać minimum 250 głosów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
https://sw2023.wolomin.org/

no czteroosobowy zespół 
radnych, który przez blisko 
rok będzie reprezentował 
Wołomin w wielu proeko-
logicznych i prodemokra-
tycznych przedsięwzięciach 
związanych z tym projek-
tem. Jesteśmy dumni, że 
gmina Wołomin znalazła się 
w szóstce wybranych gmin 
z całej Polski.

szych, klubów seniora i uni-
wersytetów trzeciego wieku 
oraz 2 przedstawicieli Bur-
mistrza Wołomina. 25 lute-
go wybrano Zarząd Rady 
Seniorów w którym znaleźli 
się: p. Barbara Lęcka – 
Przewodnicząca, Czesław 

Borkowski – Zastępca oraz 
Andrzej Żelezik – sekretarz. 
Wszystkim seniorom z Rady 
gratulujemy i życzymy reali-
zacji wielu interesujących 
inicjatyw.
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W ostatnim meczu se-
zonu emocje trzymały do 
ostatnich minut. Dziewczyny 
mecz przegrały (UKS Hura-
gan Wołomin – MPKK So-
kołów S.A. Sokołów Podl., 
59:61), ale dotychczasowe 
zwycięstwa pozwoliły im 
utrzymać się w pierwszej 
lidze, co oznacza, że przed 
nami kolejny sezon pełen 
sportowych emocji na naj-
wyższym poziomie. Wielkie 
gratulacje dla zawodniczek  
i trenerów oraz szacunek dla 
kibiców. Wołomińska koszy-
kówka to lata tradycji i duża 
sportowa rodzina. Cieszymy 
się, że kolejny sezon będziemy dopingować zawodniczki  
z napisem Wołomin na plecach w ramach rozgrywek 1 ligi.

Gmina Wołomin  
cementuje współpracę  
z liceum mundurowym

25 marca uroczyście podpisano porozumienie o współpracy 
pomiędzy gminą Wołomin, a I LO PUL w Wołominie.

Za I LO PUL w Wołominie 
stoją lata bogatych trady-
cji i codziennej sumiennej 
służby dla lokalnej społecz-
ności, które nierozerwalnie 
wpisały się w historie Woło-
mina. Elżbieta Radwan Bur-
mistrz Wołomina zwieńczyła 
wzorową współpracę przy 
wszystkich uroczystościach 
patriotycznych, przedsię-
wzięciach charytatywnych 
i działaniach społecznych 
uroczystym podpisaniem 
oficjalnego porozumienia  
o współpracy.
Uroczystość zorganizo-

wana w Miejskim Domu 
Kultury w Wołominie sta-
ła się również okazją do 
podziękowania Kadetkom  
i Kadetom, którzy wolonta-
riacko włączyli się w gmin-
ną akcję niesienia pomocy 
dla ukraińskich uchodźców. 
Burmistrz Wołomina wyrazi-
ła uznanie dla Pani Dyrek-
tor Agnieszki Kaczyńskiej  

i całej kadry pedagogicznej  
i podziękowała za dotych-
czasową wzorową współ-
pracę. My również dzię-

kujemy i życzymy całej 
społeczności szkolnej wielu 
sukcesów i kolejnych lat 
profesjonalnej współpracy.

I liga  
wciąż nasza

Koszykarki z UKS Huragan Wołomin 
walczyły jak lwice o utrzymanie się  
w I lidze.

Klub sportowy Champion Wołomin świętował 19. rocznicę 
powstania. Zarząd klubu ma wiele powodów do dumy,  
w tym roku doszedł kolejny.

Champion Wołomin od 
19 lat pokazuje, że boks 
to prawdziwa szkoła życia,  
a nie tylko sztuka zadawania 
ciosów. Zarówno trenerzy jak 
i uczniowie udowadniają, że 
do zwycięstwa potrzeba prze-
myślanej taktyki oraz syste-
matycznej pracy nad sobą. 

Tylko w taki sposób można 
osiągnąć formę prowadzącą 
do zwycięstwa. 
Jubileusz Klubu był okazją 

do zorganizowania VII Woło-
mińskiej Soboty Bokserskiej 
na której nasi wołomińscy 
fighterzy dali pokaz praw-
dziwych sportowych emocji. 

Kolejny rekord 
dla WOŚP  
w gminie Wołomin

W niedzielę 31 stycznia 2022 roku 
odbył się 30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP 
Duczki – Gmina Wołomin zasilił konto 
Orkiestry kwotą 338 tys. zł!

W tym roku środki zbierane były na zapewnienie najwyż-
szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzie-
ci. Mieszkańcy gminy Wołomin wspierali ten cel chętnie  
i szczodrze, dzięki czemu możemy już mówić o pewnej tra-
dycji - co roku zbieramy coraz więcej pieniędzy! Nie byłoby 
to możliwe bez wolontariuszy i organizatorów. Sztab WOŚP 
Duczki – Gmina Wołomin pod wodzą Wojciecha Plichty pra-
cował na ten sukces pełną parą.
Każdy finał WOŚP to więcej niż tylko zbiórka pieniędzy. To 

poczucie wspólnoty i niezwykłe zaangażowanie wielu ludzi  
i instytucji oraz każdego, kto wspiera to największe w Pol-
sce charytatywne wydarzenie.

Champion Wołomin  
ma powody do dumy

Było to również święto trene-
ra Pawła Babickiego, który 
otrzymał tytuł trenera certy-
fikowanego klasy mistrzow-
skiej w boksie. Znamy tre-
nera Babickiego i wiemy, że 
będzie to dodatkowy impuls, 
który z całą pewnością prze-
kuje w kolejne sukcesy.
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Kwiecień miesiącem  
świadomości autyzmu

Kwiecień to dobry czas, by 
poznać, zrozumieć i okazać 
choćby prosty gest solidar-
ności dla dzieci dotkniętych 
autyzmem. Gmina Woło-
min włączyła się w projekt 
Przedszkola ASQlandia pn 

27 lat Hospicjum 
Opatrzności Bożej

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie to bezpieczny 
azyl dla potrzebujących pomocy mieszkańców gminy Woło-
min. Od 27 lat jest świadectwem pracy pełnej wrażliwości, 
miłości do cierpiących i troski o ich godność. Dzieje się 
to za sprawą wielu ludzi dobrej woli – dyrekcji, pracowni-
ków, wolontariuszy, którzy na co dzień wypełniają humani-
tarną misję niesienia bliźniemu ulgi w chorobie. Dziękujemy 
za profesjonalną opiekę i zapewnienie poczucia bliskości  
i godności wszystkim podopiecznym.

Poetycka 
lekcja biologii
W marcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Wołominie, która mieści się w budynku 
dawnej Szkoły Podstawowej nr 1, odbyła 
się poetycka lekcja biologii. Nie wierzycie, 
że można połączyć biologię z poezją? Ależ 
oczywiście, że można, a sprawiła to Pani 
Jadwiga Czaplicka, poetka i nasza „pani od 
biologii i chemii”. Pani Jadwiga przedsta-
wiła swoje wiersze, a później... zaczęło się 
wspominanie starych, dobrych czasów. Za-
proszenie na spotkanie przyjęły Panie: Tere-
sa Gontek (moja wychowawczyni), Magda-
lena Chwalińska, Wanda Wiktorko, Tamara 
Kozłowska, Anna Falfus, Teresa Bartnik, 
Danuta Boruc, Jadwiga Mierzejewska, Te-
resa Kapaon, Halina Kitlińska, Barbara Ol-
szak, Krystyna Kazulo, Teresa Jaworska  
i Elżbieta Pękalska. Pamiętacie? Na pewno 
pamiętacie. Dla mnie było wielką radością 
i satysfakcją spotkać swoje nauczycielki 
po kilkudziesięciu latach. Przygotowali-
śmy i prowadziliśmy to spotkanie wspólnie  
z Darkiem Szymanowskim. Zastępca Burmi-
strza Wołomina i radna Rady Miejskiej. Ale 
przede wszystkim uczniowie „jedynki”. Dzię-
kowaliśmy tym, którzy nas uczyli, wychowy-
wali, skierowali na dobre tory życia. 
Takie spotkania po latach to niesamowi-

te wrażenie. Mamy już pomysły i plany na 
ich kontynuację. Wielkie podziękowania dla 
Pani Jadwigi Czaplickiej za poetycko-bio-
logiczną lekcję. Ukłony dla dyrektor Biblio-

„Kwiecień miesiącem świa-
domości autyzmu”. Każdy 
krok rozpowszechniający 
wiedzę o autyzmie to krok 
w dobrym kierunku. Za-
chęcamy wszystkich miesz-
kańców do włączenia się 

w akcję przedszkola – po-
kruszmy mury obojętności, 
nieśmy ze sobą wrażliwość 
i otwarte serca dla dzieci 
dotkniętych autyzmem.

teki Izabeli Bochińskiej za gościnę i wiarę  
w to, że nam się uda oraz dla Duetu Wilart: 
Izabela Wilczak (d. Wróbel, też uczennica 
SP 1) i Wiktor Wilczak za piękną oprawę 
muzyczną.

Agata Bochenek

5 kwietnia zmarł śp. Zbigniew Kułak wieloletni 
trener, wychowawca w Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków 
w Wołominie, siatkarz, sędzia siatkówki 

halowej i plażowej, prezes Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Piątka” Wołomin. Pomysłodawca 

i organizator Memoriału im. płk. Jarosława 
Florczaka. 

Cieszył się dużym autorytetem wśród 
społeczności wołomińskiej. W naszej pamięci 
zapisze się jako człowiek oddany swojej pracy, 

otwarty, pełen energii i z pasją  realizujący swoją 
edukacyjną misję. 

Rodzinie i Bliskim śp. Zbigniewa Kułaka 
wyrazy głębokiego współczucia składają 
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan,  

Rada Miejska w Wołominie oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Wołominie.

„Nie umierają nigdy ci, 
o których pamiętamy 
– bo pamięć to nieśmiertelność”
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Kontynuujemy  
Bilet Metropolitalny  
w 2022 roku!

Gminna dopłata jest ogromnym wsparciem dla wołomińskich rodzin. Dla 
rodzin wielodzietnych, w których z biletu korzysta 2, 3, a nawet 4 osoby 
gminne wsparcie to nawet kilka tysięcy złotych rocznie. 
Z oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) mieszkańcy Wołomina mogą 

korzystać od 2018 roku. W 2022 roku pasażerowie mogą nadal dołado-
wywać swoje karty w Punkcie Obsługi Pasażera, który działa w budyn-
ku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. 
– „Przywrócenie, a potem utrzymanie Wspólnego Biletu i wprowadzenie 
Biletu Metropolitalnego to mój priorytet od początku pracy na stanowisku 
burmistrza (…) zapewniam, że będę stale działać na rzecz ich utrzymania” 
– zapewnia Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

Mieszkańcy gminy Wołomin mogą korzystać 
z możliwości zakupu tańszych biletów 
długookresowych. Dzięki maksymalnej dopłacie 
z budżetu gminy już ponad 9 tysięcy osób 
oszczędza nawet 60 zł miesięcznie na dojazdach 
do pracy i szkoły.

OSP Zagościniec
w KSRG?

Wołomin dla PSP

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała porozumienie deklarują-
ce gotowość operacyjną Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagościńca do włą-
czenia do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. To kolejna gminna 
jednostka (po OSP Wołomin), której poziom wyszkolenia i wyposażenia 
spełnia wyśrubowane wymogi KSRG.

Odetchnij w WołominieNowy dach w ZS nr 3

W Wołominie już wkrótce złapiemy oddech pełen jodu i innych cennych 
mikroelementów. Pierwsza w Wołominie tężnia solankowa powstanie przy 
ul. Tęczowej w ramach projektu zgłoszonego do Społecznych Wniosków do 
Budżetu Gminy 2020 „Zawsze dla Sławka – zdrowo i kolorowo”. Skorzysta-
my z niej już latem.
Obiekt będzie pełnił rolę lokalnego miejsca relaksu i wypoczynku wpływa-

jąc pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców.

Gmina Wołomin inwestuje w placówki oświatowe i rozwój ich infrastruk-
tury. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na remont 
dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie.
„Oświata jest i pozostanie moim priorytetem, zarówno w sferze inwestycji 

i modernizacji budynków, jak i w zakresie podnoszenia jakości nauczania. 
Dzięki inwestycji za ponad 400 tys. zł zwiększymy bezpieczeństwo oraz 
stworzymy przyjazne miejsce do kształcenia kolejnych pokoleń naszych wy-
chowanków” – napisała po podpisaniu umowy Elżbieta Radwan Burmistrz 
Wołomina.

Przekazaliśmy 100 tys. zł na zakup ciężkiego 
samochodu bojowego wraz z wyposażeniem 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Wołominie.

Gminne środki pozwolą strażakom jeszcze szybciej i skuteczniej nieść 
pomoc potrzebującym mieszkańcom w całym powiecie. Wszystkim dru-
hom, życzymy szerokiej drogi, bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych 
powrotów z wyjazdów.
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2021 był dobry dla Wołomina,  
oby 2022 okazał się jeszcze lepszy

Do udziału w zeszłorocznej edycji 
konkursu 226 samorządów z ca-
łego kraju zgłosiło 396 projektów. 
Najważniejszymi kryteriami oce-
ny były nowatorstwo w skali kraju  
i rezultaty zastosowanych rozwiązań 
oraz potencjał do zainspirowania 
innych jednostek samorządu teryto-
rialnego do podejmowania podob-
nych kreatywnych działań.

W 2021 roku gmina Wołomin otrzymała dwa prestiżowe wyróżnienia w ogólnopolskich rankingach. 
Dostrzeżona została również działalność Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina, która zdobyła 
wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu oraz uzyskała tytuł Lidera z Powołania magazynu Why Story.  
Rok 2022 zapowiada się równie prestiżowo. Z początkiem roku burmistrz Elżbieta Radwan została 
nominowana do tytułu Kobieta Charyzmatyczna i objęła stanowisko Sekretarza Regionu Mazowieckiego 
Ruchu Samorządowego „Tak Dla Polski”. Nacieszmy oczy naszymi lokalnymi sukcesami.  
Możemy być dumni z kierunku w jakim zmierza nasza gmina i z tego jak nasza burmistrz  
postrzegana jest na arenie ogólnopolskiej.

Gmina Wołomin  
wyróżniona w konkursie  

„Innowacyjny Samorząd 2021” 
organizowanym przez  
Serwis Samorządowy  

Polskiej Agencji Prasowej. 

Jury doceniło nasz projekt 
„e-Wołomin – Gmina dobrych 

rozwiązań”.

Elżbieta Radwan  
i Gmina Wołomin  

z wyróżnieniem w rankingu 
Perły Samorządu 2021 
organizowanym przez 

Dziennik Gazeta Prawna  
i PwC Polska.

Burmistrz Wołomina  
w gronie  

najbardziej wpływowych 
samorządowców  

w Internecie

Burmistrz Wołomina Elżbieta Ra-
dwan zajęła wysoką, 12 pozycję  
w kategorii burmistrzów w rankingu 
najbardziej wpływowych samorzą-
dowców w Internecie. 
Ranking został utworzony przez 

Instytut Badań Internetu i Mediów 
Społecznościowych na bazie anali-
zy 142 profili Facebook burmistrzów 
i 88 profili prezydentów miast człon-
kowskich Związku Miast Polskich. 
Do badania wykorzystane zostały 
własne narzędzia Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych,  
a wyniki poddano weryfikacji i ocenie ekspertom IBIMS w zakresie komuni-
kacji w mediach społecznościowych.
Burmistrz Wołomina w swoim poście dotyczącym wysokiej pozycji w ran-

kingu zwraca jednak uwagę na to, że w dobie pandemii to właśnie dzięki 
internetowi mogła być w stałym kontakcie z mieszkańcami: „W czasach,  
w których spotkania osobiste nie zawsze są możliwe musimy szukać do-
datkowej, komfortowej przestrzeni, by być razem, wymieniać poglądy i szu-
kać informacji. Cieszę się, że mój oficjalny profil stał się dla mieszkańców 
właśnie taką przestrzenią. Wysoka lokata w rankingu to dla mnie wielki za-
szczyt i jeszcze większa motywacja do udoskonalania tej formy komunika-
cji. Zapewniam, że mój profil jest miejscem, gdzie wszyscy są mile widziani, 
a sprawy Wołomina są zawsze najważniejsze!”.
Aktywność burmistrz Wołomina można śledzić za pośrednictwem profilu: 

https://www.facebook.com/BurmistrzElzbietaRadwan oraz na Instagramie: 
elaradwan_burmistrzwołomina.
Z wynikami raportu można zapoznać się na stronie: http://ibims.pl/ranking-

najbardziej-wplywowych-prezydentow-i-burmistrzow-w-internecie-w-2021-roku

Lider 
z powołania

Elżbieta Radwan Burmistrz Woło-
mina została nagrodzona tytułem 
„Lidera z powołania”. To duże wy-
różnienie za zaangażowanie i pracę 
na rzecz lokalnej społeczności, któ-
re dostrzegła redakcja magazynu 
Why Story Polska.


