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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 

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

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowiska Podawcze 
– Punkt Informacyjny 
(stanowiska 2, 3)
tel: 22 763 30 01 i 04, 

Dowody 
(stanowiska 4, 5, 6)
tel: 22 763 30 81 i 82

Sprawy meldunkowe 
(stanowiska 7, 8)
tel: 22 763 30 83 i 84

Podatki 
(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 konsultacyjny
(parter Urzędu Miejskiego)
tel. 22 763 30 61

Nasz Wołomin – Informator 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 

(miesięcznik) ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie 

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
(22) 763 30 74, wks@wolomin.org.pl

Konkurs na napis przy nowym czołgu

Jeżeli jesteś kreatywny i w głowie masz pełno po-
mysłów, a jednocześnie chcesz zostawić po sobie 
ślad dla potomnych, to ten konkurs jest dla Ciebie. 
Do 6 maja przyjmujemy zgłoszenia na stworzenie na-
pisu pamiątkowego, który zostanie wygrawerowany 
na tablicy przed nowym wołomińskim czołgiem.

Napis zawierający maksymalnie 5 zdań, 
nawiązywać ma do wydarzeń związanych 
z Bitwą Warszawską 1920 roku. Równo-
cześnie powinien poruszać wyobraźnię 
osób, które przyjdą obejrzeć nowy woło-
miński czołg Renault FT-17, następcę usu-
niętego T-34 przy wjeździe do Wołomina 
od strony Kobyłki przy DW 634. 

Autor najlepszej propozycji otrzyma na-
grodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. 
Zwycięską pracę wybierze komisja kon-
kursowa, w skład której wchodzą: Bur-
mistrz Wołomina Elżbieta Radwan, zapro-

szeni historycy, prezes tygodnika „Wieści 
Podwarszawskich” oraz fundator czołgu 
i nagrody – właściciel DJCHEM Chemi-
cals Poland S.A w Wołominie.

Propozycje napisu wraz z danymi au-
tora oraz numerem kontaktowym można 
dostarczać do dnia 6 maja 2016 roku 
do redakcji „Wieści Podwarszawskich” 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
17.00 albo przesyłać na adresy mailowe: 
djchem@djchem.com.pl oraz wks@wolo-
min.org.pl w temacie maila umieszczając 
słowo „Konkurs”.

Szanowni Państwo,
Cieszę się, że niedługo będę mogła 

spotkać się z Państwem na Dniach 
Wołomina. Przyjadą do nas grupy Le-
MON i Sound’n’Grace, które wystąpią 
wieczorem 14 maja na Placu 3 maja 
oraz beatlesowa The Postman, którą 
usłyszymy dzień później na pasażu 
w osiedlu Niepodległości. Serdecznie 
zapraszam wszystkich Mieszkańców 
Gminy Wołomin.

Tak, jak informowaliśmy w poprzed-
nim numerze, w zeszłym roku po 
raz pierwszy od 2006 wypracowa-
liśmy nadwyżkę w budżecie. Dziś 
mam kolejna dobrą informację: przez 
pierwsze trzy miesiące 2016 roku, 
dzięki znakomitej pracy Wydziału 
Planowania i Inwestycji i korzystnym 
rozstrzygnięciom przetargów, przy 
zachowaniu najwyższej jakości usług, 
osiągnęliśmy blisko 1,5 mln złotych 
oszczędności. Dzięki temu zapropo-

nowałam radnym wprowadzenie do 
tegorocznego budżetu jeszcze ośmiu 
zupełnie nowych zadań inwestycyj-
nych m.in. na ulice Chełmską, Piasko-
wą, Duczkowską i starą elektrownię 
na Daszyńskiego.

Pomimo tego, że w Wołominie roz-
mawiamy ze wszystkimi grupami 
mieszkańców, zaczęliśmy się dyna-
micznie rozwijać i mamy bardzo dobre 
wyniki fi nansowe, nie wszystkim się 
to podoba. Są osoby, które roznoszą 
do skrzynek ulotki z kłamstwami do-
tyczącymi MZO i próbują wprowadzać 
ferment w społeczeństwie. Nie wiem, 
czemu i komu służy takie działanie. 

Tak, jak od początku mojej kaden-
cji, zapraszam do kontaktu. Wiem, 
że warto z Państwem szczerze roz-
mawiać, bo dzięki temu dzieją się 
dobre rzeczy. Z wszystkimi chętnymi 
mieszkańcami prowadzimy bardzo 
trudne rozmowy dotyczące Zakładu 
Zagospodarowania Odpadami w Sta-
rych Lipinach, który jest częścią MZO. 
Otworzyć zakład czy zamknąć zakład 
– każda z tych możliwości oznacza 
najtrudniejszą decyzję tej kadencji 
i bardzo poważne konsekwencje dla 
gminy. Staram się odważnie i mądrze 
Państwa reprezentować. Jako bur-
mistrza interesuje mnie dobro całej 
naszej wspólnoty i zupełnie nie wiem, 
komu to przeszkadza. 

Zapraszam Państwa do lektury „Na-
szego Wołomina”. Znowu mamy się 
czym pochwalić :-)

Z pozdrowieniami
Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan
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Regulamin 
do konsultacji

Konsultacje dotyczące Regulaminu Wo-
łomińskiego Budżetu Obywatelskiego zo-
stały ogłoszone przez Burmistrz Wołomina 
i potrwają do 2 maja. Wskutek dotychcza-
sowych spotkań i rozmów z mieszkańcami 
gminy oraz ankiety internetowej w projekcie 
nowego regulaminu pojawiły się m.in. po-
dział projektów na szkolne i pozaszkolne, 
projekty inwestycyjne i tzw. miękkie, skła-
danie wniosków przez aplikację internetową 
i głosowanie internetowe. Więcej informa-
cji o projekcie Regulaminu Wołomińskiego 
Budżetu Obywatelskiego i konsultacjach 
można uzyskać na stronie internetowej 
www.wolomin.org w zakładce konsultacje 
lub w Wydziale Komunikacji Społecznej 
(pok. 202) Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Karta Seniora coraz bliżej
Trwają prace nad wprowadzeniem Wo-

łomińskiej Karty Seniora. Wydział Komu-
nikacji Społecznej UM pozyskuje obecnie 
zewnętrznych partnerów, którzy w ramach 
projektu będą udzielać zniżek i ulg na usłu-
gi i produkty. – Zależy nam na zaproszeniu 
do naszego przedsięwzięcia, jak najwięk-
szej liczby przedsiębiorców z naszego 
miasta, na start akcji planujemy około 70 
partnerów – podsumowuje Jakub Biesia-
da, naczelnik wydziału.

Jest już koncepcja 
nowego pasażu 
na Osiedlu Niepodległości
W Urzędzie Miejskim w Wołominie 8 kwietnia odbyło się spo-
tkanie urzędników z przedstawicielami Spółdzielni Budownic-
twa Mieszkaniowego oraz Przewodniczącymi Rad Osiedlowych 
w sprawie koncepcji przedłużenia pasażu na Osiedlu Niepodle-
głości. Nowy pasaż połączy ulicę Kościelna z ulicą Lipińską i po-
prawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Biuro projektowe Aster-Park z Wołomina 
przygotowało koncepcję pasażu nawiązu-
jącą do układu architektonicznego osiedla 
Niepodległości. Osnową projektu jest pieszy 
ciąg komunikacyjny od strony ul. Kościelnej 
przechodzący w pieszo-jezdny od strony uli-
cy Lipińskiej i wzdłuż drogi osiedlowej prowa-
dzącej do szkoły. Przy ciągu pieszo jezdnym 
przewidziano możliwość parkowania samo-
chodów. Pozostawiono też parking wewnątrz-
osiedlowy, obsługujący interesantów ZUS-u, 
a zlokalizowany przy budynku nr 9. 

Elementem porządkującym przestrzeń ma 
być nawierzchnia ciągu wykonanaz beto-
nowej kostki brukowej. Ostro cięte krawę-
dzie poszczególnych kostek i wąskie spo-
iny między elementami, zapewnią ułożenie 
nawierzchni równej i jednolitej. Ułożone 
zostaną w kwadraty o boku 3 m w kolorze 
szarym obwiedzione czarną kostką. W istot-
nych miejscach, takich jak place przywej-
ściowe czy skrzyżowania środki kwadratów 
będą wypełnione kostką w kolorze czarnym. 
W niektórych kwadratach, szczególnie na 
drodze prowadzącej do szkoły, środkowe 
kostki można zastąpić płytami z wyrytymi 
w nawierzchni wzorami matematycznymi 
czy symbolami. Sposób ułożenia kostki ma 
nawiązywać do wzoru istniejącej nawierzch-
ni ulicy Kościelnej w okolicy Placu 3 Maja. 

Przy wejściu od strony ulicy Kościelnej 
oraz przy szkole zaproponowano wykonanie 
murków z gabionów, które mają umocnić ist-
niejące skarpy. Na murkach przewidziano za-
mocowanie drewnianych siedzisk do odpo-
czynku krótkotrwałego. W moduł nawierzchni 
wkomponowane zostaną pergole z ławkami 
lub obrotowymi stołkami. W niektórych per-

golach zamocowane będą ażurowe ściany 
izolujące wypoczywających od otoczenia. 
Istniejące pojemniki na odpadki i odzież pro-
ponuje się przestawić w inne, mniej ekspono-
wane miejsce. 

Zaplanowano także kosze na śmieci, sto-
jaki na rowery oraz drogowskazy informują-
ce o znajdujących się w pobliżu punktach. 
W pergoli na połączeniu ciągu pieszego 
z pieszo-jezdnym, a nawet w innych miej-
scach, ustawione mogą być rzeźby tere-
nowe, które mogłyby stać się wyróżnikiem 
pasażu, a także spowodować wzrost jego 
funkcji społecznej poprzez promocję rzeźb 
miejscowych artystów. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa terenu zaprojektowano jego 
oświetlenie dziewiętnastoma energoosz-
czędnymi latarniami, ustawionymi co 25 m.

Posiedzenie Zarządu 
Związku Miast Polskich

Posiedzenie odbędzie się 17 czerwca 
w Wołominie. Przedstawiciele najwięk-
szych miast w Polsce spotkają się właśnie 
w naszym mieście, gdyż Burmistrz Woło-
mina Elżbieta Radwan reprezentuje Gminę 
Wołomin w Komisji Rewizyjnej Związku 
Miast Polskich.

Widok pasażu od strony ul. Kościelnej.
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Telefoniczny bohater 
z „Siódemki”

Konkurs 
LOGO GMINY WOŁOMIN 
NIEROZSTRZYGNIĘTY

VI Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Obchody VI rocznicy Katastrofy Smoleń-
skiej w Ossowie połączone zostały z odsło-
nięciem pomnika śp. Władysława Stasiaka, 
szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. Uroczystościom przewodniczył 
biskup warszawsko-praski, abp Henryk Ho-
ser SAC. 

W ossowskim Panteonie Bohaterów, po-
śród 96 dębów znajdują się już pomniki 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, bp. Ta-
deusza Płoskiego, prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego, gen. Franciszka Gągora, gen. 
Wojciecha Lubińskiego, marszałka Macieja 
Płażyńskiego, bp. Mirona Chodakowskiego, 
gen. Andrzeja Błasika, Janusza Kurtyki, Anny 
Walentynowicz i Władysława Stasiaka. 

Pośród gości byli m.in. Łukasz Kudlicki, 
który reprezentował Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Szef Gabi-
netu Politycznego ministra Mariusza Błasz-
czaka, płk Andrzej Pawlikowski, Szef Biura 
Ochrony Rządu oraz insp. Irena Michalak, 
Zastępca Komendanta Głównego Policji, 
Bartłomiej Misiewicz, Szef Gabinetu Poli-
tycznego ministra Antoniego Macierewicza 
oraz Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego. 

Na zdjęciu stoją od lewej: Ryszard Wal-
czak (pomysłodawca panteonu, Barbara 
Stasiak, wdowa po Waldemarze Stasiaku, 
abp Henryk Hoser oraz Paweł Soloch.

500+ w Gminie Wołomin

Od maja wnioski do 500+ można składać osobiście tylko w OPS 
przy al. Armii Krajowej.

Blisko 2400 wniosków o wypłacenia 
świadczenia wychowawczego w ramach 
programu 500+ złożono do 13 kwietnia 
w Gminie Wołomin. Program realizuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Przewidy-
wany termin pierwszej wypłaty to ostatni 
tydzień kwietnia 2016 r. 

Jak informuje Danuta Graszka, dyrektor 
OPS w Wołominie, 1480 wniosków zło-
żono osobiście, z czego najwięcej 912 
w siedzibie OPS przy al. Armii Krajowej 
34, w Urzędzie Miejskim – 395, w Miej-
skim Domu Kultury – 158, w świetlicy 
środowiskowej przy kościele św. Józefa 
Robotnika – 15. Drogą elektroniczną zło-
żonych zostało 881 wniosków. Dyrektor 
przypomina, że jeśli osoba złoży wniosek 
w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia 
programu 500+, czyli do 1 lipca, Ośro-
dek Pomocy Społecznej ma zgodnie 
z ustawą 3 miesiące na wydanie decyzji 
i wypłacenie świadczenia wychowawcze-
go. Jeśli możliwości organizacyjne OPS 
pozwolą na wcześniejsze rozpatrzenie 

wniosku, wypłata świadczenia może 
wcześniej. 

Uwaga! Ważna informacja!
Od maja 2016 r. wnioski będą przyjmowane 
wyłącznie w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
al. Armii Krajowej 34 w godzinach:
• poniedziałek od 08.00 do 17.00
• wtorek – czwartek od 08.00 do 16.00
• piątek od 08.00 do 15.00

Informacje dotyczące programu 500+ 
można uzyskać w siedzibie OPS lub telefo-
nicznie (22) 787-27-01 lub (22) 776-50-23 
wew. 422 i 331.

Często słyszy się 
o dzieciach, które we-

zwały karetkę i tym 
samym uratowały 
swoich bliskich. 
Jest to bohaterska 
postawa i umiejęt-
ność, które każde 

dziecko powinno po-
siadać. Edukacja dla 
bezpieczeństwa zaczy-

na się niestety dopiero w gimnazjum. Jak 
więc nauczyć dzieci jak zachować się na 
miejscu wypadku i jak pomóc, na miarę ich 
możliwości? Na ten problem zareagowała 
grupa młodych ludzi (w tym jeden społecz-
nik z Wołomina), która w ramach projektu 
„Telefoniczny Bohater” pokazuje uczniom 
szkół podstawowych z województwa ma-
zowieckiego jak wzywać pierwszą pomoc. 

Takie warsztaty miały miejsce również 
w Wołominie. Prowadzących gościła Szko-
ła Podstawowa nr 7. Materiał ze szkolenia 
pojawił się w Kurierze Mazowieckim.

Podczas spotkania członków komisji kon-
kursowej 13 kwietnia, zgodnie z regulami-
nem, podjęto decyzję o nierozstrzygnięciu 
konkursu. Komisja po wnikliwym zapozna-
niu się z nadesłanymi pracami nie wyłoniła 
takich, które w pełni spełniałyby oczekiwa-
nia. W związku z tym Jury postanowiło anu-
lować konkurs na obecnym etapie. Urząd 
Miejski dziękuje wszystkim uczestnikom za 
nadesłane prace. 

Gmina Wołomin potrzebuje tego typu „wi-
zytówki”. Opracowuje więc nową formułę, 
która pozwoli na stworzenie idealnego logo.

Kolarze z całego świata 
przejadą przez Wołomin

Czołowi kolarze z całego świata już 12 
lipca przejadą przez wołomińskie ulice 
na Sławku w ramach 73. Tour De Polo-
gne. Kolarze ze strony Radzymina wjadą 
ul. Geodetów następnie skręcą w ul. Wio-
senną. Dalej Lwowską, do Piłsudskiego 
i Armii Krajowej w stronę niedalekiej Kobyłki.

Punkt przyjmowania wniosków w OPS.
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Koncert 
„Witaj, Majowa Jutrzenko”
30 kwietnia, godz. 18.00, Muzeum im. Zofi i 
i Wacława Nałkowskich, ul. W. Nałkow-
skiego 17 
Koncert „Witaj, majowa jutrzenko” z okazji 
225. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Wystąpi 
„OKTAWIAN – MĘSKI ZESPÓŁ WOKAL-
NY” pod dyrekcją Barbary Hijewskiej. Kon-
cert poprowadzi Leszek Patejuk. OKTA-
WIAN to męski zespół wokalny złożony 
z artystów wywodzących się z chórów 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej, War-
szawskiej Opery Kameralnej i Filharmonii 

Narodowej. 

Odpust Parafi alny
1 maja, godz 11.30, kościół Św. Józefa 
Robotnika, ul. Piłsudskiego 44
O godz. 11.30 odprawiona zostanie Msza 
św. (suma odpustowa). Rodzinny festyn 
planowany jest na 28 maja.

Dzień Flagi 
2 maja, od godz. 12.00, Samorządowa In-
stytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów 
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” 
ul. Matarewicza 148
Na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, będzie obchodzony Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej. W programie 
znajdują się m.in. uroczyste wciągnięcie fl a-
gi na maszt,  prezentacja o barwach naro-
dowych w Centrum Informacji Turystyczno 
- Historycznej, koncert muzyki hymnicznej, 
wykonywanie kokard i kotylionów w bar-
wach narodowych, rodzinna gra terenowa 
w Parku Kulturowym Ossów (planowane 
atrakcyjne nagrody) oraz piesze i rowerowe 
wycieczki z przewodnikiem. 

225. Rocznica
Konstytucji 3 Maja
3 maja, godz. 10.00, kościół MB Często-
chowskiej, Skwer im. J. Piłsudskiego 
Obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą 
świętą w kościele Matki Bożej Częstochow-
skiej w Wołominie. Po liturgii ok. godz. 
11.30 odbędą się uroczystości na skwerze 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Odpust Parafi alny 
i Rodzinny Festyn
3 maja, godz 12.00, kościół MB Królowej 
Polski, ul. Kurkowa 35
O godz. 12.00 w kościele Matki Bożej Kró-
lowej Polski odprawiona zostanie Msza 
św. (suma odpustowa), po której ok. godz. 
13.30 rozpocznie się Rodzinny Festyn 
Parafi alny. Planowane są m.in. występy na 
scenie, kolorowy plac zabaw dla dzieci, 
loteria fantowa, wspólne biesiadowanie 
oraz potańcówka.

Spotkanie z Prezydentem RP 
i wizyta na Węgrzech
Budowanie przyjaźni polsko-węgierskiej to główny powód wi-
zyty wołomińskich urzędników z Burmistrz Wołomina Elżbietą 
Radwan na czele. Rangi polonijnym obchodom dodała wizyta 
Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który mówił Polakom i Wę-
grom, że „uczciwy naród nie zapomina o braterstwie”. Podczas 
wizyty odznaczył zasłużonych dla tamtejszej Polonii i przyjaźni 
polsko-węgierskiej. Wśród wyróżnionych znalazł się także za-
przyjaźniony z Wołominem były burmistrz dzielnicy Csepel – 
Szilard Nemeth, wybitny polonofi l i znawca życia ks. Jerzego 
Popiełuszki, obecnie poseł parlamentu. CEPEL to XXI Dzielnica 
Budapesztu, miasto partnerskie Wołomina, Szczecina i Kielc.

Podczas pobytu w Budapeszcie woło-
mińscy i węgierscy urzędnicy rozmawiali 
m. in. o wymianie młodzieży i zacieśnianiu 
współpracy kulturalnej. Węgierscy partne-
rzy zostaną także zaproszeni na tegorocz-
ne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. 
W trakcie wizyty Burmistrz Wołomina wzię-
ła udział w kilku uroczystościach np. na 
ulicy bł. Księdza Jerzego Popiełuszki przy 
tablicy jemu poświęconej w Budapeszcie, 
inna przy dzwonnicy wzajemnej solidarno-
ści. Warto zauważyć, że w Wołominie do 
tej pory brakuje miejsca, które podkreśla-
łoby przyjaźń polsko-węgierską. Naszej 
delegacji towarzyszyła z koncertami Miej-
ska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Łukasza 
Wojakowskiego.

Pobyt na Węgrzech stał się także okazją 
do spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy 
wraz z małżonką z Burmistrz Wołomina 
Elżbietą Radwan. Głównym tematem roz-
mowy było Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 

– Jestem pod wrażeniem Pary Prezy-
denckiej, ich wrażliwości oraz wyczucia 
w kontaktach z politykami i zwykłymi ludź-
mi – powiedziała Elżbieta Radwan. Pod-
czas rozmowy Pan Prezydent zapewnił, 
że znana jest mu sprawa budowy Muzeum 
i urzędnicy Kancelarii już się nią zajmują. 
Ponowione zostało również zaproszenie 
Prezydenta RP do Wołomina i Ossowa. 
– Jestem wdzięczna za tak dobrą i otwar-

tą rozmowę z Panem Prezydentem. Byłam 
dumna, że naprawdę godnie reprezento-
wał nasz kraj na Węgrzech – podsumowa-
ła Burmistrz Wołomina.

Przy dzwonnicy Solidarności.
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Turniej Słowotoku 
12 maja, Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Wileńska 32
W ramach obchodów „Dni Wołomina”, 
Miejska Biblioteka Publiczna, zaprasza na 
turniej „Słowotoku”. Jest to gra dla wszyst-
kich, którzy lubią wszelkie gry słowne. 
Ostrzegamy! Gra mocno uzależnia.

Wernisaż wystawy akwareli 
Anety Saks oraz benefi s 
Heleny Baronicz
13 maja, Izba Wodiczków, al. Armii Krajo-
wej 43, godz. 19.00
Kuratorem wystawy jest Małgorzata Gu-
mienna.

Pokaz multimedialny 
z okazji „Nocy Muzeów”
14 maja, godz. 20.00, Muzeum Zofi i i Wa-
cława Nałkowskich, ul. W. Nałkowskiego 17
W sobotę w Muzeum Zofi i i Wacława Nał-
kowskich „Dom nad Łąkami” odbędzie się 
pokaz multimedialny z okazji „Nocy Muze-
ów”. Zostanie wyświetlony fi lm pt. „Pew-
nego razu w Wołominie... Historie dawne 
i dawniejsze o mieście i ludziach”. 

Eliminacje Mistrzostw Europy 
i Świata – liga tańca 
sportowego, freestyle, hip-hop
15 maja, OSiR Huragan, ul. Korsaka 4, 
godz. 10.00
Mistrzostwa Ekstraklasy Związku Nowo-
czesnego Tańca Sportowego

„Muzyka polska”
– podwieczorek muzyczny dla dzieci
15 maja, Izba Wodiczków, al. Armii Krajo-
wej 43, godz. 16.30
wykonawcy: Anna Kornacka – fortepian, 
Beata Kierzkowska – fl et, Małgorzata 
Chmielewska – prowadzenie.

Rozwijamy Skrzydła Polski 
Lokalnej – Kongres ObywatelskI 

18 maja, Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Wileńska 32
Debatuje cała Polska, debatuje również 
Wołomin. 18 maja, pod hasłem „Rozwi-
jamy skrzydła Polski lokalnej” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wołominie, odbę-
dzie się debata z udziałem osób zaanga-
żowanych w sprawy naszej gminy. Kon-
gres Obywatelski organizowany jest przez 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
wspólnie z partnerami z sektora gospo-
darki, nauki oraz sektora pozarządowe-
go. Celem Kongresu jest m.in. stworzenie 
płaszczyzny do spotkań i debaty Polaków 
o różnych poglądach z różnorodnych 
środowisk. Więcej informacji na stronie: 
http://www.kongresobywatelski.pl/.

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan zaprasza na DNI WOŁOMINA.

14 maja – Plac 3 maja
Na gości czekają stoiska ze słodyczami 

i rękodziełem, występy artystyczne sekcji 
Miejskiego Domu Kultury, animacje teatru 
Złoty Dukat, plac zabaw dla dzieci z dmu-
chanymi atrakcjami i karuzelami. Zakończy 
się również Wołomiński Uniwersytet Dziecię-
cy, będą wręczane dyplomy. Gośćmi spe-
cjalnymi, na wieńczącym Festyn koncercie, 
będą mega gwiazdy polskiej sceny muzycz-
nej: zespoły SOUND’N’GRACE, który wystą-
pi o godz. 19.00 i LemON, który uwieńczy 
koncertem cały festyn o godz. 20.30.

Sound’n’Grace nie jest klasycznym chó-
rem gospel, zarówno pod względem reper-
tuaru, jak i wizerunku scenicznego – kon-
certuje nie tylko w miejscach uznawanych 
za „święte”, ale i w klubach jazzowych 
(Akwarium Jazzarium, Tygmont, Hybrydy), 
rockowych (Hard Rock Café), w centrach 
artystycznych (Fabryka Trzciny, Teatr Pra-
ga) oraz na scenach prestiżowych teatrów 
(Teatr Capitol, Teatr Kwadrat, Teatr Polski).

LemON to zespół, który udowodnił, 
że ambitna muzyka na wysokim pozio-
mie – może trafi ć na pierwsze miejsca 
list przebojów. Tak stało się chociażby 
z utworami ,,Napraw”, ,,Scarlett”, ,,Spójrz”, 
,,Nice” i ,,Jutro”.

Grupa zyskała uznanie branży muzycz-
nej, zdobywając dla swoich albumów no-
minacje do Fryderyków, a jednocześnie 
udało jej się zyskać wiernych słuchaczy, 
którzy obsypują ich niezliczonymi wyróż-
nieniami (m.in. SuperJedynka, Sopot TOP-
Trendy, Eska Music Award, Przebój 25-le-
cia Radia Zet, Yach). Albumy ,,LemON”, 
,,Scarlett”, ,,Etiuda zimowa” w błyskawicz-
nym tempie pokryły się złotem i platyną.

15 maja – Piknik rodzinny 
na pasażu Niepodległości
Piknik rozpocznie sie o godz. 15.00. 

Oprócz prezentacji wołomińskiego ręko-
dzieła będą m.in. kapela podwórkowa, 
konkursy dla dzieci i dorosłych, porady 
psychologiczno-pedagogiczne. Wystąpią 
także uczestnicy zajęć wokalnych w Miej-
skim Domu Kultury, a wołomińskie przed-
szkola i szkoły zaprezentują się ze swoimi 
programami artystycznymi. Na zakończe-
nie o godz. 19.00, z największymi hita-
mi grupy THE BEATLES wystąpi Zespół 
THE POSTMAN z Polkowic.

FESTYN 
Dni Wołomina
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MOJE NIE MOJE
Bo nie ważna jest uroda i nie ważna dłu-
gość dzioba! Najważniejsze – czułe ser-
ce! Nie potrzeba już nic więcej – takim 
przesłaniem, skończyło się 7 kwietnia 
przestawienie kukiełkowe „Moje nie moje” 
na podstawie scenariusza Liliany Bardi-
jewskiej w Bibliotece Publicznej w Woło-
minie. W bohaterów historii: Srokę, Pawia, 
Żabę, Węża, Żółwia, Kangura, Kukułkę 
i Brzydalka, wcielili się wołomińscy bi-
bliotekarze, którym nie brak talentu aktor-
skiego. Zgromadzona na sali publiczność 
z niecierpliwością oczekiwała, co wyklu-
je się z barwnego jajka. Nagle, oczom 
wszystkich ukazał się pokraczny Brzyda-
lek, do którego przyznał się tylko Kangur. 
Jak się później okazuje „Chociaż wady ma 
rozliczne. Nie jest piękne, ani silne”, wszy-
scy pokochali to maleństwo za to, że jest 
inne, bo jak mówi sama Liliana Bardijew-
ska „Każdy z nas ma swojego kangura. 
Ale też każdy z nas może być kangurem”.

BLACKOUT
9 i 10 kwietnia w Miejskim Domu Kultury 
dominował teatr. A dokładnie 10 teatrów. 
Każdy inny, i jak powiedziała Przewodni-
cząca Jury dr Magdalena Zaorska, wszyst-
kie bardzo wartościowe. Teatr PaTaTaj 
prowadzony przez Piotra Stawskiego – 
Dyrektora Festiwalu, na inaugurującym fe-
stiwalowe zmagania premierowym przed-
stawieniu „Wio Jakoby Tacy Somi” rozłożył 
(i to dosłownie) publiczność na krzesłach. 

Szkoła przyjazna mózgowi

Szkoła przyjazna mózgowi – konferen-
cja naukowa o nowym modelu edukacji 
odbyła się  22 marca w Zespole Szkolno 
Przedszkolnym w Leśniakowiźnie. Poka-
zano działania wspierające proces nauki 
dzieci zarówno w modelu konwencjonal-
nym, jak i w szkole opartej na metodzie 
Montessorich. Patronat nad konferencją 
objęła Burmistrz Gminy Wołomin Elżbie-
ta Radwan, zaś patronat naukowy Szkoła 
Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. 
Organizatorem konferencji było Stowarzy-
szenie Oświatowe Montessori i Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie. 

Podczas konferencji dr Marzena Żyliń-
ska, metodyk, prekursor „Budzącej się 
szkoły”, autorka bestselleru „Neurodydak-
tyka”, mówiła m.in. że dzięki postępowi 
możemy dziś zweryfi kować stosowane 

w domach, w przedszkolach i szkołach 
metody nauczania. Neurobiolodzy obala-
ją wiele mitów wygodnych dla rodziców 
i nauczycieli oraz pokazują, jak wiele za-
leży od dorosłych. Tworząc określone śro-
dowisko, decydują, czym będą zajmować 
się ich dzieci, których aktywność znajduje 
odzwierciedlenie w strukturze sieci neuro-
nalnej. Dorośli decydują, co „rzeźbi mó-
zgi” ich podopiecznych.

Aktywność gości podczas panelu dys-
kusyjnego podsumowującego konferen-
cje pozwala mieć nadzieję, że pedagodzy 
chcą zmian i wiedzą, że w przyjaznym 
środowisku mogą wcielać działania zmie-
niające model szkoły. Gmina Wołomin 
w tych działaniach pozostaje partnerem 
i inspiratorem.

Rowerem na orientację
Zawody rowerowe na orientację odbędą się w Wołominie 
w dniach 21-22 maja  w ramach 5. rundy Pucharu Warszawy 
i Mazowsza w Rowerowej Jeździe na Orientację. Dwa starty po-
zwolą w niecodzienny sposób spędzić wolny czas na rowerze 
na łonie natury. Podczas zawodów uczestnicy mają do wyboru 
cztery kolory tras: Zieloną, Niebieską, Czerwoną i Czarną.

Każda trasa jest dostosowana do umie-
jętności i możliwości fi zycznych uczestni-
ka. Trasa Zielona – jest to najłatwiejsza 
i najkrótsza trasa dla osób początkują-
cych oraz dla całych rodzin. Następnie tra-
sa niebieska – dłuższa dla osób średnio 
zaawansowanych i początkujących. Trasy 
czerwona i czarna są przeznaczone dla 
osób już z doświadczeniem startowym 
i przygotowaniem fi zycznym. Uczestnicy 
zdobywają punkty w swojej kategorii wie-
kowej do klasyfi kacji końcowej, niezależnie 
od tego, na jakim kolorze trasy wystartują. 
Do klasyfi kacji końcowej Pucharu zalicza 
się 15 najlepszych rezultatów z 38 startów, 
więc jest w czym wybierać. Organizatorem 
zawodów jest Stowarzyszenie Team 360°. 
Miejsce startu będzie podane na stro-
nie FB Wołomina, jak również na stronie 
www.orienteering.waw.pl, gdzie w najbliż-
szym czasie będzie uruchomiona zakład-
ka ze zgłoszeniami.
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Dzięki wprowadzeniu bardziej gospodarskiego zarządzania 
gminą i wynikłym już z tego konkretnym oszczędnościom na 
blisko 1,5 mln złotych w 2016 roku, Burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan zaproponowała zmiany do budżetu, które przekazano 
w drodze uchwały do akceptacji Rady Miejskiej. To między inny-
mi 8 zupełnie nowych zadań inwestycyjnych.

1,5 mln oszczędności 
i 8 nowych zadań inwestycyjnych

Blisko 1,5 mln złotych 
oszczędności w trzy mie-
siące – taki wynik osią-
gnął Wydział Planowania 
i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Wołominie. Tę 
dużą kwotę udało się wy-
gospodarować dzięki ko-
rzystnym ofertom przetar-
gowym, przy zachowaniu 
najwyższej jakości usług. 
Ogromne znaczenie ma 
tu fakt, że większość prze-
targów została ogłoszona 
i rozstrzygnięta jeszcze 
w sezonie zimowym, kie-
dy wykonawcy najbardziej 
potrzebują nowych zleceń 
i oferują najkorzystniejsze 
ceny. Dzięki temu na każ-
dy z siedmiu przetargów 
ogłoszonych w pierwszym 
kwartale 2016 roku wpły-
nęło ponad 10 ofert (łącz-
nie ok. 80). 

– Propozycja nowych 
zadań inwestycyjnych to efekt naprawdę 
ciężkiej pracy urzędników – mówi Edy-
ta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina ds. 
strategii i rozwoju. – Razem z panią bur-
mistrz cieszymy się, że mamy takich lu-
dzi w urzędzie. Taka postawa przekłada 
się na duże zainteresowanie przedsię-
biorców, co z kolei jest bardzo pozytyw-
nym sygnałem dla Wołomina. Oznacza, 
że ludzie zaczęli wierzyć w przejrzystość 
reguł i w transparentność działań lokal-
nej władzy – dodaje wiceburmistrz Wo-
łomina.

8 NOWYCH ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH 
WEDŁUG PROPOZYCJI 
BURMISTRZ 
ELŻBIETY RADWAN
1. Budowa ul. Chełmskiej 
w Wołominie, realizacja 
2016-2017

Z uzasadnienia: w związku 
z licznymi wnioskami miesz-
kańców ul. Chełmskiej, 
w celu dopełnienia zagospo-
darowania okolicznego tere-
nu przy nowo wybudowanej 
ul. Sławkowskiej wraz z upo-
rządkowaniem infrastruktury 
drogowej i ściekowej plano-
wane jest zaprojektowanie 
i wybudowanie ul. Chełmskiej 
od ul. Błońskiej do ul. Sław-
kowskiej wraz z odwodnie-
niem.

2. Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 

przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołomi-
nie, realizacja 2016-2017

Z uzasadnienia: w związku z wieloletnimi 
wnioskami mieszkańców tej części miasta, 
w celu uporządkowania infrastruktury dro-
gowej i ściekowej, planowane jest zapro-
jektowanie ulicy Leszczyńskiej w całym jej 
przebiegu tj. od ul. 1 Maja do ul. Zielonej 
wraz z pełną infrastrukturą.

3. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy drogi 
gminnej odcinek Duczki-Nowe Grabie-
Mostówka

SZLAM 2
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie od 
14 kwietnia można oglądać wystawę ko-
miksów Łukasza Kowalczuka pt. „SZLAM 
2”. Autor przygotował pogadankę, pod-
czas której zdradził tajemnice swojego 
warsztatu i wyjaśnił – krok po kroku – jak 
powstają jego prace. Od 2011 roku wydał 
własnym sumptem kilkanaście komiksów, 
nie tylko swojego autorstwa. W 2015 
roku, nakładem Kultury Gniewu, ukazało 
się Vreckless Vrestlers – rzecz o interga-
laktycznym turnieju walk. Jego historyjki 
i rysunki pojawiają się cały czas w nowych 
miejscach na całym świecie. 

JEGO OCZAMI
W piątkowy wieczór 15 kwietnia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej gościł Szymon 
Wróbel, autor książki pt. „Jego oczami” 
o ks. Józefi e Tischnerze. Pan Szymon jest 
również reżyserem i scenarzystą pełnome-
trażowego fi lmu pod tym samym tytułem. 
Odbyło się ponad 200 spotkań i pokazów 
fi lmu z jego udziałem, nie tylko w Polsce, 
ale też w Stambule, Wilnie, Lwowie oraz 
w Moskwie. W swoich pracach pokazuje 
osobę księdza profesora we wspomnie-
niach ludzi blisko z nim związanych, na 
przykład jego brata, Kazimierza. 

PIOSENKA WIELKANOCNA
Pracownicy Urzędu Miejskiego, wicebur-
mistrz Edyta Zbieć wraz z Elżbietą Zdro-
dowską z Wydziału Ochrony Środowiska, 
w ramach kierowanych do mieszkańców 
życzeń wielkanocnych, po godzinach 
pracy nagrały Piosenkę Wielkanocną 
„Uwierz mi”. Ta oryginalna forma życzeń 
zdobyła na Youtube prawie 1500 wyświe-
tleń. Nasze utalentowane Panie moż-
na usłyszeć wpisując w wyszukiwarce: 
/„Uwierz mi” życzenia wielkanocne Woło-
min/. Polecamy

Jednym z planowanych nowych zadań jest budowa ul. Chełmskiej na Sławku.

Duże 
zainteresowanie 
przedsiębiorców 
to bardzo 
pozytywny sygnał 
dla Wołomina, 
że zaczęła się 
przejrzystość reguł 
i wróciła wiara 
w transparentność 
działań lokalnej 
władzy.
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1050. ROCZNICA 
CHRZTU POLSKI
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Królowej 
Jadwigi w Wołominie, 15 kwietnia, z oka-
zji 1050 rocznicy Chrztu Polski uczniowie 
przygotowali przedstawienie opowiadają-
ce o tamtych wydarzeniach. Piękne kostiu-
my, świetna gra aktorska, udany występ 
szkolnego chóru. Gratulujemy młodym ar-
tystom i organizatorom wydarzenia. 

XVIII GRAND PRIX POLSKI 
W MMA I GRAPPLINGU
16 kwietnia w Ośrodku Sportu i rekreacji 
w Wołominie „Huragan” odbyła się XVIII 
gala Grand Prix w MMA, Grapplingu oraz 
Viet Boxing Cup. Podczas spotkania od-
było się 5 walk amatorskich i 4 walki za-
wodowe w MMA, w różnych kategoriach 
wagowych. 

LOCAL FEST #6
Na terenie starego basenu przy ul. Ma-
riańskiej w Wołominie, 16 kwietnia, odbyła 
się już szósta edycja Local Fest, podczas 
której wystąpili miejscowi hip-hopowcy. 
Odbyły się warsztaty graffi ti, a także pokaz 
akrobacji powietrznych BMX.

przez instytucje publiczne jak np. MDK 
oraz organizacje pozarządowe, mieścić 
będzie m.in. pracownię dokumentacji hi-
storycznej miasta, centrum ekspozycji, 
ośrodek rewitalizacji. Dodatkowo możliwe 
jest uzyskanie dofi nansowania zewnętrz-
nego z programu RPO Działanie 5.3. 
Dziedzictwo Kulturowe. Ponadto realizacja 
w/w pozwoli na zachowanie elementów 
architektury historycznego Wołomina i za-
pobiegnie dalszej degradacji istniejącego 
obiektu.

7. Wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej rozbudowy i prze-
budowy istniejącego budynku użytecz-
ności publicznej przy ul. Wileńskiej 23, 
realizacja 2016-2017

Z uzasadnienia: planowany jest wielo-
funkcyjny obiekt użyteczności publicznej 
z przeznaczeniem na realizowanie zadań 
własnych gminy z zakresu opieki społecz-
nej, mieszczący m. in. świetlicę dla senio-
rów, siedzibę OPS, strefę aktywności dla 
dzieci i młodzieży. Powyższe pozwoli na 
uporządkowanie terenu w ścisłej zabudo-
wie śródmiejskiej Wołomina i zapobiegnie 
dalszej degradacji istniejącego obiektu.  

8. Utworzenie Dziennego Domu Se-
nior-Wigor w budynku przy ul. Legionów 
31A w Wołominie, realizacja 2016

Z uzasadnienia: w związku 
z przewidywanym w kwiet-
niu br. ogłoszeniem naboru 
w krajowym programie tj. 
Rządowym Programie Wie-
loletnim „Senior-WIGOR” 
na lata 2015-2020, wprowa-
dzono nowe zadanie, które 
obejmuje, oprócz adaptacji 
i wyposażenia istniejących 
pomieszczeń w budynku przy 
ul. Legionów 31A, pozostałe 

koszty związane z funkcjonowaniem pla-
cówki. Wykonanie zadania warunkowane 
jest uzyskaniem dofi nansowania.

Z uzasadnienia: działanie to umożliwi po-
zyskanie środków fi nansowych na budo-
wę z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w 2017 roku. Planowane jest zaprojekto-
wanie ul. Majdańskiej od wykonanej na-
kładki w Duczkach do wsi Mostówka wraz 
z projektem brakującego na tym odcinku 
oświetlenia.

4. Przebudowa ul. Piaskowej w Woło-
minie wraz z odwodnieniem, realizacja 
2016-2017

Z uzasadnienia: realizacja wieloletnich 
wniosków mieszkańców tej części miasta. 
Dodatkowo wnioskowana przebudowa 
pozwoli na uporządkowanie i poprawę 
bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 
w centrum Wołomina. Planowane jest wy-
konanie projektu i budowa ulicy Piaskowej 
od ronda M.Dydek do ul. Wileńskiej wraz 
z odwodnieniem.

5. Wykonanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej budowy ul. Duczkow-
skiej w Wołominie, realizacja 2016

Z uzasadnienia: ulica Duczkowska po 
zakończeniu modernizacji kolei, stanowić 
będzie istotny element układu komunika-
cyjnego tej części miasta. Planowana jest 
budowa drogi z chodnikami, odwodnie-
niem i modernizacją oświetlenia.

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej adaptacji budynku starej 
elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wo-
łominie dla potrzeb Centrum Aktywno-
ści Wołomin, realizacja 2016

Z uzasadnienia: Centrum planowane jest 
jako wielofunkcyjna placówka, w której 
realizowane będą zadania podejmowane 

Tak wygląda dzisiaj dawna elektrownia. 
Poniżej widok projektu elewacji z 2008 roku.
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Modernizacja kolei w Wołominie
Z informacji z Biura Prasowego PLK S.A.

W ramach przebudowy stacji i przystan-
ków wszystkie dotychczasowe kładki dla 
pieszych zastępowane są przez nowe 
przejścia pod torami, wyposażone w urzą-
dzenia zapewniające dostęp do peronów 
osobom niepełnosprawnym. Wszystkie 
modernizowane stacje i przystanki otrzy-
mują jednolity, kompleksowy, automatycz-
ny system informacji podróżnych. Zarówno 

urządzenia nagłaśniające, jak i ich opro-
gramowanie, umożliwią automatyczne ge-
nerowanie komunikatów o dowolnej treści 
(technologia Text-to-Speech). Informacje 
można nadawać w językach polskim, an-
gielskim i rosyjskim. System zapewnia 
możliwość nadawania komunikatów na 
wybrany peron, grupę peronów, całą stację 
(przystanek osobowy) lub wszystkie loka-
lizacje na obsługiwanym obszarze. Stacje 

i przystanki wyposażane są również w sie-
ci megafonowe, system wyświetlaczy na 
peronach, oznakowanie stałe oraz w zinte-
growaną sieć zegarową. System informacji 
megafonowej ma możliwość sterowania 
automatycznego i ręcznego z LCS Tłuszcz 
oraz zdalnego za pomocą szyfrowanego 
połączenia internetowego. W celu elimina-
cji hałasu na wszystkich odcinkach realiza-
cyjnych stosowane są ekrany akustyczne.

Przedstawiciel  spółki Torpol S.A. zawia-
damia, iż w związku z planowaną w okresie 
4-23 maja przebudową przejazdu kolejo-
wego w Kobyłce Ossów, w ciągu ul. Ks. Jó-
zefa Poniatowskiego, przejazd ten zostanie 
na czas robót wyłączony z ruchu kołowego. 
Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, 
ruchu pojazdów zostanie skierowany ob-
jazdem na przejazd w Kobyłce na ul. Rę-
czajskiej. W miejscu przejazdu Wykonawca 
utrzyma jedynie przejście przez tory i doj-
ście do peronów. 

(za www.kobylka.pl)

Zamknięty przejazd 
kolejowy w Ossowie

Jedno z ostatnich zdjęć z tzw. szubienicy. Na trasie do Warszawy ma jeździć coraz więcej nowoczesnych 
pociągów.

Przejście podziemne w ulicy Laskowej/Legionów. Widok na budowane zejścia z peronu na stacji Wołomin.

Tak wygląda stacja 
w Zagościńcu.

W obecnym roku szkolnym Burmistrz Wołomina zaleciła kolejne zwiększenia ty-
godniowej ilości godzin zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla 
uczniów wołomińskich jednostek oświatowych. W roku szkolnym 2014/15 ilość 
godzin „wyrównawczych” z 168 wzrosła do 266,5. Obecnie jest ich już 319.

W tym roku szkolnym jest więcej zajęć dodatkowych
W związku z rosnącymi potrzebami dodat-

kowych zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-
-kompensacyjnych dla uczniów gminnych 
szkół i przedszkoli Burmistrz Wołomina Elż-
bieta Radwan  na bieżąco podejmuje decy-
zje o wpieraniu edukacji. – Jednym z wielu 
efektów takiego działania jest rosnąca od 
zeszłego roku szkolnego ilość zajęć rewa-
lidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 
– mówi Halina Bonecka, Dyrektor Zespo-
łu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Wołominie.

Największe potrzeby takich zajęć ma Ze-
spół Szkół nr 4 (szkoła podstawowa i gim-
nazjum), którego podopieczni potrzebują 
w tygodniu dodatkowo łącznie 122 godzin, 

Szkoła Podstawowa nr 7 – 68 godzin i Przed-
szkole nr 9 – 54 godziny. Obecnie w całej 
gminie jest już 319 godzin tygodniowo.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego uczestniczą m.in. 
w zajęciach rewalidacyjnych (logopedycz-
nych, terapeutycznych, integracyjnych, 
wspomagających rozwój ruchowy...), dydak-
tyczno-wychowawczych, korekcyjno-kom-
pensacyjnych. Zajęcia realizowane są czę-
sto w ramach etatu pedagoga, psychologa, 
logopedy, oligofrenopedagoga i nauczycie-
li przedmiotu, ale także przy wsparciu na-
uczycieli wspomagających zatrudnionych 
w oddziałach integracyjnych i zatrudnio-
nych osób jako pomoc nauczyciela.
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Mały skwer w centrum miasta

Już niedługo teren przy ul. Wileńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Le-
gionów zyska atrakcyjny skwer wraz z niewielką fontanną. Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie przystępuje 
do remontu budynku Działu Obsługi Mieszkańców przy ul. Ogro-
dowej i jednocześnie tworzy nowy skwer, który połączy ulicę 
Ogrodową z ulicą Wileńską. Mieszkańcy zyskają kolejne dobre 
miejsce w Wołominie.

W istniejącym budynku Działu Obsługi 
Mieszkańców PWiK przy ul. Ogrodowej 
zaprojektowano nowy dach i elewację, co 
zabezpieczy go przed wilgocią i przecie-
kaniem, a nowa powłoka termoizolacyjna 
zmniejszy straty ciepła. Dobudowane zo-
stanie do niego pomieszczenie magazy-
nowe, dzięki czemu będzie możliwe upo-
rządkowanie terenu wokół budynku. 

– Po zakończeniu remontu, teren po-
między ulicami Wileńską i Ogrodową 
zostanie zagospodarowany nowymi miej-
scami parkingowymi, małym skwerem 
z postojami dla rowerów, ławkami oraz 
zielenią – opowiada Paweł Solis, prezes 
PWiK. Wejście na teren Działu Obsługi 
Klienta będzie możliwe zarówno od uli-
cy Ogrodowej, jak i Wileńskiej, co ułatwi 
dostęp i poruszanie się zarówno klientom 
PWiK, jak i pozostałym mieszkańcom 
Wołomina. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez 
Agatę Piechocką, kierownika Biura Zarzą-
du PWiK, już w kwietniu zostanie ogłoszo-
ny przetarg na przebudowę i rozbudowę 
budynku, a planowane rozpoczęcie prac 
to przełom maja i czerwca tego roku. 
Zagospodarowanie przyległego terenu, 
czyli usuwanie dotychczasowych instala-
cji (np. pawilony przy ul. Wileńskiej) i bu-
dowa nowego skweru, planowane jest na 
przełom sierpnia i września 2016 roku.

Koleje Mazowieckie
Zastępcza komunikacja

autobusowa
Wołomin-Wołomin Słoneczna

Od 16 do 31 maja*

Legenda:
(C)  kursuje w soboty, niedziele i świeta
(D)  kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt

Wołomin Słoneczna –> Wołomin
04.24, 04.59, 05.18, 06.03(D), 06.32(D),06.48, 
07.03(D), 07.37, 08.38, 09.38, 10.38, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.06, 16.36(D), 
16.51(D), 17.05(D)(C), 18.07, 19.10, 20.10, 
21.09, 22.12, 22.39, 23.06

Wołomin –> Wołomin Słoneczna
04.41, 05.15(D), 05.34, 06.04, 06.19(D), 06.49, 
07.05, 07.19(D), 07.52, 08.52, 09.52, 10.52, 
11.53, 12.53, 13.53, 14.53, 15.25, 15.53, 
16.22, 16.52(D), 17.07(D), 17.22, 18.22, 19.22, 
20.22, 21.22, 22.25, 22.55, 23.22, 00.09

*na podstawie rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich. 
Redakcja nie odpowiada za zmiany w rozkładzie.

Czasowe zamknięcie stacji 
Wołomin Słoneczna

Od 15 maja do 30 czerwca nie będzie 
można korzystać ze stacji kolejowej Woło-
min Słoneczna. Jest to związane z budo-
wą nowego peronu i brakiem technicznych 
możliwości zatrzymywania pociągów na 
stacji. Koleje Mazowieckie, obsługujące 
ruch pociągów m.in. na trasie Warszawa – 
Małkinia, obiecują uruchomienie komunika-
cji zastępczej.

W imieniu inwestora PKP PLK informacji 
udziela rzecznik prasowy Karol Jakubow-
ski: – 15 maja planujemy rozpocząć ostat-
nią fazę budowy nowego peronu wyspowe-
go na przystanku Wołomin Słoneczna oraz 
torów podmiejskich w stacji. Ruch pocią-
gów zostanie skierowany na tory daleko-
bieżne. Umożliwi to rozpoczęcie likwidacji 
starego układu peronów i przygotowanie 
nowego, bardziej funkcjonalnego.

Jeden stary peron został już wyburzony 
„robiąc miejsce” dla nowego. Pozostały zo-
stanie wyburzony. Nowy peron znajduje się 
pomiędzy nowobudowanymi torami prze-
znaczonymi dla ruchu lokalnego. 

Po zakończeniu przebudowy będzie wy-
posażony i dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W tej fazie realizacji 
inwestycji nie ma możliwości wybudowa-
nia tymczasowego peronu, bowiem unie-
możliwiałoby to dokończenie budowy sieci 
trakcyjnej i torów w obrębie przystanku. 
Zakończenie budowy nowego peronu bę-
dzie połączone z oddaniem do eksploata-
cji nowego układu podmiejskiego na od-
cinku Zielonka – Wołomin. Między 15 maja 
a 30 czerwca pasażerowie będą mogli ko-
rzystać ze stacji Wołomin oraz przystanku 
osobowego w Zagościńcu.

Widok od strony ul. Wileńskiej.
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Jak i gdzie załatwić
akt urodzenia?
Aby móc sporządzić akt urodzenia, jed-
no z małżonków (w przypadku braku mał-
żeństwa wskazana jest obecność obojga 
rodziców dziecka) powinno wraz z dowo-
dem osobistym udać się do Urzędu Stanu 
Cywilnego, który znajduje się w Urzędzie 
Miejskim, ul. Ogrodowa 4. W mieszczą-
cym się na parterze Biurze Obsługi Miesz-
kańca trzeba udać się do stanowisk 
nr 15 lub 16. Akt urodzenia należy wykonać 
w ciągu 21 dni od dnia urodzenia dziecka. 
Na miejscu zostanie odpisany akt urodzenia 
i oddany interesantowi. Pierwszy egzem-
plarz jest bezpłatny, następne płatne (zgod-
nie z ustawą) w zależności od celu wydania.

Jak i gdzie załatwić 
akt zawarcia małżeństwa?
Zaświadczenie o braku okoliczności wy-
łączających zawarcie małżeństwa można 
uzyskać za okazaniem dowodu osobistego 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajdu-
je się w Urzędzie Miejskim, ul. Ogrodowa 
4. W mieszczącym się na parterze Biurze 
Obsługi Mieszkańca trzeba udać się do 
stanowisk nr 15 lub 16. Na miejscu, po 
złożeniu oświadczeń o braku okoliczności 
wyłączających możność zawarcia związku 
małżeńskiego pod względem prawa cywil-
nego, narzeczeni otrzymują w/w zaświad-
czenie. Aby móc zawrzeć małżeństwo 
w kościele, należy złożyć do właściwej 
Kancelarii Parafi alnej zaświadczenie otrzy-
mane w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Ile kosztuje sporządzenie aktu 
zawarcia małżeństwa?
Opłatę, za sporządzenie aktu małżeństwa, 
w wysokości 84 zł należy wpłacić do kasy 
urzędu lub na konto Urzędu Miasta, w któ-
rym zawiera się ślub.

Jak i gdzie załatwić akt zgonu?
Akt zgonu można uzyskać w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego, który znajduje się w Urzę-
dzie Miejskim, ul. Ogrodowa 4. W miesz-
czącym się na parterze Biurze Obsługi 
Mieszkańca trzeba udać się do stanowisk  
nr 15 lub 16. Akt zgonu wydawany jest 
na miejscu po uprzednim okazaniu: kar-
ty statystycznej zgonu (wystawionej przez 
lekarza), dowodu osobistego zmarłego, 

Zielono nam
Wołomin stawia na ekologię. A najprostsza droga do wypraco-
wania proekologicznych zachowań to edukacja najmłodszych.

Gmina Wołomin zorganizowała trzy 
konkursy ekologiczne: EKO NAKRĘCE-
NI, NAUKA EKOLOGII PRZEZ ZABAWĘ, 
NA STRAŻY CZYSTEGO POWIETRZA. 
W EKO NAKRĘCONYCH należało z plasti-
kowych nakrętek stworzyć znaną budow-
lę, dodatkowo nagrodę dostawała szkoła, 
która zebrała największą ilość nakrętek. 
NA STRAŻY CZYSTEGO POWIETRZA to 
konkurs, który polegał na wymyśleniu i na-
rysowaniu ekologicznej historyjki komik-
sowej. W NAUCE EKOLOGII PRZEZ ZA-
BAWĘ w szranki stanęli nauczyciele. Mieli 
wymyślić i zaprojektować ekologiczną grę. 

W kalendarzowy Prima Aprilis (ale cał-
kiem serio), podczas uroczystej gali 
w Urzędzie Miejskim, Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan wręczyła trofea zwycięz-
com. Było o co walczyć: rowery, laptopy, 
tablety, aparaty cyfrowe oraz projektory 
z ekranami trafi ły do uczniów, nauczycieli 
i szkół, które brały udział w konkursowej 
rywalizacji. 

Nagrody zostały za kupione ze środków 
pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 10 000 złotych na każdy 
konkurs.

Anonimowy Pinokio grasuje po Wołominie rozrzucając ulotki. 
Jedna z nich zawiera masę kłamst dotyczących rzekomego 
zamknięcia MZO.

Osoba lub grupa osób, wydała kolejną 
już ulotkę z nieprawdziwymi informacja-
mi, oczerniającą m.in. obecną burmistrz 
miasta. Co gorsza nie mają odwagi gło-
sić swoich poglądów z „odkrytą przyłbi-
cą”, ale zasłaniają swoje twarze, by siać 
zamęt wykorzystując metody oparte na 
pomówieniach i kłamstwach. Tchórzliwy 
i jak mówi wiele osób – nieelegancki 
sposób prowadzenia dyskusji społecznej 
coraz bardziej oburza mieszkańców Wo-
łomina, którzy takie ulotki są zmuszeni 
wyciągać ze swoich skrzynek pocztowych. 
W ulotce czytamy m.in.

Prawie 100 osób z MZO na bruk – 
kłamstwo. Wielokrotnie na spotkaniach, 
także z pracownikami MZO, burmistrz mó-
wiła, że nie będzie likwidacji MZO i że nikt 
z Wołomina pracy nie straci.

Insynuacja, że miastu może grozić para-
liż śmieciowy jak w Neapolu – kłamstwo.
Na taki absurd nawet trudno odpowie-
dzieć.

Nikt nie pyta mieszkańców – kłamstwo. 
W tej sprawie 4 kwietnia rozpoczęły się 
konsultacje społeczne prowadzone przez 
jedną z najlepszych ekip w kraju – Pra-
cownię Zrównoważonego Rozwoju z Toru-
nia. Po raz pierwszy przy kwestii śmiecio-
wej rozmawia się w końcu ze wszystkimi 
grupami mieszkańców, i prowadzi je wła-
śnie obecna burmistrz Wołomina. W trak-
cie poprzedniej kadencji z mieszkańcami 
nie rozmawiano. Dlaczego?

Insynuacja, że burmistrz nie reprezentu-
je wszystkich mieszkańców – kłamstwo. 
Jak w poprzednim pytaniu: dopiero ta bur-
mistrz ma odwagę rozmawiać ze wszyst-
kimi: i z tymi pokrzywdzonymi przez po-
przednią kadencję, którzy mają działki na 

Pinokio grasuje w Wołominie

pobliskim terenie, gdzie 
według ofi cjalnych urzę-
dowych planów w 2016 
roku wysypisko miało 
być wygaszone, którzy 
marzą o świeżym po-
wietrzu i braku gryzoni, 
jak również z tymi, któ-
rzy z tego wysypiska 
chcą dalej korzystać.  
Ta burmistrz wprowa-
dziła zrównoważony 
plan rozwoju gminy, co 
widać chociażby 
po wykonywa-
nych inwestycjach 
(spójrz na mapkę na ostatniej stronie in-
formatora). 

Obecne władze ofensywnie i z pełną 
jawnością zaczęły rozwijać Wołomin. Ko-
muś bardzo zależy, żeby doprowadzić 
do niepokojów w naszym lokalnym spo-
łeczeństwie. Podobne metody rozbicia 
polskiej wspólnoty stosują niektóre zagra-
niczne rządy. Pytanie: kto tego pragnie dla 
Wołomina? 

dokończenie na str. 13

PUNKT KONSULTACYJNY
Punkt konsultacyjny, który od 1 marca 
znajduje się w holu głównym Urzędu 
Miejskiego w Wołominie, miał w zało-
żeniu udzielać mieszkańcom informacji
tylko o podatkach i opłatach lokalnych. 
Doświadczenia ostatnich 2 miesięcy po-
kazały jednak, że bardzo często pytano 
również o inne zagadnienia. 
Rubryka FAQ to odpowiedź na najczę-
ściej zadawane pytania w Punkcie kon-
sultacyjnym. Jest mini poradnikiem, jak 
załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim.
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Wyzwanie worka śmieci
Amator leśnych spacerów w Wołominie ma wiele ścieżek do 
dyspozycji. Niestety całą przyjemność z przechadzki psują 
ogromne ilości śmieci. A mamy przecież GRATO Punkt i możli-
wość segregowania odpadów! Mimo to niereformowalni śmie-
ciarze wciąż działają.

Czy można z nimi walczyć? A może 
lepiej dać dobry przykład? Z dumą in-
formujemy o obywatelskiej akcji „Wyzwa-
nie worka śmieci” jednocześnie gorąco 
zachęcając do uczestnictwa. To proste: 
idziemy do okolicznego lasu, zbieramy 
śmieci do worka. Robimy zdjęcie w ce-
lach dokumentacyjnych, umieszczamy 

na facebookowej stronie wydarzenia 
i nominujemy trzy następne osoby 
do wykonania tego zadania. Worki ze 
śmieciami można zostawić przy drodze 
i zgłosić do MZDIZ lub MZO do zabra-
nia. Mały wysiłek, a efekt? Spacer po 
czystym lesie. Działajmy wspólnie! Bra-
wo pomysłodawcy!

a także dowodu tożsamości osoby zgłasza-
jącej sporządzenie aktu. Po akt zgonu na-
leży zgłosić się w przeciągu 3 dni. Sporzą-
dzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie 
po przedłożeniu w/w dokumentów. Na-
stępnie zostaje wydany odpis skrócony 
tego aktu oraz odcinek karty zgonu, nie-
zbędny do pochowania zwłok. Pierwszy 
egzemplarz aktu zgonu jest bezpłatny, 
następne płatne (zgodnie z ustawą)
 w zależności od celu wydania.

Kończy mi się ważność 
dowodu osobistego. 
Co mam zrobić?
Kiedy do końca terminu ważności dowo-
du osobistego pozostał miesiąc, należy 
przyjść do Biura Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego przy ul. Ogrodowej 
4 (parter), do stanowisk nr 4, 5, lub 6. 
Tam można złożyć dostępny na miejscu 
wniosek o wydanie dowodu osobistego. 
Składając wniosek, należy mieć przy so-
bie jedną fotografi ę (jak do paszportu) 
oraz swój dowód tożsamości. Podczas 
składania wniosku, otrzymamy potwier-
dzenie terminu odbioru z adresem strony 
internetowej, na której można sprawdzić 
dokładny termin odbioru nowego do-
wodu. Podczas odbioru dowodu oso-
bistego, należy mieć przy sobie stary 
dokument tożsamości, który zostanie 
na miejscu unieważniony przez odcięcie 
jednego rogu.

Gdzie można załatwić 
meldunek?
Aby zameldować się w Wołominie, na-
leży udać się do Biura Obsługi Miesz-
kańca, przy ul. Ogrodowej 4 (parter) 
do stanowiska nr 7 lub 8. Meldując się 
w nowym miejscu zamieszkania, nie 
ma konieczności wymeldowania się 
w uprzednim miejscu zamieszkania, 
gdyż można to zrobić podczas nowego 
meldunku. Ubiegając się o zameldowa-
nie należy wziąć ze sobą, do wglądu, 
tytuł prawny do lokalu/nieruchomo-
ści oraz dowód osobisty lub paszport. 
Następnie na miejscu należy wypełnić 
druk zgłoszenia zameldowania. Oso-
ba zgłaszająca stały pobyt, w okre-
sie do 30 dni powinna złożyć wniosek 
o zameldowanie, który zwolniony jest 
z opłaty. Zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt czasowy wydaje się za opłatą 
17 zł płatną do kasy urzędu lub na konto 
urzędu. Zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt stały wydaje się bezpłatnie.

Mała południowa 
obwodnica klasy „L”

To, co nazywamy małą południową ob-
wodnicą Wołomina, to droga klasy „L”, 
czyli droga lokalna, przeznaczona do ob-
sługi okolicznych mieszkańców, a nie jak 
sugerują niektórzy droga objazdowa dla 
samochodów ciężarowych. W tym i na-
stępnym roku planowany jest projekt ulicy 
Zielonej od drogi krajowej 634 do ul. Le-
gionów, jednocześnie ma być zaprojekto-
wane połączenie ul. Zielonej i ul. Legionów 
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wołomińską. 

Którędy dokładnie 
będzie przebiegała
Przebieg małej południowej obwodni-

cy planowany jest od drogi krajowej 634 
(naprzeciw Muzeum im. Nałkowskich). 
Ulica Zielona będzie przechodzić w ul. 
Graniczną. Ulica Graniczna przy cmen-
tarzu łączy się z Al. Niepodległości.
Oznacza to duże ułatwienie dla okolicz-
nych mieszkańców, bowiem po pierwsze 
zostanie unormowane skrzyżowanie ulic 
Legionów i Wołomińskiej, które znajduje 
się nieopodal ul. Zielonej. Po drugie do-
jazd do tego skrzyżowania będzie możliwy 
ulicą Zieloną od Muzeum im. Nałkowskich. 

Projektowana południowa droga Wołomi-
na klasy „L” ma mieć 6 metrów szeroko-
ści (dwa pasy po 3 m), z odpowiednim 
odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem 
i ścieżką rowerową.

Jaki będzie kosz modernizacji? 
Czy koszt będzie ponosiła
tylko gmina Wołomin? 
A gmina Kobyłka?
Obecnie trwają prace przygotowawcze 

do zaprojektowania drogi. Dopiero razem 
z projektem zostanie określony kosztorys 
inwestycji. Uczestniczeniem w inwestycji 
zainteresowana jest Gmina Kobyłka, jed-
nakże zakres współpracy nie został jesz-
cze określony.

PODATKI 
KROK PO KROKU
Już w maju do mieszkańców Gminy Wo-
łomin trafi  specjalny poradnik, przygoto-
wywany przez Skarbnika Gminy. Zawierał 
będzie kalendarz podatnika i wiele przy-
datnych instrukcji. W przystępny spo-
sób będzie opisywał, jak być w zgodzie
z obowiązującymi przepisami. 
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OTWIERAMY ZAMYKAMY
trwają konsultacje społeczne
Proces konsultacji społecznych w sprawie przyszłości Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Starych Lipinach, który jest częścią Miejskiego Zakładu Oczyszczania, rozpoczął się 4 kwietnia 
2016 roku. Pierwsze spotkanie dla mieszkańców w Miejskim Domu Kultury, zgromadziło ponad 
100 osób.

Na czym polegają konsultacje społeczne, 
dlaczego się je prowadzi i w jaki sposób, 
żeby rzeczywiście stały się narzędziem 
współdecydowania przez mieszkańców 
o sprawach, które ich dotyczą, wyjaśnił 
w pierwszej części spotkania Piotr Wiel-
gus, koordynator konsultacji z Pracow-
ni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. 
Zaprezentował również scenariusz konsul-
tacji w sprawie przyszłości składowiska 
w Starych Lipinach.

Po historii składowiska i terenów przyle-
głych na tle dokumentów planistycznych, 
którą opowiedział w krótkim wystąpieniu 
Paweł Seweryniak, Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki Urzędu Miejskiego. Prezes 
Miejskiego Zakładu Oczyszcania Igor 
Sulich przedstawił uczestnikom aktualną 
sytuację MZO, sytuację prawną Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Starych 
Lipinach, koszty inwestycji oraz koszty 
uruchomienia instalacji przy określonym 
zakresie prac.

Burmistrz Elżbieta Radwan przypomnia-
ła, że powyższa inwestycja od początku 
wywoływała opór społeczny, a decyzja 
o przystąpieniu do niej, została podjęta bez 
należycie przeprowadzonych konsultacji 
(w poprzedniej kadencji przez ówczesnego 
burmistrza). Dziś gmina jest w takiej sytu-
acji, że poniesiono już koszty, ale inwesty-
cja nie spełnia warunków do jej uruchomie-
nia i aby to zrobić, trzeba wydać kolejne 
miliony. Podczas swojego wystąpienia Bur-
mistrz podkreślała, że „sytuacja jest bardzo 
trudna. Tu nie ma wygranych, niezależnie 
jaką podejmiemy decyzję razem z miesz-
kańcami, poniesiemy koszty zarówno spo-
łeczne jak i ekonomiczne. Tu chodzi o to, 
aby minimalizować straty”.

W drugiej części spotkania dyskutowano 
na temat możliwych kierunków rozwiązania 
obecnej sytuacji. Mieszkańcy przedstawia-

li argumenty ZA i PRZECIW dla każdego 
z kierunków:

Kierunek 1: Dokończenie inwestycji i uru-
chomienie nowej kwatery składowiska oraz 
zakładu zagospodarowania odpadów.

Kierunek 2: Zamknięcie składowiska, 
rekultywacja terenu i zmiana jego przezna-
czenia.

Pod koniec spotkania każda z obecnych 
osób mogła dokonać wstępnej oceny 
i przyklejając karteczkę (tzw. kropkokracja) 
wskazać na kierunek, który chciałaby, aby 
był zrealizowany. 60 procent uczestników 
spotkania opowiedziało się za zamknię-
ciem składowiska, 20 proc. za dokończe-
niem inwestycji, 20 proc. nie wyraziło swo-
jej opinii.

Podczas spotkania rozpoczęto badania 
społeczne. Obecni na spotkaniu miesz-
kańcy wypełniali sondaże, dzięki którym 
będziemy mogli poznać opinie wszystkich 
zainteresowanych sprawą. Sondaż można 
było wypełniać także w formie online do 20 
kwietnia. 

Spotkanie, które odbyło się na początku 
kwietnia to dopiero początek konsultacji 
w sprawie przyszłości składowiska. Pra-
ce nad rozwiązaniem sytuacji i podjęciem 
możliwie najlepszej decyzji będą prowa-
dzone w ramach Lokalnego Komitetu Dia-
logu (LKD), czyli specjalnie powołanej gru-
py negocjacyjnej złożonej z przedstawicieli 
mieszkańców, pracowników MZO, urzęd-
ników i radnych. Pierwsze spotkanie LKD 
zaplanowano na 28 kwietnia. Efekty pracy 
Komitetu poznamy pod koniec maja. 

Operatorem całego procesu konsultacji 
jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 
z Torunia.

Spotkanie Burmistrz Wołomina 
z załogą Miejskiego Zakładu Oczyszczania

12 kwietnia Burmistrz Elżbieta Radwan 
spotkała się z pracownikami MZO. Pra-
cownicy od początku biorą bardzo aktywny 
udział w procesie konsultacyjnym w spra-
wie dalszych działań dotyczących przyszło-
ści Zakładu Zagospodarowania Odpadów. 
Przedstawiciele MZO zostali zaproszeni do 
prac w Lokalnym Komitecie Dialogu i będę 
współdecydować wraz z mieszkańcami 
o dalszych losach inwestycji.

Burmistrz odpowiadała na pytania przy-
gotowane przez pracowników dotyczące 

obecnej sytuacji prawnej i organizacyjnej 
MZO oraz powstałej, a niedokończonej in-
westycji. Pracownicy wyrazili swoje obawy, 
co do dalszych losów Zakładu i otrzymali 
zapewnienie o utrzymaniu miejsc pracy. 
Burmistrz podkreśliła, jak wielką wartością 
jest dla gminy spółka komunalna o takim 
profi lu działalności.

Kolejne spotkanie z załogą Zakładu za-
planowano po rozstrzygnięciu Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w sprawie 
decyzji środowiskowej na inwestycję.
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Rewitalizacja Wołomina – czekamy na Twoją opinię
Rewitalizacja to szereg mechanizmów, 

których celem jest zwalczanie negatyw-
nych zjawisk w przestrzeni miejskiej. Po-
legają one nie tylko na przebudowie, czy 
adaptacji budynków, ale to również na sze-
regu kompleksowych działań o charakterze 
społecznym i kulturowym. To także aktywna 
komunikacja z mieszkańcami: organizowa-
nie wspólnych przedsięwzięć kulturowych, 
integrowanie środowisk oraz naprawianie 
przestrzeni miejskiej.

Gmina Wołomin ma szansę na uzyskanie 
dofi nansowania w wysokości 125 000 zło-
tych na opracowanie programu rewitaliza-
cji. Pozwoli to na  pozyskanie zewnętrznych 
ekspertów i zwiększenie zakresu działań, 
szczególnie w sferze badań i analiz pro-
blemów wydzielonych obszarów miasta. 
Zaplanowano również szereg spotkań kon-
sultacyjnych z mieszkańcami miasta.

Bezspornym obszarem jest otoczenie sta-
cji Wołomin. Zostało ono ujęte w już istnie-
jącym programie rewitalizacji, który aktuali-
zujemy. Jest to serce miasta, wymagające 
odnowy i pomysłu na rozwiązanie wizerun-
ku tej „bramy miasta” od strony kolei. 

Do naszych zadań będzie również należeć 
zdiagnozowanie obszarów kryzysowych na 
terenie całej Gminy i wypracowanie metod 
ich naprawy. W związku z tym zapraszamy 
do współpracy lokalne organizacje poza-
rządowe, przedsiębiorców, przedstawicieli 
instytucji – zainteresowanych mieszkańców 
Gminy. Prosimy o wypełnienie poniższej 
ankiety, która pomoże nam w identyfi kacji 
obszarów wymagających rewitalizacji. 

Po czym poznać obszar wymagający 
rewitalizacji?

Przed wypełnieniem ankiety zwróć uwa-
gę, czy obszar, który chcesz zaznaczyć 
cechuje się występowaniem następujących 
czynników:

1) gospodarczych – w szczególności: ni-
ski stopień przedsiębiorczości, słaba kon-
dycja lokalnych przedsiębiorstw,

2) środowiskowych – w szczególności: 
przekroczenie standardów jakości środowi-
ska, obecność odpadów stwarzających za-
grożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szcze-
gólności: niewystarczające wyposażenie 
w infrastrukturze technicznej i społecznej 
lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej jakości.

4) społecznych – w szczególności: trwa-
łe bezrobocie, zagrożenie wykluczeniem 
społecznym, marginalizacja społeczna.

1)  Oznacz na mapie obszar, który Twoim zdaniem jest zdegradowany. 
UWAGA! Łączny obszar nie może przekraczać 30% powierzchni miasta.

2)  Opisz obszar, który oznaczyłaś/łeś na mapie (nazwy ulic) oraz zaznacz, 
które zjawiska na nim występują oraz w jakim natężeniu 
(1 – niskie do 5 – bardzo duże)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
 1. Zły stan infrastruktury miejskiej (ulice, budynki itp.)

  1 2 3 4 5

 2.  Brak aktywności lokalnej, wysoki poziom bezrobocia, przestępczości 
itp. negatywne zjawiska społeczne

  1 2 3 4 5

 3. Zaniżony poziom estetyki miejskiej
  1 2 3 4 5

 4.  Niedostateczny dostęp do usług publicznych: administracyjnych, 
kulturowych, socjalnych itp. 

  1 2 3 4 5

3) Powiedz nam coś o sobie
 1. Wiek: 
 do 25  26-45  46-65  powyżej 65 

 2. Płeć:
 K  M

Ankieta

Ankietę po wypełnieniu prosimy wyciąć i złożyć w puszce wystawio-
nej na parterze w UM Wołomin. Ankieta dostępna jest również w wersji 
elektronicznej pod adresem http://www.ankietaplus.pl/s/31193ANY. 
Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy! Dodatkowe uwagi lub pytania 
prosimy kierować na adres andrzej.ptaszynski@wolomin.org.
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