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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 
(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 informacyjny 
podatki i opłaty
(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

Druk
ArtDruk – Kobyłka

Szanowni Państwo,

dla wielu z Was i Waszych dzieci 

rozpoczęły się długo wyczekiwane 

wakacje. To czas urlopów i wypo-

czynku, który jest tak bardzo po-

trzebny, by móc powrócić do swo-

ich obowiązków ze zdwojoną siłą 

i entuzjazmem. Już jest i działa Wo-

łomińska Plaża Miejska, która zosta-

ła zrealizowana w ramach zeszło-

rocznego budżetu obywatelskiego. 

Serdecznie zapraszam wszystkich 

mieszkańców na leżakowanie i gril-

lowanie na teren Ośrodka Sportu 

i Rekreacji Huragan. 

A skoro o budżecie obywatelskim 

mowa, czy zastanawialiście się już 

Państwo na co wydacie nasz milion 

złotych? Zachęcam gorąco do skła-

dania wniosków do Wołomińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na rok 

2017. Mamy na to czas do 20 lipca. 

Każdy, najbardziej szalony pomysł 

ma szansę, o ile można go uznać za 

zadanie własne gminy. Uruchomili-

śmy specjalną aplikację internetową 

naszbudzet.wolomin.org, dzięki któ-

rej możecie Państwo składać wnio-

ski i głosować na wybrane projekty 

przy użyciu komputerów, tabletów 

i smartfonów.

Z początkiem lipca korzystamy 

już z nowych peronów na stacji Wo-

łomin i na uruchomionej po prze-

rwie stacji Wołomin Słoneczna. Do 

czasu oddania do użytku przejść 

podziemnych udostępnione są 

tymczasowe dojścia do peronów. 

W zeszłym tygodniu odbyły się te-

sty nowych torów, po których, jak 

zapowiadają przedstawiciele Kolei 

Mazowieckich, będą jeździć nowo-

czesne pociągi.

Z końcem czerwca odbyła się se-

sja absolutoryjna, na której odczy-

tano pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej nt. wykonania 

budżetu w 2015. Cieszę się, że or-

gan, który jest najbardziej meryto-

ryczny, jeśli chodzi o ocenę kwestii 

fi nansowych w gminie, taką pozy-

tywną opinię nam wystawił. I to jest 

dobry prognostyk na przyszłość.

Pozdrawiam 

i życzę udanych wakacji,

Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina

Bliżej do węzła S8

24 czerwca na konferencji prasowej 
w Radzyminie dotyczącej budowy łącz-
nika przy węźle Wołomin na trasie S8, 
burmistrzowie Wołomina i Radzymina 
oraz starosta wołomiński poinformowa-
li o uzgodnieniu stanowiska z partnerami 
społecznymi, działającymi w ramach To-
warzystwa na Rzecz Środowiska. Strony 
m.in. będą dążyć do wybudowania drogi 
635 (łącznika). Partnerzy społeczni wyco-
fają skargi i odwołania w toczących się po-

stępowaniach administracyjnych. Samorzą-
dy zobowiązały się do poprawy istniejącej 
infrastruktury drogowej w Nowym Jankowie 
i w Czarnej, w tym do wykonania chodnika 
i nakładek asfaltowych w Nowym Janko-
wie, a także w ulicy Gościniec, biegnącej 
także przez Czarną. Gmina Radzymin zo-
bowiązała się również do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Nowym Jankowie.
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Idę na plażę... w Wołominie!

To nie żart. Mimo „braku dostępu do mo-
rza” pierwszego dnia wakacji w naszym 
mieście otwarto plażę miejską. Skąd taki 
pomysł? Jest to realizacja jednego ze 
zwycięskich projektów zeszłorocznego 
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Z zaplanowanych środków powstał teren 
rekreacyjny, w skład którego wchodzą: 
piaszczysta plaża, deszczownica, trawnik 
ze słomianymi parasolami i meblami wy-
poczynkowymi, leżaki, parkiet do tańca, 
boisko do badmintona. 

Wbrew sceptycznym komentarzom i pyta-
niom o sens przedsięwzięcia, okazuje się, 
że projekt broni się sam. Wieczorem w dniu 
otwarcia z plaży korzystało ponad 80 osób. 
Dla rodzin z dziećmi, osób nieposiadają-
cych działki czy ogródka jest to doskonała 
plażowa alternatywa. Teren jest ogrodzony, 
po zmroku oświetlany kolorowymi lampka-
mi. Wstęp na plażę i korzystanie ze sprzętu 
jest całkowicie BEZPŁATNE. Zapraszamy 
w dni robocze w godzinach 9.00-21.00, 
w weekendy 9.00-22.00.

fot. Dron.wwl
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Umowa na przesiewowe badania USG 

małych brzuszków podpisana
1 lipca ruszył w Wołominie pilotażowy program przesiewowych 
badań USG małych brzuszków. Projekt zakłada wykonanie 100 
badań USG układu moczowego u dzieci po 3 miesiącu życia, 
urodzonych w 2016 roku i zamieszkałych na terenie gminy 
Wołomin, u których nie stwierdzono wad układu moczowego 
w okresie prenatalnym.

W poprzednim numerze informowaliśmy 
Państwa o ogłoszonym pod koniec maja 
konkursie na realizację działania pn. 
„Pilotażowe przesiewowe badania 
USG małych brzuszków”. Ofer-
tę złożył jeden podmiot leczniczy, 
a komisja konkursowa zaopiniowała 
ją pozytywnie. Realizację działania po-
wierzono Przychodni DEKAMED Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Dorota Brogosz-Kuc i Krzysztof Kuc 
z Wołomina. 

Badania USG będą wykonywa-
ne w siedzibie przychodni przy 
ul. Lipińskiej 99 w Wołominie w każ-
dy wtorek w godzinach 11.00-17.00 
i potrwają do 31 grudnia 2016 roku. 
Informacje o możliwości kierowania 
dzieci na badania USG trafi ą do 
wszystkich placówek Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej z terenu gminy. 
Przychodnia wyśle również listy 
i smsy zapraszające na badanie.

Podstawowym celem podjętej inicjatywy 
jest szybsze wykrycie chorób układu mo-

czowego oraz zwiększenie świado-
mości wśród rodziców niemowląt. 
Badanie USG małych brzuszków 
nie jest wykonywane obowiązkowo 
po urodzeniu dziecka i nie jest też 
refundowane przez NFZ. Badanie 
jest bezbolesne i może przyspie-

szyć wykrycie wielu problemów, 
a co za tym idzie pozwolić na włą-
czenie leczenia w okresie, kiedy 
zmiany chorobowe można zatrzy-

mać lub wręcz całkowicie od-
wrócić. U maluszków problemy 
w pracy układu moczowego 
często objawiają się słabszym 
przyrostem masy ciała, niechę-
cią do jedzenia, niepokojem, 
przedłużającą się żółtaczką, 
problemami przewodu pokar-
mowego np. kolkami, ulewa-

niem, wymiotami czy gorączką. 

Wołomin gospodarzem 

posiedzenia Związku Miast Polskich
Zarząd Związku Miast Polskich obradował 17 czerwca w Woło-
minie. Podczas posiedzenia zapadły ważne decyzje związane 
m. in. z projektem ustawy o zamówieniach publicznych oraz no-
welizacją ustawy o działalności leczniczej. 

Podczas posiedzenia Zarząd ZMP 
przedstawił informację o stanie prac nad 
nowymi projektami na najbliższe lata 
oraz zajął się zaopiniowaniem projek-
tów ustaw i rozporządzeń. Wiele emocji 
wzbudziła uchwalona już przez Sejm 
RP ustawa o działalności leczniczej, 
która zakłada m.in. coroczne pokrywa-
nie przez samorząd – jako organ zało-
życielski – strat fi nansowych placówek 
zdrowotnych, w tym szpitali. Zapisy te 
uznano za niedopuszczalne i w efekcie 
ZMP wystosował pismo do Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy z prośbą o niepod-
pisywanie ustawy z 10 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o działalności leczni-
czej oraz o skierowanie do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku w sprawie zba-
dania zgodności tej ustawy z Konstytucją 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedstawiciele ZMP odwiedzili Cen-
trum Informacji Turystyczno-Historycznej 
w Ossowie i złożyli kwiaty na Cmentarzu 

Poległych 1920 roku. Posiedzenie Zarzą-
du ZMP, w którym uczestniczyło blisko 
30 burmistrzów i prezydentów z całej 
Polski, poprzedziła konferencja prasowa 
w Urzędzie Miejskim z udziałem Zygmun-
ta Frankiewicza – prezesa Zarządu ZMP 
– prezydenta Gliwic, Andrzeja Porawskie-
go – dyrektora Biura ZMP oraz Elżbiety 
Radwan – burmistrza Wołomina, Jerzego 
Mikulskiego – prezesa ZEC, Pawła Solisa 
– prezesa PWiK. 

Rusza Parkogranie
9 lipca, godz. 20.00, skwer im. Bohdana 
Wodiczki, ul. Moniuszki 
Pierwszy z cyklu koncertów w ramach 
letniego Parkogrania zagra Manoid. „Ma-
noid” to maszyna, która aby wyrażać 
emocje wykorzystuje zera i jedynki, ukła-
dy scalone oraz generatory dźwięków 
i szumów. Tworzy dźwięki, przetwarza, 
komponuje. Realizuje nagrania studyjne. 
Manoid pochodzi z Podlasia i tworzy mu-
zykę z pogranicza electronic/techno/expe-
rimental. Cechuje ją minimalizm – ważny 
jest każdy dźwięk.
Kolejne koncerty Parkogrania odbędą się 
16 lipca i 27 sierpnia (szczegóły pojawią 
się na stronach MDK i facebooku Urzędu 
Miejskiego). Wstęp wolny.

Powstanie Warszawskie 
– rekonstrukcja
1 sierpnia, godz. 20.00, kościół Matki Bo-
żej Częstochowskiej, ul. Kościelna 54
Obchody 72. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego rozpocznie msza 
św. w kościele Matki Bożej Częstochow-
skiej. W ramach uroczystości w Wołominie 
planowana jest rekonstrukcja pierwszych 
chwil Powstania Warszawskiego.

Budujemy budy 
– akcja charytatywna 
dla podopiecznych Fundacji 
Zwierzaki w Potrzebie
20 sierpnia, godz. 14.00, teren starego ba-
senu przy ul. Broniewskiego 9
Podczas akcji charytatywnej Fundacja 
Zwierzaki w Potrzebie zbierać będzie 
fundusze na podopiecznych. Fundacja 
powstała w grudniu 2010 roku, ale oso-
by z nią związane od dawna pomagają 
zwierzętom. Jest to odpowiedź na wciąż 
rosnący problem bezdomnych zwierząt na 
terenie powiatu wołomińskiego.

„Bajki na Górkach”
– czytamy najmłodszym
Od 6 lipca, we wszystkie letnie środy 
o godz. 11.00  w „Domu nad Łąkami” 
w Muzeum im. Zofi i i Wacława Nałkow-
skich w Wołominie, dzieci i rodzice będą 
mogli spotykać się na wspólnej zabawie 
i lekturze. Wstęp wolny.

Teatr w plenerze
W sierpniu na skwerze im. Bohdana Wo-
diczki planowany jest plenerowy spektakl 
teatru PATATAJ „Wsio jakoby tacy somi”. 
Termin, który jest właśnie ustalany, zosta-
nie podany na stronach MDK i facebooku 
Urzędu Miejskiego.
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Już 12 lipca najlepsi kolarze z całego świata przejadą ulicami 
Wołomina w ramach 73. wyścigu Tour De Pologne.

Tour De Pologne 2016

Tour de Pologne „Szlakiem historii” roz-
pocznie się w Radzyminie. Pierwszego dnia 
zmagań kolarze pokonają 135 kilometrów, 
przejadą także ulicami Wołomina. Peleton 

wjedzie do naszej gminy od strony sołectwa 
Czarna, a następnie pomknie Wiosenną, 
Średnią i Armii Krajowej do przejazdu w Ko-
byłce. Dalej drogą 634 do Warszawy.

Główna część etapu to trudne technicznie 
kryterium uliczne w Warszawie – 8 rund po 
13,8 km każda. Peleton pojawi się między 
innymi na Krakowskim Przedmieściu, No-
wym Świecie, w Alejach Ujazdowskich i Pla-
cu na Rozdrożu. Na trasie znajdują się dwie 
górskie premie na ul. Karowej i Agrykoli oraz 
lotna premia na Pl. Trzech Krzyży. Meta znaj-
dować się będzie na Placu Teatralnym.

Obchody 96. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej pod patronatem 
honorowym Prezydenta RP

Tegoroczne obchody zwycięskiej Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku w powiecie 
wołomińskim objął honorowym patrona-
tem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. W skład komitetu honoro-
wego weszli Arcybiskup Henryk Hoser, 
Minister Obrony Narodowej, Wojewoda 
Mazowiecki i Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Ofi cjalne uroczystości odbę-
dą się w niedzielę 14 sierpnia w Ossowie, 
a 15 sierpnia w Wołominie na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan zor-
ganizowany zostanie festyn letni z koncer-
tem gwiazdy wieczoru – Ewy Farnej.

14 sierpnia (niedziela) Ossów
10.00 –  modlitwa przy Krzyżu Pamięci 

ks. Ignacego Skorupki
10.45 –  odsłonięcie popiersi na Polanie 

Dębów Pamięci
11.15 –  uroczysta msza św. w kaplicy na 

Cmentarzu Poległych celebro-
wana przez JE ks. abp Henryka 
Hosera SAC

13.00 –  Apel Poległych i złożenie wieńców 
na Cmentarzu Bohaterów 1920 r.

14.00 –  widowisko plenerowe – Rekon-
strukcja Bitwy Warszawskiej 
1920 r.

15.00 –  zakończenie XVI Mistrzostw Pol-
ski Formacji Kawaleryjskich 

15.00-18 .00 – piknik historyczny (przy 
Samorządowej Instytucji Kultury)

21.00 –  uroczysty Apel Poległych przy 
Krzyżu upamiętniającym boha-
terską śmierć ks. Ignacego Sko-
rupki

15 sierpnia (poniedziałek) Wołomin 
– OSiR Huragan
15.00 –  rozpoczęcie festynu letniego, 

w programie m.in. blok atrakcji 
dla rodzin, zumba, Jungle Step 
Studio 

19.00 – koncert grupy Power Play
20.30 – koncert Ewy Farnej

Fundusze Europejskie 
dla wołomińskich fi rm
21 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się szko-
lenie poświęcone możliwościom dofi nansowania lokalnych 
fi rm ze środków europejskich. – Na rozwój przedsiębiorstw 
w Polsce w najbliższych latach zostanie przeznaczonych łącznie 
ok. 18-20 mld euro. Zależy nam, aby jak największa część tych 
środków trafi ła do wołomińskich fi rm – tymi słowami burmistrz 
Elżbieta Radwan przywitała przedsiębiorców. Chcemy aktywnie 
wspierać lokalny biznes poprzez informowanie i szkolenia z za-
kresu pozyskiwania środków.

Na szkoleniu omówiono podstawowe in-
formacje o perspektywie fi nansowej 2014-
2020 oraz praktyczne wskazówki dotyczące 
możliwości pozyskania środków unijnych, 
w tym funduszy na działalność badawczo-
-rozwojową (prowadzenie badań, infrastruk-
tura do badań), innowacje (wdrażanie wyni-
ków prac badawczych, projekty innowacyjne 
w fi rmach) czy szkolenia i doradztwo.

Wołomińscy przedsiębiorcy otrzymali rów-
nież informacje o najbliższych naborach 
wniosków – na bezzwrotne dotacje czy pre-
ferencyjne pożyczki w ramach instrumentów 
fi nansowych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali 
materiały informacyjne w wersji elektronicz-
nej. Dowiedzieli się również, gdzie szukać 
dodatkowej wiedzy oraz wsparcia przy skła-
daniu wniosku o dofi nansowanie, czy rozli-
czaniu dotacji. W ramach dalszych działań 

planowane jest uruchomienie specjalnego 
newsletter’a dla wołomińskich przedsiębior-
ców, aby mogli dowiadywać się na bieżąco 
o szkoleniach, naborach lub innych dzia-
łaniach skierowanych dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Spotkanie zorganizowane przez Wydział 
Planowania i Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych w Urzędzie Miejskim poprowa-
dzili: Agnieszka Pogorzelska oraz Przemy-
sław Lewandowski z Centralnego Punktu 
Informacyjnego w Warszawie.

Po wakacjach planowane są kolejne spo-
tkania informacyjne skierowane nie tylko do 
przedsiębiorców. Szczegółowe informacje 
będzie można znaleźć na stronie www.wolo-
min.org oraz na ofi cjalnym fanpage’u gminy.

Wydział Planowania i Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych

pok. 220, tel. 22 763 30 88
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Wołomiński Budżet Obywatelski

Co to jest 
Wołomiński Budżet Obywatelski

Wołomiński Budżet Obywatelski (WBO) 
to wydzielone środki fi nansowe w budże-
cie gminy Wołomin, przeznaczone na 
realizację projektów zgłoszonych i wybra-
nych przez mieszkańców gminy. Burmistrz 
Wołomina przeznaczyła na ten cel milion 
złotych.

Zgodnie z regulaminem WBO 2017 kwota 
główna została podzielona na następujące 
kategorie:

•  na projekty inwestycyjne zlokalizowane 
na terenie szkolnym przeznaczono łączną 
kwotę 240 tys. zł

•  na projekty inwestycyjne pozostałe 
przeznaczono łączną kwotę 560 tys. zł

•  na projekty miękkie zlokalizowane 
na terenie szkoły przeznaczono łączną 
kwotę 60 tys. zł

•  na projekty miękkie (społeczne) pozostałe 
przeznaczono łączną kwotę 140 tys. zł

Wołomiński Budżet Obywatelski 
2017 krok po kroku

Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
informacje dotyczące WBO 2017. Prezen-
tujemy kolejne etapy – od pomysłu, przez 
przygotowanie i złożenie wniosku, aż do 
gotowego projektu poddanego głosowaniu 
mieszkańców. Więcej informacji i regulamin 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org 
oraz www.naszbudzet.wolomin.org.

Etap 1 – POMYSŁ

Projektodawcą może być osoba miesz-
kająca na terenie gminy Wołomin, która 
ukończyła 16 lat (najpóźniej w dniu 20 lip-
ca 2016 roku).

Dobry pomysł to połowa sukcesu. Należy 
jednak pamiętać, że zgłoszony projekt może 

zostać sfi nansowany w ramach WBO, jeżeli 
stanowi zadanie własne gminy i jest 
możliwy do realizacji w trakcie jedne-
go roku budżetowego. Trzeba także mieć 
na uwadze kategorię zgłaszanego projektu:

–  jeżeli projekt zakłada budowę jednego lub 
więcej trwałych obiektów np. chodnika, 
oświetlenia ulicznego, ławek, skweru itp., 
jest to projekt inwestycyjny i jego war-
tość brutto nie może przekroczyć 100 tys. zł; 

–  jeżeli projekt dotyczy wydarzeń kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych lub innych 
niepowodujących budowy trwałych obiek-
tów, jest to projekt miękki i jego wartość 
brutto nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Pamiętaj – do Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego nie można zgłaszać 
projektów, które:
–  zakładają wyłącznie wykonanie doku-

mentacji projektowej;

–  zakładają wykonanie jednego z elemen-
tów realizacji projektu, który będzie wy-
magał kontynuacji w następnych latach;

–  nie są możliwe do wykonania w trakcie 
jednego roku budżetowego;

–  kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub 
wskazanymi do realizacji przez Gminę 
Wołomin i są wpisane do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wołomin; 

–  są sprzeczne ze Strategią Rozwoju Gminy 
Wołomin.

Etap 2 – OPRACOWANIE

Jeżeli wiesz, do jakiej kategorii nale-
ży zaproponowany przez Ciebie projekt, 
możesz przejść do jego opracowania. 
W tym celu należy wypełnić Formularz 
zgłoszeniowy projektu. Polecamy go 
w wersji interaktywnej (na komputery, 
tablety i smartfony), który jest dostępny 
na stronie www.naszbudzet.wolomin.org. 
Jest również możliwość pobrania formu-

larza w wersji papierowej w Punkcie In-
formacyjnym Urzędu Miejskiego (parter). 

Ważne jest, aby oszacować realnie 
wszystkie koszty związane z realizacją 
projektu.

Jeżeli masz problem z wypełnieniem 
formularza, to możesz liczyć na pomoc 
urzędników. Powołano specjalny zespół 
zadaniowy, który udzieli wsparcia informa-
cyjnego w przygotowaniu projektu. Więcej 
informacji na stronie internetowej oraz pod 
numerem telefonu 22 763 30 74.

Etap 3 – 
UZYSKANIE ZGÓD I POPARCIA

Do wypełnionego formularza zgłosze-
niowego projektu należy dołączyć zgodę 
dysponenta terenu, a w przypadku loka-
lizacji projektu na terenie jednostek organi-
zacyjnych gminy Wołomin, dołączyć także 
zgodę zarządcy terenu. 

Masz już zgody – super! Teraz potrzebu-
jesz już tylko zebrać minimum 25 podpi-
sów mieszkańców gminy, którzy popierają 
Twój projekt na liście osób popierają-
cych projekt (której wzór stanowi załącz-
nik do regulaminu). Wypełnioną listę należy 
dołączyć do składanego projektu.

W przypadku, gdy osoba zgłaszająca 
projekt jest niepełnoletnia, do zgłoszenia 
należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego. 

Projekty można składać

do 20 lipca
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Etap 8 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Lista projektów rekomendowana do 
realizacji, na podstawie wyników głoso-
wania mieszkańców gminy Wołomin zo-
stanie podana do publicznej wiadomości 
do 16 września 2016 r. Poprzedzi ją pu-
blikacja tzw. listy rankingowej, która zawie-
rać będzie dokładne wyniki głosowania, 
czyli ile głosów uzyskał dany projekt.

Etap 6 – PROMOCJA

Urząd Miejski opublikuje listę projektów, 
które zostaną poddane pod głosowanie. 
Za promocję projektu odpowiedzialny jest 
Projektodawca we własnym zakresie. Liczy 
się Twoja inwencja :-) Można skorzystać 
również ze spotkań promocyjnych organi-
zowanych przez Urząd Miejski.

Etap 7 – GŁOSOWANIE

Głosowanie będzie odbywać się od 29 
sierpnia do 12 września 2016 r. przy po-
mocy interaktywnej aplikacji na kompute-
ry, tablety i smartfony (moduł głosowania 
zostanie uruchomiony 29.08.2016 na stro-
nie www.naszbudzet.wolomin.org) oraz za 
pomocą tradycyjnych, papierowych kart 
do głosowania. Miejsca do głosowania zo-
staną ogłoszone przed 15 sierpnia. Sam 
zdecydujesz, z której formy głosowania 
skorzystasz.

Etap 4 – ZGŁOSZENIE PROJEKTU

Twój autorski projekt do realizacji w ra-
mach WBO 2017 możesz zgłosić w terminie  
do 20 lipca 2016 roku. 

Pamiętaj, żeby formularz był kompletny 
i zawierał niezbędne załączniki! 

Etap 5 – WERYFIKACJA

Zgłoszone projekty podlegają weryfi kacji 
formalnej i merytorycznej. W przypadku 
stwierdzenia braków uniemożliwiających 
weryfi kację urzędnicy mogą zwrócić się do 
Projektodawcy o uzupełnienie wniosku. Na 
uzupełnienie wniosku Projektodawca bę-
dzie miał wówczas 5 dni. Jeśli urzędnicy 
nie otrzymają w tym czasie potrzebnych 
informacji, projekt zostanie zweryfi kowa-
ny negatywnie i nie trafi  pod głosowanie. 
Wszystkie projekty zweryfi kowane pozytyw-
nie i negatywnie zostaną podane do pu-
blicznej wiadomości. 

Harmonogram Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Lp. Opis czynności Termin

1 Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców od 28 czerwca do 20 lipca 2016 r.

2 Weryfi kacja zgłoszonych projektów do 5 sierpnia 2016 r.

3 Ogłoszenie listy projektów zweryfi kowanych pozytywnie do 5 sierpnia 2016 r.

4 Ogłoszenie listy projektów zweryfi kowanych negatywnie do 5 sierpnia 2016 r.

5 Możliwość wycofania projektu przez Projektodawcę do 12 sierpnia 2016 r.

6 Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie do 29 sierpnia 2016 r.

7 Działania promocyjne od 29 sierpnia do 12 września 2016 r.

8 Głosowanie od 29 sierpnia do 12 września 2016 r.

9 Ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej) do 14 września 2016 r.

10 Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji do 16 września 2016 r.

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy kolejną edycję Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego dedykowanego 

Państwu – Mieszkańcom i Mieszkankom miasta i gminy Wołomin, którzy chcą aktywnie 
zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Bardzo mnie cieszy Państwa troska o poprawę wa-
runków i jakości życia oraz zaangażowanie w proces zarządzania środkami publicznymi. 
Mam również nadzieję, że WBO będzie okazją do realizacji ciekawych projektów społecz-
nych, takich jak lokalne inicjatywy integracyjne, szkolenia czy koncerty.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zadecydujemy wspólnie o przeznacze-
niu miliona złotych. Jestem przekonana, że będą to dobrze wydane pieniądze!

Burmistrz WołominaBurmistrz Wołomina

skiego 2017

Termin

naszbudzet.wolomin.org
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Gdzie powinienem 
zgłosić wycinkę drzew? 
Skąd mogę pobrać wniosek 
i gdzie go złożyć? 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunię-
cie drzew lub krzewów należy złożyć w Kan-
celarii Urzędu Miejskiego. Formularze są 
dostepne na stronie czystywolomin.pl oraz 
w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju 
303 oraz 306 (III piętro). Więcej informa-
cji można uzyskać pod numerem telefonu 
22 763 30 47 lub 22 763 30 20.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest 
jej właścicielem lub użytkownikiem wie-
czystym, do wniosku powinien dołączyć 
pisemną zgodę właściciela na usunię-
cie wnioskowanych drzew lub krzewów. 
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi 
współwłasność, należy dołączyć pisemną 
zgodę wszystkich wpółwłaścicieli. Jeżeli 
wnioskodawca występuje w imieniu fi rmy, 
wówczas załącza kopię wypisu z KRS lub 
kopię zaświadczenia o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej.

Gdzie mogę 
zgłosić działalność 
gospodarczą?
Przedsiębiorca może zgłosić działalność 
gospodarczą w dowolnym urzędzie gminy, 
miasta, dzielnicy w Polsce. W Wołominie 
zgłoszenia można dokonać w Urzędzie 
Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańca, 
stanowiska 12, 13 – Samodzielne Sta-
nowiska ds. Ewidencji Działalności Go-
spodarczej i Koncesji. W tym celu należy 
złożyć formularz CEIDG-1, który jest jed-
nocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, 
GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. 
Wszelkie czynności związane z wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) –  prowadzo-
nej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne. 
Przy składaniu wniosku niezbędny jest do-
wód osobisty lub paszport. 

Więcej informacji pod nr tel. 22 763 30 70 
– ewidencja działalności gospodarczej, 
801 055 088 – infolinia Ministerstwa Roz-
woju oraz na stronie internetowej www.fi rma.
gov.pl, www.biznes.gov.pl.

Gdzie mogę uzyskać odpis 
z księgi wieczystej?
Wydawaniem odpisów z ksiąg wieczy-
stych zajmują się sądy. W Wołominie od-
pis z księgi wieczystej możemy uzyskać 
w Sądzie Rejonowym przy ul. Prądzyńskie-
go 3a, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. 
Więcej informacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu 22 776 41 03.

Świadomy 
Decyzji 
Mieszkaniec

ŚWIADOMOŚĆ 
To podstawowy i fundamentalny stan psy-

chiczny, w którym jednostka zdaje sobie 
sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich 
jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk 
zachodzących w środowisku zewnętrznym 
i jest w stanie na nie reagować.*

Węższym zagadnieniem jest świado-
mość społeczna – pojęcie socjologiczne 
oznaczające zbiór wyobrażeń, symboli, 
pojęć, opinii, poglądów 
i przesądów wspólnych 
dla olbrzymiej większo-
ści danej społeczności. 
Świadomość społeczna 
w szerszym znaczeniu 
obejmuje całokształt 
charakterystycznych dla 
danego społeczeństwa 
treści i formy życia du-
chowego: wyobrażeń 
rzeczywistości przy-
rodniczej i społecznej, 
czyli całość poglądów 
ideologicznych, poli-
tycznych, prawnych, re-
ligijnych, etycznych, itp. 
które  składają się na 
sposób myślenia i kul-
turę umysłową danego 
społeczeństwa. W tym 
znaczeniu świadomość 
obejmuje opinie, po-
glądy i postawy ludzi, 
właściwości psychiczne 
klas i warstw społecz-
nych, określonych grup 
etnicznych, środowisk 
zawodowych, oraz różne formy życia du-
chowego jednostek.*

DECYZJA 
Czyli postanowienie będące wynikiem 

dokonania wyboru.*

MIESZKANIEC
Osoba mieszkająca w jakimś miejscu 

w dłuższym okresie czasu.*

Słowa formuły – Świadomy praw i obo-
wiązków – wielu z nas już wypowiada-
ło w swoim życiu, inni będą je dopiero 
wypowiadać, jakaś grupa na pewno 
o nich słyszała, a jeszcze inni byli świad-
kami jak bliscy czy znajomi w chwilach 
bardzo doniosłych je wypowiadali. Czy 
jednak świadomość praw i obowiązków 
jest tak samo ważna w życiu rodziny sa-
morządowej? Świadomość praw jest zna-
na większości mieszkańcom Wołomina. 
Jako mieszkańcy mamy prawo oczekiwać 
od samorządu aby realizował zadania 
własne na najwyższym poziomie – budo-

wę ulic, chodników lub innej infrastruktu-
ry, usługi edukacyjne, oświatowe, kultu-
ralne itd., z których My Mieszkańcy mamy 
prawo korzystać, bo Wołomin To My. 
Obowiązki mieszkańca wobec samo-
rządu są również znane, tylko czasami 
zapominamy o ich wykonaniu. Z troski 
o mieszkańców idziemy z pomocą zapo-
minalskim – rozpoczynamy akcję Świa-
domy Decyzji Mieszkaniec. Akcja 
ma na celu pogłębienie wiedzy i świa-

domości mieszkańców 
Wołomina w obszarze 
obowiązków podatko-
wych wobec gminy. 
W okresie od połowy 
lipca do połowy wrze-
śnia będzie prowadzona 
akcja edukacyjna, która 
ma na celu przybliżenie 
mieszkańcom Wołomi-
na ważnych, lecz często 
skomplikowanych obo-
wiązków związanych 
z informowaniem gmi-
ny o własności gruntów 
czy budynków lub obo-
wiązków związanych 
z gospodarowaniem 
odpadami czy wreszcie 
zakupem wody i wywo-
zem nieczystości. 

Obecnie pracowni-
cy Urzędu Miejskiego 
i Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Wołominie 
prowadzą czynności 

sprawdzające wykonanie zgłoszeń doko-
nanych przez mieszkańców lub użytkowni-
ków posesji. W okresie do połowy września 
wszyscy, którzy dokonają zmian aktualizu-
jących w zakresie ww. obowiązków (do UM 
lub PWiK) bez wezwania, unikną kłopotli-
wych kontroli, które wraz z pracownikami 
jednostek organizacyjnych rozpoczniemy 
już od października 2016 r.

Lepiej zawczasu zaktualizować infor-
macje niż przechodzić długą procedurę 
administracyjną. Każdy z nas mieszkań-
ców sam dokonuje świadomego wyboru 
podejmując decyzję. Bo czy można nie 
płacić podatków i opłat na rzecz gminy? 
Na to pytanie odpowiem w następnym 
wydaniu Informatora Nasz Wołomin.

*  słownik pojęć dostępny na stronach 
www.google.pl

Marta Maliszewska
Skarbnik Gminy Wołomin

pok. 108, tel. 22 763 00 35

Lepiej zawczasu 
zaktualizować 
informacje 
niż przechodzić 
długą procedurę 
administracyjną. 
Każdy z nas 
mieszkańców 
sam dokonuje 
świadomego wyboru 
podejmując decyzję.
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ści technicznych i fi nansowych uwagi są 
uwzględniane. Dobrym przykładem zainte-
resowania mieszkańców spo tkaniami jest 
Mostówka, gdzie w rozmowach z urzędni-
kami wzięła udział niedawno ponad poło-
wa mieszkańców. Realizację przyspieszają 
także przetargi, które są ogłaszane zimą, 
na początku roku. Przy okazji generują 
oszczędności, bo zgłaszające się fi rmy bu-
dowlane potrzebują nowych zleceń, więc 
mocniej obniżają ceny. Więcej pieniędzy 
pozostaje w budżecie do wykorzystania.

POZYSKUJEMY ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

W 2015 roku przyznano gminie Woło-
min ok. 3,6 miliona złotych z funduszy ze-
wnętrznych m.in. na budowę ul. Grabicznej 
w Ossowie. To znacznie więcej niż w trzech 
wcześniejszych latach łącznie. – Obecny 
rok 2016 jest jeszcze lepszy – dodaje An-
drzej Ptaszyński, naczelnik Wydziału Pla-
nowania i Pozyskiwania Środków. – Gmina 
w pierwszym półroczu uzyskała już ponad 
6 mln złotych dotacji – dodaje z dumą.

DBAMY O FINANSE

Realizowana przez skarbnika gminy, 
Martę Maliszewską, zmiana systemu za-
rządzania fi nansami, przyniosła efekty już 
w pierwszym roku. Zamiast kilkumilionowe-
go defi cytu zaplanowanego w poprzedniej 
kadencji osiągnięto blisko 3 mln nadwyżki, 
obniżono dług gminy o ponad 13 mln zł, 
wydatki o 11 mln zł. Poprzez osiągnięte 
oszczędności przetargowe udało się zre-
alizować zamiast 37 planowanych zadań 
inwestycyjnych aż 44.

Dzięki powołaniu Zespołu do spraw win-
dykacji, już w pierwszym roku jego funkcjo-
nowania odzy skano ponad milion złotych 
od dłużników gminy Wołomin. 

OCENIAJĄ NAS POZYTYWNIE

Regionalna Izba Obrachunkowa w War-
szawie, zobligowana ustawą dokonuje 
oceny każdego rocznego sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy Wołomin. 
18 kwietnia 2016 roku RIO wydała opinię 
pozytywną, zauważając nadwyżkę fi nanso-
wą i tendencję spadkową zadłużenia gminy.

30 czerwca odbyła się sesja absoluto-
ryjna. Za uchwałą „o udzielenie absolu-
torium” głosowało 10 radnych, przeciwko 
było 12 radnych, 1 wstrzymujący się. We-
dług prawnika urzędu, Mariusza Kądziel-
skiego uchwała o udzieleniu absolutorium 
nie została podjęta. W związku z powyż-
szym kwestia absolutorium nie została 
rozstrzygnięta.

To był dobry 2015 rok

Końcówka czerwca to czas, kiedy Burmistrz Wołomina podaje 
wyniki realizacji budżetu za rok poprzedni pod publiczną ocenę.

MIESZKAŃCY SĄ NAJWAŻNIEJSI

Więcej konsultacji społecznych, godzi-
ny spędzone na rozmowach z mieszkań-
cami w urzędzie i w terenie, a wszystko 
po to, aby czuli nie tylko, że ich głos jest 
słyszalny i zauważalny, ale przede wszyst-
kim potrzebny, by miasto i gmina szybciej 
się rozwijało. Takie podstawowe zadanie 
społeczne określiła burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan i tego wymaga od siebie 
i pozostałych urzędników. Efekty są widocz-
ne. Rok obecny ma dzięki temu rekordowe 
inwestycje, których koszt to ok. 30 mln 
złotych. Wzrasta zaufanie mieszkańców 
i przedsiębiorców do urzędników miejskich.

INWESTYCJE W DZIECI I MŁODZIEŻ

W 2015 roku zwiększono zaangażowanie 
środków w edukację szkolną i dofi nanso-
wanie zajęć sportowych. Dzieci są przy-
szłością naszej gminy. Właściwa edukacja 
i dbanie o rozwój fi zyczny procentują. Roz-
poczęto budowy sal gimnastycznych przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Piłsud-
skiego w Wołominie oraz przy Szkole Pod-
stawowej w Czarnej.

CYKL DWULETNI

Działania przemyślane są bardziej efek-
tywne. Wprowadzenie w gminie gospo-
darskiego zarzą dzania, nad którym czuwa 
zastępca burmistrza Edyta Zbieć, przyspie-
szyło inwestycje. Wprowadzono cykl dwu-
letni realizacji inwestycji. – Generalnie pro-
jektujemy i rok później budujemy – mówi 
Bożena Kucharczyk, naczelnik Wydziału In-
westycji. Każda np. budo wa drogi, konsul-
towana jest wcześniej z mieszkańcami, 
którzy zgłaszają uwagi. W miarę możliwo-

Ulica Partyzantów po przebudowie.

Rekultywacja zbiornika w parku 
przy Muzeum im. Zofi i i Wacława Nałkowskich w Wołominie.

Nowa sala gimnastyczna w Czarnej.
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Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zakończył swoją tegoroczną działal-
ność 16 czerwca podczas uroczystej gali 
w Miejskim Domu Kultury. Wszyscy absol-
wenci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
róże. Część ofi cjalną zakończył koncert 
Wojciecha Urbanowskiego. Inauguracja 
kolejnego roku akademickiego naszych 
seniorów już 6 października.

Mieszkańcy osiedla Sławek bawili się 
wspólnie 18 czerwca na polance przy 
ul. Złotej w Wołominie. Sąsiedzki piknik 
Imieniny Sławka obfi tował w wiele atrak-
cji dla małych i dużych Wołominiaków. Były 
koncerty w wykonaniu Szkoły Muzycznej 
w Wołominie, Andrzeja Jaworskiego, ze-
społu Kadilak i Strefy 50. Bajkę afrykańską 
„Dlaczego słońce i księżyc świecą na nie-
bie” przedstawił Teatr Wariacja. Nie zabra-
kło balonów, dmuchanego placu zabaw, 
pokazu baniek mydlanych, stoisk z zabaw-
kami, słodyczami i grilla. Rozegrano mecze 
Bumper Balli, zaprezentowano pokazy ka-
rate i zumby oraz zajęcia FIT&JUMP, czyli 
skakanie na trampolinach.

W drodze 
na olimpijskie 
i paraolimpijskie szczyty

Grant w wysokości 20 tys. zł 
otrzyma Fundacja Akademia 
Integracji Praca, Edukacja, 
Sport z Wołomina w ramach 
wygranej w konkursie Fun-
dacji Aviva „To dla mnie waż-
ne”. Konkurs ponownie udo-
wodnił, jak mocno wspólny 
cel – spełnianie marzeń naj-
młodszych, jednoczy lokal-
ną społeczność. Inicjatorom 
i głosującym gratulujemy!

Zgłoszona przez wołomińską funda-
cję inicjatywa: „W drodze na olimpijskie 
i paraolimpijskie szczyty” zdobyła w inter-
netowym plebiscycie 10 640 głosów, co 
uplasowało ją na 3 miejscu. Podobnie jak 
w roku ubiegłym projekt został doceniony 
przez jury konkursu, w którym zasiadali 
m.in. Małgorzata Kożuchowska i Jasiek 
Mela. Dzięki wygranej podopieczni Fun-
dacji Akademii Integracji będą mogli kon-
tynuować zajęcia z szermierki z użyciem 
profesjonalnego sprzętu. Projekt cieszy 
się dużą popularnością, a dzięki swojej 
innowacyjnej formie, zakładającej wspól-
ne ćwiczenia dla dzieci pełno i niepeł-
nosprawnych, zapewnia nie tylko rozwój 
fi zyczny. Uczestnicy uczą się tolerancji 
i aktywnego spełniania własnych marzeń. 
Od 2016 roku startują także w zawodach 
organizowanych przez Polski Związek 
Szermierczy odnosząc pierwsze sukcesy. 
Życzymy kolejnych i startu na Igrzyskach 
Olimpijskich i Paraolimpijskich!

Zdecyduj do kogo trafi  
grant – wygrana OREW 
w Wołominie

Nagroda 5 tys. zł to wygrana 
w akcji „Zdecyduj do kogo 
trafi  grant” organizowanej 
przez Fundację Kronenberga 
przy Banku Citi Handlowy.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy działający przy Polskim Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Wołominie rywalizował 
z dwoma placówkami – z Piaseczna i Po-
znania. Jednak to nasza lokalna społecz-
ność wykazała się największą aktywnością 
i zaangażowaniem, a rekordowa liczba udo-
stępnień na profi lach Twitter i Facebook za-
owocowała wygraną dla niepełnosprawnych 
dzieci. Cieszymy się, że nasz Wołomin ma 
tak aktywnych i prospołecznych mieszkań-
ców, wszystkim dziękujemy i gratulujemy!

Wołomiński OREW działa od 1995 roku, 
a jego powstanie było odpowiedzią na po-
trzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Wychowankami są dzieci i młodzież w wie-
ku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głę-
bokim ze sprzężonymi niepełnosprawno-
ściami. Celem ośrodka jest przygotowanie 
podopiecznych do pełnienia ról społecznych 
oraz autonomicznego (na miarę ich możli-
wości rozwojowych) i aktywnego dorosłego 
życia. Uczniowie objęci są terapią peda-
gogiczną, psychologiczną, logopedyczną 
i rehabilitacją, a wykwalifi kowana, twórcza 
kadra, przygotowuje indywidualne plany 
rozwoju dla każdego dziecka. Obecnie do 
ośrodka uczęszcza 32 uczniów z terenu Wo-
łomina i okolicznych gmin.

Co i gdzie buduje Zakład 
Energetyki Cieplnej w Wołominie

W lipcu i sierpniu zaplanowano prace 
budowlane polegające na:
–  rozpoczęciu etapu 1 zadania pt. Wy-

miana kanałowej sieci ciepłowniczej na 
nowoczesną sieć preizolowaną DN80-
-DN200 wraz z przyłączami do budyn-
ków przy ul. Mieszka I 6, 8 i 9 oraz 
ul. Kościelnej 58, 60, 62 – kolonia D na 
os. Niepodległości,

–  przebudowie przyłącza sieci ciepłowni-
czej do budynku przy ul. Orwida 22,

–  budowie przyłącza sieci ciepłowniczej 
do budynku przy ul. Legionów 32, 
ul. Kościelnej 3, ul. Wileńskiej 51 (etap II) 
oraz ul. Kościuszki 28,

–  budowie nowej sieci ciepłowniczej 
w kierunku ul. Geodetów oraz al. Armii 
Krajowej,

–  dostawie oraz montażu węzłów ciepl-
nych do budynku usługowo-handlowego 

przy ul. Geodetów 2 w Wołominie,
–  remoncie sieci ciepłowniczej oraz wę-

złów cieplnych wg przyjętego planu re-
montowego – ul. Lipińska, ul. Sportowa 
i ul. Kościuszki.
Oprócz ww. robót ZEC w okresie letnim 

przewiduje wykonanie remontów infra-
struktury ciepłowniczej na sieci cieplnej 
(m. in. w ul. Lipińskiej, Kościuszki oraz 
Sportowej) i wykonanie ekspertyzy tech-
nicznej komina pod kątem oceny stanu 
technicznego.

17 sierpnia od godz. 7.00 do 18 sierpnia 
do godz. 14.00 planowane jest zatrzyma-
nie ciepłowni w związku z montażem do-
datkowej pompy obiegowej. W tym dniu 
nie będzie dostępna ciepła woda.

ZEC
WOŁOMIN

Fani polskiej motoryzacji spotkali się 
18 czerwca na Wielkim Spocie Fan’a 
126p – Wołomin 2016. Popularne i przez 
wszystkich lubiane „Maluchy” można było 
podziwiać na Placu 3 Maja, skąd przeje-
chały paradą przez Wołomin do ośrodka 
Mainevent w Rasztowie. Rywalizowano 
w konkurencji przejazd po torze na czas, 
przyznano także nagrodę za najładniejsze-
go malucha i nie-malucha. Było kolorowo 
i klimatycznie. 
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Cudze chwalicie... 
Szlak pieszo-rowerowy 
z Wołomina do Ossowa

Jeśli jeszcze któremukolwiek z pasjonatów spacerów, biega-
nia lub wycieczek rowerowych nie udało się dotrzeć na dzia-
łający od grudnia zeszłego roku szlak z Wołomina do Ossowa, 
to korzystając z letniej pory roku zachęcamy do wycieczek.

Szlak rozpoczyna się przy granicach 
miasta Wołomin, przy lesie na przedłuże-
niu ul. Legionów (stamtąd należy kierować 
się do ul. Przepiórczej/róg Granicznej, da-
lej według strzałek białych i czerwonych 
namalowanych na drzewach). Trasa szlaku 
biegnie częściowo przez tereny Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
otulinę rezerwatu przyrody Grabicz, a koń-
czy się w historycznej i bogatej w walory 
przyrodnicze miejscowości Ossów, przy 
siedzibie Zespołu Szkół w Ossowie oraz 
Samorządowej Instytucji Kultury „Park 
Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy War-
szawskiej 1920 roku”. Całość trasy liczy 
ok. 5 km długości, jednak na czas budo-
wy drogi Grabicznej fragment ten (długo-
ści ok. 1 km) jest wyłączony z ruchu. 

Wycieczka szlakiem z Wołomina do 
Ossowa jest nie tylko przyjemna (w upal-
ne dni na leśnych ścieżkach panuje przy-
jemny cień), ale również pouczająca. Na 
trasie szlaku znajduje się 10 tablic dydak-
tycznych opisujących lokalną fl orę i faunę, 
a przy odrobinie szczęścia można zaob-
serwować przedstawione na nich zwierzę-
ta (np. wiewiórki, zaskrońce) oraz usłyszeć 
charakterystyczny dźwięk wydawany przez 
ptaka z gatunku bąk.

Projekt „Szlakiem pieszo-rowerowym 
z Wołomina do Ossowa” został dofi -
nansowany z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 7597,40 zł.

Wydział Ochrony Środowiska
pok. 303, tel. 22 763 00 18

Co i gdzie buduje Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji

W lipcu i sierpniu zaplanowano 
roboty budowlane polegające na:
–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w ul. Sportowej i ul. Fieldorfa na 
odcinku od istniejącej sieci w ul. Fieldorfa 
do ul. Korsaka w Wołominie,

–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Wołomińskiej na odcinku od istnie-
jącej sieci w ul. Legionów do wysokości 
dz. ew. nr 22/10 obr. 37 w Wołominie,

–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w al. Niepodległości na odcinku od ist-
niejącej sieci na dz. ew. nr 34 obr. 31 
do wysokości dz. ew. nr 70 obr. 35 
w Wołominie (przejście przez projekto-
wane rondo na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja),

–  rozbudowie awaryjno-przewałowej pom-
powni ścieków na terenie przepompowni 
ścieków sanitarnych Gryczana,

–  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Podleśnej w Wołominie,

–  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Katowickiej w Wołominie,

–  budowie sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej w drodze dojazdowej do 
ul. Kresowej w Wołominie,

–  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sasina w Wołominie,

–  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Rubinowej w Majdanie.

Rozpoczną się również prace 
wykonawcze przy: 
–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

w drogach dojazdowych do ul. Azaliowej 
w Duczkach wraz z budową przepom-
powni ścieków,

–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w drodze dojazdowej do ul. Myśliwskiej 
w Duczkach,

–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Mińskiej w Majdanie,

–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Mokrej w Zagościńcu,

–  budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w drodze dojazdowej do ul. Piaskowej 
w Lipinkach wraz z budową przepom-
powni ścieków.

Ponadto PWiK wykonuje przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej w ramach programu 
„Buduj z PWiK”; brakujące odgałęzie-
nia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 
w ulicach przeznaczonych do „asfalto-
wania” oraz przyłącza wodociągowe do 
nowo wybudowanych sieci.

Około 40 psów i ich właścicieli z rodzina-
mi wzięło udział w pikniku Mój pies jest 
super, który odbył się 19 czerwca. Poprze-
dził go przemarsz z psami z Placu 3 Maja, 
ulicą Daszyńskiego i Mariańską na plac po 
starym basenie. Były konkursy i zabawy 
z udziałem pupilów i ich właścicieli, zaczipo-
wano 13 czworonogów. Fundacja Protektor 
i Zwierzaki w Potrzebie zbierała suchą karmę 
dla psów. Na pikniku można było również ku-
pić artykuły dla zwierząt i zasięgnąć porady 
u lekarza weterynarii.

Blisko 200 osób wzięło udział w tego-
rocznym Odjazdowym Bibliotekarzu. 
W upalne, niedzielne popołudnie, 19 
czerwca, rowerowy peleton wyruszył w tra-
sę już po raz trzeci. Tym razem przejechał 
ulicami Kobyłki do Manufaktury Papieru, 
a stamtąd do Hotelu Trylogia. Zwiedzano 
Muzeum Filmów Jerzego Hoffmana, mali 
piłkarze rozegrali mecz, były animacje 
i wspólne piknikowanie.
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Rusza inwentaryzacja 

wyrobów azbestowych

Rusza akcja inwentaryzacyjna wyrobów 
zawierających azbest. W lipcu i sierpniu 
pracownicy fi rmy EKOSCAN INNOWACJA 
I ROZWÓJ sp. z o. o., posiadający stosowne 
upoważnienie Burmistrza Wołomina, będą 
sprawdzać aktualność gminnej bazy danych 
azbestowych, jaką posiada gmina, skreślać 
pozycje już zutylizowane i dopisywać nowe. 
Mieszkańcy mogą również sami zgłaszać 
posiadane wyroby azbestowe wysyłając in-
formacje o miejscu i ilości na adres mailowy: 
azbest@ekoscan.pl.

Spis pozwoli na zorientowanie się w ilo-
ści wyrobów zawierających azbest znajdu-
jących się na terenie gminy oraz posłuży 
do opracowania programu ich usuwania. 
Dzięki temu możliwe będzie także wnio-
skowanie o środki fi nansowe na demontaż, 
transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. 
Przypominamy, że każdy obywatel ma co-
roczny obowiązek zgłaszania posiadanych 
wyrobów azbestowych. 

Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie 
niezbędnych informacji pracownikom fi rmy 
EKOSCAN INNOWACJA w celu wykonania 
rzetelnej i pełnej inwentaryzacji. Więcej in-
formacji na temat wyrobów zawierających 
azbest znajduję się na stronie internetowej 
www.azbest.ekoscan.pl.

Istnieje również możliwość składania 
wniosków o bezpłatny odbiór azbestu 
z posesji. Szczegółowe informacje uzyska-
ją Państwo w Wydziale Ochrony Środowi-
ska pod numerem telefonu: 22 763 30 18. 
Wnioski do pobrania na stronie interneto-
wej: www.czystywolomin.pl lub w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie.

Każdy inwestor, który planuje realizację 
nowego budynku lub rozbudowę istnieją-
cego, musi przejść ścieżkę administracyj-
ną składającą się z 3 etapów i zgromadzić 
następujące dokumenty: 

1) warunki zabudowy bądź w trybie wy-
pisu i wyrysu z planu miejscowego bądź 
w trybie indywidualnej decyzji administra-
cyjnej o warunkach zabudowy – uprawniają 
one do opracowania projektu budowlane-
go i są wydawane przez Wydział Urbanisty-
ki Urzędu Miejskiego w Wołominie,

2) pozwolenie na budowę – które upraw-
nia do rozpoczęcia budowy i jest wydawa-
ne przez Wydział Budownictwa w Staro-
stwie Powiatowym w Wołominie,

3) pozwolenie na użyt-
kowanie – które upraw-
nia do zamieszkania lub 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej w gotowym 
budynku i jest wydawane 
przez Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Wołominie. 

Dlatego też pierwsze 
kroki związane z rozpo-
częciem inwestycji budow-
lanej – a nawet jeszcze 
przed nabyciem działki 
budowlanej – powinno 
się kierować do Urzędu 
Miejskiego w Wołominie 
do Wydziału Urbanistyki, 
który pracuje w pokojach 
210 (naczelnik) i 214 (wa-
runki zabudowy). Tutaj 
właśnie można się najszybciej dowiedzieć, 
czy działka jest możliwa do zabudowy 
i w jakim zakresie. Wydział konsultuje spra-
wy mieszkańców, doradza kolejne kroki 
i informuje o obowiązujących przepisach. 

W ciągu roku wydajemy średnio 350 
decyzji administracyjnych, 150 wypisów 
i wyrysów z planów miejscowych lub stu-
dium gminy oraz 400 różnego typu za-
świadczeń, opinii i pism – niezbędnych 
w procesie inwestycyjnym. Decyzje o warun-
kach zabudowy wydawane są w terminach 
ok. 4-5 miesięcy, decyzje dla inwestycji 

celu publicznego w 2-3 miesiące; pozosta-
łe dokumenty wydajemy w terminie 1 tygo-
dnia. Ponadto w skali roku Wydział Urba-
nistyki obsługuje na miejscu ponad 8000 
interesantów oraz przeprowadza ponad 
5000 rozmów telefonicznych, udzielając 
ustnych informacji i konsultacji w sprawach 
mieszkańców. 

Drugim obszarem naszej działalności 
jest tworzenie dokumentów dla realizacji 
gminnej polityki przestrzennej – w postaci 
planów miejscowych i zmian studium Wo-
łomina. Obecnie prowadzimy 21 procedur 
planistycznych, z czego 6 jest zaawanso-
wanych: ostatnie uzgodnienia i poprawki 
przed wyłożeniem projektów planów miej-
scowych do publicznego wglądu. Trzecim, 

najmniej widocznym ob-
szarem jest konsultowanie 
spraw wewnątrz Urzędu 
Miejskiego w Wołominie 
z zakresu innych wydziałów 
i jednostek. 

O ile obsługa mieszkań-
ców i jednostek miejskich 
odbywa się na bieżąco 
tj. bez zbędnej zwłoki, to 
obszar związany z opra-
cowaniem planów miej-
scowych napotyka obec-
nie na pewne trudności. 
Na przełomie roku 2015 
i 2016 weszło w życie wie-
le nowych przepisów (m.in. 
ustawy tzw. krajobrazowa, 
o rewitalizacji, o obrocie 
gruntami rolnymi), których 
to wymogi skomplikowały 

proces planistyczny i wstrzymały dotych-
czasowe prace. Jednocześnie ścieramy się 
z merytorycznymi trudnościami związanymi 
z brakami w dokumentach wejściowych, 
problemami z uzyskaniem uzgodnień i od-
lesień oraz koniecznością pozyskania spe-
cjalistycznych opracowań towarzyszących. 
Obecnie pracujemy nad udrożnieniem tych 
procedur. 

Paweł Seweryniak
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

pok. 210, tel. 22 763 30 51

Czym zajmuje się 
Wydział Urbanistyki?

Jaka inskrypcja 
przy czołgu 
Renault FT-17?

„Bogaci Viktorią, zanurzeni 
w chwalebną przeszłość Bitwy 
Warszawskiej, o bohaterskich 

czynach synów tej ziemi 
pamiętać będziemy”

Już jesienią, przy 
wjeździe do Wo-
łomina, tuż obok 
repliki czołgu 
Renault FT-17, 
która powstaje 

w DJCHEM Che-
micals Poland S.A., stanie pamiątko-
wa tablica z wygrawerowanym napi-
sem. Autorką tekstu jest pani Joanna 
Zaniewska-Janusz, laureatka konkursu 
pt. „Zostaw po sobie ślad”, ogłoszonego 
w celu wyłonienia hasła najlepiej wyjaśnia-
jącego ideę tego przedsięwzięcia.

„Bogaci V
w chwalebn
Warszawskie

czyna
pa

w

w

Pierwsze kroki 
związane 
z rozpoczęciem 
inwestycji budowlanej 
powinno się kierować 
do Wydziału 
Urbanistyki 
w Urzędzie Miejskim

Obsługuje rocznie ponad 8000 interesantów oraz przeprowadza 
ponad 5000 rozmów telefonicznych, udzielając ustnych informa-
cji i konsultacji w sprawach mieszkańców. Każdy, kto już wybu-
dował dom wie, że urbanistyka jest jednym z najważniejszych 
wydziałów Urzędu Miejskiego.
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Dobiegają końca konsultacje społeczne 

w sprawie Zakładu Zagospodarowania Odpadami
Dobiegają końca konsultacje społeczne 

dotyczące strategii działań władz gminy Wo-
łomin w zakresie dalszego funkcjonowania 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO 
Wołomin. Konsultacje miały za zadanie włą-
czenie wszystkich zainteresowanych stron do 
wspólnego wypracowania decyzji odnośnie 
instalacji i dalszego funkcjonowania Miej-
skiego Zakładu Oczyszczania. W ramach 
konsultacji zostały przeprowadzone badania 
społeczne, które polegały m.in. na zebraniu 
w sondażach i wywiadach opinii mieszkań-
ców na temat dalszego funkcjonowania Za-
kładu. Przeanalizowano materiały archiwalne 
i wszystkie dokumenty będące w obiegu 
prawnym. Ustalono, że źródłem konfl iktu spo-
łecznego był brak dialogu inwestora (MZO) 
i ówczesnych władz gminy z mieszkańcami 
na etapie planowania inwestycji.

W ramach konsultacji została utworzona 
specjalna grupa robocza – Lokalny Komi-
tet Dialogu, w skład którego weszli przed-

stawiciele mieszkańców, radnych, organi-
zacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego. 
W okresie od marca do czerwca Komitet 
spotkał się kilkukrotnie, przede wszystkim 
aby zweryfi kować swoją wiedzę na temat 
całego procesu inwestycyjnego, ale również 
w zakresie kosztów i zasad funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami w gminie 
Wołomin, możliwych sposobów zabezpie-
czenia mieszkańców przed uciążliwościami, 
które miałby generować Zakład, czy innych 
technologii przetwarzania odpadów komunal-
nych. Członkowie Komitetu udali się również 
na wizytę do 3 innych instalacji zagospodaro-
wania odpadów, aby ocenić ich uciążliwość 
dla otoczenia. W czasie konsultacji korzysta-
no z wiedzy ekspertów, opracowań przygo-
towanych przez pracowników MZO i Urzędu 
Miejskiego. Ostatnim etapem prac Lokal-
nego Komitetu Dialogu będzie sporządze-
nie rekomendacji dla Burmistrza Wołomina 
w zakresie dalszego postępowania w spra-

wie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Starych Lipinach. Rekomendacje te zosta-
ną następnie zaprezentowane mieszkańcom 
Wołomina na otwartym spotkaniu w Miejskim 
Domu Kultury 12 lipca 2016 r. o godz. 20.00.

Stan aktualny:
•  Samorządowe Kolegium Odwoławcze od-

mówiło stwierdzenia nieważności decyzji 
nr 347/13 z dnia 25.11.2013 r. o środo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na 
rozbudowę Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów MZO Wołomin w miejscowości 
Stare Lipiny

•  w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 
trwa postępowanie w sprawie wydania po-
zwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do składowania odpadów zlokali-
zowanej w miejscowości Stare Lipiny

•  postępowanie w sprawie wydania pozwole-
nia zintegrowanego na pozostałe elementy 
instalacji zostało zawieszone.

Przypominamy, że w gminie występują 
trzy kategorie dróg publicznych, za które 
odpowiada właściwy zarządca drogi:

wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich;

powiatowe – Starosta Wołomiński, Wy-
dział Inwestycji i Drogownictwa 

gminne – Miejski Zakład Dróg i Zieleni;

Do dróg wojewódzkich należą: 
ul. 1 Maja (DW634), 
ul.  Legionów od ul. 1 Maja do stacji PKP 

Wołomin (DW628), 
ul. Szosa Jadowska (DW634), 

al.  Niepodległości od ul. 1 Maja do stacji 
PKP Wołomin Słoneczna (DW635), 

ul. Geodetów (DW635), 
ul. Witosa w Czarnej (DW635).

Do dróg powiatowych należą:
ul. Fieldorfa, 
al. Armii Krajowej, 
ul. Sasina do przejazdu kolejowego, 
ul. Lipińska, 
ul. Przejazd, 
ul. Piłsudskiego, 
ul. Radzymińska, 
ul. Boryny w Helenowie, 
ul. Chabrowa w Jankowie, 
ul. 100 lecia w Zagościńcu, 
ul.  Graniczna i Kolejowa do przejazdu kole-

jowego w Zagościńcu, 
ul. Willowa w Duczkach, 
al.  Niepodległości od ul. 1 Maja do ul. Wa-

tykańskiej, 
ul. Watykańska, 
ul. Mińska, 
ul. Wyszyńskiego, 
ul. Kasprzykiewicza, 
ul. Matarewicza, 
ul. Hallera.

Na prośbę czytelników podajemy kontakt  
do bezpośrednich zarządców dróg.

Drogi gminne 

Miejski Zakład Dróg i Zieleni 
w Wołominie 
22 761 34 80

Drogi powiatowe
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, 
Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
22 787 09 21, 22 787 05 20, 22 776 19 
40

Drogi wojewódzkie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
22 776 23 33, 22 776 40 27.

Mieszkańcy często pytają o możliwość uporządkowania, 
remontu lub przebudowy drogi, której właścicielem nie jest 
gmina Wołomin.

Gmina odpowiada za drogi gminne
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Anomalia botaniczna 

– magnolie zakwitły 

w czerwcu!

Przedstawiamy dziesięć pięknych, aktyw-
nych, Wołomińskich Magnolii, które kwitną 
w naszym mieście. Panie zostały wyróż-
nione przez mieszkańców w ramach akcji 
Fundacji ODA „100 magnolii na 100. lecie 
Wołomina”. Autorem zdjęć jest Michał Wa-
gner ze Studia Reklamy IMPRESSION.

Wołomińska Karta Seniora
Już od połowy września 2016 roku osoby powyżej 60. roku życia 
będą mogły korzystać z Wołomińskiej Karty Seniora.

30 czerwca podczas Sesji Rady Miej-
skiej podjęto uchwałę dotyczącą działań 
zmierzających do wprowadzenia Karty Se-
niora. Przez okres wakacji przygotowane 
zostaną wszystkie niezbędne dokumenty 
i projekty, które pozwolą seniorom już jesie-
nią korzystać ze zniżek i ulg oferowanych 
m.in. przez Miejski Dom Kultury w Woło-
minie, miejską pływalnię czy partnerów 
zewnętrznych. 

W gminie Wołomin mieszka ponad 6000 
osób powyżej 60. roku życia. Są to głównie 
osoby na emeryturze, rencie lub w wieku 
przedemerytalnym. Wprowadzenie Woło-
mińskiej Karty Seniora ma na celu pod-
niesienie aktywności i zwiększenie dostęp-
ności dla seniorów, m.in. w zakresie usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, 
a także kształtowanie pozytywnego wize-
runku osób starszych w społeczeństwie.

Szybka kolej miejska
Nowe perony stacji PKP Wołomin oraz nowo uruchomionej 
stacji PKP Wołomin Słoneczna od początku lipca obsługują 
ruch kolejowy Kolei Mazowieckich.

Pociągi kursują już na wydzielonych 
torach dla  ruchu lokalnego. Osobnymi 
torami będą jeździły pociągi towarowe 
i dalekobieżne. Do czasu oddania do użyt-
ku przejść podziemnych udostępnione zo-
staną tymczasowe dojścia do peronów od 
strony zachodniej. Stary peron stacji Woło-
min i tzw. szubienica przeszły do historii.

W zeszłym tygodniu, w godzinach nocnych,  
odbyły się testy nowych torów, na których 
wnikliwi obserwatorzy zauważyli szynobusy 
PESY. Wstępne plany, o których wspominają 
przedstawiciele Kolei Mazowieckich, zakłada-
ją, że być może już w przyszłym roku, także 
nowy tabor (patrz: zdjęcie) będzie obsługi-
wać podróżnych na trasie do Warszawy. 

Po zakończeniu modernizacji kolei pocią-
gi maja kursować co 10 minut w szczytach 
i co 15-20 minut poza tzw. szczytem komu-
nikacyjnym. Zdaniem Macieja Florczaka, 
specjalisty transportu aglomeracyjnego 
w ZTM, prowadzącego stronę KMWolo-
min na facebooku, jest szansa, że już od 
grudnia 2016 roku pociągi będą kursowały 
częściej niż na wielu liniach, które w innych 
aglomeracjach miejskich noszą ofi cjalnie 
status metra. 

Przypominamy, że w pociągach Kolei 
Mazowieckich możemy używać wybra-
nych biletów komunikacji miejskiej, które 
obowiązują także w autobusach czy tram-
wajach ZTM.
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Kierunek Małkinia
07.23, 08.48, 10.02, 10.40, 13.07, 14.08, 14.59, 
16.22, 17.09, 19.25, 20.24, 21.35, 22.01, 22.54

Kierunek Łochów
07.23, 08.48, 10.40, 13.07, 14.08, 14.59, 
15.59(D), 16.22, 17.09, 18.31(D)(C), 19.25, 20.24, 
21.35, 22.01, 22.54

Kierunek Tłuszcz
05.04[1], 07.23, 08.48, 10.02, 10.40, 11.15, 
12.04, 13.07, 14.08, 14.59, 15.59(D)(C), 16.22, 
17.09, 17.29, 18.31(D)(C), 19.25, 20.24, 21.35, 
22.01, 22.54, 23.32, 0.04[1]

Kierunek Wołomin Słoneczna
05.04[1], 6.10, 07.23, 08.48, 9.25, 10.02, 10.40, 
11.15, 12.04, 12.34, 13.07, 14.08, 14.59, 15.26, 
15.59(D)(C), 16.22, 16.54(C)(D), 17.09, 17.29, 17.43, 
18.31(D)(C), 18.52(D), 19.25, 19.45(D), 20.24, 21.35, 
22.01, 22.54, 23.32, 0.04[1]

Warszawa Wileńska
03.52, 04.36, 05.09, 05.39, 06.00, 06.22(D)(C), 
06.47(D), 07.12, 07.26, 
07.47[1](D)(C), 08.24, 08.50(D), 09.39, 10.04, 10.53, 
12.06, 12.44, 13.07, 13.44, 14.08(D), 14.59, 
15.50, 17.08[1], 17.43(C), 18.03(C),18.24, 19.23, 
20.05(D), 20.33, 21.39, 22.32

UWAGI
[1]  na odcinku Wołomin-Tłuszcz kursuje 

Zastępcza Komunikacja Autobusowa; 
Wołomin Słoneczna PKP – autobus zatrzyma 
się na przystanku ZTM os. Niepodległości 
przy ul. Wileńskiej; Zagościniec PKP – 
autobus zatrzyma się przy szkole 
w miejscowości Duczki

Stacja Wołomin – Odjazdy

Od 15 do 30 lipca*

Legenda:
(C)  kursuje w soboty, niedziele i święta

(D)  kursuje od poniedziałku do piątku 

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

Koleje Mazowieckie

Kierunek Małkinia
06.20[1](D)(C), 08.05, 08.58(D)(C), 11.14(D)(C), 13.05, 
14.05, 14.58(D)(C), 16.01(D)(C), 16.49(D), 17.09, 18.00, 
18.58(D)(C), 20.05, 21.05(D), 21.16(C), 21.58, 23.15

Kierunek Łochów
06.20[1](D)(C), 08.05, 08.58(D)(C), 11.14(D)(C), 13.05, 
14.05, 14.58(D)(C), 16.01(D)(C), 17.09, 18.00, 18.58(D)

(C), 20.05, 21.05(D), 21.16(C), 21.58, 23.15

Kierunek Tłuszcz
05.01[1], 06.20[1](D)(C), 07.58(D), 08.05, 08.58(D)(C), 
10.10, 11.14(D)(C), 12.08(D)(C), 13.05, 14.05, 14.58(D)

(C), 15.30(D), 16.01(D)(C), 16.32, 17.09, 18.00, 
18.58(D)(C), 19.08(D), 20.05, 20.54(D)(C), 21.05(D), 
21.16(C), 21.51(D), 21.58, 22.44, 23.15, 00.00[1]

Kierunek Wołomin Słoneczna
05.01[1], 06.20[1](D)(C), 07.58(D), 08.05, 08.58(D)(C), 
9.31(D), 10.10, 10.43[2], 11.14(D)(C), 11.38[3], 12.08(D)

(C), 12.24, 13.05, 14.05, 14.58(D)(C), 15.30(D)(C), 
16.01(D)(C), 16.14(D), 16.32, 17.09, 17.42(D), 18.00, 
18.16(D), 18.58(D)(C), 19.08(D), 20.05, 20.20(D), 
20.54(D)(C), 21.05(D), 21.16(C), 21.51(D), 21.58, 22.44, 
23.15, 00.00[1]

Warszawa Wileńska
03.51, 04.40, 05.02(D), 05.22(C), 05.24(D), 06.00, 
06.21(D), 06.37(D), 06.54, 07.03(D), 07.44(D)(C), 
08.00(C), 08.01(D), 08.36, 09.03(D)(C), 09.48(D)(C), 
10.13(D)(C), 11.11(D)(C), 12.03, 12.33, 12.43, 13.03, 
13.44(D), 14.01(D)(C), 14.34(D), 15.02(D)(C), 16.46[1], 
17.43(C), 17.46[1](C),18.03(D)(C),18.47(D), 18.58(D)(C), 
19.03, 19.56(C), 19.59(D), 20.43(D), 20.56, 21.40(D), 
22.47

UWAGI
[1]  na odcinku Wołomin Słoneczna-Tłuszcz kursuje 

Zastępcza Komunikacja Autobusowa
[2]  kursuje w dniach 15 VII, od 18 do 22 VII, 

od 25 do 29 VII
[3]  kursuje w dniach 16, 17, 23, 24, 30, 31 VII

Kierunek Małkinia
05.42[1], 07.29, 08.28, 09.30, 11.48, 12.49, 
13.58, 15.03, 16.08, 17.18, 18.14, 19.05, 20.08, 
21.08, 22.03, 23.11

Kierunek Łochów
05.42[1], 07.29, 08.28, 09.30, 11.48, 12.49, 
13.58, 15.03, 15.20(D), 16.08, 16.38(D),17.18, 
18.14, 19.05, 20.08, 21.08, 22.03, 23.11

Kierunek Tłuszcz
05.05[1](D), 05.42[1], 07.29, 08.28, 09.30, 09.49, 
11.19, 11.48, 12.40[2], 12.49, 13.58, 15.03, 
15.20(D), 15.30(C), 15.44(D), 16.08, 16.30(D), 
16.38(D), 16.48(C), 17.03(D), 17.18, 17.58(D), 18.14, 
19.05, 19.48(D)(C), 19.59, 20.08, 21.08, 22.03, 
22.38(C), 23.11, 00.08[1]

Kierunek Wołomin Słoneczna
05.05[1](D), 05.42[1], 06.04(D), 06.23, 07.00(D), 
07.05(D), 07.29, 07.46(D), 07.55(D), 08.00(C), 
08.10(D), 08.28, 09.08, 09.30, 09.49, 10.18, 
10.49(D), 11.19, 11.48, 12.23, 12.49, 13.13, 
13.58, 14.23(D), 14.31(C), 15.03, 15.20(D), 15.30(D)

(C), 15.44(D), 15.58(D), 16.08, 16.23(D), 16.30(D), 
16.38(D), 16.48(C), 16.50(D), 17.03(D), 17.18, 17.30, 
17.46(D)(C), 17.58(D), 18.14, 18.30(D), 18.40(D)(C), 
19.05, 19.48(D)(C), 19.59, 20.08, 20.38(D), 21.08, 
22.03, 22.38(C), 23.11, 00.08[1]

Warszawa Wileńska
03.53, 04.31, 04.50(D)(C), 05.06, 05.24(D), 
05.43(D), 05.54, 06.08(D), 06.18, 06.28(D), 
06.37(D), 06.47(D), 06.56, 07.10(D), 07.29(D)(C), 
07.47(D), 07.56(C), 08.07(D), 08.28, 08.57, 09.28, 
09.57, 10.16, 10.42, 11.16, 11.46, 12.07(D), 12.38, 
13.22, 14.03, 14.32(C), 14.51, 15.08, 15.23(D), 
15.47(D), 16.17(D)(C), 16.35(D), 16.57(C), 17.02(D), 
17.24(D)(C), 17.53(D),18.08, 18.30(D)(C), 19.03, 
19.16(D), 19.24(D), 19.56, 21.01, 22.03

Warszawa Zachodnia
05.30(D)(C), 06.24(D)[3](C)[4], 07.56(D), 14.59(D), 
19.24(D)

Warszawa Wschodnia
05.30(D)(C), 06.24(D)[3](C)[4], 07.56(D), 10.59[2], 
14.59(D), 19.24(D)

UWAGI
[1]  na odcinku Wołomin Słoneczna-Tłuszcz 

kursuje Zastępcza Komunikacja Autobusowa
[2]  poc. przyspieszony; poc. od W-wy 

Wschodniej do Tłuszcza zatrzymuje sie na: 
W-wa Rembertów, Zielonka, Wołomin

[3] kursuje do 31 VIII 16r. w (D)
[4] kursuje do 31 VIII 16r. w (C)

Od 1 do 14 lipca* Od 1 sierpnia do 3 września*

Huragan Wołomin w III lidze! Nasi piłkarze 29 czerwca pokonali Victorię Sulejówek 3:2 
i awansowali do III ligi. Gratulujemy!

Rozkłady jazdy 
do pobrania na 
www.mazowieckie.com.pl

fot. facebook.com/fototrafi cco
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Wołomin Color Event 

Już drugi raz, wołomińskimi ulicami przebiegli uczestnicy Biegu Kolorów. Co to takiego? Barwne święto 
radości celebrowane na całym świecie. Uczestnicy biegną ulicami miasta obsypując się kolorowym prosz-
kiem. Należy zaznaczyć, że proszek jest naturalny, nietoksyczny i łatwo usuwalny! Spontaniczną zabawę 
w trakcie najradośniejszego z biegów najlepiej ilustrują zdjęcia!
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