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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,

?????????????????

Pozdrawiam 
i życzę udanych wakacji,

ta Radwan
Burmistrz Wołomina
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Szanowni 
Państwo,

Dzieci po waka-
cjach wróciły do wy-
remontowanych bądź 
wręcz nowych szkół. 
Urzędnicy i wykonaw-
cy bardzo starali się 
zdążyć i udało się. 
Będę wciąż mocno 
inwestować w dzieci 
i młodzież, bo wiem, 
że już za kilka lat będą 
świadomie współtwo-
rzyli nie tylko naszą 
społeczność, ale i dbali 
o nas, tych nieco star-
szych.

Seniorom również 
należy się szczególna 
opieka, bo nie zawsze 
mają siły, by sami za-
troszczyć się należycie o siebie. 
Dzięki dobrej współpracy jeszcze  
w tym roku powinien rozpocząć 
funkcjonowanie Dzienny Dom Opie-
ki Senior Wigor. Wiem, że organi-
zacje senioralne już cieszą się, że 
starsi ludzie będą mieli swój „kącik”.

Kolejną pozytywną informacją jest 
13 nowych zadań inwestycyjnych, 
które wprowadziliśmy do budżetu, 
czyli przebudowę ul. Sikorskiego 
od Wileńskiej do Gryczanej, wy-
konanie dokumentacji: dla budo-
wy przedszkola na osiedlu Nie-
podległości, przebudowy ulic 
Powstańców, Ogrodowej i odcinka 
Gryczanej, budowy Jodłowej, We-
sołej, Parkowej i odcinków  Kleberga 

Będą wciąż mocno 
inwestować  
w dzieci i młodzież, 
bo wiem, że  
niektórzy z nich, 
już za kilka lat, 
będą świadomie 
współtworzyli 
nie tylko naszą 
społeczność, ale 
i dbali o nas, tych 
nieco starszych.

i Traugutta. Nowe zada-
nia są możliwe dzięki 
generowanym oszczęd-
nościom i dobrze prowa-
dzonym przetargom.

Początek września  
w gminie Wołomin to 
także czas głosowania 
na projekty mieszkań-
ców zgłoszone do Woło-
mińskiego Budżetu Oby-
watelskiego. 

Do głosowania za-
kwalifikowało się 48 pro-
jektów, z czego 33 to 
projekty tzw. inwestycyj-
ne, zakładające budowę 
trwałego obiektu. Kwota 
przeznaczona na te pro-
jekty to 800 tys. złotych. 
Pozostałe 15 projektów 
to tzw. projekty miękkie, 
które dotyczą wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i eduka-
cyjnych, na które wydamy 200 tys. 
złotych. Teraz już tylko od Państwa 
- mieszkańców gminy zależy, któ-
re ze zgłoszonych projektów zo-
staną zrealizowane w 2017 roku.  
W numerze „Naszego Wołomina” 
zamieściliśmy krótkie opisy wszyst-
kich 48 projektów Wołomińskie-
go Budżetu Obywatelskiego wraz 
z kartą do głosowania. Tak więc 
Szanowni Państwo, zapraszam do 
lektury i głosowania. Warto zmie-
niać rzeczywistość na lepszą :-)

Serdecznie pozdrawiam

Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina

T o  n o w y  p r o j e k t  s k i e r o w a n y  d o  n a s z y c h  

n a j m ³ o d s z y c h  m i e s z k a ñ c ó w ,  k t ó r y   b a z u j e  

n a  d z i e c i ê c e j  c i e k a w o œ c i .

P o p r z e z  w y k ³ a d y  i  w a r s z t a t y  t e m a t y c z n e  

r o z w i j a  p o t e n c j a ³  t w ó r c z y

i  i n te l e k t u a l ny  d z i e c i ,  by  k o r z ys t a ³ y  w  p e ³ n i  

z e  s w o i c h  t a l e n t ó w ,  w i e d z y

i mo¿liwoœci. Dzieci wezm¹ udzia³ w programach 

p o r u s z a j ¹ c y c h  w s z y s t k i e  d z i e d z i n y  n a u k i ,  

dlatego bêd¹ mia³y  szansê odkryæ swoje pasje 

oraz  doœwiadcz yæ ,  ¿e  n auk a jest  fasc ynuj¹ca,  

i n s p i r u j ¹ c a  i  p r z y d a t n a  n a  c o  d z i e ñ .

W ramach Wo³omiñskiego Uniwersytetu Dzieciêcego 

o d b y w a æ  s i ê  b ê d ¹  r a z  w   m i e s i ¹ c u  w y k ³ a d y  

w s p ó l n e  d l a  w s z y s t k i c h  m ³ o d y c h  s t u d e n t ó w  

oraz warsztaty tematyczne z podzia³em na grupy wiekowe.

11 wrzeœnia 2016  DZIEÑ OTWARTY MDK WO£OMIN

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Politechnika Warszawska, Sejm

WYCIECZKI: 

TEMATY ZAJÊÆ:

-astronomia

-archeologia

-chemia

-podró¿e

-medycyna

-¿ywa lekcja historii

-warsztaty dziennikarskie

JU¯ OD WRZEŒNIA  RUSZA NABÓR

DZIECI OD LAT  6 - 12 

Pocz¹tek zajêæ 

PA DZIERNIK 2016

KOORDYNATOR : 

IWONA STEFAÑSKA

tel. 600 882 030

ź
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Zespół Szkół nr 4

Zespół Szkół w CzarnejDobrze funkcjonująca oświata 
to nasza lokata na przyszłość

W Zespole Szkół nr 2 przy al. Armii 
Krajowej w Wołominie zrealizowano 
projekt „Łazienki szkolne na miarę XXI 
wieku”, będący jednym z zadań Wo-
łomińskiego Budżetu Obywatelskiego 
2016. W Przedszkolu nr 10 im. Misia 
Uszatka ze środków pochodzących 
z budżetu obywatelskiego, zgodnie 
z wolą mieszkańców, przeprowadzono 
generalny remont trzech łazienek. De-
cyzją burmistrza Wołomina na moder-
nizację kolejnych dwóch toalet prze-
kazano kwotę 40 tys. zł. Dzięki temu 
wyremontowano wszystkie łazienki 
w przedszkolu. W Zespole Szkół nr 4 
pomalowano korytarze, przebudowano 
recepcję. Zadbano o bezpieczne wej-
ście do szkoły i zamontowano budkę 
dla „stopka”. Wybudowano także nowy 
zjazd z ulicy Poniatowskiego.
Uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej 

już od 17 września będą mogli korzy-
stać z nowej sali gimnastycznej wraz 
z łącznikiem i dodatkowymi salami lek-
cyjnymi. Budynek sali gimnastycznej 
składa się z hali głównej oraz zaplecza 
socjalnego. W łączniku oprócz trzech sal 
lekcyjnych jest także „zerówka” z szat-
nią, gabinet lekarski i toalety. Obiekt zy-
skał również kolektory słoneczne, wenty-
lację mechaniczną nawiewno-wywiewną 
z rekuperacją. – Po wielu latach marzeń 
i oczekiwań szkoła w Czarnej doczekała 
się nowego obiektu sportowego – cieszy 
się Teresa Kowalczyk, dyrektor szkoły. 
– Uczniowie oraz miejscowa społecz-
ność będą mogli rozwijać i realizować 
swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu.

Szkoła w Starym Grabiu zyskała nowe 
szafki dla uczniów. Obecnie realizowana 
jest dokumentacja projektowa na boisko 
sportowe przy szkole. Będzie ono mia-
ło nawierzchnię poliuretanową z bieżnią 
i skocznią, będzie oświetlone i wypo-
sażone w „piłkochwyty”. W trakcie jest 
przetarg na budowę boiska sportowego 
przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Sasina 
w Wołominie. Budynek Zespołu Szkół 
nr 5 ma nową recepcję, wejście do szkoły 
i część łazienek.
– Inwestujemy w oświatę, w nasze 

dzieci i młodzież. Planujemy i reali-
zujemy nowe zadania i zapewniam, 
że będzie ich jeszcze więcej – mówi bur-
mistrz Elżbieta Radwan. – Wystąpiliśmy 

o środki na termomoder-
nizację Zespołu Szkół nr 5, Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół 
w Czarnej. Poczyniliśmy już pierw-
sze kroki, żeby wybudować dwa nowe 
przedszkola. Brak miejsc dla malu-
chów spowodowany jest zniesieniem 
obowiązku szkolnego dla sześciolat-
ków, które w znacznej mierze pozostały 

Wakacje były w szkołach czasem wzmożonych prac inwestycyj-
nych i remontowych. Zakończyła się rozbudowa w Szkole Pod-
stawowej nr 3 przy ul. Piłsudskiego w Wołominie. Uczniowie trójki 
mogą korzystać z zupełnie nowej sali gimnastycznej, szatni, maga-
zynku sprzętu sportowego, świetlicy i klatki schodowej. Cały budy-
nek zyskał nowy, estetyczny wygląd. Tak naprawdę to nowa szkoła. 
– Od 16 sierpnia do szkoły zaglądają rodzice ze swoimi pociecha-
mi, a ja z nieukrywaną radością obserwuję ich reakcję na nową rze-
czywistość w szkole – mówi Joanna Borowy, dyrektor szkoły.

w przedszkolach. Robimy wszystko, 
żeby jak najszybciej pomóc rodzicom. 
Nowe przedszkola planujemy wybudo-
wać pomiędzy Wiejską i przedłużeniem 
Traugutta oraz przy Szkole Podstawo-
wej nr 7, na osiedlu Niepodległości. To 
dla nas priorytet – dodaje.

o środki na termomoder-
nizację Zespołu Szkół nr 5, Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół w przedszkolach Robimy wszystko

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Czarnej

Zespół Szkół nr 4

Szkoła Podstawowa nr 3
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Ksiądz Prałat 
Pułkownik Jan Sikora

Obchody V rocznicy śmierci Ks. Pra-
łata Jana Sikory  odbyły się 21 sierpnia 
w Wołominie. Zainaugurowała je Msza 
św. w kościele Matki Bożej Częstochow-
skiej, której przewodniczył ks. prałat An-
drzej Tokarski. Po nabożeństwie uczest-
nicy przeszli na skwer im. Ks. Prałata 
Pułkownika Jana Sikory, gdzie zostało 
odsłonięte popiersie zasłużonego dla 

Wołomina duchownego. Wcześniej na 
ręce ks. proboszcza Witolda Gajdy zo-
stał przekazany awans pośmiertny dla 
ks. Jana Sikory do stopnia pułkownika.
Organizatorem wydarzenia był Komitet 

Obchodów V Rocznicy Śmierci Ks. Pra-
łata Pułkownika Jana Sikory działający 
przy Parafi i Matki Bożej Częstochow-
skiej w Wołominie.

Fundacja Akomodacja 
ogłasza nabór uczestników 
do projektu „Nasz korzenie 
- nasz rodowód”. 
Warsztaty tematyczne z podstaw ce-

ramiki, fi lcowania, papieroplastyki, wy-
cinanki ludowej, tkania na bardkach. 
Kontakt: akomodacja2015@wp.pl, 795 
990 820.
Liczba miejsc ograniczona.

Złóż wniosek do budżetu
Tylko do 10 września mieszkańcy gminy Wołomin mogą składać 
wnioski do budżetu na rok 2017.

Masz pomysł? Nie czekaj!
Jeżeli masz pomysł i chciałbyś zasygna-

lizować władzom samorządowym, co na-
leży zmienić w naszej gminie, nie czekaj 
i złóż wniosek do budżetu Gminy Woło-
min do 10 września 2016r. Wnioski zło-
żone po terminie nie zostaną wzięte pod 
uwagę podczas konstruowania budżetu.

Co powinien zawierać wniosek
Złożony wniosek powinień zawierać 

nazwę zadania, dokładny opis miej-
sca, w którym ma być ono relizowane, 

szczegółowe uzasadnienie potrzeby re-
alizacji zadania oraz jeżeli jest to moż-
liwe – jego szacunkowy koszt. Wnioski 
można składać w kancelarii Urzedu 
Miejskiego w Wołominie, elektronicz-
nie pod adresem um@wolomin.org lub 
pocztą tradycyjną. Do wniosków można 
także dołączyć dokumentację w posta-
ci zdjęć lub mapek.
Wnioski i pomysły po analizie zostaną 

przekazane do odpowiednich komó-
rek merytorycznych Urzędu Miejskiego 
oraz jednostek organizacyjnych w celu 
realizacji w 2017 roku.

Pływalnia OSiR „Huragan” 
w Wołominie

(wejście od ul. Reja)

zaprasza
poniedziałek-piątek: 06.00 -23.00

sobota: 7.00-23.00
niedziela: 8.00-22.00

Serdecznie zapraszamy
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Projekt pilotażowy prowadzony jest na 
terenie całego kraju. Gminy, które dołą-
czyły do inicjatywy Ministerstwa Rozwoju 
otrzymały za darmo terminale płatnicze 
i na okres 6 miesięcy będą zwolnione  
z wszelkich opłat związanych z tego typu 
transakcjami. Mieszkaniec korzystający 
z karty płatniczej nie będzie obciążony 
dodatkowymi kosztami.
29 sierpnia zastępca burmistrza Woło-

mina pani Edyta Zbieć podpisała umo-
wę dotyczącą udziału Gminy Wołomin  
w projekcie pilotażowym pn. „Elektro-
niczne płatności w sektorze publicz-
nym”, który prowadzi Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą 
Rozliczeniową. 
Obywatele wybierają to, co dla nich 

lepsze i wygodniejsze. Potwierdza to 
Narodowy Bank Polski, który w grud-
niu 2013 roku szacował, że już ponad 
połowa Polaków woli płacić bezgotów-
kowo. Korzystając z płatności bezgo-
tówkowych, mieszkaniec nie wyszukuje 
w portfelu dokładnej lub zbliżonej do 

zapłacenia kwoty, a osoba przyjmują-
ca płatność nie musi wydawać reszty 
– dzięki temu obsługa przy kasie jest 
sprawniejsza.
Do potrzeb klientów dostosowuje 

się też wciąż większa liczba punktów 
handlowo-usługowych. Przystosowu-
ją one systemy do obsługi transakcji 
bezgotówkowych, dokonywanych nie 
tylko kartami, ale również urządzenia-
mi mobilnymi, dzięki czemu wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom konsumenta. 
Gmina Wołomin postawiła sobie za cel 
wprowadzenie tego typu udogodnień 
dla swoich mieszkańców. Pierwszym 
etapem jest wprowadzenie terminali 
płatniczych. Już teraz trwają prace zwią-
zane z usługami, takimi jak wpłatomaty, 
 czy usługa płatności telefonem.

Łukasz Marek, 
główny specjalista 

Wydział Planowania  
i Pozyskiwania Środków,  

pok. 220, tel. 22 763 30 88 

Elektroniczne płatności 
w Gminie Wołomin

Już od września klienci Biura Obsługi Mieszkańca mogą dokony-
wać w Urzędzie Miejskim płatności kartami płatniczymi. W sierp-
niu odbyły się szkolenia dla pracowników Urzędu.

Umowę z firmą Elavon Merchant Services podpisała zastępca burmistrza Gminy 
Wołomin, Edyta Zbieć. Na zdjęciu z przedstawicielem firmy, Robertem Wieteszką.
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o należnym szacunku do tych obiektów, 
poprzez dbanie o nie i niedopuszczanie 
do ich dewastacji.
W efekcie działań, które potrwają 

do 30 września, większość miejsc pa-

  

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
ADAM STRUZIK 

Zaprasza  do udziału w konkursie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin zgłaszania kandydatów 

30 września 2016 r. 
 

Regulamin dostępny na stronie www.dialog.mazovia.pl 
 

Konkurs pod auspicjami 
MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

oraz 
STOWARZYSZENIA CENTRUM WOLONTARIATU 

 
 

Pracownicy Instytutu Badawczego Le-
śnictwa będą dokonywać pomiarów na 
podstawie obecnie obowiązującego 
programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska na lata 2016-2020. Prace 
obserwacyjne potrwają do 30 września 

Burmistrz Wołomina przypomina wszystkim 
właścicielom, administratorom i zarządcom 
nieruchomości o obowiązkowej deratyza-
cji. Deratyzację należy przeprowadzić 
w terminie od 1 do 30 września.
Obowiązkowej deratyzacji 
podlegają:

•  zabudowane obiektami użyteczno-
ści publicznej; 

•  zabudowane obiektami i magazyna-
mi wykorzystywanymi odpowiednio 
do przetwórstwa bądź przechowywa-
nia lub składowania produktów rolno 
– spożywczych; 

•  mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni.

Deratyzację należy przeprowadzić w terminie od 1 do 30 września 2016 r.

Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień § 17 ust. 1 i 2 Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin, przyjętego uchwałą 
Nr XXVIII-62/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dn. 22.05.2013 r.

Ocena stanu lasów
W związku z prowadzonymi przez Instytut Badawczy Leśnictwa pracami obserwacyjnymi lasów w całej 
Polsce, również tych, które nie stanowią własności Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska apeluje 
do właścicieli lasów o umożliwienie dokonania obserwacji i pomiarów osobom do tego upoważnionym.

i odbędą się w stałych miejscach wyzna-
czonych do ich prowadzenia. Wyniki ze-
brane w ramach programu monitoringu 
lasów posłużą do oceny wpływu zmienia-
jących się warunków środowiska na stan 
zdrowotny lasów. 

Więcej informacji o państwowym mo-
nitoringu środowiska znajduje się na 
stronie Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska www.gios.gov.pl/pl/stan-sro-
dowiska/pms

Przyłącz się! Rusza akcja 
Zadbane Pomniki w Wołominie
Rusza akcja „Zadbane Pomniki w Wo-

łominie”, której głównym celem jest po-
budzenie świadomości mieszkańców 
dotyczącej pomników i miejsc pamięci 
w naszej gminie oraz przypomnienie 

mięci w naszym mieście będzie mieć 
swojego opiekuna, którego zadaniem 
będzie dbanie i pielęgnowanie dane-
go obiektu. Do wzięcia udziału w akcji 
zapraszamy wszystkich mieszkańców, 
a w szczególności szkoły, przedszkola, 
organizacje pozarządowe i społeczne. 
Na zakończenie akcji przy pomnikach 
zostaną zamontowane tabliczki informu-
jące o tym, kto opiekuje się danym miej-
scem pamięci.

Kilka dni po uruchomieniu samoczyszczącej miejskiej toalety w Parku 
Wodiczki doszło do jej uszkodzenia. Dzięki monitoringowi miejskiemu 
i pracy wołomińskich policjantów udało się ustalić i ująć sprawców.

Policja zatrzymała pięć osób, w tym 
cztery nieletnie i jedną osobę powyżej 
17 roku życia. Wobec nieletnich sprawa 
zostanie skierowana do sądu rodzinne-
go w Wołominie i to sąd podejmie dalej 
decyzję, co ze sprawcami. W sprawie 
osoby pełnoletniej zostały postawione 
zarzuty uszkodzenia mienia.
W Urzędzie Miejskim w Wołominie 

trwają prace nad dostosowaniem miej-
skiego monitoringu do najnowocześniej-
szych rozwiązań. Obecnie urzędnicy 
oczekują na audyt systemu. Moderniza-
cję nadzoruje Robert Makowski, zastęp-
ca burmistrza.
Jak pokazuje powyższe zdarzenie - mo-

nitoring może się sprawdzać, a Wołomin 
może stać się bezpiecznym miastem.

Sprawcy uszkodzenia miejskiej toalety Sprawcy uszkodzenia miejskiej toalety 
w Parku Wodiczki zatrzymaniw Parku Wodiczki zatrzymani



W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 7W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 7

Czy można 
nie płacić podatków?
Z podatków i opłat lokalnych organy ad-
ministracji publicznej finansują zadania 
publiczne (edukacja, infrastruktura, bez-
pieczeństwo).
Od obowiązującej zasady istnieją od-
stępstwa tzw. zwolnienia przedmiotowe 
lub podmiotowe. 
Przykłady:

•  Obowiązek podatkowy nie powstaje 
gdy wysokość zobowiązania podat-
kowego na dany rok nie przekracza 
kwoty 6,10 zł (ustawa o podatkach  
i opłatach lokalnych)

•  Zwalnia się od podatku od nierucho-
mości grunty, budynki lub ich części 
oraz budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem zorganizowanej opie-
ki hospicyjnej i paliatywnej (Uchwała 
Nr XIII-172/07 Rady Miejskiej w Woło-
minie z dnia 30.10.2007 r.).

Kto jeszcze nie płaci?
Ten kto nie wie, że musi płacić. 
Odpowiadając zatem na pytanie: czy 
można nie płacić podatków? 
Oczywiście, ale trzeba mieć do tego  
prawo.
My urzędnicy wyjaśniamy zawiłości praw-
ne w Urzędzie Miejskim min. w Punkcie 
Informacyjnym Opłaty i Podatki Lokalne. 
Zachęcamy do lektury Wołomińskiego 
Poradnika Podatkowego.

Szanowni Państwo,

z wielką przyjem-
nością przedstawiam 
Państwu „Wołomiński 
Poradnik Podatko-
wy”. Niniejszy porad-
nik ma służyć pomo-
cą wszystkim tym, 
którzy zmagają się  
z zawiłościami prawa 
podatkowego. Zawarte w nim informacje 
powinny ułatwić podatnikowi zapozna-
nie się z ciążącymi na nim obowiązkami 
bez konieczności czytania wszystkich 
przepisów prawa. Nieznajomość prawa 
podatkowego może doprowadzić do wy-
stąpienia negatywnych następstw w po-
staci konieczności zapłacenia odsetek 
za zwłokę i innych dodatkowych obcią-
żeń. Chcą tego uniknąć należy poznać 
w ogólnym zakresie obowiązki uregulo-
wane w wielu aktach prawnych. Publika-
cja została napisana z nadzieją, że za-
warte w niej informacje będą pomocne 
w realizacji obowiązków podatkowych  
i opłat na rzecz naszej Gminy, a zebrane 
dochody będą służyć realizacji potrzeb 
społeczności lokalnej.

Skarbnik Gminy Wołomin
Marta Maliszewska

(ze wstępu do „Wołomińskiego 
Poradnika Podatkowego”)

ZEC
WOŁOMIN

Co i gdzie buduje 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji
1. We wrześniu PWiK planuje realiza-

cję poniższych inwestycji:
2. budowa sieci kanalizacji sani-

tarnej w ul. Aleja Niepodległości 
w Wołominie (przejście przez pro-
jektowane rondo na skrzyżowaniu  
z ul. 1-go Maja),

3. rozbudowa awaryjno-przewałowej 
pompowni ścieków na terenie ist-
niejącej przepompowni ścieków 
sanitarnych Gryczana,

4. budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, tłocznej wraz z prze-
pompownią ścieków w ul. Annopol 
w Wołominie,

5. budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w drogach dojazdowych do 
ul. Azaliowej w Duczkach wraz 
z budową przepompowni ścieków,

6. budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w drodze dojazdowej do ul. My-
śliwskiej w Duczkach,

7. budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Mińskiej w Majdanie,

8. budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Mokrej w Zagościńcu,

9. budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w drodze dojazdowej do ul. Pia-
skowej w Lipinkach wraz z budową 
przepompowni ścieków,

10. budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, tłocznej wraz z prze-
pompownią ścieków w ul. Słowi-
czej i ul. Przepiórczej w Wołominie.

Ponadto pracownicy Przedsiębior-
stwa wykonują przyłącza kanalizacji 
sanitarnej w ramach programu „Bu-
duj z PWiK”; brakujące odgałęzienia 
wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 
w ulicach przeznaczonych do „asfal-
towania”; przyłącza wodociągowe do 
nowo wybudowanych sieci; bieżącą 
eksploatację sieci wodociągowych 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, a także obiektów technicznych.

Co i gdzie 
planuje Zakład 
Energetyki Cieplnej

Wrzesień rozpoczyna okres przygoto-
wawczy do sezonu grzewczego. Nastę-
puje kontrola stanu urządzeń i instala-
cji objętych system wytwarzania ciepła. 
Wszystkie elementy są sprawdzane, 
konserwowane i dostosowywane do 
potrzeb produkcyjnych. Najważniejsze 
zadania planowane do wykonania we 
wrześniu:

1.  wymiana wentylatora promienio-
wego dwustrumieniowego typu 
WPWD-80/1,8 w kotle WR-25 Nr 
1- dostawa oraz wymiana wentyla-
tora według umowy z wykonawcą 
powinna być zakończona do 15 
września,

2. kontynuacja dostaw miału węglo-
wego – na wrzesień i październik 
zaplanowane są dwie dostawy 
miału węglowego po ok. 2350 ton,

3.  budowa przyłączy ciepłowniczych 
do budynków przy ul. Asnyka – 
etap II, Kościelna 3 – faza robót 
budowlanych oraz ich odbioru,

4.  zakończenie planowych prac re-
montowych i konserwacyjnych 
w obszarze sieci i węzłów ciepl-
nych – zakończenie przygotowań 
do sezonu grzewczego,

5.  odbiory końcowe dokumentacji 
technicznej dotyczącej:

 a.  wymiany kanałowej sieci ciepłow-
niczej na sieć preizolowaną wraz 
z przyłączami do budynków: 
Reja 23, 23a, Mieszka I 6a, 12, 
12a, 14c, 14b  na kolonii C na 
os. Niepodległości w Wołominie,

 b.  wymiany kanałowej sieci ciepłow-
niczej na sieć preizolowaną wraz 
z przyłączami do budynków: 
Mieszka I 10, 14, 14a, 16, 18 
oraz Lipińska 87 na kolonii C na 
os. Niepodległości w Wołominie,

6. Przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na wykonanie projektów 
technicznych oraz budowlanych 
wykonawczych dla zadań inwesty-
cyjnych przewidzianych do realiza-
cji w roku 2017.
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Koperta Życia
Blisko 1000 Kopert Życia zostało rozdanych seniorom 
z gminy Wołomin. W trosce o ich bezpieczeństwo 
rozpoczęto pilotażowy program „Koperta Życia”. Lekarze 
i pracownicy pogotowia ratunkowego zachęcają do 

niego osoby przewlekle chore, starsze i samotne.

Jeżeli jesteś seniorem i za-
mieszkujesz na terenie Gminy 
Wołomin przyjdź do Urzędu Miej-
skiego w Wołominie i w Punkcie 
Informacyjnym na parterze od-
bierz swoją Kopertę Życia.
Na czym to polega? W specjal-

nie przygotowanych kopertach 
umieszczamy najważniejsze in-

formacje o stanie zdrowia, przyj-
mowanych lekach, alergiach, 
kontakt do najbliższych, dane 
osobowe, w tym numer pesel. 
Taki pakiet powinien być prze-
chowywany w lodówce, czyli 
miejscu, które jest prawie w każ-
dym domu i jest łatwo dostępne. 
– Szukamy nowych rozwiązań 

Wołomińska Rada Seniorów 
dofi nansowana
Do 5000 zł na organizację pikniku, wyjazd na Szkołę Letnią Rad Seniorów oraz tema-
tyczne szkolenia dla członków rady to efekt współpracy Urzędu Miejskiego z Funda-
cją Zaczyn, która już od kilku lat działa na rzecz seniorów na Mazowszu.

Wołomińskiej Radzie Seniorów, 
jako jednej z 12 rad, udało się 
dołączyć do programu „Profe-
sjonalne Rady Seniorów”, który 
ma na celu aktywizację i pomoc 
dla seniorów. Cały program zo-
stanie zwieńczony opracowa-
niem, wspólnie z urzędnikami 
i zewnętrznymi specjalistami, 
gminnej polityki senioralnej.
Pod koniec sierpnia ośmiu 

wołomińskich seniorów wzięło 
udział w Letniej Szkole Rad Se-
niorów w Serocku, gdzie organi-
zatorzy przygotowali specjalne 
szkolenia dla liderów projektu. 
Od września rozpoczną się sta-
cjonarne szkolenia dla przedsta-
wicieli rady oraz osób zaanga-
żowanych w działanie związków 
senioralnych. Uczestnicy będą 
mogli nabyć umiejętności z za-

W trosce o osoby powyżej 65 
roku życia Gmina Wolomin zleci-
ła wykonanie blisko 1400 szcze-
pień przeciwko grypie we wrze-
śniu i październiku.
Szczepienia będą realizowały 

następujące podmioty:
•  Miejski Samodzielny Publicz-

ny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szczepienia dla seniorów 
przeciwko grypie

Nr 2 w Wołominie ul. Wileńska 
74 z fi lią w Zagościńcu ul. Ko-
lejowa 17 – 400 szczepień

•  Miejski Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Nr 1 w Wołominie ul. Prądzyń-
skiego 11 – 250 szczepień

•  Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej MAK-MED S.C. 

i ułatwień dla naszych seniorów. 
Jednym z nich jest Koperta Ży-
cia – mówi inicjator akcji Elżbie-
ta Radwan, burmistrz Wołomi-
na. Program nie tylko zwiększy 
poczucie bezpieczeństwa osób 
starszych, ale także znacznie 
skróci czas udzielania pomocy 
przez pogotowie. 

kresu autoprezentacji, negocja-
cji, budowaniu strategii czy ko-
munikacji elektronicznej. 
Gmina Wołomin prężnie działa 

na rzecz seniorów. Przypomnij-
my: w sierpniu pojawiła się Ko-
perta Życia dla osób powyżej 
60 lat, trwają także fi nalne prace 
nad Wołomińską Kartą Seniora.
A już 24 września zapraszamy 

na Piknik z seniorami!

Małgorzata Kozłowska, Zbi-
gniew Kozłowski Al. Armii Kra-
jowej 64/13 – 270 szczepień

•  Przychodnia DEKAMED Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Dorota Brogosz-Kuc 
i Krzysztof Kuc ul. Lipińska 99 
– 500 szczepień.
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Dzienny Dom Seniora jeszcze w tym roku!
Dzienny Dom Seniora umożliwi 15 seniorom z gminy Wołomin spędzanie 8 do 10 
godzin dziennie w placówce, zapewni im opiekę oraz zajęcia aktywizujące społecz-
nie i fi zycznie. Da też możliwość rozwoju intelektualnego, nauki technik komunikacji 
i zdobywania wiedzy za pomocą internetu.

Dzienny Dom Seniora zostanie 
zlokalizowany w centrum Woło-
mina, przy ul. Legionów 31A (na 
parterze) w lokalu należącym do 
Gminy Wołomin. Lokal przezna-
czony pod działalność Dziennego 
Domu Seniora będzie realizował 
podstawowe usługi mające na 
celu udzielenie pomocy w czyn-
nościach dnia codziennego, za-
pewni gorący posiłek oraz inne 
usługi wspomagające, odpowied-
nio dostosowane do potrzeb se-
niorów.
Lokal zostanie wyposażony 

w salę spotkań z aneksem ku-
chennym z pełnym wyposaże-
niem, pomieszczenie bibliotecz-
ne i klubowe, gdzie seniorzy 
będą mogli odpocząć i się zre-
laksować. W budynku będzie 
się także mieściła sala ćwiczeń 
z urządzeniami, takimi jak orbi-
trek, steppery, taśmy czy piłki 
rehabilitacyjne. Pomieszczenia 
zostaną przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Tak 
zaadaptowany lokal będzie go-
towy do świadczenia usług jesz-
cze w tym roku.
W Dziennym Domu Seniora 

będzie można skorzystać z cało-
dziennej opieki wykwalifi kowane-
go personelu, usług fi zjoterapeu-
ty w celu utrzymania sprawności 
fi zycznej seniorów. Przewidziane 
są także zajęcia rozwijające pa-
mięć, koncentrację i umiejętności 
społeczne.
W ramach działania placówki 

zakłada się czynną współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, 
w tym senioralnymi (różnego ro-
dzaju wspólne spotkania, poga-
danki, dyskusje, działania). Umoż-
liwi to otwarcie się starszych osób 
na świat oraz ich zaangażowanie 
w życie społeczności seniorów.
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Mamy 13 nowych 
zadań inwestycyjnych 
w Gminie Wołomin

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej 
nr 7 w Wołominie.
W ramach zadania planuje się wykonanie w cyklu dwuletnim 

projektu dla potrzeb budowy obiektu przedszkolnego pięcio-
-oddziałowego, z oddziałami „żłobkowymi”.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie.
W ramach zadania planuje się wykonanie w cyklu dwuletnim 

projektu dla potrzeb budowy obiektu przedszkolnego pięcio-
-oddziałowego, z oddziałami „żłobkowymi”.

3. Przebudowa Przedszkola nr 10 w Wołominie 
im. Misia Uszatka w 2017 roku
Zadanie ma na celu wymianę wewnętrznych instalacji elektrycz-

nych oraz przebudowę dachu, powyższe prace umożliwią dosto-
sowanie obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie.
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa odcinka 

ul. Ogrodowej od ul. Wileńskiej do ul. Legionów wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę. Powyższe pozwolenie umożliwi 
budowę ulicy w latach następnych.

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie.
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa odcinka ul. Ogro-

dowej od ul. Lipińskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Powyższe pozwolenie umożliwi budowę ulicy w latach następnych.

6. Modernizacja ul Poligonowej w Leśniakowiźnie, 
na odcinku od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów. 
W związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu „Moder-

nizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” zostanie wybudo-
wana ul. Poligonowa w Leśniakowiźnie.

7. Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie, na od-
cinku od ul. Szarej do ul. Sikorskiego.
Planowane jest wykonanie chodników oraz przebudowa dro-

gi wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej włączonym do 
ul. Sikorskiego.

8. Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie, 
na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej.
W 2016 roku planowana jest przebudowa odcinka ul. Sikor-

skiego, od ul. Gryczanej do ul. 1 Maja. W 2017 roku planowane 
jest wykonanie przebudowy pozostałego odcinka tej ulicy czyli 
od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej. Zakres prac obejmował będzie 
przebudowę chodników i jezdni.

9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie.
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla potrzeb bu-

dowy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ogrodów 
działkowych w Wołominie.

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy ul. Wesołej w Wołominie.
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy ul. We-

sołej od ul. Kresowej do ul. Sosnowej wraz z uzyskaniem doku-
mentów formalno-prawnych umożliwiających wykonanie robót 
budowlanych w kolejnych latach.

11. Wykonanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie, na 
odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów.
Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumen-

tów formalno-prawnych umożliwi wykonanie robót budowlanych 
w latach następnych.

12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy ul. Parkowej w Wołominie.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka ulicy Par-

kowej „od ul. Lwowskiej do ul. Armii Krajowej” i uzyskanie do-
kumentacji formalno prawnej umożliwiającej rozpoczęcie robót 
budowlanych w kolejnych latach.

13. Budowa ul. Kleberga, na odcinku ul. Wiosennej 
do ulicy Wiosennej II.
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyska-

niem pozwolenia na budowę odcinka ulicy Kleberga, od ul. 
Wiosennej do ul. Wiosennej II. Dokumentacja będzie zawierała 
projekt odwodnienia tego odcinka ulicy.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Elżbieta Radwan, dzięki wygenerowa-
nym oszczędnościom w 2016 roku wprowadziła do budżetu 13 całkiem nowych zadań 
inwestycyjnych. Jest to wynik dobrego zarządzania i gospodarskiego podejścia do 
fi nansów gminnych.
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Obecnie realizujemy 68 zadań inwestycyjnych 
na terenie całej gminy

„OSIEDLE SŁAWEK – NOWA WIEŚ”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin 
realizacji

1. Budowa ul. Kolorowa 2016
2. Budowa ul. Złota 2016

3. Projekt ul. Bajeczna 2016
4. Projekt ul. Zimowa 2016-2017
5. Projekt ul. Jesienna 2016-2017
6. Doposażenie placów zabaw ul. Wiosenna 2016
7. Modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia – projekt
ul. Geodetów 2016 

„OSIEDLE SŁAWEK”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin 
realizacji

1. Projekt i budowa ul. Laskowa 2016-2017
2. Projekt i budowa ul. Chełmska 2016-2017

3. Wykonanie koncepcji 
odwodnienia

ul. Błońska, 
Lazurowa 

i Białostocka
2016

4. Budowa chodnika ul. Kopernika 2016

5. Budowa miejsca spotkań „Zakątek 
pod Dębami” 2016

6. Doposażenie placów zabaw ul. Kopernika 2016

„OSIEDLE CENTRUM”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót lokalizacja Termin 
realizacji

1. Przebudowa ul. Piaskowa 2016-2017

2. Projekt rozbudowy  
Budynek przy 
ul. Wileńskiej 

23
2016-2017

3. Utworzenie dziennego domu 
Senior Vigor

ul. Legionów 
31 A 2016

4. Doposażenie placów zabaw ul. Warszawska 2016

„OSIEDLE POLNA – ASNYKA”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót lokalizacja Termin 
realizacji

1. Budowa ul. Sienkiewicza 2016
2. Budowa ul. Kiejstuta 2016
3. Budowa ul. Asnyka 2016-2017
4. Projekt ul. Teligi 2016-2017

5. Zagospodarowanie terenów 
przy obiektach komunalnych ul. Moniuszki 2016

6. Przebudowa wjazdu Zespół Szkół 
nr 4 2016

7. Montaż toalety publicznej Park Wodiczki 2016

8. Doposażenie placów zabaw
Park Wodiczki, 

Moniuszki/
Legionów

2016

9. Projekt ul. Traugutta 2017

„OSIEDLE PARTYZANTÓW”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin 
realizacji

1. Budowa ul. Szara 2016
2. Projekt ul. Zielona 2016-2017
3. Projekt i przebudowa ul. Kurkowa 2016-2017
4. Projekt i przebudowa ul. Leszczyńska 2016-2017

5. Doposażenie placów zabaw ul. Partyzantów 
i Błotna 2016

„OSIEDLE SŁONECZNA – KOLONIA GRÓDEK”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin 
realizacji

1. Projekt i budowa ul. Kasztanowa 
i Ciasna 2016-2017

2. Budowa ul. Dworska 2016-2017
3. Projekt ul. Duczkowska 2016
4. Projekt ul. Zakładowa 2016

(+13 nowych zadań nie ujętych jeszcze w zestawieniu)
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„OSIEDLE 1 MAJA”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin 
realizacji

1. Projekt i budowa ul. Lipiny Kąty 2016-2017
2. Projekt ul. Kmicica 2016-2017
3. Projekt ul. Spokojna 2016

4. Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia – projekt ul. Niepodległości 2016

5. Doposażenie placów zabaw ul. Czwartaków 2016

„OSIEDLE NIEPODLEGŁOŚCI”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin 
realizacji

1. Przebudowa oświetlenia 
drogowego ul. Kościelna 2016

2.
Projekt i budowa łącznika 
pieszo-jezdnego 
– kontynuacja pasażu

ul. Kościelna/
Lipińska 2016-2017

3. Doposażenie placów zabaw ul. Reja 2016

„OSIEDLE WOŁOMINEK”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót Lokalizacja Termin
realizacji

1.
Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż linii kolejowej
– projekt

ul. Kolejowa, Złota, 
Piłsudskiego 2016

2. Budowa ul. Annopol, 
Torfowa 2016-2017

3. Projekt i budowa ul. Szpitalna 2016-2018

4. Budowa ul. Sasina 2016

6. Budowa sali gimnastycznej  
Szkoła 

Podstawowa 
nr 3

2016

7. Budowa boiska sportowego I LO 
ul. Sasina 33 2016

„OSIEDLE SOSNÓWKA”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót lokalizacja Termin 
realizacji

1. Koncepcja odwodnienia Osiedle 
Sosnówka 2016

2. Remont budynku Muzeum im. Nałkowskiego 2016

3. 
Wykonanie groty solnej, 
sauny, szatni rodzinnej 
i klimatyzacji

Miejska 
Pływalnia 2016-2017

4. Doposażenie placów zabaw Teren OSiR 
Huragan 2016

6. Projekt oświetlenia ul. Sportowa 2016

„OSIEDLE NAFTA”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót lokalizacja Termin 
realizacji

1. Doposażenie placów zabaw
Teren wspólnoty 
mieszkaniowej 

Gwarek
2016

2. Przebudowa i remont Przedszkole im. 
Misia Uszatka 2016-2017

„OSIEDLE LIPIŃSKA”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót lokalizacja Termin 
realizacji

1.
Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
termomodernizacji

ZS nr 5 2016

„OSIEDLE WILEŃSKA”
Zadania inwestycyjne:

Lp Zakres robót lokalizacja Termin 
realizacji

1.

Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
adaptacji budynku starej 
elektrowni

ul. Daszyńskiego 2016

Zespół 
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miejskiego 

w Wołominie
II piętro, pok. 206, 207, 208

Naczelnik: Bożena Kucharczyk

telefony:
22 763 30 42
22 763 30 43
22 763 30 44
22 763 30 94
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Osiedle Sławek – Nowa Wieś

7 projektów

Osiedle Polna – Asnyka

9 projektów

Osiedle Sławek

6 projektów
Osiedle Nafta

2 projekty

Osiedle Słoneczna 
– Kolonia Gródek

4 projekty

Osiedle Niepodległości

3 projekty

Osiedle Partyzantów

5 projektów

Osiedle Centrum

4 projekty

Osiedle 1 Maja

5 projektów

Osiedle Sosnówka

6 projektów

Osiedle Lipińska

1 projekt

Osiedle Wołominek

7 projektów

Osiedle Wileńska

1 projekt

59 projektów 
 inwestycyjnych
   na terenie miasta

(+12 nowych zadań nie ujętych jeszcze w zestawieniu)
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naszbudzet.wolomin.org

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do głosowania na najlep-

sze projekty Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Zostało ono przedłu-
żone do 19 września włącznie. Na Kar-
cie do głosowania wyszczególnionych 
zostało 48 projektów, które przeszły 
weryfi kację formalną i merytoryczną. 
Ich ogólna szacunkowa wartość to bli-
sko 3 miliony złotych. Zgodnie z decy-
zją Elżbiety Radwan, Burmistrz Woło-
mina, do wydania jest 1 milion złotych. 
Oznacza to, że do realizacji w przy-
szłym roku trafi ą tylko te projekty, które 
zostaną najlepiej ocenione przez Pań-
stwa – mieszkańców gminy Wołomin.
Zagłosować można w formie tra-

dycyjnej – papierowej oraz za pomo-
ca aplikacji na stronie www.naszbu-
dzet.wolomin.org. Na następnych 
4 stronach biuletynu zamieściliśmy 
Kartę do głosowania, którą można wy-
jąć z biuletynu i po wypełnieniu wrzu-
cić do jednej z 8 urn zainstalowanych 
w następujących instytucjach: 
•  Urząd Miejski w Wołominie przy 

ul. Ogrodowej 4,
•  Miejska Biblioteka Publiczna w Woło-

minie przy ul. Wileńskiej 32,
•  Miejska Biblioteka Publiczna, fi lia 

w Zagościńcu przy ul. 100-lecia 41,
•  Miejska Biblioteka Publiczna, fi lia oś. 

Niepodległości przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 (budynek Zespołu Szkół 
nr 3),

•  Miejska Pływalnia w Wołominie przy 
ul. Korsaka 4,

•  Miejski Dom Kultury w Wołominie 
przy ul. Mariańskiej 7,

•  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Woło-
minie przy ul. Sienkiewicza 1,

•  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wo-
łominie przy al. Armii Krajowej 34.

Wołomiński Budżet Obywatelski
Głosowanie

od 29 sierpnia
do 19 września

Kolejność projektów na Karcie do gło-
sowania została wylosowana zgodnie 
z Regulaminem Wołomińskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Głosować może 
każdy mieszkaniec gminy Wołomin, 
który 29 sierpnia 2016 ma ukończo-
ne 16 lat. Jeśli osoba jest jeszcze 
niepełnoletnia, musi posiadać zgo-
dę rodzica lub opiekuna prawnego 
na udział w głosowaniu (wzór moż-
na pobrać ze strony www.wolomin.
org). Każda Karta zostanie ostem-
plowywana pieczęcią miejsca, gdzie 
została złożona oraz datą. Te czyn-
ności będą potwierdzane protokołem 
3 osobowej komisji opróżniającej urny. 
Wyniki głosowania, wraz z listą ran-

kingową, zostaną podane do publicz-
nej wiadomości juz 21 września, a dwa 
dni później Burmistrz Wołomina zapre-
zentuje pełną listę projektów, które tra-
fi ą do realizacji w roku 2017.
Zgodnie z Regulaminem, na Pro-

jekty inwestycyjne przeznaczone jest 
800 tys. złotych, z czego 560 tys. na 
projekty zlokalizowane poza terenem 
szkolnym, a 240 tys. na terenie szkol-
nym lub przedszkolnym. Na Projek-
ty miękkie przeznaczone jest z kolei 
200 tys. złotych, z czego 140 tys. zł 
na projekty, które będą odbywać się 
na terenie poza szkolnym, a 60 tys. 
złotych na terenie szkolnym lub przed-
szkolnym.
W przypadku uzyskania równej licz-

by głosów przez dwa lub więcej pro-
jektów, o miejscu na liście projektów 
rekomendowanych do realizacji decy-
duje losowanie przeprowadzone przez 
Zespół zadaniowy, w obecności Burmi-
strza Wołomina.
W przypadku, gdy środki fi nansowe 

nie pozwolą na realizację kolejnego 
projektu, którego koszt przekracza 
pozostałe środki fi nansowe w danej 

kategorii, za rekomendowany uznany 
będzie projekt niższy na liście ran-
kingowej, jeśli koszty jego realizacji 
mieszczą się w pozostałych do roz-
dysponowania środkach fi nansowych 
w danej kategorii. W przypadku, gdy 
koszt żadnego kolejnego projektu 
z danej kategorii nie będzie się mieścił 
w pozostałych środkach fi nansowych, 
Burmistrz Wołomina może przesunąć 
pozostałą, niewykorzystaną kwotę do 
puli środków innej kategorii.
Projekty rekomendowane do realiza-

cji w ramach Wołomińskiego Budże-
tu Obywatelskiego są wpisywane do 
projektu budżetu Gminy Wołomin na 
dany rok i stają się zadaniami Gminy 
Wołomin. Projektodawca, którego pro-
jekt został skierowany do realizacji, ma 
prawo do uzyskiwania informacji o po-
stępach w realizacji projektu.
Specjalnie dla Państwa wygody w nu-

merze zamieściliśmy krótką prezenta-
cję wszystkich 48 projektów, które są 
poddane pod głosowanie. Za pozosta-
łą promocję projektów odpowiedzialni 
są sami Projektodawcy :-)

Szanowni Mieszkańcy Wołomina!

To Państwo decydujecie, który z tych 
projektów zostanie zrealizowany w 2017 
roku. Zapraszamy do udziału w głoso-
waniu!

2017
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PROJEKTY INWESTYCYJNE POZOSTAŁE

Wołomińska Wiata – „WW”
Autor projektu: Teresa Bednarek
Lokalizacja: Wołomin, ul. Reja (skwer im. 
Ks Prałata płk Jana Sikory).
Koszt: 90.000 zł
Powstanie miejsce piknikowe z zaple-
czem grillowym, w którym będzie czysto 
i bezpiecznie, gdzie mieszkańcy będą 
mieli możliwość spędzania wspólnie 
wolnego czasu przy grillu. Celem pro-
jektu jest ożywienie i popularyzacja więzi 
społecznych, tolerancji oraz wzajemnego 
szacunku poprzez poznawanie lokalnych 
subkultur i wzajemne otwieranie się na nie. 
Powołanie do życia miejsc piknikowych 
pozwoli na przekaz międzypokoleniowy 
wiedzy, umiejętności i funkcji dotyczącej 
szeroko rozumianej kultury i wynikających 
z nich implikacji kulturowych związanych 
z umiejętnością bycia razem.

Wykonanie przedłużenia 
oświetlenia ul. Rumiankowej 

w Zagościńcu
Autor projektu: Anna Gajewska-Ciarkowska
Lokalizacja: ul. Rumiankowa w Zagościńcu
Koszt: 70.000 zł
Ulica posiada oświetlenie do połowy uli-
cy. Zamontowanie oświetlenia ulicznego 
do końca ulicy poprawi bezpieczeństwo 
jej mieszkańców i mieszkańców ulic są-
siadujących ul. Mokrej oraz ul. Nadrzecz-
nej. Mieszkańcami ul. Rumiankowej są 
w większości rodziny z jednym lub dwój-
ką małych dzieci (1-12 lat), jest również 
rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Wieczorne przemieszczanie się z wóz-
kiem dziecięcym jest nie lada wyzwa-
niem biorąc pod uwagę fakt, że ulica nie 
jest utwardzona i nie posiada odwodnie-
nia, bardzo często jest dziurawa i zalana.

Bardziej zielony Wołomin
Autor projektu: Renata Latuszek
Lokalizacja: Wołomin, ulice Partyzantów, 
Poniatowskiego, Sikorskiego, Legionów, 
Wiejska, Błotna/Sosnowa, Wileńska.
Koszt: 78.237,21 zł
Projekt zakłada organizację, sadzenie 
i pielęgnację zieleni miejskiej, jak również 
montaż słupków i barierek ochronnych 
w wybranych lokalizacjach miasta Woło-
min w przestrzeniach przyulicznych. Pro-
ponuję zachęcić mieszkańców do wzię-
cia udziału w sadzeniu zieleni poprzez 
np. zamieszczenie na stronie interneto-
wej Urzędu informacji o akcjach określo-
nych na dany termin lokalizacjach. Dzięki 
temu mieszkańcy być może zwiążą się 
z roślinami emocjonalnie, będą szanować 
i chronić zieleń. Pozwoli to również ograni-
czyć choć w części koszty sadzenia.

Wołomiński stadion miejski 
na miarę XXI wieku

Autor projektu: Jerzy Turek
Lokalizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4 
Koszt: 100.000 zł
W ramach projektu zostałyby wykonane 
niezbędne prace związane z ulepsze-
niem stadionu/boiska do gry w piłkę 
nożną na terenie Wołomińskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji „Huragan”. W ra-
mach modernizacji przeprowadzono by: 
wymianę siedzisk, montaż systemu pod-
lewania boiska,  instalację nowoczesne-
go nagłośnienia, zakup tzw. piłkochwy-
taków, przebudowę strefy gości. Dzięki 
dodaniu nowych instalacji/infrastruktury 
pobocznej stadion byłby godnym miej-
scem rozgrywek w ramach III ligi piłki 
nożnej. Miasto uzyskałoby stadion speł-
niający niezbędne standardy XXI wieku.

Oświetlenie ścieżki pieszo-
-rowerowej na odcinku 
od szkoły w Czarnej 

do kościoła w Helenowie
Autor projektu: Małgorzata Rowicka
Lokalizacja: Czarna-Helenów, od Zespołu 
Szkół w Czarnej do kościoła w Helenowie
Koszt: 100.000 zł
Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-
-rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół 
w Czarnej do kościoła w Helenowie. 
Chodnik jest bezpiecznym miejscem do 
spacerów matek z dziećmi, osób idących 
do pobliskiego kościoła czy rowerzystów, 
jednak tylko w okresie wiosennym i let-
nim ze względu na brak oświetlenia po 
zmierzchu. 

Zakup ulicznych koszy 
na śmieci

Autor projektu: Tomasz Niewiarowski
Lokalizacja: miasto Wołomin
Koszt: 80.000 zł
Projekt zakłada zakup 100 ulicznych ko-
szy na śmieci i ich lokalizację na terenie 
miasta Wołomina. Koszt całej inwestycji 
to ok. 80.000 zł. Kosze betonowe na 
śmieci z daszkiem betonowym o pojem-
ności do 50 litrów. Umiejscowienia ko-
szy należy dokonać w miejscach najbar-
dziej uczęszczanych. Miejsca wskazane 
to place zabaw, parki, ścieżki rowerowe, 
targowiska miejskie, szkoły i przedszko-
la, główne arterie miejskie i parkingi. 
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Przebudowa klatki schodowej, 
remont korytarza Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zofi i 
Nałkowskiej fi lia w Zagościńcu
Autor projektu: Grzegorz Bazylewicz
Lokalizacja: OSP Zagościniec, ul. 100 
Lecia 41
Koszt: 99.925 zł
Kompletna przebudowa klatki scho-
dowej wraz z remontem korytarza 
w budynku OSP na piętrze gdzie mieści 
się fi lia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Zofi i Nałkowskiej. Poprawa wejścia 
czytelników na piętro. Klatka schodowa 
decyzją Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Wołominie nie spełnia obo-
wiązkowych norm Budynku Użyteczno-
ści Publicznej i Ewakuacyjnych. 

Sławkowy szlak 
biegowo-rowerowy

Autor projektu: Michał Janiak
Lokalizacja: Wołomin, punkty przystankowe 
znajdują się przy głównych ulicach Sławka: 
Wiosenna, Lwowska, Gdyńska i Tęczowa. 
Koszt: 70.000 zł
Cztery miejsca wzdłuż ul. Wiosennej, 
Lwowskiej, Gdyńskiej i Tęczowej, które 
mogą spełnić rolę punktów przystan-
kowych na Zatoce Białych Błot. Nowe 
punkty przystankowe zawierać będą: 
ławkę o szer. 2 metrów z oparciem na 
plecy, kosz na śmieci, tablicę informa-
cyjna z mapą miasta, odległościami na 
szlaku biegowo-rowerowym oraz miej-
scem na ogłoszenia, stojak rowerowy na 
8 rowerów.

Rowerowe parkowanie 
w Lipinkach

Autor projektu: Urszula Zych
Lokalizacja: Lipinki ul. Parkowa
Koszt: 50.000 zł
Nowoczesna wiata rowerowa z pod-
porami do zakotwienia min. 30 sztuk 
rowerów, na podłożu z kostki brukowej 
z zadaszeniem, oświetleniem i monitorin-
giem. Celem projektu jest ułatwienie do-
tarcia mieszkańców okolicznych wsi do 
środków komunikacji miejskiej, podwyż-
szenie bezpieczeństwa pozostawianych 
rowerów. Na dzień dzisiejszy rowery po-
zostawiane są przy sklepach, aptece czy 
ośrodku zdrowia, a także przypinane do 
nowych barierek przy peronach PKP, co 
niekorzystnie wpływa na estetykę okolicy 
wokół Stacji PKP. 

Świąteczna iluminacja 
świetlna na Sławku

Autor projektu: Michał Janiak
Lokalizacja: Wołomin: fragment ul. Gdyń-
skiej pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. La-
skową oraz fragment ul. Tęczowej po-
między ul. Laskową i ul. Złotą.
Koszt: 24.000 zł
Poprawa estetyki jednej z głównych 
arterii północnej części Wołomina 
w czasie świątecznym za pomocą 
ozdób świetlnych umieszczanych na 
słupach oświetleniowych wzdłuż chod-
nika. Zamontowanie światełek poprawi 
odbiór okolicznych ulic, a także będzie 
nie lada frajdą dla mieszkańców mia-
sta, w tym ze szczególnym naciskiem 
na najmłodszych jego obywateli. 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 

20x30 m na terenie 
„Po Starej Szkole” w Majdanie

Autor projektu: Balbina Pokrzywnicka
Lokalizacja: Majdan, „Stara Szkoła”
Koszt: 100.000 zł
Wynikiem tej inwestycji będzie wie-
lofunkcyjne boisko sportowe. Prace 
porządkowe oraz podbudowa (koryto-
wanie, podsypka piaskowa oraz beto-
nowa) może zostać wykonana przez 
okolicznych mieszkańców w czynie spo-
łecznym (system gospodarczy). Boisko 
będzie pokryte nawierzchnią polipro-
pylenową modułową. Ponadto boisko 
zostanie wyposażone w zestaw do ko-
szykówki jednosłupkowy – 2szt., zestaw 
do siatkówki i zestaw do piłki ręcznej 
(bramki 3 x 2 m). 

Ulica Słowackiego z zielenią 
przyjazną mieszkańcom

Autor projektu: Halina Wojakowska
Lokalizacja: Wołomin, ul. Słowackiego 
(od ul. Partyzantów do ulicy Lipińskiej)
Koszt: 51.219 zł
Zakres projektu obejmuje: 1. W obrę-
bie zniszczonych trawników posadze-
nie drzew – klon zwykły kulisty 30 szt., 
2. posadzenie krzewów tawuły i irgi 
szt. 150, 3. rozścielenie ziemi i kory, 
4. instalacje barierek trawnikowych, 
5. instalacje czterech progów zwalnia-
jących. Celem projektu jest poprawa 
jakości życia mieszkańców poprzez 
zmniejszenie hałasu, poprawę jakości 
powietrza, oraz wzrost walorów este-
tycznych.
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Zielona Ostoja 2017
Autor projektu: Przemek Bartecki
Lokalizacja: teren lokalu przy ul. Długiej 34 
w Wołominie.
Koszt: 100.000 zł
Zdemontowanie 30 letnich wylewek 
mieszaniny cementu, gruzu i betonu.
Położenie w ich miejsce kostki ażuro-
wej ekologicznej na podłożu z piasku 
i wypełnienie jej ziemią. Odtworzenie 
trawników przy ogrodzeniu okalającym 
posesję. Demontaż starego ogrodzenia 
i zainstalowanie nowego estetycznego 
z możliwością porastania np. Blusz-
czem. Postawienie dużej altany ze sto-
łami i ławkami która mogłaby być wyko-
rzystywana m. in. na zajęcia i spotkania 
w ciepłe dni na wzór altany którą po-
stawiono w ramach funduszy sołeckich 
przy ul. Kwitnącej na Starych Lipinach.

Park sportowo-rekreacyjny 
przy ulicy Wiosennej

Autor projektu: Roman Niemyjski
Lokalizacja: Wołomin ul. Wiosenna (50 m 
od skrzyżowania z ul. Jesienną)
Koszt: 74.000 zł
Projekt zakłada stworzenie parku sporto-
wo – rekreacyjnego przy ul. Wiosennej/
blisko Jesiennej: zaprojektowanie i budo-
wa siłowni i urządzeń sprawnościowych 
ogólnodostępnymi dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych typu Parkour i Street Wor-
kout na świeżym powietrzu oraz ławek 
do odpoczynku. W skład Parku wcho-
dzą: urządzenia do ćwiczenia; biegacz, 
motyl, wyciskacz, prasa nożna, wiosła, 
stepper, narciarz, montowane po dwa 
na jednym pylonie; zjazd linowy Tyrolka; 
Street Workout – drabinki przeznaczone 
do ćwiczeń dla dzieci młodzieży i osób 
dorosłych, ławki do odpoczynku.

Bezpieczna gmina Wołomin
Autor projektu: Krzysztof Dąbrowski
Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ossowie, ul. Matarewicza 150.
Koszt: 99.415,21 zł
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ossowie w niezbędny sprzęt (do-
posażenie samochodu pożarniczego, 
wyposażenie strażaka-ratownika) zwięk-
szy bezpieczeństwo mieszkańców gmi-
ny Wołomin. Przy otrzymanym sprzęcie 
Straż będzie mogła działać w szerszym 
zakresie (wypadki drogowe, gaszenie 
budynków, gaszenie lasów) oraz brać 
udział w innych działaniach ratowniczo-
-gaśniczych na terenie gminy.

AED – Dla Gminy Wołomin
Autor projektu: Przemek Bartecki
Lokalizacja: newralgiczne punkty w gminie 
Wołomin
Koszt: 90.000 zł
Projekt zakłada zakup 8 defi brylatorów 
AED dostępnych przez 24 godziny na 
dobę dla mieszkańców Gminy Wołomin. 
Urządzenia będą rozmieszczone w new-
ralgicznych punktach, w których zacho-
dzi ryzyko Nagłego Zatrzymania Krą-
żenia. Urządzenia stacjonarne zostaną 
umieszczone w specjalnych kapsułach 
mogących wisieć na zewnątrz budyn-
ków bez względu na porę roku i warunki 
atmosferyczne. Obok kapsuły znajdzie 
się tablica informacyjna z instrukcją 
użytkowania, mapą rozmieszczenia po-
zostałych urządzeń.

Ławka Nałkowskiej
Autor projektu: Katarzyna Okuniewska
Lokalizacja: Teren przed Muzeum – 
„Dom nad łąkami”
Koszt: 90.000 zł
Ławka z siedzącą na niej Nałkowską za-
montowana obok odtworzonej (przynaj-
mniej częściowo łące) w nawiązaniu do 
nazwy „Dom nad łąkami”. Ta ciesząca 
się sympatią forma rzeźby użytkowej to 
szansa na ponowne zaistnienia znanej 
postaci w powszechnej świadomości 
mieszkańców. Ławka Nałkowskiej po-
winna być wstępem do upamiętnienia 
w sposób pozbawiony pompatyczności 
innych zasłużonych dla szeroko rozumia-
nej kultury, sztuki, ale i samego Woło-
mina osób. Wołomin potrzebuje miejsc 
pozytywnie ciekawych i powinien stawiać 
na swoje mocne strony którymi są rów-
nież historyczne wydarzenia i postacie 
związane z naszym miastem. 

Wyposaż straż 
w swoje bezpieczeństwo

Autor projektu: Artur Świderski
Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Majdanie, ul. Racławicka 26.
Koszt: 67.200 zł
W ramach projektu zostanie zakupione 
specjalistyczne wyposażenie ratowni-
czo-gaśnicze do jednostki OSP Majdan, 
które pozwoli sprawniej nieść pomoc 
mieszkańcom Gminy Wołomin. Przyczy-
ną wystąpienia naszego projektu jest 
niedoposażenie jednostki OSP Majdan, 
która jest jedną z najbardziej aktywnie 
działających na terenie gminy Wołomin. 
Mamy wyszkoloną kadrę, która przez 
brak odpowiedniego sprzętu nie może 
w pełni świadczyć profesjonalnej podsta-
wowej pomocy naszym mieszkańcom, co 
może wpłynąć na stan ich zdrowia, pomi-
mo naszej szybkiej reakcji. 
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PROJEKTY INWESTYCYJNE SZKOLNE

Szachy na powietrzu
Autor projektu: Iwona Szczepańska
Lokalizacja: Zespół Szkół Nr 5 w Woło-
minie, ul. Lipińska 16.
Koszt: 30.000 zł
W okolicach wejść do szkoły i sali gim-
nastycznej (wąski pas zieleni usytuowa-
ny wzdłuż sali gimnastycznej) staną dwa 
podwójne stoliki z ławkami, dwa stoliki 
pojedyncze z czterema siedziskami każ-
dy i stół do tenisa stołowego. Wszystkie 
elementy wykonane są z betonu płuka-
nego z mieszanką grysów. Stoliki wypo-
sażone są w plansze do gry w szachy, 
a siedziska dodatkowo wykończone li-
stwami z drewna iglastego. Stół do gry 
w tenisa stołowego wykonany jest z wy-
sokogatunkowego betonu z kruszywem 
ozdobnym. Siatka do gry wykonana 
z blachy stalowej. 

Wymiana nawierzchni chodnika 
z lokalną naprawą ułożenia 

krawężników w ulicy Chodkiewicza 
między aleją Armii Krajowej 

a ulicą Głowackiego w Wołominie
Autor projektu: Dariusz Gołaszewski
Lokalizacja: Ulica Chodkiewicza w Wo-
łominie na odcinku al. Armii Krajowej – 
ul. Głowackiego.
Koszt: 100.000 zł
Celem projektu jest wymiana nawierzch-
ni chodnika i podjazdów z jednocze-
snym odpowiednim ich wyprofi lowaniem 
uwzględniającym miejscową naprawę 
ułożenia krawężników. Na chodniku 
występują wyjątkowo duże spadki po-
przeczne, które szczególnie w okresie 
zimowym, gdy są oblodzone (woda 
z pobliskich kałuż), stają się wręcz nie-
bezpiecznymi dla pieszych i to nie tylko 
dla osób niepełnosprawnych lub dzieci. 

Słupy ogłoszeniowe
wielofunkcyjne, kolorowe, 

nowoczesne, składane
Autor projektu: Aneta Suk
Lokalizacja: miasto i gmina Wołomin
Koszt: 98.400 zł
Podstawą projektu jest ustawienie nowych, 
efektownych, nowoczesnych, kolorowych 
i uniwersalnych SŁUPÓW OGŁOSZENIO-
WYCH w przestrzeni miasta, o dużym 
natężeniu ruchu, z jednoczesną wymianą 
starych słupów, nieestetycznych i niebez-
piecznych. Nowe słupy z włókna polie-
strowo-szklanego, bardzo odpornego na 
warunki atmosferyczne i uszkodzenia me-
chaniczne. Proponowane słupy są skon-
struowane z modułów, co daje znaczące 
oszczędności i ułatwienia w transporcie, 
montażu i ewentualnym magazynowaniu. 

Smart City Info TV
Autor projektu: Przemysław Major
Lokalizacja: gmina Wołomin
Koszt: 100.000 zł
Projekt zakłada zakup oraz montaż 16 
sztuk monitorów 40 lub 42 calowych 
do wyświetlania informacji dotyczących 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i roz-
rywkowych, które będą miały miejsce na 
terenie Wołomina i okolic. Dzięki rozloko-
waniu monitorów w różnych miejscach 
należących do gminy Wołomin, mieszkań-
cy będą mogli szybciej i łatwiej uzyskać 
informację o wydarzeniach sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych jakie będą 
prowadzone na terenie Wołomina. Jest to 
jeden z najszybszych i najlepszych środ-
ków przekazu informacji.

Remont sali gimnastycznej 
wraz z wyposażeniem 
w Przedszkolu nr 10 
im. Misia Uszatka

Autor projektu: Małgorzata Tyska
Lokalizacja: Przedszkole im. Misia Uszatka 
w Wołominie, Al. Armii Krajowej 56.
Koszt: 98.776,50 zł
Kompleksowe wyremontowanie i uno-
wocześnienie sali gimnastycznej wraz 
z wyposażeniem oraz klatką schodową: 
wyburzenie istniejących powierzchni, 
wymiana posadzek, położenie gałęzi 
gipsowych, wymiana grzejników wraz 
z obudową, wymiana oświetlenia oraz 
elektryki, wymiana balustrad, założenie 
klimatyzacji, montaż drabinek, luster, 
montaż sprzętu do zajęć z zakresu in-
tegracji sensorycznej, wyposażenia sali 
w sprzęt do ćwiczeń ruchowych. 

Parking przy Zespole Szkół nr 3 
w Wołominie

Autor projektu: Aneta Bednarska
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, 
ul. Kazimierza Wielkiego 1. 
Koszt: 98.600 zł
W ramach projektu ma być wykonany 
parking samochodowy na 30 stano-
wisk. Parking będzie oddzielony od 
boisk sportowych ogrodzeniem pane-
lowym. Stanowiska będą usytuowane 
po obu stronach drogi dojazdowej. Na-
wierzchnia parkingu z ECO-płyt. Przy 
Zespole Szkół nr 3 w Wołominie na czę-
ści terenu boiska sportowego parkowa-
ne są samochody, którymi przyjeżdżają 
nauczyciele do pracy, słuchacze szko-
ły policealnej Żak, osoby korzystające 
z obiektów sportowych oraz rodzice 
przywożący dzieci na zajęcia sportowe. 
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Parkuj i ucz się
Autor projektu: Anna Zakrzewska
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki 
Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 
19 – mały plac.
Koszt: 22.000 zł
Projekt zakłada postawienie wiaty ro-
werowej wraz ze stojakami na 40 ro-
werów usytuowanej na małym placu 
Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie. Sta-
lowa konstrukcja wiaty zagwarantuje 
pozostawionym rowerom bezpieczne 
miejsce chroniące je przed deszczem, 
śniegiem, pyłem oraz promieniami sło-
necznymi. Wiaty są wykonane z profi li 
grubościennych zabezpieczonych przed 
korozją cynkowania ogniowego, który 
gwarantuje ochronę na 30 lat. Zadasze-
nie wykonane jest z giętej płyty samono-
śnej z żywicy poliestrowej wzmocnionej 
włóknem szklanym. 

Przedszkolak w nowoczesnym 
świecie multimediów

Autor projektu: Katarzyna Aftyka
Lokalizacja: Przedszkole nr 2 im. Pyzy 
Wędrowniczki w Wołominie, ul. Polna 32.
Koszt: 50.000 zł
Zakup sprzętu multimedialnego dla 
przedszkola: laptopy, tablice multimedial-
ne, nagłośnienie. Tablice multimedialne 
i laptopy z odpowiednim oprogramo-
waniem pozwolą na prowadzenie zajęć 
z dziećmi wspomagających ich wszech-
stronny rozwój, sprzęt nagłaśniający uła-
twi prowadzenie uroczystości i imprez 
przedszkolnych, a także będzie narzę-
dziem pozwalającym na rozwój talentów 
dzieci podczas występów. Wprowadze-
nie nowoczesnych technologii wzbogaci 
naszą bazę edukacyjną, pozwoli na pod-
niesienie jej jakości i atrakcyjności. 

Treningowy plac zabaw
Autor projektu: Agata Gałązka
Lokalizacja: Zespół Szkół w Czarnej, 
ul. Witosa 52
Koszt: 60.000 zł
Zewnętrzne urządzenie treningowe - 
zestaw rekreacyjno – treningowy. Bez-
obsługowe urządzenie odporne na 
warunki atmosferyczne, przeznaczone 
dla osób powyżej 14 roku życia. Sprzęt 
do użytku publicznego, umożliwiający 
wszechstronny trening, niezależnie od 
umiejętności i predyspozycji użytkow-
ników. Przystosowany do każdej grupy 
wiekowej, dla młodzieży, osób starszych 
oraz dla zawodowców. Treningowy plac 
zabaw umożliwia jednocześnie korzy-
stanie nawet przez 15 osób. Aktywność 
fi zyczna na świeżym powietrzu dla osób 
starszych.

Budowa nowoczesnego 
placu zabaw 

przy Zespole Szkół w Duczkach
Autor projektu: Katarzyna Pazio
Lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, 
ul. Szosa Jadowska 37
Koszt: 100.000 zł
Wniosek zakłada budowę nowoczesne-
go, bezpiecznego, ogólnodostępnego 
placu zabaw 22 m x 32 m. Na placu 
należy wykonać następujące prace: 
przygotowanie terenu pod nowy plac 
zabaw, Projekt nowego placu zabaw, 
odnowienie i przeniesienie istniejących 
urządzeń do zabawy dla dzieci, zakup 
i montaż nowych urządzeń do zabaw dla 
dzieci spełniających normy bezpieczeń-
stwa, zakup i montaż ławek oraz koszy 
na śmieci, wyłożenie nowego placu za-
baw nawierzchnią syntetyczną, zagospo-
darowanie terenu.

Wiaty rowerowe zadaszone
Autor projektu: Halina Sokołowska
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej 
Jadwigi w Wołominie, ul. Poprzeczna 6.
Koszt: 90.000 zł
Celem projektu jest wykonanie wiat ro-
werowych na 80 stanowisk. W tym celu 
należy wykonać utwardzenie nawierzch-
ni z płyt betonowych typ ECO. Następ-
nie montaż konstrukcji 3 sztuk wiat 
rowerowych z profi li stalowych z malo-
waniem ochronnym i nawierzchniowym. 
Wybudowanie wiat rowerowych pozwoli 
uporządkować teren przy wejściu do 
szkoły, a rowery będą zgromadzone 
w jednym bezpiecznym miejscu. Do 
szkoły uczęszcza ponad 1000 uczniów. 
Wielu z nich przyjeżdża na rowerach. 

Kreatywna strefa 
w pracowni informatycznej 

w Zespole Szkół w Duczkach
Autor projektu: Wanda Gołędowska
Lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, 
Wołomin, ul. Szosa Jadowska 37. 
Koszt: 100.000 zł
Zakup: 25 zestawów komputerowych.  
Modernizacja pracowni to m. in. stworze-
nie warunków do nowoczesnej edukacji, 
to wyrównywanie szans edukacyjnych 
oraz osiąganie sukcesów w dalszym 
etapie kształcenia, możliwość organizo-
wania innowacyjnych zajęć, zdobywania 
wiedzy, rozwijania zainteresowań, stwo-
rzenie ciekawej oferty zagospodarowa-
nia czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz 
ich opiekunów.
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PROJEKTY MIĘKKIE POZOSTAŁE

Piknik sąsiedzki „NA BOISKU”
Autor projektu: Alina Rzępołuch
Lokalizacja: Majdan, teren „Starej Szkoły”
Koszt: 20.000 zł
W ramach projektu odbędzie się pik-
nik sąsiedzki, który zintegruje okolicz-
nych mieszkańców. Fundusze zapewnią 
atrakcje dla dzieci (zjeżdżalnia, karuze-
la) oraz wynajem namiotów do miejsc 
konsumpcji. Zostaną zapewnione napo-
je oraz dania z grilla. Do tańca będzie 
przygrywał profesjonalny DJ. Celem 
projektu jest integracja okolicznych 
mieszkańców, a w szczególności so-
łectw: Cięciwa, Leśniakowizna, Majdan 
i Mostówka. Tego typu imprezy budują 
w mieszkańcach postawy społeczne.

Wymiana nawierzchni boiska 
do piłki siatkowej wraz 

z zamontowaniem monitoringu 
na terenie Szkoły Podstawowej 

w Zagościńcu
Autor projektu: Zbigniew Górski
Lokalizacja: Zagościniec ul. Szkolna 1, 
teren Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
Koszt: 60.000 zł
Wymiana starej nawierzchni boiska wraz 
z zamontowaniem monitoringu na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. 
Dotychczasowa nawierzchnia boiska 
została zdewastowana przez nieodpo-
wiedzialnych użytkowników. Projekt za-
kłada, że na wyremontowanym boisku 
będzie grała większa ilość dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz mieszkańców. Moni-
toring zapewni bezpieczeństwo zarówno 
uczestnikom jak i samemu obiektowi.

Ćwicz, baw się w świetle 
jupiterów na kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym 

Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Autor projektu: Jolanta Gągała
Lokalizacja: Wołomin, Aleja Armii Krajo-
wej 81
Koszt: 100.000 zł
Projekt obejmuje: wykonanie dokumen-
tacji projektowej, wykonanie mapy do 
celów projektowych i inwentaryzacji 
geodezyjnej, wymianę 4 opraw sta-
rych lamp oświetleniowych na oprawy 
energooszczędne typu LED, wykonanie 
i montaż 8 nowych latarni oświetlenio-
wych energooszczędnych do oświe-
tlenia siłowni zewnętrznej, placu street 
workout oraz placu zabaw, wykonanie 
oświetlenia 3 boisk.

Sławkowe pożegnanie lata
Autor projektu: Michał Janiak
Lokalizacja: Wołomin, na ulicy Tęczowej 
przy skrzyżowaniu z ulicami Chodkiewicza i 
Bratnią. Okolice siłowni plenerowej, chodnik 
wzdłuż ulicy Tęczowej, a także część ulicy 
Chodkiewicza.
Koszt: 20.000 zł
„Sławkowe pożegnanie lata” ma inte-
grować mieszkańców osiedla Sławek 
z pobliskimi społecznościami – Nafty, 
Wołominka i Sławka-Nowa Wieś. Chce-
my zorganizować imprezę, która oprócz 
rozrywki, zabawy i atrakcji dla dorosłych 
oraz dzieci, stworzy również możliwość 
zaprezentowania działalności lokalnych 
sławkowskich rzemieślników, dając im 
tym samym możliwość funkcjonowania 
na lokalnym rynku pracy i dotarcia do 
szerszej rzeszy odbiorców. 

Kulturalne wtorki 
w klubie seniora „Słoneczna”

Autor projektu: Karol Cudny
Lokalizacja: Klub Seniora „Słoneczna”, Wo-
łomin, ul. Wileńska 88
Koszt: 11.000 zł
Projekt jest cyklem 10 spotkań kultu-
ralnych w klubie seniora „Słoneczna”. 
Spotkania miały formę występów słow-
no-muzycznych. Zaproszeni artyści, 
(studenci Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie, lokal-
ni muzycy amatorscy lub profesjonalni) 
przybliżą widzom utwory z różnych epok 
i konwencji muzycznych (w tym: muzy-
ka klasyczna różnych epok, muzyka et-
niczna, poezja śpiewana, piosenka ak-
torska, szanty i piosenka turystyczna). 
Każdy z koncertów będzie trwał około 
1 godziny. 

Wołomin Gaming Room
Autor projektu: Michał Szufl adowicz
Lokalizacja: I LO im. Wacława Nałkow-
skiego w Wołominie, ul. Mieczysława 
Sasina 33.
Koszt: 95.000 zł
Profesjonalna pracownia komputerowa 
z 25 komputerami (i5, 4GB, 500GB 950 
GTX, monitor full HD 24 cale, Windows 
7 64-bit), umożliwiająca: prowadzenie 
turniejów e-sportowych dla młodzie-
ży szkolnej i mieszkańców Wołomina, 
szkoleń z tematyki związanej z informa-
tyką (programowanie, grafi ka, programy 
wykorzystywane na rynku pracy), naukę 
na lekcjach informatyki prowadzonych 
w ramach edukacji w gimnazjum i liceum.
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Życie zaczyna się po 40-stce 
– Warsztaty samorozwojowe 

otwierające ciało, głos, Ciebie...
Autor projektu: Anna Kanclerz
Lokalizacja: Miejski Dom Kultury w Woło-
minie, ul. Mariańska 7
Koszt: 20.000 zł
Warsztaty darmowo-teatralne. Cyklicz-
ne spotkania z choreografami, chore-
oterapeutami, reżyserami, aktorami, 
trenerami rozwoju osobistego, artote-
rapeutami. W cyklu 5-6miesięcznym 
– spotkania warsztatowe cotygodnio-
we, otwarte. W drugiej części progra-
mowego roku – spotkania w grupie 
zamkniętej, zdeklarowanej z osób 
uczestniczących w warsztatach otwar-
tych – praca nad spektaklem. 

Uliczny maraton 
tańca i uśmiechu

Autor projektu: Anna Kanclerz
Lokalizacja: Plac 3 Maja w Wołominie, 
ul. Kościelna
Koszt: 20.000 zł
Aktywne i radosne spędzanie niedzieli 
wraz z całą rodziną: pokazy tańca grup 
tanecznych z gminy Wołomin, warszta-
ty prowadzone przez kluby i trenerów 
z gminy Wołomin: zumba, joga, warszta-
ty: joga śmiechu, 5 rytmów, movement 
medicine, taniec spontaniczny; zespoły 
komediowe, stand-upy, interaktywna za-
bawa, dowcipne gagi i dawka humoru, 
animatorzy uliczni, propagowanie proz-
drowotnych właściwości uśmiechu i ru-
chu, piosenki o uśmiechu, rozwieszone 
sentencje o uśmiechu i tańcu, nagrywa-
nie fi lmu z Wołomina „WOŁOMIN! SMILE 
AND DANCE i wiele innych.

Piłkarze Mistrza Polski 
Legii Warszawa 

w Wołominie
Autor projektu: Krzysztof Sikorski
Lokalizacja: Wołomin, Osiedle Kobył-
kowska, Boisko przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych 
Koszt: 20.000 zł
Spotkanie mieszkańców w formie imprezy 
sportowej z piłkarzami najbardziej znane-
go klubu w Polsce jednocześnie Mistrza 
Polski Legii Warszawa, mecz piłkarski, 
konkursy sportowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Quiz sportowy wiedzy histo-
rycznej Legii Warszawa sięgający 1916 
roku, historia Huraganu Wołomin. Wywia-
dy, rozmowy, autografy. Festyn sportowy 
mający na celu promowanie sportu, pro-
mowanie miasta poprzez przyjazd do Wo-
łomina znanych sportowców. Promocja 
piłki nożnej i sportu. 

Warsztaty edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży 

w Lipinkach
Autor projektu: Urszula Zych
Lokalizacja: Lipinki ul. Klonowa
Koszt: 20.000 zł
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży w Lipinkach o różnorodnej te-
matyce, skierowane do różnych grup 
wiekowych. Ze względu na brak po-
mieszczeń do ich przeprowadzania 
w ramach projektu zakładamy zakup 
namiotu, który umożliwi przeprowadza-
nie cyklu tych warsztatów. Przykładowe 
obszary warsztatów to: warsztaty świe-
cowe, mydlarskie, gipsowe, bukietowe, 
przyrodnicze, naukowe, plastyczne, ma-
larskie, zajęcia ze zwierzętami i inne. 

PROJEKTY MIĘKKIE SZKOLNE

Powiew renesansu, 
czyli koncert zespołu 

muzyki dawnej
Autor projektu: Anna Zakrzewska
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki 
Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19 – 
sala gimnastyczna.
Koszt: 8.100 zł
Zorganizowanie dwóch koncertów 
muzyki dawnej Pierwszy koncert – 
przedpołudniowy dla uczniów woło-
mińskich szkół, drugi – popołudnio-
wy, dla mieszkańców gminy Wołomin. 
Zespół Muzyki Dawnej, Flauto Dolce 
z Drezdenka powstał w maju 2009 r. 
Zespół występuje w strojach z epo-
ki. Na swoim koncie posiada wiele 
cennych nagród w wielu konkursach 
w Polsce i za granicą oraz nagrania 
płytowe.

Warsztaty edukacyjne 
z robotyki i programowania

Autor projektu: Rafał Kacpura
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 2 w Wołominie, 
al. Armii Krajowej 81. 
Koszt: 20.000 zł
Celem projektu jest zapoznanie dzieci 
w wieku szkolnym z elementami progra-
mowania robotów, budowy serwomo-
torów, silników, czujników optycznych, 
czujników ultradźwiękowych. Uczestnicy 
zajęć konstruują roboty przy wykorzy-
staniu najnowocześniejszych narzędzi 
edukacyjnych. Każde dziecko może sa-
modzielnie zaprogramować i zbudować 
konstrukcje wyposażone w silniki  oraz 
sensory np. ruchu i widzenia. Warsztaty 
rozbudzają zainteresowania dzieci na-
ukami ścisłymi oraz pokazują uczniom, 
że uczyć się można także przez zabawę 
i rozwijanie pasji. 
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Wołomin Gamers Tournament
Autor projektu: Michał Szufl adowicz
Lokalizacja: I LO im. Wacława Nałkow-
skiego w Wołominie, ul. Mieczysława 
Sasina 33.
Koszt: 20.000 zł
Turniej w kategoriach gier e-sporto-
wych: Counter Strike: Global Offensive, 
League of Legends, Hearthstone: Hero-
es of Warcraft, Fifa. Promowanie spor-
tów elektronicznych. Działania na rzecz 
dobrego mienia o naszej marce oraz 
miasta Wołomin. Tworzenie jedynego 
takiego wydarzenia w powiecie Woło-
mińskim. Promocja miasta Wołomin na 
terenie całej Polski. 

Razem damy radę 
– gimnastyka korekcyjna

Autor projektu: Joanna Orych
Lokalizacja: Zespół Szkół w Czarnej, 
ul. Witosa 52
Koszt: 10.000 zł
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 
dzieci zagrożonych wadami postawy 
i z lżejszymi wadami tj. korygującymi 
się w pełni czynnie. W ramach zajęć: 
kształtowanie odruchu prawidłowej po-
stawy ciała, uświadomienie dziecku i ro-
dzicom istniejącej wady i wynikających 
z niej zagrożeń,  wygaszenie istniejącego 
nawyku i wykształcenie prawidłowego, 
wyrobienie zdolności do długotrwałego 
utrzymywania skorygowanej postawy 
ciała, podniesienie ogólnej sprawności 
i wydajności organizmu dziecka.

Twórcze soboty – rękodzieło
Autor projektu: Beata Bieńczyk
Lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, 
Wołomin, ul. Szosa Jadowska 37. 
Koszt: 15.000 zł
Projekt „Twórcze soboty – rękodzieło” 
zakłada warsztaty rękodzielnicze dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaję-
cia będą odbywały się raz w miesiącu 
przez 10 miesięcy po 4 godziny. Projekt 
ma na celu zapoznanie uczestników 
z różnymi technikami: haft, decoupa-
ge, quilling i wytwarzanie przedmiotów 
codziennego użytku. Udział w warszta-
tach to dobra okazja do pielęgnowania 
lokalnej kultury oraz łączenia pokoleń. 
Projekt zakłada także wyjazd uczestni-
ków do Muzeum Wsi Mazowieckiej lub 
gospodarstwa agroturystycznego, gdzie 
warsztaty poprowadzi artystka ludowa. 

Piknik Rodzinny
Autor projektu: Agnieszka Jabłońska
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 5 w Wołominie, 
ul. Lipińska 16
Lokalizacja: 12.100 zł
Atrakcje Pikniku Rodzinnego podzielo-
ne są na trzy segmenty: scenę, stoiska 
i sport. Dzieci w rożnym wieku będą 
miały możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności na scenie. Dzieci będą 
mogły zapoznać się z różnymi techni-
kami plastycznymi i kreatywnymi; pro-
fesjonalny kucharz da możliwość dzie-
ciom przygotowania prostych potraw 
i koktajli, które są pomocne w rozwoju 
i przy uprawianiu sportu; dzieci podczas 
malowania toreb i koszulek będą zapo-
znawać się z ekologią. 

Podstawówka? Koszykówka!
Autor projektu: Łukasz Rygało
Lokalizacja: Trzy Zespoły Szkół: w Ducz-
kach, Nr 4 i Nr 2 w Wołominie
Koszt: 20.000 zł
Projekt obejmuje dziesięć miesięcy za-
jęć prowadzonych w formie treningów 
(dwa razy w tygodniu) oraz comiesięcz-
ne rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Koszy-
kówki z udziałem szkół uczestniczących 
w programie oraz istniejących już drużyn 
ze szkół nr 5 i 7. Nadzór merytoryczny 
nad szkoleniem obejmie UKS Huragan 
Wołomin. Celem projektu jest zachęce-
nie dziewcząt do aktywnego uprawiania 
sportu, zachęcenie do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu oraz poprawa 
kondycji fi zycznej młodzieży. Umożliwi 
to  rozwój wielu pozytywnych cech, ta-
kich jak wytrwałość, praca zespołowa, 
szacunek, pewność siebie. 

Zajęcia plastyczne dla każdego
Autor projektu: Agata Gałązka
Lokalizacja: Zespół Szkół w Czarnej, 
ul. Witosa 52
Koszt: 9.000 zł
Zajęcia plastyczne mające na celu zapo-
znanie z różnorodnymi technikami pla-
stycznymi np: decoupage, origami, quil-
ling, papier mache, formy przestrzenne 
i wiele innych. Zajęcia mają na celu roz-
wijanie zainteresowań i zdolności, zachę-
cenie do kreatywnego spędzania czasu 
wolnego, integrację grup wiekowych. Za-
interesowanie technikami plastycznymi, 
pobudzenie do twórczego działania i eks-
presji, sposób na pożyteczne spędzanie 
czasu rozwijające wyobraźnię i zdolności 
manualne, rozwój osobowości twórczej, 
poprawienie umiejętności manualnych, 
nauka współpracy w grupie, posługiwa-
nie się narzędziami i dobór materiałów, 
umiejętność oceny estetycznej pracy.
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Miejski Dom Kultury w Wołomine
ul. Mariańska 7, tel. 22 787 45 13



28 W W W . N A S Z W O L O M I N . P L28 W W W . N A S Z W O L O M I N . P L28 W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Niedawno witaliśmy pielgrzymów, któ-
rzy przyjechali do Wołomina w ramach 
dni w diecezjach, a w poniedziałek 25 
lipca autokary z młodzieżą opuściły na-
sze miasto. Pielgrzymi wraz z duszpaste-
rzami udali się do Krakowa na wydarze-
nia centralne Światowych Dni Młodzieży 
z udziałem papieża Franciszka. 

Zarówno pielgrzymi, jak i wołomińskie 
parafie – Matki Bożej Królowej Polski, Mat-
ki Bożej Częstochowskiej i Św. Józefa Ro-
botnika, rodziny, które gościły pielgrzymów 
i mieszkańcy miasta z pewnością zapa-
miętają na długo wspólnie spędzony czas. 

Zwieńczeniem ŚDM w Wołominie był 
niedzielny koncert zespołu Gospel Rain, 
który zgromadził na Placu 3 Maja ponad 
2 tysiące osób. Wśród publiczności byli 
także pielgrzymi z Filipin, Belgii, Ukra-
iny, Białorusi, Hiszpanii, Indonezji i Rosji, 
którzy gościli w okolicznych gminach. 
Zebranych powitał ks. Rafał Jabłkow-
ski, tym razem jako prowadzący koncert  
w towarzystwie znanego z telewizyjnych 
seriali aktora Krzysztofa Kwiatkowskiego. 
Oficjalnego otwarcia dokonali burmistrz 
Elżbieta Radwan oraz ksiądz dziekan Zyg-
munt Podstawka. Swoją obecnością kon-
cert uświetnili ks. arcybiskup Dominique 
Lebrun, starosta wołomiński Kazimierz 
Rakowski oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszek Czarzasty. Już od pierw-
szych dźwięków wszyscy zgromadzeni 
na placu dali się porwać muzyce Gospel 
Rain. Pop-gospelowy chór, wspierany 
przez solistów i instrumentalistów stworzył 
niesamowity, radosny klimat. Wspólny 
śpiew, taniec i oklaski pokazały, że wszy-
scy jesteśmy jedną wielką rodziną. 

Mieszkańcom całego miasta należą się 
podziękowania. Goście odjechali z uśmie-
chem i świadomością, że mają przyjaciół 
w Wołominie.

Wołomin ugościł blisko 400 
pielgrzymów pochodzących 
z Francji, Włoch, Albanii,  
ale i przedstawicieli z Ma-
dagaskaru, Togo i Brazylii, 
którzy przyjechali do Polski  
na Światowe Dni Młodzieży. 

ŚDM 

w Wołominie
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1 sierpnia 2016 roku, kilka chwil przed 
godziną „W” - 17.00, na ul. Żelaznej czas 
jakby na kilka chwil cofnął się o 72 lata. 
„Teraz jest wojna” wymownie wybrzmia-
ło rozpoczynając uroczystości, którym 
przewodzili: burmistrz Wołomina Elżbie-
ta Radwan, zastepca burmistrza Robert 
Makowski, przewodniczący Rady Miasta 
Leszek Czarzasty oraz wicestarosta wo-
łomiński Adam Łossan.

Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Wo-
łomina dzięki inscenizacji przygotowanej 
przez Jarosława Dąbrowskiego, Związek 
Strzelecki ”Strzelec” i I Liceum Ogólno-
kształcące PUL w Wołominie, przenieśli 
się w klimat wydarzeń z sierpnia 1944 
roku. Mieliśmy okazję zobaczyć i pucy-
buta, i zakochanych przechadzających 
się po warszawskich uliczkach, i po-
czuć na własnej skórze, jak wszystko 
nagle, w ułamku sekundy zamieniło się  
w wojenny koszmar garstki Powstań-
ców. Na szczęście, tym razem Powstań-
cy wygrali i przy zdobycznym czołgu 
mogliśmy wraz z nimi odśpiewać dum-
nie Hymn Polski.

Tuż po inscenizacji w kościele Matki 
Bożej Częstochowskiej odprawiona zo-
stała Msza święta, a po niej, pod tabli-
cą poświęconą poległej w powstaniu 
łączniczce batalionu Parasol Marii Tere-
sie Bartnik ps. DIANA, złożono kwiaty 
i wieńce.

Udział w uroczystościach wzięli przed-
stawiciele środowisk Powstańców  
i Kombatantów oraz rodzina Marii Bart-
nik: Ewa Bartnik- bratowa, żona Kapi-
tana Jerzego Bartnika ps. MAGIK oraz 
bratanice: Ewa i Magdalena.

Powstanie Warszawskie
inscenizacja 
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Widowisko plenerowe Bitwy Warszaw-
skiej zgromadziło kilkutysięczną publicz-
ność, która podziwiała efektowne wybu-
chy i realistycznie przedstawione sceny 
batalistyczne. Późnym wieczorem przy 
Krzyżu Pamięci bohaterskiego kapela-
na z 1920 roku, ks. Ignacego Skorupki,  
odbył się uroczysty Apel Poległych. 
Głównym punktem niedzielnych uro-

czystości była msza święta w kaplicy 
na Cmentarzu Poległych, której prze-
wodniczył abp Henryk Hoser. W uro-
czystym nabożeństwie wzięli udział 
m.in. Minister Obrony Narodowej An-
toni Macierewicz, Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Mariusz 
Błaszczak, przedstawiciele Sejmu 
i Senatu, władz lokalnych, duchowień-
stwa, wojska, kombatantów i organiza-
cji środowiskowych oraz mieszkańców. 
Po nabożeństwie zgromadzeni udali 
się pod pomnik poległych w boju pod 
Ossowem, gdzie odczytano list Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy skierowany 
do uczestników uroczystości. Następ-
nie, po uroczystym Apelu Poległych 
i salwie honorowej, licznie zgromadzo-
ne delegacje złożyły wieńce pod po-
mnikiem.
Patriotycznym obchodom towarzyszy-

ły także wydarzenia kulturalne i edu-
kacyjne. Specjalny piknik historyczny 
przygotowała Samorządowa Instytucja 
Kultury Ossów Wrota Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku. Odwiedzający insty-
tucję mogli obejrzeć projekcje filmów, 
wystawy militariów, stoisko namiaru ra-
diowego, rekonstrukcję zagrody i życia 
codziennego z 1920 roku, prezentację 

biwaku żołnierskiego, zakupić książki 
i wydawnictwa Biblioteki Powiatowej 
oraz wziąć udział w rodzinnej grze edu-
kacyjnej Bitwa Warszawska. 
Wołominiacy 15 sierpnia bawili się 

na festynie letnim zorganizowanym 
w ramach obchodów 96. rocznicy „Cudu 
nad Wisłą” przez Miejski Dom Kultury  
w Wołominie. Zabawa rozpoczęła się  
o godzinie 15.00 na terenie OSiR Hura-
gan od spektaklu i animacji dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Bajlandia. Grupa 
młodych teatralnych animatarów przy-
gotowała dla najmłodzych szereg zabaw  
i konkurencji związanych z historią bo-
haterów spektaklu „Awanturka z leśne-
go podwórka”. Było kolorowo, bajecznie 
i zabawnie. Na uczestników festynu cze-
kał bogaty blok atrakcji – były wielkie 
bańki mydlane, pokaz skoków na tram-
polinie, tańca brazylijskiego, pokazy ca-
poeira, dmuchańce dla dzieci, ścianka 
wspinaczkowa, fotobudka, malowanie 
twarzy, stoiska z poradami dietetycz-
nymi i kosmetycznymi, strefa gastrono-
miczna, stoisko z samochodowe, klinika 
rowerowa i wiele innych. Były konkur-
sy z nagrodami i licytacja dla chorego  
na białaczkę Eryka. 
Na scenie wystąpił Maciej „Maczo” 

Kuśmierz – mieszkaniec Wołomina, 
debiutujący na polskiej scenie muzy-
ki rozrywkowej., który promuje miasto 
w swoim teledysku. Po nim zagrał 
zespół Power Play. Gwiazdą wieczo-
ru była Ewa Farna. Wokalistka wraz 
 z zespołem porwała publiczność swo-
im występem, a oprawa wizualna kon-
certu zapierała dech w piersiach.

Rocznica zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej 1920

Rocznica zwycięskej Bitwy Warszawskiej 1920 roku przycią-
gnęła tłumy w Ossowie w niedzielę 14 sierpnia. Dzień później 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie 
zorganizowano festyn letni.
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W PROGRAMIE: 
–  KONKURSY Z NAGRODAMI, WARSZTATY EKOLOGICZNE, WYSTAWY, HAPPENINGI, PREZENTACJE

Burmistrz 
 

PIKNIK 
EKOLOGICZNY

od godz. 15.00 do 19.30

 

Wydział Ochrony Środowiska 

PartnerzyOrganizator Wołomin


