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Szanowni Państwo,
listopad to miesiąc szczególny, zaczyna się od zadumy nad cudem
i wartością życia oraz wspomnienia naszych bliskich, którzy odeszli.
W połowie miesiąca świętujemy
rocznicę odzyskania niepodległości
przez naszą Ojczyznę. Wraz z końcem listopada zaczął się Adwent,
czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, najlepszy moment
na porządki domowe i duchowe.
Nadszedł więc dla wszystkich czas
wspomnień, przygotowań i porządków. Tak też w listopadzie wyglądała praca dla naszego Wołomina.
11 i 12 listopada świętowaliśmy
wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, wspólnie z najwyższym
przedstawicielem Francji, panem
ambasadorem Pierre’m Levy’m.
Okazją do tak wyjątkowego spotkania była oficjalna prezentacja
repliki czołgu Renault FT-17, który
– mam nadzieję – stanie się centralnym punktem Placu Zwycięstwa
– nowego miejsca w prestiżowej
lokalizacji, przy drodze wojewódzkiej 634, na wysokości wjazdu do
Wołomina i tuż obok zabytkowego
parku z historycznym domem Zofii
Nałkowskiej. W ten sposób chcemy
utrwalić wizerunek Wołomina jako
ziemi, której częścią jest Ossów –
miejsce o znaczeniu symbolicznym,
gdzie 14 sierpnia 1920 roku Wojsko
Polskie oraz żołnierze Armii Ochotniczej w bohaterskim boju odparli
bolszewików.
Nie ustajemy w staraniach o pozyskanie wsparcia rządu dla budowy

Muzeum w Ossowie. W ostatnich
dniach dwoje posłów z naszego
okręgu złożyło w Parlamencie poprawki do budżetu państwa na przyszły rok zabezpieczające finansowanie tej inwestycji. Mam nadzieję,
że ta sprawa połączy wszystkich
– dla naszego Wołomina i dla naszych bohaterów!
W bieżącym numerze „Naszego
Wołomina” przeczytacie Państwo
również o naszych działaniach na
rzecz seniorów – o Wołomińskiej
Radzie Seniorów, utworzeniu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” i najnowszym projekcie – Wołomińskiej
Kartcie Seniora, dającej dostęp do
specjalnej oferty zniżek i ulg w wołomińskich instytucjach i firmach.
Najważniejszym zadaniem zespołu moich współpracowników było
w ostatnich tygodniach dopracowanie projektu budżetu na rok 2017.
Jestem przekonana, że ta praca
została wykonania porządnie, rzetelnie i – przede wszystkim – z rozmachem inwestycyjnym, na jaki Wołomin w pełni zasługuje.
Życzę Państwu pięknego
(i ciepłego) grudnia!
Z serdecznymi
pozdrowieniami
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
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Wołomin dla Niepodległej
Mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych radośnie uczcili 98 rocznicę
odzyskania Niepodległości. Świętowanie trwało przez dwa dni. 12 listopada gościem
specjalnym Wołomina był ambasador Francji w Polsce, pan Pierre Lévy.
Delegacja francuska wzięła udział
w prezentacji koncepcji architektonicznej Placu Zwycięstwa, Rodzinnym Pikniku Patriotycznym
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na Placu 3 Maja i wykładzie prof.
Grzegorza Łukomskiego, zatytułowanym „Znaczenie pomocy zagranicznej w wielkim zwycięstwie

Polski 1920 roku, które ocaliło
Europę”. Gwiazdą wydarzenia była
replika czołgu Renault FT-17, wykonana w Wołominie.
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Projekt Placu Zwycięstwa w Wołominie
Pomysł na godne uhonorowanie uczestników Bitwy Warszawskiej, którzy w 1920 roku
obronili Polskę, Europę, chrześcijaństwo.
W Wołominie zrealizowano wyjątkowy projekt - powstała doskonała
replika francuskiego czołgu Renault FT-17, który tak istotnie przyczynił się do wielkiego zwycięstwa
1920 roku. Było to możliwe dzięki
zaangażowaniu
wołomińskiego
przedsiębiorcy pana Bogdana Domagały, wielu mieszkańców Wołomina i zewnętrznych ekspertów.
Czołg Renault FT-17 symbol zwycięstwa 1920 roku proponujemy
ulokować w miejscu posadowienia w przeszłości innego pojazdu
wojskowego - sowieckiego czołgu
T-34, symbolu zakończenia II wojny
światowej, ale także sowieckiej dominacji nad Polską przez kilkadziesiąt lat XX wieku.
Do opracowania koncepcji architektonicznej posadowienia repliki
czołgu i zagospodarowania otoczenia zaprosiliśmy uznanego architekta pana Mirosława Nizio, autora
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wielu wyjątkowych projektów, m.in.
ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego, ekspozycji i wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,
a także koncepcji architektonicznej

Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu w Markowej.
Burmistrz Radwan: Tworząc Plac
Zwycięstwa w Wołominie zachowamy w przestrzeni publicznej pamięć
o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej
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1920 roku. Dodatkowo utrwalimy
wizerunek Wołomina jako ziemi,
której częścią jest Ossów – miejsce
o znaczeniu symbolicznym, gdzie
14 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie oraz żołnierze Armii Ochotni-
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czej w bohaterskim boju odparli
bolszewików. Wołomin może w ten
sposób zyskać charakterystyczne
miejsce, które stanie się wizytówką
miasta, a skojarzenie gminy Wołomin z Bitwą Warszawską 1920 roku

będzie udziałem wszystkich podróżujących drogą wojewódzką
nr 634, zachęcając do dalszych
poszukiwań, w tym odwiedzenia
miejsc pamięci w Ossowie.
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ZAPOWIEDZI

Pasaż Piłsudskiego
Budowę nowego pasażu w stylu retro zakłada przyszłoroczny budżet Gminy Wołomin. Wizualizację pasażu zaprezentował projektant Maciej Chmielewski z Grafton Projekt.
– Chcemy by nowy pasaż, nawiązujący stylem do lat trzydziestych
XX wieku powstał w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od al. Armii Krajowej do torów
kolejowych – mówi wiceburmistrz
Wołomina Edyta Zbieć. – Do dziś
starsi mieszkańcy nazywają tę drogę ulicą Tramwajową. Planujemy
więc wkomponowanie w kamienną kostkę brukową imitacji torów
tramwaju konnego, który kursował
tędy do 1936 roku – opowiada wiceburmistrz.
Z dokumentów przetargowych
dotyczących zadania „Opraco-

wanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pasażu pieszo-jezdnego w ul. Marszałka
J. Piłsudskiego w Wołominie na
odcinku od Al. Armii Krajowej do
ul. Kolejowej” dowiadujemy się,
że nowy pasaż będzie posiadał
nawierzchnię z betonowych płyt
imitujących kostkę granitową, zawierać ma ponadto małą architekturę w stylu retro, czyli ławki,
kosze na śmieci, tablice informacyjne, kwietniki itp., energooszczędne lampy LED również w stylu retro i oczywiście zieleń.

Stypendia naukowe
dla wybitnie uzdolnionych
studentów i doktorantów
Przypominamy, że na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-106/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Burmistrz Wołomina może przyznawać stypendia
naukowe wybitnie uzdolnionym
studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, zamieszkałym na terenie gminy Wołomin.
Sprawę prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie (e-mail: dialog@wolomin.org,
tel. 22 763-30-24, pok. 212)
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Tak dobrego projektu budżetu
jeszcze w Wołominie nie było!
Rekordowe inwestycje i łączne wydatki na poziomie
218 mln złotych to założenia ambitnego projektu budżetu gminy Wołomin na rok 2017. Ponad 32 mln złotych
na 108 zadań inwestycyjnych, w tym 11 projektów wybranych bezpośrednio przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego, trwale wpłynie na poprawę
jakości życia w gminie.
Na rok 2017 Burmistrz Wołomina
proponuje rekordową liczbę zadań
inwestycyjnych. W ramach kwoty ponad 32 mln zł zaplanowano
między innymi 49 zadań zlokalizowanych na drogach publicznych,
3 zadania związane z gospodarką
mieszkaniową, 18 zadań dedykowanych oświacie i wychowaniu, 17
zadań dla gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska, 6 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, 5 zadań dla polepszenia warunków do uprawiania kultury
fizycznej. Łącznie w gminie Wołomin
w 2017 roku planuje się zrealizować
108 zadań inwestycyjnych.
Gmina Wołomin to 25 jednostek
budżetowych (20 placówek oświatowych, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Straż Miejska, Miejski
Zakład Dróg i Zieleni) oraz 4 samorządowe instytucje kultury (Miejski Dom Kultury, Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich, Miejska
Biblioteka Publiczna, Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie).
Gmina Wołomin zapewnia również
finansowanie działalności pięciu
Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Burmistrz Wołomina zaplanowała także zabezpieczenie wypłaty
świadczeń z tytułu realizacji Programu Rodzina 500+, z wykorzystaniem dotacji celowej w wysokości
ponad 33 mln zł.
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Subwencja oświatowa w wysokości ponad 46 mln zł została
rozplanowana na zadania oświatowe realizowane w gminie zgodnie
z ustawą o oświacie.
Planowane kwoty dochodów
i wydatków Gminy Wołomin
na rok 2017:
dochody bieżące

193 474 614 zł,

– Projekt budżetu na rok
2017 w zaprezentowanym
kształcie wynika bezpośrednio
z naszego otwarcia na głos
mieszkańców – mówi burmistrz
Elżbieta Radwan. Dodatkowo
przeprowadzone konsultacje
z ekspertami zaowocowały aż
108 zadaniami inwestycyjnymi.

dochody majątkowe

7 638 458 zł,

dochody łącznie

201 113 072 zł,
wydatki bieżące

185 718 837 zł,
wydatki majątkowe

33 062 439 zł,
wydatki łącznie

218 781 276 zł.
Projekt Budżetu Gminy na rok
2017 będzie omawiany na grudniowych posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej w Wołominie, a następnie
poddany pod głosowanie podczas
sesji Rady Miejskiej, zaplanowanej
na 15 grudnia br.
Pełny tekst projektu Budżetu
Gminy Wołomin na rok 2017 wraz
z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gmina Wołomin »
Burmistrz Wołomina » Zarządzenia Burmistrza Wołomina - ZOOP.
0050..... » WOU.0050. .2016 »
Nr 366/2016 (http://wolomin.bip.
net.pl/?a=12318).

– Tak dobre parametry budżetu
są efektem oszczędnego,
racjonalnego i gospodarskiego
podejścia do potrzeb naszego
miasta i gminy. Działanie oparte
o te trzy zasady umożliwia
optymalną alokację środków
budżetowych w najbardziej
wymaganych obszarach
– podsumowuje skarbnik,
Marta Maliszewska.
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Z tabeli nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Z projektu budżetu Gminy Wołomin na rok 2017
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Nazwa
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zakup i instalacja
wiaty przystankowej
Zakup i instalacja
wiaty przystankowej
Zakup i instalacja
dwóch wiat przystankowych
Drogi publiczne gminne
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej i
budowa ul. Kasztanowej w
Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia
komunikacyjnego ul. Szosa
Jadowska
z ul. Duczkowską
Aktualizacja
dokumentacji
projektowo–kosztorysowej i
budowa ul. Laskowej w Wołominie
Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego
Budowa ul. Lipiny Kąty
w Wołominie

Plan
Uwagi
18 171 720,00
29 500,00
sołecki
8 000,00 Fundusz
Helenów
sołecki
5 500,00 Fundusz
Majdan
16 000,00 Fundusz sołecki
Czarna
14 642 220,00

Kontynuacja WPF
300 000,00 zadanie wieloletnie
2015-2019

Kontynuacja WPF
4 000 000,00 zadanie wieloletnie
2014-2019
kontynuacja WPF
190 000,00 zadanie wieloletnie
2014-2018
kontynuacja WPF
od ul.
550 000,00 odcinek
Czwartaków do ul.
Al. Niepodległości

Remont ulicy Kościelnej
400 000,00 kontynuacja WPF
w Wołominie
Zagospodarowanie
terenu
gminy Wołomin wzdłuż mokontynuacja WPF
dernizowanej linii kolejowej
(wykonanie projektu
E75 Warszawa Wschodnia–
500
000,00
między innymi
Sadowne oraz projekt ciągu
ul. Przytorowej w
pieszo–rowerowego od ul.
Duczkach)
Sasina do tymczasowego
przejazdu
Budowa ul. Zielonej i odcinka
ul. Legionów od ul. Zielonej
Kontynuacja WPF
do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowa- 210 000,00 realizacja dokumentacji 2016-2017
niem, jako ciągu połączenia
komunikacyjnego
Kontynuacja WPF
Przebudowa ul. Kurkowej
700 000,00 zadanie wieloletnie
w Wołominie
2016-2019
Wykonanie dokumentacji
Kontynuacja WPF
projektowo–kosztorysowej
1
400
000,00
zadanie wieloletnie
i budowa ulic Annopol
2014-2017
i Torfowej w Wołominie
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Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ciągu pieszo jezdnego ul. Zgody w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Diamentowej do
ul. Głowackiego w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Nagórnej w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Nałkowskiego
w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
w zakresie przebudowy
ul. Czarnieckiego w Czarnej
Budowa ulicy Asnyka wraz
z ciągiem pieszo–jezdnym
łączącym ul. Asnyka
z ul. Sienkiewicza w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Wiosennej od
ul. Żółkiewskiego do
ul. Kleeberga w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i budowa ulicy Kmicica w
Wołominie (odc. od ul. Lipiny
B do ul. Al. Niepodległości)
Budowa chodnika na odcinku
Majdan–Mostówka
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Kochanowskiego
Projekt i budowa chodnika
przy ul Kolejowej w Zagościńcu

20 000,00

wykonanie dokumentacji 2017

25 000,00

wykonanie dokumentacji 2017

50 000,00

wykonanie dokumentacji 2017

60 000,00

wykonanie dokumentacji 2017

35 000,00

Kontynuacja WPF
wykonanie dokumentacji projektowej
2016-2017

wieloletnie
800 000,00 Zadanie
kontynuacja

60 000,00

wykonanie dokumentacji 2017(stary
ślad ul. Wiosennej)

50 000,00

Kontynuacja WPF
zadanie wieloletnie,
budowa planowana
w latach 2019-2020

chodnika
500 000,00 budowa
2017
70 000,00

wykonanie dokumentacji 2017

projekt w
180 000,00 wykonano
2016r.

Projekt i budowa
ul. Bajecznej w Wołominie

250 000,00 kontynuacja WPF

Budowa ul.Chełmskiej
w Wołominie

250 000,00 kontynuacja WPF

Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i przebudowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie

Kontynuacja WPF
105 000,00 zadanie wieloletnie
2019-2020
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Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
przebudowy drogi gminnej
odcinek Duczki–Nowe
Grabie–Mostowka

50 000,00

Przebudowa ul. Piaskowej
w Wołominie wraz z odwodnieniem

450 000,00 kontynuacja WPF

Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej i
budowa ul.Teligi w Wołominie

40 000,00

Kontynuacja WPF
zadanie wieloletnie
2016-2017

40 000,00

Kontynuacja WPF
realizacja dokumentacji 2016-2017

40 000,00

Kontynuacja WPF
realizacja dokumentacji 2016-2017

Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i budowa ul. Zimowej w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i budowa ul. Jesiennej w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
przebudowy ul. Ogrodowej w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
przebudowy ul. Powstańców
w Wołominie

60 000,00

60 000,00

Kontynuacja WPF
zadanie wieloletnie
2016 – program
funkcjonalny, 2017
2018– projekt

Kontynuacja WPF
realizacja dokumentacji 2016-2017
realizacja dokumentacji 2016-2017

Kontynuacja robót
budowlanych na
odcinku 1-go Maja
Przebudowa ul. Sikorskiego
Gryczanej oraz
w Wołominie na odcinku od
1 500 000,00 do
wykonanie projektu
ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej
i przebudowy od
Wileńskiej do 1-go
Maja
Wykonanie dokumentacji
Kontynuacja WPF
projektowo–kosztorysowej
30
000,00
realizacja dokumenbudowy ul. Jodłowej w
tacji 2016 -2017
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
Kontynuacja WPF
projektowo–kosztorysowej i
60
000,00
realizacja dokumenbudowa ul. Wesołej
tacji 2016-2017
w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej i
przebudowa ul. Traugutta w
60 000,00 Kontynuacja WPF
Wołominie na odcinku od ul.
Sikorskiego do ul. Legionów
Wykonanie dokumentacji
Kontynuacja WPF
projektowo–kosztorysowej
realizacja dokumen70
000,00
budowy ul. Parkowej w
tacji 2016-2017
Wołominie
Budowa ul. Kleeberga na
odc. od ul. Wiosennej do ul.
Wiosennej II w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Stokrotki w
Duczkach
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej i
budowa ul. Przepiórczej na
odc. od ul. Granicznej do ul.
Słowiczej w Wołominie

Kontynuacja WPF
300 000,00 budowa drogi z
odwodnieniem 2017
50 000,00

realizacja dokumentacji 2017

50 000,00

realizacja dokumentacji 2017
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Przebudowa ul. Gryczanej w
Wołominie na odcinku od ul.
Sikorskiego do ul. Legionów
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
przebudowy ul. Mickiewicza
od 1-go Maja do ul. Matejki w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Oleńki w Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy ul. Duczkowskiej w
Wołominie
Wykonanie projektu i budowa
kanalizacji deszczowej w ul
Górnej w Nowych Lipinach
Budowa ul. Małej w Duczkach
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i budowa ul. Szpitalnej w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i budowa ul. Spokojnej w
Wołominie
Projekt budowy chodnika
przy ulicy Podmiejskiej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– MZDiZ
Drogi wewnętrzne
Budowa łącznika pieszo–jezdnego między ul.
Kościelną a ul. Lipińską w
Wołominie w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 7
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej i
budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedż przy ul.
Gdyńskiej rog Piłsudskiego
w Wołominie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
rozbudowy i przebudowy
istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul.
Wileńskiej 23
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
i adaptacja budynku starej
elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla
potrzeb Centrum Aktywności
Wołomin

kontynuacja zadania
z 2016, zakończenie
budowy odcinka od
237 220,00 Sikorskiego do Szarej oraz wykonanie
projektu kontynuacji
do ul. Legionów
50 000,00

realizacja dokumentacji 2017

50 000,00

realizacja dokumentacji 2017

60 000,00

kontynuacja zadania
z 2016

30 000,00
30 000,00

dostosowanie projektu do możliwości
realizacji
dostosowanie projektu do możliwości
realizacji

zadania
100 000,00 kontynuacja
z 2016
zadania
500 000,00 kontynuacja
z 2016
10 000,00

Fundusz sołecki
Zagościniec

10 000,00
3 500 000,00
Kontynuacja WPF
2 500 000,00 zadanie wieloletnie
realizacja 2016-2017

1 000 000,00 Kontynuacja WPF

140 000,00

Kontynuacja WPF
realizacja dokumentacji 2016 - 2017

Kontynuacja WPF
1 000 000,00 pod warunkiem
uzyskania dofinansowania

9

Projekt i budowa
domu komunalnego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– zakup gruntów
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Urząd Miejski
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wyposaż straż w swoje
bezpieczeństwo
Bezpieczna Gmina Wołomin
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
wraz z realizacja robót dot.
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
wraz z realizacja robót dot.
termomodernizacji budynku
Zespołu Szkół w Czarnej
Budowa nowoczesnego placu
zabaw przy Zespole Szkół w
Duczkach
Parkuj i ucz się
Szachy na powietrzu
Kreatywna strefa w pracowni
informatycznej w Zespole
Szkół w Duczkach
Warsztaty edukacyjne dla
dzieci i młodzieży w Lipinkach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Zespół Szkół Nr 5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Szkoła Podstawowa Nr 3
Przedszkola
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
i budowa przedszkola przy
Szkole Podstawowej Nr 7 w
Wołominie
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej i
budowa przedszkola przy ul.
Wiejskiej w Wołominie
Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im.
„Misia Uszatka”
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Przedszkole Nr 2
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50 000,00

Kontynuacja WPF
zadanie wieloletnie
2016-2019

500 000,00
747 000,00
747 000,00
747 000,00
166 616,00
166 616,00
67 200,00

Budżet obywatelski

99 416,00 Budżet obywatelski
4 301 800,00
3 309 000,00
1 500 000,00 Kontynuacja
WPF 2016-2017

1 500 000,00 Kontynuacja
WPF 2016 – 2017

100 000,00 Budżet obywatelski

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Przedszkole Nr 6
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Przedszkole Nr 10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– Przedszkole w Duczkach
Licea Ogólnokształcące
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie
Wykonanie projektu izolacji
przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu
Szkol nr 3 w Wołominie
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
dla potrzeb włączenia rowu
melioracyjnego do kanalizacji
deszczowej w ul. Willowej w
Duczkach i budowa
Wykonanie odwodnienia
w rejonie ul. Pogodnej w
Nowych Lipinach
Wykonanie odwodnienia ul.
Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Budowa oświetlenia ul
Radosnej

22 000,00
30 000,00

Budżet obywatelski
Budżet obywatelski

92 000,00

Budżet obywatelski

Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia

8 000,00

Budżet obywatelski

Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły
w Czarnej do kościoła w
Helenowie
Pozostała działalność
Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla
Urzędu Miejskiego i Miejskiej
Pływalni w Wołominie

22 000,00
35 000,00
932 800,00
Kontynuacja WPF
190 000,00 realizacja
dokumentacji
2016-2017
Kontynuacja WPF,
190 000,00 realizacja
dokumentacji
2016-2017
500 000,00 Kontynuacja WPF
21 000,00

6 000,00
18 000,00
7 800,00
60 000,00
20 000,00

wykonanie
dokumentacji 2017

40 000,00

wykonanie
dokumentacji 2017

2 099 288,00
680 000,00

WP
100 000,00 Kontynuacja
2016-2017

80 000,00

Kontynuacja WP
2016-2017

WPF
500 000,00 Kontynuacja
budowa 2017-2018
500 000,00
100 000,00 Kontynuacja WPF
Kontynuacja WPF
300 000,00 (modernizacja
oświetlenia Oś.
Niepodległości)
100 000,00 Budżet obywatelski
919 288,00
450 000,00 Kontynuacja WPF

Budowa wiaty rowerowej w
Lipinkach

50 000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m
na terenie „Po Starej Szkole”
w Majdanie

100 000,00 Budżet obywatelski

Sławkowy szlag biegowo–rowerowy

70 000,00

Budżet obywatelski

50 000,00

kontynuacja WPF

9 500,00

Fundusz sołecki
Stare Lipiny

Stworzenie miejsca spotkań
i imprez kulturalnych w
Duczkach
Doposażenie placu zabaw
– zakup i montaż piramidy –
linarium

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

Zakup i montaż urządzeń
siłowni plenerowej
Doposażenie i ogrodzenie
placu zabaw
Budowa boiska wiejskiego
do gry w piłkę nożną i piłkę
siatkową

15 134,00

Fundusz sołecki
Nowe Grabie

10 619,00

Fundusz sołecki
Mostówka

9 000,00

Fundusz sołecki
Lipinki

Doposażenie placów zabaw

WPF
100 000,00 Kontynuacja
2015-2018

Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w
Majdanie

50 000,00

Kontynuacja WPF

Zakup myjki

5 035,00

Fundusz sołecki
Helenów

Kultura i ochrona dziedzictwa
4 140 000,00
narodowego
Muzea
3 960 000,00
Budowa parku przy Muzeum
3 600 000,00 Kontynuacja WPF
im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
Budowa muzeum w Ossowie

50 000,00

Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
budowy Placu Zwycięstwa
1920roku w Wołominie

60 000,00

Remont generalny budynku
Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu
dla niepełnosprawnych.

2016 – 2017
istnieje możliwość
środków
250 000,00 pozyskania
zewnętrznych w
2017r na realizację
zadania

wykonanie dokumentacji 2017

Pozostała działalność
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
dla potrzeb utworzenia
Wiejskiego Domu Kultury w
Lipinkach
Wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
dla potrzeb utworzenia
Wiejskiego Domu Kultury w
Majdanie
Kultura fizyczna
Wykonanie groty solnej i
sauny parowej wraz z szatnią
rodzinną oraz modernizacją
wentylacji i klimatyzacji w
obiekcie Pływalni Miejskiej w
Wołominie przy ul. Korsaka 4
Instytucje kultury fizycznej
Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin
Rozbiórka budynku krytego
basenu przy ul. Broniewskiego w Wołominie
Modernizacja hali sportowej
Wołomiński stadion miejski
na miarę XXI wieku
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– OSiR
Razem:

180 000,00
80 000,00

wykonanie
dokumentacji 2017

100 000,00 wykonanie
dokumentacji 2017
1 012 015,00
529 515,00

529 515,00

Kontynuacja WPF

482 500,00
50 000,00

Kontynuacja WPF

200 000,00
92 500,00
100 000,00 Budżet obywatelski
40 000,00
#VALUE

Powiat zainwestuje
w Wołominie
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok zaplanowano
5,4 mln zł na inwestycje w Gminie Wołomin. Projekt trafił do akceptacji Rady Powiatu.
Zaplanowane zadanie
Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania
ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin
Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Sikorskiego
do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 635, gm. Wołomin (projekt)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej
w Wołominie, gm. Wołomin
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od działki Nr ewid. 368/1 Lipiny
Stare do ronda w Majdanie, gm. Wołomin
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wołomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie
Razem

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

Wartość w zł
70.000
50.000
1.750.000
2.100.000
1.430.000
5.400.000
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Ruszył nabór do Dziennego Domu Seniora
„SENIOR-WIGOR”
Jeżeli jesteś osobą samotną, w wieku 60+, nieaktywną zawodowo, mieszkasz w Wołominie i pragniesz żyć w sposób
twórczy i aktywny – zostań uczestnikiem Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” w Wołominie! Jest to placówka wsparcia
dziennego, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego
czasu. Nabór seniorów trwa do 15 grudnia.

Czym jest Dzienny Dom „Senior-WIGOR”?
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” to miejsce dedykowane
wołomińskim seniorom. Oferuje 9-godzinną opiekę od
poniedziałku do piątku. Zlokalizowany jest w centrum
Wołomina, przy ul. Legionów 31A (na parterze) w lokalu należącym do Gminy Wołomin. Senior uczestniczący
w zajęciach otrzyma podstawowe usługi pomocy w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz inne
usługi wspomagające, odpowiednio dostosowane do
jego potrzeb. W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” będzie
można skorzystać z całodziennej opieki wykwalifikowanego personelu, usług fizjoterapeuty w celu utrzymania
sprawności fizycznej. Przewidziane są także zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację i umiejętności społeczne.
Podstawowy zakres usług świadczonych w ramach
Domu to:
• aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca
usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;

• realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
• możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki
oraz komputera i Internetu.
Dom przeznaczony jest dla 15 osób. Korzystanie z jego
świadczeń będzie częściowo odpłatne. Placówka otwarta jest na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
w tym senioralnymi min. przy organizacji różnego rodzaju
spotkań, pogadanek, dyskusji i innych działań. Umożliwi
to otwarcie się starszych osób na świat oraz ich zaangażowanie w życie społeczności seniorów.

Zapisz się do Domu Dziennego „Senior-Wigor”
Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wołominie ul. Armii Krajowej 34, w godzinach pracy
Ośrodka. Wypełnione wnioski należy składać również
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Szczegółowe informacje na temat naboru można
uzyskać pod numerami telefonów: (22) 787 27 01,
(22) 776 50 23 wew. 324.

Zakończyła się I kadencja
Wołomińskiej Rady Seniorów
Pierwsza historyczna kadencja Wołomińskiej Rady Seniora zakończyła się w październiku. Burmistrz Elżbieta Radwan podziękowała wszystkim członkom Rady za pracę
społeczną na rzecz seniorów. W Radzie zasiadało 18 osób.
Członkowie Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji
2014-2016:
1. Zbigniew Paziewski – Przewodniczący Rady Seniorów
2. T
 amara Kozłowska – Zastępca Przewodniczącego
Rady Seniorów, Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
3. Dorota Banaszek – Przedstawiciel Burmistrza Wołomina
4. B
 ogdan Grzybowski – Przedstawiciel Klubu Seniora
Pogodna Jesień
5. M
 ałgorzata Kadziszewska – Przedstawiciel Zarządu
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Koło nr 1 w Wołominie.
6. A
 nastazja Kowalska – Przedstawiciel Klubu Seniora
Tramp
7. Wanda Miętus – Przedstawiciel Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
8. A
 ndrzej Nocuń – Przedstawiciel Powiatowego Cechu
Rzemiosł i Przedsiębiorczości
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9. E
 lżbieta Piątek – Przedstawiciel Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych RP-koło w Wołominie
10. W
 anda Pietrzak – Przedstawiciel Związku Inwalidów
Wojennych RP Oddział Wołomin
11. G
 rażyna Radomska – Przedstawiciel Powiatowego
Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
12. S
 abina Roszkowska – Przedstawiciel Klubu Seniora
Słoneczna
13. E
 lżbieta Rozbicka – Przedstawiciel Wołomińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
14. M
 aria Sobolewska – Przedstawiciel Związku Sybiraków-Koło Wołomin
15. C
 elina Subda – Przedstawiciel Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
16. J
 adwiga Suk – Przedstawiciel Powiatowego Uniwersytetu Otwartego w Wołominie
17. J
 anina Zach – Przedstawiciel Ligi Kobiet Polskich,
Koło w Wołominie
18. A
 polonia Zych – Przedstawiciel Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wołomińska Karta Seniora zapraszamy
– Miło mi poinformować, że w Gminie Wołomin uruchomiliśmy program Wołomińska
Karta Seniora – powiedziała burmistrz Elżbieta Radwan, podczas inauguracji w Miejskim Domu Kultury, która zgromadziła przedstawicieli większości organizacji senioralnych. Program skierowany jest do blisko 12 tys. mieszkańców gminy, którzy ukończyli
60. rok życia. Daje on możliwości uzyskania wielu zniżek, ulg i ofert specjalnych przygotowanych specjalnie dla seniorów.
Właścicieli firm, którzy chcą przystąpić do Programu prosimy o kontakt telefoniczny: 22 763 30 74 lub mailowy:
jolanta.pegier@wolomin.org.pl.

Karta ważna
samość

ierdzającym
toż

mentem potw

z innym doku

Wśród Partnerów Wołomińskiej Karty Seniora są
Miejski Dom Kultury, Miejska Pływalnia, Miejski Zakład
Oczyszczania, sklepy spożywcze, poradnie medyczne, rehabilitacyjne i prozdrowotne, siłownia, apteka,
sklepy odzieżowe, sklep rowerowy, salony związane
z urodą, restauracja, kawiarnia, firma cateringowa
i wiele innych. Każda placówka uczestnicząca w projekcie otrzymała specjalną naklejkę: „Firma przyjazna
seniorom. Tu honorujemy Wołomińską Kartę Seniora”.
Seniorów, którzy chcą otrzymać indywidualną Wołomińską Kartę Seniora, zapraszamy do Punktu Seniora w Urzędzie Miejskim zlokalizowanego na parterze
przy Biurze Obsługi Mieszkańca (wejście od ul. Ogrodowej). Po wypełnieniu deklaracji, na jej podstawie
zostanie wyrobiona dla Seniora indywidualna Karta, dająca dostęp do specjalnej oferty dla seniorów
w Gminie Wołomin. Przy odbiorze Karty będzie również
przekazywany katalog firm i instytucji uczestniczących
w Wołomińskiej Karcie Seniora. Aktualizowany katalog
będzie publikowany w mediach m. in. w „Naszym Wołominie”, na stronie internetowej urzędu: www.wolomin.org.pl
oraz za pośrednictwem facebooka.

Wołomińska
Karta Senio
ra
Imię i Nazwisk
o

Jan Kowalsk

PESEL

i

123456789
01

Adres

ul. Wołomins

Data Ważno
ści

ka 1

01.01.2020
Wydana prze
z

Burmistrz W
ołomina

Numer karty

0000001

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 7 Uchwały Nr XXXVIII-66/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014 roku
w sprawie powołania Wołomińskiej Rady Seniorów,

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan
ogłasza nabór do

Wołomińskiej Rady Seniorów
na kadencję 2016-2018
1. K
 andydatów, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe z Gminy Wołomin, które działają na rzecz osób starszych.
2. Kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać do 6 grudnia 2016 r., przy czym:
a. Organizacja może zgłosić tylko 1 Kandydatkę/Kandydata.
b. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym osobiście w pokoju 220,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 lub mailowo na adres
Pełnomocnika Burmistrza Wołomina ds. Polityki Senioralnej: lukasz.marek@wolomin.org.pl
3. S
 kład Rady zostanie opublikowany do 20 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.
4. W przypadku nie wybrania pełnego składu Rady przewiduje się wybory uzupełniające.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 763 30 88.
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PALENIE ŚMIECI
nadal zmorą Wołomina!

Rozpoczął się sezon grzewczy i uciążliwości, które pomimo wielu starań pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska i funkcjonariuszy Straży Miejskiej nie pozwalają mieszkańcom oddychać świeżym powietrzem. Wciąż są jeszcze tacy, którzy w paleniskach
domowych spalają śmieci.
Odpady powstające
w gospodarstwach domowych mają różny
skład i mogą wywierać
negatywny wpływ na
zdrowie i życie ludzkie
oraz na środowisko
naturalne, w szczególności w kontekście
emisji zanieczyszczeń
powstałych w wyniku
palenia tych odpadów.
Niedopuszczalne jest spalanie
odpadów komunalnych w piecach
i kotłowniach domowych, ze względu na fakt, że nie spełniają one
wysokich wymagań dla instalacji
termicznego przekształcania odpadów i zanieczyszczenia mogą przedostawać się do atmosfery. Palenie
śmieci w warunkach domowych
jest wykroczeniem określonym
w Ustawie o odpadach (art. 191),
za które można zostać ukaranym
karą grzywny lub nawet aresztu.

W piecu domowym możemy spalać TYLKO:
• węgiel, koks,
• drewno, trociny, wióry
pod warunkiem, że nie
są zanieczyszczone impregnatami i powłokami
ochronnymi,
• odpady z kory i korka,
• papier i tekturę, karton.
Metale cieżkie i rakotwórcze
dioksyny powstające w procesie
spalania śmieci powodują szereg
groźnych dla organizmu człowieka
chorób oraz negatywnie wpływają
na otaczającą nas przyrodę i walory
estetyczne krajobrazu.
PAMIĘTAJMY!!!
Spalanie odpadów w piecu domowym:
• powoduje ciężkie choroby,
• może być przyczyną pożaru,
•m
 oże być przyczyną zatrucia czadem.

WSPÓLNIE MOŻEMY ZADBAĆ
O CZYSTE POWIETRZE W NASZEJ GMINIE.
Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów w domowych
paleniskach można przekazywać
do Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Wołominie
oraz do Straży Miejskiej.
Kontakt:
WOŚ – tel: 22 763 30 18
Straż miejska – tel.: 22 787 90 50

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
Zabrania się podrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych i innych pojemników na odpady oraz bezpośrednio na powierzchnię terenu stanowiącego cudzą własność. Niestety na terenie gminy Wołomin, podrzucanie odpadów do koszy ulicznych
to duży problem.
Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin został uchwalony 22
września. Regulamin został uaktualniony także w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane są obecnie:
• raz na miesiąc w okresie od
1 listopada do 31 marca
• raz na dwa tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 31 października.
Dodatkowo zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
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i porządku została ustalona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
znajdują się domki lub inne nieruchomości wykorzystywane tylko
w celu czasowego przebywania
w związku z wypoczynkiem lub rekreacją, a nie służą do zamieszkiwania lub innych form działalności
w tym działalności gospodarczej
tzn. działek rekreacyjnych.
Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalne na terenie gminy muszą spełniać Polską
Normę PN-EN 840 oraz mieć pojemność: kontenery i prasokonte-

nery o wielkościach 16 m3, 20 m3,
33 m3.
Po trzech latach funkcjonowania
obecnego systemu i po weryfikacji
odpadów segregowanych odbieranych od mieszkańców gminy Wołomin, w regulaminie szczegółowo
zostało opisane, jakich odpadów
nie należy wrzucać do worków na
odpady selektywnie zbierane.
Michał Kawka
p.o. Naczelnika
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 22 763 30 19, pok. 305 (III p.)
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ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W STARYCH LIPINACH
CZYLI TZW. WOŁOMIŃSKI RIPOK
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RAPORT
z podjętych działań

Czytaj na kolejnych stronach
• 15 rekomendacji Lokalnego Komitetu Dialogu
• Opinie uczestników dialogu społecznego (bez cenzury)
• Kto wymyślił RIPOK w Wołominie?
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L
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Opracował Bartłomiej Rajchert – pełnomocnik ds. rozwoju i promocji miasta, systemu informacji miejskiej i konsultacji społecznych
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Jest plan rozwoju dla MZO
Wołomińskie Centrum Recyklingu
Założenia ogólne:

• s ystem gospodarki odpadami oparty o
selektywnie zbierane odpady komunalne
• maksymalne wykorzystanie tego, co już
zostało wybudowane
• wypełnienie zobowiązań umowy o pożyczkę z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
• ograniczenie kosztów przetwarzania odpadów
– zagospodarowanie odpadów segregowane
jest tańsze
• rozwijanie przez MZO Wołomin działalności
w sektorze odpadów innych niż komunalne,
pochodzące np. z marketów, instytucji, usługi...

Intensyfikacja partycypacji
społecznej i zaangażowanie się
w rzetelną zbiórkę selektywną,
co jest zgodne zarówno
z postulatami strony społecznej,
jak i z obowiązującymi
aktami prawa oraz
trendami w Unii Europejskiej.

Jak to zrobić?

• intensywny system zbiórki selektywnej
odpadów dla mieszkańców, w tym wydzielenie
bioodpadów
• reorganizacja odbioru odpadów od mieszkańca,
w tym wprowadzenie odbioru małymi
samochodami do 3,5t – pozwoli to ograniczyć
koszty tej usługi
• z większenie katalogu usług odbioru odpadów –
każdy odpad ma swoje miejsce w systemie
• rozszerzenie usług świadczonych przez MZO o
usługę recyklingu

Korzyści

• gwarancja uzyskania przez gminę
wymaganych prawem poziomów odzysku i
recyklingu
• maksymalne wykorzystanie istniejącego
potencjału
• technologie przyjazne dla ludzi i środowiska
• niezależność gminy Wołomin w zakresie
gospodarki odpadami
• rozwój MZO, zgodny z najnowszymi trendami
w gospodarce odpadami

Brzeziny koło Łodzi
– wizualizacja przykładkowego zakładu
Centrum Recyklingu.
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Wołomin!

3xTAK dla
TAK
TAK
TAK

 la dialogu i współpracy z mieszkańcami,
d
razem rozwijajmy nasz Wołomin!
dla nowoczesnych technologii i dobrej przyszłości MZO,
nie ma zgody na upadek zakładu!
dla bezpieczeństwa i ekologii,
zadbajmy o czyste powietrze w naszej gminie!

Koncepcja Wołomińskiego Centrum
Recyklingu wpisuje się w plany
Ministerstwa Środowiska,
regulacje Unii Europejskiej
oraz ogólnoświatowe trendy.
Odpady w Polsce do reformy. Nadchodzi nowa
nowelizacja. Co się zmieni?
(…)

Zbierać tylko segregowane

Wartym rozważenia pomysłem, zgłaszanym
przez samorządy, jest zdaniem Mazurka
zbieranie... tylko odpadów segregowanych. (…)
Jak tłumaczył dlatego do Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami i planów wojewódzkich
wpisane już zostały nowe założenia.
– KPGO implementuje już pewne zapisy
zakładające wprowadzenie gospodarki
o obiegu zamkniętym. Chodzi o to, żeby sięgać
po nowoczesne środki, budować ekologiczne
i tanie w eksploatacji instalacje – wyliczał
wiceminister.

Sławomir Mazurek
wiceminister Środowiska w rządzie Beaty Szydło

Mazurek podkreślił, że dominującą technologią
w Polsce jest MBP (jak podał w tej chwili
działa 127 takich instalacji), a tego typu
instalacje dają możliwość wysegregowania,
z trafiających do nich odpadów zmieszanych,
jedynie 10 proc. surowców. – Działając w ten
sposób nie osiągniemy postawionych przed
nami założeń, dlatego konieczne są zmiany –
podkreślał Mazurek.
źródło: portalsamorzadowy.pl

INWEST YC
W STARYCH
LIPINACH
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Co burmistrz Radwan odziedziczyła po
BŁĘDNE ZAŁOŻENIA EKONOM
– BRAK BIZNESPLANU PRZEDS ICZNE
IĘWZIĘCIA!
Niedoszacowanie całkowitej wartości inwestycji – pieniędzy wystarczyło na obiekty
budowlane, zabrakło na technologię. Nieprawidłowe kalkulacje efektywności
ekonomicznej przedsięwzięcia. Brak kalkulacji kosztów eksploatacyjnych dla
zaprojektowanej instalacji uniemożliwia faktyczną ocenę kosztów dla Zakładu.

PRZESTARZAŁE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Przedsięwzięcie planowano w 2011 roku – w ogólnym trendzie posiadania instalacji
RIPOK, ale do realizacji przystąpiono w 2014 roku gdy już trwały prace nad zmianą
przepisów i wiadomo było, że będą aktualizowane Wojewódzkie Plany Gospodarki
Odpadami, wiadomo było, że jest zbyt dużo RIPOKów…

 NIEREALNE RAMY CZASOWE INWESTYCJI
Brak pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania Zakładu.
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Kierownictwo MZO straszyło sądem mieszkańców, którzy kierowani troską
o bezpieczeństwo ekologiczne i komfort życia zgłaszali wątpliwości i zastrzeżenia.

s
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Co zrobiono
w kadencji
burmistrz
Radwan?
 Przeprowadzono
konsultacje społeczne
 Powołano
Społeczny Komitet Monitorujący
 Zaangażowano ekspertów –
prawników, techników, technologów

swoim poprzedniku?
ZACIĄGNIĘTE WYSOKIE

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Przedsiębiorstwo zostało obciążone łącznie
ponad 13 milionami pożyczki
i kredytu inwestycyjnego.


BRAK GWARANCJI OCHRONY
PRZED UCIĄŻLIWOŚCIAMI
Zaprojektowany zakład nie posiada
zamkniętych hal, technologia
kompostowania/stabilizacji miała pracować
w systemie membran – bez biofiltra,
bez zabezpieczeń przed rozwiewaniem
odpadów itp.

BRAK GWARANCJI

EFEKTU EKOLOGICZNEGO

Dla instalacji nie ma zabezpieczonego
strumienia odpadów. Przyjęto nieprawidłowe
założenia technologiczne – błędy
w przepływach masowych bilansów odpadów.
Założono nierealny poziom odzysku surowca
(5-8%, przy możliwym do osiągnięcia 1-3%)

Z
 badano rzeczywistą sytuację MZO
w zakresie inwestycji
w Starych Lipinach
 Rozpoczęto prace nad gminną
strategią gospodarki odpadami
 Dokonano zmian personalnych
w radzie nadzorczej
i zarządzie MZO Wołomin
 Przygotowano plan rozwoju dla
MZO Wołomin
– propozycję utworzenia
Wołomińskiego Centrum
Recyklingu

Co jeszcze
należy zrobić?
Zakończyć audyt budowlany, który
wyjaśni, co i w jakim standardzie
naprawdę zostało wybudowane
w Starych Lipinach.
Czy ówczesny zarząd MZO Wołomin
należycie zadbał o interes zakładu
i jak wykorzystano ponad 13 milionów
złotych, pożyczonych w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska
(8,35 mln zł) i SKbank (5 mln zł)?
Wdrożyć plan rozwoju dla MZO tworząc
Wołomińskie Centrum Recyklingu.
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Problem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach
(ZZO), na który w poprzedniej kadencji wydano ponad 14 mln zł,
jest niewątpliwie największym i najtrudniejszym wyzwaniem, przed
jakim stoi Wołomin.
Wiemy na pewno, że w Wołominie
przez kilkadziesiąt najbliższych
lat nie powstanie stok narciarski,
zapowiadany przez byłego burmistrza Ryszarda Madziara w ulotce
wyborczej z 2010 roku. Mamy za
to ogromny problem ekonomiczny i społeczny, którego można
było uniknąć słuchając protestów
mieszkańców, ale przede wszystkim należycie przygotowując inwestycję. Z jednej strony wydano dużo pieniędzy pożyczonych
w banku i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, z drugiej strony za mało,
by ZZO w Starych Lipinach mogło
zarabiać pieniądze i spłacać zaciągnięte kredyty.
Obecne działania prowadzone przez
burmistrz Elżbietę Radwan i urzędników są przejrzyste, nastawione na
uwzględnianie głosu mieszkańców
i ekspertów. Konsultacje społeczne
zakończyły się wpracowaniem rekomendacji w sprawie przyszłości
ZZO w Starych Lipinach. Teraz czas
na ekspertów, którzy przedstawią
możliwe warianty technologiczne
i ekonomiczne wyjścia z trudnej
sytuacji, w jakiej została postawiona
gmina i MZO.

Różnice między
budynkami
widać gołym okiem.
Nie trzeba być
fachowcem,
by rozstrzygnąć,
czy wiata bez ścian
skutecznie
zabezpieczy
sortowanie
odpadów.

Miał być nowoczesny
jest wiata…
Stare Lipiny Inwestycja, której efektem jest m.in.

widoczna na zdjęciu wiata kosztowała ponad 14 mln złotych.
Tymczasem realizacja projektu zgodnie z zapisami decyzji
środowiskowej powinna kosztować ok. 35 mln złotych.

Płońsk

Na
ZZO w Płońsku,
Lokalnego Komit

Ekspertyza Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
dotycząca inwestycji w Starych Lipinach (fragmenty)

Ile pożyczonych pieniędzy zadysponowano
w kadencji byłego burmistrza Ryszarda Madziara?
Koszt realizacji inwestycji netto:
Umowa na wykonanie robót budowlanych – 11,73 mln zł
Nadzór inwestorski – 68 tys. zł
Budowa sieci wodociągowej – 80 tys. zł
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku – 8,3 tys. zł
Razem netto – 11,88 mln zł

RAZEM BRUTTO 14,62 mln zł

Źródła finansowania:
Dofinansowanie w formie pożyczki (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej*) – 8,35 mln zł
kredyt inwestycyjny Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa – 5 mln zł

RAZEM 13,36 mln zł

*MZO może ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki (do 30%),
w przypadku osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego

Ile pienięd
inwestycji
zgodnie z
decyzji śro

Linia sortowni i p
z odpadów z wyp
Kompostownia ko

Łącznie 35
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y zakład,

Zakończyły się konsultacje społeczne

Burmistrz Elżbieta Radwan
po stronie mieszkańców

zdjęciu budynek wzorcowego
który odwiedzili uczestnicy
tetu Dialogu.

dzy potrzeba dla realizacji
i w pełnym zakresie,
zapisami
odowiskowej?

produkcji paliwa
posażeniem. Koszt 25 mln zł
omorowa z płytą dojrzewania. Koszt 10 mln zł

5 mln zł

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące
strategii działań gminy
Wołomin w zakresie funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach.
Lokalny Komitet Dialogu (LKD) to
najważniejszy etap procesu dialogowego, którego celem było wskazanie
głównych przyczyn konfliktu i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.
Podczas spotkań uczestnicy starali
się określić możliwe warianty, dyskutowali o nich, poszukując najlepszego wyjścia, uwzględniającego interesy gminy, mieszkańców i pozostałych
interesariuszy.
Skład osobowy:
Wybrani metodą losowania mieszkańcy
z okolicy składowiska – Luiza Rawska,
Lidia Nasiadka, Małgorzata Ufnal, Adam
Nasiadka (zrezygnował z uczestnictwa
w LKD), Jan Szymanowski, Antoni Radomski oraz pozostali mieszkańcy gminy – Piotr Czarzasty, Izabela Wolska-Rzewuska, Magdalena Filaber, Krzysztof
Stecko, Danuta Madej, Jan Rozbicki.

Pozostałych reprezentantów wskazały instytucje i organizacje: Radosław
Ufnal (sołtys Starych Lipin); przedstawiciele klubów radnych – Adam Bereda (Prawo i Sprawiedliwość), Marek
Górski (Centrum Samorządowe), Tomasz Kowalczyk (Porozumienie Samorządowe); przedstawiciele Miejskiego
Zakładu Oczyszczania – Igor Sulich,
Marta Onyśk, Małgorzata Roszkowska;
przedstawiciele Urzędu Miejskiego –
Małgorzata Izdebska, Michał Kawka,
Marta Maliszewska; przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych

– Rafał Komorowski (Zielony Wołomin),
Katarzyna Okuniewska (Liga Ochrony
Przyrody), Grzegorz Lipski (Powiatowe
Stowarzyszenie Przymierze Samorządowe), Lech Urbanowski (Mazowieckie
Forum Biznesu, Nauki i Kultury).
Głównym celem powołania Lokalnego
Komitetu Dialogu było:
• s tworzenie warunków do komunikacji
wolnej od stereotypów, wzajemnych
oskarżeń, uprzedzeń i opartej o poszanowanie wartości,
• z budowanie zgody, co do poziomu
wiedzy potrzebnej do podjęcia decyzji w sprawie inwestycji,
•w
 ypracowanie rozwiązań zaspokajających potrzeby wszystkich stron.

Dialogu społecznego zabrakło
w poprzedniej kadencji,
gdy kierownictwo MZO
podało mieszkańców do sądu.
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1

Gmina powinna
opracować
gminną
strategię gospodarki
odpadami w wieloletniej perspektywie czasowej, zawierającą wizję Wołomina jako gminy
o wzorcowo zorganizowanym systemie selektywnej
zbiórki w Polsce. Strategia
powinna szczegółowo określać rolę Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w systemie gospodarowania odpadami, sposób zagospodarowania odpadów, cele gospodarki odpadami
oraz edukację mieszkańców
w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

2

Rada Miejska oraz Burmistrz powinni zapewnić
dalsze funkcjonowanie
Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz dotychczasowy
poziom zatrudnienia. Zakład
Zagospodarowania Odpadów
w Starych Lipinach nadal powinien funkcjonować. Nie ma
zgody na sprzedaż MZO i ZZO
w Starych Lipinach.

Rekomendacje LK
MZO Wołomin

Lokalny Komitet Dialogu po przeprowadzonej diagnozie, z
inwestycji w Zakład Zagospodarowania Odpadów w Stary
kierując się dobrem wszystkich interesariuszy, rekomendu

3

Do głównych zadań MZO
powinno należeć:
a) rekultywacja starej
zwałki – proces rekultywacji
będzie trwać 35 lat; b) odbiór
odpadów komunalnych zmieszanych od mieszkańców gminy; c) przeładunek odpadów
komunalnych zmieszanych na
terenie ZZO w Starych Lipinach w celu dalszej ekspedycji;
d) selektywna zbiórka odpadów
komunalnych; e) sortowanie odpadów zebranych selektywnie
i przekazanie do recyklingu/odzysku; f) odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych
w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców, wyłącznie

w przypadku braku innych uruchomionych instalacji do przetwarzania czy składowania odpadów.

4

W celu zapewnienia odpowiednich
warunków
i redukcji uciążliwości
wizualnej i zapachowej, powinno się wybudować szczelnie
zamkniętą halę przyjęć dla
odpadów zebranych selektywnie oraz do przeładunku odpadów zmieszanych

5

Bioreaktory (z membranami) powinno się wykorzystać do kompostowania
odpadów zielonych, jednak docelowo dla odpadów zielonych
należy zbudować kompostownię, zgodnie z zapisami decyzji
środowiskowej.

6

MZO powinno dodatkowo
zabezpieczyć mieszkańców przed ewentualnymi uciążliwościami odorowymi oraz wizualnymi, minimum
poprzez zadrzewienie strefy buforowej wokół zakładu.

7

MZO powinno dodatkowo
zabezpieczyć
mieszkańców przed uciążliwościami, poprzez zastoso-

Burmistrz Radw

„Liczę się z głosem mieszkańcó
Eksperci pracują nad strategią g
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KD w sprawie przyszłości
i ZZO w Starych Lipinach

zebraniu danych oraz analizie sytuacji MZO Wołomin,
ych Lipnach i jej potencjalnego wpływu na mieszkańców,
uje władzom Wołomina podjęcie następujących działań:

wanie dostępnych technologii
ograniczenia uciążliwości zapachowej.

8

Należy rozważyć inną formę prawną dla MZO niż
spółka, celem czego jest
zdjęcie presji finansowej z zarządu oraz lepsza kontrola MZO
przez mieszkańców.

9

Należy powołać społeczny komitet monitorujący
do weryfikacji stosowanych rozwiązań zabezpieczających mieszkańców, szczegółowy zakres uprawnień tego
komitetu winien być uzgodniony
z mieszkańcami Starych Lipin.

wan:

10
11

MZO Wołomin do
końca roku opracuje, upubliczni i wdroży Strategię Społecznej Odpowiedzialności.
MZO Wołomin powinno otrzymać pełne
wsparcie właściciela w zakresie rozwoju o nowe
obszary działalności, które nie
będą uciążliwe dla mieszkańców – niezbędne jest przygotowanie strategii biznesowej
przez Zarząd MZO w terminie
do 31.12.2016.

12

Gmina Wołomin zapewni wsparcie organizacyjne w zakresie stworzenia warunków
do spłaty zobowiązań finansowych związanych z budową
instalacji w Starych Lipinach

ów, rekomendacje LKD będą wzięte pod uwagę.
gospodarki odpadami dla Wołomina.”

13

Nie
ma
zgody
uczestników LKD,
z wyjątkiem pracowników MZO, na uruchomienie nowej kwatery składowiska, w związku z powyższym LKD
(z wyjątkiem pracowników MZO)
wnosi o wycofanie wniosku o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania
odpadów.

14

Uczestnicy LKD,
z wyjątkiem pracowników
MZO,
nie widzą konieczności uruchomienia nowej kwatery dla
funkcjonowania MZO.

15

Nie
ma
zgody
uczestników LKD,
z wyjątkiem pracowników MZO, na uruchomienie mechaniczno-biologicznej
instalacji do przetwarzania odpadów zmieszanych.
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Opinie uczestników
Lokalnego Komitetu Dialogu
O komentarze poprosiliśmy wszystkich uczestników
Lokalnego Komitetu Dialogu.
Publikujemy wypowiedzi, które otrzymaliśmy
bezpośrednio po zakończeniu konsultacji.

Izabela Wolska-Rzewuska
mieszkanka gminy
Uważam, że dobrze się stało, że konsultacje zostały przeprowadzone. To
chyba pierwszy raz, kiedy lokalny
temat tak zaktywizował i zainteresował mieszkańców – i chyba pierwszy
raz, kiedy osobiście odniosłam wrażenie, że władza jest zainteresowana
tym, co ja jako mieszkaniec mam do
powiedzenia w kwestii wydawania –

w końcu przecież także moich – pieniędzy, a przede wszystkim w kwestii
przyszłości miasta w którym się urodziłam i mieszkam.
Muszę przyznać, że w wielu sprawach dotyczących ochrony środowiska, technologii, prawa, byłam laikiem, co – jak się okazało – nie było
przeszkodą, aby w Internecie bardzo
szybko znaleźć większość wiadomości i zorientować się w temacie (przygotowanie wielu uczestników – także
moderatorów było bardzo rzetelne,
chętnie dzielili się informacjami).

Jednocześnie odniosłam wrażenie,
że wiedza, która powinna wypływać
bezpośrednio od prezesa MZO była
bardzo pobieżna, a momentami zahaczała o ignorancję wobec tematu,
a przede wszystkim ignorancję wobec pozostałych konsultantów.
Uważam, że wykonaliśmy ogromną
pracę i wykazaliśmy maksimum dobrej woli i chęci w kwestii osiągnięcia
kompromisu – wielka w tym zasługa moderujących rozmowy, którym
(zazwyczaj) udawało się ostudzić
emocje. Niestety, pan prezes MZO
zdania na temat tego, że RIPOK powinien powstać i że będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie (głównie
pod względem ekonomicznym) dla
miasta – nie zmienił. Pomimo naszych wyliczeń, pokazywania palcem
błędów w dokumentach składanych
do uzyskania pozwolenia na uruchomienie budowy, pomimo rozmów ze
specjalistami, wizyt w już uruchomionych RIPOKach, pomimo braku strategii biznesowej MZO (a szczególnie
finansowej), twardo upierał się przy
swoim stanowisku. Które notabene
było zupełnie inne, kiedy kandydował
na burmistrza Wołomina w ostatnich
wyborach (do odszukania w Internecie, szczególnie polecam zapis wideo ze spotkania z wojewodą mazowieckim w Cechu).
Chciałabym wierzyć, że te konsultacje to początek zwiększania się
lokalnej świadomości obywatelskiej
i sygnał, że władza chce słuchać
mieszkańców i szanuje ich zdanie
w podejmowanych decyzjach.

Moim zdaniem konsultacje były
potrzebne,
sprawiały
wrażenie,
że faktycznie pani burmistrz chce dowiedzieć się, jaka jest opinia ludzi.
Przebieg samego LKD też mi się podobał. Początkowo miałam obiekcje,
ale finalnie wyszło na to, że proces
był dobrze zaplanowany. Niestety na-

stawienie prezesa MZO i jego pracowników tj. niechęć do żadnych ustępstw
stało się punktem negatywnym całego
procesu. Dla mnie była to strata czasu
i brak szacunku do mnie oraz innych
członków zespołu – nadmienię, że było
to kilka, a może kilkanaście bardzo długich spotkań, do tego długie godziny na
przygotowanie się do rozmów, czytanie
raportów, dokumentów, poszukiwanie informacji, a na koniec dowiedzieliśmy się,
że prezes ma swoje zdanie i go zmienić
nigdy nie chciał :( policzek w twarz.
Drugim elementem negatywnym jest dla
mnie finał – nieobecność pani burmistrz
na spotkaniu przedstawiającym efekt
spotkań LKD, cisza co do dalszych kroków, jakieś słuchy o kolejnych konsultacjach... Ja osobiście jestem zdegustowana i pomimo dobrej pracy całego LKD
oraz panów prowadzących, nie chcę
uczestniczyć w innych tego typu społecznych akcjach.

Magdalena Filaber
mieszkanka gminy
(Fundacja Mamy Wołomin)
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Katarzyna Okuniewska
mieszkanka gminy
Największy jak do tej pory konflikt
społeczny w Wołominie na styku władza–mieszkańcy na chwilę obecną
zakończył się konsultacjami społecznymi. Na dziś nie wiem, jaki będzie
ich ostateczny efekt, ale wiem, że takie konsultacje powinny były odbyć
się kilka lat temu, czyli na etapie planowania rozbudowy lokalnego wysypiska. I cóż z tego, że te konsultacje
były bardzo profesjonalnie przeprowadzone skoro odbyły się stanowczo
zbyt późno.
Podobno wszyscy uczymy się na błędach, ale błąd naszej poprzedniej
władzy dotyczący rozbudowy zakładu przetwarzania odpadów i kolejnego składowiska na obrzeżach miasta
ostatecznie będzie nas wszystkich
drogo kosztował.
Poprzednia władza zawaliła sprawę
uważając, że wolno jej wszystko,
zapominając, że pełni rolę naszego
przedstawiciela, który ma podejmować decyzje zgodne z oczekiwaniami
tych, którzy ją na te stanowiska wynieśli. Piastowanie władzy w imieniu
społeczności (w tym wypadku lokalnej) to zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązek. Niedopuszczalny jest
w dzisiejszej rzeczywistości system
zarządzania rodem z PRL-u: „my wiemy lepiej co dla was jest dobre”. Władza nie jest nieomylna, a ludzie nie
są głupi, więc nie ma racji bytu podejmowanie strategicznych dla nas
i naszego miasta decyzji w zaciszu
gabinetów. Myślę, że nauczeni przy

okazji tego konfliktu doświadczeniem
od dziś wszystkie istotne dla miasta
i mieszkańców zmiany powinniśmy
zaczynać od rzetelnych konsultacji.
Miasto to nie jest firma, która na-

stawia się na zysk, miasto to My –
mieszkańcy, to nasze miejsce do
życia, to wspólna przestrzeń, która
ma być nam przyjazna. Mamy prawo
żyć godnie i współdecydować o kierunkach rozwoju naszej małej ojczyzny. Zaplanowany bez naszej zgody
i wiedzy zakład przerabiania odpadów narazi nas wszystkich na bardzo poważne uciążliwości i spadek
atrakcyjności naszego najbliższego
otoczenia i nic tego nie będzie już
w stanie zrekompensować.
Są miasta-ogrody nasze będzie miastem przerobu odpadów. Czy naprawdę tak ciężko zaplanować i zrealizować inną wizję naszej wspólnej
przyszłości w Wołominie? Ja nie wierzę, że nie stać nas na więcej.

Radosław Ufnal
sołtys Starych Lipin
Można by rzec – nareszcie! Nareszcie zaproszono mieszkańców do rozmów o rozbudowie ZZO w Starych
Lipinach. Pamiętajmy, że w promieniu 2 km od wysypiska zamieszkuje
ok. 14 tysięcy osób. Zatem problem
przyszłości wysypiska i nowej kwatery nie dotyczy garstki mieszkańców,
jak to sprytnie i kłamliwie próbowano przeforsować w dokumentach
i przedstawić opinii publicznej.
Droga do LKD była kręta i wyboista,
począwszy od decyzji wydawanych
przez ówczesnego włodarza bez obligatoryjnych konsultacji społecznych,
a później protestach mieszkańców
i próbie ich blokowania poprzez pozwy i próby zastraszania najbardziej
aktywnych mieszkańców potężnymi
karami finansowymi, następnie obraźliwe ulotki i artykuły w prasie o Zielo-

nym Wołominie, nieskutecznych próbach powiązania tego stowarzyszenia
z jakimś ugrupowaniem politycznym.
Ta droga to również bardzo liczne pisma i wnioski składane do wielu instytucji, w których wskazywano błędy
w poszczególnych dokumentach, jak
i samej instalacji, która kosztowała
Wołomin około 15 mln złotych.
Po wielu godzinach burzliwych rozmów udało się wypracować wspólne
stanowisko. Po pierwszych dwóch
spotkaniach wątpiłem mocno czy ten
proces ma sens, ale każde kolejne
spotkanie niosło wiarę, że uda się
osiągnąć kompromis.
Należy wyraźnie podkreślić, iż zakończenie prac LKD to nie koniec
sprawy. Teraz czekamy cierpliwie na
decyzje właściciela spółki związane
z jej przyszłością. Wierzę, że praca

LKD zostanie poważnie potraktowana i na podstawie rekomendacji oraz
fachowych analiz, pani burmistrz
Elżbieta Radwan podejmie decyzję
przede wszystkim niekrzywdzącą
mieszkańców Wołomina.
Jako mieszkańcy najbliższego otoczenia składowiska cały czas uważnie obserwujemy wszelkie poczynania związane zarówno ze starym
wysypiskiem, jak i nową kwaterą
składowania odpadów.
Chcę wierzyć, że w przyszłości już
nie dojdzie do takich sytuacji jak to
miało w przypadku ZZO w Starych
Lipinach, a mianowicie żaden wołomiński włodarz nie będzie planował
inwestycji wpływających na jakość życia mieszkańców gminy Wołomin bez
wcześniejszych rozmów i zgody ludzi
żyjących w otoczeniu kontrowersyjnych przedsięwzięć z oddziaływaniem
na otoczenie przez dziesiątki lat.
Wszyscy mamy prawo do godnego
życia w naszym mieście, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Natomiast
nigdy nie powinna zaistnieć sytuacja,
w której mieszkańcy są lekceważeni, obrażani przez władzę, bądź za
jej przyzwoleniem. Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców powinny stanowić najważniejsze
przesłanki w procesie podejmowania
decyzji przez zarządzających miastem. I tego oczekujemy od naszych
obecnych włodarzy.
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Tomasz Kowalczyk
przedstawiciel klubu radnych
Porozumienie Samorządowe
Moim zdaniem przeprowadzone konsultacje były konieczne i bardzo potrzebne. Wzrosła świadomość mieszkańców
w zakresie problemów gospodarki odpadami, ale także pracownicy MZO
mieli okazję poznać inne spojrzenie
na działalność firmy, w której pracują. Przekaz jest jeden – mieszkańcy
nie chcą nowej hałdy odpadów w naszej gminie. Mam nadzieję, że rekomendacje wypracowane w procesie
konsultacji będą miały znaczenie
w trakcie podejmowania decyzji o dalszym losie naszego wysypiska.

Jako mieszkaniec jestem wdzięczny
pani Burmistrz za możliwość wzięcia
udziału w LKD. Uważam, że konsultacje
były bardzo potrzebne chociażby dlatego, że udało się obalić kilka mitów,
które narosły wokół RIPOK, m.in. znacznie tańszego odbioru odpadów dla
Wołomina, czy ogromnych korzyści dla
gminy z tytułu lokalizacji RIPOK na jej
terenie. Wielka szkoda, że konsultacje nie były przeprowadzone przed
rozpoczęciem budowy instalacji
w Starych Lipinach, tym bardziej,
że postawa mieszkańców (w tym mieszkańców okolic wysypiska) świadczy
o gotowości do kompromisu odnośnie
tej inwestycji. Trzymam kciuki, żeby udało się wdrożyć nasze rekomendacje.

Rafał Komorowski
przedstawiciel organizacji
pozarządowej Zielony Wołomin

Jan Rozbicki
mieszkaniec gminy
Na zebraniach LKD toczyła się poważna, a momentami również emocjonalna dyskusja nie tylko nad przyszłością
ZZO w Lipinach Starych i rozpoczętej
z naruszeniem prawa inwestycji RIPOK,
ale także o przyszłości marki Wołomin
i warunkach życia w mieście i jego
okolicach. Okazało się, że mieszkańcy
nie chcą, aby Wołomin był kojarzony
z „biznesem śmieciowym” i nie godzą

się na ponoszenie uciążliwości z tego
wynikających. Jest to tym bardziej oczywiste, ponieważ gmina z tej działalności
nie uzyska korzyści finansowych. Mam
poczucie, że uczestniczyłem w wypracowaniu ważnego stanowiska społecznego dla władz gminy.

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy Wołomin
Myślę, że Wołomin po zakończeniu
konsultacji społecznych dotyczących
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Starych Lipinach nigdy już nie będzie
taki sam. To były konsultacje z prawdziwego zdarzenia – godziny spędzone na rozmowach, zdobywanie nowej
wiedzy, wymiana poglądów pomiędzy
uczestnikami procesu. W mojej opinii
uczestnicy Lokalnego Komitetu Dialogu przewyższają w tej chwili wiedzą na
temat odpadów niejednego urzędnika.
Okazało się też, że można zupełnie inaczej współpracować z mieszkańcami,
włączając ich aktywnie w proces podejmowania decyzji. Mieszkańcy tego
już doświadczyli i wiedzą, że można
zarządzać gminą inaczej – słuchając
głosu mieszkańców. A jest to szczególnie ważne w sytuacjach, w których
podejmowane decyzje mają wpływ na
jakość ich życia, tak jak to jest w przypadku Zakładu Zagospodarowania
Odpadów. Takiego współuczestniczenia w zarządzaniu gminą musimy się
wzajemnie uczyć, a rolą nas urzędników jest zachęcanie i tworzenie dogodnych warunków do włączania się
mieszkańców w życie gminy.

Adam Bereda
przedstawiciel klubu radnych
Prawo i Sparwiedliwość
Uważam, że sama forma i narzędzia,
którymi dysponowaliśmy oraz sposób
ich prowadzenia były nowatorskie
oraz bardzo ciekawe. Z pewnością
uczestnicy mogli poznać szczegóły problemu. Niestety wzięła w nich
udział bardzo mała liczba niezaangażowanych w ten spór mieszkańców.
Spowodowało to, że wynikiem tych
konsultacji nie mógł być kompromis.
Mimo, iż stanowiska stron się zbliżyły, my dalej nie wiemy co sądzi na ten
temat wołomiński „Kowalski”.

Igor Sulich
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Wołominie
Cieszę się, że przedstawiciele Miejskiego Zakładu Oczyszczania zostali
zaproszeni do procesu konsultacji.
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Udział MZO w bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami był na pewno
potrzebny i oczekiwany. Lokalna społeczność mogła poznać znacznie więcej szczegółów dotyczących samej
inwestycji. Dla pracowników MZO dialog z mieszkańcami był czymś nowym
w działalności firmy, pomógł również
lepiej zrozumieć obawy Najbliższych
Sąsiadów inwestycji. Takie konsultacje
powinny być przeprowadzone kilka lat
temu, jeszcze zanim koncepcja rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów zeszła z przysłowiowej deski
kreślarskiej.

Opublikowane przez LKD rekomendacje nie dziwią i nie zaskakują, są
w zasadzie kwintesencją nastrojów
społecznych wyrażanych przez osoby pominięte w procesie dialogu,
jaki powinien się toczyć nie dziś,
a w roku 2011. Wtedy to ówczesne
władze Wołomina samowolnie, bez
poparcia społecznego, podjęły kluczową decyzję o zaangażowaniu
ogromnych pieniędzy publicznych
w niepewne, nieprzemyślane i naprędce realizowane przedsięwzięcie. Dzisiaj przed nami jeszcze długa droga
do uzdrowienia tego, co zostało zro-

bione nieudolnie. Naprawienie szkód
materialnych łatwiej oszacować i przeprowadzić. Niestety znacznie trudniej
odbudować zaufanie mieszkańców
do instytucji publicznych – samorządu
i MZO. Jako Prezes MZO Wołomin
w pierwszej kolejności mam na względzie dobro spółki i jej pracowników.
Musimy mieć świadomość, z jak trudną materią przyszło nam się zmierzyć.
Wierzę, że wspólnie uda nam się znaleźć wyjście z tej sytuacji, chociaż na
pewno nie będzie to łatwy proces.

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Trzeba to powiedzieć jasno:
problem z MZO i projektem RIPOK ma swoje źródło
w poprzedniej kadencji samorządu.
Były burmistrz Ryszard Madziar i kierownictwo MZO
rozpoczęli inwestycję bez należytego
zabezpieczenia finansowego i merytorycznego,
dodatkowo ignorując słuszne protesty mieszkańców,
wynikające z troski o nasz Wołomin.
Bardzo poważnie traktuję
rekomendacje opracowane przez LKD.
Podjęłam decyzję o przystąpieniu
do opracowania Strategii gospodarki odpadami dla naszej gminy.
W tym zakresie współpracujemy już z ekspertami.
Lokalny Komitet Dialogu będzie miał swoją kontynuację
w formule Społecznego Komitetu Monitorującego,
zaproszę do niego m.in. osoby, które angażowały się w prace LKD.
Szanowni Państwo, zakończyliśmy
konsultacje społeczne w sprawie
przyszłości składowiska i Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. Konsultacje były decyzją konieczną. Ta inwestycja od początku wywoływała opór społeczny,
a decyzja o przystąpieniu do niej została podjęta bez właściwego dialogu. Dziś gmina jest w takiej sytuacji,
że poniesiono już koszty, a instalacja
nie spełnia warunków do jej uruchomienia i aby to zrobić, trzeba wydać

kolejne miliony. Sytuacja jest trudna,
bardzo trudna. Tu nie ma wygranych.
Niezależnie jaką decyzję podejmiemy, poniesiemy koszty społeczne
i ekonomiczne. Chodzi o to, aby minimalizować straty.
Nie ma i nie będzie mojej zgody
na likwidację Miejskiego Zakładu
Oczyszczania – ważnego przedsiębiorstwa dającego zatrudnienie blisko 100 osobom. Ale równie stanowczo nie zgadzam się na uczynienie
z Wołomina śmietnika. Będący dla

nas wszystkich utrapieniem – mówiąc wprost – śmierdzący problem
starej zwałki musi zostać rozwiązany.
Aby to zrealizować będziemy szukać
nowoczesnych technologii i zewnętrznych środków finansowych.
Mieszkańcy Wołomina zasługują na
pełne i rzetelne informacje w sprawie
ZZO w Starych Lipinach. Będziemy
konsekwentnie publikować wszelkie
dokumenty i wnioski płynące z prowadzonych w tym zakresie działań.
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Raport z konsultacji społecznych
w sprawie strategii działań gminy Wołomin w zakresie dalszego funkcjonowania
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach
(pełna treść raportu dostępna w Internecie na stronie www.wolomin.org)
Podsumowanie
Przeprowadzony w Wołominie proces
partycypacyjny to nie były zwykłe konsultacje społeczne wymuszone wymogami prawnymi, ale zaawansowana
metodologicznie technika zarządzania, oparta na szacunku do obywateli
i partnerstwie z nimi, która polega na
wspólnym, uwzględniającym interesy
wszystkich stron wypracowaniu decyzji
politycznej.
Dlatego rekomendacje, które są wynikiem takiego procesu partycypacyjnego to nie jest zbiór indywidualnych
opinii mieszkańców, wyrażonych bez
należytego rozpoznania sprawy, który
często pomija się w ostatecznej decyzji.
Te rekomendacje to oparte na badaniach, pozyskanej wiedzy i dialogu
pomiędzy interesariuszami rozwiązanie, które powstało po przeanalizowaniu innych możliwości. To rozwiązanie
uwzględniające wszystkie opinie, ale
wskazujące rozwiązanie przemyślane,
kompromisowe, w którym nie przegrywa żaden z interesariuszy.
Pomimo dużej polaryzacji stron, konfliktu społecznego i realizacji procesu
konsultacyjnego po częściowym zrealizowaniu inwestycji zamiast przed,
wypracowane rekomendacje to całościowe spojrzenie na problem i racjonalne rozwiązanie, najlepsze z możliwych biorąc pod uwagę mieszkańców,
pracowników MZO i gminę. Zapobiega
przyszłym niegospodarnym wydatkom
gminy, wykorzystuje wybudowaną infrastrukturę, gwarantuje właściwe kierunki
rozwoju gospodarki odpadami w gmi-

nie, ogranicza uciążliwość wynikającą
z dalszego składowania odpadów, daje
perspektywy rozwoju MZO, a przede
wszystkim zapobiega eskalacji konfliktu społecznego, który mógłby przybrać
formy silnego protestu w przypadku
uruchomienia składowiska.
Należy zwrócić uwagę, że rekomendacje, pomimo iż składają się z 15
punktów, to jednak stanowią jedną
komplementarną całość i dopiero
uwzględnienie i wdrożenie wszystkich
punktów będzie oznaczało jej poszanowanie przez decydentów.
Dobre rządzenie to podejmowanie
decyzji oraz działań, charakteryzujące się angażowaniem wszystkich
zainteresowanych
stron,
praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne,
dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości, efektywnością, jak również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec
społeczeństwa.

Zarządzania poprzez włączanie interesariuszy w procesy decyzyjne to
koncepcja zarządzania, która daje najlepsze efekty w zakresie zwiększania
jakości życia i rozwoju społecznego.
Wołomin jest na początku drogi we
wprowadzaniu narzędzi partycypacyjnego zarządzania, a przeprowadzony
proces konsultacyjny i badanie opinii
mieszkańców wskazują, że mieszkańcy chcą angażować się w takie konsultacje i chcą aby gmina w taki sposób
była zarządzana.

Burmistrz Radwan:

Dotychczasowy model zarządzania,
brak konsultacji społecznych, nieliczenie
się z opinią mieszkańców doprowadziły
dziś do konfliktu społecznego i sporu
prawnego w sprawie inwestycji w Starych Lipinach. To w reakcji na godzącą
w jakość życia mieszkańców decyzję poprzednich władz spółki i gminy, mieszkańcy zaczęli organizować się i powołali Stowarzyszenie Zielony Wołomin. To
w reakcji na decyzje godzące w interes
mieszkańców i podejmowane wbrew
mieszkańcom, spór został przeniesiony
na drogę prawną. Organizowanie się
mieszkańców w takich sytuacjach jest
naturalne.
Na uznanie zasługuje fakt, że pomimo
dotychczasowych doświadczeń i braku
zaufania do władz, mieszkańcy Wołomina i Starych Lipin, w tym reprezentanci
Zielonego Wołomina wykazali się dużą
empatią i zaangażowaniem w wypracowanie decyzji, która nie wpłynie negatywnie na innych. Ci mieszkańcy to
dzisiaj w Wołominie rdzeń społeczeństwa obywatelskiego, partner dla władz
gminy i najlepsza inwestycja w rozwój
kapitału społecznego Wołomina.

Pomimo ewidentnych wniosków wskazanych przez Lokalny Komitet Dialogu
i racjonalnych argumentów, nie ma
pewności, czy decydenci uznają wynik
tych konsultacji społecznych, ponieważ na interes gminy i mieszkańców,
nakładają się interesy polityczne. Spory polityczne i różnice w poglądach
są naturalne, jednak w sytuacji, kiedy
argumenty tak jednoznacznie poka-

„Konsultacje prowadzone przez niezależnych ekspertów pozwoliły stworzyć warunki d
Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz przyszłość MZO Wołomin
zasługują na profesjonalne traktowanie.”
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zują negatywny wpływ decyzji o uruchomieniu inwestycji na mieszkańców
i gminę, wymuszanie podjęcia decyzji
sprzecznych z rekomendacjami godzi
w interes społeczny gminy.
Należy zauważyć również, że jedną
z płaszczyzn toczącego się konfliktu
społecznego wokół inwestycji jest po-

stępowanie prawne, które powstało
z inicjatywy mieszkańców. Postępowanie to jest próbą obrony mieszkańców
przed decyzjami pogarszającymi ich
jakość życia. Nie dotyczy zasadności
inwestycji, jej wymiaru społecznego
i obywatelskiego, wpływu na jakość
życia, a jedynie nieznaczącego wycin-

ka problemu, który stał się podstawą
do rozpoczęcia postępowania w celu
zatrzymania procesu inwestycyjnego,
a później niedopuszczenia do uruchomienia zakładu. Dlatego wynik postępowania prawnego nie ma żadnego
znaczenia dla podejmowanej decyzji.

Konsultacje przeprowadziła Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia,
według autorskiej metodologii, opartej na Lokalnym Komitecie Dialogu (LKD).
Autorem scenariusza, prowadzącym badania i moderatorem procesu
był Piotr Wielgus. Wsparciem merytorycznym, organizacyjnym
i współautorem raportu Paweł Kołacz.

„(...) Powstanie Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów od początku
budziło sprzeciw
części mieszkańców,
decyzję o przystąpieniu
do inwestycji podjęto
bez należycie
przeprowadzonych
konsultacji...”
Piotr Wielgus

Paweł Kołacz

Pomysłodawca, fundator i jeden z założycieli Pracowni Zrównoważonego
Rozwoju. Realizuje projekty z zakresu
doskonalenia procesów konsultacji
społecznych i partycypacji obywatelskiej. Jest współautorem kilku modeli
procesów partycypacyjnych, wykorzystywanych obecnie przez dziesiątki
samorządów w całej Polsce. Prowadzi
szkolenia i warsztaty z konsultacji społecznych, zrównoważonego rozwoju
i społecznej odpowiedzialności biznesu. Specjalizuje się w procesach rewitalizacji, ochronie środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ekspert do spraw partycypacji
i kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadzi warsztaty,
prelekcje i szkolenia na temat partycypacji, konsultacji społecznych,
wspólnego kształtowania przestrzeni
i rewitalizacji. Pomysłodawca wielu
projektów Pracowni Zrównoważonego
Rozwoju. Przy każdej okazji podkreśla
rolę dialogu pomiędzy mieszkańcami
i urzędnikami.

do uczciwej rozmowy.
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Problemem RIPOK
zajmują się eksperci
Władze Wołomina podjęły decyzję o zaangażowaniu ekspertów w celu
przeprowadzenia kompleksowej analizy merytorycznej tematu RIPOK. Decyzja
jest wykonaniem rekomendacji numer 1 przyjętej przez Lokalny Komitet Dialogu.
Green Management Group to zespół
ponad 30 specjalistów z dziedzin prawa
ochrony środowiska, doradztwa środowiskowego, technik i technologii, projektowania oraz komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej. Najlepsi specjaliści
w branży gospodarki komunalnej (woda,
transport, energia i odpady) pracują na
rzecz zarówno samorządów, jak i podmiotów prywatnych w celu optymalizacji
pracy firm i JST i skutecznego dostosowania się do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów prawnych.

„(...) Wołomin może, ale nie musi posiadać RIPOK, wszystko zależy od decyzji samorządu
gminy i przyjętej strategii w zakresie gospodarowania odpadami – tylko 4% gmin
w Polsce posiada własne ZZO. Status RIPOK lub instalacji zastępczej oznacza obowiązek
przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych od wszystkich, którzy będą chcieli je
przywieźć z Regionu Gospodarki Odpadami właściwego dla Wołomina, określonego
w WPGO. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w ZZO Wołomin została rozpoczęta
bez dobrego przygotowania strategicznego, szczególnie w zakresie ekonomicznym
i społecznym.
Dziś nie wiadomo, czy zainwestowane środki mogłyby się zwrócić,
a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej...”

Małgorzata Izdebska

„Współpraca z fachowcami to podstawa.
Niezbędny jest plan naprawczy. Tak należało działać od początku!”
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Krótka historia
RIPOK

16.09.2011 –

17.08.2012 – wniosek MZO Wołomin o wydanie decyzji środowiskowej
dla Rozbudowy ZZO MZO Wołomin
w Starych Lipinach
09.01.2013 – obwieszczenie Burmistrza Wołomina, w tym wiadomość
o 21-dniowym terminie składania uwag
i wniosków ze strony społeczeństwa
od 14.01 do 04.02.2013 (brak uwag
i wniosków w wyznaczonym terminie)

(...)

25.11.2013

– decyzja Burmistrza
Wołomina ustalająca środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ZZO MZO
Wołomin w miejscowości Stare Lipiny

24.02.2014

– decyzja Burmistrza
Wołomina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz MZO
dla inwestycji polegającej na rozbudowie ZZO MZO

31.03.2014

– wniosek złożony
przez pełnomocnika EKOPERFEKT do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla MZO

29.05.2014 – uchwała Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tereny obsługi technicznej
gminy wraz z przyległymi terenami usługowo-produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny”.
To wtedy dopiero mieszkańcy
dowiedzieli się tak naprawdę,
że powstanie RIPOK.

Były burmis trz Ryszard M
odpowiada za rozpoc zęci adziar i byłe kierownict wo MZO
e projek tu RIPOK w St
bez konsultacji społ ec zn
ych i nale ży tego zabezpie ar ych Lipinach
czenia mer ytor yc znego
i
fin
an
sowego.
Nies tety każdy miesiąc pr
acy urzędników i eksper
tów, w yjaśniających tę sp
przynosi kolejne niepokoj
rawę,
ące us talenia.
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