
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 1

I
S

S
N

 
2

4
5

0
–

1
2

2
0

wydanie bezpłatne, NUMER 2(38)2022

NASZWOŁOMIN
Wołomin • Czarna • Duczki • Helenów • Mostówka • Stare Grabie • Nowe Grabie • Lipinki • Cięciwa • Stare Lipiny
Nowe Lipiny • Majdan • Leśniakowizna • Ossów • Turów • Zagościniec

KARTKI ŚWIĄTECZNE
Z WOŁOMINA

STR. 3

INWESTYCJE 
STR. 4-10

EKO
WOŁOMIN

STR. 12



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

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

czynny 
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00 
piątek: 8:00-14:00 

KASA Urzędu czynna 
poniedziałek: 8:00-17:00 
(przerwa 13:00-13:25) 
wtorek-czwartek: 8:00-15:00 
(przerwa 13:00-13:25)
piątek: 8:00–13:00 
(przerwa 11:00–11:25) 
 
Centrum Obsługi Mieszkańców

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

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

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

Podatki i opłaty lokalne (stanowiska 9, 10)
tel.: 22 763 30 91 

Kasa (stanowisko 11) 
tel.: 22 763 30 41 

Stanowiska ds. Ewidencji 
Działalności Gospodarczej 
(stanowiska 12, 13)
tel.: 22 763 30 70

Punkt zapytań i interwencji
mieszkańców
(parter Urzędu Miejskiego)
tel.: 22 763 30 61

Drodzy mieszkańcy,
Ciepłymi, serdecznymi spotkaniami wkroczy-

liśmy w świąteczny czas. Wyjątkowa atmosfera, 
która nam towarzyszy sprawia, że częściej myślimy  
o naszych bliskich i chcemy dzielić się dobrem. 
W Wołominie odliczanie do Świąt rozpoczęliśmy  
6 grudnia w Mikołajki. To wtedy rozświetliliśmy cho-
inkę miejską zmieniając Plac 3 Maja we wspaniałą, 
świąteczną krainę. Nim świąteczne drzewko za-
chwyciło nas swoim blaskiem spędziliśmy radosny 
czas przy dźwiękach zimowych piosenek i zabawie 
z bajkowymi postaciami.

Kończący się rok rodzi nowe postanowienia, ma-
rzenia do realizacji i plany na przyszłość. 2022 rok 
był czasem sukcesów Wołomina, na które ciężko 
wspólnie pracowaliśmy. Nasz sukces jest wynikiem 
wielu ambitnych zadań inwestycyjnych, ale również 
wielu innowacyjnych wydarzeń, które udało nam się 
w gminie zrealizować.

Rozpoczęliśmy działania związane z poszukiwa-
niem wód termalnych w Wołominie. Dzięki 12 mln 
zł zdobytych przez nas zbadamy i ocenimy zasoby 
wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi źró-
dłami energii cieplnej. W kontekście obecnej sytu-
acji na rynku energetycznym nasze poszukiwania 
nabierają jeszcze większego znaczenia.

Zeszłorocznymi symbolami rozwoju naszej gmi-
ny są trwające inwestycje jak np. budowa nowego 
przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie, budo-
wa Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach, moder-

nizacja starej elektrowni przed dalszą degradacją 
i stworzenie Wołomińskiego Centrum Aktywno-
ści. Dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
powstaje dom komunalny w Nowych Lipinach. Te 
największe inwestycje postępują i są dowodem, 
że niemożliwe staje się możliwe.

W pełni realizujemy wizję samorządu, który 
ukierunkowany jest na pracę na rzecz społecz-
ności lokalnej i skuteczne zarządzanie. Tego suk-
cesu nie byłoby, gdyby nie współpraca ponad 
podziałami, wspólna troska różnych środowisk  
i przede wszystkim – determinacja i konsekwent-
na praca na rzecz rozwoju gminy oraz kontynu-
acja dobrych inicjatyw. Ta atmosfera zaufania  
i zgody jest bardzo ważna. Tylko w ten sposób da 
się osiągnąć sukces.

Plan nie tylko na następny rok, ale na wiele, 
wiele lat jest prosty – z nowymi siłami, pozytyw-
ną energią i pomysłami będziemy tworzyć coraz 
lepszą przestrzeń do życia dla naszych miesz-
kańców. Z tych cegiełek tworzymy projekty coraz 
lepiej odpowiadające na rzeczywiste oczekiwania 
wołomińskiej społeczności.

Siłą Wołomina są jego mieszkańcy – organi-
zacje pozarządowe, seniorzy i młodzież – wszy-
scy aktywni ludzie, którzy razem budują lepsze ju-
tro dla naszego miasta. Oddając w Państwa ręce 
ostatnie w tym roku wydanie „Naszego Wołomi-
na” dziękuję wszystkim, którzy w ciągu tego roku 
wspierali mnie w realizacji pomysłów i założeń 
zrównoważonego rozwoju naszej małej ojczyzny 
– radnym, dyrektorom, współpracownikom, tym 
najbliższym i tym dalszym ze wszystkich jedno-
stek gminy. Mam nadzieję, że podczas tego roku 
czuliście tak jak ja przynależność do wielkiej, wo-
łomińskiej wspólnoty. 

W tym roku na Święta życzę Państwu przede 
wszystkim zdrowia. Dużo uśmiechu na twarzy  
i mnóstwa ludzkiej życzliwości. W tę cichą, świę-
tą noc znajdźcie pod choinką wszystko to, czego 
potrzebujecie do szczęścia. Znajdźcie miłość, 
czyjąś obecność, dobre słowo, wiarę w siebie  
i w ludzi! Wspaniałego świątecznego czasu  
z tymi, których kochacie i lubicie!. 

Burmistrz Wołomina

Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie 
ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin
 www.wolomin.org    facebook.com/wolomin    instagram.com/Nasz_Wolomin
 youtube.com/NaszWolominPLtv    www.naszwolomin.pl
Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o.

Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie wydawany jest zgodnie z art. 61 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506):
 Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu,  

kierunkach polityki społecznej i gospodarczej  
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
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Wiary, która może przenosić góry, 
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie, 
Miłości, która jest światłem życia.

Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę! 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Bożena Wielgolaska
– Skarbnik Gminy

Małgorzata Izdebska 
– Sekretarz Gminy

Dariusz Szymanowski 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Łukasz Marek 
– Zastępca Burmistrza Wołomina



Najpiękniejsze kartki  
świąteczne są z Wołomina!

Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną jest w gminie 
Wołomin miłą tradycją! Dwa razy do roku, przed Wielkanocą  
oraz Bożym Narodzeniem do Urzędu Miejskiego  
spływają piękne prace przygotowane przez uczniów szkół 
podstawowych, którzy mieszkają lub uczą się w placówkach  
na terenie naszej gminy.

Wybór zwycięzców nigdy nie jest prosty! Prace 
naszych uczniów zaskakują formą i wykonaniem, 
bawią, a niejednokrotnie wzruszają! Po długich ob-
radach Komisja Konkursowa w zimowej odsłonie 
naszej zabawy postanowiła co następuje: 

Kategoria A (dla uczniów szkół podstawowych kl. 
I-III) – zwyciężyła Lena Skolimowska, wyróżnieni: 
Klara Godlewska, Michalina Fijołek. Katego-
ria B (dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI) 
– zwyciężyła Lena Osińska, wyróżnieni: Klaudia 
Mączka, Olga Żukowska, Kategoria C (dla 
uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII) – zwycię-
żyła Karolina Kieś, wyróżnieni: Natalia Pałka, 
Antoni Witek.
Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Burmistrz 

Elżbieta Radwan postanowiła ponadto przyznać 
nagrodę specjalną Weronice Wypych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w naszej zabawie i piękne prace! Je-
steśmy dumni z naszych młodych artystów! 
Zachęcamy do udziału w innych konkur-
sach organizowanych przez gminę Woło-
min. Informacje publikowane są na stronie: 
www.wolomin.org
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Mamy już dwie  
tężnie w Wołominie

Używana jest w niej oryginalna solanka z Zabłocia o wysokiej zawartości 
jodu, dochodzącej do 140 mg/litr. Obok tężni zainstalowano jedną z budek 
bookcrossingowych. Budki z książkami to projekt Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Zofii Nałkowskiej, który z pewnością umili mieszkańcom czas 
podczas zażywania prozdrowotnych inhalacji solankowych. 
Budowa tężni solankowej przy ul. Tęczowej została zrealizowana w ramach 

Społecznych Wniosków do budżetu Gminy 2020. Pomysłodawcą projektu 
„Zawsze dla Sławka – zdrowo i kolorowo” jest Maciej Łoś.
Kolejny skrawek Wołomina z tężnią solankową w roli głównej to oaza no-

woczesnej zieleni w samym sercu miasta. W nowym parku kieszonkowym 
przy ul. Wileńskiej 28 można odpocząć na jednej z wielu ławek i korzystać 
z walorów solanki leczniczej.
W parku został zainstalowany dodatkowy element wpływający na atrakcyj-

ność miejsca – neon z napisem „Wołomin With Love”. Pomysłodawczynią 
umieszczenia neonu w przestrzeni publicznej jest Danuta Michalik, prezes 
Fundacja ODA, autorka projektu do programu „Wołomin Odnowa”, który 
został wybrany do realizacji na obszarze rewitalizacji.
Hasło nie tylko niesie pozytywny przekaz, ale jest również tytułem piosenki 

do której muzykę i słowa napisał Ryszard Matusiewicz. Kod QR z odnośni-
kiem do strony (https://wolomin.org/wolomin-with-love/), na której można 
zapoznać się z utworem znajduje się na tablicy informacyjnej w parku.
Na realizację inwestycji gmina Wołomin pozyskała 87 tys. zł dofinanso-

wania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian 
Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Z pierwszej w gminie Wołomin tężni solankowej 
można korzystać od 17 lipca 2022 r.  
Tężnia powstała u zbiegu ulic Tęczowej i Bratniej. 

Rzeźba pamięci  
Pawła Rozbickiego  
wzmocniona

Kula dedykowana śp. Pawłowi Rozbickiemu, 
założycielowi i wieloletniemu dyrektorowi 
Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Wołominie ponownie 
stanęła na skwerze na rogu ulic 
Kościelnej i Sikorskiego.

Konstrukcja została 
specjalnie wzmocniona, 
dzięki czemu stała się 
odporniejsza na ataki 
wandali. Urzędnicy radzą 
jednak tego nie sprawdzać – 
na skwerze zainstalowany jest 
monitoring, a każdy przypadek 
wandalizmu jest zgłaszany  
na policję.

Psi wybieg otwarty
Właściciele czworonogów mają powody do 
zadowolenia! Psie pole, czyli pierwszy w gminie 
Wołomin wybieg dla psów jest już intensywnie 
testowany przez czworonożnych mieszkańców 
naszej gminy i ich właścicieli.

Wołomiński wybieg dla czworonogów znajduje się w bezpośrednim są-

siedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan, przy wejściu od strony ulicy 

Starowiejskiej. To przestrzeń, w której można w bezpiecznych warunkach 

spuścić psa ze smyczy oraz potrenować różnego rodzaju aktywności. To też 

miejsce zawierania znajomości – zarówno między ludźmi, jak i zwierzętami 

– które ułatwia prawidłową socjalizację psa.

Szczególną uwagę przyłożono do bezpieczeństwa użytkowników – teren 

jest ogrodzony, a wejścia strzeże specjalna, podwójna furtka. Na użytkow-

ników czeka przestrzeń pełna zabawek dla psów - dzięki nim każdy spacer 

zmieni się w fantastyczną przygodę! Na miejscu dostępne są kosze na od-

pady oraz woreczki do sprzątania po pupilach oraz zdrój, z którego mogą 

korzystać właściciele psów oraz ich podopieczni. „Psie pole” to jeden ze 

Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin, który został zrealizowa-

ny dzięki głosom mieszkańców!
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Społeczne Wnioski  
zmieniają  
gminę Wołomin!

Dzięki społecznym wnioskom do budżetu gminy Wołomin kolejne gminne 

przestrzenie zmieniają się zgodnie z wolą mieszkańców. Doskonałym przy-

kładem inwestycji wykonanej dzięki głosom mieszkańców jest plac zabaw 

w Nowych Grabiach. Wystarczy spojrzeć na nowy zestaw zabawowy, by 

zrozumieć, dlaczego dzieci uwielbiają to miejsce.

Nowoczesny plac  
zabaw na osiedlu Słoneczna

Nowy, kolorowy i bezpieczny – tak teraz wygląda 
plac zabaw na osiedlu Słoneczna. Zmiana jest 
ogromna, a to wszystko dzięki społecznym 
wnioskom do budżetu, które zmieniają gminę 
zgodnie z wolą mieszkańców.

Władze gminy wyjątkowo zgodziły się na realizację projektu na terenie 
spółdzielni. Warta 200 tysięcy inwestycja obejmowała opracowanie doku-
mentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni 
plenerowej. Gmina wykonała również fragment chodnika z kostki bruko-
wej, aby ułatwić dojście do placu zabaw, a spółdzielnia wymieniła na nowy 
cześć starego chodnika okalającego plac zabaw. Teren wokół został upo-
rządkowany.
Stary plac zabaw nie był miejscem przyjemnym ani bezpiecznym, ale dzię-

ki dobrej współpracy gminy i spółdzielni udało się to zmienić. Nowa prze-
strzeń przyciąga dzieci i oferuje im możliwość aktywnego spędzenia czasu 
na dworze.

Późną jesienią zeszłego roku została oddana do 
użytku pierwsza część nowego placu zabaw na 
osiedlu Niepodległości w Wołominie. W tym roku 
zakończono drugi etap prac.

Druga część placu  
zabaw na osiedlu  
Niepodległości

Teren rekreacji zyskał „bezpieczny wyścig” i samochód ciężarowy, ze-
staw sportowy i urządzenia siłowni plenerowej. II etap prac został odebrany  
w wakacje – najlepszy czas dla najmłodszych mieszkańców gminy na har-
ce na świeżym powietrzu.

Przedszkole  
przy ul. Wiejskiej  
rośnie w oczach

Inwestycje, które realizujemy w naszej gminie decydują o rozwoju i mają 
niekwestionowany wpływ na życie naszych mieszkańców – również tych 
najmłodszych. Przy ul. Wiejskiej w Wołominie powstaje nowe przedszkole.
Nieustannie zależy nam na podnoszeniu jakości opieki, wychowania i edu-

kacji. Poprzez budowę pięknego nowoczesnego przedszkola rozpoczyna-
my kolejny rozdział w historii wołomińskiej oświaty. W samym centrum mia-
sta powstanie miejsce, które będzie przestrzenią nowoczesną, bezpieczną 
i przyjazną maluchom.
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Ulica Kolejowa  
w Zagościńcu  
– inwestycja zakończona

Gmina Wołomin zakończyła realizację kolejnej ważnej 
inwestycji! Na ulicy Kolejowej w Zagościńcu wybudowano  
i przebudowano jezdnię, zjazdy do posesji i chodniki. Zosta-
ła wykonana również sieć kanalizacji deszczowej i oświetle-
nie uliczne.

Gmina Wołomin rozpoczęła kolejną inwestycję drogową. 
Niebawem ruszy remont ul. Kościuszki w Wołominie na od-
cinku od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja. Przebudowa ulicy 
zakończy się jeszcze w tym roku.

Trwa realizacja wieloeta-
powej umowy na wymianę 
oświetlenia ulicznego na 
oprawy LED w gminie Wo-
łomin. „Nowe lampy zmniej-
szą zużycie energii, pozwolą 
ograniczyć koszty ponoszo-
ne na oświetlenie oraz ogra-
niczą wydatki na naprawę 
starych lamp” – napisała na 
swoim profilu na Facebooku 
burmistrz Elżbieta Radwan.
W obliczu trwającego kry-

zysu energetycznego samo-
rządy muszą być jeszcze 
bardziej ekonomiczne i eko-
logiczne. Gmina Wołomin 
do oszczędzania energii 
przygotowuje się od daw-

Wymiana  
oświetlenia ulicznego  
– będzie jaśniej i taniej

Poszukiwanie wód  
termalnych w Wołominie

W czwartek 27 października w świetlicy Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Wołominie odbyło się spotkanie informacyjne 
poświęcone poszukiwaniu wód termalnych w mieście  
– prace nad wykonaniem odwiertu rozpoczną się  
niebawem właśnie na terenie Ośrodka.

Podczas spotkania Hubert 
Skowron, Inżynier Kontrak-
tu (Geotermia Sp. z o.o.) 
i Rafał Góra, Kierownik 
Budowy/Odwiertu (UOS 
Grilling S.A.) oraz zastęp-
cy burmistrza Wołomina: 
Dariusz Szymanowski i Łu-
kasz Marek opowiedzieli  
o zakresie planowanych 
działań, obszarach terenu 
OSiR czasowo wyłączonych 
z użytkowania i odpowie-
dzieli na pytania zgroma-
dzonych mieszkańców.
W kontekście obecnego 

kryzysu energetycznego in-
westycja ma niebagatelne 
znaczenie. Wody termalne 
to wielka szansa dla gmi-
ny, ale też duża i wymaga-
jąca inwestycja. Wiązać się  
z nią będą czasowe niedo-
godności, takie jak hałas 
oraz okresowo wzmożony 
ruch maszyn budowlanych. 
Uczestniczący w spotkaniu 
eksperci podkreślają jed-
nak, że inwestycja może 
przynieść gminie spore ko-

rzyści. W zamian za przej-
ściowe niedogodności mo-
żemy zyskać bezpieczne  
i ekologiczne źródło energii 
odnawialnej.
Odwiert zostanie wykona-

ny na terenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji „Huragan”  
w Wołominie, na tyłach 
basenu. Wykonawca mak-
symalnie wykorzysta wolną 
przestrzeń, by możliwie jak 
najmniej ingerować w infra-
strukturę ośrodka sportu. 
Na wykonanie odwiertu ba-

dawczego gmina Wołomin 
pozyskała ponad 11 mln zł 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, z progra-
mu „Udostępnianie wód 
termalnych w Polsce”. War-
tość całego projektu prze-
kracza 17 mln zł.
Informacje na temat inwe-

stycji znajdują się na stro-
nie: https://wolomin.org/
wody-termalne

Mieszkańcy Wołomina mogą już korzystać ze zmodernizo-
wanej ulicy Zimowej. W ramach inwestycji wykonano nową 
jezdnię, chodniki oraz zjazdy do nieruchomości, pobocza  
i kanalizację deszczową. Zwiększył się nie tylko komfort, ale 
również bezpieczeństwo osób poruszających się po tej uli-
cy. Co ważne, przy ulicy Jesiennej wybudowano przepom-
pownię wód deszczowych, co pomoże w szybkim i spraw-
nym odprowadzaniu wód opadowych.

Ulica Zimowa  
jak nowa

Modernizacja  
ul. Kościuszki  
jeszcze w tym roku

na. Jednym z elementów 
polityki gminy jest właśnie 
zmniejszenie kosztów utrzy-
mania oświetlenia uliczne-

go. Nowe lampy to również 
jaśniejsze ulice i co najważ-
niejsze – większe bezpie-
czeństwo dla mieszkańców.
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Nowy Dom Komunalny

Nowy dom komunalny to niezwykle potrzebna inwestycja. W gminie Wo-
łomin konieczne jest zwiększenie zasobu i podniesienie standardu lokali 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Nowe mieszkania to więcej 
niż cztery ściany – to spokój i bezpieczeństwo, często również szansa na 
nowe, lepsze życie. Budynek powstaje przy ulicy Rolnej w Nowych Lipinach. 
Znajdzie się w nim 30 mieszkań: 24 lokale o pow. użytkowej ok. 25-40 m2 
i 6 lokali o pow. użytkowej ok. 40-50 m2. Na realizację tego niezwykle waż-
nego przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w wysokości, 
aż 4,3 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat w ramach Programu 
Budownictwa Mieszkaniowego, którego koordynatorem jest BGK.

Nieużywana rampa 
kolejowa zmieniła się 
w kolejny parking  
dla mieszkańców!

Mieszkańcy gminy Wołomin mogą już korzystać z dodatkowych miejsc 
parkingowych w sąsiedztwie stacji kolejowej! Parking powstał w miejscu 
starej, nieużywanej rampy kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji 
PKP Wołomin na ul. Żelaznej. Dodatkowe miejsca postojowe były tu bardzo 
potrzebne – od pierwszego dnia parking jest zapełniony po brzegi! Inwesty-
cja jest kolejnym elementem systematycznych zmian, które gmina Wołomin 
wprowadza na terenach odzyskanych od kolei.

Kolejna milionowa  
inwestycja  
w gminie Wołomin

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę dofinansowania 
w wysokości 5 mln zł na rozbudowę ul. Majdańskiej w Duczkach. To pierw-
szy, ale znaczący krok w stronę kompleksowej, koniecznej modernizacji 
tej ulicy. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Ponad 3,5 mln zł  
na rozbudowę  
ul. Legionów  
w Wołominie!

Jedna z głównych dróg w Wołominie zostanie zmodernizowana! Ulica 

Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomiń-

skiej zostanie rozbudowana. Gmina Wołomin pozyskała na ten cel ponad 

3,5  mln zł z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Ścieżką rowerową 
przy DW634  
przez gminę

Mieszkańcy z przyjemnością korzystają z bezpiecznej i komfortowej ścież-

ki rowerowej wzdłuż DW634. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa to wygodne 

połączenie wschodnich sołectw gminy z Wołominem.

Wydzielony pas pieszo-rowerowy zwiększył komfort pieszych, rowerzystów 

oraz kierowców. Poprawa bezpieczeństwa była priorytetem przy podejmo-

waniu decyzji o tej inwestycji, ale warto też zwrócić uwagę na walory rekre-

acyjne trasy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie rozpoczyna roz-
budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. 
Kmicica i ul. Podbipięty. 
Na wsparcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji gmina Wołomin prze-

kazała 1,2 mln zł. „Podjęłam decyzję o przekazaniu środków z uzupełnienia 
subwencji ogólnej z budżetu państwa do PWiK Wołomin, aby wesprzeć 
finansowo tę ważną dla mieszkańców inwestycję. PWiK rozbuduje sieć wo-
dociągową we wskazanym rejonie w kilku etapach – zgodnie z założenia-
mi projektowymi. Rozbudowa sieci wodociągowej w tej części miasta jest 
naturalnym krokiem w celu spięcia siecią wodociągową dużego obszaru” 
– pisała na swoim FB burmistrz Elżbieta Radwan.
W listopadzie br. Wprowadzono wykonawcę na teren inwestycji. 

Wołomin rozbudowuje 
sieć wodociągowąJasno i bezpiecznie 

na Makowej  
w Lipinach

Gmina Wołomin w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oświe-

tlenia” wybudowała linię kablową przy ulicy Makowej w Lipinkach. 12 słu-

pów oświetleniowych wyposażono w oprawy oświetleniowe LED. Koszt ca-

łej inwestycji wraz z okablowaniem i skrzynią sterowania oświetleniem to 

ponad 112 tys. zł.

Przybędzie  
tras rowerowych  
w gminie Wołomin

Nowy ciąg pieszo-rowerowy powstanie w ul. Granicznej w Wołominie, na 
odcinku od ul. Marszałkowskiej do Al. Niepodległości. Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na 
realizację inwestycji.
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Ruszyła budowa  
bieżni lekkoatletycznej 
przy SSP nr 5

Rozpoczęła się budowa lekkoatletycznej bieżni przy wołomińskiej Sporto-
wej Szkole Podstawowej numer 5 im. Polskich Olimpijczyków. Budowa ma 
się zakończyć jeszcze w tym roku.
Nowoczesny obiekt stanie się kolejnym miejscem odkrywania talentów 

najmłodszych mieszkańców gminy. Bieżnia zostanie wykonana w ramach 
Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych (WFIO) – narzędzia, 
które pozwala systematycznie, konsekwentnie i zgodnie z wolą społecz-
ności szkolno-przedszkolnej inwestować w placówki oświatowe i rozwój 
ich infrastruktury.

Biblioteka Sąsiedzka
w Lipinkach

Kolejny etap w drodze do powstania filii biblioteki w Lipinkach rozpoczę-
ty! Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę na adaptację 
budynku Wiejskiego Domu w Lipinkach na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki. 
Zakres prac obejmuje min. roboty związane z wyposażeniem kotłowni, po-
wietrznej absorpcyjnej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Inwesty-
cja zakłada również zagospodarowanie otoczenia.
Nowa filia będzie miejscem w którym każdy znajdzie dla siebie miejsce. 

W wyznaczonych strefach powstanie przestrzeń aktywnej pracy z seniorem, 
do pracy z dziećmi oraz młodzieżą. W Bibliotece Sąsiedzkiej kultywowana 
będzie pamięć o tradycjach, zwyczajach i osobach zasłużonych dla Lipinek. 
Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Na realizację inwestycji gmina Wołomin pozyskała 1,5 mln zł dofinanso-

wania z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego ,,Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. 
,,Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Biblioteka bez barier

Zakończyła się budowa pochylni, która ułatwia dostęp do siedziby filii Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na osiedlu Niepodległości. Dzięki 
tej inwestycji osoby o obniżonej sprawności, mamy z dziećmi w wózkach  
i wszyscy wielbiciele czytania, którzy tego potrzebują mogą już bez proble-
mów dostać się do budynku.
Realizacja tej inwestycji nie była łatwa. Inflacja, rosnące ceny materiałów 

oraz robocizny spowodowały, że dopiero w trzecim postępowaniu wyłonio-
no wykonawcę prac. Dzięki szybkiej reakcji władz gminy pokonano trudno-
ści i doprowadzono inwestycję do końca.

Pozyskaliśmy środki  
na modernizację MDK

Dofinansowanie w wysokości ponad 910 tys. zł z budżetu województwa 
mazowieckiego będzie wsparciem przy dostosowaniu budynku do potrzeb 
osób z niepełnosprawnosciami.
W siedzibie Miejskiego Domu Kultury zostanie zainstalowana winda i za-

daszona rampa wraz z niezbędną przebudową części budynku. Ułatwi to 
osobom z ograniczoną sprawnością korzystanie z oferty MDK.
Dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja budynku MDK w Wołomi-

nie” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.
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Nowa nawierzchnia, oznakowanie, krawężniki, nasadzenia zieleni. Wybu-
dowana ulica Brzozowa spełnia wszelkie wymogi, by mieszkańcy Wołomina 
mogli z niej swobodnie i bezpiecznie korzystać. Inwestycja została wykonana 
z zewnętrznym dofinansowaniem. Gmina Wołomin pozyskała ponad 3 mln zł 
na zadanie pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej  
w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, 
ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów 
do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)”.

Ul. Brzozowa  
w Wołominie  
– inwestycja zakończona

Nowa ul. Piwna  
i nowa organizacja 
ruchu

Zakończyła się budowa ulicy Piwnej na odcinku od Kopernika do Tęczo-

wej. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej jezdni asfaltowej, chodnika, 

zjazdów, pobocza oraz nowego oświetlenia. Na odnowionej ulicy zmieniła 

się również organizacja ruchu. Skrzyżowanie Piwnej z Kopernika stało się 

równorzędne – dotychczas ulica Kopernika miała pierwszeństwo przejazdu, 

a Piwna była ulicą podporządkowaną.

Nowa kuchnia  
w SSP nr 5  
w Wołominie

Kuchnia szkolna w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olim-

pijczyków w Wołominie przeszła gruntowną przemianę. Pomieszczenia 

kuchni zostały zmodernizowane i przystosowane do przygotowywania oraz 

wydawania większej liczby obiadów dla naszych uczniów. Remont kuchni 

jest efektem przemyślanego połączenia dostępnych środków zewnętrznych 

i środków własnych gminy. Z programu „Posiłek szkole i w domu” pozyska-

liśmy 80 tys. zł, wkład własny gminy to prawie 20 tys. zł.

14,4 mln zł  
na budowę dróg  
w Wołominie

Kolejne ulice w gminie Wołomin przejdą metamorfozę! Na Wesołej, Mickie-
wicza, Parkowej oraz drugiej części Traugutta (na odcinku od Legionów do 
Sikorskiego) powstaną nowe jezdnie, a wzdłuż nich chodniki, zjazdy do posesji 
oraz energooszczędne oświetlenie uliczne. W grudniu br. Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan podpisała umowę z wykonawcą prac, firmą Agbud Group.  
Na realizację tych ważnych dla mieszkańców inwestycji gmina Wołomin pozy-
skała środki w łącznej wysokości 14,4 mln zł z programu Polski Ład.
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6 wołomińskich szkół 
otrzyma dodatkowy 
sprzęt komputerowy

Władze gminy Wołomin realizują kolejny program, dzięki któremu do pla-
cówek oświatowych trafi nowoczesny sprzęt do nauki. Jest to możliwe dzię-
ki pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel. Dofinansowanie z funduszy 
unijnych wynosi aż 384 tys. zł.
Sprzęt komputerowy wart prawie 500 tys. otrzyma sześć gminnych szkół. 

Są to: SP nr 1 im. Jana Pawła II, SP nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza, SP 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP, SSP nr 5 im. 
Polskich Olimpijczyków, SP nr 7 im. Królowej Jadwigi oraz SP im. gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego w Czarnej.
Projekt pn. „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie 

skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prioryte-
towej II „Wzrost epotencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddzia-
łania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych w wołomińskich 

szkołach nowoczesnego sprzętu jest coraz więcej. W ramach wcześniej 
zrealizowanych projektów do gminnych szkół zakupiono już 448 laptopów!

Oczyszczacze  
powietrza  
dla wołomińskich przedszkoli

Wszystkie przedszkola prowadzone przez gminę Wołomin otrzymały 
oczyszczacze powietrza, kupione dzięki środkom pozyskanym z programu 
„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Sprzęt będzie chronić najmłod-
szych mieszkańców przed smogiem, alergenami i szkodliwymi drobno-
ustrojami. Zakup oczyszczaczy jest uzupełnieniem innych działań podej-
mowanych  w gminie, które mają zwrócić uwagę mieszkańców na jakość 
powietrza. Mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na wymianę 
nieekologicznego źródła ciepła oraz wykonanie przyłącza gazowego, mo-
nitorować na bieżąco jakość powietrza oraz uzyskać informacje na temat 
efektywnego palenia w piecu. Kontrole z użyciem drona przeprowadza rów-
nież Straż Miejska.
Zadanie „Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych 

do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gmi-
nie Wołomin” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego.

Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych 
(WFIO) to narzędzie, które pozwala 
systematycznie, konsekwentnie i zgodnie z wolą 
społeczności szkolno-przedszkolnej inwestować  
w placówki oświatowe i rozwój ich infrastruktury. 

WFIO – znamy już  
projekty  
rekomendowane  
do realizacji  
w 2023 roku!

Formuła konkursowa WFIO pozwa-
la realizować najbardziej potrzebne 
inwestycje, a rotacyjność daje szan-
se wszystkim gminnym placówkom 
na wygraną w konkursie. Wiemy już, jakie projekty zostaną zarekomendowa-
ne Radzie Miejskiej do realizacji w 2023 roku.
W tegorocznym konkursie o przyznanie środków z Wołomińskiego Fun-

duszu Inwestycji Oświatowych (WFIO) wpłynęło aż 11 wniosków. Najwięcej 
punktów zyskały projekty z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nał-
kowskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Przed-
szkola im. Pszczółki Mai z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. 
Społeczność Przedszkola w Duczkach dzięki WFIO chce odświeżyć wszyst-

kie pomieszczenia, w III LO kapitany remont mają przejść 4 sale lekcyjne,  
a w I LO sala gimnastyczna. Projekty mają zostać zrealizowane w przyszło-
roczne wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/24.
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MPSZOK – Mobilny 
Sposób na kłopotliwe 
odpady

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) został 
uruchomiony w kwietniu 2022 roku, aby ułatwić mieszkańcom gminy Wołomin 
bezpieczne pozbywanie się problematycznych odpadów z domu bez koniecz-
ności wizyty w stacjonarnym PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych). W ten sposób do dwóch punktów działających na terenie gminy 
(ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253) dołączył trzeci, w którym bę-
dzie można oddawać odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem.
MPSZOK to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania 

jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów odpadów problemowych wytwa-
rzanych przez mieszkańców. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania 
MPSZOK znajdują się na stronie mzo.wolomin.pl/kategoria/mpszok. 
Informacji w sprawie funkcjonowania Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) udzielają:
•  Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. – tel. 22 318 14 92
•  Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie 

– tel. 22 763 30 47

Inwestujemy  
w edukację ekologiczną  
mieszkańców

W gminie Wołomin odbył się otwarty dla wszystkich mieszkańców cykl 
spotkań z Eko-Edukatorami. Specjaliści podzielili się wiedzą i udzielili 
wsparcia w obszarze:
– obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania,
–  możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych 

źródeł ogrzewania,
–  prostych sposobów ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych,
– dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza,
–  wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.
Cykl spotkań z Eko-Edukatorami organizowany był w ramach realizacji 

zadania pn. „Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych  
w Gminie Wołomin” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego.

Zniczodzielnie  
w gminie Wołomin
Na wszystkich cmentarzach na 

terenie gminy Wołomin pojawiły się 
Zniczodzielnie - specjalne regały, na 
których można zostawić lub pobie-
rać znicze nadające się do ponow-
nego wykorzystania.
Zniczodzielnie dołączają do Rze-

czyzmiany, Bookstopu oraz wy-
przedaży garażowych jako kolejne 
działanie zainicjowane w gminie 
Wołomin, dzięki któremu skutecznie 
ograniczamy ilość odpadów i wyko-
rzystujemy przedmioty raz jeszcze 
zamiast je wyrzucać! Zniczodzielnie 
znajdują się w pobliżu wejść głów-
nych do nekropolii w Wołominie, Za-
gościńcu, Helenowie oraz Nowych 
Grabiach.

Zasady korzystania z gminnych Zniczodzielni znajdują na stronie:
 wolomin.org/poznaj-zniczodzielnie/

Garażówka
W Wołominie odbyła się kolejna, szósta edycja Wołomińskiej Wyprzedaży 

Garażowej. W tym roku po raz drugi połączona z Rzeczyzmianą! Wyprzedaż 
garażowa to fantastyczna okazja, by podarować przedmiotom drugie (albo 
kolejne!) życie i ograniczyć ilość odpadów. Garażówka idealnie wpisuje się 
w eko trendy i jest motorem do wymiany nie tylko przedmiotów, ale też 
sąsiedzkich uprzejmości i porad. Co najważniejsze, wyprzedaż cieszy się 
rosnącą popularnością co motywuje pracowników gminy do poszukiwania 
coraz śmielszych eko inicjatyw.
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Dodatkowe środki  
na utylizację  
azbestu

W 2022 roku gmina Wołomin pozyskała 35 tys. złotych dofi-
nansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest – to 
najwyższa kwota możliwa do pozyskania na ten cel z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Umowę z ramienia gminy podpisała sekretarz Małgorzata Iz-

debska oraz zastępca skarbnika Alicja Rosłon. To już kolejne 
dofinansowanie na utylizację wyrobów zawierających azbest. 
Od 2018 roku gmina Wołomin pozyskała ponad 80 tysięcy 
zł, dzięki czemu od mieszkańców odebrano do tej pory około 
800 ton wyrobów zawierających ten szkodliwy surowiec.

Taxi Senior
Dobiega końca pilotaż projektu TAXI SENIOR. Jest to 
program skierowany do osób, które ukończyły 80 lat, 
są mieszkańcami gminy Wołomin i mają trudności w 
samodzielnym poruszaniu się komunikacją miejską.

Usługa umożliwia im sko-
rzystanie z bezpłatnego 
przejazdu do placówek 
służby zdrowia, urzędów lub 
innych instytucji tego typu 
znajdujących się na terenie 
gminy Wołomin.
Pomysł tego rodzaju 

wsparcia seniorów narodził 
się w rozmowach z urzęd-
nikami i Wołomińską Radą 
Seniorów. Pandemia na dłu-
go pokrzyżowała nasze pla-
ny, ale nie zrezygnowaliśmy 
z tego pomysłu. Jest to bar-
dzo ważny projekt i jedno-
cześnie duże wyzwanie lo-
gistyczne, dlatego najpierw 
przetestujemy jego funkcjo-
nowanie. Pilotaż pozwoli 

na wprowadzanie zmian 
na bieżąco i dokonywanie 
usprawnień, by w ich efek-
cie stworzyć ostateczną, 
najbardziej odpowiadającą 
potrzebom mieszkańców 
formułę TAXI Senior – tłu-
maczy Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina.
Pilotaż programu TAXI SE-

NIOR trwa do 15 grudnia. 
Zgodnie z jego założenia-
mi uprawnieni mieszkańcy 
mogą skorzystać z usłu-
gi TAXI SENIOR dwa razy  
w miesiącu, wyłącznie w 
dni robocze (od poniedział-
ku do piątku) w godzinach 
7:00–20:00. Przejazd na-
leży zamówić telefonicznie 

pod numerem 22 763 30 
17, nie później niż na 3 dni 
robocze przed planowaną 
datą. Dzwonić należy w go-
dzinach pracy urzędu:
–  w poniedziałki  

8:00-18:00,
–  we wtorki, środy  

i czwartki 8:00-16:00,
– w piątki 8:00-14:00.
W zgłoszeniu należy po-

dać imię i nazwisko seniora, 
datę urodzenia, numer tele-
fonu, adres pod który ma 
przyjechać taksówkarz i go-
dzinę odbioru oraz miejsce 
docelowe. Ogólne Warunki 
Świadczenia Usługi TAXI SE-
NIOR znajdują się na stronie 
internetowej gminy Wołomin 

Pomysł na Plac 3 Maja
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji 
zagospodarowania Placu 3 Maja, wyłonionej w konkursie 
architektoniczno-urbanistycznym. Mając gotowy pomysł 
postanowiliśmy, przed przystąpieniem do wykonania 
dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedyskutować 
założenia koncepcyjne z mieszkańcami po to, aby 
rzeczywiście był to „plac szyty na miarę”, jak najlepiej 
spełniający swoją funkcję i oczekiwania użytkowników.

Pomysł na przedłużenie 
konsultacji narodził się  
w trakcie dyskusji pokonkur-
sowej z udziałem projektan-
ta i sędziów konkursowych. 
Podczas spotkania, które 
odbyło się 17 paździer-
nika br. architekt Mikołaj 
Zdanowski zaprezentował 
założenia koncepcji oraz 
udzielił odpowiedzi na licz-
ne pytania przybyłych do 
wołomińskiego MDK osób. 
W związku z dużym zainte-
resowaniem tematem po-
stanowiliśmy zorganizować 

kolejne spotkania:
– warsztaty 28 listopada 

w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wołominie, gdzie 
w gronie kilkunastu osób 
omówiliśmy najbardziej pa-
lące kwestie, dotyczące 
m.in. miejsc parkingowych 
oraz pomników,
– mobilny punkt konsul-

tacyjny na Placu 3 Maja 
działający 6 grudnia, gdzie 
można było porozmawiać 
z projektantem oraz urzęd-
nikami Urzędu Miejskiego 
w Wołominie. Mimo dość 

nieprzyjemnej aury punkt 
odwiedziło ok. 30 osób. 
Mieszkańcy mogli się 

również wypowiedzieć za 
pośrednictwem anonimo-
wej ankiety online, którą 
wypełniło prawie 200 osób. 
Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli aktywny udział  
w konsultacjach społecznych!
Jesteśmy na etapie opra-

cowywania wyników, które 
wkrótce opublikujemy na 
stronie internetowej gminy 
Wołomin wolomin.org, w za-
kładce Rewitalizacja.

(wolomin.org) w zakładce 
„Polityka senioralna”. 
W związku z dużym zain-

teresowaniem mieszkańców 
gmina planuje realizować 
projekt w nadchodzącym, 
2023 roku. Seniorzy z uwagi 
na swój stan zdrowia, a czę-
sto też samotność potrze-
bują pomocy. Widząc, że 
działający od 2018 r. w Wo-
łominie program „Remont 

dla Seniora” (obejmujący 
drobne prace naprawcze)  
z roku na rok cieszy się co-
raz większą popularnością, 
postanowiliśmy wspomóc 
osoby starsze także w kwe-
stii komunikacyjnej. Mamy 
nadzieję, że fakt uruchomie-
nia program TAXI SENIOR 
ułatwi wołomińskim senio-
rom codzienne funkcjono-
wanie.
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Wołomin zabezpieczył  
dostawy ciepła z ZEC

O 2 mln zł gmina Wołomin podwyższyła kapitał zakładowy 
Zakładu Energetyki Cieplnej. To kluczowa decyzja w obliczu 
ogromnego kryzysu energetycznego, z którym zmaga się 
cała Polska. 

Niebotyczne ceny węgla (wzrost ceny za 
tonę do ok. 2000 zł) i horrendalne ceny 
uprawnień do emisji CO

2
 (średnia cena 80-

90 euro za tonę) sprawiły, że zostało zagro-
żone bezpieczeństwo energetyczne Polek  
i Polaków.
W obliczu tak drastycznego wzrostu cen 

spółka potrzebuje zaangażowania wielokrot-
nie wyższych w porównaniu do poprzednich 
lat środków finansowych, by zagwarantować 
mieszkańcom gminy ciepło na nadchodzący 
sezon grzewczy. Tak wysoki wzrost kosztów 
przekracza granice możliwości finansowych 
spółki, dlatego decyzja o podwyższeniu ka-
pitału była konieczna.
Władze Wołomina zdają sobie sprawę  

z tego, że sytuacja na rynku nie ulegnie zmia-
nie bez zdecydowanych decyzji rządu i sys-
temowego, rządowego wsparcia dla miesz-
kańców. Dlatego zaraz po podjęciu uchwały  
o podwyższeniu kapitału ZEC podjęto uchwa-
łę z apelem do Premiera o natychmiastowe 
podjęcie prac legislacyjnych i wprowadzenie 
sprawiedliwych mechanizmów osłonowych 
dla wszystkich odbiorców ciepła, w tym cie-
pła systemowego – wzrost cen dotyka prze-

cież wszystkich Polaków, nie tylko tych, któ-
rzy ogrzewają swoje domy węglem.
Zaapelowano również o:

–  Wskazanie podmiotu kierującego zakupem 
i dystrybucją węgla na poziomie krajowym,

–  Uzgodnienie harmonogramu i cen dostaw 
węgla dla poszczególnych ciepłowni w Pol-
sce,

–  Przygotowanie systemu udzielania gwaran-
cji kredytowych za zakup węgla,

–  Przeznaczanie 100% środków wpływają-
cych do budżetu państwa z tytułu obrotu 
uprawnieniami do emisji CO

2
 na transfor-

mację energetyczną.
Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Gmina Wołomin przystąpiła  
do zakupu węgla z przeznaczeniem  
dla gospodarstw domowych

Projekt był szeroko i negatywnie komentowany w mediach oraz wprowa-
dzany przez rząd w wielkim pośpiechu, ale burmistrz Elżbieta Radwan pod-
jęła decyzję o przystąpieniu do niego ze względu na dobro mieszkańców. 
„Jeśli choć jeden mieszkaniec wciąż jeszcze potrzebuje węgla na nadcho-
dzącą zimę to ja ten węgiel sprowadzę, bo nie mogę zostawić mieszkań-
ców bez opału w tak trudnych ekonomicznie czasach, jeśli istnieje jakie-
kolwiek ryzyko, że węgla na wolnym rynku zabraknie” – mówiła burmistrz 
Elżbieta Radwan w jednym z wywiadów. 
Gmina Wołomin spełniła wszelkie warunki i przystąpiła do zakupu węgla 

na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o za-
kupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Węgiel 
jest dystrybuowany za pośrednictwem ZEC w Wołominie Sp. z o.o. przy  
ul. Szosa Jadowska 49. 
Pierwsza, niewielka partia węgla dotarła do gminy Wołomin 8 grudnia. Do-

stawa była niewielka – 25 ton ekogroszku. Nie zaspokoja to podstawowych 
oczekiwań mieszkańców, ale liczymy na kolejne szybkie dostawy. Na obiecany 
przez rząd węgiel czeka obecnie ponad 500 mieszkańców gminy Wołomin. 
Gminy nie mają wpływu na terminy dostaw od spółek rządowych, ale liczymy 
na zdrowy rozsądek – zima w pełni, węgiel jest potrzebny.

Kto może złożyć wniosek na węgiel  
w cenie gwarantowanej 2000 zł?

Mogą to zrobić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. Wa-
runkiem ubiegania się o preferencyjny zakup węgla jest deklaracja źródła cie-
pła na węgiel złożona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Gdzie złożyć wniosek?
Aby kupić węgiel za 2000 zł, mieszkańcy muszą złożyć w wyznaczonym 

terminie wniosek w Urzędzie Miejskim w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) w go-
dzinach otwarcia urzędu. Można to zrobić również w formie elektronicznej 
(wymagany jest wówczas podpis elektroniczny, podpis zaufany). Wniosko-
dawca udaje się do ZEC, po otrzymaniu informacji o możliwym odbiorze 
zakupionego paliwa stałego. Zakup paliwa stałego jest możliwy po potwier-
dzeniu wpływu środków finansowych na konto gminy Wołomin.

W związku z kryzysem energetycznym i ekonomicznym W związku z kryzysem energetycznym i ekonomicznym 
władze gminy Wołomin przystąpiły do projektu zakładającego władze gminy Wołomin przystąpiły do projektu zakładającego 
pośrednictwo gmin w sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym.pośrednictwo gmin w sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym.

Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego  
paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

 22 763 30 35         wegiel@wolomin.org.pl
 https://wolomin.org/rusza-nabor-wnioskow-na-zakup-wegla/

Sezon grzewczy  
w Wołominie  
– gmina wspiera mieszkańców

Urząd Miejski w Wołominie, Straż Miejska oraz Krajowa 
Izba Kominiarzy po raz kolejny zaprosili wszystkich miesz-
kańców gminy Wołomin na pokaz efektywnego palenia  
w piecu węglowym oraz pokaz działania DRONA – sprzy-
mierzeńców w walce z niską emisją i o czyste powietrze. 
Spotkanie, które odbywa się co roku przed sezonem grzew-
czym jest elementem kampanii gminy Wołomin podnoszą-
cej świadomość ekologiczną mieszkańców.
Pokaz odbył się w październiku na targowisku miejskim  

w Wołominie przy ul. 1 Maja. Podczas spotkania kominiarze 
odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące techniki bez-
piecznego i ekonomicznego palenia w piecu.
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Ciasto na pierniczki zaczynamy 
robić dzień przed planowanym 
pieczeniem. Ja najczęściej robię 
to wieczorem – mieszam wtedy 
ze sobą wszystkie składniki, które 
zaraz po połączeniu mają bardzo 
wilgotną strukturę i dopiero po 
nocnym leżakowaniu w lodówce 
masa nabiera idealnej plastycz-
ności umożliwiającej wycinanie  
w niej kształtów. 

PIERNICZKI
550 g mąki
100 g cukru pudru
2 płaskie łyżeczki sody
300 ml miodu  
120 g masła  
1 jajko

Przyprawa do piernika (wedle 
uznania, ja robię ją sama, ale jeśli 
użyjemy gotowej to w zależności 
od preferencji uzyskania intensyw-

Aromatyczne  
pierniczki
Klimat Bożego Narodzenia oprócz śniegu i choinki dopełniają smakołyki, 
które ze świętami kojarzą nam się najbardziej, czyli bakaliowy makowiec, 
kremowy, puszysty sernik czy aromatyczne pierniczki. Przepisami na 
makowca i sernik dzieliłam się już z Państwem przed poprzednimi świętami, 
a dziś chciałabym zdradzić sekret mojego sprawdzonego sposobu na 
zrobienie pysznych, korzennych pierniczków, które nie muszą leżakować,  
by zmiękły i możecie je Państwo zrobić nawet tuż przed Wigilią.

ności korzennego aromatu – doda-
jemy od 1 do 4 torebek).
*Ja moją przyprawę korzenną ro-

bię mieszając – łyżkę cynamonu; 
łyżeczkę mielonego imbiru; po pół 
łyżeczki mielonych goździków, gałki 
muszkatołowej, czarnego pieprzu  
i kolendry.
*opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao 

(jeśli chcemy, by pierniczki miały 
ciemniejszy kolor)
Miód, masło i cukier podgrzewamy 

w garnuszku do rozpuszczenia się 
cukru, dodajemy przyprawy – mie-
szamy i odstawiamy do wystudze-
nia. Dodajemy pozostałe składniki  
i wyrabiamy lub miksujemy. Jeśli cia-
sto będzie zbyt sypkie to dodajemy 
więcej płynnego miodu, aby osią-
gnąć odpowiednią konsystencję.
Tak przygotowane ciasto owijamy 

w folię spożywczą i wkładamy do 
lodówki na minimum noc. Następ-
nego dnia wyjmujemy z folii i wał-

Aneta Adamus
Radna Rady Miejskiej w Wołominie  

i Prezes Stowarzyszenia  
Pozytywny Wołomin

kujemy na placek o grubości około 
3 mm – lekko podsypujemy mąką 
(grubsze pierniczki są bardziej 
miękkie po upieczeniu). Wykrawa-
my pierniczki o dowolnych kształ-
tach, ale  musimy mieć na uwa-
dze, że powinny one być podobnej 
wielkości, bo w przeciwnym razie, 
przy jednoczesnym pieczeniu – 
duże będą upieczone odpowiednio  
a małe będą spalone. 
Układamy je na blachę wyścieloną 

papierem do pieczenia. 
Jeśli nasze pierniczki mamy za-

miar powiesić na choince, to otwo-
rek na wstążeczkę robimy przed pie-
czeniem (np. słomką do napojów).
Każdą partię pierniczków piecze-

my około 6-9 minut (w zależności 
od ich grubości), w piekarniku na-
grzanym do 170 stopni (góra/dół). 
Po upieczeniu od razu wyjmujemy 
ciastka z piekarnika i układamy do 
przestudzenia na kratce. 

UWAGA! Nie pieczemy ich za 
długo, ponieważ będą wtedy zbyt 
kruche i będą miały posmak go-
ryczy. 
Ewentualne lukrowanie i deko-

rowanie robimy dopiero po upie-
czeniu i ostygnięciu pierniczków, 
ja zazwyczaj zabieram się za to 
dopiero po kilku dniach od upie-
czenia. Najprostszy lukier to wy-
mieszanie surowego, kurzego 
białka z około 10 łyżkami cukru 
pudru (białko można zastąpić  
3 łyżkami soku z cytryny). 
Mam nadzieję, że ten przepis 

przypadnie Państwu do gustu  
i „moje pierniczki” zagoszczą na 
Państwa stołach. 

Przesyłam Państwu również 
mnóstwo serdecznych  

życzeń – zdrowych,  
spokojnych i WESOŁYCH 

ŚWIĄT!
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