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Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. Każdego roku z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich przez nasze miasto
obchodzimy Dni Wołomina. Ideą przewodnią tegorocznego Święta jest Stacja Wołomin... 150. rocznica Kolei WarszawskoPetersburskiej.

Ważną częścią obchodów Dni Wołomina jest uroczystość wręczenia
nagród i wyróżnień, która w tym roku
odbyła się 16 maja w Miejskim Domu
Kultury. To doskonała okazja, aby
podziękować osobom i instytucjom
w sposób wyjątkowy zaangażowanym
w pracę na rzecz naszego miasta.
Uroczystość poprowadziła dyrektor
Miejskiego Domu Kultury pani Marzena Małek. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Ryszard Madziar, który wspominał niezwykłe postacie, dla
których nasze miasto było ważne, jak
choćby Zofię Nałkowską, Wacława
Nałkowskiego, Bohdana Wodiczkę,
Jadwigę Markowską, Krystynę Kwapiszewską czy Marię Dzwonkowską.
W swoim wystąpieniu położył także
nacisk na rozwój gospodarczy gminy
Wołomin oraz zakres inwestycji zakończonych w ostatnim roku i tych
planowanych w przyszłości. Głos
zabrali również Przewodniczący
Rady Miejskiej Marcin Dutkiewicz
i Starosta Wołomiński Piotr Uściński.
Tego dnia zaproszeni goście mieli
sposobność poznania przedstawicieli
Młodzieżowej Rady Miasta, których
przedstawił
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Wytrykus.
Najważniejszym punktem wieczoru było oczywiście wręczenie nagród
i wyróżnień. Medalem „Zasłużony dla
Wołomina” za wybitne dokonania na
płaszczyźnie zawodowej i społecznej
dla Gminy Wołomin i jej mieszkańców decyzją Rady Miejskiej zostali
uhonorowani, w kategorii osoba fizyczna: panie Grażyna Radomska
i Jolanta Sawicka – Jurek natomiast
w kategorii osoba prawna: Szkoła
Muzyczna I i II stopnia im. Witolda
Lutosławskiego w Wołominie.
Nową tradycją w Gminie Wołomin stało się wręczenie nagród
i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Ceremonię poprowadziła pani
Liliana Zientecka – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Spor-

tu i Edukacji Urzędu Miejskiego
w Wołominie. Wśród nagrodzonych
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NOMINOWANA DO NAGRODY ZA NAJWARTOŚCIOWSZE
WYDARZENIE 2011 ROKU

Pani Danuta Michalik

W trakcie rozbiórki starego domu
przy ulicy Armii Krajowej w Wołominie, pamiętającego lata swojej
świetności przy ówczesnej ulicy
Trakt Warszawski 29 odnalazła rodzinne pamiątki Wodiczków. Rozpoczęła segregowanie, renowację
i... poszukiwanie członków rodziny
rozproszonych po świecie. Dzięki
wytrwałości, własnej pracy, pomysłowości i zaangażowaniu własnych
środków finansowych doprowadziła
w 2011 roku, w 100-lecie urodzin
Bohdana Wodiczki do uroczystego
otwarcia Izby Muzealnej, w której
znajdują się m.in. fotografie, nuty
Franciszka Wodiczko, meble, dyplomy, odznaczenia za wybitne osiągnięcia Eugeniusza Wodiczko, płyty
winylowe oraz oryginalna batuta
Bohdana Wodiczko. W tym uroczym
miejscu na spotkaniach z historią ro-

dziny Wodiczków i Wołomina spotykają się dzieci, młodzież i dorośli.
Poprzez jej działanie Wołomin znany
jest także poza granicami Polski.
LAUREAT NAGRODY ZA NAJWARTOŚCIOWSZE WYDARZENIE 2011 ROKU W KATEGORII
OSOBA

Pan Jan Zientara

Powiatowe Rajdy Motocyklowe
mają swoją długoletnią tradycję.
W maju 2011 roku po raz dwunasty spotkali się miłośnicy jednośladów powiatu wołomińskiego. W to
przedsięwzięcie
zaangażowanych
było wiele osób oraz Galeria przy
Fabryczce i Klub Motocyklowy MOTOBLUES. Mieszkańcy Wołomina
zwrócili uwagę na człowieka, organizatora tego rajdu, który m.in. zorganizował na swoim terenie spotkanie.
Tam był czas na odpoczynek, poczęstunek z grila, na oglądanie zabytkowych oraz nowoczesnych motorów
oraz starych samochodów. Następnie
kawalkada ponad stu zabytkowych
pojazdów udała się w długą trasę
poprzez Ostrówek, Klembów, Kraszew, Radzymin aż do Kuligowa
wzbudzając zainteresowanie mieszkańców i uczestników, patrzących
z podziwem, sentymentem a być
może odkrywających w sobie nowe
pasje...

LAUREAT NAGRODY ZA NAJWARTOŚCIOWSZE WYDARZENIE 2011 ROKU W KATEGORII
„FIRMA”

Radio FAMA Wołomin

Życie kulturalno -społeczne Ziemi
Wołomińskiej od chwili jego powstania znacznie się wzbogaciło.
26 maja 2011 roku o godzinie 14.
50 nasi miejscowi notable zapowiedzieli start i ruszyło z życzeniami

aby prawda zwyciężała na antenie.
Mieszkańcy usłyszeli pierwszy pełny
program i już wtedy ich serca zostały „kupione”. To dzięki zachowaniu
politycznej neutralności, rzetelnym
informacjom o najważniejszych wy-

darzeniach regionu, dobrej muzyce
rozgłośnia cieszy się nadal dużą sympatią mieszkańców Wołomina i całego powiatu.
Na uroczystej Sesji Rady Miasta
Wołomin, z okazji Dni Wołomina
,w imieniu TPW nagrody wręczali:
Anna Wojtkowska, Burmistrz Wołomina- Ryszard Madziar i przedstawiciel Powiatowego Związku KupcówBogdan Sawicki.
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Z związku z licznymi zapytaniami skierowanymi do redakcji w sprawie uchwalenia w końcu minionego roku Studium Zagospodarowania Przestrzennego oraz odczytanym podczas Sesji Rady Miasta pisma Fabryki Projekt dotyczącego dofinansowania
w wysokości 6,3 mln zł – do infrastruktury komunikacyjnej przyszłej inwestycji handlowej powyżej 2000 m2, na terenie po
byłej STOLARCE, przystąpienia miasta po upływie kilku miesięcy do sporządzenia dla tego terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania, zwróciliśmy się do Burmistra Wołomina Ryszarda Madziara oraz radnego PiS Leszka Czarzastego, PO Igora
Sulicha i Wspólnego Wołomina Dominika Kozaczki z zapytaniami w tej sprawie. Odpowiedzi redakcji udzielili radny Igor Sulich
oraz radny Dominik Kozaczka przesyłając treść protokołów z obrad Rady Miasta dotyczące realizacji obietnic inwestora.
Proszę o Pana opinię jako radnego Rady Miasta Wołomin w sprawie uchwalenia na ostatniej sesji
Rady Miasta Uchwały o Przystąpieniu do Realizacji Miejscowego
Planu Zagospodarowania terenu
po byłej Stolarce?
– Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi mi do głowy - lepiej późno niż
wcale…
Postulat podjęcia takiej uchwały
zgłosiłem podczas sesji na której
uchwalone zostało Studium – wtedy
obiecano mi, że odpowiedni projekt
zostanie przygotowany na początku roku 2012 – nie jest źle... W tym
przypadku mamy „jedynie” kilka
miesięcy zwłoki…
Co ważne, moim zdaniem, w tym
przypadku wcale nie chodziło o dochowanie danej przez burmistrza Ryszarda Madziara obietnicy, a raczej
o fakt iż chcąc wybudować nowy
obiekt wielkopowierzchniowy o kubaturze ponad 2000 m2 obowiązkowe
jest przygotowanie takiego dokumentu. Tak więc domyślam się, że z prośbą o przyśpieszenie działań zwrócił
się właściciel nieruchomości.
Czekamy na kolejne plany, szczególnie w częściach „mieszkaniowych” Wołomina, gdzie już od dawna, cały czas bezskutecznie, postuluje
się o przygotowanie miejscowych
planów.
Temat terenów po byłej stolarce
i ich innego przeznaczenia w zasa-

dzie na dzień dzisiejszy można uznać
praktycznie za zamknięty..
W kontekście tej Uchwały jakie kroki poczyniły władze miasta
by skorzystać z oferty inwestora
„Fabryka Projekt” deklarującego
6,3 miliona złotych na budowę infrastruktury (drogi, chodniku, wiadukt, itp.) na tym terenie? Chodzi
mi o ewentualne spisanie umowy
czy porozumienia między Miasto
a Inwestor?
– To myślę pytanie do burmistrza
Madziara. Według mojej wiedzy
z jego strony żadna propozycja sformalizowania tych deklaracji – podpisania umowy nie padła, tak więc
pozostaje liczyć na dobrą wolę zainteresowanego inwestora, propozycji
pisemnej z jego strony raczej bym
nie oczekiwał.
Moim zdaniem niezwłocznie powinno potwierdzić się tego typu deklaracje w formie pisemnej i to jest
w szczególności zadanie dla burmistrza!
Czy miało to miejsce a jeżeli nie,
to czy jest to jeszcze teraz możliwe po przegłosowaniu Uchwały
o Przystąpieniu do Sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania z inwestorem by te olbrzymie środki wykorzystać? Czy
w takim świetle sprawy już po
przegłosowaniu Uchwały Rady

Miasta, cała infrastruktura komunikacyjna i medialna będzie finansowana i wykonywana wyłącznie
przez Miasto a nie inwestora?
– Myślę, że już niezwłocznie po
uchwaleniu studium w 2011 roku
burmistrz Madziar powinien przystąpić do twardych negocjacji z inwestorem dotyczących rozwoju tego
kilkudziesięcio hektarowego obszaru
w centrum miasta, zwłaszcza że już
teraz Wołomin dysponuje nieruchomością po dawnym sklepie Globi, na
której sam lub we współpracy z innymi inwestorami mógłby stworzyć
obiekt na miarę potrzeb mieszkańców i XXI wieku, rewidując jednocześnie plany przeznaczenia terenów
poprzemysłowych po byłej stolarce.
Możemy się tylko domyślać,
że albo nie wie jak się do tego zabrać lub też po prostu nie zdaje sobie
z tego sprawy, a może był i nadal jest
zajęty kolejną sesją fotograficzną ze
swoją osobą w roli głównej...?
Warto zaznaczyć że taką, teoretyczną w naszym przypadku, umowę
należałoby tak sformułować, by nikt
w przyszłości nie zarzucił uzależnienia wydania decyzji Inwestorowi
od przekazania konkretnej kwoty
pieniędzy do budżetu miasta. Ale tą
kwestię pozostawiłbym do szczegółowego rozwiązania Sztabowi Fachowców, zatrudnionych ostatnimi
czasy w wołomińskim urzędzie.

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012
roku, strony 29-30

przekładany. Jeżeli zostanie on rozstrzygnięty to sytuacja wyjaśni się.

Dominik Kozaczka – radny:
Przypomniał, że w połowie października Rada przyjęła Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Podczas
sesji na której procedura inwestor galerii – Wiceprezes
Fabryki – Projekt Burmistrzowi oświadczenie w którym
zobowiązał się, że jeżeli do końca listopada 2011 roku to
przeznaczy na infrastrukturę Radny zapytał więc jakie
czynności Burmistrz podjął przez te 6,3 mln zł i jaki jest
pomysł na to co tam zostanie wybudowane będzie musiała dołożyć w przyszłym budżecie,

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2012
roku, strona 8

Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina:
Odpowiedział, że jedną z głównych inwestycji jaka
powinna powstać centrum handlowego jest przebudowa
przejazdu kolejowego obiecane środki mogą być decydujące w momencie podejmowania do realizacji tych
przejazdów. Obecnie oczekuje się na decyzję zastanawiał nad dalszym rozdysponowaniem tych środków.

Dominik Kozaczka – radny:
Na poprzedniej sesji radny zadawał pytanie dot.
środków, jakie inwestor obiecał przeznaczyć na infrastrukturę. Ostatnio przeczytał w prasie, że w niedalekiej okolicy powstaje projekt kolejnego centrum
handlowego. Tam też inwestor chciałby partycypować
w kosztach budowy infrastruktury. Zapytał czy Burmistrz na ten temat mógłby coś powiedzieć, bo prosił
o to na poprzedniej sesji.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina:
Nic mu nie było wiadomo, czy kolejny inwestor chciałby partycypować w kosztach budowy infrastruktury, ponieważ nie rozmawiał z nim. Natomiast w poprzedniej
kwestii nic się na razie nie zmieniło. Sprawa jest cały
czas na etapie uzgodnień i Burmistrz nic na ten temat nie
może powiedzieć.

Dominik Kozaczka – radny:
Prosił Burmistrza by monitorował tą sprawę i na następnej sesji, w tym cyklu gdy przekazuje sprawozdanie
z działalności Burmistrza, powiedział również kilka
zdań na ten temat .

Dominik Kozaczka – radny:
Prosił Burmistrza o podanie terminu, kiedy chce on zakończyć te uzgodnienia.

Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina:
Poinformował, że sprawa jest cały czas monitorowane.
Oczekuje się na rozstrzygniecie przetargu dotyczącego
przebudowy infrastruktury kolejowej. Ten przetarg miał
się odbyć pod koniec stycznia, choć był już dwukrotnie

Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina:
Powiedział, że gdy skończy uzgadnianie, to powie
radnemu o wynikach tych uzgodnień. Jeżeli będą jakieś
ważne działania w tej sprawie to na pewno burmistrz
radnym przekaże informację o nich.

REKLAMA
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Rusza budowa szkoły
w Leśniakowiźnie

14 maja Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar podpisał umowę na wybudowanie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Leśniakowiźnie. To jedna z największych inwestycji na tym terenie, która powstanie w ciągu najbliższych 3 lat. Prace ruszą już w przyszłym miesiącu.

Podpisanie umowy odbyło się na
terenie inwestycji. Na miejsce przybyli przedstawiciele okolicznych
gmin i sołectw, radni Rady Miejskiej
w Wołominie, starosta wołomiński
oraz zaproszeni mieszkańcy Leśniakowizny, Majdanu, Cięciwy i Mostówki.
Tego dnia nietypowo mieszkańcy mogli zwiedzić szkołę jeszcze
przed otwarciem. Teren inwestycji
został ogrodzony i podzielony na
„pomieszczenia”, tak aby burmistrz
mógł oprowadzić zebranych gości
po nieistniejącym jeszcze obiekcie,
wskazując, gdzie będzie znajdowała
się szkoła, przedszkole, sala gimnastyczna czy boisko.
Po zwiedzaniu obiektu przystąpiono do podpisania umowy w przyszłym „gabinecie dyrektora” między
gminą Wołomin reprezentowaną
przez burmistrza Ryszarda Madziara
a wykonawcą – firmą REM-BUD,
którą reprezentował właściciel Robert Fronczek. – Od wielu lat mieszkańcy czterech pobliskich miejscowości marzyli o pięknej szkole
z prawdziwego zdarzenia. Koszty inwestycji są duże, adekwatne do oczekiwań mieszkańców. Pamiętajmy,
że szkoły często są wyznacznikiem
rozwoju danego terenu. Ludzie, szukając miejsca do zamieszkania, często kierują się dostępem do edukacji,
dlatego tak ważne jest, by w pobliżu
znajdowały się szkoły i przedszkola.
Rok temu podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami w Majdanie obiecałem powstanie inwestycji,
dziś spełniam te obietnice – powiedział burmistrz Ryszard Madziar.
Szkoła w Leśniakowiźnie to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców od lat. W przetargu na jej
budowę wzięło udział 14 firm. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę blisko
8,5 mln zł złożył REM-BUD z Gruduska. W tym roku gmina przeznaczyła na inwestycję ok. 1,8 mln zł,
w 2013 – ok. 4 mln, a w 2014 – 3
mln. Ze względu na swoje położenie,
dogodny dojazd i rozmiary szkoła

w Leśniakowiźnie umożliwi naukę
w swoich progach także uczniom
w sąsiednich sołectw, zwłaszcza

Cięciwy i Mostówki, które nie mają
własnych placówek, oraz Majdanu,
gdzie istniejąca szkoła podstawowa
lata świetności ma już za sobą. Klasy
1 – 3 znajdą się na parterze, klasy 4
– 6 na I piętrze. Zadowoleni powinni
być również rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym, bowiem na terenie
inwestycji powstaną także oddziały
przedszkolne i plac zabaw dla dzieci.
Budynek szkoły podstawowej dla
160 uczniów wraz z salą gimnastyczną, urządzeniami sportu i rekreacji,
przedszkole dla 75 dzieci, parking na
30 stanowisk oraz zadaszony parking
rowerowy na 60 stanowisk będą służyć mieszkańcom już od 2014 roku.
red.

Szkoła w Leśniakowiźnie - zakres prac
Budynek szkoły podstawowej dla 160 uczniów z oddziałami przedszkolnymi dla 75 dzieci, parkingiem na 30 stanowisk oraz zadaszonym parkingiem rowerowym na 60 stanowisk.
Inwestycja obejmuje:
• kompleks budynków szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną
• parking w strefie wejściowej dla samochodów, rowerów wraz z wiatą na rowery
• plac zabaw dla dzieci przedszkolnych
• rekreacje na świeżym powietrzu dla dzieci szkolnych
• boisko wielofunkcyjne
• ogródek botaniczny
• sieć dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych (wraz z drogą pożarową), schody terenowe, pochylnie
• zieleń wysoka i niska (wzdłuż drogi pożarowej zieleń izolacyjna
akustycznie)
• zjazdy na drogę powiatową i gminną
• uzbrojenie terenu zgodnie z wydanymi przez zarządców sieci warunkami: instalacje gazowa, przyłącze wody, kanalizacja sanitarna,
deszczowa - odprowadzenie wód opadowych do projektowanego
zbiornika wód opadowych
• mała architektura (ławeczki, wiata na rowery, ogrodzenie terenu,
ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw, maszt, placyk gospodarczy,
zbiornik wód opadowych).
• wyposażenie w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie technologiczne-sportowe i socjalno-sanitarne.
Dane liczbowe projektowanej inwestycji:
– Powierzchnia zabudowy budynku 2.797,50 m2
– Powierzchnia zabudowy wiaty na rowery 45,00 m2
– Powierzchnia użytkowa 3.337,15 m2
– Kubatura 23.590,00 m3
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Zdrowie w gminie
Wołomin

Realizację programu szczepień ochronnych
przeciwko meningokokom typu C w gminie Wołomin rozpoczęto w 2010 roku. Należy wiedzieć,
że meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Ok 10% zdrowych dorosłych osób
jest nosicielami meningokoków, a u młodzieży
ten procent może być dwukrotnie wyższy.

Zakażenie meningokokami wywołuje ropne zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi. Najbardziej
narażona na zarażenie się meningokokami typu C jest młodzież, ponieważ często zapomina o zachowaniu
podstawowych zasad higieny. Dzielenie się wspólnym posiłkiem, picie
z jednej butelki, to najkrótsza droga
do zakażenia.
29 maja br. rozstrzygnięto konkurs
na realizację szczepień ochronnych
przeciwko meningokokom typu C
młodzieży rocznik 1998, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy
na terenie gminy Wołomin, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza
Nr 104/2012 z 11 maja 2012 r. Do
konkursu przystąpiły trzy podmioty
lecznicze z terenu Gminy Wołomin:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2, Miejski Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Nr 1, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAKMED. W ramach realizacji zadania
zaszczepionych zostanie 179 gimnazjalistów z rocznika 1998.
Zapraszamy młodzież z rocznika
1998 r. wraz z rodzicami do zgłaszania się do wyżej wymienionych
placówek .
W najbliższych dniach Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji
Urzędu Gminy Wołomin przystąpi
do rozstrzygnięcia konkursów na
realizację zadania z zakresu zdrowia
„Rodzicielskie ABC” oraz konkursu
na realizację szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla osób powyżej
65 roku życia.
Odbiorcami programu „Rodzicielskie ABC” będzie 60 rodzin spodziewających się dziecka, z czego
10 rekomendowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wołominie.
Planuje się przeznaczyć z budżetu
gminy Wołomin środki finansowe do

kwoty 18 000,00 zł. Udział w szkoleniach będzie finansowany częściowo
dla 50 rodzin, a dla 10 rekomendowanych przez OPS przewiduje się
finansowanie pełne. Osoby zainteresowane udziałem w szkole rodzenia
prosimy o kontakt pod koniec czerwca do Wydział Polityki Społecznej,
Sportu i Edukacji Urzędu Gminy
Wołomin.
Szczepienia ochronne przeciwko
grypie dla osób powyżej 65 roku
życia na terenie Gminy Wołomin
realizowane są od kilku lat. Na rok
2012 planowane jest zaszczepienie
do 1000 osób powyżej 65 roku życia.
Planuje się na ten cel przeznaczyć
z budżetu gminy Wołomin środki finansowe do kwoty 25 000,00 zł .
Chorobowość i umieralność związane z ludzką grypą sezonową,
szczególnie wśród osób w wieku
podeszłym i osób z chorobami przewlekłymi jest ważnym problemem do
rozwiązania. Uważa się, że w Europie około 20% dzieci i 5% dorosłych
zapada co roku na objawową grypę,
co prowadzi do dużej liczby hospitalizacji i zgonów. Coroczne szczepienie osób starszych i innych grup
obciążonych zwiększonym ryzykiem
ciężkiego przebiegu choroby jest najskuteczniejszym środkiem zmniejszania chorobowości i umieralności
związanej z grypą sezonową. Kraje
członkowskie Unii Europejskiej zalecają szczepienie przeciwko grypie
osób starszych (zwykle w wieku
≥65 lat) oraz przewlekle chorych.
Osoby po 65 roku życia są wyjątkowo narażone na zachorowalność na
grypę i bardziej odczuwają skutki
powikłań pogrypowych.
Informacje, gdzie i kiedy można się
zaszczepić przeciwko grypie, będzie
można uzyskać w przychodniach
zdrowia oraz w Urzędzie Miejskim
w Wołominie w sierpniu br.

