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Ważną częścią obchodów Dni Wo-
łomina 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 Ma-
rzena Małek. Jako pierwszy głos za-
brał Burmistrz Ryszard Madziar, któ-
ry wspominał niezwykłe postacie, dla 
których nasze miasto było ważne, jak 
choćby Zofi ę Nałkowską, Wacława 
Nałkowskiego, Bohdana Wodiczkę, 
Jadwigę Markowską, Krystynę Kwa-
piszewską czy Marię Dzwonkowską. 
W swoim wystąpieniu położył także 
nacisk na rozwój gospodarczy gminy 
Wołomin oraz zakres inwestycji za-
kończonych 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 wieczo-
ru było oczywiście wręczenie nagród 
i wyróżnień. Medalem „Zasłużony dla 
Wołomina” za wybitne dokonania na 
płaszczyźnie zawodowej i społecznej 
dla Gminy Wołomin i jej mieszkań-
ców decyzją Rady Miejskiej zostali 
uhonorowani, w kategorii osoba fi -
zyczna: 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 Wo-
łomin stało się wręczenie nagród 
i wyróżnień za osiągnięcia sporto-
we. Ceremonię poprowadziła pani 
Liliana Zientecka – Naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej, Spor-
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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 Warszawsko-
Petersburskiej.

tu i Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Wołominie. Wśród nagrodzonych 
i wyróżnionych znaleźli się: 

Marek Kamionka – otrzymał 
tytuł i puchar Sportowca Roku 
Gminy Wołomin 2011.Tytuł 
i puchar Najlepszej Drużyny Sporto-
wej Gminy Wołomin 2011 otrzymała 
D r u ż y n a K a - detek Koszykówki 
rocznik 
9 5 / 9 6 . 
Nagrodę 
w imie-
niu druży-
ny odebrał 
trener pan Ry-
szard Zahn. 

Wy r ó żn i e n i a 
sportowe otrzy-
mali: Patryk Ko-
strzewa, Damian 
Uszyński, Bartłomiej 
Szymański oraz Euge-
niusz Dembiński.

Uroczystość wręcze-
nia dorocznych nagród 
i wyróżnień zakończył żywio-
łowy występ zespołu Klezma-
four – fi nalisty 3 edycji Must 
Be the Music.

Najwatościowsze 
Wydarzenie Roku 
2011

Dnia 14 maja 2012r., 
na posiedzeniu Kapituły 
Wyróżnienia „ Najwar-
tościowsze Wydarzenie 
Roku” 2011, składającej 
się z przedstawicieli wołomińskich 
mediów: Wieści Podwarszawskie, 
Dobry Znak, Życie Powiatu, Fakty, 
Netkonkret, Radio FAMA, PATRIA, 
TKM oraz Burmistrza Wołomina, 
przedstawiciela Rady Miasta i Po-
wiatowego Związku Kupców, dwóch 
członków TPW oraz Prezesa TPW 
– Jana Tokarskiego, nominowano 

przedstawicieli do wyróżnienia.
Zgodnie z tradycją podtrzymywa-

ną od 16 lat Towarzystwo Przyjaciół 
Wołomina wspólnie z Burmistrzem 
Miasta, wcześniej z Wołomińskim 
Klubem Biznesu obecnie z Powia-
towym Związkiem Kupców zabiega 
o uhonorowanie osób i fi rm wy-
różniających się swoim działaniem 
w danym roku kalendarzowym, 
w każdym roku pytamy mieszkań-
ców miasta jakie działania osób 
i fi rm zasługują na wyróżnienie. Przy-
znawanie tych nagród rozpoczęto 
w 1996 roku i pierwszym laureatem 
był Paweł Rozbicki – organizator 
Festiwalu Muzyki Organowej i za-
łożyciel Szkoły Muzycznej I stopnia, 
wśród następnych byli m.in. naj-
młodszy Wojtek Kamiński- ówcze-
sny Mistrz Świata juniorów w węd-
karstwie spławikowym, Małgosia 
Dydek, Konrad Rytel, ks.Jan Sikora, 
dr Leszek Podhorodecki, Kazimierz 

Andrzej Zych, Marzena 
Kubacz, Eugeniusz Dem-
biński, Mariusz Gazda, 

Dariusz Szymanowski 
oraz fi rmy Kart – Pol, 

Stolarka Wołomin 
S.A., Zakład 

Energetyki 
C i e p l -
nej, Po-
wiatowy 
K l u b 

Sportowy 
WWL i inni.

Prowadząca uroczy-
stości z ramienia TPW, 

Pani Anna Wojtkowska po-
wiedziała:
Mam przyjemność poinfor-

mować Państwa, iż dzisiaj, 
tj 16 maja 2012r., zgodnie 
z decyzją Kapituły Nagrody 

dla Twórcy Najwarto-
ściowszego Wyda-
rzenia 2011 roku 
zostały wręczone 

Dyplomy i nagro-
dy główne w posta-

ci statuetki autorstwa 
wołomińskiego artysty plastyka pana 
Tadeusza Tchórzewskiego.

NOMINOWANA DO NAGRO-
DY ZA NAJWARTOŚCIOWSZE 
WYDARZENIE 2011 ROKU
Pani Danuta Michalik 

W trakcie rozbiórki starego domu 
przy ulicy Armii Krajowej w Wo-
łominie, pamiętającego lata swojej 
świetności przy ówczesnej ulicy 
Trakt Warszawski 29 odnalazła ro-
dzinne pamiątki Wodiczków. Roz-
poczęła segregowanie, renowację 
i... poszukiwanie członków rodziny 
rozproszonych po świecie. Dzięki 
wytrwałości, własnej pracy, pomy-
słowości i zaangażowaniu własnych 
środków fi nansowych doprowadziła 
w 2011 roku, w 100-lecie urodzin 
Bohdana Wodiczki do uroczystego 
otwarcia Izby Muzealnej, w której 
znajdują się m.in. fotografi e, nuty 
Franciszka Wodiczko, meble, dyplo-
my, odznaczenia za wybitne osią-
gnięcia Eugeniusza Wodiczko, płyty 
winylowe oraz oryginalna batuta 
Bohdana Wodiczko. W tym uroczym 
miejscu na spotkaniach z historią ro-

dziny Wodiczków i Wołomina spo-
tykają się dzieci, młodzież i dorośli. 
Poprzez jej działanie Wołomin znany 
jest także poza granicami Polski.

LAUREAT NAGRODY ZA NAJ-
WARTOŚCIOWSZE WYDARZE-
NIE 2011 ROKU W KATEGORII 
OSOBA
Pan Jan Zientara

Powiatowe Rajdy Motocyklowe 
mają swoją długoletnią tradycję. 
W maju 2011 roku po raz dwuna-
sty spotkali się miłośnicy jednośla-
dów powiatu wołomińskiego. W to 
przedsięwzięcie zaangażowanych 
było wiele osób oraz Galeria przy 
Fabryczce i Klub Motocyklowy MO-
TOBLUES. Mieszkańcy Wołomina 
zwrócili uwagę na człowieka, organi-
zatora tego rajdu, który m.in. zorga-
nizował na swoim terenie spotkanie. 
Tam był czas na odpoczynek, poczę-
stunek z grila, na oglądanie zabytko-
wych oraz nowoczesnych motorów 
oraz starych samochodów. Następnie 
kawalkada ponad stu zabytkowych 
pojazdów udała się w długą trasę 
poprzez Ostrówek, Klembów, Kra-
szew, Radzymin aż do Kuligowa 
wzbudzając zainteresowanie miesz-
kańców i uczestników, patrzących 
z podziwem, sentymentem a być 
może odkrywających w sobie nowe 
pasje...

LAUREAT NAGRODY ZA NAJ-
WARTOŚCIOWSZE WYDARZE-
NIE 2011 ROKU W KATEGORII 
„FIRMA”
Radio FAMA Wołomin
Życie kulturalno -społeczne Ziemi 

Wołomińskiej od chwili jego po-
wstania znacznie się wzbogaciło. 
26 maja 2011 roku o godzinie 14. 
50 nasi miejscowi notable zapowie-
dzieli start i ruszyło z życzeniami 

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

darzeniach regionu, dobrej muzyce 
rozgłośnia cieszy się nadal dużą sym-
patią mieszkańców Wołomina i całe-
go powiatu.

Na uroczystej Sesji Rady Miasta 
Wołomin, z okazji Dni Wołomina 
,w imieniu TPW nagrody wręczali: 
Anna Wojtkowska, Burmistrz Woło-
mina- Ryszard Madziar i przedstawi-
ciel Powiatowego Związku Kupców- 
Bogdan Sawicki.
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Jak zagospodarować Jak zagospodarować 
6 milionów złotych?6 milionów złotych?

REKLAMA

Z związku z licznymi zapytaniami skierowanymi do redakcji w sprawie uchwalenia w końcu minionego roku Studium Zagospo-
darowania Przestrzennego oraz odczytanym podczas Sesji Rady Miasta pisma Fabryki Projekt dotyczącego dofi nansowania 
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 Zago-
spodarowania, 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 radne-
go Rady Miasta Wołomin w spra-
wie uchwalenia na ostatniej sesji 
Rady Miasta Uchwały o Przystą-
pieniu do Realizacji Miejscowego 
Planu Zagospodarowania terenu 
po byłej Stolarce? 

– Pierwsze skojarzenie, jakie przy-
chodzi 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 począt-
ku roku 2012 – nie jest źle... W tym 
przypadku mamy „jedynie” kilka 
miesięcy zwłoki… 

Co ważne, moim zdaniem, w tym 
przypadku wcale nie chodziło o do-
chowanie danej przez burmistrza Ry-
szarda Madziara obietnicy, a raczej 
o fakt iż chcąc wybudować nowy 
obiekt wielkopowierzchniowy o ku-
baturze ponad 2000 m2 obowiązkowe 
jest przygotowanie takiego dokumen-
tu. Tak więc domyślam się, że z proś-
bą o przyśpieszenie działań zwrócił 
się właściciel nieruchomości. 

Czekamy na kolejne plany, szcze-
gólnie w częściach „mieszkanio-
wych” Wołomina, gdzie już od daw-
na, 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 ja-
kie kroki poczyniły władze miasta 
by skorzystać z oferty inwestora 
„Fabryka Projekt” deklarującego 
6,3 miliona złotych na budowę in-
frastruktury (drogi, chodniku, wia-
dukt, 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 sfor-
malizowania tych deklaracji – pod-
pisania umowy nie padła, tak więc 
pozostaje liczyć na dobrą wolę zain-
teresowanego inwestora, propozycji 
pisemnej z jego strony raczej bym 
nie oczekiwał. 

Moim zdaniem niezwłocznie po-
winno potwierdzić się tego typu de-
klaracje w formie pisemnej i to jest 
w szczególności zadanie dla burmi-
strza! 

Czy miało to miejsce a jeżeli nie, 
to czy jest to jeszcze teraz możli-
we po przegłosowaniu Uchwały 
o Przystąpieniu do Sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania z inwestorem by te ol-
brzymie środki wykorzystać? Czy 
w takim świetle sprawy już po 
przegłosowaniu Uchwały Rady 

Miasta, cała infrastruktura komu-
nikacyjna i medialna będzie fi nan-
sowana i wykonywana wyłącznie  
przez Miasto a nie inwestora?

– Myślę, że już niezwłocznie po 
uchwaleniu studium w 2011 roku 
burmistrz Madziar powinien przy-
stąpić do twardych negocjacji z in-
westorem dotyczących  rozwoju tego 
kilkudziesięcio hektarowego obszaru 
w centrum miasta, zwłaszcza że już 
teraz Wołomin dysponuje nierucho-
mością po dawnym sklepie Globi, na 
której sam lub we współpracy z in-
nymi inwestorami mógłby stworzyć 
obiekt na miarę potrzeb mieszkań-
ców i XXI wieku, rewidując jedno-
cześnie plany przeznaczenia terenów 
poprzemysłowych po byłej stolarce. 

Możemy się tylko domyślać, 
że albo nie wie jak się do tego za-
brać lub też po prostu nie zdaje sobie 
z tego sprawy, a może był i nadal jest 
zajęty kolejną sesją fotografi czną ze 
swoją osobą w roli głównej...?

Warto zaznaczyć że taką, teore-
tyczną w naszym przypadku, umowę 
należałoby tak sformułować, by nikt 
w przyszłości nie zarzucił uzależ-
nienia wydania decyzji Inwestorowi 
od przekazania konkretnej kwoty 
pieniędzy do budżetu miasta. Ale tą 
kwestię pozostawiłbym do szczegó-
łowego rozwiązania Sztabowi Fa-
chowców, zatrudnionych ostatnimi 
czasy w wołomińskim urzędzie.

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

Dominik Kozaczka – radny:
Przypomniał, że w połowie października Rada przyję-

ła 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 mu-
siała dołożyć w przyszłym budżecie,

 
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina:
Odpowiedział, że jedną z głównych inwestycji jaka 

powinna powstać centrum handlowego jest przebudowa 
przejazdu kolejowego obiecane środki mogą być decy-
dujące w momencie podejmowania do realizacji tych 
przejazdów. Obecnie oczekuje się na decyzję zastana-
wiał nad dalszym rozdysponowaniem tych środków.

Dominik Kozaczka – radny:
Prosił Burmistrza by monitorował tą sprawę i na na-

stępnej sesji, w tym cyklu gdy przekazuje sprawozdanie 
z działalności Burmistrza, powiedział również kilka 
zdań na ten temat .

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 

przekładany. Jeżeli zostanie on rozstrzygnięty to sytu-
acja wyjaśni się.

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

Dominik Kozaczka – radny:
Na poprzedniej sesji radny zadawał pytanie dot. 

środków, jakie inwestor obiecał przeznaczyć na in-
frastrukturę. Ostatnio przeczytał w prasie, że w nie-
dalekiej okolicy powstaje projekt kolejnego centrum 
handlowego. Tam też inwestor chciałby partycypować 
w kosztach budowy infrastruktury. Zapytał czy Bur-
mistrz 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 chciał-

by partycypować w kosztach budowy infrastruktury, po-
nieważ 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 o podanie terminu, kiedy chce on za-

kończyć te uzgodnienia.

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.



4 Numer 2 (7), 4 czerwca 2012GAZETA WOŁOMIŃSKA

„GAZETA WOŁOMIŃSKA” Gazeta bezpłatna. 
Wydawca: „GAZETA WOŁOMIŃSKA” 
Adres redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Kościelna 61A
                      tel./fax: (22) 787-14-26, (22) 787-05-65
                      e-mail: gazetawolominska@op.pl
Dział reklamy: tel./fax: (22) 787-14-26, (22) 787-05-65

www.gazetapatria.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów i skrótu tek-
stów. Nie zwracamy materiałów 
niezamówionych. Za treść ogło-
szeń, artykułów sponsorowanych 
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jego własnością.Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje zespół.

OGŁOSZENIERusza budowa szkoły Rusza budowa szkoły 
w Leśniakowiźniew Leśniakowiźnie
14 maja Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar podpisał umowę na wybu-
dowanie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Leśniako-
wiźnie. To jedna z największych inwestycji na tym terenie, która powsta-
nie w ciągu najbliższych 3 lat. Prace ruszą już w przyszłym miesiącu.

Podpisanie umowy odbyło się na 
terenie inwestycji. Na miejsce przy-
byli przedstawiciele okolicznych 
gmin i sołectw, radni Rady Miejskiej 
w Wołominie, starosta wołomiński 
oraz  zaproszeni mieszkańcy Leśnia-
kowizny, Majdanu, Cięciwy i Mo-
stówki.

Tego dnia nietypowo mieszkań-
cy 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 gimna-
styczna czy boisko. 

Po zwiedzaniu obiektu przystąpio-
no do podpisania umowy w przy-
szłym „gabinecie dyrektora” między 
gminą Wołomin reprezentowaną 
przez burmistrza Ryszarda Madziara 
a wykonawcą – fi rmą REM-BUD, 
którą reprezentował właściciel Ro-
bert Fronczek. – Od wielu lat miesz-
kańcy czterech pobliskich miej-
scowości marzyli o pięknej szkole 
z prawdziwego zdarzenia. Koszty in-
westycji są duże, adekwatne do ocze-
kiwań mieszkańców. Pamiętajmy, 
że szkoły często są wyznacznikiem 
rozwoju danego terenu. Ludzie, szu-
kając miejsca do zamieszkania, czę-
sto kierują się dostępem do edukacji, 
dlatego tak ważne jest, by w pobliżu 
znajdowały się szkoły i przedszkola. 
Rok temu podczas konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami w Majda-
nie obiecałem powstanie inwestycji, 
dziś spełniam te obietnice – powie-
dział burmistrz Ryszard Madziar.

Szkoła w Leśniakowiźnie to in-
westycja oczekiwana przez miesz-
kańców od lat. W przetargu na jej 
budowę wzięło udział 14 fi rm. Naj-
korzystniejszą ofertę na kwotę blisko 
8,5 mln zł złożył REM-BUD z Gru-
duska. W tym roku gmina przezna-
czyła 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 

Szkoła w Leśniakowiźnie - zakres prac
Budynek szkoły podstawowej dla 160 uczniów z oddziałami przed-
szkolnymi dla 75 dzieci, parkingiem na 30 stanowisk oraz zadaszo-
nym parkingiem rowerowym na 60 stanowisk.

Inwestycja obejmuje: 
• kompleks budynków szkoły podstawowej z oddziałami przedszkol-

nymi i salą gimnastyczną
• parking w strefi e wejściowej dla samochodów, rowerów wraz z wia-

tą 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 pożaro-

wą), 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 wa-

runkami: 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 techno-
logiczne-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

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 gimnastycz-
ną, urządzeniami sportu i rekreacji, 
przedszkole dla 75 dzieci, parking na 
30 stanowisk oraz zadaszony parking 
rowerowy na 60 stanowisk będą słu-
żyć mieszkańcom już od 2014 roku.

red.

Zdrowie w gminie Zdrowie w gminie 
WołominWołomin

Zakażenie meningokokami wywo-
łuje ropne zapalenie opon mózgo-
wych lub zakażenie krwi. Najbardziej 
narażona na zarażenie się meningo-
kokami typu C jest młodzież, ponie-
waż często zapomina o zachowaniu 
podstawowych zasad higieny. Dzie-
lenie 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, zameldo-
wanej na pobyt stały lub czasowy 
na terenie gminy Wołomin, ogło-
szony Zarządzeniem Burmistrza 
Nr 104/2012 z 11 maja 2012 r. Do 
konkursu przystąpiły trzy podmioty 
lecznicze z terenu Gminy Wołomin: 
Miejski Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Nr 2, Miej-
ski Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Nr 1, Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-
MED. W ramach realizacji zadania 
zaszczepionych zostanie 179 gimna-
zjalistów z rocznika 1998.

Zapraszamy młodzież z rocznika 
1998 r. wraz z rodzicami do zgła-
szania się do wyżej wymienionych 
placówek .

W najbliższych dniach Wydział Po-
lityki 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 „Rodziciel-
skie ABC” będzie 60 rodzin spo-
dziewających się dziecka, z czego 
10 rekomendowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wołominie. 
Planuje się przeznaczyć z budżetu 
gminy Wołomin środki fi nansowe do 

kwoty 18 000,00 zł. Udział w szkole-
niach będzie fi nansowany częściowo 
dla 50 rodzin, a dla 10 rekomendo-
wanych przez OPS przewiduje się 
fi nansowanie pełne. Osoby zaintere-
sowane udziałem w szkole rodzenia 
prosimy o kontakt pod koniec czerw-
ca 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 fi -
nansowe do kwoty 25 000,00 zł .

Chorobowość i umieralność zwią-
zane z ludzką grypą sezonową, 
szczególnie wśród osób w wieku 
podeszłym i osób z chorobami prze-
wlekłymi jest ważnym problemem do 
rozwiązania. Uważa się, że w Euro-
pie około 20% dzieci i 5% dorosłych 
zapada co roku na objawową grypę, 
co prowadzi do dużej liczby hospi-
talizacji i zgonów. Coroczne szcze-
pienie osób starszych i innych grup 
obciążonych zwiększonym ryzykiem 
ciężkiego przebiegu choroby jest naj-
skuteczniejszym środkiem zmniej-
szania chorobowości i umieralności 
związanej z grypą sezonową. Kraje 
członkowskie Unii Europejskiej za-
lecają szczepienie przeciwko grypie 
osób starszych (zwykle w wieku 
≥65 lat) oraz przewlekle chorych. 
Osoby po 65 roku życia są wyjątko-
wo 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.

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


