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

czynny 
poniedziałek: 9:00–19:00
wtorek-czwartek: 8:00–16:00 
piątek: 8:00–14:00 

KASA Urzędu czynna 
poniedziałek: 9:00–18:30 
(przerwa 13:00–13:25) 
wtorek–czwartek: 8:00–15:15 
(przerwa 13:00–13:25)
piątek: 8:00–13:15 
(przerwa 11:00–11:25) 
 
Nr rachunku bankowego:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Nr rachunku bankowego
do opłaty skarbowej:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

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

Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego 
w Wołominie 
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Urząd Miejski w Wołominie 

ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin

 www.wolomin.org 
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 www.naszwolomin.pl
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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.

Drodzy Mieszkańcy,
nikt z nas nie wyobrażał sobie takiej wiosny. 

Pora roku, która kojarzy się przede wszystkim 
z nowym początkiem, świeżością, odrodzeniem, 
czasem, w którym wszystko budzi się do życia 
w tym roku pozbawiona jest tych barw. Zamarły 
ulice, ucichły szkoły, miejskie skwery i place za-
baw. Świat, który znamy zmienił swoje oblicze, 
stanął do nierównej walki z trudnym do pokona-
nia wrogiem – koronawirusem.
Koronowiurs zmienił wszystko. Postawił nas 

w stan najwyższej gotowości. Stajemy przed 
trudnymi  decyzjami i koniecznością podjęcia 
natychmiastowych działań. Nie ma czasu na 
rozmyślania. Trzeba działać. Ministerstwo Zdro-
wia i Główny Inspektor Sanitarny wydają zalece-
nia mające na celu wszechstronną prewencję.  
W Wołominie zastosowaliśmy je wszystkie. Za-
mknięte zostały palcówki edukacyjne, jednostki 
kultury i obiekty sportowe. Do minimum ograni-
czone zostały wizyty interesantów w Urzędzie 
Miejskim – funkcjonuje tylko Urząd Stanu Cywil-
nego, który w terminach określonych przez pra-
wo musi rejestrować narodziny i zgony.
Czas epidemii to czas wielkiego testu z solidar-

ności i obywatelskiej odpowiedzialności. Akcja 
i apel „Zostań w domu” to nie jest zachęta do 
bezczynności, ale do rozsądnej zmiany sposobu 
funkcjonowania. Priorytetem są nasze zdrowie  
i bezpieczeństwo. Dlatego gminne szkoły prowa-
dzą zajęcia w systemie zdalnym – program jest 
realizowany na bieżąco, a nauczyciele, uczniowie 
i rodzice, dzięki wsparciu nowoczesnych tech-
nologii tworzą prawdziwe „wirtualne szkoły”. Za-
wiesiliśmy działalność gminnych klubów seniora  
i apelujemy do seniorów, aby pozostali w domach. 
Osoby starsze  należą do grupy szczególnie wy-
sokiego ryzyka dlatego apelujemy do wszystkich, 
aby pomagali seniorom załatwić sprawy urzędo-
we, opłacić rachunki przez Internet, zrobić za-
kupy, zamówić recepty i wykupić leki. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wołominie uruchomił dwie 
dodatkowe linie telefoniczne dla osób starszych, 
niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
Budująca jest mobilizacja Mieszkańców Wo-

łomina. Pojawiają się przepiękne inicjatywy od-
dolne – akcja szycia maseczek, które zostały 
przekazane wołomińskiemu szpitalowi, zbiórki 
pieniędzy na zakup środków bezpieczeństwa 
dla szpitala i hospicjum, czy wsparcie dezyn-
fekcji miasta przez prywatnego przedsiębiorcę 
– wszystkie te działania są przejawem dobrego 
serca i troski o bliźniego.
Wśród prospołecznych działań pojawiły się też 

inicjatywy wspierające lokalnych przedsiębior-
ców. Stworzyliśmy listę punktów gastronomicz-

nych, w których bez wychodzenia z domu moż-
na zamówić smaczne dania oraz listę sklepów  
z opcją dostawy do domu. 
Oprócz całej listy zadań do wykonania  

w czasie epidemii potrzebna jest też rzetelna 
informacja. Wiedza pozwala zachować spokój 
i rozsądek w nawet najbardziej ekstremalnych 
sytuacjach. Wychodząc naprzeciw tej potrze-
bie, na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem  
https://wolomin.org/koronawirus/ powstała spe-
cjalna sekcja informacyjna o podejmowanych 
działaniach prewencyjnych i wszelkich zalece-
niach do stosowania. To prawdziwa baza wie-
dzy rozwiewająca wiele wątpliwości związanych  
z obecną sytuacją. 
Konieczność prewencji i pozostawanie w domu, 

choć podszyte strachem, daje nam szansę, by 
spędzić więcej czasu z naszymi bliskimi. Nie 
zmarnujmy tych chwil. To moment na częstszą 
rozmowę, na więcej uwagi. Zadzwońmy do ko-
goś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. Podnośmy 
się wzajemnie na duchu. W momencie lęku i tro-
ski o zdrowie swoje i najbliższych życzliwa obec-
ność to wspaniałe i dostępne każdemu lekarstwo. 
Choć na ten moment być może wyda się to 

nam abstrakcją – życie trwa nadal. Zbliżają 
się pewne terminy, których przesunięcie nie 
jest możliwe. To co było możliwe – jak czaso-
we zawieszenie naboru projektów do Społecz-
nych Wniosków do Budżetu Gminy na 2021 r. 
– zrobiliśmy. Nie możemy jednak przesunąć daty  
1 kwietnia, z którą wchodzi w życie powszechny 
obowiązek segregacji odpadów na mocy nowe-
lizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Tematowi segregacji poświęcili-
śmy w ostatnim czasie naprawdę dużo miejsca  
i uwagi – jesteśmy na progu wprowadzania ko-
niecznych zmian. Warto zatem w tym momencie 
rozwiać wątpliwości co do problematycznych 
rodzajów odpadów – dzięki uprzejmości Miasta 
Stołecznego Warszawa, na naszej stronie poja-
wiła się praktyczna wyszukiwarka – wystarczy 
wpisać do niej wątpliwy odpad a system pod-
powie, do którego worka/pojemnika należy go 
wyrzucić. Kluczem jest jednak odpowiedzial-
ność i dobre nawyki. W kontekście nowych 
zasad i przepisów śmieciowych dobre praktyki 
pozwolą nie tylko oszczędzić środowisko (wię-
cej śmieci zostanie przetworzonych), ale i budżet 
domowy. Niespełnienie obowiązku segregacji 
śmieci skutkować będzie nałożeniem opłaty  
w wysokości podwójnej stawki podstawowej.
Zadbajmy również i to, by mogły być kontynu-

owane ważne dla wszystkich inwestycje – budo-
wa placówek edukacyjnych, modernizacje dróg, 
utrzymanie transportu lokalnego. Zaznaczmy  
w deklaracji podatkowej miejsce zamieszkania 
w Gminie Wołomin, a część naszego podatku 
realnie wpłynie na rozwój naszej małej Ojczy-
zny – przestrzeni, z której korzystamy wszyscy.  
W tak prosty sposób możemy zrobić bardzo wiele. 
Drodzy Mieszkańcy – tegoroczne Święta Wiel-

kiej Nocy będą wyglądać inaczej niż te wcze-
śniejsze. Tym bardziej potrzeba nam teraz spo-
koju serca, potężnej nadziei i miłości, która ma 
siłę przemieniać świat. Życzę z całego serca, by 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego wlewały 
w nasze serca tę nadzieję i pewność, że znowu 
przyjdzie wiosna. Że obudzi się świat i zacznie-
my trochę od nowa, ale jako mocniejsza wspól-
nota i lepsi ludzie.
Pełnych pokoju Świąt Wielkiejnocy i przyjemnej 

lektury,

Burmistrz Wołomina
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Wielkiej Nocy pełnej miłości,  
spokoju, dobra i pomyślności.

Stołu w jajka obfitego, baranka piaskowego,
rzeżuchy zielonej i radości nieskończonej.

Małgorzata Izdebska 
– Sekretarz Gminy

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Bożena Wielgolaska
– Skarbnik Gminy

Rodzinnej atmosfery, spokoju oraz zdrowia
życzę z okazji Wielkanocy .

Dariusz Szymanowski 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości.

Łukasz Marek 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Wielkanocne kartki z Wołomina
Po raz kolejny uczniowie z naszych szkół podstawowych pomogli  
w przygotowaniu wyjątkowych kartek świątecznych.

Dwa razy do roku, przed Wielkanocą i Bożym 
Narodzeniem, zapraszamy dzieci do przygoto-
wania prac, z których wybieramy trzy, na bazie 
których powstają oficjalne projekty kartek świą-
tecznych gminy Wołomin. W marcu do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło 71 prac w 3 kategoriach 
wiekowych. Ponieważ w młodszych kategoriach 
(A i B) wpłynęło więcej prac niż w kategorii naj-

starszej (C), komisja konkursowa postanowiła 
przyznać po 1 nagrodzie głównej w każdej ka-
tegorii, a wyróżnienia (po 3) przyznać w katego-
riach A i B. Nagrodą główną w każdej kategorii 
jest wydruk pracy na oficjalnej kartce gminy Wo-
łomin. Oto zwycięzcy i wyróżnieni w poszczegól-
nych kategoriach:

W kategorii A – dla uczniów szkół podstawo-

wych: kl. I-III zwyciężyła Lena Osińska, wyróżnie-
ni: Klaudia Mączka, Zuzanna Oleksiak, Antonina 
Puławska. W kategorii B – dla uczniów szkół 
podstawowych: kl. IV-VI zwyciężyła Anastazja 
Zalewska, wyróżnieni: Małgorzata Zalewska, 
Julia Pielach, Łukasz Nestorowicz. W kategorii 
C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII 
zwyciężył Mateusz Nestorowicz.

Anastazja Zalewska

Antonina Puławska

Julia Pielach

Lena Osińska

Klaudia Mączka

Zuzanna Oleksiak Małgorzata ZalewskaŁukasz Nestorowicz

Mateusz Nestorowicz
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Koronawirus – wielki test  
obywatelskiej odpowiedzialności

Jak Wołomin walczy z koronawirusem, jakie działania podejmuje samorząd  
by w tym trudnym momencie chronić zdrowie i życie mieszkańców  
oraz o wielkim teście z solidarności i odpowiedzialności  
– rozmowa z Burmistrz Wołomina, Elżbietą Radwan.

Pani Burmistrz, zagrożenie koronawirusem 
to teraz temat numer jeden. Nie do uniknię-
cia jest pytanie – jak Wołomin radzi sobie z tą 
trudną sytuacją?
Szanowni Państwo, rzeczywiście, wprowadzo-

ny w Polsce stan epidemii, zamknięte szkoły, 
jednostki kultury, parki, skwery i place zabaw, 
utrudniony dostęp do usług i wszechstronne 
ograniczenia – wyraźnie wskazują na powagę 
sytuacji. Podjęliśmy i wciąż podejmujemy odpo-
wiednie działania prewencyjne, by jak najbardziej 
zminimalizować szanse rozprzestrzeniania się wi-
rusa. Od 16 marca Urząd Miejski w Wołominie 
działa interwencyjnie – dla interesantów otwarty 
jest jedynie Urząd Stanu Cywilnego, rejestrujący 
urodzenia i zgony. Podjęliśmy taką decyzję, aby 
jak najskuteczniej chronić mieszkańców i nie na-
rażać ich na stanie w kolejkach przy kasie czy  
w biurze podawczym. Musimy też chronić urzęd-
ników, którzy za zamkniętymi drzwiami zapewnia-
ją ciągłość decyzji i pracy urzędu. Od samego 
początku, odkąd tylko pojawiło się widmo zagro-
żenia spotkamy się w ramach Gminnego Zespo-
łu Kryzysowego, aby skutecznie koordynować 
wszelkie działania prewencyjne, podejmować 
konieczne decyzje i działać, bo działanie w tej 
sytuacji jest najistotniejsze.

Jak wyglądają te konkretne działania pre-
wencyjne, które podjęto w Wołominie?
Zgodnie z rządowymi wytycznymi, było to  

w pierwszej kolejności zamknięcie placówek edu-
kacyjnych, jednostek kultury i sportu. Odwołali-
śmy wszystkie zaplanowane wydarzenia i impre-
zy miejskie. Rozpoczęliśmy rotacyjny i zadaniowy 
system pracy w Urzędzie Miejskim, tak by pra-
cownicy podzieleni na zespoły nie spotykali się  
i aby w razie podejrzenia zakażeniem, kwarantan-
ną nie zostali objęci wszyscy urzędnicy. Te same 
procedury wdrożyli prezesi miejskich spółek.  
W ten sposób, w trosce o mieszkańców, usta-
nowiliśmy bezpieczne granice funkcjonowania 
gminy. Jednocześnie rozpoczęliśmy na dużą ska-
lę zakupy środków bezpieczeństwa (maseczek, 
rękawiczek, kombinezonów ochronnych, środ-
ków do dezynfekcji) na pierwszej linii ochrony 
mieszkańców, poza służbami medycznymi, stoją 
przecież funkcjonariusze Straży Miejskiej, pra-
cownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ochot-
nicy gminnych Straży Pożarnych – im wszystkim  
w pierwszej kolejności musieliśmy zapewnić środ-
ki ochronne. Poza środkami bezpieczeństwa we 
wszystkich służbach zostały wdrożone specjalne 

strażakom z OSP, pracownikom Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, funkcjonariuszom Straży Miejskiej  
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w obliczu 
zagrożenia zwierają szeregi, by wspólnie walczyć 
o nasze życie. Ten wysiłek ogromnej rzeszy ludzi 
pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. 
Miasto i gmina muszą też patrzeć w przyszłość, 
gdy sytuacja – mamy nadzieję jak najszybciej – 
zostanie opanowana. Dlatego aktywnie współ-
pracujemy z innymi samorządami zrzeszonymi 
w Związku Miast Polskich. Dzielimy się doświad-
czeniami, pomysłami i proponujemy rozwiązania 
również prawne na szczeblu krajowym.
Koronawirus wszedł brutalnie w naszą codzien-

ność, ale musimy patrzeć w przyszłość. Nie za-
pominamy o edukacji – przypominam, to nie są 
ferie! Gminne szkoły prowadzą nauczanie zdal-
ne, program jest na bieżąco realizowany w formie 
lekcji online, konsultacji, udostępnianych materia-
łów do zajęć. Zgodnie z założonymi terminami 
prowadzona jest rekrutacja do przedszkoli na 
rok 2020/2021. Proszę i uczulam rodziców, aby 
pilnowali, by dzieci pozostały w domach. Czas 
kiedy nie chodzą do szkoły jest bez wątpienia 
trudny, ale prewencja jest konieczna, abyśmy jak 
najszybciej mogli wrócić do nauczania w pla-
cówkach oświatowych. Dziękuję nauczycielom, 
dyrektorom, rodzicom i uczniom za zrozumienie 
i współpracę.

Pani Burmistrz, co chciałaby Pani powie-
dzieć mieszkańcom – czytelnikom „Naszego 
Wołomina”?
Przede wszystkim chcę bardzo podziękować za 

społeczną mobilizację, odpowiedzialność i otwar-
tość na siebie nawzajem. Mam przekonanie, że 
wprowadzone ograniczenia – choć oddaliły nas 
fizycznie od siebie – pogłębiły więzi, które two-
rzymy jako wspólnota. Wołomin jest tak silny, jak 
silni są jego mieszkańcy. Mimo ograniczeń mam 
kontakt z mieszkańcami – zarówno przez media 
społecznościowe, jak i prywatnie. Pytają, obawia-
ją się, radzą… ale nie przestają działać. Widzę 
wspaniałe inicjatywy oddolne, akcje społeczne, 
reakcje na łamanie zaleceń bezpieczeństwa, 
organizowane zbiórki. Ten wielki narodowy test  
z odpowiedzialności społecznej mieszkańcy Wo-
łomina zdają bardzo dobrze. Potrzeba nam dziś 
wszystkim odwagi, nadziei i rozsądku – jestem 
jednak pewna, że z tak zmobilizowaną i aktywną 
społecznością, z tak wspaniałymi ludźmi – prze-
trwamy każdy kryzys.

procedury, dyżury i jak w przypadku Ośrodka Po-
mocy Społecznej – dodatkowe linie telefoniczne, 
by żaden z mieszkańców naszej gminy, w razie 
potrzeby, nie pozostał bez pomocy. Poza dzia-
łaniami, które możemy wykonać sami apeluje-
my też do innych podmiotów o podjęcie działań 
mających na celu ochronę mieszkańców naszej 
gminy. Do spółki PKP, aby systematycznie dezyn-
fekowała pociągi, perony i całą infrastrukturę ko-
lejową. Do ZTM, by zadbano o lokalne linie auto-
busowe. W obu przypadkach liczymy na wzorową 
współpracę. Przykładem wzorowej współpracy  
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest akcja dezynfekowania miasta współ-
organizowana i wspierana przez lokalnego 
przedsiębiorcę Pana Bogdana Domagałę repre-
zentującego firmę DJCHEM CHEMICALS PO-
LAND S. A. Nic nie jednoczy ludzi tak silnie jak 
wspólny cel, a w tym przypadku cel jest jeden, 
pokonać koronawirusa. 
Obok twardych, koniecznych działań i restryk-

cji wdrażamy też cały szereg udogodnień i dzia-
łań pomocowych dla mieszkańców. Działania 
te mają bardzo szeroki zakres – to apel o po-
zostanie w domu, to pomoc seniorom i osobom 
samotnym, które są w grupie wysokiego ryzyka, 
a którym nie ma kto np. zrobić zakupów. Listy 
punktów gastronomicznych oferujących dosta-
wę do domu oraz sklepów, dających możliwość 
zakupu potrzebnych artykułów online, również  
z dostawą. Plany pomocowe dla przedsiębiorców 
np. tych wynajmujących lokale od gminy i apele 
do innych podmiotów, aby aktywnie wspierały lo-
kalnych przedsiębiorców. Przez kryzys związany 
z epidemią wyjdziemy zwycięsko działając razem. 
Trudności, które przeżywamy uruchomiły ogrom-
ne pokłady życzliwości i dobra, którego efekty 
obserwuję każdego dnia – jak choćby inicjatywa 
grupy „Szyjemy maseczki dla szpitala w Wołomi-
nie”, zbiórka pieniędzy dla szpitala powiatowego 
w Wołominie i miejscowego hospicjum.

Ale gmina Wołomin nie jest sama w tej walce?
Oczywiście, że nie. Wcielamy w życie zalecenia 

Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Premiera. Dzie-
limy się informacjami i spostrzeżeniami z wła-
dzami Powiatu Wołomińskiego. Troska o zdrowie  
i życie mieszkańców to nasz wspólny cel i odpo-
wiedzialność. Koordynujemy pracę służb, które  
w tych trudnych chwilach stają na wysokości 
działania. Szczególnie wdzięczna jestem pra-
cownikom całej służby zdrowia – lekarzom, 
pielęgniarkom, służbom mundurowym, naszym 

OPS pomaga potrzebującym
Wołomiński Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia opiekę osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 

się koronawirusa. Działanie dedykowane jest szczególnie osóbom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, opuszczającym szpital po leczeniu.  
W tym celu zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne, dzięki czemu potrzebujący mogą kontaktować się z OPS za pośrednictwem 4 numerów:  
22 787 27 01, 22 776 50 23, 510 663 307 oraz 510 663 361 oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres: ops@ops.wolomin.pl.

Pomoc udzielana jest po zebraniu wywiadu telefonicznego przez pracownika socjalnego.
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Kwarantanna – izolacja dla zdrowia
Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, który przenosi się drogą kropelkową.  
Za najskuteczniejszy sposób zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa uznawane jest  
zastosowanie czasowej izolacji osób, które mogły mieć kontakt z patogenem.

Kwarantanna to środek prewencyjny i w żadnym 
wypadku nie oznacza zakażenia wirusem! Zosta-
ją nią objęte zdrowe osoby, które mogą być nosi-
cielami choroby zakaźnej. Dlatego wszystkie oso-
by, które mogły mieć kontakt z osobą 
chorą lub wróciły z zagranicy są objęte 
obowiązkową kwarantanną. Powinny się 
jej poddać również osoby, które mają 
objawy choroby (przeziębienia). 

Co warto wiedzieć  
o kwarantannie?

• Osoby zdrowe, które pozostawały 
w styczności z osobami chorymi na choroby za-
kaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub 
nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak posta-
nowią organy inspekcji sanitarnej. Kwarantanna 
trwa nie dłużej niż 21 dni, licząc od ostatniego 
dnia styczności.
• Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epide-

miologiczny mogą być stosowane wobec tej sa-
mej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia 

braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
• Decyzję o obowiązku odbycia kwarantanny 

domowej ma prawo wydać minister zdrowia lub 
organ inspekcji sanitarnej.

• Okres kwarantanny warto wykorzystać na 
uważne obserwowanie swojego organizmu. W ra-
zie zauważenia objawów infekcji należy skontak-
tować się z lokalnym oddziałem Sanepidu. Nie 
należy samodzielnie udawać się do przychodni 
lub szpitala!
• Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracow-

nikowi, który odbywa kwarantannę domową i ma 
zwolnienie lekarskie z orzeczeniem tymczaso-

wej niezdolności do pracy przez 33 dni choroby  
w danym roku kalendarzowym. Po tym okresie, czy-
li od 34 dnia, zasiłek chorobowy zaczyna wypłacać 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

• Decyzja ministra zdrowia lub organu 
inspekcji sanitarnej o tym, że dany pra-
cownik ma odbyć kwarantannę domo-
wą może zostać dostarczona do zakła-
du pracy bądź placówki ZUS po okresie 
kwarantanny czy izolacji.
• Każdy zatrudniony na umowę  

o pracę ma możliwość skorzystania  
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

przez okres kwarantanny, wynoszący 14 dni.
• Dowożeniem jedzenia i zakupów dla osób, 

które są objęte kwarantanną domową zajmują 
się służby wojewody. Od 10 marca br. pomaga 
im policja.
• Policjanci będą co najmniej raz na dobę kon-

trolować miejsce pobytu osoby objętej kwaran-
tanną. Oprócz kontroli obecności, policjanci za-
pewnią konieczną pomoc w razie potrzeby.

Teleporady  
w gminie Wołomin

Osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa, osoby objęte 
kwarantanną, a także pacjenci z chorobami przewlekłymi mogą 
skorzystać z teleporad medycznych, dzięki czemu uzyskają 
dostęp do podstawowych usług medycznych bez konieczności 
wychodzenia z domu. Porad mogą udzielać lekarze POZ  
oraz specjaliści.

Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjen-
ci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy 
neurologicznych, którzy pozostają pod stałą opie-
ką specjalistów i wymagają okresowej kontroli. 
Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprze-
strzeniania się koronawirusa, zapewniając więk-
sze bezpieczeństwo pacjentom i personelowi 
medycznemu.
W ramach teleporady medycznej można otrzy-

mać zalecenia w sprawie leczenia, e-zwolnienie, 
e-receptę oraz sugestię dotycząca konieczności 
odbycia bezpośredniej wizyty w placówce lub 
kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
Godziny teleporad ustalają placówki. 

Lista placówek udzielających teleporad 
na terenie gminy Wołomin:

1.  Wacław Sowiński Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej – Przychodnia Medycyny Rodzinnej  
ul. Kopernika 8, Wołomin, tel. 22 787 38 10

2.  Wacław Sowiński Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej – Przychodnia Medycyny Rodzinnej 
ul. Mickiewicza 12A, Wołomin, tel. 22 787 38 11

3.  Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nr 1, ul. Prądzyńskiego 1, Wołomin, 
tel. 22 776 26 86, 22 776 26 05, 22 787 68 89

„Za złamanie kwarantanny 
grozi kara do 30 tys. zł 

lub pozbawienie wolności”

4.  Płock – Wojewódzki Szpital Zespolony w Płoc-
ku, ul. Medyczna 19, Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny.

5.  Radom – Radomski Szpital Specjalistyczny Im. 
Dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Jednego Dnia 
Leczenia Chorób Wątroby.

6.  Siedlce – Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Starowiejska 15, 
Oddział Chorób Zakaźnych.

7.  Warszawa Praga-Południe - Wojskowy Instytut 
Medyczny, Szaserów 128, Klinika Chorób In-
fekcyjnych I Alergologii.

8.  Warszawa Wola – Wojewódzki Szpital Zakaźny 
w Warszawie, ul. Wolska 37, Oddział Chorób 
Zakaźnych.

9.  Warszawa Mokotów Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA, ul. Wołoska 137, Oddział Chorób We-
wnętrznych i Hepatologii.

10.  Warszawa Ochota – Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. 
Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warsza-
wie, ul. Żwirki i Wigury 63A, Oddział Kliniczny 
Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii
(dane Ministerstwa Zdrowia z dn. 27.03.2020)

4.  Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Nr 2, ul. Wileńska 74, Wołomin,  
tel. 22 776 26 56, 22 787 54 16

5.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-
-MED S.C. Małgorzata Kozłowska; Zbigniew Ko-
złowski, Al. Armii Krajowej 64, tel. 22 787 80 10, 
22 499 80 60

6.  Przychodnia SŁONECZNA-MED, ul. Słoneczna 4, 
Wołomin, tel. 502 581 257

7.  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Miła 14A, Wołomin, tel. 22 599 65 65

8.  Przychodnia DEKAMED, ul. Lipińska 99, Wołomin,  
tel. 22 776 30 31; 22 787 78 68; 510 282 562

(dane Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 27.03.2020 r.)

Adresy szpitali z oddziałami zakaźnymi 
na terenie województwa mazowieckiego:
1.  Ciechanów – Specjalistyczny Szpital Woje-

wódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 2, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny. 

2.  Kozienice – Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,  
Al. Wł. Sikorskiego 10, Oddział Zakaźny.

3.  Ostrołęka – Mazowiecki Szpital Specjalistycz-
ny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,  
ul. Jana Pawła II 120a, Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny.



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

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wołomin, przy ścisłej współpracy  
z panem Bogdanem Domagałą z firmy DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.  
rozpoczęliśmy akcję dezynfekcji przestrzeni miejskiej w Wołominie.

Walka z koronawirusem – dezynfekcja miasta

Zespół zadaniowy z panem Domagałą, Zastęp-
cą Burmistrza Wołomina Dariuszem Szymanow-
skim i Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Mariuszem Księżopolskim na czele 
opracował szczegóły techniczne. Akcja rozpo-
częła się w czwartek 2 kwietnia. 
Dezynfekcja przeprowadzana jest za pomocą 

dostarczonego przez firmę DJCHEM CHEMI-
CALS POLAND  nadtlenku wodoru rozcieńczone-
go znaczną ilością wody.
Środek jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt,  

a także nie powoduje żadnego skażenia środo-
wiska. Użycie preparatu jest stale monitorowane 
przez przeszkolony personel. Po kilku minutach 
od zastosowania preparat ulega całkowitemu 
rozkładowi do bezpiecznych produktów. Jako 
środek zapobiegania koronawirusowi był stoso-
wany m.in. w Japonii i znajduje się na liście środ-
ków zalecanych do przeprowadzania dezynfekcji 
rekomendowanych przez WHO. Zgodnie z suge-
stiami p. Bogdana Domagały, który reprezentuje 

firmę DJCHEM CHEMICALS POLAND (firma po-
siada kompetencje w zakresie ratownictwa che-
micznego) jest to najlepszy z dostępnych środek 
prewencyjny – nie powoduje podrażnień błon 
śluzowych i dróg oddechowych, co jest szcze-

gólnie istotne w kontekście walki z SARS-CoV-2.
Preparat został dostarczony nieodpłatnie przez 

DJCHEM CHEMICALS POLAND wraz z częścią 
sprzętu do rozpylania. Pozostałe urządzenia 
(opryskiwacze mechaniczne i ciśnieniowe) są 
w posiadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz gminnych 
OSP, co znacznie obniżyło koszt przeprowadze-
nia akcji. 
Systematyczną dezynfekcję przeprowadza-

ją funkcjonariusze Straży Miejskiej i ochotnicy  
z gminnych Straży Pożarnych. Wszyscy zosta-
li wyposażeni w odpowiednie środki ochronne  
w tym kombinezony, gogle, rękawice i maski. 
Odkażane są przestrzenie najczęściej odwiedza-
ne przez mieszkańców takie jak okolice poczty, 
miejskich przychodni, przystanki autobusowe, 
parkingi itp.
Podejmowane działania maja na celu tylko jed-

no – powstrzymanie koronawirusa.

Maseczki dla Polski
Gmina Wołomin przystąpiła do akcji Maseczki dla 
Polski, która ma na celu wesprzeć mieszkańców 
naszego kraju maseczką ochronną zapobiegającą 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Oferowane w ramach akcji ma-
seczki są przeznaczone do wielo-
razowego użytku – nie są towarem 
medycznym. Szyją je zrzeszeni  
w akcji przedsiębiorcy. Celem akcji 
jest zabezpieczenie mieszkańców 
naszego kraju przed rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa. 
Maseczki będą dostarczane do 

samorządów, które zgłoszą swoje 
zapotrzebowanie i będą realizowane 
według kolejności zgłoszenia. Gmi-
na Wołomin zgłosiła swoje zapotrze-

bowanie 30 marca. Już teraz wiemy, 
że zgłoszeń jest bardzo dużo.
Maseczki dystrybuowane w ra-

mach akcji są BEZPŁATNE. O tym 
czy nasz wniosek został przyjęty  
i kiedy ewentualnie otrzymamy ma-
seczki dla mieszkańców będziemy 
informować na bieżąco – niezwłocz-
nie po otrzymaniu takiej wiadomości.
Szczegółowe informacje na te-

mat akcji dostępne są na stronie: 
https://maseczkidlapolski.pl/

Laptopy dla uczniów
Gmina Wołomin trybie ekspresowym  
złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji  
o dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych  
na zakup laptopów dla naszych uczniów.

Wnioski można było składać od 
1 kwietnia 2020 roku. Gmina Wo-
łomin złożyła dokumenty wczesnym 
rankiem. Dostępność sprzętu infor-
matycznego dla uczniów i nauczy-
cieli to w obecnej sytuacji priorytet. 
Ministerstwo Cyfryzacji poinformo-
wało, że złożenie wniosku to gwa-

rancja wypłaty, dlatego w gminie 
Wołomin w trybie natychmiastowym 
uruchomiono procedurę wyboru 
niezbędnych urządzeń.
Tak szybkie wsparcie dla samorzą-

dów było możliwe dzięki zgodzie Ko-
misji Europejskiej na przesunięcie 
środków między projektami. Środ-
ki przeznaczane na zakup sprzętu 
dla uczniów i nauczycieli pochodzą  
z budżetu Unii Europejskiej. 
Zakupiony sprzęt będzie użycza-

ny uczniom i nauczycielom. Kiedy 
lekcje wrócą do szkół będzie dalej 
wykorzystywany np. podczas lekcji.
O możliwości wypożyczenia sprzętu 

będziemy informować na bieżąco, jak 
tylko sprzęt będzie dostępny. Nabór 
wniosków na wypożyczenie laptopów 
dla uczniów będą prowadziły szkoły, 
które są najbliżej uczniów i najlepiej 
znają ich potrzeby.
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Gospodarka odpadami
– zmiany ustawowe,  
do których musimy się dostosować!

Obowiązkowa segregacja odpadów, terminy opłat, wielkość pojemników
Od 1 kwietnia, zgodnie z nowelizacją ustawy o zachowaniu czystości i porządku  

w gminach, segregacja odpadów będzie obowiązkowa. Stawka za wywóz odpadów ko-
munalnych w gminie Wołomin wyniesie 26,50 zł od osoby. Podwyżka to efekt koniecz-
ności dostosowania regulacji gminnych do wymogów ustawowych i rynkowych. Za nie-
spełnienie obowiązku segregacji naliczona zostanie kara w wysokości 53 zł od osoby za 
dany miesiąc. Obowiązek segregacji nie zostaje spełniony w dwóch przypadkach:
•  jeśli w pojemniku na odpady zmieszane znajdą się odpady nadające się do recyklin-

gu (np. butelki szklane, puszki aluminiowe, opakowania z tworzyw sztucznych) lub 
inne, objęte obowiązkiem segregowania;

•  jeśli w pojemniku/worku na konkretny typ odpadów znajdą się takie, które unie-
możliwią przekazanie całości do recyklingu – np. zanieczyszczone przez odpady 
biodegradowalne.

   
  

Nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej powinna być wyposażona w co najmniej 
jeden pojemnik 120 l (do czterech osób włącznie). Każda kolejna osoba to konieczność 
postawienia dodatkowego pojemnika o pojemności 30 l. W zabudowie wielorodzinnej 
ilość pojemników należy dostosować do liczby mieszkańców i cyklu wywozu odpadów. 
Minimalna wielkość pojemnika dla wywozu w cyklu miesięcznym to 30 l na mieszkańca.

Altany śmietnikowe na osiedlach i w zabudowie 
wielorodzinnej – odpowiedzialność zbiorowa

Rząd wprowadza zbiorową odpowiedzialność za segre-
gowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej. W prakty-
ce oznacza to, że jeśli choć jeden z sąsiadów nie będzie 
segregował śmieci karę poniosą wszyscy mieszkańcy 
wspólnoty. 
Szczególne wyzwania ustawodawca postawił przed za-

rządcami wspólnot mieszkaniowych i osiedli:
•  wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki
•  przygotowanie i zabezpieczenie altan śmietnikowych 

przed podrzucaniem odpadów
•  utrzymanie miejsca gromadzenia odpadów w należy-

tym stanie technicznym i sanitarnym
Narzucona ustawowo odpowiedzialność zbiorowa wią-

że się z możliwością naliczania kar na całą wspólnotę/
osiedle.

ŚMIECI DROŻEJĄ W CAŁEJ POLSCE! BĘDZIE DROŻEJ I NIE MAMY NA TO WPŁYWU. GMINA NIE MOŻE DOPŁACAĆ DO SYSTEMU 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI. W OBLICZU OGÓLNOPOLSKIEGO KRYZYSU ŚMIECIOWEGO, SAMORZĄDY Z CAŁEGO KRAJU  

MÓWIĄ JEDNYM GŁOSEM – ZMIANY WYMAGA PRZEDE WSZYSTKIM PRAWO. WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM METROPOLIA WARSZAWA 
WALCZYMY O 50% DOPŁATĘ DLA MIESZKAŃCÓW DO STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH.

Mobilna zbiórka – odbiór gabarytów na zgłoszenie
Zmienia się zasada działania mobilnej zbiórki odpadów  

na terenie miasta i gminy Wołomin.
W zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w roku  

w formie tzw. „wystawki podczas mobilnej zbiórki”,  
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby  
do Urzędu Miejskiego.
W zabudowie wielorodzinnej – raz w miesiącu, 

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
zarządcę nieruchomości. 
Ważny jest czas przyjmowania zgłoszeń – należy 

dokonać go nie później niż 1 dzień przed 
planowanym odbiorem (ale nie wcześniej niż  
1 tydzień przed planowaną datą odbioru).
Zgłoszenia można dokonać za pomocą poczty 

elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w Wydziale Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

W lipcu ubiegłego roku Sejm po raz kolejny zmienił przepisy 
dotyczące odpadów komunalnych. Nowe prawo obowiązuje 
nas wszystkich, choć nie uwzględnia postulatów samorządów  
z całego kraju i jest niekorzystne dla mieszkańców. 
Obowiązkowa segregacja, odpowiedzialność zbiorowa, 
konieczność osiągania przez gminę określonych w ustawie 
poziomów recyklingu – to zmiany, do których mieszkańcy 
muszą się dostosować.

GWAŁTOWNY wzrost cen w całej Polsce  
– powody:

•  Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów na insta-
lacjach komunalnych

• Niewystarczająca liczba instalacji komunalnych
•  Trudności ze zbyciem surowców wtórnych przeznaczo-

nych do recyclingu i spadek cen ich sprzedaży
•  Problemy z zagospodarowaniem odpadów, których nie 

wolno składować na wysypiskach
•  Brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
•  Wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów 

ze 170 zł do 270 zł za tonę (w stosunku do 2019 r.)
•  Małe zaangażowanie producentów opa-

kowań w ograniczenie ilości odpadów
•  Niestabilność prawa, która zostaje 

wkalkulowana w koszty przedsię-
biorców

Samorządy nie mają wpływu  
na powyższe czynniki.

Nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, usługowe, zdrowotne, handlowe itp.) zostały wyłączone z gminnego 
systemu gospodarowania odpadami. Placówki te muszą posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, 
zawartą z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (RDR).

„Żadna z dotychczasowych regulacji 
szczególnych uchwalonych przez Sejm 
czy też przyjętych w drodze rozporządze-
nia Rady Ministrów czy Ministra Zdrowia 
wydana w związku z epidemią kornawiru-
sa nie zmienia przepisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
W konsekwencji Burmistrz i Rada Miasta 
muszą tak jak przed epidemią stosować 
jej wszystkie przepisy, w tym przepisy 
związane ze zmianą opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Dotyczy 
to także obowiązku wysyłki zawiadomień 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Nie zmieniono także reguły, że gminny system odpa-
dowy musi finansować się sam Jest to szczególnie istotne 
w obecnej sytuacji, w której gminy nie tylko pod względem 
prawnym, ale i faktycznym nie będą miały możliwości dofi-
nansowania systemu odpadowego z innych źródeł.”

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach do mieszkańców gminy Wołomin zostały wysłane zawiadomienia  
o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia dostarczane są pocztą za potwierdzeniem odbioru,  

do takiej formy wysyłki obliguje nas Ordynacja Podatkowa. 

INFORMUJEMY, ŻE KAŻDA OSOBA, KTÓRA NIE MOŻE ODEBRAĆ PRZESYŁKI MOŻE SAMA OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ OPŁATY  
(STAWKA PODSTAWOWA 26,50 ZŁ LUB 26 ZŁ DLA KOMPOSTUJĄCYCH POMNOŻONA PRZEZ LICZBĘ ZADEKLAROWANYCH OSÓB).  

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁATY NIE ULEGŁ ZMIANIE.

Przesyłki nieodebrane zostaną uznane za doręczone i pozostaną w aktach z możliwością późniejszego odbioru w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o tel. do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 22 763 30 00 wew. 148 lub 24

Za odpady komunalne płacimy do 20 dnia każdego miesiąca,  
którego opłata dotyczy

Maciej Kiełbus 
wspólnik 

w Kancelarii Prawnej  
Dr Krystian Ziemski 

& Partners w Poznaniu
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Surowe zalecenia Głównego Inspektora Sani-
tarnego oraz wytyczne Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego z dn. 31.03.2020 r. jednoznacznie 
wskazują, że targowisko miejskie przy ul. 1 Maja 
w Wołominie nie może funkcjonować w czasie 
epidemii w formule do jakiej przywykliśmy.

Targ w Wołominie to jedno z popularniejszych miejsc 
zakupowych w Powiecie. W każdy czwartek i sobotę 
targ przyciągał tłumy sprzedających i kupujących.  
W najlepsze dni handlowe na samym targowisku  
i w jego okolicach gromadziło się około 1000 osób. Pa-
nujący tłok i ścisk stanowiły poważne zagrożenie epi-
demiologiczne i naruszały zalecenia władz centralnych 
dlatego Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podjęła 
decyzję o zamknięciu targowiska do odwołania.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie tego 
popularnego miejsca niesie głosy niezadowolenia za-
równo sprzedających jak i kupujących. Nie zmienia to 
jednak faktu, że bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
przestrzeganie najsurowszych wytycznych  jest w tej 
chwili najważniejsze.

Urząd Miejski w Wołominie oraz Przedsiębiorstwo 
Komunalne (zarządca targowiska) podjęły działania 
w celu zweryfikowania możliwości uruchomienia 
choćby części terenu przeznaczonego na targowi-
sko. Burmistrz Wołomina wystąpiła do Prezesa Rady 
Ministrów, Wojewody Mazowieckiego, Głównego In-
spektora Sanitarnego oraz Starosty Wołomińskiego 
o zajęcie jednoznacznego i spójnego stanowiska 
względem działalności miejskich targowisk i bazarów.

O wszystkich decyzjach będziemy informowali na 
bieżąco. Nasze działania muszą być zgodne z prze-
pisami obowiązującego prawa i przede wszystkim 
muszą chronić zdrowie i życie mieszkańców, zarów-
no kupujących jak i sprzedających. Przyświeca nam 
jeden cel – zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa 
i jak najszybszy powrót do normalności.

Wołomin, marzec 2020 r.

Przedsiębiorcy i Prywatni Właściciele 

nieruchomości wynajmowanych 

lokalnym przedsiębiorcom

Szanowni Państwo,

w  związku  z  nadzwyczajną  sytuacją  jaka  powstała  na  skutek  epidemii  wirusa  COVID-19,

do Burmistrza Wołomina wpływają liczne wnioski od przedsiębiorców z terenu Gminy Wołomin

z prośbą o pomoc i wsparcie ich działalności. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców

korzystających z mienia gminnego,  Pani Burmistrz  Elżbieta Radwan zdecydowała się  wesprzeć

lokalnych  przedsiębiorców  poprzez  czasowe  obniżenie  stawek  czynszu  za  wynajem  lokali

użytkowych. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Mam nadzieję, że w ten sposób

uda się, przynajmniej częściowo, złagodzić skutki epidemii oraz zapobiec likwidacji działalności

gospodarczej, będącej często jedynym źródłem utrzymania dla całej rodziny.

W  związku  z  powyższym  zwracam  się  do  wszystkich  przedsiębiorców  i  właścicieli

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia z prośbą o podjęcie podobnych działań wspierających

wołomińskich przedsiębiorców, poprzez czasowe zwolnienie ich z opłat czynszu za wynajmowane

lokale  przeznaczone  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Byłby  to  niewątpliwie  piękny

i szlachetny gest pomocy wobec tej szczególnej grupy mieszkańców i wyraz solidarności z nimi,

w obliczu sytuacji kryzysowej, w której się znaleźli.

Pragnę jednocześnie poinformować,  że z  podobnym apelem zwróciłem się do Zarządów

największych  wołomińskich  spółdzielni  mieszkaniowych  wynajmujących  lokale  użytkowe  na

terenie Wołomina na potrzeby przedsiębiorców.

Łączę wyrazy szacunku,      

      

Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

tel. 22 763 30 90, fax: 22 763 30 66, www.wolomin.org,   e  -  mail  :   um  @  w  olomin  .  org.  pl  , NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640  

DARIUSZ SZYMANOWSKI

Z-CA BURMISTRZA WOŁOMINA 

UL. OGRODOWA 4, 05–200 WOŁOMIN

TEL.: 22 763 30 65   FAX: 22 763 30 66

e-mail: sekretariat@wolomin.org.pl

WGGN.7151.3.9.2020

Epidemia to czas wielu lęków i niepokojów. Martwimy się o nasze 
zdrowie i bezpieczeństwo oraz o to czy uda nam się zatrzymać 
rozprzestrzenianie się wirusa. Epidemia to również strach o naszą 
przyszłość, nasze firmy i pracę. Skutki epidemii uderzą przecież 
w całą gospodarkę. Dlatego gmina Wołomin podejmuje liczne 
działania wspierające lokalnych przedsiębiorców. Apelujemy do 
mieszkańców o solidarność i wspieranie się nawzajem.

Jako gmina zdecydowaliśmy się na następują-
ce kroki:
• obniżymy, na indywidualny wniosek przedsię-

biorcy czynsz za najem lokalu należącego do gmi-
ny w którym, ze względu na epidemię prowadze-

nie działalności było niemożliwe bądź utrudnione;
• zaapelowaliśmy do prywatnych właścicieli nie-

ruchomości przeznaczonych na wynajem o roz-
ważenie obniżenia czynszów dla przedsiębiorców, 
którzy najdotkliwiej odczuli skutki epidemii;

• promujemy lokalnych przedsiębiorców, którzy do-
wożą jedzenie na wynos (lista jest na bieżąco aktuali-
zowana na stronie https://wolomin.org/zostanwdomu-
punkty-gastronomiczne-z-dostawa-do-domu/ 
• promujemy lokalne sklepy, które prowadzą 

sprzedaż online i dostarczają towary do do-
mów (lista na bieżąco aktualizowana na stronie: 
https://wolomin.org/sklepy-on-line/ 
• popieramy apele m.in. Związku Miast Pol-

skich i Krajowej Izby Gospodarczej, które mogą 
realnie wpłynąć na poprawę sytuacji polskich 
przedsiębiorców;
• apelowaliśmy do Premiera RP o anulowanie 

składek ZUS i pomoc dla osób które utraciły  
w wyniku epidemii przychody z tytułu umów cy-
wilnoprawnych;
• rozważymy odroczenie lub rozłożenie na raty 

podatku od nieruchomości związanej z działal-
nością gospodarczą w granicach wyznaczonych 
przepisami Ordynacji Podatkowej;
• jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które 

pomogą przedsiębiorcom nie tylko przetrwać ten 
trudny czas, ale i rozruszać firmę na nowo po 
zażegnaniu kryzysu związanego z epidemią.

Targowisko miejskie  

zamknięte do odwołania!
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Bar Odjazd
https://www.facebook.com/odjazd2a/
ul. Kolejowa 2A, Lipinki, tel. 572 176 677
Przy zamówieniu powyżej 30 zł dostawa na tere-
nie Lipinek, Duczek i Zagościńca gratis. Możliwy 
jest również odbiór osobisty.

Bazooka Sushi
http://www.bazookasushi.pl/
ul. Kościelna 67a, Wołomin, tel. 884 214 209
Restauracja prowadzi dostawę w promieniu  
15 km oraz umożliwia odbiór osobisty.

Bistro Ekspresja
https://tiny.pl/7h5jf
Al. Niepodległości 22, Wołomin, tel. 730 276 558
Dostawa oraz odbiór osobisty.

Bistro Ostrówek
https://tiny.pl/7h5jn
ul. Kolejowa 111a, Ostrówek, tel. 883 073 772
Odbiór osobisty lub dostawa (do 5 km gratis), 
minimalne zamówienie 20 zł. 

Catering Dietetyczny Zdrowo Najedzeni
http://zdrowonajedzeni.pl/
ul. Dąbrowskiego 62, Kobyłka, tel. 666 602 044

Catering Karolina
https://www.sala-karolina.pl/
ul. Sikorskiego 17, Wołomin
tel. 783 990 280, 781 969 46
Odbiór osobisty lub dostawa.

Chillichicken
https://chillichicken.zobaczsmak.pl/
ul. Matejki 18, Wołomin, tel. 690 616 263
Odbiór osobisty lub dostawa.

DIETOkuchnia
ul. Wołomińska 15, Wołomin, tel. 694 244 302

Dwór Rozłogi
http://hoteltrylogia.pl/kulinaria/restauracja/
ul. Poniatowskiego 46, Zielonka, tel. 502 672 190
Odbiór osobisty lub dostawa.

Food Truck Sport Lokal
https://www.foodtrucksportlokal.pl/
ul. Wileńska 80a, Wołomin, tel. 507 058 846
Odbiór osobisty lub dostawa.

Green-Box 
http://green-box.pl/
ul. Kiejstuta 16, Wołomin, tel. 730 707 351
Dostawa.

Hotel „Livia”
http://hotellivia.com.pl/
ul. Mariańska 9a, Wołomin, tel. 22 776 30 01
Dostawa i odbiór osobisty.
Katering dietetyczny Diet Friend
https://www.facebook.com/Dietfriend1/
Mostówka 28, tel. 500 319 211
Dowóz.

Kebab Grand
https://kebabgrand.eatbu.com/
ul. Lipińska 21, Wołomin, tel. 787 500 060
Odbiór osobisty lub dostawa.

Kebab u Jamara
https://tiny.pl/7h5p1
ul. Wileńska 69, Wołomin, tel. 795 063 184
Wyłącznie odbiór osobisty.

Kwiakra
https://tiny.pl/7htn8
Aleja Niepodległości 132, Wołomin
tel. 22 760 64 16, 602 554 784, 692 496 360
Odbiór osobisty lub dostawa.

Mała Huta
www.malahuta.pl
ul. Kościelna 10, Wołomin, tel. 660 439 235
Dostawa.

Marsala
https://restauracjamarsala.pl/
ul. Przejazd 3, Wołomin, tel. 22 252 37 96 
Dowóz.

Manufaktura wypieków 
Caffe Carino Wołomin
http://caffecarino.pl/
ul. Długa 39, Wołomin, tel. 790 775 523
Ciasta oraz torty na zamówienie z dostawą do 
domu. Także bezglutenowe, bez laktozy, jajek, 
dla diabetyków.

Obiadek na Patelni
https://obiadeknapatelni.eatbu.com/
ul. Moniuszki 4a, Wołomin, tel. 512 925 046
Dowóz.

Pobite Talerze
http://pobitetalerze.pl/
ul. Warszawska 21, Wołomin, tel. 795 408 464
Dostawa – do 30 zł na terenie Wołomina – 5 zł, 
powyżej 30 zł dostawa na terenie Wołomina gratis.

Pizza House
https://tiny.pl/7h5pv
ul. Legionów 58, Wołomin, tel. 665 360 364
Odbiór osobisty lub dostawa.

Pizzeria BIESIADOWO
https://biesiadowo.pl/z-wolomin-sportowa
ul. Sportowa 10, Wołomin, tel. 22 559 92 72
Odbiór osobisty lub dostawa.

Pizzeria DaGrasso
https://www.dagrasso.pl/
ul. Kościelna 10, Wołomin, tel. 534 888 777
Dostawa.

Pizzeria Telepizza
https://www.telepizza.pl/
ul. Wileńska 51, Wołomin, tel. 22 773 20 61
Odbiór osobisty lub dostawa.

Pizzeria Wakacje na Południu
http://wakacjenapoludniu.pl/
ul. Prądzyńskiego 2, Wołomin, tel. 531 531 727
Odbiór osobisty lub dostawa.

Pracownia tortów artystycznych Tamiza
https://www.facebook.com/pracowniatortowtamiza/
tel. 500 832 120
Dowóz za darmo na terenie Wołomina i Kobyłki 
(minimalny koszt zamówienia 20 zł) 

Sapa Poland
https://tiny.pl/7h5ll
ul. Stary Rynek 11, Radzymin, tel. 574 880 886
Odbiór osobisty lub dostawa.

Superjedzonko Wołomin
https://superjedzonko.eatbu.com/
ul. Legionów 2, tel. 22 215 31 07
Odbiór osobisty lub dostawa.

Shanghai
http://smakiazji.com.pl/
ul. Marecka 96a, Zielonka, tel. 660 190 201
Odbiór osobisty lub dostawa.

The taste of Curry
https://tiny.pl/7h549
ul. Lipińska 15, Wołomin. Tel. 884 196 717
Dostawa do domu lub odbiór osobisty z lokalu 
w Zielonce przy ul. Wyszyńskiego 24b 

„U Barbórki” Bartłomiej Seżeń
www.ubarborki.pl
ul. Nadmeńska 27A, Kobyłka, tel. 519 425 795
Wyłącznie dowóz.

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy  
„KACPER”
https://www.facebook.com/zpckacper/
ul. Graniczna 1, Zagościniec, tel. 22 245 33 12
Odbiór osobisty.

Lista lokali oferujących  
dowóz lub odbiór osobisty

Uzupełniana na bieżąco lista dostępna jest na stronie: 
https://wolomin.org/koronawirus/
Osoby chcące zgłosić swój lokal proszone są  
o wysłanie wiadomości na adres: redakcja@wolomin.org.pl
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Artykuły przemysłowe:
Aga-Flora
https://sklep.agaflora.pl/
Lipiny Kąty 42, 05-200 Wołomin, 
tel. 601 732 648
Nawozy, ziemia, rośliny itp, z transportem.

Brafitteria
ul. Kościelna 9, Wołomin
tel. 22 787 26 30, 510 044 648
Sklep jest otwierany dla klientów po 
uprzednim kontakcie. Dostępność towaru 
jest sprawdzana na odległość, po potwier-
dzeniu można umówić się na odbiór.

Filcove
https://www.facebook.com/shop.filcove/ 
tel. 507 159 003
Ręcznie robione zabawki dla maluchów, 
dowóz na terenie Wołomina i okolic gratis.

Świat Rowerów i Nart
https://swiatrowerow.com.pl/
ul. Wiśniowa 3, Wołomin, tel. 534 666 700
Przez sklep internetowy lub telefon można 
zamówić sprzęt z dowozem oraz serwis.

Materiały do rękodzieła Craft Style
https://www.craftstyle.pl/
oraz Papelia
https://www.papelia.pl/
dostawa: paczkomaty (zalecane w chwili 
obecnej) i kurier, płatność przelewem 
tradycyjnym i on-line; przy przesyłce  
kurierskiej płatność za pobraniem

Sklep Pol-Szkło
https://polszklo.com.pl/
ul. Ręczajska 3, Kobyłka 
tel. 533 336 620, 22 786 32 18.
Porcelana, szkło, sztućce,  
art. przetwórstwa domowego.
Paczki sa wysyłane kurierem DPD.
Płatność online lub za pobraniem.

Sklep zoologiczny Wszystko dla Pupila
https://www.wszystkodlapupila.pl/
ul. Kościelna 22, Wołomin
tel. 515 267 060
Płatność gotówką.

Zmiany 
w komunikacji 
miejskiej

Według za-
pewnień prze-
w o ź n i k ó w 
podejmowa-
ne są rów-
nież działa-
nia mające 
zapewnić po-
dróżnym bezpie-
czeństwo. Zgodnie 
z rządowymi wytycznymi 
maksymalna liczba pasażerów w pojeździe nie może prze-
kroczyć połowy liczby miejsc siedzących.

Warszawski Transport Publiczny
Od czwartku 26 marca do odwołania czynnych będzie 

9 z 22 Punktów Obsługi Pasażerów. Będą one pracowały 
w zmienionych godzinach. POP na stacji Metro Dworzec  
Wileński czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 
7:00-16:00 oraz w niedzielę w godzinach 8:00-15:00.
Wybrane linie autobusowe jeżdżą rzadziej. Dotyczy to rów-

nież linii lokalnych – L35, L36, L37 i L38, które będą kurso-
wały na podstawie specjalnych rozkładów jazdy, wyłącznie 
w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Uru-
chomiono również możliwość zawieszenia biletu zakodowa-
nego na Warszawskiej Karcie Miejskiej za pośrednictwem 
strony: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/
Wszelkiego rodzaju korespondencja tj. wnioski o wydanie 

historii do karty, reklamacje, o ile nie niosą konieczności 
dołączenia karty lub biletu, mogą być składane także dro-
gą elektroniczną. Pasażerowie mogą śledzić komunikaty na 
stronie www.wtp.waw.pl.

Koleje Mazowieckie
Ilość pociągów jest ograniczona. Na prośbę pasażerów 

w porannym szczycie komunikacyjnym zostały uruchomio-
ne dodatkowe pociągi: Tłuszcz 5:01 – Warszawa Wileńska 
5:40; Warszawa Wileńska 5:10 – Tłuszcz 5:48; Wołomin 
Słoneczna 6:58 – Warszawa Wileńska 7:21; Warszawa Wi-
leńska 7:10 – Wołomin Słoneczna 7:32.
Ze względu na wyznaczenie w pociągach tzw. stref „0”, 

podróżni proszeni są o niekierowanie się na początek i na 
koniec składów, które zostały wyłączone z użytku. Do odwo-
łania zawieszono również wydawanie przedmiotów z Punktu 
Rzeczy Znalezionych Kolei Mazowieckich. 
Podróżni, którzy rezygnują z przejazdów mogą dokonać 

zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo nie-
wykorzystanych. Zwrotów dokonuje Wydział Kontroli Do-
chodów na podstawie pisemnego wniosku przesłanego na 
adresy: 

h.kielek@mazowieckie.com.pl
a.rajtar@mazowieckie.com.pl

Formularz dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl, 
gdzie można również na bieżąco sprawdzać rozkłady jazdy.

Autobusy Stalko
Od 30 marca do odwołania autobusy linii J kursują we-

dług rozkładu weekendowego. Linia W w tygodniu kursuje 
według sobotniego rozkładu jazdy, a w soboty i niedzielę 
zgodnie ze świątecznym rozkładem.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców  
burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan czasowo zawiesza nabór 
projektów Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy na 2021r.

Społeczne Wnioski do budżetu gminy Wołomin to inicjatywa działająca podobnie jak Bu-
dżet Obywatelski. Mieszkańcy gminy na określonych regulaminem warunkach mogą wnio-
skować o zrealizowanie w ramach budżetu gminy ich autorskiego, nawet najbardziej śmia-
łego pomysłu. Warunek jest jeden – pomysł musi znaleźć poparcie wśród mieszkańców. 
W obliczu epidemii zarówno składanie wniosków jak i zdobywanie podpisów poparcia pod 
projektami wiązałoby się z ogromnym ryzykiem, na które nikt nie może pozwolić. Dlatego 
Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu naboru 
Społecznych Wniosków do Budżetu. O zmianach w harmonogramie naboru będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zakupy bez wychodzenia 
z domu

Zakupy spożywcze, materiały do rękodzieła, bielizna  
czy artykuły dla zwierząt – wiele okolicznych sklepów 
umożliwia nam zrobienie zakupów  
bez wychodzenia z domu, przez Internet lub telefon.

SPOŁECZNE WNIOSKI 
DO BUDŻETU GMINY 2021
CZASOWO ZAWIESZONE

Uzupełniana na bieżąco lista dostępna jest na stronie: https://wolomin.org/koronawirus/
Osoby chcące zgłosić swój sklep proszone są o wysłanie wiadomości na adres: 

redakcja@wolomin.org.pl

Artykuły spożywcze:
Api Market Sp. z o.o
https://apimarket.pl/
ul. Kościelna 3, 05-200 Wołomin
Zamówienia przez telefon: 22 760 80 26
Płatność: on-line

Delikatesy Emiś
https://www.delikatesyemis.pl/
ul. Żymirskiego 16a, 05-230 Kobyłka
Biuro Obsługi Klienta 666 299 666
Płatność: Kartą lub gotówką

Sklep Spożywczy Frykas
ul. Kasprzykiewicza 127, Leśniakowizna
Zamówienia telefoniczne: 509 135 052
Płatność: Przelew, BLIK, gotówka

P.H. AMD S.C. – sprzedaż mięsa i wędlin 
(minimalne zamówienie 100 zł)
ul. 1 Maja 90, Wołomin
tel. 731 279 236, 668 619 747
Płatność gotówką

W związku z epidemią koronawirusa 
i ograniczeniem ruchu pasażerów 
rozstały wprowadzone zmiany  
w rozkładach jazdy.
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