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TU MIESZKAM - Historia mojego miasta 

 

Już w XV w. powstał Wołomin. W 1454 r. na tych terenach 

stworzono wieś o tej nazwie. Właściwie do połowy XIX w. 

Wołomin nie odgrywał żadnej ważnej roli gospodarczej, istniał 

tu tylko dwór, folwark i zagrody chłopskie. Dopiero 

uruchomienie linii kolejowej warszawsko – petersburskiej oraz 

utworzenie w 1862 r. stacji kolejowej spowodowało 

dynamiczny rozwój miejscowości. W roku 1896 Henryk 

Konstanty Wojciechowski zakupił dobra wołomińskie i na ich 

części rozplanował założenia urbanistyczne przyszłego miasta 

zapisując się w historii Wołomina jako jego założyciel. To 

właśnie on opracował plan ulic, placów, rozpoczął sprzedaż 

działek budowlanych oraz stawał na czele rożnych inicjatyw 

społecznych. Prawa miejskie Wołomin uzyskał w 1919 r, 

dekretem Marszałka Piłsudskiego, tuż po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości. Okres międzywojenny to dobry czas dla 

rozwoju miasta. Rozwijał się przemysł, powstawały zakłady 

rzemieślnicze, sklepy, restauracje, hotel, kina. Działały 

organizacje społeczne i szkoły. W 1905 roku została 

uruchomiona Huta Szkła „Wołomin”, która przyciągnęła do 

miasta setki ludzi szukających zatrudnienia.  



            

Źródła: wolomin.org , google grafika 

 

Lokalizacja 

Gmina Wołomin znajduje się w województwie Mazowieckim.  

Na terenie gminy funkcjonuje 15 sołectw i 13 osiedli.  

W 2013 roku gmina Wołomin miała obszar 62 km², co stanowi blisko 

6,5% powierzchni powiatu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KIEROWNICTWO MIASTA 

Od grudnia 2014 r. Burmistrzem Wołomina jest Elżbieta Radwan 

Dariusz Szymanowski 

Zastępca Burmistrza Wołomina 

Łukasz Marek 

Zastępca Burmistrza Wołomina 

Małgorzata Izdebska 

Sekretarz Gminy 

Bożena Wielgolaska 

Skarbnik Gminy 

 

Według danych na 31 grudnia 2017 r. gmina liczyła 51 825 

mieszkańców. Powierzchnia gminy to 62 km2 

 

OSTATNIE INWESTYCJE NA TERENIE WOŁOMINA I GMINY; 

1. Budowa ulicy Zielonej . Łączna wartość: prawie 11,8 mln zł 

2.Nowa siedziba Przedszkola nr 6 „Bajka”. 

 Łączna wartość: prawie 7,7 mln zł 

3.Parking P&R na ulicy Przytorowej w Duczkach. Łączna wartość: 

prawie 800 tys. zł  

4.Przebudowa ulicy Kurkowej. Łączna wartość: prawie 2,9 mln zł 

5.Parkuj i jedź przy ulicy Piłsudskiego. Wartość; 0,5 mln  zł 

6. Chodnik przy ulicy Szkolnej w Zagościńcu. Wartość; 267 570 zł 

7.Rozbudowa drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 634 do ronda 

w Majdanie. Gmina Wołomin dołożyła 566 tys. zł 



8. Doposażenie i modernizacja 22 instalacji (place zabaw i  Street 

Workout). Łączna wartość: 550 tys. zł  

 

 

Zabytki Wołomina:  

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej z lat 1908–1927, zniszczony 

w 1944, odbudowany w latach 1950–1953 przy ulicy Kościelna 54.  

 

 

-3 mogiły wojenne 1939–45, na cmentarzu 1378  

-Willa „Laurentium” z ogrodem, na ul. Nagórna 2  

-Dom Nałkowskich z ogrodem, siedziba Muzeum im. Zofii  

i Wacława Nałkowskich na ulicy Nałkowskiego 17  

-Dom drewniany „Rohnówka” („Dom pod Akacjami”) z 1883   

na ulicy Wąska 5 

 



Wpisane do ewidencji zabytków województwa 

mazowieckiego:  

- Cmentarz żydowski z II poł. XIX w., ul.Andersa Kresowa  

-Dom ok. 1932, ul.Laskowa 7  

-Dom ok. 1900, ul. Piłsudskiego 8  

-Kamienica z XIX/XX w., ul.Warszawska 23  

-Kamienica z 1908, ul.Warszawska 24  

-Kamienica z 1909, ul.Warszawska 26  

-Kamienica Chmielewskich z 1907-1913, Warszawska 28   

-Kamienica z I ćw. XX w., ul. Warszawska 6  

-Kamienica z 1905, ul. Wileńska 32  

-Wiata peronowa z 1952[16]   

 

Kultura   

-Miejski Dom Kultury przy ulicy Mariańskiej  

 

 



-Wirtualny Wołomin – portal traktujący o sprawach 

społecznych i kulturalnych  

-Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej   

-Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich  

-Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości Fabryczka.  

 


