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Na półmetku 
krótka rozmowa 
z burmistrz Elżbietą Radwan
Pani Burmistrz, za 

nami już dwa lata Pani 
kadencji…
To prawda. Dwa lata 

pracy dla naszego Wo-
łomina to piękny czas, 
ale też zawrotne niekiedy 
tempo. W tym numerze 
informatora podsumowu-
jemy to, co udało się zro-
bić – mamy sukcesy.

Ale są też problemy. 
Sprawa tzw. RIPOKa, 
czy bardziej ogólnie 
Miejskiego Zakładu 
Oczyszczania jest wciąż 
otwarta i budzi ogromne 
emocje… Jest też „afera 
internetowa”.
Trudno się dziwić. Inwe-

stycja w Starych Lipinach 
to skandal! Nieprofesjo-
nalnie zaplano-
wany i prowa-
dzony projekt 
wpędził MZO w 
kłopoty. Podob-
nie projekt inter-
netowy, który też 
odziedziczyłam 
po moim po-
przedniku.

No dobrze, ale czy 
ktoś poniesie konse-
kwencje?
Osoby za to odpowie-

dzialne zostały odsunię-
te, więc w pewnym sen-
sie już się to stało. Teraz 
próbują się wybielać, co 
w sumie jest zrozumiałe 
– nie spodziewam się po 
nich odwagi cywilnej. Ale 

poczekajmy do wyników 
audytu budowlanego, to 
już kwestia dni. Komplet 
dokumentów pozwoli nam 
podjąć dalsze kroki i wte-
dy niektórym „łyso” może 
się zrobić…

Co Pani ma na myśli?
Niestety nie da się przy 

pomocy czarodziejskiej 
różdżki błyskawicznie 
zneutralizować wielo-
miesięcznych, a nawet 
wieloletnich błędów i za-
niechań. Wyjaśnianie i na-
prawianie trwa często dłu-
żej niż psucie. Nie wszyscy 
moi współpracownicy się 
sprawdzili, ale nie mam 
problemu z podejmowa-
niem decyzji, również ka-
drowych.

A co z Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 
w Ossowie? Uda się je 
wybudować?
To jest i było zada-

nie dla rządu i budżetu 
państwa. Wołomin musi 
robić wszystko, aby 
o tym przypominać. Te-
raz czas na decyzje 
władz państwowych. 
Zobaczymy.

Czy osoby poszko-
dowane przez SKOK 
Wołomin doczekają się 
pomocy?
W tej sprawie wysto-

sowałam list do premier 
Beaty Szydło. Prawni-
cy urzędu już udzielają 
wsparcia.

Czy Wołomin zostanie 
przyłączony do War-
szawy?
Rzeczywiście „wiel-

ka polityka” puka do 
drzwi Wołomina. W la-
tach 2010–2014 gmina 
Wołomin była miejscem 
pracy dla całej rzeszy 
działaczy partii rządzą-
cej, którzy teraz zajmują 
eksponowane stanowi-
ska państwowe, również 

są parlamenta-
rzystami. Czy 
wynika z tego 
jakaś korzyść 
dla Wołomi-
na? Sprawa 
z Muzeum Bi-
twy Warszaw-
skiej pokazuje, 
że niespecjal-

nie. Teraz wracamy na 
czołówki gazet w kontek-
ście kolejnych wyborów 
samorządowych i planów 
mieszania w ordynacji 
wyborczej, podziale te-
rytorialnym itd. Poseł Ja-
cek Sasin – szef komisji 
fi nansów publicznych, 
która opowiedziała się 
przeciw pieniądzom na 
muzeum w Ossowie – 

w „Fakcie” przekonuje, 
że połączenie Wołomina 
z Warszawą pozwoli na 
„sensowne prowadzenie 
inwestycji, w tym kana-
lizacyjnych i wodocią-
gowych”. Wołomińskie 
PWiK, zarządzane przez 
Pawła Solisa, doskona-
le działa bez rad posła 
Sasina. 

Poseł Uściński z PiS 
publicznie ogłasza, że 
w wołomińskim urzę-
dzie działa gabinet taro-
ta i wróżbiarstwa, były 
burmistrz Madziar dru-
kuje ulotki straszące li-
kwidacją MZO i wręcza 
partyjnym działaczom 
dyplomy za „narażanie 
się na szykany ze stro-
ny władz Wołomina”, 
a w sąsiadującym Sta-
rostwie Powiatowym 
szykowane są kolejne 
przewroty. Nie przeszka-
dza Pani taka presja?
Przede wszystkim robię 

swoje. Bardzo poważnie 
traktuję zobowiązanie wy-
nikające z zaufania, jakim 
obdarzyła mnie większość 
mieszkańców Wołomina. 
Czuję się burmistrzem 

wszystkich, również tych, 
którzy głosowali na in-
nych kandydatów lub nie 
wzięli udziału w wyborach. 
Z mojej czteroletniej pra-
cy zdam sprawozdanie 
w kolejnej kampanii. Nie 
ma mojej zgody na polity-
kierstwo – samorząd ma 
wystarczająco dużo bieżą-
cej pracy. Zawsze chętnie 
rozmawiam o sprawach 
programowych i wspieram 
dobre pomysły, nie będę 
pomagać w walce o stołki.

A internetowy hejt… 
jak Pani sobie z tym 
radzi?
Przestałam się przejmo-

wać. Szkoda czasu na 
czytanie, a tym bardziej 
wchodzenie w polemikę. 
To walka z wiatrakami. 
Wróciłam natomiast do 
regularnego blogowania 
o sprawach Wołomina, 
ale nie tylko. Zapraszam 
na RadwanEla.pl! Pozdra-
wiam serdecznie wszyst-
kich Czytelników „Nasze-
go Wołomina”!

W wywiadzie wykorzystano 
pytania mieszkańców w ostat-
nim czasie najczęściej kiero-
wane do burmistrz Wołomina.

„Przede wszystkim robię swoje. 
Bardzo poważnie traktuję zobowiązanie 

wynikające z zaufania, 
jakim obdarzyła mnie większość 

mieszkańców Wołomina.”
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Plan odnowy Wołomina
prawie gotowy
Proces konsultacji społecznych nad Programem Rewitalizacji do 
roku 2030 zakończył się 20 stycznia. Niedługo rozpocznie się 
etap rewitalizacji Centrum Wołomina.
Nowe miejsca aktyw-

nego relaksu, dofi nan-
sowania na oddolne ini-
cjatywy mieszkańców, 
udogodnienia dla przed-
siębiorców, wsparcie rad 
osiedlowych, inwestycje 
miejskie – to tylko niektó-
re działania, które uzgod-
niono w ramach prac nad 
dokumentem. Gminny 
Program Rewitalizacji to 
gotowy zbiór pomysłów, 
narzędzi i działań, których 
cel jest jeden: Zmienić 
Centrum Wołomina 
w atrakcyjne i dobre 
miejsce do mieszkania, 
robienia zakupów, spę-
dzania czasu wolnego 
i prowadzenia biznesu.
Szczególny nacisk po-

łożony jest na wsparcie 
działań społecznych i in-
westycyjnych w centrum 
miasta,  ograniczonym 
ulicami Lipińską, Sikor-
skiego, Wileńską, Żelazną 
(od ul. 6 Września) i Prze-
jazd. Centrum ma stać się 
wizytówką miasta, gdzie 
będzie można aktywnie 
odpocząć oraz skorzystać 
z bogatej oferty kultural-
nej oraz usługowej.

Odnowa Wołomina to 
ponad 40 rozwiązań na 
rzecz poprawy funkcjono-
wania naszego miasta – 
ulic, chodników, terenów 
zielonych, ale również ak-
cji społecznych, remon-
tów – tworzenia nowej  
i spójnej jakości w prze-
strzeni miejskiej. W pro-
jekty zaangażowani będą 
nie tylko urzędnicy – to 
przede wszystkim miesz-
kańcy mają kreować 
swoje najbliższe sąsiedz-
two. Gmina dostarczy im 
środki i wsparcie tech-
niczne, nie krępując wizji 
oraz potrzeb.
Na najbliższej sesji pla-

nowane jest uchwalenie 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Projekt do-
stępny jest na stronie: 
www.wolomin.org w za-
kładce Rewitalizacja 
we wpisie „Zapraszamy 
do konsultacji projektu 
gminnego programu re-
witalizacji”.
Przykładowe działa-

nia, które zaplanowano 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji: 

•  aktywizacja rad osie-
dlowych;

•  mikrogranty na ob-
szarze rewitalizacji dla 
organizacji pozarządo-
wych;

•  preferencje dla okre-
ślonych branż;

•  stworzenie ulic „uspo-
kojonego” ruchu (typu 
woonerf);

•  „program ławka” – stwo-
rzenie różnorodnych 
miejsc do siedzenia;

•  Skwer Okrzei/Rampa 
(teren przy ulicy Żela-
znej – od ul. Legionów 
do ul. 6 Września);

•  Skwer Piłsudskiego 
(teren przy ulicy War-
szawskiej);

•  ożywienie Placu 
3 Maja;

•  Centrum Aktywności 
– (zagospodarowanie 
budynku starej elek-
trowni przy ul. Daszyń-
skiego 3 na Centrum 
Aktywności i Biuro Ba-
dań nad Historią Mia-
sta Wołomin).

Łukasz Marek
Pełnomocnik Burmistrza 

Wołomina ds. Dostępności, 
Cyfryzacji i Pol. Senioralnej

Bezpłatny odbiór azbestu
Chcesz pozbyć się toksycznego azbestu? Masz szansę zrobić 
to całkowicie bezkosztowo. DO 10 LUTEGO PRZYJMUJEMY 
WNIOSKI NA BEZPŁATNY ODBIÓR.

Osoby zainteresowane 
skorzystaniem z bezpłat-
nego odbioru azbestu 
proszone są o wypełnie-
nie wniosku, który znajdu-
je się na stronie www.czy-
stywolomin.pl w zakładce 

„Wnioski i Formularze”. 
Można go również otrzy-
mać w Urzędzie Miejskim 
w Biurze Obsługi Miesz-
kańca lub w Wydziale 
Ochrony Środowiska 
p. 304). Wniosek wraz 

z wymaganymi załącz-
nikami należy złożyć 
w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 lutego 
2017 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Wołomi-
nie przy ul. Ogrodowej 4.

Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie (miesięcznik) ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

Redaktor naczelny: Małgorzata Izdebska

Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o.
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Sprawozdanie 
z dwóch lat kadencji

Wołomin

17 
mln
zł

25 
mln
zł

2015 r. 2016 r.

wzrost o 47%

Zwiększenie wydatków
na cele inwestycyjne

Z mieszkańcami

Budżet Obywatelski
2016 − 12 projektów zrealizowanych 
na łączna kwotę 1 030 000 zł
2017 − 22 projekty w trakcie realizacji

Konsultacje społeczne
w sprawie przyszłości
wysypiska w Lipinach Starych

 Gminny projekt rewitalizacji
 Spotkania burmistrz Wołomina

    z mieszkańcami w każdy poniedziałek
 Centralny Rejestr Umów
 Wydłużenie godzin pracy Urzędu
 Nagrywanie i transmisje na żywo 

    sesji Rady Miejskiej

Zabawa i rekreacja

W 2016 roku
doposażono i zmodernizowano

22 instalacje 
(place zabaw i Street Workout)

łączna wartość

550 000,00 zł

Było wspólne kolędo-
wanie, jasełka przygo-
towane przez bielanki 
z parafi i Matki Bożej 
Królowej Polski oraz roz-
grzewająca herbata.
Inicjatorem i organi-

WOŚP Duczki – 100 000 zł
WOŚP Wołomin – 86 000 zł
Zespół Szkół Nr 2 – 18 000 zł

Barwny i rozśpiewany Orszak Trzech Króli przeszedł 6 stycznia 
ulicami Wołomina. Wydarzenie odbyło się w naszym mieście już 
po raz drugi. Mimo siarczystego mrozu mieszkańcy licznie przy-
byli na uroczystość i towarzyszyli Trzem Królom w korowodzie. 

zatorem Orszaku była 
parafi a Matki Bożej 
Królowej Polski, a ko-
ordynatorem ks. Rafał 
Jabłkowski. W organiza-
cję włączyły się również 
władze miasta, MDK, 

Caritas, OSP Wołomin, 
wołomińskie szkoły, 
a patronat nad wydarze-
niem objął JE. Bp Marek 
Solarczyk.

Do zobaczenia za rok!

Było bardzo mroźno,Było bardzo mroźno,  
ale głośno i radośnieale głośno i radośnie

Wołomin ma wielkie serce
Podczas tegorocznego 25. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy sztaby w gminie Wołomin zebrały łącznie rekor-
dową kwotę 204 000 zł! To najlepszy wynik w całym powiecie. 
Jesteśmy wielcy! 

zł
zł

00 ł
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Tylko w dwóch 
miastach w Polsce

Konkurs robotyki First Lego League Europa Centralna 
w Wołominie

Wołomin jest jednym z dwóch miast w Polsce, w którym odbywa 
się konkurs robotyki First Lego League, ogólnoświatowa 
impreza ciesząca się dużym zainteresowaniem. 14 stycznia 
w Zespole Szkół nr 2 przy Al. Armii Krajowej po raz pierwszy 
w Wołominie mogliśmy obejrzeć konkurs robotyki FLL pod 
patronatem Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan.

W Polsce odbyły się tyl-
ko dwa takie konkursy: 
w Wołominie i w Pozna-
niu. Turnieje w Polsce 
organizują PozRobot 
i Akces Edukacja (wyłącz-
ny przedstawiciel LEGO 
EDUCATION na Polskę). 
Głównym organizatorem 
w Europie Centralnej 
(w naszej klasyfi kacji) jest 
fi rma Hands on Technolo-
gy z Niemiec.

Co to jest First Lego 
League i jakie niesie 
wartości? 
To program stworzony 

przez prezesa fi rmy First 
i jednocześnie właścicie-
la fi rmy LEGO. Pierwszy 
konkurs pilotażowy odbył 
się w 1998 roku w Sta-
nach Zjednoczonych. Pro-
gram obejmuje 88 krajów 
i bierze w nim udział oko-
ło 280 tysięcy uczestni-
ków. W samej Europie 
Centralnej to 7 krajów, 63 
regiony, 860 drużyn. Co 
roku na koniec sierpnia 
ogłaszane jest nowe wy-
zwanie. W tym roku było 
to ANIMAL ALLIES, czy-
li relacje między ludźmi 
i zwierzętami. Zadaniem 
dzieci jest zbudowanie 
autonomicznego robota 
na bazie klocków LEGO 

MINDSTORMS, zaprogra-
mowanie go i zaprezento-
wanie na konkursie, który 
składa się z czterech ka-
tegorii:
Robot Design (budowa 

i programowanie robota), 
gdzie oceniana jest kon-
strukcja i innowacyjne 
rozwiązania przy budowie 
i programowaniu robota;
Projekt Badawczy 

– dzieci przygotowują 
projekt związany z wy-
zwaniem i przedstawiają 
go sędziom w czasie nie 
przekraczającym 5 minut;
Praca zespołowa – sę-

dziowie oceniają drużynę 
jako zgrany zespół, któ-
rego wszyscy członkowie 
w równym stopniu uczest-
niczą w pracach.
Robot Game – naj-

bardziej widowiskowa 
kategoria dla widzów. 
Odpowiednio zaprogra-
mowany robot musi wy-
konać jak najwięcej za-
dań na macie turniejowej. 
Na całym świecie turniej 
FLL ma takie same za-
sady i maty przejazdowe 
są identyczne. 
Maksymalnie można 

uzyskać łącznie 200 
punktów. Drużyna z naj-
lepszym wynikiem prze-
chodzi do półfi nału, któ-

ry w tym roku odbywa 
się na Węgrzech. Jeżeli 
zajmie tam co najmniej 
3 miejsce, pojedzie na 
fi nał do Niemiec. Później 
to już tylko Mistrzostwa 
Świata w Stanach Zjed-
noczonych lub otwarte Mi-
strzostwa Europy w Danii.
Na konkurs w Wołomi-

nie przyjechało 10 zespo-
łów z całej Polski. Woło-
min reprezentowały dwie 
drużyny Zespołu Szkół 
nr 2 i drużyna z Zespołu 
Szkół w Czarnej (zasilona 
przez uczniów ZS nr 5 
i SP w Turzu). Naszą naj-
lepszą drużyną okazał się 
„STORM 05-200” z Ze-
społu Szkół nr 2. Zespół 
zdobył 3 miejsce w ogól-
nej klasyfi kacji. Druga 
drużyna „STORM 2 05-
200” zdobyła 6 miejsce 
w klasyfi kacji ogólnej. To 
wielki sukces, ponieważ 
większość dzieci uczest-
niczyła w takim konkur-
sie po raz pierwszy. Jako 
organizatorzy dostaliśmy 
bardzo dobre oceny od 
PozRobot i Hands on 
Technology. 
Do zobaczenia w przy-

szłym roku!

oprac. Rafał Kacpura
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Sprawozdanie 
z dwóch lat kadencji

Wołomin

zainwestowaliśmy ponad

13,5 mln zł
Rozbudowa szkoły oraz budowa 
sali sportowej w Czarnej

Rozbudowa SP nr 3 w Wołominie
oraz budowa sali gimnastycznej

Rewitalizacja boiska sportowego 
przy I LO im. W. Nałkowskiego 
przy ul. Sasina w Wołominie

Dla dzieci

Sprawna realizacja programu

500+ wypłata świadczeń 

dla 5 999 dzieci

Szkoła rodzenia
Rodzicielskie ABC

Szczepienia
przeciwko grypie
dla osób powyżej
65. roku życia

Szczepienia przeciwko 
meningokokom typu C
młodzieży rocznik 2002

40 osób
10 000 zł

1420 osób 
45 450 zł

257 osób
26 877 zł

Pilotażowe 
przesiewowe
badanie USG
małych brzuszków

100 dzieci
9 500 zł

Dla zdrowia

Dla pasażera

Wspólny bilet 
utrzymany na kolejne lata 

4 linie autobusowe 
na terenie całej gminy 
honorujące bilety ZTM

Szkolny bus 
dla dzieci w Mostówce, Majdanie, 
Cięciwie i Leśniakowiźnie

6,4 miliona
na światłowody w mieście
Gmina Wołomin i Orange Polska podpisały porozumienie 
o współpracy dotyczącej rozwoju sieci światłowodowej w Woło-
minie. Orange Polska zbuduje w naszym mieście sieć szybkiego 
światłowodowego internetu. W jej zasięgu ma się znaleźć ponad 
7 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość 
do końca tego roku. Operator planuje przeznaczyć na inwestycje 
w mieście do 6,4 mln zł.

Porozumienie między 
zarządem Orange Polska, 
a władzami Wołomina ma 
na celu stworzenie przy-
jaznych warunków dla 
inwestycji w rozwój sieci 
superszybkiego internetu 
w mieście. To kolejny przy-
kład dobrej współpracy 
z inwestorem. Podobne 
porozumienia udało się 
podpisać tylko 18 mia-
stom w całym kraju. 
Światłowód doprowa-

dzony bezpośrednio do 
domu lub biura użytkow-
nika, pozwala na przesy-
łanie danych z ogromną 
prędkością. Daje osobom, 
które z niego korzystają 
ogromne możliwości oso-
bistego rozwoju, kształ-
cenia, pracy, rozrywki 
i realizowania swoich pa-
sji bez względu na miej-
sce zamieszkania. 
Inwestycja w Wołominie 

to element realizowane-

go przez Orange Polska 
programu inwestycji świa-
tłowodowych – jednego 
z najbardziej ambitnych 
w historii fi rmy. Orange bu-
duje obecnie sieć światło-
wodową w 26 miastach, 
a wkrótce rozpocznie pra-
ce w 33 kolejnych. Już 
teraz dostęp do ultraszyb-
kiego internetu światłowo-
dowego, o prędkości na-
wet 600 Mb/s ma ponad 
1,5 milion gospodarstw 
domowych. W przyszłym 
roku będzie ich 3,5 mi-
liona. To jedna czwarta 

wszystkich gospodarstw 
domowych w Polsce. 
Skala projektu światło-

wodowego realizowanego 
na naszym terenie spra-
wia, że będzie on miał 
istotny wpływ na sytuację 
społeczno-ekonomiczną 
całej gminy w najbliższych 
latach. W krótkim okresie 
poprzez wzrost produkcji, 
konsumpcji, zatrudnienia 
czy wpływów do budże-
tu, a w dłuższym – przez 
zwiększenie potencjału 
rozwojowego.

Deklarację chęci przystąpienia 
do projektu znajdziesz, wypełnisz 
i przekażesz do Orange w nastę-
pujących miejscach:
•  Urząd Miejski w Wołominie, 

ul. Ogrodowa 4
- przy głównym wejściu
- w Biurze Obsługi Mieszkańca

•  Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Huragan”, ul. Janusza Korsaka 4

•  Pływalnia – OSiR, ul. Janusza 
Korsaka 4

•  Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Wileńska 32, w bibliotece dla 
dorosłych

•  Miejski Dom Kultury w Wołominie, 
ul. Mariańska 7, przy szatni

•  Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wołominie, Aleja Armii Krajowej 34

•  Szpital Powiatowy w Wołominie, 
ul. Gdyńska 1/3

•  fi lia Miejskiej Biblioteki Publicznej na 
os. Niepodległości, ul. Kazimierza 
Wielkiego 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, 
że prowadzi zbiórkę odzieży i mebli dla rodzin potrzebujących.że prowadzi zbiórkę odzieży i mebli dla rodzin potrzebujących.

Osoby chcące przekazać w/w rzeczy proszone są o kontakt Osoby chcące przekazać w/w rzeczy proszone są o kontakt 
z sekretariatem OPS pod nr tel. 22 787 27 01 wew. 321 z sekretariatem OPS pod nr tel. 22 787 27 01 wew. 321 

w godzinach 8.00-16.00.w godzinach 8.00-16.00.

Podziel się z potrzebującymiPodziel się z potrzebującymi
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Od stycznia br. Elżbieta Radwan na blogu RadwanEla.pl 
publikuje teksty dotyczące Wołomina i spraw ogólnopolskich. 
Zapraszamy do śledzenia wpisów, poniżej publikując fragment 
jednego z pierwszych tekstów.

(…) Pomysł, by sprawo-
wanie mandatu wójta, 
burmistrza czy prezyden-
ta miasta ograniczyć do 
dwóch kadencji nie jest 
nowy, ale zyskuje w ostat-
nim czasie coraz więcej 
zwolenników. Dołączył do 
nich również prezes Pra-
wa i Sprawiedliwości Ja-
rosław Kaczyński, który 
taką zmianę chce wpro-
wadzić szybko i z natych-
miastową skutecznością. 
Co prawda Kaczyński za-
strzega, że „jest sprawą 
Trybunału Konstytucyjne-
go orzec, czy to jest do-
puszczalne”, ale scena-
riusz, w którym włodarze 
urzędujący od dwóch ka-
dencji lub dłużej nie będą 
mogli wystartować w wy-
borach samorządowych 

za dwa lata jest prawdo-
podobny. W ten sposób 
rządząca partia systemo-
wo mogłaby wyelimino-
wać z rywalizacji o fotele 
szefów miast znaczącą 
część doświadczonych 
samorządowców – polity-
ków z krwi i kości, którzy 
jednak swoją aktywność 
skupiają głównie na spra-
wach lokalnych.
(…) Jeżeli na jesieni 

2018 roku wielu doświad-
czonych prezydentów, 
burmistrzów i wójtów 
– ludzi sukcesu, którzy 
sprawdzili się zarówno 
w pracy na rzecz swo-
ich społeczności, jak 
i zyskali rozgłos i uznanie 
– zakończy swoją drogę 
w samorządzie, mogą 
pokusić się o wejście na 

inny poziom aktywności 
publicznej. Wyzwaniem, 
z którym mogą się zmie-
rzyć będą wybory par-
lamentarne w kolejnym 
roku. I mogą zrobić to 
znacznie mądrzej i lepiej, 
niż w roku 2011, wyciąga-
jąc wnioski z fi aska pro-
jektu Unii Prezydentów 
– Obywatele do Senatu 
(UP-OdS).
Paradoksalnie Jarosław 

Kaczyński, chcąc wyeli-
minować samorządo-
wych liderów z wyborczej 
rywalizacji, może bardzo 
pomóc w konsolidacji 
i wzmocnieniu kadrowym 
sił opozycyjnych wobec 
jego obozu politycznego.

Pełny tekst wpisu 
znajdziesz na RadwanEla.pl

Kadencyjność w samorządzie pomoże lepszej zmianie w 2019 roku?

Grota solna już w marcu
Już w pierwszej połowie marca planowane jest ofi cjalne urucho-
mienie groty solnej i sauny parowej na wołomińskim basenie. 
W pomieszczeniach odnowy biologicznej mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z groty solnej, dwóch saun suchych, sauny parowej 
i dodatkowo szatni rodzinnej.

Wykonawca, zgodnie 
z umową, ma zakończyć 
prace do 24 lutego. W trak-
cie robót rozbiórkowych 
i adaptacyjnych, m. in. po 
demontażu posadzek ce-
ramicznych, które wykryto 
nieszczelności, które wy-
wołały konieczność wyko-
nania dodatkowych prac 
związanych z izolacją. To 
wpłynęło na przesunięcie 
terminu, zakończenia ro-
bót, pierwotnie planowa-
nego na początek roku. 
Wykonanie przebudowy 
istniejącego obiektu, przy 
jednoczesnym zachowa-
niu ciągłości pracy pływal-
ni, okazało się niełatwym 
wyzwaniem.

Szczegółowy zakres ro-
bót przewidywał oprócz 
przebudowy układu 
ścian i montażu nowych 
elementów, liczne robo-
ty rozbiórkowe okładzin 
ściennych i podłogo-
wych, przebudowę wielu 
wewnętrznych instalacji 
technicznych oraz wy-
konanie nowych spe-
cyfi cznych dla danego 
środowiska izolacji prze-
ciwwodnych szlamowych. 
Po zdjęciu okładzin ce-
ramicznych i warstw po-
sadzkowych stwierdzono, 
że w celu prawidłowej re-
alizacji izolacji posadzek, 
konieczne jest wykonanie 
dodatkowej izolacji na 

styku z pomieszczeniami 
mokrymi poza obrysem 
odnowy biologicznej oraz 
skucie i usunięcie łącz-
nie z istniejącą izolacją 
pierścienia zewnętrzne-
go znajdującego się wo-
kół koryta odpływowego 
basenu schładzającego. 
Wykonano m. in. dodat-
kowe przewierty basenu 
schładzającego w celu 
obniżenia poziomu lu-
stra wody do poziomu 
posadzki pomieszczenia. 
W konsekwencji prace 
wpłyną na lepszą eksplo-
atację obiektu.

Wydział Inwestycji UM
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Sprawozdanie 
z dwóch lat kadencji

Wołomin

Dla Seniorów

Senior Wigor
Dom Dziennego Pobytu
dla osób starszych, 
na który pozyskaliśmy 
dofinansowanie zewnętrzne
319 tys. zł

Koperta Życia
2000 szt. wydanych kopert
do końca 2016 roku

Karta Seniora
3000 wydanych kart 
(do końca 2016 r.) 
uprawniających osoby
powyżej 60 roku życia
do zniżek na terenie gminy

Bezpiecznie

Dofinansowanie 
samochodów strażackich 
dla OSP Wołomin 368 tys. zł 
i OSP Ossów 300 tys. zł

Przekazaliśmy 50 tys. zł 
na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej
na dofinansowanie zakupu 
sprzętu specjalistycznego

Przekazaliśmy 50 tys. zł 
na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Stołecznej Policji
na dofinansowanie zakupu 
dwóch radiowozów dla KPP w Wołominie

Środki zewnętrzne 
pozyskane na rozwój gminy

W samym 2016 roku 
uzyskano dofinansowanie 
większe niż w poprzednich 
3 latach łącznie.

3,6
mln
zł

9,2
mln
zł

2015 r. 2016 r.

Dziki wyszły na ulice
Co zrobić gdy spotkamy dzika? To sytuacja coraz częstsza 
w gminie Wołomin. Czy wiemy jak się zachować?
Rozwój cywilizacyjny 

powoduje przyspiesze-
nie niekorzystnych zmian 
środowiska naturalnego 
i zaburzenia funkcjono-
wania populacji dzikich 
zwierząt. Zmiany zacho-
wania się zwierząt prowa-
dzą do dostosowywania 
i przyzwyczajania do no-

wych warunków, a przez 
to uodparniania na sku-
teczne dotychczas środki 
odstraszające. Dziki za-
siedlają obszary o dużej 
lesistości, gdzie znajduje 
pokarm oraz schronienie. 
Idealnym siedliskiem dla 
niego są lasy liściaste 
i lasy mieszane, jednak 

coraz częściej można 
je spotkać w mieście 
w pobliżu siedzib ludz-
kich. W sytuacji spotkania 
na swojej drodze dzika, 
apelujemy o zachowa-
nie spokoju i ostrożno-
ści oraz stosowanie się 
do zaleceń zawartych 
w treści poniższej ulotki.

Nowe przystanki na trasie 
linii L35, L37 i L40
Od 30 stycznia 2017 r. 

funkcjonują nowe przy-
stanki na trasie linii L35 
w Starym Grabiu (STA-
RE GRABIE-SZKOŁA 02 
oraz STARE GRABIE II 

01) oraz na trasie linii L37 
w Leśniakowiźnie (LE-
ŚNIAKOWIZNA II 01 i 02). 
W Wołominie na trasie linii 
L40 uruchomiono nowy 
przystanek w kierunku Pu-

stelnika (OS. NAFTA 01). 
Dotychczasowy przysta-
nek SŁAWEK zmienił na-
zwę na OS. NAFTA.
Szczegóły zmian na stro-

nie: www.ztm.waw.pl
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Co dalej z Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 roku w Ossowie?
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan dokonała podsumowania tematu w formie listu otwartego do senatora PiS 
prof. Jana Żaryna. Fragmenty listu publikujemy poniżej. Jego pełny tekst znajduje się na blogu RadwanEla.pl.

Szanowny Panie 
Senatorze,
(…) Cieszę się, że spra-

wa godnego upamięt-
nienia zwycięstwa 1920 
roku jest dla Pana ważna. 
Jako burmistrz Wołomina 
– gminy, na terenie której 
leży Ossów – czuję się 
zobowiązana, by niektóre 
podniesione przez Pana 
wątki rozwinąć i wyjaśnić. 
Dla lepszej czytelności 
pozwolę sobie komento-
wane wypowiedzi przy-
toczyć. Proszę wybaczyć 
obszerność odpowiedzi, 
ale sprawa jest szczegól-
nej wagi i w mojej oce-
nie zasługuje na rzetelną 
analizę.
Już na początku wywia-

du stwierdza Pan Senator:
(…) muzeum w Osso-

wie, którego inicjatorem, 
patrząc z mojej perspek-
tywy był pan Ryszard 
Madziar, a szczególnie 
pan Maksym Gołoś (…)
Panie Senatorze, po-

mysł utworzenia mu-
zeum w Ossowie ma 
znacznie dłuższą historię 
i sięga kadencji burmi-
strza Jerzego Mikulskie-
go (2006–2010), który 
we współpracy z uzna-
nym architektem Mirosła-
wem Nizio przedstawił 
wizję budowy muzeum 
nowoczesnego, wpisa-
nego w park kulturowy, 
jako część „ogólnopol-
skiego programu, który 
upamiętni wydarzenia 
wojny polsko-bolszewic-
kiej i zwycięstwo Polski 
w 1920 roku” włączają-
cego inne miasta.
W kadencji burmistrza 

Madziara z projektu zre-
zygnowano, ofi cjalnie tłu-
macząc się ogromnymi 
kosztami, zlecając wyko-
nanie kolejnej koncepcji. 
Architekt Mirosław Nizio 
wówczas tak komentował 
decyzję urzędników:

„Kilka lat temu władze 
gminy Wołomin zapro-
siły pracownię architek-
toniczną Nizio Design 
International i kilka in-
nych do przygotowania 
koncepcji Muzeum. Dziś 
twierdzą, że zaaprobo-
wana koncepcja budowy 
nie zostanie zrealizowana 
„ze względu na ogrom-
ne koszty” – 100 mln 
złotych. Ta co najmniej 
bardzo nieprecyzyjna in-
formacja została podana 
przez Samorządową In-
stytucja Kultury Park Kul-
tury Ossów – Wrota Bi-
twy Warszawskiej 1920. 
Prawda jest taka, że reali-
zacja projektu Nizio De-
sign International miała 
kosztować nie 100, a 20 
milionów. Co więcej, wła-
dze przyszłego Muzeum 
argumentują, że projektu 
nie da się zrealizować ze 
względu na jego skalę 
i niemożliwość budowy 
na wcześniej planowa-
nym terenie. To kolejna 
nieścisłość. Faktycznie 
początkowo planowa-
no budynek większy 
i na innych działkach. Ale 
przecież gdyby tylko po-

proszono mnie o zmianę 
projektu, dostosowanie 
do nowych potrzeb, pod-
jąłbym się zadania.”
Obejmując urząd burmi-

strza Wołomina w grudniu 
2014 roku, odziedziczy-
łam po moim poprzed-
niku projekt budowy mu-
zeum, z wydanym przez 
starostę wołomińskiego 
pozwoleniem na budowę.  
Oczywistą oczywistością 
było dla mnie kontynu-
owanie zadania, na które 
już zostały wydane nie-
małe środki fi nansowe 
z budżetu gminy, czyli 
z kieszeni wołomińskich 
podatników. Przez kolej-
ny rok Samorządową In-
stytucją Kultury w Osso-
wie kierował pan Maksym 
Gołoś, słusznie opisany 
przez Pana Senatora jako 
„oddelegowany przez 
byłego burmistrza Wo-
łomina do tworzenia 
projektu i przygotowa-
nia wszystkich doku-
mentów dotyczących 
tego muzeum”.
Dlatego z zaskocze-

niem odebrałam pismo 
z 16.12.2016 r., podpi-
sane przez posła Piotra 

Uścińskiego (były staro-
sta wołomiński kadencji 
2010–2014) i posła Jac-
ka Sasina (były doradca 
burmistrza Wołomina 
Ryszarda Madziara i pro-
motor projektu Muzeum 
w Ossowie, w tym od-
delegowania do Ossowa 
pana Maksyma Gołosia), 
w którym uzależniają oni 
skuteczność zabiegów 
o ewentualne wsparcie 
dla budowy muzeum 
od stanu przygotowania 
procesu inwestycyjnego. 
Mamy wszak do czynie-
nia z projektem przez 
nich przygotowanym 
i zatwierdzonym do budo-
wy jeszcze w 2014 roku, 
a rozwijanym w roku 2015 
przez dyrektora Gołosia. 
Podpisu Pana Senatora 
pod tym tekstem nie ro-
zumiem, mam wrażenie 
jakiegoś nieporozumie-
nia, żeby nie powiedzieć 
dezinformacji…
(…) od samego począt-

ku stałam na stanowisku, 
że Muzeum w Ossowie 
nie może powstać z pie-
niędzy wołomińskich 
podatników. Oczywiście 
chcemy partycypować 

w jego utworzeniu i pro-
wadzeniu, ale decyzja 
o skali inwestycji zale-
ży, z mojej perspektywy, 
od Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go. Cieszę się, że rów-
nież Pan Senator tak to 
ocenia:
(…) Dobrym pomy-

słem, z mojej perspek-
tywy było to, co zrobiła 
pani Elżbieta Radwan. 
Wystąpiła do Minister-
stwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
z prośbą o wsparcie tej 
inicjatywy. (…)
(…) W listopadzie ubie-

głego roku w przestrzeni 
publicznej zaistniała in-
formacja, że Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zamierza 
przeznaczyć pół miliona 
złotych na opracowanie 
koncepcji muzeum Bitwy 
Warszawskiej w Radzymi-
nie. Tymczasem ze słów 
Pana Senatora wynika, 
że sprawa nie jest pewna.
(…) Czy w projekcie 

budżetu, nad którym 
będzie obecnie obra-
dował Senat, jest fak-
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Płacimy mniej

Obniżenie cen
 wody
 ścieków
 ciepła

Obniżka stawek podatkowych
od środków 
transportowych

Obniżka opłat
za dzierżawę

do 50%

Przystanek EKOŚWIADOMI
otwarte spotkania 
warsztatowo-wykładowe

Wołomińscy 
Odkrywcy Przyrody
pozaszkolne bezpłatne zajęcia 
przyrodnicze

Zielone Klasy

Kampania „Tworzymy 
atmosferę Wołomina”

 mamy wpływ na jakość powietrza
 promujemy właściwe metody 

    postępowania z odpadami
 zachęcamy do sadzenia nowych 

    drzew i przechodzenia 
    na niskoemisyjne sposoby 
    ogrzewania budynków

Ochrona środowiska

tycznie zapis o 500 tys. 
złotych na muzeum 
w Radzyminie?
(…) – Natomiast z tego 

co wiem, rzeczywiście 
można to tak interpre-
tować. Nie wydaje mi 
się, żeby to było zade-
cydowane, dlatego jest 
pole do ewentualnego 
dyskutowania i wspar-
cia dwóch inicjatyw, 
żeby stały się możliwe 
do realizacji. (…)
Osobiście wydaje mi 

się, że właśnie tego 
typu działania, poprzez 
medialne wrzutki, mają 
na celu sztuczne wykre-
owanie problemu tam, 
gdzie go w istocie nie 
ma. Jestem przekonana, 
że burmistrz Radzymi-
na – miasta, które ma 
słuszne prawo, by dbać 
o godne upamiętnianie 
naszej wspólnej narodo-
wej historii i własnego 
w niej miejsca – racjonal-
nie odniósł się do sprawy 
stwierdzając, że 
„gmina Radzymin przy-

gotuje projekt budowy 
muzeum Bitwy Warszaw-
skiej lub włączy się w ta-
kie przygotowania w mo-
mencie, gdy będzie jasna 
sytuacja co do lokalizacji 
i źródeł fi nansowania ta-
kiego przedsięwzięcia. Po-
noszenie kosztów tworze-
nia koncepcji czy projektu 
bez znajomości podstawo-
wych założeń byłoby nie-
rozsądne, jeśli nie wręcz 
niegospodarne”. 
Dodam tylko, że bur-

mistrz Radzymina był 
uczestnikiem marcowej 
konferencji naukowej 
zorganizowanej przez 
Wołomin. 
(…) Szanowny Panie 

Senatorze, dzisiaj sta-

jemy wobec faktu nie-
uwzględnienia w budże-
cie państwa na rok 2017 
środków umożliwiających 
rozpoczęcie budowy Mu-
zeum Bitwy Warszawskiej 
1920 roku. Osobiście 
żałuję, że ta sprawa nie 
została godnie zapre-
zentowana podczas dru-
giego czytania projektu 
ustawy budżetowej. Być 
może naiwnie, ale mia-
łam nadzieję na zgodę 
i porozumienie parla-
mentarzystów. W końcu 
projekt, który został za-
prezentowany, obecny 
kształt zyskał w kadencji 
samorządu, gdy funkcję 
burmistrza pełnił repre-
zentant Prawa i Sprawie-
dliwości. W latach 2010–
2014 gmina Wołomin 
była miejscem pracy dla 
całej rzeszy działaczy tej 
partii, którzy teraz zajmu-
ją eksponowane stanowi-
ska państwowe, również 
są parlamentarzystami. 
Jednocześnie Wołomin 
zmaga się z ogromnymi 
problemami wizerunko-
wymi, jakich dostarczyły 
nam w ostatnich latach 
spektakularne afery zwią-
zane z instytucjami fi nan-
sowymi SKOK Wołomin 
i SK Bank. 
Warto również w tym 

kontekście spojrzeć na 
naszą determinację, by 
z Muzeum Bitwy War-
szawskiej 1920 roku 
uczynić markę gminy Wo-
łomin. Instytucja kultury 
w tym przypadku może 
stać się aktywatorem 
życia społecznego, kul-
turalnego oraz gospo-
darczego, co jest znane 
w historii najnowszej jako 
efekt Bilbao. Właśnie 
o tym chcieliśmy rozma-
wiać z Ministrem Kultury 

i Dziedzictwa Narodowe-
go, do czego niestety na 
razie nie doszło. Wice-
minister Jarosław Sellin 
w piśmie z 7.11 stwierdza, 
że: 
„z uwagi na ograniczo-

ne środki organizacyjne 
oraz fi nansowe resort 
kultury nie ma w chwi-
li obecnej możliwości 
wsparcia inicjatywy re-
alizacji Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 
w Wołominie”. 
Tymczasem kilka dni 

później minister kultury 
wicepremier Piotr Gliń-
ski zapowiedział budowę 
Muzeum Bitwy Warszaw-
skiej… w Radzyminie. (…)
Panie Senatorze, jeże-

li już mielibyśmy szukać 
ewentualnych politycz-
nych gier wokół Muzeum 
w Ossowie, to pytania 
należałoby postawić 
urzędnikom i kierownic-
twu resortu kultury. Jako 
burmistrz Wołomina od 
samego początku prowa-
dzę w tej sprawie trans-
parentne działania.
Szanowny Panie Se-

natorze, mimo wszystko 
mam ogromną nadzieję, 
że w sprawie Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 
roku uda nam się zbudo-
wać porozumienie ponad 
wszelkimi politycznymi 
podziałami. Proszę wy-
baczyć, jeżeli niektóre 
myśli sformułowałam 
zbyt wprost, ale jestem 
przekonana, że nie ma 
lepszego fundamentu, 
niż prawda.

Z wyrazami szacunku 
i życzliwości,

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
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na wybór wykonawcy na 
budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Marszał-
kowskiej w Wołominie.
Jeżeli warunki umoż-

liwią rozpoczęcie prac 
w terenie, wykonawca 
przystąpi do budowy 
sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej wraz 
z odgałęzieniami do gra-
nic posesji w drogach 
dojazdowych do ul. Geo-
detów w Wołominie.

Dodatkowe 75 miejsc
w przedszkolach publicznych

Zezwolenie na założenie
5 przedszkoli publicznych

339 miejsc

Dofinansowanie 
szkół na blisko 

660 tys. zł

Dla dzieci

Sprawozdanie 
z dwóch lat kadencji

Wołomin

*za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia

2015 r.

2016 r.*

6,8 mln zł

9 mln zł

wzrost o 32%

Zwiększenie wydatków
na drogi

Budowa oświetlenia drogowego
w technologii LED

2015 r.

2016 r.

98 szt.
501 918 zł

153 szt.
613 473 zł

wzrost inwestycji 
o 22%

Burmistrz Wołomina 
wystosowała pismo 
do premier Beaty Szydło ws. poszkodowanych 
w aferze SKOK Wołomin
Poniżej zamieszczamy tekst pisma. Dodatkowo pod adresem 
RadwanEla.pl możesz pobrać wzór oświadczenia o rezygnacji 
z członkostwa w SKOK Wołomin.

Szanowna Pani Premier,
zwracam się do Pani 
w imieniu mieszkańców 
gminy Wołomin poszko-
dowanych przez działal-
ność instytucji fi nansowej 
SKOK Wołomin.
Miliardowe wyłudze-

nia, wypłaty depozy-
tów gwarantowanych 
przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny i utracone 
oszczędności powyżej 
limitów to niestety nie 
wszystkie problemy zwią-
zane z aferą SKOK Wo-
łomin. Do powyższych 
dołączyły w ostatnich 
tygodniach wezwania za-
płaty dwukrotności udzia-
łów, jakie syndyk masy 
upadłościowej kieruje do 
członków spółdzielczej 
kasy. Żądania syndyka 
obwarowane są rygorem 
wstąpienia na drogę są-
dową. Adresaci roszczeń 
to przede wszystkim zwy-
kli ludzie, ofi ary cyniczne-
go oszustwa, którzy teraz 
ponownie mają być ka-
rani, także za brak nale-

żytego nadzoru ze strony 
instytucji państwa. Udzia-
łowcy SKOK Wołomin, 
często mieszkańcy naszej 
gminy, szukając obrony 
organizują się oddolnie, 
a moi urzędnicy udzielają 
wsparcia, przede wszyst-
kim konsultacji prawnych. 
To wszystko jednak za 
mało, problem narasta, 
czas płynie, a ludzie pyta-
ją: gdzie w tym wszystkim 
jest państwo!
Szanowna Pani Pre-

mier, w pełni zgadzam 
się z Pani słowami, 
że wyjaśnienie afery Am-
ber Gold to kwestia siły 
państwa, które powin-
no stać po stronie oby-
wateli. Tak samo musi 
stać się w sprawie afery 
SKOK Wołomin. Mając 
na względzie społeczne 
oczekiwanie zwracam 
się z uprzejmym pyta-
niem, czy podległe Pani 
instytucje realizują lub 
planują działania wspie-
rające ludzi poszkodo-
wanych przez SKOK Wo-

łomin. Nie może być tak, 
że w tej sprawie zostaną 
oni pozostawieni sami 
sobie!
Na marginesie pragnę 

zauważyć, jak ogrom-
nym problemem wize-
runkowym dla Wołomina 
stały się wielomiliardowe 
afery fi nansowe – wy-
żej opisana SKOK, ale 
także kolejna, związana 
z SK Bankiem. Długofa-
lowe negatywne skutki 
tych wydarzeń i niero-
zerwalne powiązanie 
z nazwą gminy są trudne 
do oszacowania. Warto 
w tym kontekście spoj-
rzeć na naszą determi-
nację w poszukiwaniu 
aktywatora życia społecz-
nego, kulturalnego oraz 
gospodarczego, o czym 
informowałam Panią Pre-
mier we wcześniejszej ko-
respondencji.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina

W styczniu i lutym za-
planowano następujące 
zadania: 
– podpisanie umowy 

z wykonawcą na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Torfowej i ul. Błoń-
skiej w Wołominie,
– wyłonienie wykonaw-

cy w postępowaniu na 
budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sani-
tarnej wraz z odgałęzie-
niami do granic posesji 

Co i gdzie planuje Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji

w drodze dojazdowej do 
ul. Batalionów Chłop-
skich w Nowych Lipinach,
– ogłoszenie przetargu 

na wybór wykonawcy na 
budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Księ-
życowej i Gwiaździstej 
w Zagościńcu,
– ogłoszenie przetargu 
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