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Wołomin. W SPRAWAcH oSiedlA SłonecznA i oKolic - StR. 10

Jeśli nie światła – to co?
Jest  wiele sposobów mogących poprawić nasze bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, a będących 
w zasięgu fi nansowym gminy. Warto z nich korzystać, szczególnie w rejonach, gdzie budowa sygnalizacji 
świetlnej jest co najwyżej w dalekich planach - pisze Beata Gajewska, pracownik Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów w Warszewie.

Na co wydano ponad 
100 milionów w Wołominie?

Czy Wołomin wygląda tak, jakby w tym roku włożono w niego ponad 
30 milionów złotych? Na co? Na nowe rzeczy, remonty i przebudowy, 
utrzymanie czystości i zieleń. Czy ta gmina wygląda tak, jakby przez ostat-
nie 4 lata wydano ponad 120 milionów złotych na szeroko rozumiany roz-
wój? Takie pieniądze miała burmistrz E. Radwan na szereg zmian. 
To miała być kadencja przełomowa dla całego Wołomina. Wołomin miał za 
te pieniądze znacznie się zmienić. Wyszło, co wyszło! „Przełomu” 
za 120 milionów nie widać – trochę ulic i placów zabaw, to jednak 
nie wiele w stosunku do pokładanych społecznych nadziei.

Burmistrzowie mają 
za zadanie jak najle-
piej wydawać pieniądze, 
które m.in. z  podatków 
wpływają do miejskiej 
kasy. O kształcie budże-
tu, czyli o wysokości wy-
datków decydują radni 
miejscy, co roku uchwa-
lając budżet. Prawdą jest, 
że administracja Elżbiety 
Radwan w każdym roku 
miała do dyspozycji kon-
kretne miliony złotych 
na kwestie inwestycyj-
ne i  remontowe oraz 
na utrzymanie czysto-

ści, estetykę i  utrzyma-
nie zieleni. Choć wielu 
z  mieszkańców zadziwia 
ta informacja to przez 
4 lata na rozwój całego 
Wołomina administracja 
podległa obecnej bur-
mistrz wydała ponad 120 
milionów złotych. Te pie-
niądze przeznaczyli radni 
w  kolejnych uchwałach 
budżetowych licząc na 
konkretne efekty i  od-
czuwalne powszechnie 
zmiany w  Gminy Woło-
min. 

PRzyKłAdoWe KoSzty 
BudoWy oBieKtóW:

informacje cenowe na 2018r. 
• Średniej wielkości pływalnia – od 9 mln zł. 
• Nowoczesna pływalnia w Kępnie kosztowała 

prawie 34 miliony zł. 
• Koszt budowy nowoczesnej szkoły z zapleczem 

sportowym w Poznaniu dla 750 uczniów 
to 25 milionów złotych.

• Skatepark średniej wielkości – koszt budowy 
i urządzenia: 0,3 – 0,5 mln zł. 

• Największa sala widowiskowo-sportowa w powie-
cie trzebnickim (widownia na 1000 osób, Trzebni-
ca) – koszt 20 – 25 mln zł. (Termin otwarcia: 
luty 2019)

• Żłobek w Rembertowie dla 150 dzieci oddany 
do użytku w ubiegłym roku kosztował 5,5 mln zł.

inne przykładowe ceny:
• Budowa zjazdu/podjazdu dla niepełnosprawnych 

– 50 000 – 100 000 zł
• Ławka z oparciem z katalogu mebli miejskich 

– ok. 1200 zł
• Ustawienie jednego stojaka rowerowego 

– 400 zł – 800 zł
• 6 zestawów urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrz-

nej + koszty wykonania projektu ok. 45 000 zł
• Zakup i montaż kosza na psie odchody 

– 300 – 600 zł

Materiał sfinansowany ze środków KWW Sylwestra Jagodzińskiego
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Wołomin 
potrzebuje świeżości

W grudniu 2013 roku na łamach lokalnej gazety 
fakty.wwl napisałem tekst o estetyce naszego miasta. 
Znalazło się w nim następujące zdanie: „(…)wiele 
nowych obiektów w Wołominie wygląda słabo i nie 
widać w nich odpowiedniej dbałości o ich funkcję 
estetyczną.” Od tamtego czasu minęło niemal pięć lat 
a Wołomin stoi w tym samym miejscu. Właśnie mija 
kolejna samorządowa kadencja, która nie przyniosła 
wyczekiwanych zmian.

Szymon Krzyżanowski
sz.krzyzanowski@gmail.com

Gdy w  2014 roku po 
raz pierwszy startowa-
łem w wyborach do Rady 
Miejskiej, jednym waż-
nych punktów mojego 
programu był remont ele-
wacji, dachu oraz tarasu 
Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 5. W wyborach 
przegrałem kilkoma gło-
sami z  nestorem lokal-
nego samorządu, Panem 
Eugeniuszem Dembiń-
skim, przez co radnym 
nie zostałem. Mimo tego, 
remont „Piątki” się rozpo-
czął i trwa do dziś. Nieste-
ty, osoby odpowiedzialne 
za tę inwestycję zapo-
mniały, lub tego nie wie-
dzą, że poza właściwością 
funkcjonalną budynków, 
mają one także funkcję 
estetyczną. Dziś „Piątka” 
jest żółto-pomarańczowa 
przez co całkowicie zatra-
ciła swój pierwotny cha-
rakter i  wygląda fatalnie 
w swoim otoczeniu. 

Moim miastem zdecy-
dowanie nie rządzą wizjo-
nerzy. Weźmy np. remont 
ul. Mickiewicza w  okoli-
cach targowiska. Pierw-
sze prace rozpoczęły się 
w  grudniu 2017 roku 
a  roboty zakończono... 
w lipcu 2018. Tyle potrze-
bowały obecne władze 
aby wykonać 400 metrów 
ulicy. Prace zostały za-
kończone, na facebo-
oku odtrąbiono sukces, 
ale fakt, że  ulica kończy 
się w  dziwnym miejscu 
i wygląda jakby zabrakło 
na nią kostki, już rzą-
dzących nie interesuje. 

Mam wrażenie, że znowu 
czegoś nie dopilnowano 
a  nasze władze nie pa-
trzą na to co dzieje się na 
świecie lub nawet w  są-
siednich miastach. 

Podobnych przykła-
dów jest więcej. Bez świe-
żego spojrzenia nowych 
osób, takich które mają 
otwarte, kreatywne umy-
sły i nie boją się czerpać 
wzorców od najlepszych, 
Wołomin za kolejne pięć 
lat nadal będzie w tym sa-
mym miejscu, w  którym 
był w grudniu 2013 roku. 
W  wyborach samorządo-
wych wybierzmy mądrze. 

WOŁOMIN + RODZINA
Czy Wołomin to dobre miejsce do życia? Czy to mia-
sto przyjazne rodzinie? Niestety, ale liczby mówią 
że tak nie jest. Czy można to zmienić? Raz na kilka 
lat nadarza się taka okazja.

Aleksandra Rusak Woźniak

Jako pracownik dużej 
fi rmy z  branży farma-
ceutycznej lubię opierać 
się na liczbach i  staty-

stykach. Jako miesz-
kanka Wołomina, mat-
ka, żona i  „nie polityk”, 
podpieram się także 
własnymi obserwacja-
mi. Wnioski są niestety 
smutne. Krótka dia-
gnoza stanu obecnego: 
liczba ludności w Woło-
minie drastycznie spa-
da. Według Głównego 
Urzędu Statystycznego 
jeszcze w 2017 mieliśmy 
blisko 52 tys. Miesz-
kańców. Według Urzę-
du Miejskiego aktual-
nie mamy około 49,9 

tys. Liczby nie kłamią. 
Okazuje się, że  bar-
dzo drastycznie uby-
wa nam mieszkańców. 
Czemu tak się dzieje? 
Temat jest niewątpliwie 
skomplikowany i  przy-
czyn jest wiele. Na nie-
które z nich wpływ mają 
władze miejskie. Na ja-
kie? Przede wszystkim 
na kwestie związane 
z  planowaniem prze-
strzennym, na możliwo-
ści budowania i  inwe-
stowania, na edukację 
(w tym kwestie związane 

z żłobkami i przedszko-
lami), na ofertę kultu-
ralną i  rekreacyjną dla 
mieszkańców. Czy mo-
żemy zatem powiedzieć, 
że Wołomin się rozwija? 
Ja „i  liczby” jesteśmy 
innego zdania. Miesz-
kańców ubywa, a  wiele 
spraw „leży”. Weźmy na 
przykład kwestie istot-
ne dla młodych rodzin 
– żłobki, przedszkola, 
ofertę edukacyjną dla 
dzieci. Warszawa, Mar-
ki, Radzymin wspiera-
ją rodziny tak zwanym 
„bonem żłobkowym” 
w  wysokości 300-500 
zł. W  Wołominie wnio-
sek do Elżbiety Radwan 
o wprowadzenie takiego 
rozwiązania spotkał się 

z decyzją negatywną. To 
nie jedyny grzech obec-
nej władzy względem 
młodych rodzin. Jedne 
są większego kalibru, 
inne to drobiazgi. Stan 
dróg, problemy z  par-
kingami, brak inwesto-
rów i miejsc pracy, dłu-
go można by wyliczać. 
Poruszę jeszcze jeden. 
Niby drobny, ale do-
skonale pokazuje, jak 
bardzo w Wołominie po-
trzeba dobrego gospo-
darza.  Z  jednej strony 
stawia się w  miejscach 
publicznych przewija-
ki albo nowe ławki, ale 
zadbać o  „stare” to już 
ciężko. Zapewne nie tyl-
ko ja mam problem, gdy 
na placu zabaw zastanę 

jedną czynną/bezpiecz-
ną huśtawkę. A to prze-
cież „błahostki” w  ska-
li budżetu Wołomina. 
Konserwacja gminnych 
placów zabaw naprawdę 
pozostawia wiele do ży-
czenia – przykład pierw-
szy z  brzegu: przetarg 
na „doposażenie placów 
zabaw” rozstrzygnięto 
we wrześniu, wykonaw-
ca ma 2 miesiące (8 ty-
godni) na wykonanie do-
posażenia. Czyli może to 
zrobić w… listopadzie. 
Czy ktoś w tym urzędzie 
myśli? 

(http://wolomin.bip.
net.pl/?a=15153)

Osiedle Kobyłkowska 
i okolice. Skandal, czy 
nic takiego?

Jak dużo pieniędzy z ponad 120 milionów złotych, 
które administracja E. Radwan miała zapisywane 
w budżecie na inwestycje, eksploatację i czystość 
przez cztery lata, trafi ło na realizację potrzeb miesz-
kańców osiedla Kobyłkowska i okolic? Okazuje się, 
że nie wiele, w dodatku chodniki na osiedlu to efekt 
pracy Spółdzielni Mieszkaniowej a nie urzędu. Jaka 
może być tego przyczyna? Czy ma to związek z tym, 
że radny Piotr Sikorski, którego wybrali miesz-
kańcy osiedla w okręgu jednomandatowym, nie 
mieszka na tym osiedlu, tylko w innej części mia-
sta – w okręgu tym samym co burmistrz Elżbieta 
Radwan? O tym w liście do redakcji napisał jeden 
z mieszkańców, którego fragment publikujemy:

[…] Przecież to 
radni decydują o  bu-
dżecie, czyli o  po-
dziale pieniędzy na 
poszczególne cele. 
Czy to przypadek, 
że  piękne nowe ulice 
i  chodniki powstały 
po tamtej stronie to-
rów i  to w  okolicach, 
w  których mieszka-
li burmistrz Elżbieta 
Radwan i nasz radny 
Piotr Sikorski? Jak 
pan Piotr Sikorski 
może w  sposób nie-

zależny działać w urzę-
dzie, jeżeli w  tej samej 
kadencji jego brat roz-
począł pracę w miejskiej 
jednostce? Oczywiście to 
przypadek. Prawda? Po 
to mieszkańcy wybiera-
li radnych w  okręgach 
jednomandatowych aby 
dobrze reprezentowali 
swoje okolice. I  nie cho-
dzi tu o  występowanie 
na zdjęciach z  burmi-
strzem ale o podział pie-
niędzy, które miasto ma 
wydawać na różne cele. 

Chodzi o to, żeby te cele 
były zbieżne z potrzeba-
mi mieszkańców osiedla 
a nie innych terenów. To 
dobrze, że  mieszkańcy 
innych okolic bardzo sko-
rzystali na tej kadencji 
ale dlaczego mieszkań-
cy osiedla Kobyłkowska 
i okolic mieliby być trak-
towani po macoszemu. 

[imię i  nazwisko au-
tora listu do wiadomości 
redakcji]
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Woonerf zamiast typowej ulicy w Wołominie!
W  Wołominie może powstać miejsce, o którym marzy 
wielu mieszkańców, czyli miejsce, gdzie warto pójść, 
żeby coś zjeść, spotkać znajomych i kulturalnie spędzić 
czas w gronie przyjaciół delektując się muzyką i twór-
czością lokalnych artystów. To, co u nas może dopiero 
powstać, w innych miastach jest sympatyczną codzien-
nością. 

Jakub Biesiada

Smutne, mało este-
tyczne ulice mogą za-
mienić się w przestrzeń 
wspólną dla wszystkich 
mieszkańców, co więcej 
idea woonerf pozwoli na 
zaprojektowanie prze-
strzeni tak, aby łączyła 
różne funkcje z  myślą 
o  pieszych, rowerzy-
stach, przedsiębiorcach 
i  kierowcach samocho-
dów. Warto zrealizować 
ten  pomysł, zmieniać 
myślenie i  mentalność 
mieszkańców przyzwy-
czajonych do typowo wy-
glądających ulic.

Idea woonerf to nic 
innego jak zamiana ty-
powej ulicy, na taką 
która będzie jednocze-
śnie miejscem spotkań 
mieszkańców, dep-
takiem i  parkingiem. 
Pierwsze woonerfy po-
wstały w Holandii już na 
początku lat 70. Obec-
nie, według statystyk  
przy woonerfach miesz-

ka już blisko milion Ho-
lendrów. Można? Oczy-
wiście, że można!

 Dzięki zaprojekto-
waniu ulic w  koncepcji 
woonerf zyskamy dodat-
kowe walory estetyczne 
w  postaci małej archi-

tektury lub zwiększeniu 
miejsca na zieleń, której 
obecnie na naszych wo-
łomińskich ulicach jest 
mało. Właśnie w  takich 
miejscach otwierają się 
kawiarnie, restauracje 
czy puby.

Z  technicznego punk-
tu widzenia należy zlikwi-
dować sztywny podział 
na jezdnię i  chodnik. 
Należy usunąć wszyst-
kie elementy, które mogą 
przeszkadzać w porusza-
niu się jak np. krawężni-
ki. Co ważne, pieszy ma 
możliwość korzystania 
z całej ulicy, osoby zmo-
toryzowane mogą poru-
szać się na woonerfach 
jedynie z  prędkością, 
jaką poruszają się piesi 
podczas spaceru. 

Podsumowując: co 
dzięki temu zyskujemy? 
Mianowicie to, że  prze-
strzeń, która dotąd była 
niedostępna dla miesz-
kańców (mogliśmy po-
ruszać się jedynie po 
chodniku) jest otwarta, 
taka ulica staje się miej-

scem spotkań, a  także 
wzrastają walory este-
tyczne. Co więcej, dzięki 
temu w Wołominie może 
powstać miejsce, o któ-
rym marzy wielu miesz-
kańców, czyli miejsce, 
gdzie warto pójść, zjeść, 
spotkać znajomych 
i  kulturalnie spędzić 
czas w gronie przyjaciół 
delektując się muzyką 
i  twórczością lokalnych 
artystów. 

Już czas, aby Woło-
min przestał być tylko sy-
pialnią, niech stanie się 
miejscem, gdzie możemy 
także spędzić czas. Niech 
zwykła ulica odejdzie do 
lamusa, a to, co powsta-
nie zamiast niej będzie 
w  końcu dostępne dla 
wszystkich mieszkańców 
bez względu na wiek. 

Myślicie, że  to nie-
możliwe? A  jednak się 
da! W 2014 roku w Łodzi 
taka przestrzeń powsta-
ła przy ul. 6 Sierpnia 
i  to jeszcze na dodatek 
ze  środków Budżetu 
Obywatelskiego!

Głęboko wierzę, 
że powstanie ulicy w idei 
woonerf jest bardzo re-
alne. Sama inicjatywa 
to świetny początek, 
lecz jak każda wymaga 
przychylności lokalnych 
decydentów w  postaci 
radnych i  burmistrza. 
Niestety przez ostatnie 
kilka lat nikt z  zarzą-
dzających miastem nie 
poruszył tej jakże waż-
nej kwestii. Zmieńmy to 
i  zróbmy wszystko, aby 
być dumnym z miejsca, 
w którym mieszkamy.

 � „Przykład skrzyżowania, którego jeden wlot stanowi woonerf. 
Zachowano ciągłość chodnika i zrezygnowano z zebry - dla 
kierowcy taka przestrzeń jest traktowana jako miejsce, gdzie 
pieszy ma pierwszeństwo. Fizycznie ograniczono możliwość 
parkowania w pobliżu przejść dla pieszych przez zastosowanie 
,,mysich uszu” wraz z zieleńcami - pieszy zbliżający się do zebry 
ma lepszy wgląd w ulicę, a także sam jest lepiej widoczny dla 
kierowców. Tarcza skrzyżowania została wyniesiona i wykonana 
w innym materiale niż jezdnia ulic - nie jest to konieczne, ale 
pozwala dodatkowo wyczulić kierowców do zwiększonej uwagi 
i zmniejszenia prędkości”

Stan powietrza w Wołominie
Życie w tak dużym mieście jak Wołomin jest wygodne: 
mamy dostęp do pobliskich szkół, komunikacji, skle-
pów, centrum handlowego, placów zabaw itp ... W pę-
dzie dzisiejszego świata, Wołomin – nasz dom – jest 
miejscem odetchnienia po wysiłkach pracy zawodowej. 
Tylko, że problem narasta właśnie w kwestii zdrowego 
oddychania w mieście.

Konrad Rudziński

Największym pro-
blemem miasta moim 
zdaniem jest zanieczysz-
czenie powietrza, spowo-
dowane emisją podczas 
spalania (głównie ogrze-
wanie) oraz nasileniem 
ruchu samochodowe-
go. Mówiąc wprost, taki 
stan powietrza wpływa 
na nasze zdrowie oraz 
na nasze otoczenie. Lu-
dzie częściej chorują na 

różne schorzenia od-
dechowe, drzewa usy-
chają od spalin samo-
chodowych a  pomniki 
i  budynki niszczeją od 
zabójczej mieszanki za-
nieczyszczeń. 

Czy naprawdę nie 
mamy na to wpływu? 
Czy nie dostrzegamy 
problemów innych niż 
tylko potrzeby remon-
tów nawierzchni dróg 
itp.? Natura oczywi-
ście przychodzi miastu 

z  pomocą - czyli wiatr 
i  deszcz, oczyszczają 
nasze powietrze, jed-
nak nie oszukujmy się, 
że jest dobrze i bez kon-
kretnych działań z  na-
szej strony, sama natura 
wszystko załatwi. Każdy 
z  nas słyszał o  smogu 
a  nawet widział go na 
zdjęciach – jakiś czas 
temu, ktoś opubliko-
wał w Internecie zdjęcie 
z drona nad Wołominem 
- gołym okiem widocz-
na szara zawiesina blo-
kująca dostęp słońca. 
Tym oddychamy! Przy 
oczekiwanym przez nas 
i  cieszącym nas rozwo-
ju Wołomina problem 
będzie się nasilał. Roz-
wój jednak nie oznacza, 
ze musimy się godzić na 
oddychanie złym powie-
trzem! 

Moim zdaniem, jak 
i wielu specjalistów, jest 
ratunek! Jeszcze nie jest 
za późno na poprawienie 
sytuacji w naszym mie-
ście! Po pierwsze: lepsze 
i  tańsze połączenia ko-
munikacyjne. Moderni-
zacja trasy 634 Wołomin
-Warszawa przynajmniej 
w  taki sposób, aby po-
wstał pas dla komuni-
kacji publicznej, która 
by szybko i sprawnie do-
wiozła do celu. 

Kolejnym genialnym 
pomysłem jest podział 
miasta na strefy ruchu, 
i  w  niektórych, ogra-
niczenie prędkości do 
30km/h, co zwiększy 
oczywiście bezpieczeń-
stwo, spowoduje płyn-
ność ruchu, a mniejsza 
prędkość to mniej spa-
lonego paliwa i  mniej 

spalin. Każdy z  nas 
lubi jazdę rowerem ale 
nie ma gdzie, ponie-
waż nawet te nieliczne 
ścieżki rowerowe, nie są 
ze  sobą połączone i  nie 
tworzą spójnej całości. 
Zatem: więcej tras rowe-
rowych! To rozwiązanie 
dzięki któremu wielu 
z nas przesiądzie się na 
zdrowszy rodzaj komu-
nikacji. 

Te pomysły to nie fik-
cja! Są miasta w Polsce 
i wiele w Europie, które 
wprowadziły i  dosko-
nalą tego typu rozwią-
zania. Czy my jesteśmy 
gorsi? Czy dopóki zanie-
czyszczenia powietrza 
nie widać gołym okiem, 
to musi być bagatelizo-
wane? Ocenę zostawiam 
Państwu.
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Najważniejsze  
do zrobienia w Duczkach

Niezmiernie cieszy fakt, że potrzeby mieszkańców choć 
częściowo zostały uwzględnione. Zapomniano jednak 
o jednej z najważniejszych kwestii jaką jest bezpieczeń-
stwo – szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Agnieszka Koza
 

Mijająca kadencja 
zaowocowała aż trzema 
nowymi inwestycjami 
przeznaczonymi dla naj-
młodszych mieszkańców 
Duczek. Dwie z nich zo-
stały, dzięki jedności 
mieszkańców, zrealizowa-
ne w ramach WBO (Woło-
mińskiego Budżetu Oby-
watelskiego). Największa 
i  najdroższa - budowa 
Miejsca Spotkań Miesz-
kańców przy ulicy Miłej 
została w całości sfinan-
sowana z budżetu gminy. 
Niezmiernie cieszy fakt, 
że potrzeby mieszkańców 
choć częściowo zosta-

ły uwzględnione. Zapo-
mniano jednak o  jednej 
z najważniejszych kwestii 
jaką jest bezpieczeństwo 
– szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo. 

Niedoświetlone przej-
ścia dla pieszych przy 
ulicy Szosa Jadowska to 
jeden z problemów, z któ-
rymi borykają się miesz-
kańcy zarówno Duczek 
jak i Starego Grabia. Dwa 
z trzech przejść znajdują 
się w  bezpośrednim są-
siedztwie szkół. Zapew-
nienie bezpieczeństwa 
dla pieszych to bardzo 
ważny element organi-
zacji ruchu drogowego. 
W tym celu w coraz więk-
szym zakresie wyko-
rzystywane są aktywne 
przejścia dla pieszych, 
które poprawiają bezpie-
czeństwo zarówno pie-
szych jak i kierowców.

Kolejnym obszarem, 
w którym bezpieczeństwo 
zostało zaniedbane są 
nieoświetlone, w  więk-

szości nieutwardzone 
i  nieprzejezdne w  okre-
sie od jesieni do wiosny 
drogi. Brak oświetlenia, 
chodnika, pobocza, któ-
rym piesi i  rowerzyści 
mogliby się bezpiecznie 
poruszać to problemy nie 
tylko ulicy Majdańskiej, 
Długiej, Turystycznej czy 
Stokrotki ale również 
wielu innych grunto-
wych dróg Duczek, które 
znacznie przewyższają 
ilością te już wybudowa-
ne. W  tym miejscu war-
to wspomnieć również 
o  przystankach autobu-
sowych na które miesz-
kańcy czekają od wielu 
lat. Utworzenie przystan-
ku autobusowego na wy-
sokości ulicy Olszowej 
rozwiązałoby istniejący 
od wielu lat i  rosnący 
z  każdym rokiem pro-
blem mieszkańców tej 
części Duczek, znaleźli 
się oni bowiem w znacz-
nej odległości od szkoły, 
przedszkola i  stacji PKP. 

Do najbliższego przystan-
ku autobusowego jest 
ponad 1 km.   W związ-
ku z tym, aby skorzystać 
z  usług miejskiego prze-
woźnika, muszą pokonać 
niemały odcinek drogi. 
Poza okresem wakacyj-
nym drogę tą pokonują 
dwa razy dziennie dzieci 
uczęszczające do szko-
ły w  Duczkach. Duży 
ruch samochodowy, brak 
oświetlenia, chodnika 
oraz bardzo wąskie pobo-
cze powodują, że droga ta 
staje się szczególnie nie-
bezpieczna i  uciążliwa. 
Jest to widoczne zwłasz-
cza w okresie jesienno-zi-
mowym, gdzie niniejszy 
stan rzeczy, potęguje do-
datkowo szybko zapada-
jący zmrok a  zimą śnieg 
zalegający pobocze. 

Oczywiście proble-
mów jest znacznie wię-
cej. Pamiętajmy jednak, 
że  bezpieczeństwo jest 
z  nich najważniejszym. 
Pamiętajmy o  nim nie 
tylko korzystając z  no-
wych urządzeń na zmo-
dernizowanych pla-
cach zabaw, ale również 
w  czasie kiedy przemie-
rzamy drogę do domu, 
szkoły czy pracy. 

Czy osiedle Sławek  
doczeka się dobrej jakości dróg?

Co kilka lat, jak bumerang wraca 
dyskusja na temat jakości dróg 
lokalnych w Wołominie. Często 
nieutwardzonych lub dziurawych 
jak ser szwajcarski. Bez należyte-
go odwodnienia i chodników.

Wioleta Błońska

Nie inaczej jest na osie-
dlu Sławek. Wielokrotnie 
obiecywane przebudo-
wy ciągle są odkładane 
w  czasie i  cały czas „są 
w  planach”. Mieszkań-
cy osiedla od lat czekają 
na poprawę ich stanu by 
nie bać się o  zawiesze-
nie swoich samochodów. 
Liczba dróg gruntowych, 
bez asfaltu, jest zatrwa-

żająca. Miasto nie nadą-
ża za procesem urbani-
zacji. Co więcej – bardzo 
słabo wypada dbanie 
o  istniejące ulice. Cięż-
ko jest się doprosić 
o skierowanie równiarki 
na drogę nieutwardzo-
ną, a na załatanie dziur 
w  istniejącym asfalcie 
można czekać tygodnia-
mi. Drogi i chodniki, to 
w  zasadzie podstawo-
we potrzeby Mieszkań-
ców, ale ich budowa 
idzie na naszym osie-
dlu bardzo opornie, co 
bardzo utrudnia życie 
ich mieszkańcom. Przez 
to, takie podstawowe 
czynności jak wyjście 
do sklepu czy z  dziec-
kiem na spacer można 
nazwać „poważną wy-
prawą”. Zapadające się 

rąc pod uwagę charak-
ter tych ulic i  ruch jaki 
na nich będzie panował 
wydaje się to możliwe do 
ominięcia. Planując prze-
budowy da się zgodnie 
z  przepisami wykonać 
nowe ulice z  zachowa-
niem dotychczasowych 
linii rozgraniczających 
i  zmieścić w  nich całą 

niezbędną infrastruk-
turę. Brak konieczności 
takich wykupów dobrze 
pokazuje zilustrowany 
przykład. Przedstawia 
on skrzyżowanie dwóch 
dróg lokalnych z  chod-
nikami po obu stronach 
o szerokości 2,0m każdy. 
Oczywiście jest to tylko 
schemat i  zawsze trzeba 
odnieść się do warunków 
jakie panują w  danym 
miejscu. Wiele w  takich 
przypadkach zależy od 
umiejętności, wiedzy 
i  dobrej woli zamawiają-
cego (czytaj: Urzędu).

Mam nadzieję, że  po 
wyborach samorządo-
wych będziemy mieli jako 
mieszkańcy do czynienia 
z  urzędem miejskim na-
prawdę przyjaznym miesz-
kańcom i trzymającym ich 
stronę. Że w  końcu uda 
się nadgonić wieloletnie 
zaniedbania w  zakresie 
budowy dróg i  chodni-
ków. Że mieszkańcy będą 
traktowani z  należytym 
im szacunkiem, a nie jak 
uciążliwi petenci. Niby 
niewiele, a  jednak tak 
wiele. Życzę tego sobie 
i wszystkim Państwu.

w  piasku buty, wszech-
obecny kurz wznoszo-
ny przez przejeżdżające 
samochody skutecznie 
odstręcza od większej 
aktywności na takich uli-
cach.

Jako mieszkanka uli-
cy Błońskiej obserwuję 
też problem we współ-
pracy na linii Mieszkańcy 

– Urząd. Dla przykładu 
posłużę się tematem pro-
jektowania mojej ulicy na 
odcinek (Lwowska-No-
wa Wieś). Wszyscy ucie-
szyli się, jednak coś się 
dzieje, ale okazało się, 
że  wiąże się to z  utratą 
narożników działek na 
rzecz samorządu. Czy 
jest to konieczne? Bio-
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Na co wydano ponad 100 milionów w Wołominie?
Dokończenie ze str. 1

Nic wiec dziwnego, 
ze  lokalne środowiska 
samorządowe nie popie-
rają odchodzącej bur-
mistrz tylko wystawiły 
swoich kandydatów na 
ten urząd, mimo ogrom-
nej sympatii i  kredytu 
zaufania udzielonej przez 
nich dla Elżbiety Radwan 
w  pierwszym okresie 
jej rządów. Radni prze-
znaczając tak ogromne 
kwoty oczekiwali efektów 
znacznie większych, nic 
więc dziwnego, że  nawet 
nie wszyscy z  jej cztero-
osobowego klubu rad-
nych zdecydowali się 
startować z jej komitetu. 
Pozostali radni z  innych 
ugrupowań samorzą-
dowych kandydują dziś 
z  konkurencyjnych dla 
osób z  obecnej władzy 
komitetów wyborczych. 

Doszło nawet do ta-
kiej sytuacji, że  duże 
ugrupowanie z  centralą 
w Warszawie – Mazowiec-
ka Wspólnota Samorzą-
dowa – oficjalnie poparło 
obecną burmistrz, któ-
ra jest jego członkiem, 
natomiast wołomińskie 
koło tej organizacji (lu-
dzie mieszkający w  gmi-
nie Wołomin) źle oceniło 
efekty jej czteroletniej 
pracy dla miasta i mimo 
wszystko wystawiło swo-
jego kandydata na bur-
mistrza. Jednym z  po-

wodów takiej decyzji jest 
brak odpowiednich efek-
tów dla miasta i  gminy 
w stosunku do pokłada-
nych oczekiwań i  środ-
ków w  budżecie prze-
znaczanych przez Radę 
Miejską przez 4 lata. 

Piękna konwencja, ale 
czy piękny Wołomin?

Gdy ogląda się zdję-
cia z  konwencji wybor-
czej obecnej burmistrz 
odnosi się wrażenie 
ogromnego przepychu, 
jakże kontrastującego 
z  jej konwencją sprzed 
4 lat. Tamtą charaktery-
zował dużo skromniej-
szy styl odpowiedni dla 
spotkania grupy miesz-
kańców a  nie partyjnej 
konwencji wyborczej. 

Cztery lata temu Elżbie-
ta Radwan spotykała się 
z  członkami komitetu, 
który wystawił ją jako 
kandydatkę na Burmi-
strza w  sali Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska – dziś jakby tej 
skromności nie widać, 
natomiast w zamian bije 
po oczach kolorystyka, 
balony, transparenty, 
profesjonalnie wykony-
wane zdjęcia i  monto-
wane filmy. Całość kon-
wencji wygląda bardzo 
ładnie, niestety wielu 
ludzi dostrzega, jak taki 
przekaz nie pasuje do 
Wołomińskiej codzien-
ności – dróg, placów itp. 
czyli wszechobecnej sza-
rzyzny i miejsc, których 
sam wygląd aż prosi 
o remont.   W roku wy-

WięceJ dlA WołominA zA PonAd 100 milionóW?
czy za takie pieniądze, jakimi dysponował wołomiński samorząd  
przez ostatnie cztery lata, powinno się zrobić dla Wołomina więcej? 

Warto takie pytanie zadać kandydującym od p. Elżbiety Radwan osobom, z któ-
rych duża część to pracownicy podległych Burmistrzowi Wołomina jednostek lub 
ich rodziny, albo osoby związane z zależnymi (finansowo) od Urzędu organizacjami.

W RoKu WyBoRczym zA  19 milionóW KRedytu
Wszystko wskazuje na to, że prace w roku wyborczym będą budżet gminy 
„kosztowały” jeszcze długo po wyborach. Nowy burmistrz i nowi radni za sam 
2018 r. będę mieli do spłaty ponad 19 milionów, nie licząc lat poprzednich, które 
też zamykały się deficytem. Tak wynika z dokumentów na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej, które otrzymali wołomińscy radni. 

RoBi WRAżenie, PRAWdA?
czy wybrano właściwe inwestycje?  
czy odpowiednio gospodarowano środkami?

Może okazać się, że pieniędzy na rozwój gminy Wołomin było w  tej kadencji 
jeszcze więcej. Jeśli wierzyć przekazowi płynącemu od obecnej burmistrz p. Elżbie-
ty Radwan, w tej kadencji pozyskano ponad 50 000 000 zł (ponad 50 MILIONÓW!!!) 
złotych środków zewnętrznych na rozwój gminy Wołomin.  Zestawia się to z 6,4 mln, 
które miały być pozyskane w kadencji Ryszarda Madziara. 

borczym co prawda na 
kamienicach, czy MDK, 
pojawiły się kolorowe 
malowidła (murale), 
otworzy się wkrótce (je-
sień!!!) park miejski przy 
granicy z Kobyłką i przy-

był telebim na urzędzie 
miasta oraz ławeczka 
H.K. Woyciechowskie-
go, jednak otwartym 
pozostaje pytanie, czy 
za takie pieniądze, któ-
re przeznaczano w  bu-

dżecie na różne cele nie 
można było Wołomina 
wreszcie odmienić, tak 
jak oczekują tego miesz-
kańcy. 

Andrzej Polak 

Zmiany w organizacji sportu są konieczne

damian truszkowski

Ustawa o samorzą-
dzie gminnym (8 mar-
ca 1990 r.) w art. 7 ja-
sno precyzuje Zadania 
własne gminy. Co to są 
Zadania własne gminy? 
W ustawie zdefiniowa-
no to jako zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty. W punkcie 
10 zadania własne obej-
mują sprawy kultury 
fizycznej i turystyki, 
w tym terenów rekre-

acyjnych i urządzeń 
sportowych. W tym ar-
tykule podzielę się mo-
imi przemyśleniami na, 
jak to w ustawie nazwa-
no sprawy kultury fi-
zycznej. Nie kwestionuję 
jednocześnie znaczenia 
terenów rekreacyjnych 
i infrastruktury. W mo-
jej opinii w pełni świa-
dome władze samo-
rządowe powinny znać 
role, znaczenie i funkcje 
jakie pełni sport w życiu 
publicznym.

Mam niestety wraże-
nie, że żadna z dotych-
czasowo rządzących 
ekip nigdy na poważ-
nie nie zagłębiała się 
w sprawy tej potrzeby 
wspólnoty. Być może 
dlatego, że ustawa nie 
nadała tej potrzebie 
charakteru obowiązko-
wego. Jest też Ustawa 

o sporcie (25 czerwca 
2010), która daje sa-
morządom konkretne 
wskazówki do tego, jak 
zabrać się za sprawy 
kultury fizycznej. Usta-
wa ta, w Rozdziale 6, 
art. 30 daje jednostce 
samorządu terytorial-
nego uprawnienia do 
powołania  Rady Spor-
tu. I teraz zastanówmy 
się wszyscy razem, czy 
dla obecnych i poprzed-
nich władz naszej gminy 
jest usprawiedliwieniem 
fakt, że ustawa o samo-
rządzie gminnym nie 
nadała sprawą sportu 
charakteru obowiąz-
kowego? Z pewnością 
jakimś tam usprawie-
dliwieniem jest, ale czy 
tak działa świadomy 
samorząd? Piszę o tym 
w momencie, kiedy by-
cie aktywnym fizycz-

nie, uprawiającym ja-
kiś sport jest modne, 
a prowadzenie zdrowego 
trybu życia ogólnie pro-
mowane. Wymienienie 
zalet aktywności ru-
chowej to długa litania 
- chyba każdy się z tym 
zgodzi. Tutaj odwołam 
się do fragmentu Pro-
gramu Rozwoju Sportu 
do 2020 opublikowane-
go przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki: 
„Aktywność fizyczna 
w dzieciństwie i młodo-
ści jest niezbędna dla 
prawidłowego rozwoju 
fizycznego, motoryczne-
go, psychicznego i spo-
łecznego człowieka oraz 
dla zapobiegania zabu-
rzeniom rozwoju i zdro-
wia, zwłaszcza otyłości 
i zaburzeniom układu 
ruchu. Odpowiedni 
poziom aktywności fi-
zycznej w pierwszych 
dekadach życia zwięk-
sza szansę na konty-
nuowanie jej w okresie 
dorosłości. Sprzyja to 
wydłużeniu okresu życia 
w zdrowiu, opóźnieniu 
procesów starzenia oraz 
zmniejszeniu ryzyka 
przedwczesnego rozwo-
ju chorób przewlekłych 

Kilkunastoletnie zaniechania ludzi odpowiedzialnych 
za kulturę fizyczną (na mocy piastujących stanowisk)  
doprowadzają do sytuacji, w której rodzice młodych 
piłkarzy wolą, aby ich dzieci rozwijały swoje pasje 
w Kobyłce. Miasto powiatowe nie jest w stanie zapew-
nić szczególnego wsparcia w zakresie organizacji zajęć 
sportowo-rekreacyjnych u dzieci i młodzieży.

i niepełnosprawności”. 
Należy pamiętać, że ak-
tywność fizyczna po-
maga w kształtowaniu 
pozytywnych cech cha-
rakteru, wspomagania 
procesów nabywania 
postaw prospołecznych, 
czy obniżenia pozio-
mu stresu. Wydarzenia 
sportowe jednoczą spo-
łeczności, są fundamen-
tem lokalnego patrioty-
zmu i dają emocje. 

Jak wyglądają spra-
wy sportu w Wołominie? 
Nie trzeba dużo wysił-
ku, aby porozmawiać 
z ludźmi związanymi 
z wołomińskim sportem 
i otrzymać szczerą od-
powiedź – jest źle. Kilku-
nastoletnie zaniechania 
ludzi odpowiedzialnych 
za kulturę fizyczną (na 
mocy piastujących sta-
nowisk)  doprowadzają 
do sytuacji, w której ro-
dzice młodych piłkarzy 
wolą aby ich dzieci roz-
wijały swoje pasje w Ko-
byłce. Miasto powia-
towe nie jest w stanie 
zapewnić szczególnego 
wsparcia w zakresie or-
ganizacji zajęć sportowo
-rekreacyjnych u dzieci 
i młodzieży. Uważam, 

że udzielenie dotacji  nie 
załatwia sprawy. W za-
rządach klubów, sto-
warzyszeń sportowych, 
które korzystają z dota-
cji powinien być przed-
stawiciel Miasta. Zapew-
niałoby to kontrolę nad 
przekazywanymi środ-
kami z budżetu gminy, 
unormowanie relacji na 
linii Klub-Miasto, czy 
podniesienie poziomu 
organizacji w klubie, 
jeśli jest taka koniecz-
ność. Czas też, uświado-
mić sobie i wprowadzić 
to w czyny, że promo-
wanie i inwestycje w ak-
tywność fizyczną, sport 
młodzieżowy to nigdy 
nie są zmarnowane pie-
niądze. To inwestycje 
w zdrowie nasze i na-
szych dzieci.

Swój artykuł w pierw-
szej kolejności kieruje 
do osób, które otrzy-
mają mandat Radnego 
i przede wszystkim do 
nowego Burmistrza, aby 
rozpoczęli dobre lata dla 
lokalnego sportu. Spor-
tu w wydaniu dziecięce-
go, młodzieżowego i se-
niorskiego. 
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Mieszkańcy Naszego Wołomina – miasta i gminy

Prezentuję Państwu Program Wyborczy, który jest efektem rozpoznania potrzeb i przemyśleń 
kandydatów najmłodszego komitetu wyborczego (ze wszystkich wołomińskich komitetów wy-
borczych pod względem średniej wieku) – pokolenia 30 i 40-latków. Program ten jest realny 
i w pierwszej kolejności dotyczy kwestii poprawy jakości życia mieszkańców - w tym podnosze-
nia standardu publicznej oferty edukacyjnej, sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej. Nie 
skupiamy się na dalekosiężnych planach przejścia z tzw. „sypialni dla pracujących w Warszawie” 
na centrum gospodarcze i kulturalne regionu z tysiącami nowych mieszkańców, ponieważ uwa-
żamy, że trzeba zatroszczyć się najpierw o komfort życia obecnie mieszkających w naszej 
gminie osób.   

Proszę o wsparcie nas w realizacji tych zamierzeń. Proszę o wybór kandydatów do Rady Miej-
skiej, którzy współtworzyli ten program i podpisują się pod postulatami dla lepszego życia w Gmi-
nie Wołomin. Proszę też o głos na mnie jako kandydata na Burmistrza Wołomina.  Wszystkie osoby 
kandydujące z KWW Sylwestra Jagodzińskiego to ludzie, którzy w sposób szczególny zaangażują 
się w samorządzie w poprawę jakości życia w mieście i gminie ponieważ tu jest nasza przyszłość, 
tu założyliśmy rodziny i nasze dzieci tu wzrastają. 

Moje doświadczenie i wiedzę chcę wykorzystać do jak najszybszej realizacji zaprezentowa-
nego Państwu programu. Nie będę się uczył samorządu ani funkcjonowania administra-
cji – od razu przystąpię do efektywnej pracy. Byłem pracownikiem dwóch poprzednich bur-
mistrzów: Ryszarda Madziara  i Elżbiety Radwan – łącznie przez 5 lat pełniłem funkcję drugiego 
zastępcy Burmistrza. Wielokrotnie byłem doceniany i nagradzany za swoją pracę zgod-
ną z oczekiwaniami Burmistrza. W roku, w którym złożyłem rezygnację z funkcji prezesa ZEC 
sp. z o.o. w Wołominie Elżbieta Radwan przyznała mi nagrodę za pracę i odprawę (uznaniową) 
w kwocie większej niż suma wszystkich nagród za pracę w całej kadencji R. Madziara. Mam też 
doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Praca Burmistrza to też umiejętność budowania dobrych relacji i zgody szczególnie z radnymi, 
aby poza sporami politycznymi mogły być realizowane przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców. 
W tym celu należy zrezygnować w czasie kadencji z przypisywania sobie i poszczególnym radnym 
sukcesów w gazetach, czy na billboardach.  Niech o efektywności pracy burmistrza i radnych świad-
czą odczuwalne dla mieszkańców zmiany! 

Sylwester Jagodziński 

WKRÓTCE WYBIERAMY NOWEGO BURMISTRZA. 
POŚWIĘĆ 2 MINUTY  I PRZECZYTAJ:POŚWIĘĆ 2 MINUTY  I PRZECZYTAJ:



KWW SYLWESTRA
JAGODZIŃSKIEGO

Zawalczymy o Wasze poparcie w wyborach samorządowych
pozytywnym programem

POZYTYWNE ZMIANY

eduKAcJA 
- Przyjazne Szkoły Przyszłości
• oferta wołomińskich szkół powinna być porównywalna 

z ofertą szkół warszawskich– np. oddziały dwujęzyczne 
w szkołach, klasy profilowane (odpowiednia kadra, pomoce 
naukowe, zaplecze organizacyjne oraz współpraca z przedsię-
biorstwami)

• zajęcia pozalekcyjne w szkołach. znacznie rozszerzymy 
ofertę! Przeznaczymy na ten cel dodatkowe środki z budżetu 
gminy. 

• Przeznaczymy dodatkowe środki na pracę w zwiększonej 
liczbie godzin pedagogów szkolnych i logopedów. 

• Poprawimy warunki lokalowe i sprzętowe na świetlicach 
szkolnych, które tego wymagają.

• zadbamy o szybkie powstanie pracowni przedmiotowych, 
m.in. do fizyki i chemii, gdzie uczniowie będą pod kierunkiem 
nauczyciela samodzielnie przeprowadzać eksperymenty.

• Szkolna szaa dla każdego ucznia! – wyposażymy szkoły 
w szai indywidualnie przypisane do ucznia.

• Położymy nacisk na promocję sportu wśród dzieci i mło-
dzieży. Zainwestujemy w system motywacyjny: wprowadzimy 
międzyszkolne zawody z atrakcyjnymi nagrodami dla najlep-
szych zespołów i zawodników a także ich wychowawców i szkół.  

• e-dziennikwe wszystkich szkołach – Spowodujemy, że funk-
cjonujący e-dziennik będzie w każdej szkole, a nie tylko w wy-
branych placówkach.

• Zwiększymy znaczenie i decyzyjność dyrektorów szkół, aby wyko-
rzystywać w pełni ich kompetencje. Miejski ZEASiP będzie sprawo-

wał funkcję usługową względem dyrektorów (ds. administracyjno-
rozliczeniowych), a jego nowa forma funkcjonowania będzie 
wypracowana przez zespół roboczy z udziałem dyrektorów 
placówek edukacyjnych (przedszkoli i szkół). 

• Zainicjujemy kontakty rodziców uczniów wołomińskich szkół 
i przedszkoli z właściwą komisją w Radzie Miejskiej zajmującą 
się edukacjątak, aby Radni decydujący o kształcie budżetu gmin-
nego mieli świadomość o istniejących w edukacji potrzebach. 

• Zadbamy o wynagrodzenia pracowników oświaty tak, aby wy-
eliminować zagrożenie odchodzeniem dobrych nauczycieli 
z wołomińskich szkół do prywatnych placówek lub szkół war-
szawskich ze względu na różnicę w płacach.

Poszerzymy ofertę „lato w mieście/
gminie” i „Ferie w mieście/gminie”.

Przygotujemyofertę organizacji spędzania czasu dzieci i mło-
dzieży w okresie wakacji i ferii zimowych tak, aby dostosować 
ją do potrzeby zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie ak-
tywności zawodowej rodziców.Stworzymy program zajęć na 
cały okres przerwy w nauce z dbałością o jego atrakcyjność, 
jak i przystępną cenę. Wykorzystamy do tego dostępną infra-
strukturę OSiR, MDK, Instytucję Kultury w Ossowie, biblioteki, 
sale gimnastyczne, boiska przyszkolne, itp. oraz nowo tworzo-
ne elementy rekreacyjno-wypoczynkowe w gminie. celem jest 
umożliwienie rodzicom zapewnienia odpowiedniej opieki 
dla dzieci w czasie ich pracy zawodowej, w cenie możliwej 
do zaakceptowania przez większość pracujących zawodowo 
mieszkańców naszej Gminy.

Wołomiński bon żłobkowy.
Wprowadzimy wsparcie finansowe dla rodzin z małymi dzieć-

mi na zapewnienie opieki w żłobku w czasie pracy rodziców.

Wołomin: dWA oBSzARy 
dziAłAŃ - 1000 KoRzyŚci dlA 
WSzyStKicH.

Praca na rzecz rozwoju całej gm. Wołomin przy budowaniu 
wzajemnego zrozumienia dla realizacji poszczególnych działań 
strategicznych w poszczególnych obszarach: Idea: M iasto i Gmi-
na to spójny organizm naszego Wołomina. doinwestowane 
przestrzenie miejskie mają służyć mieszkańcom całej gminy 
jako ładne miejsca, które warto odwiedzać (kultura, sport zor-
ganizowany, rozrywka, rekreacja, zakupy). Rozwinięte tereny 
podmiejskie to korzyść dla wszystkich mieszkańców, gdyż będą 
to przestrzenie do spacerów, jazdy na rowerze, odpoczynku i re-
kreacji (ścieżki rowerowe, place zabaw otwarte siłownie, ogólno-
dostępne miejsca spotkań – wiaty, miejsca np. do zrobienia ogni-
ska, grilla itp.,do których dojedziemy dobrze zbudowanymi ulicami 
i ścieżkami rowerowymi).

miasto i Gmina Wołomin jako dobre, wygodne, 
estetyczne i spokojne miejsce do życia 

celem działania samorządu naszej gminy powinno być sprostanie wyzwaniom współ-
czesnego trybu życia mieszkańców i ich oczekiwaniom odnośnie do jakości przestrzeni 
publicznej, spędzania czasu wolnego, rekreacji, poziomu edukacji w szkołach, bezpie-
czeństwa, infrastruktury sportowej oraz lokalnej oferty kulturalnej. Samorząd powinien 
wspierać mieszkańców w sprostaniu wyzwaniom współczesności, jak na przykład opie-
ka nad dziećmi w czasie aktywności zawodowej lub w organizowaniu wspólnego wypo-
czynku w atrakcyjny sposób w najbliższej okolicy.

PRoGRAm 
Wołomin + pozytywne zmiany

Jesteśmy mieszkańcami miasta i gminy Wołomin. to nasze miejsce na ziemi. tu jest na-
sza przyszłość. chcemy tu żyć jak najlepiej! Wołomin potrzebuje pozytywnych rozwiązań 
i działań tak, aby sprostać współczesnym problemom mieszkańców. dlatego do funkcjo-
nowania naszego miasta i gminy chcemy dodać propozycje programowe opisane poniżej:

KWW SYLWESTRA
JAGODZIŃSKIEGO

dokończenie na str. iV

Materiał sfinansowany ze środków KWW Sylwestra Jagodzińskiego
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okręg nr 1
Sołectwa: Cięciwa, Leśniakowizna, Majdan, Ossów, Turów, Mostówka, 
Czarna, Helenów, Duczki, Lipinki, Nowe Grabie, Stare Grabie, Nowe Lipiny, 
Stare Lipiny, Zagościniec 

okręg nr 2
Wołomin Osiedle Wołominek: Aleja Armii Krajowej 1 - 38, nieparzyste: 
39 - 45; Gdyńska 1 - 37, nieparzyste 39 - 51; Kobyłkowska, Kolejowa 1 - 5; 
Krótka; Okopowa; Parkowa 2 - 12 parzyste, 1 - 15 nieparzyste; Piłsudskiego 
1A - 16; od 17 do końca; Polska 1 - 16, parzyste: 20 - 30; nieparzyste: od 
19 – 31, od 32 do końca; Republikańska 1 - 18; Sasina 1 - 16A, parzyste: 
18 - 28; nieparzyste: 17 - 29, od 30 do końca; Szpitalna; Średnia 1 - 16, 
parzyste 18 - 24; Akacjowa, Annopol, Błońska od 51 do końca; Gościniec, 
Jesionowa, Kochanowskiego, Krakowska, Kraszewska, Lipowa, Lwowska 
1 - 25, nieparzyste 27 - 29; Łąkowa, Mała, Orzechowa, Orzeszkowej, 
Parkowa od 14 do końca numery parzyste; Powstańców Warszawy, 
Poznańska, Radzymińska, Republikańska 21 do końca; Różana, Skośna, 
Suwalska, Szkolna, Średnia nieparzyste 17 - 25, od 26 do końca; Torfowa, 
Willowa. Wołomin Osiedle Sławek: Aleja Armii Krajowej parzyste 38A - 50A, 
nieparzyste 51 - 63, 66 - 71E, nieparzyste 73A - 89A; Białostocka, Błońska 
1 - 48; Bratnia, Chełmska; Chodkiewicza; Dąbrowskiej, Dzielna, Gagarina, 
Gdyńska parzyste 38 - 52A, od 57 do końca; Głowackiego 2 - 25A, parzyste 
28 - 36A, Jasna, Jaśminowa, Kolejowa od 15 do końca; Konopnickiej, 
Kopernika, Kosmonautów, Laskowa, Lazurowa, Lubelska, Ludowa, 
Lwowska parzyste 26 - 32, od 33 do końca; Mazowiecka, Narcyzowa, 
Nowosławkowska, Piwna, Popularna, Rzeszowska, Sławkowska, Tęczowa 
1 - 15, nieparzyste 19 - 23A; Tulipanowa, Widna, Żeromskiego, Żwirki i 
Wigury. Wołomin Osiedle Sławek-Nowa Wieś: Aleja Armii Krajowej parzyste 
72 - 90, od 91A do końca; Bajeczna, Batorego, Bohaterów Westerplatte, 
Bohatyrowicza, Diamentowa, Geodetów, Głowackiego nieparzyste 27– 39, 
od 40 do końca; Jesienna, Karpacka, Kilińskiego, Kleeberga, Kolorowa, 
Leśna, Letnia, Łukasiewicza, Mazurska, Nowa Wieś, Okulickiego, Plater, 
Pomorska, Przejazdowa, Przeskok, Skłodowskiej, Stacja Słoneczna, 
Sudecka, Śląska, Tęczowa parzyste 16 - 24, od 25 do końca; Ujazdowa, 
Waryńskiego, Widok, Wiosenna, Wołyńska, Zgoda, Zimowa, Złota, 
Żółkiewskiego, Żytnia. Wołomin Osiedle Nafta: Aleja Armii Krajowej 
parzyste 58, 60, 62, 64, 64A. Wołomin Osiedla Sosnówka i Centrum: 
Aleja Nagórna, Cementowa, Fieldorfa: 1 - 8, 10 - 12; Korsaka, Kozia, 
Legionów: 4 - 36, 38 - 56A parzyste; Łączna, Nadłąkowa, Nałkowskiego, 
Niecała, Nowa, Ogrodowa, Orwida, Ossowska, Piaskowa, Powstańców, 
Prądzyńskiego: 2 - 17, Prusa, Przejazd, Rejtana, Słoneczna, Sportowa, 
Szopena, Warszawska, Wileńska: 1 - 29, Wilsona, Wiśniowa, Wspólna, 
Wysockiego, Zaciszna.

3
2

4

oKRęG nR 1

oKRęG nR 2

1 KozA 
Agnieszka 

1 JAGodziŃSKi
Sylwester 

2 BudeK 
Adrian Marcin 

2 RudziŃSKi 
Konrad

3 WiAtRAK 
Emil 

3 SzmuRło 
Kacper Bartłomiej

4 GAJeWSKA 
Beata Anna  

4 BłoŃSKA 
Wioleta Anna

5 żmudA 
Mariusz

5 KARWoWSKi 
Krzysztof

6 PAŹ 
Agnieszka 
Barbara 

6 AntoniAK 
Dorota Hanna

7 JAGodziŃSKi 
Paweł Karol

7 SASin 
Joanna
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oKRęG nR 3

oKRęG nR 4

1 BieSiAdA
Jakub Łukasz

1 KRzyżAnoWSKi  
Szymon

iii

okręg nr 3
Wołomin Osiedle Słoneczna –Kolonia Gródek: Aleja Niepodległości: 1 - 
5B, nieparzyste: 17 - 25; Boczna, Ciasna, Długa 20 - 31B; Duczkowska, 
Dworska, Kolonia Gródek, Osiedle Słoneczna, Peronowa, Reja: 1 - 6, 
od 8 numery parzyste do końca, Szosa Jadowska, Wąska, Wileńska: 
nieparzyste od 69 do końca, Zakładowa. Wołomin Osiedle Niepodległości: 
Aleja Niepodległości: parzyste 8 - 22, 28 - 30; Chrobrego, Kazimierza 
Wielkiego, Kościelna: parzyste 56 - 68; 63 - 67 nieparzyste, od 71 do końca; 
Królowej Jadwigi: 1 - 15; Wileńska: parzyste: od 72 numery parzyste do 
końca; Lipińska: nieparzyste: 81 - 101, od 152 do końca; Mieszka I: od 1 
do końca numery nieparzyste i parzyste od 4 do końca; Poprzeczna, Reja 
nieparzyste: 7 - 19, od 23 do końca. Wołomin Osiedle Wileńska: Danuty 
Siedzikówny „Inki”, Broniewskiego, Daszyńskiego, Długa od 33 do końca; 
Hutnicza, Katowicka, Kościelna: 1 - 54, nieparzyste: 55 - 61A; Mariańska, 
Mickiewicza: 2 - 12, parzyste: 14 - 16; Miła, Nowowiejska, Przechodnia, 
Sikorskiego: 1 - 15, nieparzyste 19 - 21A; Teligi 2 - 6; Toruńska, Wileńska: 
36 - 68; Żelazna.

okręg nr 4
Wołomin Osiedle 1 Maja: 1 Maja 64 do końca; Aleja Niepodległości od 
31 do końca; Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Czwartaków, 
Graniczna od 19 do końca; Ketlinga, Klonowa, Kmicica, Kresowa, Lipiny 
B, Lipiny Kąty, Partyzantów parzyste od 74 do końca, od 87 nieparzyste 
do końca; Podbipięty, Podleśna, Rycerska, Skrzetuskiego, Słowiańska, 
Spokojna, Szarych Szeregów, Wesoła od 10 do końca; Wołodyjowskiego, 
Wołomińska 19, od 22 do końca; Zagłoby. Wołomin Osiedle Partyzantów: 
Brzozowa, Dzika, Gryczana 1 - 10; Jodłowa, Kurkowa, Legionów 
nieparzyste 61 - 77, od 78 do końca; Leszczyńska, Ogrodów Działkowych, 
Partyzantów 1 - 51, nieparzyste 57 - 57A, 64 - 72 numery parzyste; 
Prosta, Rzeczna, Sokola, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wołomińska 
nieparzyste 3 - 5; Zielona; 1 Maja nieparzyste 19 - 25, 38 - 62; Błotna, 
Cicha, Graniczna 2B - 17; Gryczana od 11A do końca; Kazimierzowska, 
Kiejstuta 17A – 19 nieparzyste, od 20 do końca; Kościuszki od 24 do końca; 
Krucza, Litewska, Marszałkowska, Matejki od 20 do końca; Mickiewicza 
od 58 do końca; Partyzantów parzyste 52 - 58; 59 - 63, 65 - 83A numery 
nieparzyste; Poniatowskiego od 24 do końca; Przepiórcza, Sikorskiego 
parzyste 56 - 66, od 67 do końca; Słowackiego od 19 do końca, Słowicza, 
Sosnowa, Sowia, Szara, Wesoła 2 - 8; Wołomińska 4, 5A - 18A, 20; 
Wronia. Wołomin Osiedle Lipińska: Lipińska 2 - 5, 9 - 11 nieparzyste, 10A 
- 14 parzyste, 18 - 38A parzyste, 17 - 31 nieparzyste; Prądzyńskiego od 
20 do końca; Wiejska, 1 - go Maja 1 - 18, 20 - 30 parzyste; Fieldorfa 9 - 9B 
nieparzyste, od 14 do końca; Starowiejska, Wylot. Wołomin Osiedle Polna 
Asnyka: Asnyka, Kiejstuta 1 - 17, 18; Kościuszki 1 - 22; Legionów 37 - 59 
nieparzyste, 60 - 68A parzyste; Lipińska 37 - 41 nieparzyste, 42 - 80, 82 
- 148 parzyste; Matejki 1 - 19; Mickiewicza 13 - 17 nieparzyste, 20 - 52; 
Moniuszki, Oleńki, Plac 3 Maja, Polna, Poniatowskiego 1 - 19; Przyjacielska, 
Sienkiewicza, Sikorskiego 20 - 26 parzyste, 29 - 55A, 57 - 63A nieparzyste; 
Słowackiego 2 - 17C; Teligi od 8A do końca; Traugutta.

1
2 AntoniAK 
Marcin 
Przemysław 

2 KRzyżeWSKi 
Radosław

3 cicHAczeWSKA
Ewa

3 tRuSzKoWSKi 
Damian Piotr

4 mizeRA 
Malwina Ewa

4 KAmiŃSKA 
Joanna 
Bronisława

5 BoRyS 
Wojciech

5 tlAGA 
Izabela

6 RuSAK-
WoŹniAK 
Aleksandra 

6 oPARA 
Adrian

7 WiAtRAK 
Rafał

7 nieWiARoWSKA 
Monika Barbara
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Wołomińskie trasy rowerowe, 
czyli zintegrowany system ścieżek rowerowych.

– Dążenie do budowy nowych i łączenia ze sobą obecnie ist-
niejących ścieżek rowerowych tak, aby powstały różnej długości 
trasy przez miasto i gminę.

– Łączenie miejskich ścieżek (tras) rowerowych z trasami są-
siadujących gmin – zwłaszcza Radzyminem, gdzie ostatnio bar-
dzo intensywnie rozbudowuje się system ścieżek rowerowych. 
(Idea: Z Wołomina nad Zalew Zegrzyński! Z Wołomina nad Bug!). 
Trasy rowerowe powinny prowadzić do miejsc w gminie, gdzie 
będą przygotowane urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe (wia-
ty, ławki, stoliki, urządzenia do ćwiczeń i do zabawy dla dzieci itp.). 

Rozwój Sołectw 
– Rozwój infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej – budowa dróg, remonty dróg, poprawa przejezdno-
ści, place zabaw i miejsca integracji społecznej. Szybka reakcja 
służb miejskich na zgłoszenia mieszkańców dotyczące równania 
dróg gruntowych, odśnieżania, sprzątania, zieleni miejskiej.

lato nad wodą w gminie Wołomin 
(idea plaży z kąpieliskiem) 

– przystąpimy do realizacji idei powstania w gm. Wołomin ze-
wnętrznego kąpieliska. Zlecimy niezbędne analizy, w celu wska-
zania istniejących możliwości. Mogą być to zewnętrzne baseny 
przy wołomińskiej pływalni oraz sztucznie stworzone w tym celu 
rozlewisko przy jednej z rzek płynących przez gminę Wołomin. 
Obok powinna znajdować się infrastruktura wypoczynkowa.

Ładny wygląd naszego Wołomina - nowa jakość w dbaniu 
o miejsca publiczne. Położymy szczególny nacisk na utrzyma-
nie i modernizację już istniejącej infrastruktury z dbałością o ładny 
wygląd (konserwacja, sprzątanie, miejsca z zielenią itp.).

noWy FunKcJonAlny  
PlAc 3-go mAJA 

– „ożywimy” główny plac miasta, aby stał się miejscem 
częstych wizyt mieszkańców. zrealizujemy planbudowy 
przeszkolonego pawilonu jako biura wystaw artystycznych, 
(miejska galeria, miejsce kameralnych koncertów z kawiarnią 
i stolikami na zewnątrz)Budynek z możliwością otwarcia „szkla-
nych” drzwi – wyjścia z wystawą lub koncertem na zewnątrz. Miej-
sce częstych koncertów– w tym np.uczniów szkół muzycznych, 
wystaw plastycznych, czytania poezji itp. Przebudujemy fontannę 
na placu – np. fontanna H. K. Woyciechowskiego (z elementem 
nawiązującym do założyciela miasta, albo fontanna zwycięstwa 
– do wydarzeń 1920 r.).Dodamy na placu więcej zieleni – i, być 
może,zrezygnujemy z „brukowania po całości”. 

milion więcej dla wołomińskiego 
sportu! 

– zwiększymy nakłady na sport w gm. Wołomin. Dokonamy 
oceny obecnego finansowania sportu (dotacje z miasta, sponso-
ring miejskich spółek) w celu racjonalizacji i optymalizacji oraz 
zwiększenia transparentności. 

Prawdziwie zielony Wołomin
– zadbamy, żeby w mieście było więcej zieleni. Nie skupimy 

się wyłącznie na obszarach uznawanych za parki, ale będziemy 
się starać stworzyć lokalne niewielkie „oazy” zieleni z ławkami do 
wypoczynku, tak zlokalizowane, aby były dostępne dla mieszkań-
ców wszystkich osiedli i sołectw w gminie Wołomin. Jednocze-
śnie zadbamy o prawidłowe utrzymanie już istniejących terenów 
zielonych, regularnie oczyszczając je z zalegających śmieci, ko-
sząc trawy i chwasty, pielęgnując istniejące nasadzenia krzewów 
ozdobnych i kwiatów.

Walory przyrodnicze dla wypoczynku
– blisko lasów urządzimy miejsca, do których warto będzie udać 

się na wypoczynek. Będziemy sukcesywnie realizowalina terenie 
gm. Wołomin punkty, gdzie mieszkańcy będą mogli wypoczywać 
z wykorzystaniem naturalnego potencjału - miejsca rekreacji, ćwi-
czeń, zabawy, pikników, wycieczek rodzinnych i spotkań ze znajo-
mymi (okolice Białych Błot, Okolice Rezerwatu Grabicz – miejsca, 
do których szczególnie mieszkańcy osiedli domów wielorodzin-
nych będą mogli dotrzeć spacerem lub komunikacją miejską).

ładniejsze i wygodniejsze 
przestrzenie na osiedlach

(SBMw Wołominie, SM Gwarek) - zacieśnienie współpracy 
z zarządami spółdzielni mieszkaniowych i wsparcie ich działań na 
rzecz m.in. infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej służącej 
wszystkim mieszkańcom. Tysiące mieszkańców bloków spółdziel-
ni mieszkaniowych to mieszkańcy Wołomina płacący podatki, 
stanowiące dużą część przychodów do budżetu gminy. Dlatego 
samorząd gminny powinien wesprzeć działania zarządów spół-
dzielni dla dobra mieszkańców. 

„SkateparkWWl”
– wybudujemy nowoczesny obiekt do uprawiania sportu dla 

amatorów deskorolek, rolek i rowerów typu bmx. Skateparkbędzie 
wykonany z materiałów trwałych, łatwych w utrzymaniu, zapew-
niających gładkość powierzchni, odporność na akty wandalizmu 

i czynniki atmosferyczne. Dodatkowo będzie wyposażony w róż-
nego rodzaju elementy (akcesoria, pochylnie itp.)pozwalające na 
rozwijanie umiejętności początkujących użytkowników jak i osób 
zaawansowanych. Obok będą elementy małej architektury: ławki, 
kosze na śmieci oraz drzewa. Chcielibyśmy, aby ten obiekt był 
miejscem spotkań i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na 
trwałe wpisującym się w pejzaż naszego miasta. 

mieszkaniec z łatwym dostępem do 
infrastruktury sportowej 

– Ułatwienie możliwości korzystania z gminnej infrastruktury 
sportowej, zwłaszcza sal gimnastycznych w godzinach wieczor-
nych i w weekendy.Wprowadzenie elektronicznego systemu rezer-
wacji miejsc. Środki z wynajmu powinny być rozdysponowywane 
przez dyrektorów placówek zgodnie z ich wiedzą o potrzebach 
-wówczas dyrektorzy dołożą starań do pozyskiwania w ten sposób 
dodatkowych funduszy dla zarządzanych przez siebie obiektów. 

Wołomińskie przestrzenie bez barier 
– zaczniemy kształtowanie przestrzeni publicznej przy współ-

udziale przedstawicieli osób niepełnosprawnych (wzorując się na 
przykład na działaniach warszawskiej grupy roboczej PZN „Wi-
dziane z chodnika”). Zajmiemy się przeszkodami w komunikacji 
pieszej, uciążliwymi dla osób niepełnosprawnych oraz starszych 
i sukcesywnie będziemy je eliminowali. Zaprosimy do zespołu 
roboczego przedstawicieli m.in. Polskiego Związku Niewidomych 
oraz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA”, aby 
wspólnie planować poszczególne rozwiązania a następnie wdra-
żać je w konkretnych miejscach. (O potrzebie zwrócenia uwagi 
w naszym mieście na likwidowanie barier świadczy chociażby, fakt, 
że nawet w takim obiekcie jak Miejski Dom Kultury nie ma podjaz-
du ani windy dla osób poruszających się na wózkach, czyniąc ten 
budynek niedostępnym dla wielu niepełnosprawnych osób.) 

miasto i Gmina przestrzennie 
zaplanowane 

– przyspieszymy sporządzanie dokumentów planistycznych, 
aby jak najszybciej określić przeznaczenie inwestycyjne poszcze-
gólnych terenów. Mieszkańcy powinni mieć pewność, jakiego typu 
przedsięwzięcia mogą powstawać w ich sąsiedztwie. 

miasto i Gmina dobrze 
skomunikowane drogowo

– Idea: szybki dojazd i wyjazd z Wołomina. Podejmiemy dzia-
łania i zaczniemy budować współpracę na rzecz m.in.:
- jak najszybszego powstania łącznika do „Węzła Wołomin” na 

trasie S8
- modernizacji drogi 634 w realnym do uzyskania wymiarze: prze-

budowa możliwa do realizacji w najbliższych latach to taka, 
która ma na celupoprawienie przepustowości: tj. wybudowanie 
pasówdo skrętów, przejśćnad drogą itp. Gmina może dążyć do 
tego poprzez budowanie współpracy z innymi gminami, wspól-
ne występowanie do samorządu województwa oraz podejmując 
nowoczesna działania lobbujące.

- dążenia do budowy drogi łączącej łącznik z S8 (Węzeł Wo-
łomin) z Szosą Jadowską w Duczkach, po przeprowadzeniu 
analiz i konsultacji dotyczących jej przebiegu proponowanego 
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Wołomin.

- reorganizację i usprawnienie ruchu samochodowego na terenie 
miasta i gminy, aby przy zachowaniu bezpieczeństwa, możliwie 
jak najbardziej usprawnić przepustowość dróg (jeden z przykła-
dowych ważnych celów to likwidacja korków w okolicach prze-
jazdów pod torami). W tym celu niezbędne będą działania inwe-
stycyjne ze strony gminy oraz pozostałych zarządców dróg na 
terenie gm. Wołomin. 

Gospodarka wodami pod kontrolą
– Podejmiemy działaniaprzygotowujące gm. Wołomin na nad-

miar wód. Należy zewidencjonować wszystkie urządzenia wodne, 
dokonać ich oceny iuregulować stan prawny.Jednocześnie należy 
zlecić specjalistom analizę potrzeb całej gminy Wołomin w za-
kresie rozwiązań służących gospodarce wodnej i oceny obecne-
go przygotowania na sytuacje nadmiaru wód (nawalne deszcze, 
szybkie roztopy poziomowe itp.).  

Parkuj swobodnie w mieście 
– położymy akcent podczas planowania i realizowania inwesty-

cji i przebudów na lokowanie miejsc parkingowych. Porozumienie 
z SBM Wołomin w sprawie budowy parkingów na osiedlach i w ich 
pobliżu. Wyjście naprzeciw sytuacji, że zwiększa się statystycznie 
liczbaaut przypadających na rodzinę/jedno gospodarstwo domowe. 

Program mieszkaniowy połączony 
z programem rewitalizacyjnym.

Wobec konieczności m.in. wynikającej z przepisów prawa od-
nośnie do najmu lokali komunalnych (i konieczności zapewnienia 
lokali zamiennych w określonych przypadkach), stanu techniczne-
go i prawnego budynków, w których zlokalizowane są lokale ko-
munalne, należy przygotować gminę na konieczność zapewnienia 
mieszkań komunalnych osobom mieszkającym obecnie w starych 
budynkach w centrum Wołomina. Rozwiązaniem może być działa-
nie zmierzające do wybudowania budynków z mieszkaniami przy 
jednoczesnym działaniu zmierzającym do uzyskania praw własno-

ści do kamienic w centrum miasta. Uzyskiem dodatkowym i waż-
nym dla całej gminy będzie tworzenie się prawdziwego centrum 
miasta. W nieruchomościach w centrum powinno się dążyć do 
powstawania lokali usługowych, handlowych i gastronomicznych. 

miejski ośrodek sportu na miarę XXi 
– Podejmiemy działania zmierzające do zwiększenia funk-

cjonalności OSiR-u, rozbudowy ośrodka, wzbogacenia oferty, 
(zwłaszcza dla sportu amatorskiego oraz dzieci i młodzieży). 
W naszej Gminie powinna powstać dobra infrastruktura do upra-
wiania lekkiej atletyki. 

Biznes w partnerstwie 
z samorządem. 

Podejmiemy się integracji środowisk gospodarczych mia-
sta i gminy Wołomin wokół wspólnych spraw.

– Cel: wzajemne wsparcie, promocja lokalnych usługodawców 
i lokalnego handlu w lokalnym środowisku.Gmina może być inicja-
torem lub wspierającym działania integracyjne. Np. udostępnianie 
możliwości promocji prywatnym przedsiębiorcom w zamian za 
sponsorowanie urządzeń funkcjonalnych w przestrzeni publicznej.

Kolejne przejścia bezkolizyjne  
przez tory kolejowe. 

Rozpoczniemy działania zmierzające do powstania kolej-
nych przejść podziemnych (zarówno w mieście jak i ducz-
kach – dla mieszkańców lipinek i zagościńca). Konsultacje 
społeczne w.s. możliwych lokalizacji, analizy, rozmowy i nego-
cjacje z PKP w celu wypracowania planu działań. W zależności 
od możliwości technicznych oraz warunków określonych przez 
PKP przejścia bezkolizyjne mogą być nadziemne, jeżeli budowa 
przejść podziemnych okaże się niemożliwa lub nie do zrealizowa-
nia w ciągu najbliższych lat. 

Skuteczniejszy system 
monitorowania. 

Przystąpimy do rozbudowy monitoringu miejskiego 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zwiększymy liczbę miejsc 
monitorowanych. Zadbamy pod tym względem o okolice szkół 
i przedszkoli, aby szczególnie ochraniać dzieci i młodzież.

lepsze przejścia dla pieszych, 
bezpieczniejsze skrzyżowania. 

Zadbamy o poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu pie-
szych i kierowców.Będziemy dążyli do zwiększenia liczby przejść dla 
pieszych.Przystąpimy do wdrożenia rozwiązań technicznych i budow-
lanych, służących poprawie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. 

Proekologiczna gospodarka 
odpadami w gminie.niska cena za 
odbiór odpadów od mieszkańców. 

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. powinien działać w tym 
celu, aby nasi mieszkańcy jak najmniej płacili za odbiór odpadów, 
a jednocześnie, aby działalność przedsiębiorstwa nie była uciążli-
wa. Nie zgadzamy się na przywożenie na składowisko do Starych 
Lipin odpadów z warszawskich i podwarszawskich RIPOK-ów. 
Zakład należący do gminy winien służyć dobru mieszkańców i zaj-
mować się odpadami mieszkańców Wołomina i najbliższych oko-
lic zgodnie z restrykcyjnymi przepisami w tym zakresie i w oparciu 
o nowoczesne rozwiązania technologiczne (tendencja do zwięk-
szania poziomu odzysku). Należy dążyć do tego, aby jak najmniej 
pozostałości po segregacji odpadów od mieszkańców Wołomina 
i okolic było składowane, a docelowo do wyeliminowania składo-
wania odpadów na składowisku.

Powietrze bez smogu. 
Zintensyfikujemy działania Straży Miejskiej w celu wyelimino-

wania przypadków spalania śmieci w piecach domowych w okre-
sie grzewczym.Zainicjujemy programy edukacyjne dla dzieci 
w szkołach oraz informacyjne dla dorosłych. Będziemy promować 
wśród mieszkańców programy dofinansowujące oszczędność 
energetyczną i wymianę pieców.

Wsparcie dla inicjatyw integrujących 
mieszkańców osiedli i sołectw. 

Przeznaczymy więcej środków na wydarzenia służące integra-
cji mieszkańców poszczególnych części miasta i gminy. Naszym 
celem jest wyeliminowanie podziału na miasto i wieś (peryferia). 
Jesteśmy jednym zintegrowanym organizmem kształtującym 
przestrzeń życiową wokół nas.

Gminna polityka senioralna. 
Będziemy współtworzyli miejskie programy i działania służące 

osobom starszym we współpracy z przedstawicielami organizacji 
seniorskich. Konieczne są kolejne działania na rzecz lepszych wa-
runków życia i spędzania czasu przez seniorów.

iV PRoGRAm |  Wołomin + pozytywne zmiany
Materiał sfinansowany ze środków KWW Sylwestra Jagodzińskiego
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Jeśli nie światła – to co?
Problem z bezpieczeństwem na przejściach dla pie-
szych w naszej gminie istniej od dawna. Szczególnie 
odczuwane jest to w sołectwach, gdzie brak jest sy-
gnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych. Do-
tyczy to także rejonów szkół, gdzie codziennie prze-
mieszcza się duża liczba dzieci. 

Beata Gajewska
Pracownik Instytutu 
Badawczego Dróg 
i Mostów w Warszewie

Czy istnieją sposoby, 
aby poprawić bezpieczeń-
stwo pieszych użytkowni-
ków dróg, gdy zarządca 
drogi nie jest przychyl-
ny budowie sygnaliza-
cji świetlnej? Na terenie 
gminy Wołomin znajdują 
się drogi wojewódzkie, 
których zarządcą jest Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich. Pierwsza to 
droga nr 634, prowadząca 
z  Warszawy przez Woło-
min i  dalej przez Ducz-
ki w  kierunku Tłuszcza, 
w  której ciągu są ul. 1 
Maja, Aleja Niepodległości 
i Szosa Jadowska. Druga 
to droga wojewódzka nr 
635, prowadząca z  Ra-
dzymina przez Ciemne, 
Stary Janków, Czarną 

i  Zagościniec do Wołomi-
na. Również ul. Legionów 
w Wołominie, łącząca dro-
gę 634 ze stacją kolejową 
Wołomin, jest drogą woje-
wódzką nr 628. 

Jak trudno jest uzy-
skać sygnalizację świetlną 
na przejściu dla pieszych 
wiedzą doskonale miesz-
kańcy Starych Lipin. Już 
w  2008r. 80-ciu miesz-
kańców podpisało się pod 
pismem do ówczesnego 
burmistrza Wołomina. 
Decyzję w tej sprawie jest 
władny podjąć Mazowiecki 
Zarząd Dróg. MZDW zde-
cydowanie odmówił budo-
wy sygnalizacji świetlnej, 
argumentując odmowę 
między innymi koniecz-
nością zmiany geometrii 
skrzyżowania Alei Nie-
podległości z ul. Lipińską. 
Działania kolejnych władz 
nie przyniosły rezultatu, 
a  na przejściach dla pie-
szych nadal zdarzają się 
wypadki, również ze  sut-
kiem śmiertelnym. Czy 
zatem można poprawić 
bezpieczeństwo pieszych 
innymi, tańszymi sposo-
bami?

Odpowiedzią mogą być 
aktywne przejścia dla pie-
szych w  połączeniu z  in-
teraktywnymi znakami 

informacyjnymi. W  ostat-
nim czasie na wielu przej-
ściach pojawiły się lampy 
doświetlające. Takie lam-
py również wykorzysty-
wane są w  przejściach 
interaktywnych. Zdecydo-
wanie pozwala kierowcy 
z  większej odległości za-
uważyć osobę korzysta-
jącą z  przejścia dla pie-
szych. Jest to jednak tylko 
jeden element poprawia-
jący bezpieczeństwo. Na 
kompleksowo wyposa-
żone aktywne przejście 
dla pieszych składają się 
pasy biało-czerwone wy-
konane w technologii che-
moutwardzalnej struk-
turalnej, czujniki ruchu 
migające lampy ostrze-
gawcze nad znakiem D-6 
(oznaczającym przejście 
dla pieszych), aktywne 
punktowe elementy od-
blaskowe (migające kocie 
oczka wzdłuż przejścia) 
i  drogowa nawierzchnia 
antypoślizgowa.

Nawierzchnia anty-
poślizgowa jest to odpo-
wiednio skonstruowana 
nawierzchnia drogowa za-
pewniająca wysoką szorst-
kość i  zmniejszające po-
ślizg pojazdów. Głównym 
celem stosowania na-
wierzchni antypoślizgo-

wych jest skrócenie drogi 
hamowania samochodu. 
W  zależności od prędko-
ści hamującego pojazdu, 
zastosowanie takiej na-
wierzchni może skrócić 
drogę hamowania auta 
o  kilkanaście, a  nawet 
o  ok. 20 m. Samochód 
zatrzyma się więc na ta-
kiej nawierzchni znacz-
nie wcześniej, niż gdyby 
hamował na nawierzch-
ni tradycyjnej, co może 
uchronić pieszego przed 
potrąceniem.

Zazwyczaj w  okolicach 
przejść dla pieszych są 
ograniczenia prędkości. 
Nie wszyscy kierowcy je 
jednak respektują. Bywa, 
że  stojąc przy przejściu, 
odczuwamy podmuch po-
wietrza od zdecydowanie 
za szybko przemieszcza-
jących się samochodów. 
W  takim przypadku gmi-
na może zastosować rada-
rowe wyświetlacze prędko-
ści - prewencyjny system 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Kierowca do-
wiaduje się, czy przekra-
cza dozwoloną prędkość. 
Jeżeli nie, otrzyma podzię-
kowanie (na wyświetlaczu 
pojawi się słowo dziękuję). 
Jeżeli jednak tak, to zo-
stanie dodatkowo zaalar-
mowany, aby zmniejszyć 
prędkość. Najbardziej 
działające na wyobraźnię 
kierowców są wyświe-
tlacze pokazujące liczbę 
punktów karnych prze-
widzianych w  przypad-
ku danego przekroczenia 
prędkości oraz wysokość 

potencjalnego mandatu, 
jaki najprawdopodobniej 
zapłaciłby przy kontroli. 

Ciekawym pomysłem 
poprawy bezpieczeństwa 
są zastosowane na Islan-
dii „przestrzenne” przej-
ścia dla pieszych. Są to 
odpowiedni namalowane 
pasy stwarzające wraże-
nie klocków unoszących 
się w  powietrzu. Kierow-
ca widząc „przeszkodę na 
drodze” i  chcąc uniknąć 
zderzenia instynktownie 
zwalnia, co jest zdecydo-
wanie korzystne dla osoby 
chcącej przedostać się na 
drugą stronę jezdni. Oczy-
wiście po takim przejściu 
można bezpiecznie prze-
jechać, ale chwilę trwa, 
zanim kierowca zorien-

tuje się, że niejako został 
oszukany. Pierwsze takie 
przejście powstało już też 
u naszych zachodnich są-
siadów za Odrą. 

Jak widać, jest wie-
le sposobów mogących 
poprawić nasze bezpie-
czeństwo na przejściach 
dla pieszych, a  będących 
w  zasięgu fi nansowym 
gminy. Warto z  nich ko-
rzystać, szczególnie w  re-
jonach, gdzie budowa sy-
gnalizacji świetlnej jest co 
najwyżej w  dalekich pla-
nach. Pierwsze elementy 
zaczęły się pojawiać, czas 
na kolejne kompleksowe 
rozwiązania, w  tym rów-
nież rozbudowę sieci sy-
gnalizacji świetlnych.

zarejestrowane w ciągu 10 minut prędkości aut poruszających się 
po terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 50 km/h
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Gdzie są wsie w Wołominie? 
Przecież to są osiedla!

kosztem terenów podmiej-
skich, a  zacznijmy taką, 
dzięki której współdziała-
nie da efekt większy niż 
poszczególne, oddzielne, 
działania. Tylko taka sy-

nergia i  myślenie strate-
giczne pozwoli na rozwój.

Przyspieszmy wodo-
ciągowanie i  kanalizo-
wanie naszych terenów. 
Budujmy drogi i chodni-

ki  bez podziału na mia-
sto i wieś, bo nie ma tu 
przecież życia wiejskie-
go i  wiejskich potrzeb. 
Rozwój naszych terenów 
podmiejskich będzie na 

pewno służył miesz-
kańcom centrum 
miasta. Chociażby 
jako tereny rekreacyj-
ne. Rozwinięte tereny 
podmiejskie to ko-
rzyść dla wszystkich, 
gdyż będą to prze-
strzenie do spacerów, 
jazdy na rowerze, od-
poczynku i  rekreacji. 
Wystarczy spojrzeć 
na frekwencję ścieżki 
przy Szosie Jadow-
skiej. W  Wołominie 
ewidentnie jest potrze-
ba rozwoju tras pieszo
-rowerowych – miejsc 
dla spacerowiczów, 
biegaczy, rolkarzy, ro-
werzystów. Należy je 
tylko zaplanować tak, 
żeby stanowiły spójną 
i  przemyślaną całość, 
z  możliwymi przy-
stankami na placach 
zabaw, otwartych si-
łowniach czy nawet 
miejscach przezna-
czonych na zrobienie 
ogniska, grilla, albo 
rodzinnego pikniku. 
Tak trzeba rozmawiać 
w urzędzie, tak argu-
mentować.

Czas powiedzieć wprost: wołomińskie sołectwa to nie żadne wsie, po któ-
rych jeżdżą traktory i kombajny, ale osiedla mieszkaniowe nie różniące 
się potrzebami od osiedli w granicach administracyjnych miasta. Miesz-
kamy w spójnym organizmie naszego Wołomina, a nie w podzielonym na 
potrzeby miejskie i potrzeby wiejskie.  My, mieszkańcy tych terenów mó-
wimy wprost: chcemy standardu osiedli mieszkaniowych czyli asfaltów, 
chodników, wodociągów i kanalizacji, placów zabaw i miejsc rekreacji.

emil Wiatrak

W  tej kadencji, 
w  urzędzie pojawił się 
nowy pełnomocnik pani 
burmistrz tj. „Pełnomoc-
nik ds. Obszarów Wiej-
skich”. Może i mieszkań-
cy „obszarów wiejskich” 
ucieszyliby się z  urzęd-
nika dedykowanego tyl-
ko im, jednak kto, na 
przykład z  Zagościńca 
lub Duczek, skorzystał 
z  pomocy pełnomocnika 
do spraw obszarów wiej-
skich? Jakież to obszary 
wiejskie skorzystały na 
tej pracy opłacanej prze-
cież ze wspólnej kasy?

Nasze sołectwa od 
dawna mają typowy cha-
rakter miejskiej zabudo-
wy. Mieszkańcy miejsco-
wości pod Wołominem nie 
wsiadają rano do trak-
torów, tylko idą na przy-
stanek lub stację PKP, 
czy też wsiadają do samo-
chodów i  jadą do pracy. 
Miasto i  Gmina powinny 
stanowić jeden spójny 
organizm i wzajemnie się 
uzupełniać. Skończmy 
z  polityką inwestycyjną 
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Billboard-owa burmistrz  
zamiast dobrego menedżera

Radosław Krzyżewski

Składane przedwy-
borcze obietnice, że każ-
da złotówka w  budże-
cie gminy będzie dwa 
razy a  może nawet trzy 
razy oglądana przed jej 
wydaniem wydają się 
tylko graniem na wy-
borcach. Przykre staje 
się patrzenie na nasze 
miasto z  pozycji zwykłe-
go mieszkańca, który 
widzi tyle niedociągnięć 
i  chciałby zmian w swo-
jej okolicy np. utwardze-
nia drogi, nowego wy-
dajnego oświetlenia ulic, 
miejsc w  przedszkolach 
i na świecący po oczach 
ekran zawieszony nie-
dawno na urzędzie. Czy 
to przypadek, że  przed 
samymi wyborami? Czy 
tak trudno jest wycią-
gnąć wnioski z poprzed-

nika? Lansowanie się, 
płatne sesje fotograficzne 
bez ciężkiej rzetelnej pra-
cy nie daje poparcia wy-
borców. 

Co ciekawe na stro-
nie urzędu pojawiła się 
mapa inwestycji. Po krót-
kiej analizie można zo-
baczyć, że dane projekty 
są umieszczone w  kilku 
miejscach. Na początku 
myślałem, iż to zwykła 
pomyłka, jednak wydaje 
się to świadome wypeł-
nienie mapy Wołomina 
i pokazanie, że wszędzie 
coś się dzieje. Przykła-
dem niech będzie projekt 
z budżetu obywatelskiego 
realizowany w Lipinkach 
i w Wołominie tak samo 
na ul. Klonowej i projekt 
„Czwórka kreatywnością 
stoi” pokazany w  kilku 
miejscach wzdłuż ulicy 
1-maja. 

Zamiast zakupu tele-
bimu na urząd albo „po-
dziękowań” z twarzą bur-
mistrz na billboardach 
można byłoby ustawić 
więcej koszy na śmie-
ci bądź wyrównać wiele 
ulic. Można by w ten spo-
sób zadbać o ład i porzą-
dek w  mieście i  gminie 
Wołomin.

Czy potrzebna jest nam twarz 
aktualnego burmistrza na bil-
bordach z podziękowaniami, za 
których wykonanie zapłacił urząd 
z publicznych pieniędzy?   Czy 
cieszymy się z kilkudziesięciu ty-
sięcy zł. wydanych na …. telebim 
na urzędzie? 
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Wołomin. W sprawach 
osiedla Słoneczna 
i okolic

Dzięki Państwa podpisom pod pismem, w którym na 
początku roku domagałam się poprawy bezpieczeń-
stwa na przejściach dla pieszych w ul. Aleja Niepodle-
głości oraz zamontowania barierek bezpieczeństwa na 
całym odcinku chodnika w tunelu pod torami docze-
kaliśmy się w końcu dobrych wieści.  Do zrobienia 
u nas jest jednak jeszcze więcej.

ewa cichaczewska

Na początku tego roku 
wystąpiłam ze  stanow-
czym pismem skiero-
wanym do Burmistrza 
i  Radnych o  podjęcie in-
terwencji w  sprawach 
bezpieczeństwa miesz-
kańców przechodzących 
codziennie przez przej-
ścia dla pieszych na uli-
cy Aleja Niepodległości.  
Poinformowałam, że  ist-
nieje zagrożenie, gdyż 
ulica ta jest bardzo (co-
raz bardziej) zatłoczona 
i  codziennie dochodzi do 
wielu niebezpiecznych 
sytuacji gwałtownego ha-
mowania samochodów 
przed przechodniami na 
pasach. Dołączyłam do 
tego pisma wiele stron 

z  podpisami mieszkań-
ców, popierających te 
ważne dla nas postulaty. 
Dziś już przejścia dla pie-
szych są doświetlone, co 
poprawi bezpieczeństwo 
jednak nadal jest to je-
den z  najbardziej wyma-
gających uwagi odcinków 
dróg w mieście, ze wzglę-
du na rozwiązania dro-
gowe: wyjazd z  „tunelu”, 
duży ruch samochodowy, 
wielu przechodniów, ko-
nieczność stania na świa-
tłach  i w związku z tym 
ogólne zamieszanie ko-
munikacyjne zwłaszcza 
w tzw. godzinach szczytu. 

Chcę również poinfor-
mować mieszkańców na-
szego osiedla o tym, co się 
dzieje w  sprawie braku-
jących barierek na odcin-
ku chodnika dla pieszych 
w  tunelu (bezkolizyjnym 
skrzyżowaniu). O  to rów-
nież wystąpiłam w  lutym 
b.r. dołączając podpisy od 
wielu mieszkańców osie-
dla. Zwłaszcza na odcinku 
wyjścia z peronów bezpie-
czeństwo na tym chodni-
ku wymaga szybkiej po-
prawy. Chodnik ten jest 
wąski i bardzo uczęszcza-

ny, a  liczba samochodów 
przejeżdżająca obok jest 
bardzo duża. Codziennie 
istnieje realne zagroże-
nie, że  ktoś może zejść, 
lub wypaść na jezdnię na 
skutek przewrócenia na 
chodniku podczas mijania 
się grup przechodniów.  
Wiosną dostałam pismo 
od zarządcy drogi (MZDW 
w  Warszawie) z  informa-
cją, że  analizują sprawę, 
natomiast niedawno po-
informowano mnie, że ba-
rierki mają zostać wyko-
nane. Trzymamy za słowo!

Korzystając z  okazji 
chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy złożyli 
swoje podpisy poparcia 
pod wyżej opisywanymi 
postulatami oraz osobom, 
które pomagały w  zbiera-
niu podpisów udostępnia-
jąc listy swoim klientom, 
czyli mieszkańcom osie-
dla: właścicielowi sklepu 
spożywczego przy Al. Nie-
podległości 3, Państwu 
Giżyńskim oraz właścicie-
lowi straganu warzywnego 
„U pana Krzysztofa”. Nam 
mieszkańcom, te sprawy 
nie są obojętne! Wspieraj-
my się nawzajem!

TAK DLA BEZPIECZEŃSTWA 
UŻYTKOWNIKÓW DRÓG W WOŁOMINIE

Co to oznacza, gdy w wielu miejscach naszej gminy 
mieszkańcy widzą potrzebę poprawy poziomu bezpie-
czeństwa na drodze? Otóż to, że najwyższy czas, aby 
kompleksowo podejść do tego tematu zamiast reago-
wać pojedynczo w określonych lokalizacjach.

marcin Antoniak

Okazuje się, że  w  róż-
nych miejscach miesz-
kańcy alarmują o  stanie 
bezpieczeństwa na drodze 
lub przejściach dla pie-
szych, a nawet organizują 
akcje zbierania podpisów: 
a to na rzecz bezpiecznego 
przejścia, wybudowania 

mniej, poprzez komplek-
sowe rozwiązanie kwestii 
bezpieczeństwa użytkow-
ników dróg w naszej gmi-
nie – w  ramach działań 
samorządu.

Przecież możemy so-
bie wyobrazić stworzenie 
i  realizację planu popra-
wiającego komunikację 
w  Wołominie ze  szcze-
gólnym uwzględnieniem 
kwestii bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników 

dróg – i pieszych i kierow-
ców. Zamiast reagowania 
– ocena obecnego stanu, 
prognozy na przyszłość 
i  w  związku z  tym odpo-
wiednie działania moder-
nizacyjne  i  inwestycyj-
ne. Wiadomo, że  w  wielu 
przypadkach sprawa nie 
dotyczy dróg należących 
do gminy jednak, co stoi 
na przeszkodzie, żeby do 
zespołu roboczego zapro-
sić przedstawicieli wszyst-

kich zarządców dróg. Po-
chyleniu się nad poprawą 
bezpieczeństwa nie będzie 
głosów sprzeciwu! Dlatego 

przed przyszłym samorzą-
dem Wołomina moim zda-
niem powinno być posta-
wione to właśnie zadanie!

ronda albo odpowiednie-
go oświetlenia drogi itp. 
Pochwały należą się tym 
osobom, które organizują 
społeczności swojej oko-
licy i  razem występują 
ze  stanowczym apelem: 
poprawcie bezpieczeństwo 
na tym przejściu dla pie-
szych! itp. Tych wiele po-
jedynczych przypadków 
należy uwzględnić w jesz-
cze jeden sposób: sprawić, 
żeby w przyszłości było ich 

Co sprzyja poprawie bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg?
- programy, kampanie informujące czy mające na 

celu zwrócenie uwagi na to że nie jesteśmy sami na 
drogach i każdy z nas powinien być na nich bacz-
nym obserwatorem

- prace związane z  bieżącym utrzymaniem, które 
mające na celu zapewnienie widoczności na skrzy-
żowaniach, przejściach dla pieszych

- doświetlenie przejść dla pieszych
- utrzymanie dobrego stanu oznakowania poziomego 

i pionowego 
- poprawa stanu dróg (jezdnia, chodniki)
- przebudowa skrzyżowań np. poprzez budowę sy-

gnalizacji na skrzyżowaniach

Nazywam się Dorota Szydełkiewicz, jestem pośrednikiem ds. nieruchomości i fo-
tografem albo fotografem i pośrednikiem oraz  mamą trzech synów. Dla mnie i moje-
go męża jest to mega wyzwanie. Jednocześnie wychowywanie chłopców uczy nas 
motywacji i logistycznego działania. Poza tym działam w Warszawskim Stowarzy-
szeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Świetne miejsce stworzone do 
spotkań, poznawania ludzi, do wymiany doświadczeń, do nawiązywania współpracy 
przy sprzedaży czy wynajmie, z innymi pośrednikami.

W branży nieruchomościami pracuję od 2006 roku. Natomiast fotografia zawsze 
była i jest moją pasją. Oby dwie dziedziny cały czas rozwijam, ucząc i szkoląc się. 

Firmę założyłam na początku 2013 roku pod nazwą ANDOM, w 2016 roku po-
stanowiłam zmienić nazwę, na Szydelkiewicz.pl.  Posiadam licencję zawodową nr 
15109 oraz ubezpieczenie OC.

Biuro Nieruchomości Szydelkiewicz.pl, specjalizuje się pośrednictwem w sprze-
daży nieruchomości, głównie na terenie powiatu wołomińskiego. Możemy poszczy-
cić się wieloletnią współpracą z  wieloma lokalnymi firmami deweloperskimi. Pod 
koniec 2015 roku oferujemy rynek wtórny.  Również jesteśmy gotowi do współpracy 
na terenie całej Polski.

Nieruchomości są naszą pasją. Robimy to, co potrafimy najlepiej. Z  każdym 
dniem powiększamy grono usatysfakcjonowanych klientów, którzy dzięki naszej po-
mocy, kupili swoje „M”.
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Wołomin – Czarna. Dzieci na poboczu
Poboczem jednej z najbardziej ruchliwych dróg w gmi-
nie Wołomin codziennie dzieci zmierzają do szkoły. 
Chodzi drogę 635 na terenie Czarnej. Ostatnimi czasy 
ruch jeszcze bardziej się zwiększył – nie wolno nam 
czekać, aż po tragicznych wydarzeniach postawią 
w Czarnej tabliczkę z napisem „Czarny punkt”.

mariusz żmuda

Piaszczyste pobocze, 
które służy jako trasa 
do szkoły lub przystan-
ku autobusowego miesz-
kańcom tej części sołec-
twa Czarna, musi jak 
najszybciej zmienić się 
w  wyraźnie oddzielony 
krawężnikiem od jezdni 
chodnik. Obserwuję cie-
kawą akcję w Wołominie 
mającą zwrócić uwagę na 
sprawę bezpieczeństwa 

ludzi na przejściach dla 
pieszych. Tam po dwóch 
stronach jest chodnik, 
a  brakowało odpowied-
niego doświetlenia pa-
sów dla pieszych, aby 
kierowcy z  daleka mogli 
dostrzec, czy ktoś się na 
nich znajduje. Dobrze, 
że  tak się dzieje ale jed-
nocześnie uświadamiam 
sobie, jaka jest sytuacja 
mieszkańców tej części 
Czarnej (przy ul. Wito-
sa – zarówno od strony 
Wołomina jak również 
od Jankowa). U  nas 
niebezpieczeństwo jest 
równie duże i  to nie tyl-
ko przy przechodzeniu 
przez jezdnię, ale na dłu-
gim odcinku drogi, gdzie 
zamiast chodnika jest 
piach a  od jesieni błoto 
lub śnieg. W  Wołominie 
zainstalowano już wy-

sięgniki z  lampami nad 
przejściami dla pieszych 
– w  Czarnej przy Wito-
sa…. niestety bezpiecz-
niej nadal nie jest. 

I  nie można zwalać 
sprawy na to, że  miastu 
nic do tej drogi, gdyż jest 
ona wojewódzka. Doświe-
tlenia przejść przecież 
powstały na wcześniej-
szych odcinkach tej dro-
gi, czyli tych biegnących 
przez miasto. Dlaczego? 
Żeby poprawić bezpie-
czeństwo! W  Czarnej też 
trzeba to bezpieczeństwo 
poprawić i  to szybko! 
Wiem, że  powszechną 
praktyką w samorządach 
jest współudział w  reali-
zowaniu inwestycji samo-
rządów różnego szczebla. 
Nasze władze gminy po-
winny jak najszybciej za-
oferować zarządcy drogi 

635, że będą współfinan-
sowały albo nawet sfi-
nansują budowę chodni-
ka na tym odcinku, gdzie 
znajdują się domy miesz-
kańców. Cały czas trze-
ba pamiętać, że  chodnik 
musi być zbudowany tak, 
aby służył wtedy, gdy 
najbardziej jest potrzeb-
ny – w czasie deszczowej 
pogody – a  niestety na 
tym odcinku ul. Witosa, 
na którym po jednej stro-
nie chodnik jest, docho-
dzi często do zalewania 
go przez wodę i  ludzie 
wychodzą na drogę, aby 
przejść około 60-o metro-
wy odcinek. 

Kolejna sprawa: przy 
przystanku autobuso-
wym w Czarnej - może to 
zdziwić czytelników z  in-
nych części gminy Woło-
min – brakuje przejścia 
dla pieszych.  Wszystko 
to powoduje konieczność 
przystąpienia do szyb-
kich działań, tym bar-
dziej ,że akcje w sprawie 
podnoszenia bezpieczeń-
stwa, gdzie indziej przy-
noszą efekty, a w Czarnej 
brakuje nawet podstawo-
wych rzeczy! 

Zapomniane ulice w centrum miasta  
i w okolicach naszego wołomińskiego targowiska

W mieście, na przykład w okolicach targowiska miej-
skiego, jest wiele ulic, których stan jest fatalny. Trud-
no przejść po chodniku, nawierzchnia jezdni jest 
w opłakanym stanie, do tego bardzo nieestetyczny 
wygląd. Natomiast ulica Teligi doczekała się wreszcie 
rozpoczęcia prac, jednak nie w takim kształcie, za 
którym opowiedzieli się mieszkańcy dwa lata temu na 
spotkaniu w urzędzie. Miała być nawierzchnia asfalto-
wa – będzie kostka brukowa.  

Adrian opara

Mieszkańcy ulicy Te-
ligi – okolice Kościoła 
MBCz – od blisko 15 
lat zabiegali o  jej budo-
wę. W  roku wyborczym 
prace właśnie się rozpo-
częły – i dobrze, chociaż 
wypowiadaliśmy się na 
spotkaniu w  urzędzie, 
że  interesuje nas na-
wierzchnia asfaltowa, 
a nie wykonana z kostki 
brukowej. Jednak ktoś 
podjął decyzję, że będzie 
inaczej.  

Trudno mówić też 
o  zadowoleniu ze  stanu 

chodników i  nawierzch-
ni mieszkańców ulic 
przyległych do ul. Si-
korskiego jak i  niej sa-
mej, albo tych w okolicy 
targowiska miejskiego, 
czy też ul. Legionów i jej 
przyległych. Wydaje się, 
że  są to zapomniane 
przez władze miejskie 
rejony. Ulice Traugut-
ta, Kościuszki, Matejki 
i Przyjacielska, gdzie na-
wierzchnia drogi swoje 
lata młodości ma już za 
sobą, a  chodnik który 
tam jest nie nadaję się 
ani do chodzenia ani 
do prowadzenia wózków 
z dziećmi. Ten sam pro-
blem dotyka kawałka 
ulicy Poniatowskiego od 
ul. 1go Maja, ul. Grycza-
ną i  ul. Sosnową, gdzie 
nie ma chodnika. Ulice 
te są pozostawione w ta-
kim stanie od lat 90tych. 

Z problemem koniecz-
ności budowy ulicy bory-
kają się mieszkańcy ul. 

Sienkiewicza. Większość 
tej drogi jest wykonana 
z asfaltu jednak nie ca-
łość. Od około siedmiu 
lat mieszkańcy starają 
się o  prace budowlane 
na odcinku ze  starymi 
płytami z  przełomu lat 
80/90 ubiegłego wieku 
(centrum miasta). Ich 
starania nie przynoszą 
jednak zamierzonego 
skutku.

Jako młody człowiek, 
który całe życie miesz-
ka w   tej części Woło-
mina uważam, że nasze 
rejony miasta są dość 
zaniedbane przez wła-
dze od niespełna 20-stu 
lat. Okres przedwybor-
czy to dobry czas, żeby 
przypomnieć obecnym 
i  przyszłym władzom, 
że jako mieszkańcy pła-
cimy niemałe podatki 
i w związku z tym mamy 
od miasta konkretne 
oczekiwania!
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Dom Mocy

Wojciech Borys

Dom Mocy to pomysł 
dwóch pasjonatów spor-
tów wytrzymałościowo-si-
łowych, którzy poszukując 
odpowiedniego miejsca do 
realizacji własnych celów 
treningowych, postano-
wili stworzyć przestrzeń 
dającą możliwość rozwoju 
umiejętności sportowych 
dla siebie oraz nowych 
adeptów, w  warunkach 
zapewniających 

optymalny komfort 
i przyjazną atmosferę.

Treningi w naszym klu-
bie opierają się na ćwi-
czeniach wielostawowych, 
wykorzystujących cały 
potencjał naszego cia-
ła, a  nie poszczególnych 
partii osobno. Ustawiając 
przy ćwiczeniach odpo-
wiednią pozycje ciała za-
pamiętujemy poprawne 
wzorce ruchowe, dzięki 
czemu kształtujemy wła-
ściwą sylwetkę, a  nasze 

stawy zaczynają wykazy-
wać większą mobilność 
i  stabilność. Dzięki temu 
możemy także poprawić 
sposób w jaki stoimy, cho-
dzimy, siedzimy i  poru-
szamy się. Rodzaj ćwiczeń, 
które oferujemy sprawia-
ją, że zakres ruchu w na-
szych stawach zwiększa 
się, a dzięki eliminacji na-
pięć i przykurczy możemy 
również zmniejszyć ryzyko 
kontuzji oraz zwiększyć 
swój komfort.

Treningi w Domu Mocy 
odbywają się zawsze pod 
okiem trenera i  dopaso-
wywane są pod stopień 
zaawansowania ćwiczą-
cych. Dzięki kameralnym 
warunkom, przytulnym 
wykończeniu i  rodzinnej 
atmosferze można poczuć 

się jak w  prawdziwym 
domu. Zapraszamy na 
codzienne treningi każ-
dego, bez względu na 
wiek, wagę czy obec-
nie posiadane umie-
jętności. Sprawdź jak 
zmieni się Twoje ciało 
po treningach z  nami! 
Przy zakupie karnetu 
oferujemy pomiar skła-
du ciała oraz pierwszy 
trening za darmo. Wię-
cej szczegółów na www.
dom-mocy.pl.

Dom Mocy
www.dom-mocy.pl
fb.com/dommocy
dom.mocy@gmail.com
tel. 578 577 373
05-200 Wołomin
ul.Moniuszki 16

Dom Mocy
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PIERWSZY ESCAPE ROOM W WOŁOMINIE
Pokój: „Wołomin – kolejny temat na fi lm” w standardzie najlepszych warszawskich pokoi zagadek

czym JeSt eScAPe Room ?
escape room to forma gry zespołowej, w  której liczy się spostrze-

gawczość, współpraca, logiczne myślenie i chęć dobrej zabawy w gro-
nie znajomych. uczestnicy wchodzą do specjalnie przygotowanego po-
mieszczenia/pomieszczeń i  aby osiągnąć wyznaczony cel gry, muszą 
odnaleźć właściwe elementy oraz wskazówki i rozwikłać szereg zagadek 
logicznych, często przy użyciu znalezionych przedmiotów. Jest to forma 
aktywnego spędzania czasu w ramach spotkania grupy znajomych a tak-
że świetna metoda „team building game”, czyli gry budującej zespół (in-
tegrującej i uczącej współpracy).

Korzystanie z escape room-ów sprzyja integracji, uczeniu się współ-
pracy przy rozwiązywaniu zadań oraz spostrzegawczości.

Więcej szczegółów na:
www.wolominescape.pl
facebook.com/wolominescape
Przed wizytą należy wcześniej 
zarezerwować termin. 
Jak trafi ć?
Wołomin, ul. Kościelna 67
uWAGA: Wejście od strony pasażu 
– naprzeciwko wejścia do super-
marketu Panorama
kontakt telefoniczny: 


