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Materiał sfinansowany ze środków KWW Sylwestra Jagodzińskiego

Dramat mieszkańców 
budynku wielorodzinnego 
w centrum Wołomina. 
Radwan nie pomogła! 

[…]Pani lokatorka wyzywa dzieci z okna że upie….. gło-
wy. Sąsiedzi słyszeli. Poza tym czymś rzuca. Proszę o re-
akcję – wiadomość o takiej treści zdesperowany miesz-
kaniec wysłał do Edyty Zbieć, zastępczyni burmistrze 
E. Radwan. Prośbę o pomoc podobnej treści otrzymała 
również sama Elżbieta Radwan „Szanowna Pani Bur-
mistrz osoba która wynajmuje mieszkanie u Pani Zbieć 
wyzywała moją żonę mam nagrania proszę o pomoc …” 

Prawdziwy dramat 
mieszkańców jednej 
z  kamienic w  centrum 
Wołomina wychodzi na 
światło dzienne za spra-
wą wpisu na portalu Fa-
cebook dotyczącego pro-

blemów z  utrzymaniem 
przez gminę porządku 
w  sąsiednim budynku. 
Komentarz mieszkań-
ca budynku dotyczący 
problemu nielegalnego 
handlu alkoholem w po-

dwórku kamienicy rów-
nież administrowanej 
przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z  o.o. 
w  Wołominie, okazał się 
być wierzchołkiem „góry 
lodowej”.  Brak skutecz-

nych działań ze  strony 
władz gminnych jest tym 
bardziej bulwersujący, 
że  właścicielką jednego 
z  mieszkań w  kamieni-
cy przy ulicy Kościelnej, 
w obecnej kadencji stała 
się wiceburmistrz Edyta 
Zbieć.  Jak się okazało 
pani Zbieć sama w  tym 
lokalu nie mieszka, a za-
mieszkuje w  nim inna 
osoba, której zachowanie 
noszące wszelkie zna-
miona zakłócania po-
rządku publicznego nie 
daje spokoju innym lo-
katorom.   � Jeden z mieszkańców o problemach lokatorów budynku m.in 

dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego informo-
wał również oficjalnie na Sesji RM już w styczniu 2017 r.
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WAŻNY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOŁOMINA ARTYKUŁ 
W NAJNOWSZYCH „WIEŚCIACH PODWARSZAWSKICH” 

„Cztery lata pudrowania problemów miasta”

Fragmenty: 
Jeden z największych 
przedsiębiorców w re-
gionie, wołominiak od 
urodzenia, odznaczony 
medalem Zasłużony dla 
Wołomina, twórca spe-
cjalistycznej jednostki ra-
townictwa chemicznego, 
fundator m.in. remontu 
Hospicjum Opatrzności 
Bożej w Wołominie, orga-
nizator wielu akcji chary-
tatywnych i miejskich wy-
darzeń, podsumowuje dla 
Wieści kończącą się ka-
dencję burmistrz Elżbiety 
Radwan. „Przez ostatnie 
4 lata władze gminy nie 

rozwiązały najpilniejszych 
problemów mieszkańców” 
– przyznaje Bogdan Do-
magała, odpowiadając na 
pytanie jak nie zmarnować 
kolejnej kadencji.

Bogdan Domagała pod-
sumowuje  „sukcesy” 
E. Radwan w następują-
cy sposób:

Skupienie się na orga-
nizowaniu pikników, po-
tańcówek i malowaniu 
ścian rozpadających się 
budynków w mieście nie 
jest najważniejszą rolą 
burmistrza. Modernizacja 
kilkunastu ulic i doposaże-
nia placów zabaw to pod-

stawowe obowiązki każdej 
władzy w gminie i to potra-
fi zrobić każdy, kto ma do 
dyspozycji wielomilionowy 
budżet. Ogłoszenie prze-
targu i zlecenie wykonania 
kawałka drogi, korzysta-
jąc z podatków płaconych 
przez mieszkańców nie 
jest żadnym wyczynem.

Najbardziej rozczarowani 
rządami Elżbiety Radwan 
są chyba jej dawni współ-
pracownicy. Większość 
osób, które tworzyły sztab, 
które dniami i nocami pra-
cowały na jej sukces, dziś 
są przez nią całkowicie 
odrzucone. Co gorsze, 
docierają do nich informa-

cje o przykrych słowach 
burmistrz na ich temat, 
nieprawdziwych faktach, 
które kreuje, rozmawiając 
z przypadkowymi oso-
bami. Właściwie już nikt, 
z osób zaangażowanych 
w ostatnią kampanię wy-
borczą burmistrz Radwan, 
oprócz obecnej skarbnik 
i wiceburmistrz gminy, nie 
pozostał w jej otoczeniu.

W sprawie wyboru 
nowego Burmistrza:

Co do burmistrza – moim 
zdaniem największą sa-
morządową wiedzę, zna-
jomość warsztatu i walory 
do tego by sprawować 

urząd zarządcy miastem 
ma Sylwester Jagodziński. 
Burmistrz powinien być 
dobrym managerem, go-
spodarnie zarządzającym 
majątkiem miejskim, ale 
także osobą, która zjedna 
swoim działaniem innych 
samorządowców, jak wo-
jewoda czy marszałek, 
aby pomogli gminie Woło-
min w jej rozwoju.

Komentarz do obietnicy 
E. Radwan wprowadze-
nia po wyborach dar-
mowych taksówek dla 
seniorów:

Jakie taksówki będziemy 
podstawiać seniorom? 

Prywatne, publiczne? Fi-
nansowane z pieniędzy 
na oświatę czy na drogi? 
To jakiś absurd! Sensow-
niejszym pomysłem jest 
wprowadzenie dofinanso-
wań do komunikacji miej-
skiej. Takie pomysły to za-
mydlanie oczu, ponieważ 
żadnego miasta nigdy nie 
będzie stać na taki luksus. 
Ale tego dowiemy się już 
po wyborach. (…)

Więcej w najnowszym 
wydaniu „Wieści 
Podwarszawskich”

 /red.

stawowe obowiązki każdej 
władzy w gminie i to potra-
fi zrobić każdy, kto ma do 
dyspozycji wielomilionowy 
budżet. Ogłoszenie prze-
targu i zlecenie wykonania 
kawałka drogi, korzysta-
jąc z podatków płaconych 
przez mieszkańców nie 

Najbardziej rozczarowani 

cje o przykrych słowach 
burmistrz na ich temat, 
nieprawdziwych faktach, 
które kreuje, rozmawiając 
z przypadkowymi oso-
bami. 
z osób zaangażowanych 
w ostatnią kampanię wy-
borczą burmistrz Radwan, 
oprócz obecnej skarbnik 
i wiceburmistrz gminy, nie 
pozostał w jej otoczeniu.

nowego Burmistrza:

Co do burmistrza – moim 

Większość 
osób, które tworzyły sztab, 
które dniami i nocami pra-

„Cztery lata pudrowania problemów miasta”
rozwiązały najpilniejszych 
problemów mieszkańców” 
– przyznaje Bogdan Do-
magała, odpowiadając na 
pytanie jak nie zmarnować 
kolejnej kadencji.

Bogdan Domagała pod-
sumowuje  „sukcesy” 
E. Radwan w następują-

Skupienie się na orga-
nizowaniu pikników, po-
tańcówek i malowaniu 
ścian rozpadających się 
budynków w mieście nie 
jest najważniejszą rolą 

stawowe obowiązki każdej cje o przykrych słowach urząd zarządcy miastem 
ma Sylwester Jagodziński. 
Burmistrz powinien być 
dobrym managerem, go-
spodarnie zarządzającym 
majątkiem miejskim, ale 
także osobą, która zjedna 
swoim działaniem innych 
samorządowców, jak wo-
jewoda czy marszałek, 
aby pomogli gminie Woło-

pracownicy. 
osób, które tworzyły sztab, 
które dniami i nocami pra-
cowały na jej sukces, dziś 
są przez nią całkowicie 
odrzucone. Co gorsze, 
docierają do nich informa-

Co do burmistrza – moim 
zdaniem największą sa-
morządową wiedzę, zna-
jomość warsztatu i walory 
do tego by sprawować 

min w jej rozwoju.

Komentarz do obietnicy 
E. Radwan wprowadze-
nia po wyborach dar-
mowych taksówek dla 

Bon żłobkowy. Dlaczego fi nalnie wyszła odmowa?
Aktualne władze Wołomina zdają się nie dostrzegać 
faktycznych problemów młodych rodzin – świadczy 
o tym brak skutecznej reakcji Burmistrz Elżbiety 
Radwan na prośbę o wprowadzenie bonu żłobkowego.

Aleksandra Rusak Woźniak

W  połowie br. wystą-
piłam z  zapytaniem do 
jednego z  radnych od-
nośnie możliwości wpro-
wadzenia bonu żłobko-
wego w naszym mieście. 
Jestem młodą, aktywną 
mamą. Po urlopie ma-
cierzyńskim wróciłam 
do pracy. Miałam trzy 
wyjścia: zostawić córkę 
z babcią, zatrudnić nia-
nię lub posłać córkę do 
żłobka. Ponieważ wycho-

dzę z założenia że dziec-
ko najlepiej rozwija się 
wśród innych dzieci 
postawiłam na żłobek. 
I tu pierwsze zdziwienie. 
W WOŁOMINIE NIE MA 
ŻADEGO PUBLICZNE-
GO ŻŁOBKA. Gmina, 
której liczba mieszkań-
ców oscyluje w  grani-
cach 50 tyś nie ma swo-
jego żłobka. 

Podczas poszukiwań 
w  Internecie żłobków 
prywatnych trafi łam na 
mnóstwo informacji od-
nośnie bonów żłobko-
wych jakie są wprowa-
dzane w wielu miastach 
w  Polsce. Ponieważ jest 
to bardzo dobra inicjaty-
wa, Emil Wiatrak (radny 
do którego się zwróciłam 
z  zapytaniem) zainte-
resował sprawą innych 
radnych i  stworzył pi-
smo, w którym wystąpili 

do Burmistrz Wołomina 
z  formalnym wnioskiem 
o wprowadzenie tak zwa-
nego „bonu żłobkowego”. 
Dofi nansowana miałaby 
być opieka nad dzieć-
mi do 3 r.ż. dla rodzi-
ców pracujących, którzy 
odprowadzają podatki 
w  Wołominie. Jednym 
z  głównych kryteriów 
uzyskania bonu było-
by podpisanie umowy 
ze  żłobkiem prywatnym 
na opiekę nad dzieckiem 
do 3 r.ż. lub podpisanie 
umowy na opiekę nad 
dzieckiem z  osobą niani 
(umowa uaktywniająca).  
Rozwiązanie funkcjonuje 
już w wielu samorządach 
– na przykład w wysoko-
ści 400 zł funkcjonuje 
w Warszawie.  U naszych 
sąsiadów, w  Radzymi-
nie, „Bon Malucha” to 
kwota od 300 do 500 zł.

Zagłębiając się w  te-
mat opieki nad dziećmi 
do 3 r.ż. jasno wynika, 
że  miasta oprócz za-
pewnień że  „dzieci to 
nasza przyszłość” albo 
że  „dzieci to nie koszt 
tylko inwestycja” coraz 
częściej decydują się na 
pełne wsparcie placówek 
opieki (własnych samo-
rządowych, ale i prywat-
nych) jak i  właśnie na 
wprowadzanie różnego 
rodzaju bonów. Niestety, 
z przykrością muszę na-
pisać że Wołomin się do 
tych miast nie zalicza. 

Najwidoczniej obec-
nie dla Wołomina opie-
ka nad najmłodszymi 
nie jest istotną kwestią 
w rozwoju naszego mia-
sta – tak zdaje się wyni-
kać z  decyzji włodarzy. 
Zgodnie z  odpowiedzią 
dot. możliwości wprowa-
dzenia bonu żłobkowego 
(która jest na NIE) czyta-
my: „na dzień 2 stycznia 
2017 zamieszkałych na 
terenie gminy Wołomin 
było 1671 dzieci w wieku 
do 2 roku życia, a  563 
trzylatków”. Miejsc 
w  żłobkach prywatnych 
dofi nansowanych z  bu-
dżetu gminy było 76. 
To nie jest wsparcie dla 
młodych rodzin. To nie 
jest żadna pomoc dla 
kobiet w  powrocie do 
pracy lub w  możliwości 
podjęcia jej na nowo po 
urlopie macierzyńskim. 
Nie każdy ma możliwość 
zostawić swoją pociechę 
z babcią, żeby móc wró-
cić do pracy, móc zara-
biać i  spełniać się rów-
nież zawodowo. W 2016 
roku Wołomin był na 
118 miejscu w rankingu 

miast powiatowych w za-
kresie „użłobkowienia” 
na 267 miast. Wskaź-
nik ten pokazuje że  na 
100 dzieci w  wieku 1-3 
w gminie Wołomin tylko 
35 uczęszczało do pla-
cówki opiekuńczej typu 
żłobek czy przedszkole 
(dzieci do 3 lat).

Czy kwota rzędu 300 
zł miesięcznie jest na-
prawdę tak dużym ob-

OD REDAKCJI:
Pani burmistrz, która sama jest babcią, powinna 
zrozumieć potrzeby młodych rodzin!

Dlaczego władze miasta, które organizują  „po-
tańcówki międzypokoleniowe”, na których (głównie) 
młodzi urzędnicy tańczą z zaproszonymi seniora-
mi, nie rozumieją pilnej potrzeby wsparcia bonem 
żłobkowym młodych rodzin? Czy nie jest to jeden 
z powodów tego, że przez ostatnie 4 lata zmniej-
szyła się liczba mieszkańców gminy? Potańcówki 
dla seniorów to ważna rzecz, jednak skorzystanie 
z dobrej praktyki innych miast i wprowadzenie bonu 
żłobkowego dla młodych rodzin wydaje się bardziej 
pilnym wydatkiem. Najlepiej byłoby wprowadzać 
w życie i jednio i drugie a zaoszczędzić np. na za-
kupie telebimu na ścianę urzędu, czy druku wielko-
formatowych podziękowań na bilbordy z twarzą pani 
burmistrz i tym podobnych rzeczach.

ciążeniem dla budżetu? 
W jaki inny sposób Bur-
mistrz Wołomina chce 
zachęcić młodych ludzi 
do osiedlenia się w gmi-
nie Wołomin? Co innego 
jak nie wsparcie młodych 
wpłynie na decyzję o po-
zostaniu tu i  założeniu 
tu rodziny? Pora zwrócić 
uwagę naszych włodarzy 
na przyszłość a  przy-
szłość to właśnie dzieci. 
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Handel stanowiskami, polityczna 
korupcja? W Wołominie?

Przypadek? Adam Jaczewski odszedł z klubu PiS, po 
czym wkrótce został zatrudniony w zarządzie spółki 
podległej burmistrz Radwan. Marta Rajchert również 
postanowiła przejść do tego samego klubu co Jaczew-
ski i niedługo potem jej mąż dostał pracę u Elżbiety 
Radwan jako jej pełnomocnik. Ostatnio ponownie 
rozgorzało oburzenie z powodów rzekomej korupcji 
politycznej, szantażów itp. O co chodzi?

Na początku kadencji 
obecnej burmistrz, były 
pełnomocnik Solidarnej 
Polski Zbigniewa Ziobro 
– Karol Ciepielewski 
(dziś już też zatrudniony 
w  wołomińskim urzę-
dzie), tak pisał o  Elż-
biecie Radwan i  byłym 
radnym PIS Adamie Ja-
czewskim: „  … zaczęła 
nagradzać renegatów 
z  PIS stanowiskami. 
Świetnym przykładem 
jest radny powiatowy 
Adam Jaczewski, który 
psim swędem wobec wy-
boru burmistrza Robert 
Perkowski wszedł z  457 
głosami do rady z  listy 
PIS. Po latach wiernej 
służby partii, skoro tyl-
ko nadarzyła się oka-
zja wymienił lojalność 
wobec kolegów i  swoich 
wyborców na stanowisko 
wiceprezesa w wołomiń-
skim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym …” Jak 
się okazało, również Ka-
rol Ciepielewski znalazł 
zatrudnienie w  struk-
turach wołomińskiego 
urzędu i obok Adama Ja-
czewskiego i Bartłomieja 
Rajcherta jest jednym 
z  najbliższych współ-
pracowników Elżbiety 
Radwan.

Choć za symboliczną 
korektą wynagrodzenia 

burmistrz Radwan za-
głosowała zdecydowa-
na większość radnych 
ze  wszystkich klubów, 
to stała się ona pretek-
stem do otwarcia nowe-
go frontu walki na linii 
burmistrz – radni PIS. 
Na ogólną liczbę 23 rad-
nych, tylko jeden zagło-
sował przeciw obniżce 
wynagrodzenia Elżbiety 
Radwan, jednak nie-
precyzyjna wypowiedź 
radnego PIS Zbigniewa 
Paziewskiego, stała się 
przyczynkiem do „wojny 
handlowej” polegającej 
na wzajemnym udowad-
nianiu, kto handlował 
stanowiskami w  Woło-
minie.

W  wyniku wybo-
rów samorządowych 
2014 roku, radni Prawa 
i Sprawiedliwości stano-
wili większość zarówno 
w powiecie jak i w Woło-
minie. Jednak na skutek 
powyborczych transfe-
rów, PIS nie rządzi ani 
nie współrządzi w  żad-
nym z  tych samorzą-
dów. Casus radnego Ja-
czewskiego to nie jedyny 
taki przypadek w Radzie 
Powiatu, również radna 
Marta Rajchert opuściła 
klub Prawa i Sprawiedli-
wości. Dziwnym trafem 
tuż po tym fakcie, bur-

mistrz Radwan  zatrud-
niła jej męża Bartłomieja 
Rajcherta, jako pełno-
mocnika ds. rozwoju 
i  promocji miasta. Pro-
mocji z której nie każdy 
mieszkaniec, a  w  szcze-
gólności zwolennicy PIS 
nie są zadowoleni.

Według relacji rad-
nych gminnych, od po-
czątku kadencji bur-
mistrz podejmowała 
działania na rozbicie 
większościowego klubu 
w Radzie Miasta. Jednak 
jak się okazało radni PIS 
w  Wołominie zachowali 
o wiele większą spoistość 
niż ich koledzy w Radzie 
Powiatu  i  tylko jeden 
wołomiński radny opu-
ścił klub Prawa i  Spra-
wiedliwości, przecho-
dząc do klubu ówcześnie 
popierającego Elżbietę 
Radwan.

Czy jest tak, że  dziś 
Elżbieta Radwan i  jej 
zwolennicy próbują for-
malne zawarcie koalicji 
i  podzielenie się odpo-
wiedzialnością za współ-
rządzenie, nazywać 
handlem stanowiskami, 
jednocześnie próby „wy-
ciągania” pojedynczych 
radnych i  „ nagradzania 
renegatów z PIS”  trakto-
wać jako normalne dzia-
łania? /EW/

 � Były radny PIS Adam Jaczewski grę w drużynie Prawa i Sprawiedliwości zamienił na łabędzi śpiew 
w chórkach Elżbiety Radwan. | fotografie: źródło Facebook

Im bliżej 
wyborów 
tym mniejsze 
poparcie

Według ankiety prowadzonej 
przez Portal Samorządowy, od po-
czątku roku działania burmistrz 
Radwan znajdują coraz mniejsze 
poparcie. Według stanu na wrze-
sień 2018 roku - ponad 64 % re-
spondentów NIE POPIERA działań 
Elżbiety Radwan jako burmistrza 
Wołomina. /red.

 � źródło: Portal Samorządowy

 � Robert Biedroń. Elżbieta Radwan, Bartłomiej Rajchert (wcześniej: Dyrektor Zarządzający PiS, 
obecnie podwładny E. Radwan – pełnomocnik ds. rozwoju i promocji miasta). Czy Radwan i Rajchert 
próbują wsiąść na pokład nowej politycznej inicjatywy sławnego prezydenta Słupska? | fot. źródło: 
Facebook

Artykuł ukazał się na stronie www.netkonkret.pl 13 marca 2018 r.
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Bloki przy Polnej i okolice. 
Na co zwracają uwagę mieszkańcy?

Postanowiłam napisać ten tekst, aby podzielić się in-
formacjami, które uzyskałam w trakcie rozmów z wie-
loma mieszkańcami z mojego sąsiedztwa. Nie ważne, 
kto wygra wybory, kto zostanie burmistrzem albo 
radnym. Ważne, żeby te osoby wiedziały za co mają się 
szybko zabrać, dlatego nie skrywam tej wiedzy ale się 
nią dzielę.  

Monika Niewiarowska

W  rozmowach prze-
prowadzanych z  miesz-
kańcami w  różnym 
wieku zauważyłam, 
że  główne problemy to 
bezpieczeństwo i  porzą-
dek. Bezpieczne osiedle 
to takie, które nie tylko 
zapewni łatwy dojazd 

do posesji, ale przede 
wszystkim zagwarantu-
je automatyzm działań 
prewencyjnych. Naj-
szybszym sposobem za-
pewnienia takiego stanu 
rzeczy jest pełny monito-
ring wizyjny na ulicach 
i placach – nie tylko na-
szego osiedla ale całego 
miasta i  gminy. Miesz-

kaniec powinien czuć 
się bezpiecznie poza do-
mem nie tylko za spra-
wą częstszych patroli. 
Następna sprawa ważna 
dla ludzi to jakość na-
wierzchni i  chodników, 
z których większość nie 
bardzo nadaje się do 
użytku, jak choćby na 
ulicach: Sienkiewicza, 

Kiejstuta, Przyjaciel-
skiej, Polnej. Chodniki 
i nawierzchnie jezdni po-
trzebują natychmiasto-
wej renowacji. 

Istotną sprawą jest 
również zapewnienie 
większej ilości miejsc par-
kingowych. To naprawdę 
poważny problem, wydaje 
się że  ciągle niedostrze-

gany przez decydentów. 
Brak miejsc parkingo-
wych i  „zapchane” pobo-
cza ulic bardzo utrudnia-
ją życie na osiedlu. 

Porządek na osiedlu 
przy Polnej i w okolicach 
będzie również wtedy, 
gdy przybędzie koszy na 
śmieci. Dwa lata temu 
byłam jedną z  inicjato-
rek pomysłu do budżetu 
obywatelskiego ukierun-
kowanego na zwiększe-
nie ilości koszy na śmie-
ci zarówno w  Naszym 
otoczeniu, ale również 
w  całym mieście. Nie 
może być tak, że  z  jed-
nym papierkiem ludzie 
„biegają i  szukają” ko-
sza. Mieszkańcy chcą 

żyć w  porządku a  nie 
oglądać w  niedzielny 
poranek wysypujące się 
śmieci z  pojedynczych 
koszy.

W rozmowach z miesz-
kańcami a  zwłaszcza 
rodzicami dzieci w  wie-
ku szkolnym i  przed-
szkolnym przewija się 
coraz częściej potrzeba 
budowy nowego budyn-
ku z  oddziałami szkol-
no-przedszkolnymi oraz 
żłobka. Rodzice skarżą 
się na przepełnione kla-
sy i  zajęcia do późnych 
godzin popołudniowych 
a  ja jako nauczycielka 
oraz matka, wcale się im 
nie dziwię.

Prośby kierowane do wła-
ścicielki mieszkania (wi-
ceburmistrz Edyty Zbieć) 
a także te o wsparcie ad-
resowane do p. Elżbiety 
Radwan nie przynosiły 
skutku. Zdesperowa-
ni mieszkańcy, wiedząc, 
że sprawa dotyczy miesz-
kania jednej z najbardziej 
wpływowych osób w  Wo-
łominie, zaczęli wobec 
braku reakcji   utrwalać 
wydarzenia na nagra-
niach. Pierwsze z  nich 
publikujemy na www.
netkonkret.pl (pozostałe 
zawierają zbyt wiele nie-
cenzuralnych słów, tak, 
że nie sposób je publiko-
wać bez licznych zagłu-
szeń)

Metoda na wyciszenie 
sprawy?

Gdy za sprawą miesz-
kańca, sprawa nielegal-
nego handlu alkoholem  
stała się tematem posie-
dzenia Komisji Bezpie-
czeństwa w dniu 26 mar-
ca b.r., dziwnym zbiegiem 
okoliczności syn tego lo-
katora w  dniu 27 marca 
został zwolniony z  pracy 
w jednostce podległej bur-
mistrz Elżbiecie Radwan.  
Trudno nie zastanawiać 
się nad związkiem przy-
czynowo - skutkowym 
w  sytuacji, gdy wypowie-
dziana umowa o  pracę 
została zawarta pięć dni 
wcześniej - 22 marca, na 
okres sześciu miesięcy. 

Mieszkaniec, który 
informował o  „mecie” 
w  przyległej kamienicy, 
opowiada również, co 
działo się kilkadziesiąt 
dni później w sprawie za-
mieszkałego przez nich 

budynku. Jak twierdzi ra-
zem z żoną wzięli nagrania 
udowadniające zachowa-
nie lokatorki  zastępczyni 
burmistrz  i  udali się do 
urzędu. Mówi, że  wice-
burmistrz Zbieć wezwała 
Straż Miejską i kazała ich 
wyprowadzić. Po tym fak-
cie, mogli się poddać, jed-
nak postanowili nie dać 
za wygraną ze względu na 
spokój i dobro dzieci, któ-
re słuchały i  patrzyły na 
rzeczy, których nie powin-
ni poznawać w  młodym 
wieku. Gdy nie pomagały 
prośby kierowane do wła-
ścicielki i  jej przełożonej 
z urzędu, postanowili do-
kumentować przykłady 
zdarzeń i przekazać je do 
publikacji licząc, że  pod 
naciskiem opinii publicz-
nej pani wiceburmistrz 
zdecyduje się im pomóc.   

Andrzej Polak

Dramat mieszkańców budynku wielorodzinnego 
w centrum Wołomina. Radwan nie pomogła! 
dokończenie ze str. 1

 � Interwencje Policji nie należą do rzadkich. Wielu lokatorów 
czuje się zagrożonych, oczekując pomocy i definitywnego rozwią-
zania sprawy.

Mieszkańcy przerywa-
ją milczenie. Sprawa 
uciążliwej lokatorki 
mieszkania należącego 
do koleżanki burmistrz 
Elżbiety Radwan - wice-
burmistrz Edyty Zbieć 
- zdaniem mieszkańców 
ulega z jakiegoś powodu 
przemilczaniu.

„Strach wyjść z domu”  - 
informuje jedna z kobiet 

o sytuacji, która od wielu 
miesięcy nie daje spokoju 

mieszkańcom kilku budyn-
ków przy ul. Kościelnej. 
screen z Facebook.com
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Elżbieta Radwan nie radzi sobie 
z problemami Wołomina

Z niezrozumiałych przyczyn Osiedle Niepodległości, 
Osiedle Słoneczna, Osiedle Lipińska i Osiedle Sławek 
nie znalazły się w obszarze objętym gminnym progra-
mem rewitalizacji. Z kolei pomysł burmistrz Radwan 
na  zlokalizowanie kilkupiętrowego budynku komu-
nalnego w osiedlu domów jednorodzinnych w Nowych 
Lipinach wywołał zrozumiałe protesty mieszkańców. 
Zupełnym kuriozum natomiast jest malowanie obraz-
ków na ścianach starych kamienic w centrum Woło-
mina, zamiast ich kompleksowego remontowania. To 
tylko kilka przykładów na brak wiedzy i zrozumienia 
dla potrzeb Naszego Miasta u obecnej burmistrz Woło-
mina.

Rafał Wiatrak

Problemem całego 
centrum miasta jest de-
ficyt terenów zielonych 
i nowoczesnych placów 
zabaw, jest to szczegól-
nie odczuwalne przez 
mieszkańców dużych 
blokowisk, z których 
najstarsze, takie jak blo-
ki na Osiedlu Słoneczna 
były budowane w latach 
60-tych ubiegłego wieku. 
Nowo otwarty park, kilka 
kilometrów od centrum 
- na granicy z Kobyłką 
nie rozwiązuje żadnego 
z wymienionych proble-

mów. Kierowana przez 
Elżbietę Radwan Gmina 
Wołomin nie potrafiła 
wypracować mechani-
zmów skutecznej współ-
pracy ze Spółdzielniami 
Budownictwa Mieszka-
niowego i Wspólnotami 
Mieszkaniowymi. Spół-
dzielnie, czy wspólnoty, 
często nie są sobie w sta-
nie poradzić ze starze-
jącą się infrastrukturą 
osiedli, natomiast gmina 
dysponuje instrumen-
tami mogącymi zmienić 
ten stan. Skorzystanie 
z nich miałoby też uza-
sadnienie ekonomicz-

ne, bo choć spółdzielnie 
i wspólnoty dysponują 
terenami, to zamieszkują 
je mieszkańcy Wołomina 
– tu płacący podatki. 

Nieumiejętna 
rewitalizacja miasta

Przepisy ustawy o re-
witalizacji obowiązujące 
od 18 listopada 2015 roku 
wskazują działania będą-
ce w zakresie właściwości 
gminy związane z przygo-
towaniem i prowadzeniem 
procesu rewitalizacji, jako 
jej zadanie własne. „Rewi-
talizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowa-
dzony w sposób komplek-
sowy, poprzez zintegro-
wane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane teryto-
rialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitaliza-
cji na podstawie gminne-
go programu rewitaliza-
cji.” Dzięki temu zespół 
kompleksowych działań 
mających na celu przy-
wrócenie dawnej funkcjo-
nalności miejskim obsza-
rom zdegradowanym ma 
szerszy wymiar niż tylko 
odbudowę infrastruktury 
technicznej. Interesariu-
szami rewitalizacji, oprócz 
mieszkańców wydzielo-
nych obszarów, są rów-
nież pozostali mieszkań-
cy danej gminy, a także: 
właściciele i użytkownicy 
wieczyści, spółdzielnie 
mieszkaniowe, towa-
rzystwa budownictwa 
społecznego, wspólnoty 
mieszkaniowe, jednostki 
samorządu terytorialnego 
oraz organy władzy pu-
blicznej

Powierzchnia gminy 
objęta obszarem rewi-

talizacji nie może być 
większa niż 20% całko-
witej powierzchni gmi-
ny. Maksymalna liczba 
mieszkańców zamiesz-
kująca na obszarze 
rewitalizacji nie może 
przekroczyć 30% miesz-
kańców gminy. „Obszar 
rewitalizacji może być 
podzielony na podobsza-
ry, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą 
wspólnych granic.” Ob-
szar Gminy Wołomin ob-
jęty programem rewitali-
zacji na lata 2009-2015 
składał się z dwóch 
podobszarów, które nie 
posiadały wspólnych 
granic. W świetle przy-
wołanych przepisów nie-
zrozumiałe jest zmniej-
szenie obszaru objętego 
Gminnym Programem 
Rewitalizacji Wołomin 
2023 w stosunku do ob-
szaru objętego Lokalnym 
Programem Rewitalizacji 
Wydzielonej Części Mia-
sta na lata 2009-2015. 
Tym bardziej, że aktual-
nie wyznaczony obszar 
rewitalizacji stanowi tyl-
ko 4% powierzchni i jest 
zamieszkiwany przez 
około 13 % populacji 
gminy.

 � Źródło: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 
2012-2017

 � Źródło: Gminny Program Rewitalizacji WOŁOMIN 2023 z perspektywą do 2030 (przygotowany i 
uchwalony w kadencji burmistrz Elżbiety Radwan)

Autor artykułu w latach 
2014,2015,2016 pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Komunal-
nego Sp. z o.o. (administru-
jącego gminnym zasobem 
lokalowym i Wspólnotami 
Mieszkaniowymi). Obecnie 
jako Dyrektor Zakładu kieru-
je Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tłuszczu.
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Przepięknie 
i wspaniale. 
I bardzo czysto!

Wołomin to piękne miasto bo two-
rzą je wspaniali ludzie. W okresie 
przedwyborczym zwłaszcza aktu-
alnie rządzący pokazują ludziom, 
że miasto im wiele zawdzięcza. 
Prawda jest taka, że każdy umie 
kupić ładną rzecz za pieniądze, 
które ma do wydania, ale nie każ-
dy umie być dobrym gospodarzem 
nad powierzonym sobie mieniem. 
Często bywa, że niedobrze jest  
w sprawach  podstawowych, jak 
czystość i estetyka.

Konrad Rudziński

Władza, jak wielu wi-
dzi i  opisuje na licznych 
forach i  w  gazetach, robi 
wiele szumu informa-
cyjnego „pod publikę” 
chwaląc się rzekomo nie-
samowitą ilością sukce-
sów. Każdy mieszkaniec 
chciałby, aby było czysto 
w  mieście, a  czysto jest 
najbardziej wokół Urzę-
du Miasta w  Wołominie. 
Praktycznie codziennie da 
się tam zauważyć ekipy 
sprzątające, a  już 400m 
dalej na placu zabaw na 
ul. Warszawskiej jest brud 
oraz mimo interwencji ro-
dziców piach ze  szkłami 
(taki został nasypany).

Chodniki są zarośnięte 
już kawałek dalej. Brak 
koszy na śmieci powo-
duje to, że śmieci niejed-
nokrotnie leżą na ulicy. 
Co więcej z  tych „sukce-
sów”? Place zabaw, któ-
re są głównym miejscem 
spędzania przez rodziców 

z dziećmi czasu poza do-
mem nie posiadają jed-
nej ważnej rzeczy: WC!!! 
Obrazek mam i tatusiów, 
których pociechy „robią 
siku pod płotem” jest co-
dziennością.  Czy miasta 
na to nie stać, aby w miej-
scach do których przycho-
dzą rodzice z dziećmi były 
toalety? Czy po prostu nie 
chciało się komuś posta-
rać, albo może łatwiej jest 
kupić telebim i  umieścić 
go na ścianie urzędu? 

Rozumiem, że  po-
sprzątanie, czy remont za-
bawek, dostawianie koszy 
na śmieci, a nawet usta-
wienie WC nie przyniesie 
tyle chwały, co otwarcie 
nowego parku, ale każdy 
potrafi  wydawać pienią-
dze które są do wydania 
a nie każdy umie być do-
brym gospodarzem.

Ale czy na tym nie 
polega rola włodarza by 
zadbał o  podstawowe 
sprawy? Czy nie tego od 
niego oczekujemy? Tym 
bardziej, że  posiada na 
to budżet i potrzebne do 
tego narzędzia. 

Wołomin – powtarzam 
- to piękne miasto, ale ma 
wiele spraw, które wyma-
gają poprawy i  dlatego 
postanowiłem zwrócić na 
to Państwa uwagę prze-
wrotnym tytułem mojego 
artykułu.

Droga do Szkoły nr 2 
przy ul. Armii Krajowej

Byłam świadkiem wypadku, kiedy przechodzące po pasach, na zielonym 
świetle, dwie dziewczynki zostały potrącone . Bardzo mnie to poruszyło 
i uświadomiłam sobie, że szczególnie w okolicach szkół powinno się już 
dawno zainwestować w najnowocześniejsze rozwiązania w kwestii bez-
pieczeństwa pieszych.

Joanna Sasin

W  ostatnim czasie 
dużo mówi się o zwięk-
szeniu bezpieczeństwa 
na drogach, a  nawet 
na terenie Wołomina 
powstało już kilka do-
datkowych rozwiązań 
w  celu poprawienia 
widoczności pieszych 
na przejściach. Jed-
nak nadal jestem za-
niepokojona - dlaczego 
nowoczesne przejścia 

nie powstają przy szko-
łach? Przykładem mogą 
być „pasy” przy Zespole 
Szkół nr 2 przy ulicy Ar-
mii Krajowej, gdzie na-
tężenie ruchu jest coraz 
większe. Dochodzi tam 
do wypadków!

Byłam świadkiem ta-
kiego wypadku, kiedy 
przechodzące po pasach, 
na zielonym świetle, dwie 
dziewczynki zostały po-
trącone . Bardzo mnie to 
poruszyło – wyobraźcie 
sobie Państwo, co byście 
czuli, gdy po odebraniu 
swoich dzieci ze  szko-
ły kilka chwil później 
na waszych oczach sa-
mochód potrąciłby dwie 
dziewczynki.  Dzięki na-
tychmiastowej reakcji, 
poszkodowane szybko 
zostały przewiezione do 
szpitala.

Niejednokrotnie ro-
dzice sygnalizują, iż 
widzą jak kierowcy, po-
mimo czerwonego świa-
tła, ignorując przepisy 
- przejeżdżają. Tym bar-
dziej teraz w  okresie je-
sienno-zimowym bezpie-
czeństwo pieszych jest 
zagrożone. Dodatkowym 
utrudnieniem, dla pie-
szych i kierujących, jest 
parking samochodowy 
znajdujący się w  bez-
pośrednim sąsiedztwie 
przejścia. Stojące sa-
mochody na parkingu 
zmniejszają kierowcom 
szansę na dostrzeżenie 
dzieci wychodzących 
ze szkoły, zwłaszcza gdy 
tuż przy samych świa-
tłach zazwyczaj stoi 
większe auto typu „bus”. 
Dzieci wychodzące 
ze szkoły i zbliżające się 

do pasów są praktycznie 
niewidoczne dla kierują-
cych.

Aby poprawić bezpie-
czeństwo naszych dzieci 
a także dorosłych należa-
łoby wprowadzić szereg 
zmian, między innymi 
zrobienie nowoczesnego 
interaktywnego przej-
ścia reagującego na ruch 
pieszych, zawierającego 
silne górne oświetlenie 
oraz migające lampki 
przy pasach. Należałoby 
także zastanowić się nad  
przebudową przestrze-
ni w odległości około 10 
metrów od przejścia tak 
aby nic nie ograniczało 
widoczności. Zastoso-
wanie przed przejściem 
nawierzchni antypośli-
zgowej również jest ko-
nieczne. 

Materiał sfinansowany ze środków 
KWW Sylwestra JagodzińskiegoKrzyżanowski: 

Wołomin na plus
Drodzy Sąsiedzi, nazywam się Szymon Krzyżanowski, mam 33 lata i od 
urodzenia mieszkam w Wołominie. Kandyduję do Rady Miejskiej aby 
pracować dla naszej okolicy. Nie zawiodę Państwa zaufania. Na kartach 
wyborczych znajdą mnie Państwo na liście nr 22 na miejscu 1.

Tutaj ukończyłem 
sportową „Piątkę” oraz 
I Liceum przy ul. Sasi-
na. Swoją naukę kon-
tynuowałem na stu-
diach dziennikarskich 
w  Warszawie oraz 
fi lmowych w  Łodzi. 
Obecnie poszerzam 
swoją wiedzę w  rodzi-
mej alma mater na 
studiach podyplomo-
wych z zakresu zarzą-
dzania oraz produkcji 
fi lmowej.

Miałem przyjem-
ność pełnić funkcję 
dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury w Wo-
łominie. W tym czasie 
udało się zrealizować 
dużą ilość wartościo-

wych inicjatyw, jak kon-
cert z okazji Światowych 
Dni Młodzieży na Placu 
3-go Maja czy pierwszą 
galę wręczenia statuetek 
dla osób związanych 
z kulturą pt. „Filary Kul-
tury”. Razem bawiliśmy 
się na koncertach Braci 
Golców, Ewy Farny czy 
zespołu Lemon. Również 
w  tym okresie MDK po-
siadał jedną z  najszer-
szych ofert spędzania 
wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży w swojej hi-
storii. 

Gdy tylko to było 
możliwe starałem się 
działać społecznie. By-
łem współorganizatorem 
dwóch edycji biegu ko-
lorów odbywającego się 
na ulicach Wołomina, 
pracowałem w zarządzie 
wołomińskiego klubu 
siatkarskiego „Huragan” 
a także od kilkunastu lat 
publikuję swoje teksty 
w lokalnej prasie. Obec-
nie pracuję w  jednej 
z   warszawskich galerii 
sztuki.

Proszę Państwa o po-

parcie abym mógł repre-
zentować nasze wspólne 
potrzeby i zabiegać o roz-
wój naszej okolicy. Przed-
stawiam ambitny, ale re-
alny program o  którego 
realizację obiecuję zabie-
gać:
- Budowa dróg oraz re-

mont tych w słabszym 
stanie. Okres kadencji 
to wystarczający czas 
aby zrealizować nie-
zbędne w tym zakresie 
inwestycje na naszym 
terenie.

- Budowa nowoczesnej 
bieżni na terenie OSiR 
Huragan Wołomin.

- Dofi nansowanie kul-
tury i  sportu wraz 
z wprowadzeniem sze-
rokiej oferty sportu re-
kreacyjnego dla miesz-
kańców.

- Wprowadzenie gamy 
darmowych zajęć po-
zalekcyjnych w  woło-
mińskich szkołach.

- Uspokojenie ruchu na 
ul. 1-go Maja.. Prze-
znaczenie środków 
z  budżetu miasta na 
zatrudnienie oso-

by przeprowadzają-
cej pieszych przez ul. 
1-go Maja w okolicach 
skrzyżowania z  ul. 
Prądzyńskiego/Brzo-
zową w  szerszym niż 
dotychczas zakresie.

- Nawiązanie stałej 
i efektywnej współpra-
cy ze Spółdzielnią Bu-
downictwa Mieszka-
niowego. Dzięki temu 
na Osiedlu Lipińska 
będzie możliwa budo-
wa nowych parkingów, 
modernizacja oświe-
tlenia, remont klatek 
i elewacji, postawienie 
ławek, czy rozpoczęcie 
programu edukacyj-
nego dla dzieci w Osie-
dlowym Klubie Tramp.

Oddaję się również 
do Państwa dyspozycji 
abyśmy wspólnie mogli 
decydować co jest dla 
nas ważne. Na kartach 
wyborczych znajdą mnie 
Państwo na 1 miejscu na 
liście nr 22. 

Z poważaniem, 
Szymon Krzyżanowski.

 � Z piasku w piaskownicy nieopodal Urzędu Miasta w pół minu-
ty można zebrać tyle okruchów szkła. Mieszkańcy od miesięcy 
informowali. Niestety bezskutecznie.
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Rozliczenie z czteroletniej kadencji 
radnego Eugeniusza Dembińskiego

Cztery lata temu zostałem powołany głosami wybor-
ców do pełnienia funkcji radnego miejskiego. W li-
stopadzie 2014 roku wybory były jednomandatowe. 
Dlatego za zaszczyt poczytuję sobie wygranie z tak 
znakomitymi konkurentami jak p. Małgorzata Po-
smyk, czy p. Szymon Krzyżanowski, szanowanymi 
i uznanymi w swoich środowiskach.

Eugeniusz Dembiński

A teraz wymienię kilka 
rzeczy, które udało mi się 
wywalczyć. Użyłem sło-
wa „wywalczyć” nie bez 
kozery, gdyż wiązało się 
to niejednokrotnie z  po-
konaniem urzędniczego 
zabetonowania i niechęci. 
Ponieważ okręg wyborczy 
stanowiło Osiedle „Lipiń-
ska”, gdzie mieszkam, 
pierwsze działania skie-
rowałem na najpilniejsze 
potrzeby tych właśnie 
mieszkańców. I  już na 
wiosnę 2015 roku, wkrót-
ce po wyborach doprowa-
dziłem do wybudowania 

parkingu przy sklepie 
„Api” i  wyremontowania 
ciągle zatopionego wyjaz-
du, znajdującego się przy 
nim, na ulicę Fieldorfa.

Nie udało się tego zała-
twić poprzednikom przez 
ostanie 20 lat. Następna 
inwestycja, której orędo-
wałem, to remont ulicy Li-
pińskiej przy Osiedlu, jej 
przedłużenia, czyli ulicy 
Sportowej do stadionu.

Ostatnio dzięki do-
brej współpracy z  kie-
rownictwem Spółdzielni 
Mieszkaniowej udało się 
wybudować parking mię-
dzy wieżowcami Lipińska  
2 i  4, oraz poprawić nie-
które przejścia. Obecnie 
trwają prace związane 
z  docieplaniem bloków 
przy ulicy Prądzyńskiego 
i Fieldorfa.

Wychodząc poza Osie-
dle, będę trochę nieskrom-
ny, mówiąc o  „wywalcze-
niu” przez całą kadencję 
wyremontowania ulicy 
Mickiewicza na odcinku 

1 Maja do ul. Matejki. Na-
reszcie mieszkający tam 
ludzie nie będą w  nad-
chodzącą jesień, brodzić 
w  błocie, jak to było od 
czasów powojennych.

Drugim takim spek-
takularnym wyzwaniem 
było doprowadzenie do 
wybudowania w  2019 
roku bieżni tartanowej na 
OSiR Huragan (obecnie 
na etapie projektu). Bę-
dzie ona służyła nie tylko 
zaawansowanym biega-
czom, ale przede wszyst-
kim młodzieży ze  szkół, 
zwłaszcza SP-5. Z pewno-
ścią zadowoleni będą też 
zawodnicy innych sekcji 
sportowych. 

Jak w tej sytuacji czu-
ją się oponenci piszący, 
że  trzykrotny mistrz Pol-
ski w  biegach długich p. 
Eugeniusz D. jest cyt.: 
„zagorzałym przeciwni-
kiem wybudowania bieżni 
tartanowej (patrz: netKon-
kret nr 1 (25) maj 2014 r.). 
Ci co mnie choć trochę 

znają, nigdy nie uwierzyli 
w te wierutne bzdury. Pil-
nuję przy okazji wycinki 
topól, zagrażających bez-
pieczeństwu na stadionie.

Niestety Pan Eugeniusz 
Dembiński nie będzie 
kandydował w najbliższych 
wyborach samorządowych. 
Tak specjalnie dla netKon-
kretu komentuje zaistniałą 
sytuację: - 16 września 
wieczorem, odebrano mi 
bierne prawo wyborcze, 
o czym dowiedziałem się od 
Przewodniczącego PiS na 
konwencji w Kobyłce, czyli 
zaledwie parę godzin przed 
złożeniem list wyborczych 
do PKW. 

Rdzenni mieszkańcy Wo-
łomina nie kryli oburzenia na 
decyzje partyjnych działaczy 
PiS, zapewne zastanawiając 
się jakim etosem moralnym 
i jakimi wartościami kierowali 
się lokalni decydenci. 

Red.

Radny to człowiek  
od rozwiązywania problemów

Już 21 października wybierzemy radnych miejskich i nowego burmistrza 
Wołomina. Postanowiłem, że podczas tegorocznych wyborów samorzą-
dowych będę ubiegał się o mandat radnego rady miejskiej w Wołominie. 
Chcę działać dla dobra lokalnej społeczności i być jej łącznikiem, oraz 
reprezentantem, aby dbać o potrzeby mieszkańców naszej okolicy i całej 
gminy Wołomin. 

Radny to osoba, która 
powinna być blisko lokal-
nych społeczności , znać 
potrzeby mieszkańców 
i  je skutecznie realizo-
wać. Według mnie, radny 
przede wszystkim musi 
być człowiekiem od roz-
wiązywania zarówno ma-
łych, jak i dużych proble-
mów mieszkańców. Tylko 
wtedy możemy w  pełni 
wykonywać i wykorzystać 
mandat radnego.

Szanowni Państwo, je-
żeli chcecie dać mi szan-
se wykazania się przed 
Państwem moim zaanga-
żowaniem i pracowitością 
proszę o oddanie swojego 
głosu na moją kandyda-
turę. Obiecuję, że  będę 
godnym reprezentan-
tem mieszkańców Osie-
dla Wileńska, Słoneczna 
i  Niepodległości, oraz 
całej gminy Wołomin.

Jako radny chciałbym:
•	Rozwiązywać	problemy	

mieszkańców
•	Skierować	pieniądze	

na inwestycje, remon-
ty oraz na wydarzenia 
kulturalne w naszej 
okolicy,

•	Usprawnić	ruch	na	
skrzyżowaniu ul. Wileń-
skiej i Niepodległości,

•	Zwiększyć	ilość	miejsc	
parkingowych w Woło-
minie,

•	Ożywić	centrum	Wołomi-
na,

•	Wesprzeć	seniorów	
i osoby niepełnospraw-
ne poprzez usunięcie 
barier architektonicz-

nych, zmianę lokalizacji 
przystanków, poprawę 
bezpieczeństwa czy 
zwiększenie ich udziału 
w życiu społecznym 
i kulturalnym gminy 
Wołomin,

•	Pomóc	wołomińskiej	
młodzieży w realizacji ich 
postulatów i pomysłów,

•	Wesprzeć	przedsiębior-
ców i postawić na roz-

wój przedsiębiorczości 
w naszym mieście,

•	Ściśle	współpracować	
ze Spółdzielnią Budow-
nictwa Mieszkaniowego 
i wspólnotami mieszka-
niowymi w celu popra-
wy życia mieszkańców,

•	Zwiększyć	nakłady	na	
sport i zajęcia pozasz-
kolne dla dzieci i mło-
dzieży.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Sylwestra Jagodzińskiego

Osiedle Niepodległości, Słoneczna i Wileńska

Proszę o Państwa 
Głos na mieszkańca 
naszego sąsiedztwa 
– Marcin Antoniak

Marcin Antoniak

Pozwoliłem sobie 
napisać ten arty-
kuł, ponieważ jestem 
z Wołominem związa-
ny od urodzenia jako 
syn mieszkańców 
a obecnie jako mąż 
i ojciec.

Moją drogę zawo-
dową związałem z Ma-
zowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie, gdzie 
od 12 lat sprawuję 
opiekę nad drogami 
wojewódzkimi, w tym 
także przebiegającymi 
też przez nasze mia-
sto „WOŁOMIN”. Do 
jednych z wielu mo-
ich efektów starań, 
które Państwo mogą 
oglądać na co dzień, 
jest wyremontowa-
nie chodników przy 

Materiał sfinansowany ze środków  
KWW Sylwestra Jagodzińskiego

ulicy 1-go maja, Szosy 
Jadowskiej oraz w Alei 
Niepodległości. Są to 
moje priorytety by dbać 
o to, co już mamy. Chcę 
odnawiać ulice, by nie 
powodowały problemów 
i zbędnych wydatków dla 
użytkowników dróg. 

Zależy mi przede 
wszystkim na bezpie-
czeństwie naszych dzie-
ci na przejściach dla 
pieszych (np. dłuższym 
czasie pracy osób prze-
prowadzających dzieci).  
Wiem, że potrzeba ład-
nych i zadbanych  pla-
ców zabaw blisko osie-
dli. W mieście brakuje 
miejsc parkingowych, 
zwłaszcza na dużych 
osiedlach budynków 
wielorodzinnych. 

Nabyte doświadczenie 
i  wiedzę w pracy zawo-
dowej chcę zaoferować 
Państwu, aby sprawując 
funkcję radnego w Wo-
łominie zadbać o nasze 
Osiedle a także przyczy-
nić sie do rozwoju nasze-
go miasta - miejsca na 
Ziemi, które razem mo-
żemy zmieniać na lepsze.
Znajdziecie mnie Państwo 
na liście nr 22. Zapraszam  
do głosowania.
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Gdzie możemy głosować?
W niektórych miejscach mogły nastąpić zmiany w obwodach do głosowania dlatego warto sprawdzić, 

do którego lokalu wyborczego jest przypisane nasze miejsce zamieszkania.
Adres Granica Obwodu

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
ul. Kasprzykiewicza 153 Leśniakowizna Cięciwa, Mostówka, Majdan, Leśniakowizna

2 Szkoła Podstawowa, 
ul. Matarewicza 148 Ossów Ossów, Turów

3 Szkoła Podstawowa, ul. Witosa 52 Czarna Czarna, Helenów

4 Szkoła Podstawowa, 
ul. Szosa Jadowska 37 Duczki Duczki I (północna strona od ul. Szosy Jadowskiej) łącznie z ulicą Szosa Jadowska

5 Szkoła Podstawowa, 
ul. Szosa Jadowska 37 Duczki Duczki II (południowa strona od ul. Szosy Jadowskiej)

6 Szkoła Podstawowa, 
ul. Cichorackiej 8 Stare Grabie Stare Grabie

7 Przedszkole im. Pszczółki Mai, 
ul. Szosa Jadowska 37 Duczki Nowe Grabie

8 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Zagościniec Lipinki

9 ZEC Sp. z o. o., ul. Szosa Jadowska 49 
Wołomin Nowe Lipiny

10 Szkoła Podstawowa Nr 7, 
ul. Poprzeczna 6 Wołomin Stare Lipiny

11 Szkoła Podstawowa, Szkolna 1 Zagościniec
Zagościniec I (część północno-zachodnia) obejmuje północno-zachodnią część Zagościńca ograniczoną ul. Armii Krajowej (włącznie) do skrzyżowania z ul. 
100 - lecia, ul. 100 - lecia (do 24 włącznie) i ul. Piastowską (włącznie) do skrzyżowania z ul. Podmiejską i ul. Podmiejską (włącznie) do granic administracyj-
nych miasta Wołomin

12 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Zagościniec Zagościniec II (część południowo-wschodnia) obejmuje południowo-wschodnią część Zagościńca

13 Przedszkole Nr 9 im. Jasia i Małgosi, 
ul. Piłsudskiego 15 Wołomin

Wołomin Osiedle Wołominek I: 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; Polska 1 - 16, parzyste: 20 - 30; Republikańska 1 - 18; Sasina 1 - 16A, parzyste: 
18 - 28; Szpitalna; Średnia 1 - 16, parzyste 18 - 24

14 Zespół Szkół Nr 1, ul. Sasina 33 Wołomin

Wołomin Osiedle Wołominek II: 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; Piłsudskiego od 17 do końca; 
Polska nieparzyste: 19 - 31, od 32A do końca; Powstańców Warszawy, Poznańska, Radzymińska, Republikańska 21 do końca; Różana, Sasina nieparzyste 17 
- 29, od 30 do końca; Skośna, Suwalska, Szkolna, Średnia nieparzyste 17 - 25, od 26 do końca; Torfowa, Willowa

15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Aleja Armii krajowej 81 Wołomin

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

16 Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Aleja Armii Krajowej 81 Wołomin

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, Łukasiewi-
cza, 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

17 Przedszole Nr 10 im. Misia Uszatka, 
Aleja Armii Krajowej 56 Wołomin Wołomin Osiedle Nafta: Aleja Armii Krajowej parzyste 58, 60, 62, 64, 64A

18 OSIR HURAGAN, ul. Korsaka 4 Wołomin
Wołomin Osiedla Sosnówka i Centrum I: Aleja Nagórna, Cementowa, Fieldorfa: 1 - 8, 10 - 12; Korsaka, Kozia, Legionów: 4 - 36, 38 - 56A parzyste; Łączna, 
Nadłąkowa, Nałkowskiego, Niecała, Orwida, Ossowska, Piaskowa, Powstańców, Prądzyńskiego: 2 - 17, Prusa, Przejazd, Rejtana, Słoneczna, Sportowa, 
Wilsona, Wiśniowa, Wspólna, Wysockiego, Zaciszna

19 Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Wileńska 32 Wołomin Wołomin Osiedla Sosnówka i Centrum II: Nowa, Ogrodowa, Szopena, Warszawska, Wileńska: 1 - 29

20 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5, 
ul. Lipińska 16 Wołomin Wołomin Osiedle Lipińska I: Lipińska 9 - 11 nieparzyste, 22A - 38A parzyste; Prądzyńskiego od 20 do końca; Wiejska

21 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5, 
ul. Lipińska 16 Wołomin

Wołomin Osiedle Lipińska II: 1 - go Maja 1 - 18, 20 - 30 parzyste; Fieldorfa 9 - 9B nieparzyste, od 14 do końca; Lipińska 2 - 5, 10A - 14 parzyste, 17 - 21, 23 - 
31 nieparzyste; Starowiejska, Wylot

22 Przedszkole Nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki, 
ul. Polna 32 Wołomin

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; Przyjaciel-
ska, Sienkiewicza, Sikorskiego 20 - 26 parzyste, 29 - 55A, 57 - 63A nieparzyste; Słowackiego 2 - 17C; Teligi od 8A do końca; Traugutta

23 Zespół Szkół nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Wołomin

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

24 Zespół Szkół Nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Wołomin

Wołomin Osiedle Niepodległości I: Aleja Niepodległości: parzyste 8 - 22, Chrobrego, Kościelna od 71 do końca; Królowej Jadwigi: 5 - 15; Wileńska: od 90 
numery parzyste do końca

25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Poprzeczna 6 
Wołomin

Wołomin Osiedle Niepodległości II: Aleja Niepodległości: parzyste: 28 - 30; Kościelna: parzyste 56 - 68 parzyste; Lipińska: nieparzyste: 81 - 101, od 152 do 
końca; Mieszka I: parzyste od 4 do końca; Poprzeczna, Reja od 23 do końca

26 Przedszkole Nr 6 im. Bajka, 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 Wołomin

Wołomin Osiedle Niepodległości III: Kazimierza Wielkiego, Kościelna: 63 - 67 nieparzyste; Królowej Jadwigi: 1 - 3; Mieszka I od 1 do końca numery nieparzy-
ste; Reja nieparzyste: 7 - 19; Wileńska parzyste: 72 - 88

27 Miejski Dom Kultury, 
ul. Mariańska 7 Wołomin

Wołomin Osiedle Wileńska: Danuty Siedzikówny „Inki”, Broniewskiego, Daszyńskiego, Długa od 33 do końca; Hutnicza, Katowicka, Kościelna: 1 - 54, niepa-
rzyste: 55 - 61A; Mariańska, Mickiewicza: 2 - 12, parzyste: 14 - 16; Miła, Nowowiejska, Przechodnia, Sikorskiego: 1A - 15, nieparzyste 21 - 21A; Teligi 2 - 6; 
Toruńska, Wileńska: 36 - 68; Żelazna

28 Szkoła Podstawowa Nr 4, 
ul. 1 Maja 19 Wołomin

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

29 Zespół Szkół, ul. Legionów 85 Wołomin
Wołomin Osiedle Partyzantów I: 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

30 Szkoła Podstawowa Nr 4, 
ul. 1 Maja 19 Wołomin

Wołomin Osiedle Partyzantów II: 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
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Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
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GWARANCJA ROZWOJU MIASTA I GMINY WOŁOMIN
KANDYDACI Z LISTY NR 22
KWW SYLWESTRA JAGODZIŃSKIEGO Zapamiętasz? 

LISTA NR 22

Materiał sfinansowany ze środków KWW Sylwestra Jagodzińskiego


