Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz`15
Lista do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.
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ŁUKASZA WOJAKOWSKIEGO
WOŁOMIN 2018
zapraszają

na konwencję wyborczą z udziałem znanych polityków,
która odbędzie się 22 września. Zaczynamy o godz. 1600 na Placu 3 Maja w Wołominie,
następnie wszyscy spotykamy się w kinie Kultura na prezentacji kandydatów
w Wyborach Samorządowych 2018. Spotkanie umili występ artystów oraz gość specjalny.
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Banderowcy mordowali,
jak tylko mogli i nie odpuszczali!
Gościem red. Ewy Stankiewicz w programie „Otwartym tekstem” w Telewizji Republika, był dziennikarz, działacz
społeczny i samorządowy Kazimierz Zych. – Polska ma ciągoty by czcić swoich morderców. Tak jak Komorowski
w 2010 roku próbował w Ossowie pod Warszawą odsłonić pomnik Bolszewików, tak niedawno odsłonięto memoriał
ukraiński, tam gdzie zbierają się Ukraińcy krzycząc Polacy to mordercy – o tym m.in. rozmawiała redaktor Ewa Stankiewicz ze swoim gościem.
Kazimierz Zych jest właścicielem gazety o nazwie
„PATRIA”
– Gazeta powstała 9 lat
temu. Tytuł gazety to „Patria” - ojczyzna – tłumaczy
Zych.
– Przy rejestracji gazety
z kolegami okazało się ze
w wolnej Polsce, wolny jest
ten tytuł. Założyliśmy tę gazetę bo region wołomiński
jest wybitnie prawicowym.
Nigdy nie rządziła tu lewica,
zawsze prawica w mniejszym
bądź większym wydaniu.
Wielką zasługą była praca
śp. księdza płk. Jana Sikory owocowała przekazywaniem
wartości patriotycznych. Gazeta została stworzona po to
by te wartości kultywować –
podkreślił.
75 ROCZNICA RZEZI
WOŁYŃSKIEJ
– Jestem zaskoczony tym,
jak 75 rocznica rzezi wołyńskiej została uczczona
w naszym kraju. Śledząc
różne media nie zauważyłem żadnego wpisu, że będzie uroczysta msza św.
na której będzie uczestniczył prezydent Duda. Nie
było również wspomniane,
że tego samego dnia, prezydent Poroszenko przekroczy
granicę ze swoimi ludźmi

www.tvp.info
www.gazetapatria.pl

i odsłoni memoriał rzekomo
pomordowanych przez bataliony chłopskie i AK w asyście swoich żołnierzy i ludności ukraińskiej. Podczas
tej uroczystości skandowano
banderowskie hasła – mówił
Kazimierz Zych.
– Nasz prezydent Duda poszedł złożył w szczerym polu
na łanie zboża wiązankę biało czerwonych kwiatów. Żadnego krzyża tylko ładna msza
święta. Prezydent polski
zrobił to w szczerym polu,
a Ukrainy pod nowo odsło-

niętym memoriałem, olbrzymim pomnikiem z nazwiskami – dodał.
– Kiedyś usilnie Rosjanie
chcieli w Ossowie znaleźć
swój mały Katyń. Urząd
prezydenta Komorowskiego
a najbardziej ministra Kunerta spowodował, że tuż po
tragedii smoleńskiej został
w przeciągu 2 miesięcy powstał pomnik z fałszywymi
tablicami. Podobna analogia,
w rocznicę rzezi wołyńskiej
w polskim Sahryniu odsłaniany jest olbrzymi memoriał

ku czci Ukraińców.
Co dokładnie wydarzyło
się w Sahryniu?
– Mordy Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich trwały
od 41 do 47 roku, Banderowcy nie odpuszczali. Mordowali jak tylko mogli i nie odpuszczali. Nawet arcybiskup
Szeptycki, dawał przyzwolenie dla swoich prawosławnych duchownych, którzy
w kościołach święcili narzędzia zbrodni którymi były
widły, kosy, siekiery, piły,
ta scena jest nawet w filmie

Smarzowskiego „Wołyń”, to
jest fakt historyczny – zaznaczył gość Ewy Stankiewicz.
– Ukraińcy do dziś nie dopuszczają IPN do badań –
stwierdził.
Gość programu „Otwartym tekstem” przypomniał
także, jak drastyczne były
metody mordowania Polaków przez Ukraińców.
Stwierdził także, że obecny
ukraiński rząd, nie jest tym,
z którym można się porozumieć.
– Pan Poroszenko jest jednym z oligarchów tego kraju,
będąc jego prezydentem. Jego
fabryki czekolady pracują
w Rosji. Biznes to biznes.
Za tej opcji politycznej myślę, że to będzie trudne by
się porozumieć z Ukrainą, bo
Poroszenko, jak i wcześniej
Juszczenko, też gloryfikował
i stawiał pomniki zbrodniarzom ukraińskim – stwierdził.
– Ukraińcom powinno się
postawić warunki. Polska
wciąż niesie olbrzymią pomoc narodowi ukraińskiemu
– przypomniał.
Gość na zakończenie rozmowy, wyraził także zdziwienie z faktu odwołania
Antoniego Macierewicza ze
stanowiska szefa MON.
źródło: telewizjarepublika.pl

Poroszenko w Sahryniu. Fot. president.gov.ua
patria.gazeta@op.pl
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Listy kandydatów na radnych Powiatu Wołomińskiego
w Wyborach Samorządowych 2018
Okręg nr 1 – Ząbki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okręg nr 5 – Wołomin

Tomasz Miller
Marzena Szymczak
Anna Pakos
Zenon Kołodziejczyk
Adam Andrzej Fijołek
Paulina Joanna Niemyjska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okręg nr 2 – Marki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okręg nr 6
– Dąbrówka, Klembów, Poświętne

Piotr Strzembosz
Patryk Piotrowski
Klaudia Bilkiewicz
Monika Płączyńska
Joanna Modliborek
Jan Raczko

1.
2.
3.
4.
5.

Okręg nr 3 – Radzymin
1.
2.
3.
4.
5.

Anna Sapiejewska
Bartłomiej Tomczyk
Tadeusz Kostrzewa
Cezary Blazik
Barbara Kosim
Okręg nr 4 – Kobyłka, Zielonka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrzej Saulewicz
Jan Tokarski
Krzysztof Radomski
Arkadiusz Szcześniak
Małgorzata Gryz
Ewa Zalewska
Renata Łapińska
Robert Zakrzewski

Ireneusz Kielczyk
Magdalena Karłowicz–Iwanicka
Jan Szczerba
Stefan Tlaga
Joanna Pytel
Okręg nr 7
– Tłuszcz, Jadów, Strachówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adrian Pasik
Adam Bogdan Milczarek
Ewelina Guzek
Patryk Kurek
Weronika Milczarek
Ewelina Kubuj

Piotr Michał Stefański
Elżbieta Kuczko
Stefan Augustyniak
Anna Izabela Piotrowicz
Bożena Szymańska
Mariusz Reweda
Marcin Zdunek
Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Kukiz’15
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Jan Tokarski III filary uczciwego
Mieszkaniec Wołomina. Były wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Prezes Kapituły Wyróżnienia Anioł Stróż Ziemi
Wołomińskiej, która od kilkunastu lat każdego roku wręcza statuetkę osobom odznaczającym się szczególnymi zasługami dla
społeczności, prowadzącym działalność charytatywną bądź angażującym się w propagowanie wartości patriotycznych. Społecznik.
Lokalny patriota. Zawsze zwrócony w kierunku drugiego człowieka.
Do obszaru moich zainteresowań należą kultura
i dziedzictwo narodowe,
między innymi tymi dziedzinami chciałbym zajmować się jako radny Powiatu
Wołomińskiego. Doskonale
wiem, jak ważne są historia
i pamięć o minionych wydarzeniach. Już za dwa lata
czeka nas 100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu
nad Wisłą. Od lat rocznica
Bitwy Warszawskiej jest
największym wydarzeniem
kulturalno-patriotycznym
w powiecie, wydarzeniem
cieszącym się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców regionu.
Moim wielkim marzeniem
jest zaangażowanie się
w przygotowanie tej uroczystości, ponieważ zwycięstwo Polaków nad armią bolszewicką w 1920
roku jest czymś, z czego
powinniśmy być dumni.
Wydarzenie
upamiętniające bohaterstwo naszych
żołnierzy już staje się wizytówką powiatu wołomińskiego w Polsce i na
świecie, zależy mi na tym,
aby stawało się jeszcze bardziej znane, aby ta chlubna
część naszej historii rozpowszechniała się także poza
granice kraju.
Ponadto chciałbym podejmować działalność w zakresie ochrony zabytków.
To także jeden z priorytetów kulturalnych powiatu
wołomińskiego. Na ziemi
wołomińskiej wciąż znajduje się wiele zabytków
zaniedbanych i zapomnianych, które należałoby odrestaurować.
Ponadto, od wielu lat jestem przedsiębiorcą, prowadzę własną działalność
na terenie Wołomina, zapewniam
mieszkańcom
miejsca pracy, bezpieczne i stabilne zatrudnienie.
Zdaję sobie sprawę z tego,
że dla wielu mieszkańców
powiatu wciąż brakuje pracy w Wołominie i zależy
mi na tym, aby tę sytuację
www.gazetapatria.pl

i sprawnego samorządu
Kukiz’15 chce wyrwać państwo z rąk partyjnych sitw i przywrócić je obywatelom. Marnotrawienie pieniędzy obywateli, kumoterstwo,
nepotyzmem, partyjniactwo to problemy, które dotyczą także naszych „małych ojczyzn”.

dr Stanisław Tyszka
Czas skończyć z tymi patologiami. Nasza strategia
zmiany w samorządach opiera się na III filarach: jawność
i przejrzystość funkcjonowania władz lokalnych,
uzdrowieniu samorządowych
finansów oraz większej partycypacji obywateli.
zmienić na lepsze. Jako że
Powiat Wołomiński prowadzi szkoły branżowe, przygotowujące do zawodu,
uważam, że doskonałym
pomysłem byłoby podjęcie współpracy tych szkół
z przedsiębiorcami, dostosowanie programów nauczania do zapotrzebowania rynku pracy. Chciałbym
też, aby sam rynek pracy
w powiecie wołomińskim
stawał się coraz bardziej
przyjazny dla potencjalnych
przedsiębiorców, aby zakładali tutaj swoje działalności
i umożliwiali młodzieży dobry start zawodowy.

Jawność
i przejrzystość
funkcjonowania
władz lokalnych
Jawność życia publicznego
jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania korupcji oraz przeciwdziałania marnotrawstwu
publicznych pieniędzy. Samorządy, podobnie jak rząd
nie dysponują swoimi pieniędzmi. Wszystkie pieniądze, które posiadają to pieniądze podatników. Dlatego
proponujemy upublicznienie
rejestrów umów zawieranych
przez samorządy oraz instytucje im podległe. Rejestry
umów będą publikowane na
stronach internetowych danej jednostki. Będą zawie-

rały określenie przedmiotu
umowy, okres jej obowiązywania, oznaczenie stron oraz
wartość przedmiotu umowy.
Obywatele mają prawo wiedzieć na co wydawane są ich
pieniądze!
Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządach powinien być przeprowadzany
w otwartych konkursach.
O zatrudnieniu powinny decydować kwalifikacje, a nie
legitymacja partyjna, znajomości czy powiązania rodzinne. Wiedza o przynależności
partyjnej i związkach rodzinnych w jednostkach samorządu terytorialnego powinna
być upubliczniana. Ustawianie konkursów na stanowiska
w samorządach powinno
podlegać penalizacji.

Zrównoważone
budżety
– Stop zadłużaniu
samorządów

Polskie samorządy są mocno
zadłużone. Dług samorządowy
ogółem to obecnie 68,1 mld zł.
Ten dług będą musiały spłacić
kolejne pokolenia. Nie możemy zadłużać się kosztem
naszych dzieci i wnuków. Dlatego będziemy dążyli do realizacji zasady zrównoważonego
budżetu. Zgodnie z tą zasadą
wydatki poniesione rocznie
przez budżet nie będą mogły przekraczać wpływów do

tego budżetu. Zapobiegnie to
nadmiernemu zadłużaniu samorządów przez nieodpowiedzialnych włodarzy i obniży
koszty obsługi długu.

Przywrócenie władzy
obywatelom

Chcielibyśmy, aby ustanowić jeden stały dzień w roku,
w którym byłby przeprowadzane referenda dotyczące
spraw lokalnych. Referenda
lokalne to najbardziej demokratyczne narzędzia kontroli społecznej. To szansa
na aktywizację lokalnych
społeczności, które brałyby
udział we współdecydowaniu
o swoich „małych ojczyznach” nie tylko raz na pięć
lat, przy okazji wyborów.
Debata przy okazji referendów koncentrowałaby się
bardziej wokół konkretnych
tematów, a nie - tak jak przy
okazji wyborów - nazwisk
czy szyldów.
Naszym zdaniem trzeba
znieść próg frekwencji przy
referendach lokalnych. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że próg na poziomie
30% zniechęca obywateli do
głosowania. Aby zachęcić do
udziału w referendach należy
umożliwić obywatelom głosowanie za pośrednictwem
Internetu. W XXI wieku
i-voting powinien być standardem w każdym polskim
mieście!

Adam Bogdan Milczarek
Mieszkaniec od urodzenia w Mokrej Wiesi ma 49 lat, dwie córki i dwóch synów wykształcenie średnie rolnicze, posiada gospodarstwo rolne 14 h, przewodniczący w powiecie wołomińskim Mazowieckiej Izby Rolniczej, prowadzi własną działalność gospodarczą, ponad 10 lat
w ubezpieczeniach, obecnie główna działalność to organizowanie imprez masowych powiązana
z rozrywko i gastronomio. W 1990 r. Radny Gminy Tłuszcz I kadencji, zawsze działacz prawicy,
były Radny Powiatu Wołomińskiego, zasiadający w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Komisji Statutowej. Swą pracą w powiecie z grupo koalicyjną przyczyniłem się do utworzenia tak niemożliwego
w mieście Tłuszcz Wydziału Komunikacji, odbudowy Pałacu w Chrzęsnym, modernizacji dróg powiatowych na terenie gm. Tłuszcz, Jadów, Strachówka, poprzez odwodnienia i położenia chodników, nakładki asfaltowej. Na terenie powiatu między innymi w szpitalu Powiatowym
Wołominie to przywrócenia funkcjonowania rengenu, modernizacji stacji dializ, remont
oddziałów szpitalnych, dokończenie kaplicy szpitalnej.

Lider okręgu nr 7 do Rady Powiatu
– Tłuszcz, Jadów, Strachówka
patria.gazeta@op.pl
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na konwencję wyborczą z udziałem znanych polityków,
która odbędzie się 22 września. Zaczynamy o godz. 1600 na Placu 3 Maja w Wołominie,
następnie wszyscy spotykamy się w kinie Kultura na prezentacji kandydatów
w Wyborach Samorządowych 2018. Spotkanie umili występ artystów oraz gość specjalny.

2

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 4 (59) 2018

III filary uczciwego
i sprawnego samorządu
Kukiz’15 chce wyrwać państwo z rąk partyjnych sitw i przywrócić je obywatelom. Marnotrawienie pieniędzy obywateli, kumoterstwo, nepotyzmem, partyjniactwo to problemy, które
dotyczą także naszych „małych ojczyzn”.
dr Stanisław Tyszka
Czas skończyć z tymi patologiami. Nasza strategia
zmiany w samorządach opiera się na III filarach: jawność
i przejrzystość funkcjonowania
władz
lokalnych,
uzdrowieniu samorządowych
finansów oraz większej partycypacji obywateli.

Jawność i przejrzystość
funkcjonowania
władz lokalnych

Jawność życia publicznego jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania korupcji oraz
przeciwdziałania marnotrawstwu publicznych pieniędzy.
Samorządy, podobnie jak
rząd nie dysponują swoimi
pieniędzmi. Wszystkie pieniądze, które posiadają to pieniądze podatników. Dlatego
proponujemy upublicznienie
rejestrów umów zawieranych
przez samorządy oraz instytucje im podległe. Rejestry
umów będą publikowane na
stronach internetowych danej jednostki. Będą zawierały
określenie przedmiotu umowy, okres jej obowiązywania,
oznaczenie stron oraz wartość
przedmiotu umowy. Obywate-

le mają prawo wiedzieć na co
wydawane są ich pieniądze!
Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządach powinien być przeprowadzany
w otwartych konkursach.
O zatrudnieniu powinny decydować kwalifikacje, a nie
legitymacja partyjna, znajomości czy powiązania rodzinne. Wiedza o przynależności
partyjnej i związkach rodzinnych w jednostkach samorządu terytorialnego powinna
być upubliczniana. Ustawianie konkursów na stanowiska
w samorządach powinno podlegać penalizacji.

Zrównoważone budżety
– Stop zadłużaniu
samorządów

Polskie samorządy są mocno
zadłużone. Dług samorządowy
ogółem to obecnie 68,1 mld zł.
Ten dług będą musiały spłacić
kolejne pokolenia. Nie możemy zadłużać się kosztem naszych dzieci i wnuków. Dlatego
będziemy dążyli do realizacji
zasady zrównoważonego budżetu. Zgodnie z tą zasadą wydatki poniesione rocznie przez
budżet nie będą mogły przekraczać wpływów do tego budżetu.
Zapobiegnie to nadmiernemu
zadłużaniu samorządów przez

nieodpowiedzialnych włodarzy
i obniży koszty obsługi długu.

Przywrócenie władzy
obywatelom
Chcielibyśmy, aby ustanowić jeden stały dzień w roku,
w którym byłby przeprowadzane referenda dotyczące
spraw lokalnych. Referenda
lokalne to najbardziej demokratyczne narzędzia kontroli
społecznej. To szansa na aktywizację lokalnych społeczności, które brałyby udział we
współdecydowaniu o swoich
„małych ojczyznach” nie tylko raz na pięć lat, przy okazji

wyborów. Debata przy okazji
referendów koncentrowałaby
się bardziej wokół konkretnych tematów, a nie - tak jak
przy okazji wyborów - nazwisk czy szyldów.
Naszym zdaniem trzeba
znieść próg frekwencji przy
referendach lokalnych. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że próg na poziomie
30% zniechęca obywateli do
głosowania. Aby zachęcić do
udziału w referendach należy
umożliwić obywatelom głosowanie za pośrednictwem
Internetu. W XXI wieku i-voting powinien być standardem
w każdym polskim mieście!

Nowa oferta zajęć wołomińskiego OSiR-u
Wakacje już za nami, a razem z nimi powoli odchodzi lato. Tegoroczną jesień warto spędzić z Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, który dla wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu przygotował nową,
bogatą ofertę zajęć zorganizowanych na Ośrodku.
Dotychczasowa działalność
OSiR-u, opierała się w dużej
mierze na promowaniu i realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu szkolnego, sportu
masowego dzieci i młodzieży
z gminy Wołomin.
Od miesiąca września 2018r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przygotował specjalną, nową ofertę zajęć
zorganizowanych, wychodząc
naprzeciw potrzebom społecznym mieszkańców Wołomina.
Oferta skierowana jest do mieszkańca w każdym wieku.
Z myślą o naszych najmłod-

szych Klientach, oferujemy
zajęci gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży.
Specjalnie
przygotowane
ćwiczenia i zabawy ruchowe,
mają działania profilaktyczne
w walce z wadami postawy.
Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu, o godz. 17.30.
W naszej ofercie nie zabraknie również bogatej propozycji zajęć dla osób dorosłych
i seniorów. W każdy wtorek
i czwartek, o godz. 18.30,
zapraszamy wszystkich dbających o Zdrowy Kręgosłup. Proponowane zajęcia
to bezpieczne, profilaktyczne

i skuteczne ćwiczenia wzmacniające mięsnie międzyszkieletowe,
odpowiadające
za stabilizację i prawidłowe
funkcjonowanie kręgosłupa.
Szczególnie polecany rodzaj

zajęć, osobom pracującym
w pozycji stojącej lub siedzącej.
Olbrzymim
zainteresowaniem cieszą się uruchomione
od niedawna zajęcia z Pilatesu,
Workoutu oraz Trx-y. Zajęcia
skierowane do kobiet i mężczyzn w każdym wieku, oparte
na ćwiczeniach wzmacniających, kształtujących i rzeźbiących wszystkie partie mięśniowe naszego ciała.
Spotkania odbywają się trzy
razy w tygodniu, w poniedziałki o godz. 19.00, w środy
o godz. 20.00 oraz w piątki
o godz. 19.00.
Natomiast miłośników bry-

dża sportowego, serdecznie
zapraszamy w każdą środę
o godz. 17.00.
Wszystkie zajęcia zorganizowane, prowadzone są przez
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów.
Serdecznie zapraszam,
Bożena Matusiak
Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie
Więcej szczegółów na stronie
www.osir.wolomin.pl,
facebook.com/osirwolomin/.
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Szanujmy się!!!
Cud miłości między organizacjami, która kwitnie nam w ostatnim czasie, ma
niewiarygodną wręcz skalę oraz zabarwienie niemal tęczowe. Zadziwia i daje
powody żartów oraz ironii.
Jako osoba spoza dotychczasowych układów, muszę
obiektywnie przyznać, że wielokrotne nawoływania Pani
Burmistrz „Idźmy razem, łączymy się, kochajmy się” itp.
odnoszą na koniec kadencji,
niezwykłe sukcesy. Tworzą
się dziwne, wręcz egzotyczne koalicje. Mają miejsce cudowne olśnienia ideologiczne,
zmiany barw i przekonań. Takie ekspresowe dojrzewanie
polityczne.
To oczywiste, że pojawia się
pytanie o wiarygodność, pałających do siebie tą niezwykłą
miłością „samorządowych”
graczy. Może i Ciebie, drogi
czytelniku, też to zastanawia?
Zawsze uważałem, dając
temu wielokrotnie wyraz,
że nie ma nic gorszego od
chwiejności i zmienności
przekonań, poglądów oraz
idei. Osoby które, jak przysłowiowe „chorągiewki na
wietrze”, dopadła całkowita
degradacja systemu wartości,
nie mogą być nośnikami czegokolwiek pozytywnego, tym
bardziej, gdy zatracają się dla
rzeczy często małych i istotnych dla wybranych.
Jak to dobrze jest być czło-

wiekiem tej prawej strony (nie
z samej nazwy) i wyznawać
jej zasady.
Wracając jednak do meritum, z nawoływaniami do powszechnej miłości będę polemizował.
Nie powinniśmy się we
wszystkim zgadzać i kochać,
ale szanując się, możemy
się pięknie kłócić i spierać
w obrębie pomysłów wybierając najlepsze rozwiązania.
Możemy trwać przy swoich
przekonaniach, ale działać na
rzecz pomysłów i rozwiązań
dobrych dla miasta. Nie stać
nas na ignorowanie lub studzenie inicjatyw społecznych.
Największą
przyjemnością
jest współpraca z ludźmi, którzy będą się spierać na tematy merytoryczne, a nie bawić
w układanie i wzajemną
adorację.
Co do programu, to wszyscy
czekają – i ja też, ale nie na tematyczne hasła, ale drogi ich
rozwiązań.
Podobno jakieś programy,
organizacje i kandydujący
posiadają. Tak przynajmniej
mówią. Trudno mi jednak
uwierzyć w jakieś ciekawe
i kreatywne pomysły, skoro

od kilku kadencji, nikt nic
nowego i twórczego nie zaproponował i nie wdrażał.
Mamy więc tu do czynienia
z kolejnym cudem, tym razem
cudem olśnienia programowego. Większość specyfikowanych tam potrzeb oraz braków widać jak na dłoni.
Główni gracze milczą, chociaż jeden z nich, pełniący
niegdyś funkcję burmistrza
mając czas wolny na przemyślenia i wypracowanie czegoś
ciekawego, chodzi dziś po
mieście i pyta mieszkańców
co ma robić. Urzędującej Pani
Burmistrz, poza zauważalnym
(co podkreślam) i bardzo intensywnym na finiszu kadencji liftingiem miasta, nie udało
się wdrożyć czegoś, co dynamicznie pchnęłoby Wołomin
w rozwojowym kierunku.
W kolejnych publikacjach,
udostępniał będę własne elementy programu WSZYSTKIM. Może sprowokuję kogoś do namiastki dyskusji,
a to, że pojawiać się będą
obrobione „plagiaciki” nie
powinno dziwić? Nie jest powód do nerwów i zżymań, bo
tematyka jest wspólna i znana
– a rzecz w rozwiązaniach.
Zastanawiam się czy i którzy
z kandydujący przedstawiać
będą swoje założenia programowe w ostatnich dniach
kampanii wyborczej, tak, aby
nikt nie zdążył zapamiętać
tego co obiecuje. Dla pewności usunie później wszelki
ślad tego co było, albo i nie,
aby nie można było weryfikować z realizacją.
Co prawda, pojawiło się
w różnych publikacjach, kilka
sztandarowych haseł dotyczących szkolnictwa, bezpieczeństwa, infrastruktury, planów
miejscowych, potrzeb milusińskich i emerytów. Dokładnie
tego wymaga kampanijny schemat poszukujący wyborczych
pewniaków. Do uczestników
lokalnego życia politycznogospodarczego, zasiadających
w kolejnych radach, urzędach
i zarządach nasuwa się pytanie:
„Co zrobiliście w tym temacie
osobiście?”
Odniosę się tu jednak do
jednego z przewijających się
najczęściej i chyba ulubionych motywów, a mianowicie
szkolnictwa.
Dlaczego drodzy działacze
i kandydaci, nie reagowaliście, gdy wiązano ręce dyrektorom, zdegradowano system

„Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga...”
– A. Mickiewicz
motywacyjny, wyeliminowano zdrową rywalizację między nauczycielami i szkołami.
Przyglądaliście się bezczynnie ruchom, które zachęcały
wręcz do bierności nauczycieli. Nie pamiętam dyskusji
merytorycznej.

Co z Waszą
wiarygodnością?

Cudownym eliksirem, mającym tchnąć życie w oświatę
i jej rozwój, mają być nowe
elektroniczne tablice, zaawansowane technologie itp..
Owszem, mogą one w jakimś
stopniu wspomagać pracę,
ale nie to jest najistotniejsze!
A gdzie talent pedagogiczny,
gdzie motywacja dla ich aktywności, gdzie kreatywność
i zdolności menedżerskie dyrektorów, gdzie rozwijanie
talentów i indywidualnych
zdolności uczniów, co z wykorzystaniem istniejącej już
bazy?
Z tego co pamiętam, największe dzieła literatury, fizyki, matematyki, były napisane
piórem i atramentem.
Jestem zdania, że wystarczy
dać trochę swobody w działaniach i finansach dyrektorom,
a oni już będą wiedzieli jak
podnieść poziom nauczania
i zadbać o rozwój swoich placówek (fakt – może nie wszyscy).
Podsumowując te przemyślenia, pozostawiam Tobie
drogi Mieszkańcu Wołomina
ocenę, czy można ufać dotychczasowym, jak mawiał
klasyk: „ ... kocurom lokalnej
polityki”?
Czy przy podobne do wcześniejszych rozdań, daje szansę
na jakiekolwiek zmiany?
Czy nie należy postawić na
kogoś, kto może współpraco-

wać ze wszystkimi. Kto może
być moderatorem i koordynatorem obdarzonym zaufaniem?
Czy nie należy postawić na
kogoś, kto nie jest „umoczony” i skażony standardami
„lokalnej demokracji”?
Czy nie należy postawić na
kogoś, kto wykracza poza partyjne zobowiązania i układowe schematy?

Jestem i będę sobą
tj. otwartą osobą
Mam świadomość, że nie
wszystko co chciałbym zrobić na pewno się uda, ale idę
do wyborów z determinacją
pchnięcia kuli nierozwiązanych od wielu lat zadań i problemów miasta do przodu.
Niech się toczy i inni to
kontynuują. Nie idę do wyborów żeby trwać, ale uruchomić projekty, które w perspektywie wielu lat, zmienią
kształt i wizerunek miasta.
Wepchnijmy je razem na tory
rozwojowe.
Mogę obiecać, że następnego dnia po wyborze nie rozpocznę kampanii pod kątem
przyszłych wyborów (jak
wielu się to zdarzało), ale zacznę wcielać plany dobre dla
miasta i jego rozwoju, choćby
czasem cieszyły się mniejszym poparciem wąskich grup
interesów. Wieloletni i dalekowzroczny interes Wołomina
jest celem nadrzędnym.
Kandydat na Burmistrza
Wołomina Łukasz Wojakowski
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Listy kandydatów
zgłoszona do organu stanowiącego miasta i gminy Wołomin
w dniu 17 września 2018r.

Okręg Wyborczy Nr 1

Okręg Wyborczy Nr 2

Liderzy okręgu

Liderzy okręgu

1. Emilia
Magdalena
Miśkiewicz

z domu Krasińska. Urodzona
w 1986 roku w Wołominie, zamieszkała w Zagościńcu.
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji.
Radca prawny od 2014 roku. Pracę
zawodową rozpoczęła w 2005 roku
w Sądzie Rejonowym w Wołominie.
W chwili obecnej prowadzi własną
Kancelarię Radcy Prawnego. Otwarta na potrzeby i problemy mieszkańców. Prywatnie żona i matka trójki dzieci. Zainteresowania: literatura, muzyka, siatkówka i narciarstwo.

3. Anna Maria
Zalewska

lat 25 wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Z zawodu nauczyciel wychowania
przedszkolnego. Mieszkanka Leśniakowizny od urodzenia, dlatego
też doskonale zna problemy i potrzeby wsi. Jest osobą uczynną,
odpowiedzialną i komunikatywną.
Jako radna chciałaby pomagać
mieszkańcom skutecznie rozwiązywać ich problemy.

2. Sławomir Stańczak
4. Mirosław Popiński
5. Dagmara Iga Mielczarek
6. Agnieszka Kowalczyk
7. Jan Szymanowski
8. Grzegorz Lucjan Lipski

1. Michał Janik

– jestem członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Nowej Konstytucji
Kukiz’15, partii Kongres Nowej
Prawicy oraz stowarzyszenia Endecja. Z wykształcenia jestem
historykiem (magisterium) i informatykiem (licencjat), studiowałem
na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracuję jako lider zespołu programistów. Publikuję artykuły o tematyce społecznej i samorządowej
w WWL-Fakty i Gazecie - Myśl
Konserwatywna, artykuły historyczne w miesięcznikach Mówią
Wieki i W Sieci Historii, a także
naukowe w różnych czasopismach
i materiałach konferencyjnych.
Jako historyk specjalizuje się w historii wczesnego średniowiecza. Jestem wyznania rzymskokatolickiego.
Jestem żonaty, mam dwoje dzieci w wieku szkolnym, oczekujemy na narodziny trzeciego. Mieszkam w Wołominie od urodzenia.

2. Leszek
Czarzasty

Od 8 lat jestem radnym Rady Miejskiej w Wołominie, gdzie w poprzedniej kadencji pełniłem funkcję
Przewodniczącego Komisji Finansów Gminnych.
W obecnej kadencji pełnię funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Od 23 lat pracuję w bankowości,
obecnie na stanowisku Dyrektora
Biura. Zajmuję się między innymi tworzeniem przepisów i zarządzaniem.
Wykształcenie wyższe, mgr finansów i rachunkowości na SGGW,
kierunek Finanse Publiczne.
53 lata, żona Katarzyna (bankowiec), syn Piotr. Mieszkam w Wołominie na Sławku (Głowackiego/Kleeberga).
Moje hobby to majsterkowanie, staram się wiele rzeczy zrobić samodzielnie, nowe wyzwania to dla mnie codzienność.
Jestem osobą o dużych wymaganiach w stosunku do siebie jak i innych,
sumienną i skrupulatną w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialną,
w pełni samodzielną mającą wiele pomysłów, konsekwentną w działaniu
i nie bojącą się pracy z ludźmi oraz podejmowania decyzji.

3. Maciej Krzysztof Łoś
4. Natalia Zalewska
5. Emilia Kurek
6. Marzena Niemyjska
7. Piotr Świerszcz
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Okręg Wyborczy Nr 3

Okręg Wyborczy Nr 4

Liderzy okręgu

Liderzy okręgu

1. Adam Bereda

Przewodniczący Komisji Edukacji. Wiceprzewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polski. Radny Wołomina
od dwóch kadencji. Radny I Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
Sędzia piłkarski w Mazowieckim
Związku Piłki Nożnej. Pracownik prywatnej firmy produkcyjnej
z branży wentylacyjnej.
Ukończył Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej. Absolwent podyplomowych
studiów menedżerskich z zakresu
samorządu terytorialnego Szkoły
Głównej Handlowej.
33 latek. Wołominiak od 3 pokoleń. Żonaty. Ma 3 miesięczną córkę Olę.
Hobby: sport, geografia, polityka

2. Maciej Pełszyk

Rodowity mieszkaniec Wołomina,
student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Logistyka. Od najmłodszych lat związany z szeroko pojętą aktywnością
sportową. Zawodowo marketingowiec, poruszający się w obrębie
cyfrowych kampanii reklamowych
z doświadczeniem w zarządzaniu eventami. Jako radny, chce
tworzyć alternatywy spędzania
wolnego czasu dla mieszkańców,
w formie niesztampowych wydarzeń artystyczno-kulturowych.

3. Ewa Agata Maj
4. Wacław Panek
5. Grzegorz Kisielewski
6. Barbara Kotkiewicz
7. Magdalena Maria Wojakowska
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1. Łukasz Ryszard
Wojakowski

49 lat – Wołominiak, pochodzi ze znanej, zasłużonej dla naszego regionu,
wołomińskiej rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Magister
sztuki, ukończył wydział dyrygentury
Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina
w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Administracyjnych na
Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Piłki Nożnej. Kompozytor i aranżer.
Menedżer, dyrygent i twórca wielu formacji artystycznych. Prywatnie mąż
i ojciec dorosłej już dwójki dzieci.

2. Rafał Krzysztof
Hołubicki

– lat 33, magister socjologii. Od wielu
lat zdobywa doświadczenie w administracji publicznej zajmując stanowiska
specjalistyczne i kierownicze. Pracował
w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie
Sportu i Turystyki, Agencji Rynku Rolnego a obecnie jest pracownikiem Biura
Komunikacji Społecznej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zawsze aktywny społecznie. Współpracował przy programie „Promyk dnia”
skierowanym do dzieci z ubogich obszarów wiejskich i małomiasteczkowych
narażonych na wykluczenie społeczne z
powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej
czy też utrudnienia dostępu do edukacji.
Interesuje się mediami, PR, reklamą i filmem. Jego pasją jest gra na trąbce w Orkiestrze Miejskiej w Wołominie. Lubi piłkę nożną, w wolnym czasie czyta ciekawe
książki lub ogląda dobre kino. W radzie miasta będzie dbał o rozwój miasta ze
szczególnym naciskiem na miejsca w których wszyscy mieszkańcy będą mogli
uprawiać sport, odpoczywać i mile spędzać wolny czas.

3. Barbara Lęcka
4. Rafał Szulkowski
5. Dariusz Kulbicki
6. Ewa Filaber
7. Paula Ciszkowska

6

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 4 (59) 2018

MZO – gdzie i w czym tkwi zło?
Do 2010 r. zakład budżetowy kierowany przez Zbigniewa Piróga przynosił zyski na poziomie
blisko miliona złotych rocznie. Z raportu opracowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne
POLGEOL s.a. przedstawionego w marcu 2011 r. - tuż po zwolnieniu dyrektora w atmosferze
sensacji (wyprowadzenie z zakładu w asyście funkcjonariusza straży miejskiej), wynikało, iż
MZO prowadziło gospodarkę odpadami w sposób prawidłowy, efektywny i osiągało założone
efekty środowiskowe.
Grzegorz Lipski
Uruchomiono
odpowiednik dzisiejszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
(PSZOK)
pod nazwa Gratopunkt, gdy
założenia ustawy „śmieciowej” leżały w „pieluchach”.
Zakład prowadził edukację
ekologiczną. Niewiele tu się
zmieniło, selektywna zbiórka odpadów funkcjonuje bez
większych zmian. Mimo wyższych opłat marszałkowskich
za składowanie, firmę stać
było samodzielnie finansować
wyważone inwestycyjne.

Zmiany – to plaster
nie na długów rany!

Nowy dyrektor zwolnił stanowisko dla wiceburmistrza
Mickiewicza. Początek rządów R. Madziara wiąże się
z wizją poszerzenia zakresu
działalności MZO. Utrzymanie dróg i zieleni miejskiej
przeniesiono z wydziału UM
do zakładu budżetowego.
Przyświecać miała poprawa
jakości usług własnych i zlecanych firmom zewnętrznym
oraz efektywna gospodarka
środkami budżetowymi. Około
dwóch lat zajęło skonsumowanie zysków i wygenerowanie
straty. Przygotowania zakładu
do wymogów ustawy „śmieciowej” zakończyły się finansową klęską. MZO nie mogło
podjąć działalność przewidzianą ustawą przed oddłużeniem
i przekształceniem. Z zakładu
wydzielono MZDiZ i przeniesiono tam finansowy garb.
Zmiany oraz przekształcenie
MZO w spółkę miejską było
pierwszym z eksperymentów
tamtej kadencji zakończonych
kosztowną porażką.

Skok w stok
i lądowanie
na drugim planie

Dokonanym zmianom przyświecać miało utrzymanie
zatrudnienia, ustalenie podatku śmieciowego na poziomie niższym od usług
firmy zewnętrznej i poszerzenie zakresu świadczonych
usług o przetwarzanie odpadów. Zmartwieniem radnych
było zabezpieczenie frontu
robót dla bazy sprzętowej

i kadrowej. Największe zainteresowanie
zdolnością
pozyskiwania kontrahentów
wykazywali radni – Kozaczka
i Sulich, a radni PiS potwierdzali korzystny aspekt
przedsięwzięcia od strony
biznesowo-finansowej. Nikt
z radnych oraz organu wykonawczego gminy nie interesował się następstwami
płynącymi z zagrożeń ekologicznych. W październiku
2011 rada miejska uchwaliła
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Wołomin. Określono szczegóły
rozbudowy istniejącego składowiska odpadów jako terenu
gospodarowania
odpadami

rowania Odpadów w Starych
Lipinach (ZZO) powstanie
nowa kwatera składowiska.
Na pytanie o dokument planistyczny, na podstawie którego
władze samorządowe wbrew
ustaleniom studium podjęły
decyzję o rozbudowie składowiska, powołał się na wniosek prezesa MZO – złożony
w trosce o interes spółki. Wola
nowo powołanego prezesa
odesłała do lamusa uchwałę
organu stanowiącego gminy.
Żaden z ówczesnych radnych
przeciwko takiemu „stanowieniu lokalnego prawa” nie
zaprotestował. A wszystko co
związane jest z wnioskami
i uzgodnieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Od-

burmistrz E. Radwan rozpoczęła po zakończenie budowy ZZO i dokonaniu zmian
kadrowych. Najistotniejszy
wniosek Komitetu Lokalnego
Dialogu (KLD), tj. definitywne zakończenie składowania
odpadów nie został uszanowany. Przesądziło o tym
stanowisko prezesa spółki
I. Sulicha, mówiące o braku
możliwości kontynuowania
działalności bez dochodów
ze składowania. Swoją walkę
ZW zakończył w 2016 r. na
etapie konsultacji WPGO. Nie
złożył protestu pomimo przygotowanej i dostarczonej jego
prominentnemu działaczowi
istotnej podstawy. Kwestionowała prawidłowość sporzą-

obejmujące: − odzysk odpadów budowlanych, − kompostowanie odpadów zielonych,
− segregowanie odpadów, −
ew. punkt zbierania odpadów
do dalszej ekspedycji. O budowie nowej kwatery składowiska mowy nie było. Eksploatowana wg. wcześniejszych
ustaleń miała być rekultywowana po 2014 r. R. Madziar
podczas kampanii wyborczej
zapowiadał uruchomienie stoku narciarskiego. Po czterech
latach „zjechał” po tym stoku
z hukiem, a po ośmiu planuje
inne podejścia.

padami (WPGO) musi przejść
przez organ wykonawczy
gminy, potwierdziła to niedawno sekretarz gminy Wołomin Pani M. Izdebska.
Decyzję środowiskową wydano z naruszeniem ustawy
„o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, …”. Nie przeprowadzono
w sposób prawidłowy konsultacji społecznych. Informacja
o budowie nowej kwatery
składowiska wg. słów sołtysa
Pana Ciechanowicza nie pojawiała się nawet w Starych Lipinach. Śmieciowa bomba wybuchła w roku wyborczym na
komisji gospodarki miejskiej
omawiającej plan miejscowy
dla terenu ZZO. Stowarzyszenie Zielony Wołomin (ZW)
wraz z kilkoma radnymi, rozpoczęło walkę z wysypiskiem
oraz jego uciążliwościami.
Prowadzono ją do czasu odsunięcia od władzy R. Madziara.
Konsultacje z mieszkańcami

dzenia raportu oddziaływania
na środowisko. Zaniżono
w nim złowonne emisje i nie
uwzględniono efektu kumulacji. Jej słuszności dowodzą
odorowe uciążliwości rozprzestrzeniające się niemal na
połowę gminy. Wniosek tego
samego autora o ponowne
rozpatrzenie prawidłowości
wydania decyzji środowiskowej złożyły do SKO osoby
posiadające interes prawny.
Po dwóch latach tj. w połowie
2018 r. otworzyła się możliwość kontynuowania przed
Sądami Administracyjnymi
postępowań o unieważnienie decyzji środowiskowej.
Aktywiści ZW nie wsparli
również radnych walczących
z uciążliwościami składowiska. Mimo próśb i apeli na
przełomie 2017 i 2018 r. odmówili poparcia, twierdząc,
iż protestowi przyświeca polityczne podłoże. Przy każdej okazji należy ich pytać

Zamiast światłej Rady
rządzą inne układy!

O kierunkach rozwoju gminy
Wołomin nie decyduje Rada
Miejska, robią to najemni pracownicy. Potwierdził to S. Jagodziński zaraz po tym jak na
jaw wyszło, iż w ramach rozbudowy Zakładu Zagospoda-

„a jaki charakter miał Pani/
Pana protest w roku wyborczym”. Oczywiście niepolityczny tak samo, jak obecny,
którego intensywność z niezrozumiałych przyczyn wygasa. Czyżby brak konsekwencji lub podatność na czynniki
i naciski zewnętrzne? Nieugięta
pozostanie nasza redakcja oraz
ludzie z nią współpracujący.

Wespół w zespół
i kabała
od „dawania ciała”!

Przedsięwzięcie pn. ZZO
w Starych Lipinach MZO zakończyło na przełomie pierwszego i drugiego kwartału
2015 r. Ostatecznych płatności
ze środków NFOŚiGW dokonało w II kw. 2015 r. Niestety
z wykonawcą rozliczono się
bez prób rozruchowych potwierdzających prawidłowość
działania instalacji MBP. Był
to wymóg przewidziany umową, a więc wykonawca otrzymał za tą instalację nienależne
wynagrodzenie. Dowód na to
znajduje się w sprawozdaniu
z działalności zarządu MZO
sp. z o.o. za rok 2017. Cyt.
„W marcu 2017 została podpisana umowa z Kancelarią
Adwokacką dotyczą działań
prawnych odnośnie Spółki Instal Warszawa S.A. oraz
przedsiębiorstwa JAT Sp. z o.o.
w związku z umową z dn. 24 lutego 2014 r. na wykonanie robót
budowlanych w formule ”zaprojektuj i wybuduj”. Efektem
tych działań było złożenie zawezwań do próby ugodowej co
skutkowało przerwaniem biegu
przedawnienia ewentualnych
roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy. Została
również przeprowadzona próba
rozruchu instalacji biosuszenia
i biostabilizacji, która wykazała różnice pomiędzy zakładaną,
a rzeczywistą wydajnością bioreaktorów. Całość wniosków
i uchybień jest w raporcie sporządzonym przez kancelarię”
Z instalacją przetwarzania
odpadów było i nadal jest
źle. Wybudowanych boksów
nie wykorzystuje się choćby
do kompostowania odpadów
zielonych pod przykryciem
gore-texu mogącego częściowo ograniczyć emisję odorów.
Uczyniono z nich miejsce
składowania nieprzetworzonych odpadów.
cdn.
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Prawicowa propozycja
dla miasta

Szeroko pojęta prawica polska przez lata
odpuszczała sobie problemy z zakresu samorządności. Nie oznacza to oczywiście, że
prawicowe ugrupowania krajowe i samorządowe nie startowały w wyborach. Oczywiście
startowały, ale nie wykonywały niezbędnej
pracy intelektualnej nad wytworzeniem własnej doktryny zarządzania miastem.

Michał Janik
Nie odpowiedziały sobie
na pytanie: co to jest miasto,
do czego służy, jakiego miast
chcemy. Za to lewica, zasilana zachodnioeuropejską myślą urbanistyczną, z lubością
wręcz nurzała się w tym temacie tworząc najróżniejsze
koncepcje, często dalekie od
zdrowego rozsądku. Chcąc
nie chcąc, prawica zaczęła
podejmować tematy z agendy
lewicowej, bo swojej agendy nie miała. Zapóźnienie to
oczywiście nie da się nadrobić
szybko ani łatwo. Niemniej,
wspierając się bon motem ks.
Chmielowskiego o tym, że
„smoka pokonać trudno, ale
próbować trzeba”, zebrałem
kilka uwag, które na użytek
wyborów w małym mieście
mogą stanowić jakiś punkt
odniesienia.
Urbanistyka europejska ma
tradycje sięgające starożytności. Miasta europejskie tym
się różnią od np. azjatyckich,
że powstają wg pewnego
logicznego planu. Na tym
polegała urbanizacja Polski
w średniowieczu, że wytyczano rynek, a wokół niego
regularne działki pod zabudowę. Pomysł ten sprawdzał
się przez ostatnie 2.5 tysiąca
lat, jest więc spora szansa,

że jeszcze z tysiąc lat będzie sprawnie funkcjonował.
A więc – centrum miasta powinno pozostać centrum,
a zabudowa wokół niego regularna, wg pewnego wzoru.
Oznacza to – jak w średniowieczu i w starożytnym Rzymie – aktywny udział samorządu w tworzeniu zabudowy
i wolę utrzymania tej jednolitej koncepcji nawet wbrew
naciskom niezadowolonych
właścicieli. Wołomin, ze swoim architektonicznym chaosem, ale i z czytelną siecią
ulic i działek wokół centralnego placu, jest wyzwaniem
i polem do popisu.
Miasto jako centrum powinno skupiać życie okolicy we
wszystkich możliwych sferach. A więc – handel, rzemiosło, nauka, kultura, produkcja,
wszystko to musi w mieście
istnieć i żyć. Szczególnie ciekawe perspektywy rysują się
obecnie przez rzemiosłem,
które dzięki internetowi zyskało zupełnie nowe możliwości rozwoju.
Rolą samorządu jest promowanie miasta jako miejsca
inwestycji. Prócz przygotowania odpowiednich planów
miejscowych, należy przyciągać także mniejsze firmy
i instytucje kulturalne, kusząc
je łatwym dojazdem do Warszawy i bliskością sieci dróg
szybkiego ruchu. Istotne jest
także życie religijne – kościół

od tysiąca lat jest miejscem
cotygodniowych
spotkań
mieszkańców. A dodatkowo
kościół wołomińskim p.w.
Matki Bożej Częstochowskiej, z malowidłami o tematyce religijno – patriotycznej,
jest wciąż niedocenioną atrakcją turystyczną, nie tylko dla
turystyki religijnej.
Prócz tego, wbrew sugestiom lewicy, która chciała by
likwidować w mieście ruch
samochodowy, należy racjonalnie połączyć zarówno kwestię publicznej komunikacji,
ruchu pieszego, jak i ruchu
samochodowego. Z całą pewnością należy skupić uwagę
na Wołominie, jako na węźle
komunikacyjnym,
punkcie
przesiadkowym oraz miejscu
parkingowym. Bez miejsc
parkingowych nie ma mowy
o tym, by centrum miasta
znów stało się miejscem żywym, skupiającym uwagę
mieszkańców całego powiatu.
Ruch pieszy w mieście musi
być bezpieczny i na obszarze
ścisłego centrum powinien
mieć pierwszeństwo.
Na koniec – miasto musi
zacząć być estetyczne. Bez
aktywnej działalności władz
miejskich nie ma mowy
o harmonijnym połączeniu
starej zabudowy, definiującej
charakter miasta z nowymi
budynkami
powstającymi
w każdym żywym organizmie
miejskim.
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Maciej Łoś
Kandyduję z okręgu wyborczego nr 2, który
swoim obszarem obejmuje bliskie mi osiedla: Sławek, Nowa Wieś, Wołominek, Nafta,
Kobyłkowska, Górki Mironowe, Sosnówka i
częściowo Centrum Wołomina.
W naszym samorządzie jestem obecny od 1998 roku,
gdy za namową wspaniałego
Marcina Szuszkiewicza, działacza Solidarności w Hucie
Szkła a mieszkańca osiedla
“Nafta” spróbowałem swych
sił w zarządzaniu miastem
jako radny. Jednak żeby zasiadać w sali 106 Urzędu Miejskiego podczas sesji i komisji
Rady Miejskiej trzeba być aktywnym i uzyskiwać państwa akceptację za co po stokroć dziękuję.
Będąc radnym w tej kadencji zajmuję się sprawami związanymi z gospodarką, oświatą, kulturą, sportem i bezpieczeństwem.
Jestem też przedstawicielem Rady Miejskiej w społecznej Komisji Mieszkaniowej, gdzie mam ogromną przyjemność współpracować z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej,
Przedsiębiorstwa Komunalnego, Policji i Burmistrza.
Zawodowo pracuję w TVP w Warszawie przy ulicy Woronicza
17 jako pracownik techniczny podczas produkcji programów telewizyjnych jak też oprowadzam wycieczki po telewizji. Żona
Magdalena jest nauczycielką klas 1-3 w Zespole szkół nr 4 w
Wołominie.
Każdy radny podejmuje decyzje podczas sesji we wszystkich
sprawach, niezależnie od jego pasji i zainteresowań. Tematy
związane z gospodarką miejską, kulturą, oświatą, sportem i bezpieczeństwem są dla mnie priorytetem a reprezentowanie mieszkańców jest zaszczytem. Jednak należy pamiętać że uchwały,
które powstają w sali 106 Urzędu Miejskiego są wypadkową
głosowań radnych obecnych na sali.
Zapraszam wszystkich państwa na Wybory Samorządowe i
wyszukanie mnie na listach kandydatów.
Najważniejszy w moich myślach jest tej ziemi skrawek
Wołominek, Kobyłkowska, Górki, Nafta, Sławek
A jak przejdę trochę dalej to są Centrum i Sosnówka
wszystkie te osiedla razem - mego miasta wizytówka

Grzegorz Lucjan Lipski – okręg nr 1, miejsce 8
szczęśliwy mąż, ojciec trzech synów i dziadek zamieszkały w Zagościńcu.
Praca zawodowa – Eltor Wołomin, PWiK Warszawa, PIMB Kobyłka, EFRWP Warszawa, MPWiK sp. z o.o.
Wołomin, ZEC sp. z o.o. Wołominie i ponad dwudziestoletnia działalność gospodarcza w obszarze gospodarki komunalnej oraz spółdzielczości.
Działalność społeczna – od roku 1980 działacz NSZZ Solidarność i członek struktur podziemnych Radia Solidarność, Radny Rady Miejskiej w Wołominie pierwszej kadencji. W 2009 r. odznaczony przez Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Obecny kierunek oraz praktyki w samorządzie terytorialnym wymuszają podjęcie prób ich zmian. Zabiegam
o miejsce w samorządzie, aby zmieniać procesy, procedury oraz złe zwyczaje naruszające jego ideę. Życie
uczy, że naszych pieniędzy, praw i spraw najczęściej musi pilnować sami. Można dokonać więcej lub mniej,
ale wykonując dobrze wystarczy na dłużej i jest oszczędniej. Takich zasad należy się trzymać i wymagać
z determinacją. W wieloletniej pracy zawodowej poznałem cały obszar gospodarki komunalnej poczynając
od energetyki, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, gospodarki odpadami po spółdzielczość mieszkaniową.
W samorządzie nie ma tajemnic. Wiedza i doświadczenie pozwalają analizować i oceniać większość jego zadań. Zagrożeniem dzisiejszej samorządności jest upolitycznienie jego organów i wzajemne wyniszczanie się
lokalnych „plemion” z polityczno-ideologicznych pobudek.
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OŚWIADCZENIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wołomin

Chcieliśmy Państwa poinformować, że nie kandydujemy z list Prawa i Sprawiedliwości
do Rady Miejskiej w Wołominie.
Nasza praca nie znalazła uznania w oczach przewodniczącego Komitetu PiS Wołomin
Ryszarda Madziara, który kandyduje na Burmistrza Wołomina.
W związku z zaistniałą sytuacją oraz tym, że to samorząd jest dla nas najważniejszy
miło nam jest Państwa poinformować, że kandydujemy do Rady Miejskiej
w Wołominie z list

Komitetu Wyborczego Wyborców
Łukasza Wojakowskiego Wołomin 2018.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Czarzasty

Łukasz Wojakowski jest kandydatem na Burmistrza Wołomina
gwarantującym niezależność oraz prawdziwość swoich prawicowych poglądów,
a dobro Mieszkańców Gminy Wołomin jest dla Niego najważniejsze.
Mimo iż poglądy polityczne samorządowców nie odgrywają
i nie powinny odgrywać roli w kształtowaniu naszych małych ojczyzn,
wiemy że dla wielu z Państwa jest to kwestia fundamentalna.
W związku z powyższym chcąc być w pełni wiarygodni kandydujemy z list
KWW Łukasza Wojakowskiego Wołomin 2018.

Przewodniczący Klubu
Prawa i Sprawiedliwości
Adam Bereda

LICZĄ SIĘ LUDZIE A NIE PARTIE
ŁUKASZ WOJAKOWSKI NASZYM BURMISTRZEM
LESZEK CZARZASTY i ADAM BEREDA TWOIMI RADNYMI

„PATRIA”

Tomasz Miller

Lider okręgu nr 1
do Rady Powiatu
wołomińskiego
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W poprzednich wyborach
Prawica
Rzeczypospolitej
miała porozumienie z PiS i…
nie najlepiej na tym wyszła.
PiS kompletnie nie wywiązywał się z wcześniejszych
ustaleń, ani w wyborach samorządowych, ani w parlamentarnych. Wystarczy tylko
powiedzieć, że Prawica Rzeczypospolitej nie wystawiła
nawet w połowie tylu kandydatów, ilu gwarantowało
porozumienie z PiS. Partia
Jarosława Kaczyńskiego tym
samym zerwała sojusz. Do
wyborów samorządowych
w bieżącym roku Prawica
Rzeczypospolitej idzie więc
z nowym partnerem, a mianowicie ze stowarzyszeniem
Kukiz’15. Pojawiają się głosy, że to porozumienie nie
jest dla Prawicy zbyt dobre,
ponieważ Paweł Kukiz i jego
kompania mają wiele pomysłów niezgodnych z programem partii Krzysztofa Kawęckiego. Ja sam też znajdę
w wypowiedziach lidera Ku-

SA

patria.gazeta@op.pl

się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, bo to jedyna taka impreza dla dzieci
i młodzieży, łącząca historię
ze sportem, wydarzenia z Bitwy Warszawskiej 1920 r. ze
zdrową rywalizacją i wypoczynkiem na powietrzu. Ponadto, organizatorzy starają
się, żeby nagrody były atrakcyjne i żeby tych nagród było
jak najwięcej.
Jak wspomnieliśmy, jednym z organizatorów Biegu
Dziecięcego Cud nad Wisłą
jest Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK. Prezesem TPZW
jest Andrzej Saulewicz, jeden z najbardziej znanych
i aktywnych wołomińskich
działaczy sportowych. Działalność sportową, aktywne
spędzanie czasu przez dzieci i młodzież, rozwój infrastruktury sportowej, Saulewicz wspiera od wielu lat.
Był prezesem Piłkarskiego
Wołomińskiego Klubu Sportowego Huragan (w najtrudniejszym dla klubu czasie

i dzięki ciężkiej pracy i wizji,
jak powinien funkcjonować
piłkarski klub młodzieżowy,
wyprowadził go na prostą.
To wtedy współpracował
z innym wybitnym działaczem sportowym, nieżyjącym już panem Mironem Cicheckim. Współpraca szybko
zamieniała się w przyjaźń, po
latach Andrzej Saulewicz był
inicjatorem
upamiętnienia
Mirona Cicheckiego, obelisk
poświęcony panu Mironowi
został odsłonięty w sierpniu tego roku, jednocześnie
z nadaniem stadionowi miejskiemu imienia Mirona Cicheckiego.
Andrzej Saulewicz jest także pomysłodawcą i głównym
organizatorem
ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
Młodzieży Oriońskiej, który
od kilkunastu lat odbywa się
w listopadzie w Wołominie.
Jako radny Rady Miejskiej
w Wołominie w kadencji
2006-2010, Andrzej Saulewicz zajmował się głownie
sprawami sportu, był zwolennikiem
organizowania
klubów sportowych, budowy
boisk, zachęcania młodzieży
do zdrowego i aktywnego
spędzania czasu, do rozwijania swoich pasji. Wie, jak
dużo jeszcze w tym zakresie
zostało do zrobienia w całym
powiecie wołomińskim.
Za swoją działalność sportową Andrzej Saulewicz został
odznaczony m.in.: Złotym
Krzyżem Zasługi, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem
PRO-MEMORIA, Brązowym
Medalem
przyznawanym
przez Ministra Sportu, Srebrną
i Złotą Odznaką PZPN.

kiz’15 treści, z którymi się
nie zgadzam. Jak chociażby
to, że sędzia Gersdorf nadal
powinna być prezesem Sądu
Najwyższego. Nie mniej to,
że Kukiz’15 nadal istnieje,
pomimo wielu różnic poglądowych w swoich szeregach
pokazuje, że Paweł Kukiz nie
jest zamordystą, tylko zgadza się na to by ludzie głosowali w zgodzie z własnym
sumieniem. Dotychczasowa
współpraca Prawicy Rzeczypospolitej i Kukiz’15 napawa
optymizmem. Powiedziałbym, że mimo braku sztywnych zasad współpracy, jak
przy porozumieniu z PiS, politycy Prawicy Rzeczypospolitej nie mogą mieć poczucia,
że są, jakby to powiedzieć,
„gorszego sortu”. Ufam, że
po wyborach samorządowych, także i w kolejnych
wyborach wystawimy z Kukiz’15 wspólne listy.
Zachęcam więc Państwa by
na listach Porozumienia Samorządowego Kukiz’15 szukać kandydatów, którzy mają
poglądy najbardziej zbliżone
do Państwa poglądów. Zapewniam, że kandydaci do
Rady Powiatu Wołomińskiego z tego Porozumienia gwarantują uczciwą pracę na rzecz
potrzeb naszego regionu.

E

15 sierpnia 2018 r. w Ossowie odbył się Bieg Dziecięcy Cudu nad Wisłą zorganizowany przez Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie oraz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK. Projekt
współfinansowany przez Powiat Wołomiński był częścią obchodów
98. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Już za miesiąc kolejne wybory samorządowe.
Główne siły polityczne w naszym kraju już
od dłuższego czasu prowadzą walkę o głosy
wyborców. PiS chce mieć większość nie tylko w parlamencie, ale także w samorządach.
Totalna opozycja zaś nie chce stracić swoich
wpływów w miastach. Do wyborów przygotowuje się także Prawica Rzeczypospolitej.

OR

W

– działalność społeczna na rzecz rozwoju
kultury fizycznej w Wołominie.

Kampania ruszyła

PO

Andrzej Saulewicz

Bieg odbył się w czterech
kategoriach wiekowych, najmłodszy uczestnik, który pokonał trasę, miał niecałe 2 lata,
najstarszy 15 lat.
Łącznie w biegu uczestniczyło 120 zawodników. Największym zainteresowaniem
cieszyła się kategoria 9-12
lat, do której zgłosiło się aż
42 zawodników. W biegu
wystartowali
mieszkańcy
m.in. gminy Wołomin, Kobyłki, Zielonki, Radzymina,
ale też Warszawy, Legionowa i Rybnika.
Impreza przebiegła sprawnie, wszyscy uczestnicy
szczęśliwie i bezpiecznie
pokonali swoje trasy, które
wyznaczono w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie. Nad ich
bezpieczeństwem
czuwali
przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobyłce.
W każdej kategorii nagrodzono zdobywców pięciu
pierwszych miejsc. Za najlepszy wynik – I miejsce
wręczono puchary, dyplomy
i rowery. Wśród nagród były
też m.in. hulajnogi, plecaki,
piłki, zestawy do badmintona, maskotki, głośniki bluetooth. Najmłodszy uczestnik biegu, został nagrodzony
wielkim pluszowym misiem.
Nagrodą pocieszenia był
rower ufundowany przez
Wspólnotę
Samorządową
w Kobyłce, który otrzymał zawodnik wyłoniony w
drodze losowania spośród
wszystkich osób biorących
udział w biegu.
Z roku na rok bieg cieszy
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Rondo im. śp. Zbigniewa Romaszewskiego
2 września odsłonięto tablicę i nazwano rondo przy dawnych Zakładach Stolarki Budowlanej
w Wołominie im. śp. Zbigniewa Romaszewskiego. Śp. Zbigniew Romaszewski nie miał nic
wspólnego ze Stolarką Wołomin bo to też jest błędna nazwa. W stanie wojennym to były Zakłady Stolarki Budowlanej w Wołominie czyli ZSB Stolbud.

Kazimierz Andrzej Zych
Potem po tzw. transformacji zakład rozkradziono i doprowadzono do upadku. Czy
organizatorzy
zapomnieli,
że ZSB dały rozwój Wołominowi, tu pracowało blisko
3 tys. ludzi, to był żywiciel
Wołomina. Zakład który był
3 w Europie produkujący
nie tylko okna i drzwi dla
budów całej Polsce. Ludzie

jechali do Wołomina za pracą
z najdalszych rejonów Polski.
Największy zakład Wołomina
niestety nie doczekał się należytego szacunku by choć nazwą ronda go upamiętnić.
Ale co ja tu piszę, jeżeli
główny orędownik nazwy
ronda pan Madziar, człowiek
który w czasach kiedy ZSB
święcił triumfy gospodarcze
przysłowiowo walił w pieluchy i to 60 km stąd. Będąc
burmistrzem sam wmurowywał w białym kasku na terenie dawnych ZSB, kamień
węgielny pod Centrum Handlowe zachodnich korporacji
tym samym dobijając lokalny
handel. Nie dziwię się, że teraz nie wie jakie znaczenie
ten wielki zakład miał dla
rozwoju Wołomina i okolic.
Mogę śmiało powiedzieć, że

ZSB i Huta Wołomin to legendy powstania wielkiego
Wołomina.
Szkoda że tak się stało, jeżeli już chciano nazwać rondo imieniem osoby związku
Solidarności to dlaczego
nie nazwano go imieniem
wielkiego również działacza
„S” szefa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w ZSB Janka Szubierajskiego? Wołominiaka,
członka Zarządu Mazowsza,
delegata na Zjazd NSZZ S,
pracownika zakładu wraz
z rodziną, internowanego
i mądrego związkowca – niestety młodo zmarłego. Był
moim kolegą, znal Go cały
Wołomin,
wychowaliśmy
się od dzieciaka jak wielu
wspólnych kolegów, późniejszych związkowców, na
Słonecznej, graliśmy w piłkę na os. Słoneczna, razem
dorastaliśmy i razem pracowaliśmy w stanie wojennym
w ZSB. Niestety – tak to
już jest jak za tak poważne
sprawy biorą się ludzie obcy
miastu. Należało w tej sprawie zrobić małe referendum.
Niech nigdy więcej ktoś nie
znający historii Wołomina,
czyli obcy, nie waży się robić
w Wołominie swoich porządków, nawet gdy przypadkowo pełnił w nim kierownicze
funkcje jak to teraz zrobiono
przy nazwaniu ronda. Przemilczę to, że na uroczystościach zabrakło dawnych ko-

www.muzeumstolarkiwolomin.bjm.pl

legów z opozycji NSZZ „S”,
również pracowników ZSB,
ma to swoją symboliczną
wymowę.
To była bardzo ale to bardzo
ważna sprawa, która niestety
stała się narzędziem wyborczym nieodpowiedzialnych
chłopców, paru osób które
zrobiły z tak historycznego
wydarzenia praktycznie teatr
jednego aktora. Wystarczy
zobaczyć sobie zdjęcia i filmy z tej uroczystości, a sami
Państwo dojdziecie do wniosku o kogo tu chodzi...
Film
jednego
aktora:
www.youtube.com/embed/
D9leOuDoQDo
Pan Zbigniew Romaszwski,
legenda Solidarności, człowiek prawy i sprawiedliwy.

Z całym szacunkiem do osoby Pana Zbigniewa, ale to
rondo, jeżeli już to powinno
nosić nazwę Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie. Niestety rozgrywki
patriotów w krótkich majtkach niemających korzeni
wołomińskich, z marionetką
związku NSZZ Solidarność
Panem Józefem, na przekór
mieszkańcom bez konsultacji społecznych, a nawet
kolegów opozycji antykomunistycznej czasów PRL
w Wołominie nadali imię
nie takie na jakie oczekiwali
mieszkańcy. Cześć Pamięci
Janka Szubierajskiego i Zbigniewa
Romaszewskiego.
Nie bawmy się historią jak
jej nie znamy.

Jak zmieniły się Marki?
Do Marek przeprowadziłem się 4 lata temu z Warszawskiej dzielnicy Bemowo. Ciężko
było się tu zaaklimatyzować. Na ulicach gigantyczne korki. W autobusach druga strefa
biletowa przez co bilety dwa razy droższe. Przejechanie pięciu przystanków w porannyn szczycie zajmowało godzinę!

Patryk Piotrowski

Kandydat do Rady Powiatu
Okręg nr 2 – poz. 2

Jednym słowem wszędzie daleko
i brudno. Chwilami czułem się jakbym cofnął się w czasie wiele lat do
tyłu. Dzięki Bogu mamy 2018 rok,
a ja cały czas mieszkam w Markach
i mogę obserwować jak się zmieniają.
Zaczęło się w 2016 roku. Dzięki
staraniom władz miasta i samego burmistrza Jacka Orycha od Listopada
cieszyliśmy się pierwszą strefą biletową. Zniknęły autobusy 718, 732,

a pojawiły się nowe numery 140
i 240. To był początek dobrych zmian.
Rok później w grudniu 2017 roku
otwarta została obwodnica Marek.
Z miasta zniknęły nie tylko tiry, ale
i korki. Jednym słowem miasto odrzyło, a przejazd do pobliskiego M1
zajmuję autobusem nie 50 a 10 minut.
Do Marek przybyło dużo nowych
mieszkańców z dziećmi. Każdego
roku liczba mieszkańców rośnie. Bra„PATRIA” Gazeta bezpłatna.
Wydawnictwo Firma „TOKARSKI”

Redaktor naczelny: Kazimierz. A. Zych

www.gazetapatria.pl

Adres redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 57
tel./fax: 22 787-14-26
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e-mail: patria.gazeta@op.pl
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kuje placów zabaw, siłowni plenerowych, kawiarni, boisk, basenu, którego przy ulicy Wspólnej budowa się
rozpoczęła i na pewno wielu osobom
młodszym i starszym sprawi wielką
radość. Zawsze może być lepiej.
Wciąż dużo rzeczy brakuje, ale
czy można mieć wszystko od razu?
Przecież Kraków też nie od razu
zbudowano.
Redakcja zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
zwracamy materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i niesponsorowanych oraz listów
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.
Przygotowane przez Wydawcę reklama
pozostaje jego własnością.

patria.gazeta@op.pl
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W trosce o komfort i bezpieczeństwo
Mieszkańców Wołomina
Oprócz budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, istotnym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jest zapewnianie dobrego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz inwestycje
poprawiające jakość świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług.
Przykładowo, aktualnie na
terenie osiedla Kobyłkowska
modernizujemy i przebudowujemy przepompownię
ścieków „PZ Kobyłkowska”,
jedną z większych eksploatowanych przez nas przepompowni ścieków na terenie
Gminy Wołomin. Dzięki modernizacji „PZ Kobyłkowska” stanie się przepompownią bezodpadową – to znaczy,
że w przepompowni zostaną
zainstalowane rozdrabniarki
redukujące wymiary dużych
części stałych, które to często
powodują zatkanie wirnika
pomp lub rur kanalizacyjnych. Będzie to pierwsza,
tego typu przepompownia na
terenie Gminy Wołomin. Jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, będziemy chcieli je zastosować na innych tego typu
obiektach. Dodatkowo w ramach tej inwestycji zwiększy
się również przepustowość
samej przepompowni ścieków „PZ Kobyłkowska” jak
również zastosowane zostaną urządzenia do eliminacji
powstających nieprzyjemnych zapachów ściekowych.
Realizacja
przedmiotowej
inwestycji współfinansowana jest z Unii Europejskiej,
w ramach kolejnego już,
realizowanego przez nas
dużego Projektu „Budowa
i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin”
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
W ostatnich latach, szczególny nacisk kładziemy na
inwestycje
zwiększające
zdolności przesyłowe sieci
kanalizacyjnej oraz zwięk-

patria.gazeta@op.pl

szające retencje na Oczyszczalni Ścieków „Krym”. Jest
to działanie długofalowe,
wymagające dużych nakładów finansowych i strategicznego planowania.
W roku 2016 na terenie
największej przepompowni w Gminie Wołomin – tj.
„PP Gryczana” zrealizowaliśmy inwestycję w efekcie
której zwiększyliśmy około
dwukrotnie przepustowość
tej przepompowni.
Z kolei na terenie oczyszczalni ścieków „KRYM” pod
koniec 2017 r., rozpoczęliśmy przebudowę reaktora
biologicznego
„BIOMIX”
na zbiornik retencyjny wraz
z podczyszczaniem mechanicznym ścieków. Obydwa
Projekty współfinansowane
są ze środków Unii Europejskiej, w ramach Projektu
„Modernizacja i remont istniejącej infrastruktury oraz
budowa urządzeń kanalizacji
sanitarnej w Gminie Wołomin” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Prace związane z realizacją
robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków
zbliżają się już ku końcowi. Po ich przeprowadzeniu, oczyszczalnia ścieków
„KRYM” dysponować będzie dodatkową kubaturą
wynoszącą ok. 8 000 m3
(co jest bliskie aktualnemu
dopływowi do oczyszczalni podczas suchej pogody),
przeznaczoną na krótkotrwałe przetrzymywanie ścieków
(głównie podczas opadów
nawalnych, które w tym
i przeszłych latach wielo-

krotnie były uciążliwym
problemem dla Gminy). Potrzeba retencjonowania ścieków pojawia się zazwyczaj
w czasie intensywnych opadów, podczas których ścieki
w zwiększonej ilości dopływają do oczyszczalni. Możliwość okresowego przetrzymania ścieków, znacząco
ograniczy także negatywny
wpływ opadów deszczowych na pracę oczyszczalni.
Dysponując zbiornikiem retencyjnym będziemy mogli
decydować o skierowaniu
nadmiaru
dopływających
ścieków
przekraczającego
możliwości ciągu biologicznego oczyszczalni do zbiornika, a następnie, po ustaniu
opadów, stopniowo opróżniać zbiornik w zależności
od aktualnego obciążenia
oczyszczalni.
Jednocześnie
posiadanie zbiornika retencyjnego umożliwi przeprowadzenie wielu prac remontowych
i modernizacyjnych na terenie
oczyszczalni bez wpływu na
jakość ścieków odprowadzanych do środowiska.
Zbiornik retencyjny powstały na bazie istniejącego,
starego nieużywanego obiektu budowlanego stanowić
będzie dodatkowe zabezpieczenie dla otaczającego
nas środowiska. W rękach
operatora niewątpliwie przyczyni się do wzrostu stabilności pracy oczyszczalni.
W połączeniu ze zmodernizowaną przepompownią
ścieków „PP Gryczana”
i „PZ Kobyłkowska” stanowić będzie układ minimalizujący zjawisko podtopień

Paweł Solis
Prezes PWiK Sp. z o.o.
kanalizacji dotkliwie odczuwanych przez mieszkańców
podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zrealizowanie ww. inwestycji wpłynie zatem w znaczący sposób
na poprawę komfortu życia
mieszkańców naszej Gminy.
Ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, inwestycje na
utrzymanie dobrego stanu
istniejącej
infrastruktury,
inwestycje
poprawiające
komfort dotychczasowych
klientów oraz budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej, są działaniami
wysoce kosztownymi, poszukujemy
dodatkowych

źródeł finansowania tak,
aby nasi klienci w możliwie
jak najmniejszym stopniu
odczuli ich ciężar finansowy w opłatach taryfowych
za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotychczas
skutecznie udawało nam się
uzyskiwać
dofinansowanie na podejmowane działania i tak dla wszystkich
ww. 3 inwestycji obiektowych uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wołomin

Chcieliśmy Państwa poinformować, że nie kandydujemy z list Prawa i Sprawiedliwości
do Rady Miejskiej w Wołominie.
Nasza praca nie znalazła uznania w oczach przewodniczącego Komitetu PiS Wołomin
Ryszarda Madziara, który kandyduje na Burmistrza Wołomina.
W związku z zaistniałą sytuacją oraz tym, że to samorząd jest dla nas najważniejszy
miło nam jest Państwa poinformować, że kandydujemy do Rady Miejskiej
w Wołominie z list

Komitetu Wyborczego Wyborców
Łukasza Wojakowskiego Wołomin 2018.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Czarzasty

Łukasz Wojakowski jest kandydatem na Burmistrza Wołomina
gwarantującym niezależność oraz prawdziwość swoich prawicowych poglądów,
a dobro Mieszkańców Gminy Wołomin jest dla Niego najważniejsze.
Mimo iż poglądy polityczne samorządowców nie odgrywają
i nie powinny odgrywać roli w kształtowaniu naszych małych ojczyzn,
wiemy że dla wielu z Państwa jest to kwestia fundamentalna.
W związku z powyższym chcąc być w pełni wiarygodni kandydujemy z list
KWW Łukasza Wojakowskiego Wołomin 2018.

Przewodniczący Klubu
Prawa i Sprawiedliwości
Adam Bereda

LICZĄ SIĘ LUDZIE A NIE PARTIE
ŁUKASZ WOJAKOWSKI NASZYM BURMISTRZEM
LESZEK CZARZASTY i ADAM BEREDA TWOIMI RADNYMI

Nowa oferta zajęć wołomińskiego OSiR-u
Wakacje już za nami, a razem z nimi powoli odchodzi lato. Tegoroczną jesień warto spędzić z Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, który dla wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu przygotował nową,
bogatą ofertę zajęć zorganizowanych na Ośrodku.
Dotychczasowa działalność
OSiR-u, opierała się w dużej
mierze na promowaniu i realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu szkolnego, sportu
masowego dzieci i młodzieży
z gminy Wołomin.
Od miesiąca września 2018r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przygotował specjalną, nową ofertę zajęć
zorganizowanych, wychodząc
naprzeciw potrzebom społecznym mieszkańców Wołomina.
Oferta skierowana jest do mieszkańca w każdym wieku.
Z myślą o naszych najmłodwww.gazetapatria.pl

szych Klientach, oferujemy
zajęci gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci i młodzieży. Specjalnie przygotowane ćwiczenia
i zabawy ruchowe, mają działania profilaktyczne w walce
z wadami postawy. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu, o godz. 17.30.
W naszej ofercie nie zabraknie również bogatej propozycji zajęć dla osób dorosłych
i seniorów. W każdy wtorek
i czwartek, o godz. 18.30,
zapraszamy wszystkich dbających o Zdrowy Kręgosłup.
Proponowane zajęcia to bezpieczne, profilaktyczne i sku-

teczne ćwiczenia wzmacniające mięsnie międzyszkieletowe,
odpowiadające za stabilizację
i prawidłowe funkcjonowanie
kręgosłupa. Szczególnie po-

lecany rodzaj zajęć, osobom
pracującym w pozycji stojącej
lub siedzącej.
Olbrzymim
zainteresowaniem cieszą się uruchomione
od niedawna zajęcia z Pilatesu,
Workoutu oraz Trx-y. Zajęcia
skierowane do kobiet i mężczyzn w każdym wieku, oparte
na ćwiczeniach wzmacniających, kształtujących i rzeźbiących wszystkie partie mięśniowe naszego ciała.
Spotkania odbywają się trzy
razy w tygodniu, w poniedziałki o godz. 19.00, w środy
o godz. 20.00 oraz w piątki
o godz. 19.00.

Natomiast miłośników brydża sportowego, serdecznie
zapraszamy w każdą środę
o godz. 17.00.
Wszystkie zajęcia zorganizowane, prowadzone są przez
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów.
Serdecznie zapraszam,
Bożena Matusiak
Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie
Więcej szczegółów na stronie
www.osir.wolomin.pl,
facebook.com/osirwolomin/.
patria.gazeta@op.pl

