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Kazimierz Andrzej Zych

Barwy walki wyborczej
Zahartowani w politycznym boju zdolni i wartościowi radni PiS, mający w swojej opinii real-
ny obraz obecnej polityki swojej partii, odmienny propagandzie jaką widzimy, są niewpusz-
czani na listy wyborcze swoich partii i odchodzą do innych komitetów by realizować roz-
wój rodzimych, lokalnych środowisk – powiatów, miast i wsi. Tak dzieje się w Wołominie  
i w innych regionach kraju.

Na listy wyborcze PiS nie 
wpuszczono dwu najbardziej 
transparentnych i doświad-
czonych obecnych radnych 
– przewodniczącego rady 
Leszka Czarzastego i szefa 
klubu PiS Adama Beredę. 
Dlaczego nie są promowani 
ludzie zdolni i kompetent-
ni? Lokalni watażkowie po-
lityczni znający siłę szyldu 
politycznego mogą sobie 
pozwolić na wycinanie mą-
drzejszych i bystrzejszych 
od siebie, bo i tak będą  
u władzy. Czyżby? Może 
tak by było jeszcze z deka-
dę temu, ale teraz wyborca 
zaczyna myśleć, wybierać  
i ważyć za i przeciw. Dziś nie 
wystarczą lukrowane żelem 
włosy zdjęcie z renomowa-
nego atelier, modny krawat 
i podparty podbródek dłonią, 
a i marynarka zarzucona na 
ramię. Teraz kandydat musi 
coś sobą przedstawiać, znać 
zagadnienia i problemy oraz 
słuchać swoich wyborców. 
Pogoń za jak najlepszym wy-
nikiem wyborczym czasami 
sięga absurdu np. przez całą 
kadencję władze w rożnych 

częściach kraju jak i te kra-
jowe praktycznie nic nie ro-
biły - raptem ruszają różne 
inwestycje niczym lawina 
pomysłów w większości wir-
tualnych obiecanek, planów 
i wiekowych przedsięwzięć. 
Podobnie jest i w Wołomi-
nie w ostatnim miesiącu ka-
dencji obecnych władz jak 
nigdy robota wre, budują, 
sadzą, asfaltują, brukują,  
a i fontanny na zimę otwiera-
ją, by wyborca był zachwy-
cony. To śmieszne, obliczo-
ne na ciemnego wyborcę,  
a wybory miną tak jak i te 
inwestycyjne pomysły. Warto 
pamiętać, że to co zostanie 

wybudowane - to za nasze 
pieniądze, a nie rządzących. 
Szkoda, jak mawiał mój zna-
jomy, że wyborów nie mamy 
corocznie, bo wtedy coś by 
się naprawdę działo. Moja 
opinia zapewne do setek,  
a może milionów Polaków 
jest podobna. Sprawy w Pol-
sce idą w kierunku partyj-
niactwa, wirtualnych obietnic 
i projektów na czym cierpi 
cały kraj. Polska powinna 
być bardziej samorządna,  
a mniej partyjna gdyż partyj-
ny burmistrz czy wójt będzie 
wykonywał polecenia swojej 
partii, a nie mieszkańców.

Nie do zniesienia robi się 

telewizja publiczna, która 
staje się medium partyjnym 
na czele z jej nieudolnym 
szefem Jackiem. Od rana do 
wieczora tuba propagando-
wa kandydata na prezydenta 
Warszawy P. Jakiego gra non 
stop. Czy w kraju w Warsza-
wie nie ma innych kandyda-
tów w rożnych miastach Pol-
ski - to jest TVP społeczna,  
a nie TVP jednej opcji. Usza-
nujmy choć minimalnie zasa-
dy demokracji przekazywa-
nia informacji medialnych. 

Naobiecywać można wiele, 
ale kto, jak i kiedy i... za co 
to wykona? Kolejny raz nie 
dajmy się nabrać na dumne  

i ładne słówka. Liczą się 
fakty, nie obietnice, a tu re-
alizacji brak jak np. ostatnio 
z budową dwóch promów 
morskich w Szczecinie, któ-
re miały być już w budowie 
– widzieliśmy jak premier 
dziarsko podbijał stępkę  
i tyle z tych promów by było 
... stępkę ukradli, a po stocz-
ni hula wiatr. Czas oddania 
do użytku pierwszego promu 
mija w przyszłym roku. W sa-
mej partii rządzącej już wielu 
działaczy otwiera oczy ze 
zdziwienia, że coś tu jest nie 
tak i powoli zaczyna patrzeć 
realnie na rzeczywistość, nie 
tą lukrowaną i wirtualną.

Platforma Obywatelska 
była jeszcze lepsza w promo-
waniu iluzorycznych obiet-
nic, niestety jak obserwuję 
- PiS zaczyna doganiać swoją 
poprzedniczkę propagan-
dy i zakłamania. Wirtualnie 
przekopaliśmy już Mierzeję 
Wiślaną, dziś kopiemy tunel, 
by połączyć wyspę Uznam  
z Wolinem. Budujemy w pla-
nach 21 mostów, ale nie od-
daliśmy ani jednego, co da-
lej? Plany piękne i potrzebne  
- oby się ziściły, czas pokaże 
czy tak będzie...
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Szanowni Państwo,
w obecnych wyborach samorządowych ubiegam się o mandat rad-

nego Sejmiku Mazowsza z naszego okręgu wyborczego z listy Komi-
tetu Wyborczego Wyborców KUKIZ’15. Pozycja NR 4. Powiaty: grodzi-
ski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski,  
warszawski zachodni i wołomiński.

Od wielu lat, Wołomin nie może doczekać się swojego radnego w tak 
ważnej instytucji samorządowej jaką jest Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego. To w nim zapadają strategiczne decyzje inwestycyjne miast 
i wsi naszego regionu. Bez swojego przedstawiciela Wołomin dalej bę-
dzie postrzegany przez pryzmat złego dojazdu drogi DW-634, 635 czy 
braku zjazdów i wjazdów na S8. Konieczne jest również szybka pomoc 
dla służby zdrowia, oświaty i ogólniej rozbudowy infrastruktury. Prawda 

jest brutalna – nie ma nas przy stole decyzyjnym Sejmiku, więc się nie 
liczymy. Tym samym przez to słabo nas postrzegają inni dbający o wła-
sne sprawy w podziale rożnych środków finansowych przeznaczonych 
na drogie inwestycje,które wspierają budżetowo projekty i programy 
Sejmiku Mazowieckiego.

Kandydując do Sejmiku Mazowsza i licząc na Państwa głosy chcę 
to zmieniać dla przyszłości Nas Wszystkich. Ci Państwo co mnie zna-
ją wiedzą, że słowa dotrzymam, zaś innych proszę o wsparcie przy 
urnie wyborczej. Razem możemy zrobić wiele. Serdecznie dziękuję  
Kazimierz Andrzej Zych – redaktor Gazety PATRIA.

https://pl.prepedia.org/wiki/Kazimierz_Andrzej_Zych

Jan Tokarski, 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.
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dr Stanisław Tyszka

Ireneusz Kielczyk,  
urodziłem się 10 czerwca 1956 r. w miejscowości Cygów, 

obecnie Jadwiniew, gmina Poświętne.  
Pracowałem w Urzędzie Gminy w Poświętnem,  

na stanowisku instruktora rolnego. W tym czasie przejąłem 
gospodarstwo rolne o powierzchni 16 hektarów.  

Obecnie zajmuję się kwiatami. Pełniłem funkcję prezesa 
Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 

oraz przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży  
w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni.  

Obecnie jestem członkiem Izby Rolniczej w Wołominie  
oraz Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Adrian Pasik,  
mam 30 lat, jestem ojcem 
dwójki dzieci. Zawodowo 

pracuje w MPWIK Warszawa. 
Przez 6 lat bylem sołtysem  
w swojej wsi Szczepanek. 
Startuje do Rady Powiatu, 
ponieważ chce wesprzeć 

rozwój swojego okręgu jak  
i również swój własny. Moje 
hasło to „Czas dla młodych”.

Kampania samorządowa  
trwa w najlepsze

Twarze kandydatów spoglądają na nas  
z wielkoformatowych billboardów, z ulo-
tek, ze spotów. W telewizji i w Internecie 
widzimy „gadające głowy”, zasypujące nas 
dziesiątkami obietnic: nowe parkingi, nowe 
przedszkola, nowe żłobki, nowe parki, dwie 
linie metra, jeszcze więcej parkingów, itd.

Konsekwencjami finan-
sowymi realizacji tych pu-
stych obietnic nikt zdaje się 
nie przejmować, tak samo 
jak nikt nie mówi o tym, że 
partie finansują kampanię 
z subwencji z budżetu pań-
stwa, czyli tak naprawdę  
z pieniędzy nas wszystkich. 
Zamiast rzeczowej debaty  
o samorządach dwie naj-
większe partie fundują Pola-
kom kolejną litanię obietnic 
bez pokrycia. Zamiast me-
rytorycznej wymiany argu-
mentów widzimy wymianę 
obelg i nieustający festiwal 
wzajemnych oskarżeń.

Gdzie w tym wszystkim jest 
Kukiz’15? Robimy swoje  
i stoimy obok tego całego 
wariactwa. Dzięki ogromne-
mu wysiłkowi naszych dzia-
łaczy i sympatyków zareje-
strowaliśmy listy w całym 
kraju. Pod szyldem Kukiz’15 
startuje w tych wyborach po-
nad 5 tysięcy kandydatów.  
I to wszystko bez pieniędzy, 
bez wsparcia dużych me-
diów, bez wykorzystywania 
w kampanii administracji 
rządowej i samorządowej, 
bez wykorzystywania spół-
ek Skarbu Państwa i spółek  
komunalnych.

Ostatnie tygodnie spędzam 
w podróży po Polsce, wspie-

rając naszych kandydatów. 
Widzę mnóstwo zaangażo-
wanych osób, które nie idą 
do samorządu dla apanaży  
i synekur, ale chcą po pro-
stu przywrócić normalność  
w swoich „małych ojczy-
znach”. Które chcą samo-
rządu bez sitw, układów, 
korupcji, kumoterstwa  
i nepotyzmu. Bez marnotra-
wienia pieniędzy obywateli. 
Które poświęcają swój pry-
watny czas i swoje prywatne 
pieniądze by zmienić na lep-
sze swoją miejscowość. 

Przedstawiamy swoje po-
mysły na samorząd i skła-
damy w Sejmie projekty 
ustaw. Chcemy samorządu 
transparentnego, z jawnymi 
rejestrami umów i z mapami 
wydatków gmin. Z jawnymi 
konkursami na stanowiska 
urzędnicze. Transparentność 
to najlepsze zabezpieczenie 
przed korupcją i marnotra-
wieniem pieniędzy obywate-
li. Chcemy zrównoważonych 
budżetów, bo uważamy, że 
to niemoralne zadłużać się 
kosztem przyszłych pokoleń. 
Chcemy wreszcie samorzą-
du obywatelskiego, tak żeby 

obywatele nie decydowali 
o sprawach swoich małych 
ojczyzn tylko raz na pięć lat 
przy okazji wyborów. Panele 
obywatelskie, dzień referen-
dalny, referenda bezprogo-
we, e-voting powinny stać 
się standardem w każdym 
samorządzie. 

Chcemy oczywiście osią-
gnąć jak najlepszy wynik  
w tych wyborach i wpro-
wadzić do samorządów jak 
najwięcej naszych kandyda-
tów, ale nasz prawdziwy cel 
jest inny. Polska potrzebuje 
nowego myślenia o polity-
ce, także o tej samorządowej 
polityce. Nakierowanego 
na dobro wspólne, a nie na 
partykularny interes. Skupia-
jącego się na interesie oby-
wateli, a nie na interesie wła-
snego ugrupowania. Debaty, 
która będzie skupiać się na 
konkretach, a nie na składa-
niu pustych obietnic. I jeśli to 
uda nam się osiągnąć to bę-
dzie to prawdziwy przełom 
i olbrzymi krok w kierunku 
normalności. 

Potrafisz Polsko!

Ewelina GUZEK
M A T E R I A Ł  W Y B O R C Z Y  S F I N A N S O W A N Y  P R Z E Z  K W W  P O R O Z U M I E N I E  S A M O R Z Ą D O W E  K U K I Z ’ 1 5
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Kandydat do Rady Powiatu
Wołomińskiego • Lista nr 17

Nr 1
Okręg 7
Tłuszcz, Jadów, Strachówka
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Mój tata rzeźbił. Amatorsko bardzo, zawodowo zajmował się czymś innym. Brał udział  
w plenerach dla amatorów, robił duże formy w drewnie. 

Skończyłam Liceum Plastyczne w Warszawie, potem rzeźbę na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Inspiracje czerpię zewsząd, z życia. Myślę dużo o formie  
i materiale.

Z materiałem jest bardzo różnie. Używam gliny. Lubię takie żywe lepienie.  
Z gliny można różne rzeczy zrobić, jest taka plastyczna.

Piasek – to jest coś mało rzeźbiarskiego, mało trwałego i te wszystkie 
rzeźby są bardzo ulotne, efemeryczne. Powstają do określonego miejsca. 
Istnieją tylko przez jakiś czas. Formy z piasku są mi najbliższe. Są trudne do 
realizacji, ponieważ są tworzone do określonego wnętrza. Są pracochłonne, 
dlatego też sama tego nie robię, tylko zatrudniam do pomocy… mojego 
męża rzeźbiarza.

Sam materiał jest kruchy. Spina się coś, czego nie można spiąć.  
To jest tylko utrwalony piasek, po dotknięciu może się rozsypać.

Anioły? Jest konstrukcja, później glina, zdejmuję skorupę,  
wyjmuję glinę, zalewam w środku gips, odkuwam. Tak one powstają.

Tworzę w domu, musiałam pracownię zwolnić na rzecz pokoju 
mojego syna. Nowa pracownia jest na etapie projektu. W tym roku 
będziemy ją budować.

Rzeźbę ciężko się tworzy bez pracowni. Latem rzeźbię na zewnątrz.
źródło: Atelier Szeski – Paweł Miszewski

Magdalena Karłowicz 
rzeźbiarka, okręg nr 6 – Dąbrówka, Klembów, Poświętne

Anna 
Piotrowicz 

Mam 50 lat. Jestem od 26 lat 
szczęśliwą mężatką. Mam 
dwóch dorosłych synów  
i 7 miesięcznego wnuka. 
Od zawsze jestem związana 
z Wołominem. Tu się 
urodziłam, wychowałam, 
uczęszczałam do szkoły. 
Tu urodziły się moje dzieci 
i mój wnuk. Od 23 lat 
mieszkam w Kobyłce.

Z zawodu jestem położną. Mój zawód to moja pasja.  
Od początku mojej kariery zawodowej jestem związana 
ze Szpitalem Powiatowym w Wołominie. Pracuję na sali 
porodowej i przyjmuję na świat nowe życie. Oprócz pracy  
w szpitalu mam swoją prywatną praktykę położnej. Edukuję 
przyszłych rodziców w szkole rodzenia oraz pomagam  
w karmieniu piersią.
Kocham to co robię. Rozumiem potrzeby kobiet i staram 
się im pomóc. Odkąd zostałam babcią, zrozumiałam, 
że powinnam też coś zrobić dla przyszłego pokolenia. 
Chciałabym , żeby mój wnuk i wszystkie inne dzieci były 
szczęśliwe i dumne, że mieszkają w naszym powiecie  
i chciałyby tu żyć.

Kandydatka do Rady Powiatu
Wołomińskiego
Nr 4 • Okręg 4 
Kobyłka – Zielonka • Lista nr 17
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Kolejne wybory i kolejne  
niespełnione obietnice
Jak czytam o tych wszystkich osiągnięciach III RP, to śmiech mnie ogarnia. Przez 30 
lat cały czas nie możemy dogonić osiągnięć tak gospodarczych jak i społecznych cza-
sów PRL. Właściwie komunę obaliliśmy i chwała Panu Bogu, ale utrwaliliśmy postko-
munę, która zbratała się ze zdrajcami liberalnej czapy „Solidarności” i uwłaszczyła się 
na majątku narodowym. Nikt za to nie siedzi, a pół Polski przehandlowano za bezcen.

Choć jestem człowiekiem „Soli-
darności” i walki z komunizmem, 
to śmieję się z podawanych rożnych 
danych jak prężnym jesteśmy pań-
stwem. Udajemy, albo nie chcemy 
mówić, że większość firm i banków w 
III RP to firmy obce z bynajmniej nie 
polskim kapitałem, zatem kto zarabia 
biorąc choćby pod uwagę kilka tysię-
cy rożnych obcych hipermarketów w 
Polsce. Korupcją i złodziejstwem III 
RP bije wszystkie dekady kraju, bez-
robocie za komuny było praktycznie 
zerowe, bez meldunku i zatrudnienia 
szło się do paki na tzw. konsultacje z 
władzą, przemysł mieliśmy na owe 
czasy olbrzymi i nowoczesny, dziś nie 
stać nas na produkcję choćby małego 
radioodbiornika polskiej marki, a co 
dopiero samochodu czy okrętu. Pod-
stawą polskiej gospodarki staje się 
rolnictwo i eksport żywności niczym 
w Wietnamie. Wielkie inwestycje w 
Polsce wykonują obce konsorcja za-
trudniając Polaków jak najemników 
często nie wywiązując się ze zobo-
wiązań płacowych, przez co padają 
rodzime firmy jak na przykład bu-
dowa autostrad. Jak jakieś prywatne 
przedsiębiorstwo „idzie w górę”, to 
go urzędy i służby walą przysłowio-
wo w łeb, tak jak zrobili z przedsię-

biorcą Kluską i jego Optimusem. Fa-
cet sobie odpuścił i zaczął hodować 
owce, niech sobie wścibscy i nakazo-
wo bezwzględni urzędnicy teraz liczą  
barany. Nie wspomnę już o służbie 
zdrowia, tragicznym stanie wyposa-
żeniu polskiej armii, w której planuje 
się remont przestarzałych czołgów 
T-72 czy śmigłowców, oczywiście na 
nowe okręty podwodne i korwety czy 
wspomniany sprzęt funduszy brak. 
W PRL stało pod bronią 700 tys. wy-
szkolonych żołnierzy, lotnictwo, ma-
rynarka, wojska rakietowe itd. Teraz 

to partyzantka - zamiast wojsk Ukła-
du Warszawskiego mamy inne obce 
wojska NATO i jak wieść niesie mają 
bron nuklearną i jeszcze za to mamy 
płacić i to słono .Układ bronił nas 
przed zachodem, teraz zachód przed 
wschodem. Warto się zastanowić kie-
dy byliśmy bezpieczniejsi - wtedy 
czy teraz? Jak już wyrwaliśmy się 
komunie, dlaczego tak łatwo oddaje-
my suwerenność nie budując własnej 
potęgi militarnej i gospodarczej jak 
robiła to za Marszałka Piłsudskiego 
- II Rzeczpospolita. Wtedy garnizony 

Kazimierz Andrzej Zych

Adam Bogdan Milczarek • Lista nr 17
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 dzia-
łacz prawicy, były Radny Powiatu Wołomińskiego, zasiadający w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Komisji Bez-
pieczeństwa 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 powia-
tu między innymi w szpitalu Powiatowym Wołominie to przywrócenia funkcjonowania rengenu, moder-
nizacji stacji dializ, remont oddziałów szpitalnych, dokończenie kaplicy szpitalnej.

Kandydat do Rady Powiatu Wołomińskiego  
Nr 2 • okręg nr 7 – Tłuszcz, Jadów, Strachówka

wojskowe były na wschodzie i zacho-
dzie kraju, dziś straszy się Rosją, a 
wojsko lokujemy na zachód od Wisły 
pozostawiają bezbronny wschód, zaś 
sztaby dowodzenia w Szczecinie. I 
śmieszne i straszne? Mamy wolność, 
ale kraj rozkradziono do cna jak w 
czasie wojny i po wojnie robiły to cy-
tując Janka Pietrzaka szwaby i kaca-
py. Winę za to ponosimy My sami nie 
ucząc się historii, a wybierając zdraj-
ców i złodziei do władzy po 1989 
roku. Po raz kolejny nas oszukano i 
oszukuje się dalej. Dlaczego 75 lat po 
wojnie, a 30  w III RP dalej mówi-
my, że Polska jest krajem na dorobku 
i musimy od nowa Ją budować? Tego 
stanu rzeczy nie wytrzymało ponad 
trzy miliony młodych i wykształco-
nych Polaków i wyjechało z kraju 
nie widząc tu przyszłości. Co robi w 
związku z tym władza? Zamiast za-
chęcić i zrobić wszystko, by powró-
cili - zaprasza się obcokrajowców 
dziesiątkami tysięcy i znajduje się dla 
nich mieszkania, finansowe wsparcie, 
dopłaty  i pracę. To się nazywa wy-
narodawianiem Polski i tworzeniem 
państwa wielonarodowego i kulturo-
wego. Czy tak trudno zobaczyć, że 
Polską rządzą od lat partie, niekiedy 
małe kilkutysięczne i ci sami ludzie z 
pokolenia na pokolenie, a polityk jak 
w filmach Barei stał się partyjnym ce-
lebrytą i dobrze płatnym zawodem z 
przywilejami.
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Równomierny rozwój całego powiatu
Rozmowa ze starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskim

W kadencji 2014-2018 po 
raz pierwszy realizowana 
była strategia zrównowa-
żonego rozwoju powiatu. 
Na czym polegały założenia 
strategii i na ile udało się je 
wykonać?

Założenia strategii były bar-
dzo proste, mianowicie rów-
nomierny rozwój całego po-
wiatu, doinwestowanie gmin 
wiejskich, realizacja inwe-
stycji w miejscach, które do 
tej pory były pomijane, kon-
sekwentne budowanie dróg 
i chodników na wschodnich 
terenach powiatu, tworzenie 
godnych warunków do życia 
dla wszystkich mieszkańców. 
Strategia zrównoważonego 
rozwoju miała na celu zmniej-
szenie różnic między gmina-
mi z zachodniej i wschodniej 
części powiatu. Chodziło 
także o równe traktowanie 
wszystkich gmin, niezależnie 
od ich zamożności czy liczby 
mieszkańców. Dla nas jedy-
nym kryterium działania było 
to, że gdzieś w powiecie żyją 
ludzie pozbawieni dostępu do 
asfaltowej drogi, niemal od-
cięci od świata. Chcieliśmy 
to jak najszybciej zmienić, nie  
żałując pieniędzy na zmniej-
szenie różnic, nazwę to cy-
wilizacyjnych, gmin wschod-
nich powiatu wobec gmin 
zachodnich, gmin wiejskich 
wobec miejskich. Dla nas, dla 
Zarządu oraz Rady Powiatu 
było oczywiste, że miesz-
kańcy niezależnie od tego, 
gdzie mieszkają, chcą mieć 
przejezdne drogi, bezpieczne 
chodniki, ścieżki rowerowe. 
I my im te drogi, chodniki  
i ścieżki pobudowaliśmy, żeby 
zwiększyć bezpieczeństwo  
i poprawić jakość życia. Czę-
sto spotykaliśmy się z kry-
tyką, że te inwestycje nie są 
potrzebne, bo po co komu 
droga w lesie? Jednak, żeby 
krytykować, trzeba mieć mi-
nimalne pojęcie o planowanej 
inwestycji. Bo często ta droga 

przez las jest jedynym moż-
liwym dojazdem do lekarza, 
do szkoły, do pracy czy do 
sklepu. I my ten dojazd abso-
lutnie musimy mieszkańcom  
zapewnić. 

Jest Pan zadowolony z re-
alizacji inwestycji w kaden-
cji 2014-2018?

Najbardziej cieszy mnie to, 
że burmistrzowie i wójto-
wie gmin, z którymi przez tę 
kadencję cyklicznie się spo-
tykałem, są zadowoleni ze 
współpracy z Powiatem i zre-
alizowanych przez nas inwe-
stycji. Samorządy wspierały 
finansowo przebudowę dróg 
i budowę chodników. Gminy 
wiejskie przekazywały dota-
cje w wysokości 15% kosztów 
inwestycji, a miejskie 30%. 
Na chodniki wsparcie gmin 
wynosiło 50%. Mam ogromną 
satysfakcję, kiedy widzę efekt 
końcowy, np. drogę asfaltową 
w miejscu, gdzie wcześniej 
było trudne do przebycia 

błoto. Zestawienia inwesty-
cji realizowanych przez nas  
w tej kadencji mówią same za 
siebie. Powiat nigdy nie bu-
dował więcej niż w ostatnich 
czterech latach. Łącznie w tej 
kadencji zmodernizowano lub 
wybudowano drogi i chodniki 
o długości 120 km. Ponadto 
powstało prawie 80 km na-
wierzchni asfaltowej, z czego 
ponad 60 km w gminach wiej-
skich powiatu. 

Rozmawiamy tylko o in-
westycjach drogowych, czy 
jakieś inne zadania były re-
alizowane na tym terenie?

W tej kadencji zależało nam 
bardzo na poprawieniu warun-
ków pobytu pacjentów w szpi-
talu. Kilka oddziałów zostało 
wyremontowanych i doposa-
żonych w najnowocześniej-
szy sprzęt medyczny, a teraz 
przystępujemy do ogromnej 
i potrzebnej inwestycji, jaką 
rozbudowa szpitala. Nowe, 
przestronne pomieszczenia 

będą miały przychodnie spe-
cjalistyczne i Szpitalny Od-
dział Ratunkowy. O jakości 
leczenia, o właściwej opiece 
nad pacjentem możemy mó-
wić dopiero wtedy, gdy są 
odpowiednie warunki tak dla 
chorych, jak i dla personelu.

Poza tym realizowaliśmy 
inwestycje kubaturowe. Pobu-
dowaliśmy nowoczesną Szko-
łę Specjalną w Radzyminie 
i pomieszczenia biurowe dla 
administracji, bazę lokalo-

wą dla Wydziału Inwestycji  
i Drogownictwa w Zagościń-
cu oraz Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Wołominie. Zo-
stawiamy po sobie inwestycje 
zrealizowane i kilkadziesiąt 
gotowych projektów technicz-
nych, a więc kolejny Zarząd 
Powiatu Wołomińskiego bę-
dzie miał również pełne ręce 
pracy. 

Dziękuję za rozmowę.

Przebudowa mostu w Kurach (gm. Tłuszcz)
Koszt całkowity: 2 545 222,27

Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie  
wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe

Koszt całkowity: 6 319 570,24 zł

Przebudowa mostu w Turzu
Koszt całkowity: 1 571 355,52 zł

Tomasz Miller, mam 35 lat. Jestem 
szczęśliwym mężem i ojcem 2 wspaniałych synów.  

Pracuję jako starszy specjalista w branży finansowej.  
Zajmuję się także publicystyką. Moje teksty można przeczytać 

m.in. na portalach: prawapolityka.pl, wpolityce.pl  
czy salon24.pl. Od blisko 10 lat jestem członkiem  

Prawicy Rzeczypospolitej, wcześniej działałem także  
w NSZ oraz w stowarzyszeniu Solidarni 2010.  

Pomagałem przy organizacji i promocji Marszów dla Życia i 
Rodziny w Ząbkach i w Warszawie.  

W radzie powiatu wołomińskiego chciałbym aktywnie  
działać na rzecz poprawy jakości drogi krajowej numer 634 

oraz powstania w Ząbkach liceum ogólnokształcącego.
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Drodzy Sybiracy, mówcie o tym, co przeżyliście
17 września w Wołominie odbyły się obchody Dnia Sybiraka, związane z 79. rocznicą napadu ZSRR na Polskę.

Wzięli w niej udział członkowie wo-
łomińskiego Koła Związku Sybiraków, 
z prezesem Wojciechem Witkiem oraz 
prezes honorową Marią Sobolewską, 
starosta Kazimierz Rakowski, burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan, radni powia-
towi i wołomińscy, przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Rajd Katyński Edward Olszo-
wy, kapelan Sybiraków ks. Mieczysław 
Malinowski, przedstawiciele związków 
kombatanckich i senioralnych, uczniowie 
wołomińskich szkół, poczty sztandarowe.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
ZS Koło Wołomin oraz Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMI-
NIAK i poprowadzone przez jego prezesa 
Andrzeja Saulewicza. Współorganizato-
rem wydarzenia był Powiat Wołomiński.

Po mszy świętej rozpoczynającej uro-
czystość, wszyscy zgromadzeni przenie-
śli się na skwer imienia Sybiraków, na 
którym znajduje się Pomnik Zesłańców 
Sybiru i Osób Represjonowanych w la-
tach 1939–1956. Tam głos zabrał starosta 
wołomiński Kazimierz Rakowski.

– Cieszę się, że jesteśmy razem na rocz-
nicowych obchodach, a jednocześnie  
z troską patrzę, że jest was, drodzy Sybi-
racy, bohaterowie dzisiejszego dnia, coraz 
mniej. Upływający czas i choroby robią, 
niestety, swoje. Dlatego bardzo was pro-
szę, dopóki macie siły, przekazujcie nam 
prawdę o tamtym tragicznym czasie, dziel-
cie się swoimi doświadczeniami, mówcie o 
tym, co przeżyliście. My tę waszą pamięć 
poniesiemy dalej, bo przywołując słowa 
Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie 
ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku, teraźniejszości i prawa do prze-
szłości” – powiedział starosta. 

Po tym wzruszającym wstępie starosta 
przybliżył pokrótce historię agresji ZSRR 
na Polskę oraz konsekwencji tego wyda-
rzenia, w tym właśnie masowych depor-
tacji ludności polskiej na Syberię. Na za-
kończenie powiedział:

– Drodzy Sybiracy, dziękuję wam za to, 
że jesteście, że tak aktywnie uczestniczy-
cie w życiu społecznym Wołomina i po-
wiatu wołomińskiego. Życzę wam dużo 
siły i zdrowia i mam nadzieję, że za rok 
ponownie spotkamy się przy tym pomni-
ku, świadectwie waszego męczeństwa  
i waszej chwały.

Następnie na skwerze posadzono Dąb 
Pamięci, który będzie przypominał przy-
szłym pokoleniom o cierpieniach Pola-
ków deportowanych na Syberię. Drzewo 
posadzili prezes Związku Sybiraków 
Wojciech Witek, Maria Sobolewska oraz 
uczniowie I LO PUL im. 111 Eskadry 
Myśliwskiej w Wołominie: Dominika 
Skołorzyńska i Kacper Przywódzki.

W dalszej części uroczystości Maria So-
bolewska wręczyła Krzyż Sybiracki za 
szczególne zasługi dla Związku Sybiraków, 
który otrzymał Igor Sulich – radny Rady 
Powiatu i wiceprezes TPZW WOŁOMI-
NIAK. Następnie uczeń I LO PUL Paweł 
Nosecki odczytał Apel Poległych. Przy Po-
mniku Sybiraków złożone zostały kwiaty. 

Uczniowie szkoły mundurowej odczyta-
li również dwa wspomnienia Sybiraków 
– Krystyny Baczewskiej oraz Wojciecha 
Witka spisane przez Agatę Bochenek  
z TPZW WOŁOMINIAK. O oprawę ar-
tystyczną wydarzenia zadbał znany wo-
łomiński artysta Leszek Kupiec. Zgro-
madzeni mogli usłyszeć znane utwory  
w jego mistrzowskim wykonaniu, poczy-

nając od poloneza „Pożegnanie Ojczy-
zny” Michała Kleofasa Ogińskiego. 

Wydanie wspomnień  
jest naszym obowiązkiem 

Andrzej Saulewicz jest prezesem Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej 
WOŁOMINIAK, które od kilku lat ści-
śle współpracuje z wołomińskiem Kołem 
Związku Sybiraków w zakresie organizacji 
uroczystości rocznicowych oraz spotkań 
świątecznych. To właśnie Agata Boche-
nek – wiceprezes TPZW WOŁOMINIAK, 
podjęła się spisania wspomnień Sybiraków 
zrzeszonych w wołomińskim Kole. 

– Naszym marzeniem jest, żeby w przy-
szłym roku, w którym przypada 30. rocz-
nica powstania Koła Związku Sybiraków 
w Wołominie, te wspomnienia ukazały 
się drukiem. Dołożymy wszelkich starań, 
żeby ta publikacja się ukazała, bo jest 
najlepszym świadectwem męczeństwa 
naszych rodaków zesłanych, często jako 
dzieci, na Syberię – mówi prezes Andrzej 
Saulewicz. – Żaden podręcznik nie zastą-
pi wspomnień ludzi, którzy przeżyli piekło 
zesłania i na szczęście, są jeszcze między 
nami. Wydanie wspomnień naszych Sy-
biraków drukiem jest po prostu naszym 
obowiązkiem. 

Najważniejsze jest to, co robi 
dla Sybiraków 

W 2018 r. Koło Związku Sybiraków 
w Wołominie zgłosiło kandydaturę An-
drzeja Saulewicza do wyróżnienia na-
grodą Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej 
w kategorii „kultywowanie wartości 
narodowo-patriotycznych”. W uzasad-
nieniu wniosku podkreślono, że: „…dla 

nas najważniejsze jest to co Pan Andrzej 
Saulewicz robi dla Sybiraków. Od wie-
lu lat związany ze środowiskiem Koła 
Sybiraków w Wołominie, wspiera nas 
zarówno radą, jak i czynem. To jemu za-
wdzięczamy pomnik poświęcony Zesłań-
com Sybiru i Osobom Represjonowanym 
w latach 1939–1956 na skwerze imienia 
Sybiraków w Wołominie. Pomnik, przy 
którym corocznie odbywają się uroczy-
stości rocznicowe 17 września, ma dla nas 
ogromne znaczenie, przypomina bolesną 
przeszłość, ale też otwiera na przyszłość, 
na współpracę Sybiraków z młodym 
pokoleniem. Jako prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁO-
MINIAK Pan Andrzej Saulewicz złożył 
wniosek o nadanie skwerowi, na którym 
znajduje się nasz pomnik, imienia Sybira-
ków i przygotował tabliczki upamiętnia-
jące Sybirackie groby. Zawsze chętny do 
pomocy, ma dla nas ogromną życzliwość 
i wyrozumiałość. Na naszych spotkaniach 
witamy Pana Andrzeja jako przyjaciela 
wołomińskim Sybiraków i bardzo się z tej 
przyjaźni cieszymy. Za swoje zasługi dla 
Sybiraków Pan Andrzej Saulewicz otrzy-
mał już wszystkie możliwe oznaczenia,  
z wyjątkiem Złotej Odznaki Honorowej, 
ale z pewnością będzie mu ta odznaka 
przyznana, bo całkowicie na nią zasłużył”. 

Współpraca między wołomińskim Ko-
łem Związku Sybiraków a Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁO-
MINIAK układa się bardzo dobrze. Gdy-
by jeszcze udało się wydać książkę ze 
wspomnieniami naszych Sybiraków…

JA
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Kandydaci na radnych Powiatu Wołomińskiego
w Wyborach Samorządowych 2018 – Lista nr 17

Okręg nr 1 – Ząbki
1. Tomasz Miller
2. Marzena Szymczak
3. Anna Pakos
4. Zenon Kołodziejczyk
5. Adam Andrzej Fijołek
6. Paulina Joanna Niemyjska

Okręg nr 2 – Marki
1. Piotr Strzembosz
2. Patryk Piotrowski
3. Klaudia Bilkiewicz
4. Monika Płączyńska
5. Joanna Modliborek
6. Jan Raczko

Okręg nr 3 – Radzymin
1. Anna Sapiejewska
2. Bartłomiej Tomczyk
3. Tadeusz Kostrzewa
4. Cezary Blazik
5. Barbara Kosim

Okręg nr 4 – Kobyłka, Zielonka
1. Piotr Michał Stefański
2. Elżbieta Kuczko
3. Stefan Augustyniak
4. Anna Izabela Piotrowicz
5. Bożena Szymańska
6. Mariusz Reweda
7. Marcin Zdunek

Okręg nr 5 – Wołomin
1. Andrzej Saulewicz
2. Jan Tokarski
3. Krzysztof Radomski
4. Arkadiusz Szcześniak
5. Małgorzata Gryz
6. Ewa Zalewska
7. Renata Łapińska
8. Robert Zakrzewski

Okręg nr 6 
– Dąbrówka, Klembów, Poświętne

1. Ireneusz Kielczyk
2. Magdalena Karłowicz–Iwanicka
3. Jan Szczerba
4. Stefan Tlaga
5. Joanna Pytel

Okręg nr 7 
– Tłuszcz, Jadów, Strachówka

1. Adrian Pasik
2. Adam Bogdan Milczarek
3. Ewelina Guzek
4. Patryk Kurek
5. Weronika Milczarek
6. Ewelina Kubuj

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Kukiz’15
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Panie Burmistrzu dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach do 
rady Powiatu Wołomińskiego?

Przez cztery kadencje pracy samorządowej, na początku jako radny, potem 
Burmistrz Miasta Kobyłka stale współpracowałem ze Starostwem Powiato-
wym w Wołominie poznając dokładnie nasz powiat. Zarówno jego silne jak 
i słabe strony oraz potencjał który możemy jeszcze efektywniej wykorzystać. 
Jedna Polska Samorządowa to projekt, któremu przyświeca idea współpra-
cy pomiędzy gminami ponad wszelkimi podziałami na rzecz wszystkich 
mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Czy według Pana powiat wołomiński ma ten potencjał?
Zdecydowanie tak, jak najbardziej. Ziemia wołomińska to przede 

wszystkim ludzie, blisko 300 tysięcy mieszkańców, którzy mają 
ogrom pomysłów, którzy są wykształceni i kreatywni. Mamy wiele 
obszarów, które możemy cały czas wykorzystać, pokazać się szerzej 
zarówno w Polsce, jak i w Europie. 

Jakie obszary rozwoju Pan widzi?
Jesteśmy dużym obszarem turystyczno–przyrodniczym. Często mówi 

się, że powiat wołomiński to zielone płuca Mazowsza. Mamy 
piękne rzeki: Rządzę, Czarną, Liwiec i Bug, które przy 
lepszym zagospodarowaniu i budowie odpowiedniej 
infrastruktury turystycznej mogą stać się ciekawą 
atrakcją dla osób lubiących aktywny wypoczynek.

Historycznie Powiat Wołomiński to nie tylko 
miejsce Cudu nad Wisła, wydarzenia oczywiście 
na rangę światową ale to też ziemia Cypriana 
Kamila Norwida i Zofii Nałkowskiej, to ziemia 
biskupów Załuskich i Siostry Faustyny. Warto 
o tym pamiętać i warto o tym mówić. 

A jeśli chodzi o stronę bardziej biznesową?
Korzystne położenie w bezpośrednim są-

siedztwie stolicy, jest niewątpliwie naszym 
ogromnym atutem. Budowa trasy S8 otworzyła 
przed powiatem kompletnie nowe możliwości 

inwestycyjne – dostrzegli to już zresztą inwestorzy zagraniczni w Radzyminie, 
Dąbrówce i Kobyłce. Powstają i powstawać będą nowe miejsca pracy dla na-
szych mieszkańców. Dokończenie trasy i jej wszystkich węzłów poprawi rów-
nież komunikację z Warszawą i całym krajem. Dla jej usprawnienia niezwykle 
ważna jest też modernizacja trasy kolejowej E75 wraz z węzłem kolejowym  

w Tłuszczu, przebudowa torowisk i dworców oraz budowa przejaz-
dów bezkolizyjnych, co w znacznej części jest już zrealizowane  

a dalsze prace będą kontynuowane.
Takie położenie względem Warszawy pozwala mi myśleć  

o stworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej i przemysłowej, 
co pozwoliłoby na szybszy i efektywniejszy rozwój naszego 
terenu. 

Powiat to ludzie w różnym wieku. W jaki sposób chce 
Pan aktywizować różne grupy wiekowe?
Powiat wołomiński to miasta młodych ludzi jak  na przy-

kład Ząbki – najmłodsze miasto w Polsce pod względem wie-
ku mieszkańców. To dla takich ludzi myślimy o otwarciu miejsc 

co-workingowych – powiatowych otwartych stref biznesu  
z możliwością wynajmu sali i spotkań biznesowych.  

Takich miejsc u nas niewątpliwie brakuje. 
Powiat wołomiński to także ludzie starsi, senio-
rzy którzy nie tylko potrzebują szybszej i lepszej 
opieki medycznej, ale też możliwości spotykania 
się i rozwijania swoich pasji. 

Naszej aktywności oraz zaangażowania wy-
maga również współpraca z osobami, które na 
co dzień muszą radzić sobie z niepełnospraw-
nością, które często potrzebują skutecznej 
rehabilitacji i pomocy specjalistów z wielu 
dziedzin ale również codziennej integracji, np. 
poprzez sport.

Powiat to również różnorodność zabudowy 
miejsko–wiejskiej – tu potrzebny jest plan 
skutecznego, zrównoważonego rozwoju.  

Z pewnością jednym z waż-
nych obszarów jest praca nad 
planami zagospodarowania 
przestrzennego, którymi 
zawiadują Rady Gmin, ale 
współpraca w tym obszarze 
w szerszym zakresie także 
z Powiatem byłaby bardzo 
istotna.

Jakie ma Pan plany  
w dziedzinie sportu  
i kultury?

Chcemy organizować wy-
darzenia kulturalne i spor-
towe na skalę ogólnopolską, 
będące wizytówką powiatu. 

Sport zawsze był i będzie 
dla mnie niezwykle ważny 
dlatego też będę stawiał na 
rozwój infrastruktury spor-
towej, a także na parkingi 
rowerowe, ścieżki rowerowe  
i ścieżki dla rolkarzy – 
wszelkie formy rodzinnego 
uprawiania sportu.

Chcemy pracować w takim 
kierunku, aby Powiat Woło-
miński był postrzegany jako 
wyjątkowe miejsce w Polsce.

10 „PATRIA”Numer 2 (65) 2018

Powiat Wołomiński  
to wyjątkowe miejsce

Rozmowa z Robertem Roguskim, Burmistrzem Miasta Kobyłka, kandydatem do Rady Powiatu Wołomińskiego.



11

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 5 (68) 2018

Anna Sapiejewska, mieszkanka Radzymina. 
Magister położnictwa, ukończyła Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, studia II stopnia, specjalistka z zakresu położnictwa.
W zawodzie pracuje od 2000 roku.

Od 2013 roku zasila grono kadry medycznej Centrum 
Medycznego na Reymonta w Radzyminie.

W 2016 roku zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Położna na Medal”. Po odbiorze głównej nagrody Pani Anna 

mówiąc do uczestników zwracała uwagę na konieczność opieki  
i wsparcia nie tylko w trakcie ciąży. – Moja praca nie polega na 

tym, że pracuję wyłącznie na sali porodowej.  
Wychodzę i odwiedzam swoje pacjentki, udzielam porad, 

służę pomocą i opieką. Rola położnej nie zamyka się do sali 
porodowej. Ona trwa tak naprawdę na każdym etapie edukacji, 
która jest niezwykle ważna nie tylko przed, ale i po porodzie.

Bartłomiej Tomczyk,  
doświadczony nauczyciel, społecznik, oddany całym sercem  

każdej inicjatywie, w której bierze udział, człowiek godny zaufania, 
o nieposzlakowanej opinii i wysokim poziomie kultury osobistej. 

Pedagog i zaangażowany społecznik, ceniony przez młodzież  
i dorosłych, świetny organizator o niegasnącym zapale.  

Od wielu lat jest wolontariuszem na koloniach letnich dla młodzieży, 
od 6 lat organizuje warsztaty językowe zagranicą,  

współpracuje z lokalnymi fundacjami oraz klubem RKS Mazur. 
Prowadzi warsztaty z elementami muzykoterapii dla seniorów. 
Dyrygent amator i społecznik. Otwarty, przygotowany na nowe  

wyzwania, nie godzi się z przeciętnością i nijakością, zawsze walczy 
o to, co najlepsze dla uczniów, rodziców, współpracowników. 

Piotr Stefański, lat 42, żonaty, troje dzieci. 
Katolik. Przynależy do Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. 
Ukończone studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej 

– Wydział Inżynierii Materiałowej.
Zamieszkały w Kobyłce. Zaangażowany w rodzinną firmę,  

a także od 2010 r. własna działalność gospodarcza.

Cele samorządowe: Nauczanie w szkołach bez ideologii 
gender – rodzice mają prawo wglądu we wszelkie programy 

realizowane w szkole. Poszanowanie zasad zawartych w 
Karcie Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską, 
Inwestycje służące dobru mieszkańców – a może geotermia?

Elżbieta Kuczko, prowadzę firmę 

fotograficzną FOTO–ELKA–FILM w Wołominie od 41 lat. 

Startuję do Rady Powiatu z Kobyłki, jest to moje Kochane 

MIASTO. Chciałabym zadbać o Seniorów, żeby mogli mieć 

swoje miejsce na spotkania i się integrować

Wyróżnienia: 

2001 – Zasłużony dla Wołomina; 

2004 – Srebrna odznaka PZPN; 

2005 – Srebrny Krzyż Zasługi;

2014 – Lider Biznesu Powiatu Wołomińskiego

Kandydaci na radnych Powiatu Wołomińskiego
w Wyborach Samorządowych 2018 – Lista nr 17
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Leszek Czarzasty
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Rafał Krzysztof Hołubicki
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wołomin
W związku z moim ostatnim Oświadczeniem o nie kandydowaniu z list Prawa i Sprawiedliwości  
do Rady Miejskiej w Wołominie, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami i spostrzeżeniami.

Myślę, że dla wielu z Pań-
stwa ta informacja była zasko-
czeniem, gdyż zawsze byłem 
utożsamiany z PiS ze względu 
na bliskie mi poglądy Prawi-
cowe. Pomimo tego nigdy nie 
przedkładałem przynależności 
partyjnej nad dobro Wołomina 
i jego Mieszkańców. Zawsze 
kierowałem się w podejmowa-
niu decyzji zdrowym rozsąd-
kiem i kalkulacją ekonomiczną 
tak, aby środki publiczne były 
wykorzystywane w sposób 
racjonalny i po gospodarsku. 
Zawsze mówiłem to co myślę 
i często spierałem się z Prze-
wodniczącym PiS Ryszardem 
Madziarem, bo jego podej-
ście pragmatyczne i próba 
forsowania wyłącznie swoich 
pomysłów mogły przynieść 
nieodwracalne w skutkach 
szkody dla Wołomina i jego 
Mieszkańców.

Wiem, że często spotykałem 
się z krytyką, ale dla mnie za-
wsze najważniejsze było to, aby 

publiczne pieniądze nie były 
marnotrawione. To są tak na-
prawdę Państwa pieniądze, czy-
li Mieszkańców, dlatego należy 
je szanować. Surowe podejście 
do dyscypliny finansów i racjo-
nalizacji wydatków nie wszyst-
kim się podobało - często było 
odbierane jako złośliwość i tak 
było kreowane przez niektóre 
osoby, które krytykują mnie 
cały czas, ale niestety wszyst-
kich nie da się zadowolić.

W związku z tym, iż często 
wchodziłem w interakcje słow-
ne z Ryszardem Madziarem, za-
cząłem być postrzegany przez 
niego jako zwolennik Pani Bur-
mistrz, a on obrał sobie za cel 
„nawalankę” w Burmistrza bez 
żadnej analizy merytorycznej 
i refleksji, czy jest to z pożyt-
kiem dla Mieszkańców Gminy 
Wołomin. Zacząłem mieć od-
czucie, że akurat Mieszkańcy 
byli dla niego najmniej ważni 
w tej walce z Burmistrz, która 
stała się wręcz obsesyjna.

Cały czas pracowałem su-
miennie i wydawało mi się, 
że argumenty merytorycz-
ne zwyciężą nad pragmaty-
zmem i bezrefleksyjnością. 
Byłem cały czas zapewniany, 
że wszystko jest w porządku, 
a listy są dopiero tworzone. 
Jako członek Zarządu komite-
tu PiS Wołomin od momentu 
wyborów nie zostałem po-
informowany o żadnym ter-
minie zwołania posiedzenia 
Zarządu PiS. Zgodnie z Art. 
34 pkt. 4 statutu PiS „Zarząd 
Komitetu po uzyskaniu opinii 
Zebrania Członków Komitetu 
przedstawia władzom PiS listy 
kandydatów do organów sa-
morządu na terenie działania 
Komitetu”. Poinformowałem  
o tym fakcie zwierzchnie wła-
dze PiS, niestety nikt nawet 
nie zareagował, a statut PiS 
został ewidentnie złamany.

Czy takich standardów po-
winniśmy się spodziewać w 
przyszłości od Ryszarda Ma-

dziara? Myślę, że element oso-
bowości odpowiadający za ta-
kie zachowanie i postrzeganie 
innych nie zmieni się i będzie 
dominującym w przyszłości. 
Warto się zastanowić, czy ktoś 
o takich cechach osobowo-
ściowych powinien zarządzać 
Gminą Wołomin.

Informację, którą uzyskali-
śmy od Pełnomocnika Powia-
towego PiS, że nie znaleźli-
śmy się na listach, przyjąłem 
ze smutkiem i konsternacją. 
Szybko jednak przyszła reflek-
sja, że powinienem umożliwić 
swoim wyborcom oddanie 
głosu na moją osobę. Mimo, 
iż poglądy polityczne samo-
rządowców nie odgrywają  
i nie powinny odgrywać roli 
w kształtowaniu naszych ma-
łych ojczyzn, wiem że dla wielu 
z Państwa jest to kwestia fun-
damentalna. 

W związku z powyższym 
chcąc być w pełni wiarygod-
nym kandyduję z list KWW 

Łukasza Wojakowskiego  
Wołomin 2018.

Łukasz Wojakowski jest 
kandydatem na Burmistrza 
Wołomina gwarantującym nie-
zależność oraz prawdziwość 
swoich prawicowych poglą-
dów, a dobro Mieszkańców 
Gminy Wołomin jest dla Niego 
najważniejsze. Wspierany jest 
przez Prawicę Rzeczypospo-
litej i Porozumienie Samorzą-
dowe Kukiz’15, organizacje  
o wartościach patriotycznych  
i poglądach prawicowych.

Wyborcze Roszady - Kulisy Tworzenia List

Razem zmienimy Gminę Wołomin, a Mieszkańców proszę, by właśnie na Nas 
oddali swój głos w najbliższych wyborach. „Bo Liczą się Ludzie” 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Leszek Czarzasty
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3. Anna Marianna 
Zalewska
lat 25 wykształcenie wyższe peda-
gogiczne.
Z zawodu nauczyciel wychowania 
przedszkolnego. Mieszkanka Le-
śniakowizny od urodzenia, dlatego 
też doskonale zna problemy i po-
trzeby wsi. Jest osobą uczynną, 
odpowiedzialną i komunikatywną. 
Jako radna chciałaby pomagać 
mieszkańcom skutecznie rozwią-
zywać ich problemy.

1. Michał Janik 
– jestem członkiem Stowarzysze-
nia Na Rzecz Nowej Konstytucji 
Kukiz’15, partii Kongres Nowej 
Prawicy oraz stowarzyszenia En-
decja. Z wykształcenia jestem 
historykiem (magisterium) i infor-
matykiem (licencjat), studiowałem 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracuję jako lider zespołu progra-
mistów. Publikuję artykuły o tema-
tyce społecznej i samorządowej 
w WWL-Fakty i Gazecie - Myśl 
Konserwatywna, artykuły histo-
ryczne w miesięcznikach Mówią 
Wieki i W Sieci Historii, a także 
naukowe w różnych czasopismach  
i materiałach konferencyjnych. 
Jako historyk specjalizuje się w hi-
storii wczesnego średniowiecza. Jestem wyznania rzymskokatolickiego. 
Jestem żonaty, mam dwoje dzieci w wieku szkolnym, oczekujemy na na-
rodziny trzeciego. Mieszkam w Wołominie od urodzenia.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ŁUKASZA WOJAKOWSKIEGO

WOŁOMIN 2018 – LISTA NR 21
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2. Sławomir Stańczak
4. Mirosław Popiński

5. Dagmara Iga Mielczarek
6. Agnieszka Kowalczyk

7. Jan Szymanowski
8. Grzegorz Lucjan Lipski

3. Maciej Krzysztof Łoś
4. Natalia Zalewska

5. Emilia Kurek
6. Marzena Niemyjska

7. Piotr Świerszcz

Okręg Wyborczy Nr 1 Okręg Wyborczy Nr 2

1. Emilia  
Magdalena 
Miśkiewicz
z domu Krasińska. Urodzona  
w 1986 roku w Wołominie, za-
mieszkała w Zagościńcu. 
Absolwentka Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie, Wydział Prawa i Ad-
ministracji. 
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 mieszkań-
ców. Prywatnie żona i matka trójki dzieci. Zainteresowania: literatura, mu-
zyka, siatkówka i narciarstwo.

Liderzy okręguLiderzy okręgu

2. Leszek 
Czarzasty
Od 8 lat jestem radnym Rady Miej-
skiej w Wołominie, gdzie w po-
przedniej kadencji pełniłem funkcję 
Przewodniczącego Komisji Finan-
sów Gminnych. 
W obecnej kadencji pełnię funkcję 
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Od 23 lat pracuję w bankowości, 
obecnie na stanowisku Dyrektora 
Biura. Zajmuję się między innymi two-
rzeniem przepisów i zarządzaniem. 
Wykształcenie wyższe, mgr finan-
sów i rachunkowości na SGGW, 
kierunek Finanse Publiczne.
53 lata, żona Katarzyna (banko-
wiec), syn Piotr. Mieszkam w Wo-

łominie na Sławku (Głowackiego/Kleeberga).
Moje hobby to majsterkowanie, staram się wiele rzeczy zrobić samodziel-
nie, 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.
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7. Jan Szymanowski
Bezpartyjny fachowiec – nie nale-
żałem i nie należę do żadnej partii

Wykształcenie wyższe, inżynier 
chemik (Wydział Chemii i Fizyki 
Technicznej Wojskowej Akademii 
Technicznej), tytuł naukowy dokto-
ra. 
Zatrudnienie: 4 Łużycka Brygada 
Saperów (dowódca plutonu), Woj-
skowy Instytut Techniczny Uzbro-
jenia (od asystenta do kierownika 
pracowni), misja pokojowa ONZ 
(UNTAC) w Kambodży (oficer ope-

racyjny – tłumacz, dowódca filii składnicy logistycznej), Ministerstwo Go-
spodarki (główny specjalista). Weteran misji pokojowej ONZ w Kambodży. 
Biegły sądowy w zakresie materiałów wybuchowych.

Piękniejszy i bezpieczniejszy Wołomin; 
- bezpieczne ciągi komunikacyjne, rozszerzony monitoring,
- sprawne windy, drożne przejście i wyjścia ze stacji kolejowych, 
- zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i Legionów,
- bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych,
- racjonalizacja podatków i opłat z lokalnych,
- restrukturyzacja spółek komunalnych, obniżenie kosztów działalności,
- unormowanie spraw własnościowych gruntów i lokali,
-  więcej zieleni, współpraca ze studentami i absolwentami szkół oraz 

uczelni,
- włączenie MZO do pielęgnacji terenów zielonych,
- współpraca powiatem wołomińskim, wspólne problemowe  posiedzenia,
-  współpraca z dyrekcjami dróg w zakresie rozwiązań komunikacyjnych 

zwiększających bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Okręg Wyborczy Nr 1

4. Mirosław 
Popiński
49 lat, żonaty, dwoje dzieci, miesz-
kaniec Starych Grabi. Przedsię-
biorca – lakiernictwo samochodo-
we. Jako radny będzie zabiegał 
o skanalizowanie swojej wsi, zadba 
o budowę chodnika do Duczek, 
ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci uczęszczających do szko-
ły. Organizacja zajęć pozalekcyj-
nych młodzieży szkolnej w Grabiu 
Starym. Człowiek uczynny, komu-
nikatywny i otwarty na problemy 
ludzi. Właściwy przedstawiciel wsi 
w Radzie Miejskiej w Wołominie..

Okręg Wyborczy Nr 1
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4. Natalia Zalewska
mieszkanka Wołomina. Jako radna 
miejska chciałabym się przyczynić 
do budowy nowych ścieżek rowe-
rowych, aby Nasze miasto było 
lepiej skomunikowane i połączone  
z sąsiednimi Gminami a mieszkańcy 
mieli możliwość wszędzie dotrzeć 
na rowerze. Również jako priory-
tet stawiam sobie poprawę jakości 
wołomińskich chodników i dróg 
oraz otwarcie psich parków zabaw.

Okręg Wyborczy Nr 2

6. Marzena 
Niemyjska
Jestem koordynatorem z długo-
letnim doświadczeniem pracy me-
rytorycznej w zakresie likwidacji 
szkód osobowych w Departamen-
cie Likwidacji Szkód. W obsza-
rze mojej odpowiedzialności zaj-
muję się zarówno zarządzaniem 
pracownikami jak i wdrażaniem 
nowych rozwiązań w nadzorowa-
nych przez mnie procesach. Moją 
pasją jest rozwijanie pracowni-
ków i współpraca z nimi, a także 
poszukiwanie nowych rozwią-
zań, wynikających ze zmieniają-
cego się prawa i orzecznictwa. Moim celem jest pogłębianie wiedzy
merytorycznej, a także kontynuowanie zaangażowania w nowe pro-
jekty, dotyczące zmiany metodologi i szacowania szkód osobowych.

Okręg Wyborczy Nr 2

3. Maciej  
Krzysztof Łoś 
Będąc radnym w tej kadencji zaj-
muję się sprawami związanymi  
z gospodarką, oświatą, kulturą, 
sportem i bezpieczeństwem. Je-
stem też przedstawicielem Rady 
Miejskiej w społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, gdzie mam ogrom-
ną przyjemność współpracować  
z przedstawicielami Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Przedsiębiorstwa 
Komunalnego, Policji i Burmistrza. 
Zawodowo pracuję w TVP w War-
szawie przy ulicy Woronicza 17 
jako pracownik techniczny podczas 
produkcji programów telewizyjnych 
jak też oprowadzam wycieczki po telewizji. Żona Magdalena jest nauczy-
cielką klas 1-3 w Zespole szkół nr 4 w Wołominie. 

Okręg Wyborczy Nr 2
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3. Ewa Agata Maj
4. Wacław Panek

5. Grzegorz Kisielewski
6. Barbara Kotkiewicz

7. Magdalena Maria Wojakowska

3. Barbara Lęcka
4. Rafał Szulkowski
5. Dariusz Kulbicki

6. Ewa Filaber
7. Paula Ciszkowska

Okręg Wyborczy Nr 3 Okręg Wyborczy Nr 4
Liderzy okręgu Liderzy okręgu

1. Adam Bereda
Przewodniczący Komisji Eduka-
cji. Wiceprzewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej Związ-
ku Miast Polski. Radny Wołomina 
od dwóch kadencji. Radny I Mło-
dzieżowej Rady Miasta Wołomin. 
Sędzia piłkarski w Mazowieckim 
Związku Piłki Nożnej. Pracow-
nik prywatnej firmy produkcyjnej  
z branży wentylacyjnej.
Ukończył Wydział Instalacji Budow-
lanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszaw-
skiej. 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 Gospodar-
stwa Wiejskiego na kierunku Logi-
styka. Od najmłodszych lat zwią-
zany z szeroko pojętą aktywnością 
sportową. Zawodowo marketingo-
wiec, poruszający się w obrębie 
cyfrowych kampanii reklamowych 
z doświadczeniem w zarządza-
niu eventami. Jako radny, chce 
tworzyć alternatywy spędzania 
wolnego czasu dla mieszkańców,  
w formie niesztampowych wyda-
rzeń artystyczno-kulturowych.

2. Rafał Krzysztof 
Hołubicki
– lat 33, magister socjologii. Od wielu 
lat zdobywa doświadczenie w admini-
stracji publicznej zajmując stanowiska 
specjalistyczne i kierownicze. Pracował 
w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Agencji Rynku Rol-
nego a obecnie jest pracownikiem Biura 
Komunikacji Społecznej w Centrali Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. 
Zawsze aktywny społecznie. Współ-
pracował przy programie „Promyk dnia” 
skierowanym do dzieci z ubogich ob-
szarów 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 Or-
kiestrze 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.

1. Łukasz Ryszard 
Wojakowski
49 lat – Wołominiak, pochodzi ze zna-
nej, zasłużonej dla naszego regionu, 
wołomińskiej rodziny o wielopokolenio-
wych tradycjach muzycznych. Magister 
sztuki, ukończył wydział dyrygentury 
Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina 
w Warszawie. Absolwent Podyplomo-
wych Studiów Administracyjnych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Instruk-
tor Piłki Nożnej. Kompozytor i aranżer. 
Menedżer, dyrygent i twórca wielu for-
macji artystycznych. Prywatnie mąż  
i ojciec dorosłej już dwójki dzieci.
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MZO – gdzie i w czym tkwi zło?

Grzegorz Lipski

Pierwsza część materiału poświęconego MZO informowała o paśmie skandali, niepowodzeń 
i strat na etapach zmian zakresu działania, przekształcania zakładu w spółkę i rozliczenia 
się z wykonawcą instalacji MBP bez przeprowadzenia obowiązkowego rozruchu. Po pozy-
skaniu wymaganych pozwoleń oraz instrukcji MZO sp. z o.o. wbrew protestom mieszkań-
ców, a przyzwoleniem władz wykonawczych gminy przystąpiło do składowania odpadów.  
Na samym wstępie należy stwierdzić – nie ma nieszkodliwych odpadów nawet przetworzone 
emitują uciążliwości.

Czym jest stabilizat, 
co jest składowane  

i fruwa nad  
składowiskiem

Wbrew oczekiwaniom 
nie wyjaśniają tego badania 
ujawnione radnym po zimo-
wej awanturze i pierwszym  
z prokuratorskich postępo-
wań (wznowione toczy się 
nadal). Z teorii dowiadujemy 
się, że stabilizatem jest odpad 
poddany procesowi, w wyni-
ku którego powstaje produkt 
o specyficznych właściwo-
ściach. Obok zredukowania 
masy, po wielostopniowym 
przetworzeniu ograniczone są 
w nim procesy gnilne. Jednak-
że podczas składowania nadal 
produkuje gaz składowisko-
wy w ilościach zależnych od 
jego składu i parametrów. 
Biosuszenie tym się różni od 
biostabilizacji tym, że finalnie 
otrzymuje się produkt o in-
nych parametrach. Jego celem 
jest produkcja paliwa alterna-
tywnego. Wyselekcjonowane 
tą drogą frakcje energetyczne 
o cieple spalania przekracza-
jącym 6 MJ/kg niedopuszczo-
ne są do składowania. 

Aby stwierdzić co trafia na 
składowisko w Starych Lipi-
nach przywieziony „stabili-
zat” winien być poddany peł-
nym badaniom. Nie ma sensu 
wydawać pieniędzy na bada-
nia, których negatywny wynik 
jest przesądzony - TAK WŁA-
ŚNIE JEST. Obok zawartości 
suchej masy analiza zawierać 
musi, poziom ogólny węgla 
organicznego (TOC), stra-
tę przy prażeniu (LOI), cie-
pło spalania oraz wskaźnik 
stopnia stabilizacji (AT4). 
Zakres takich badań zawiera 
przykładowe sprawozdanie 
SB/101087/01/2014 dotyczą-
ce odpadów składowanych na 
innym ze składowisk.

MZO sp. z o.o. w Wołomi-
nie ich nie pokazał ponieważ, 
albo nimi nie dysponuje, albo 
dopuszczalne parametry są 
przekroczone.

Zaniechanie badań tym za-
kresie zarówno w MPO War-
szawa jak i w MZO sp. z o.o. 
Wołomin nie powinny dziwić. 
Z analiz rynku usług przetwa-
rzania odpadów wynika, iż 
nawet instalacje przygotowa-
ne do biostabilizacji lepiej od 
MPO żądanych parametrów 
nie osiągają. Na pierwszy rzut 
oka w składzie składowanych 
odpadów zauważyć można 
znaczną ilość tworzyw sztucz-
nych. Ciepło spalania takiej 
mieszanki niewątpliwie prze-
kracza dopuszczalną wartość. 

Samo biotermicznie osu-
szenie odpadu pozbawia go 
nadmiaru wilgoci i obni-
ża przetwarzającemu koszt 
przekazania do składowania, 
jednakże procesy emitujące 
odory trwają nadal. Z chwilą 
zawilgocenia oraz wzrostu 
temperatury znacznie się in-
tensyfikują. Z tym właśnie 
mamy do czynienia i to odczu-
wają mieszkańcy naszej gmi-
ny. Tak przetworzony odpad, 
nie może nie emitować zło-
wonnych zapachów, a i trans-
port z miejsca na miejsce ich 
nie przewieje. Perfumowanie 
przy użyciu przemysłowego 
deozodoryzatora odorowych 
uciążliwości trwale nie usu-
wa. Takim rozwiązaniem ma-
jącym ratować cuchnącą at-
mosferę wokół wołomińskiej 
spółki, podnoszone są koszty 

i generowane straty. Tak czy 
inaczej, zapłaci za nie odbior-
ca usług albo mieszkaniec. 
Stratom, zarządowi i nadzor-
com poświęcona będzie na-
stępna, zapewne najciekawsza 
część mojej publikacji.

Stabilizat o określonych  
w rozporządzeniu parametrach 
kwalifikuje się do obniżenia 
opłaty składowiskowej do ¼ 
stawki podstawowej. Przedsię-
biorca składujący odpady stara 
się obniżać koszty swojej dzia-
łalności, a jeśli tego nie robi,  
w sposób oczywisty potwier-
dza, że wykazanie się nimi 
leży poza jego zasięgiem. 

Reasumując, składowanie  
w Starych Lipinach nie obej-
muje tegoż najlepszego  
z dostępnych w regionie, bez-
wonnego i nieszkodliwego 
stabilizatu. Mówiąc to prezes 
Kubała dalekim łukiem minął 
się z prawdą. Odbiera odwod-
niony w procesie przetwarza-
nia produkt o niejednoznacz-
nym składzie i parametrach 
dalekich od stabilizatu. Wy-
niki ujawnionych przez MZO 
sp. z o.o. badań zawierają wy-
łącznie wskaźniki odnoszące 
się do podstawowych kryte-
riów odpadów dopuszczonych 
do składowania na składo-
wisku odpadów obojętnych, 
takich jak poziom zawartości 
metali, pierwiastków i ich 
związków oraz suchej masy.

Zagrożenia, o których 
mało kto wie, pisze  

i się wypowiada
Obok odorów składowisko 

rozsiewa wokół mikroorgani-
zmy i drobnoustroje.

Wdychanie fragmentów 
strzępek grzybów może powo-
dować rozregulowanie mecha-
nizmów immunologicznych 
i neurologicznych. Ponadto 
grzyby wytwarzają bardzo 
toksyczne substancje określa-
ne jako mykotoksyny. Mogą 
one oddziaływać mutagennie, 
neurotoksycznie i nefrotok-
sycznie. Powodują obniżenie 
krzepliwości krwi, spadek od-
porności, złe funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego oraz 
złe samopoczucie. 

W bioaerozolach wokół skład 
owisk komunalnych wykrywa 
się liczne wirusy (np. ospy, 
grypy, wywołujące infekcje 
oczu i skóry), a także pierwot-
niaki powodujące alergie.

Mikrobiologiczne zanie-
czyszczenia powietrza pro-
mieniowcami, bakteriami 
psychrofilnymi, bakteriami, 
gronkowcami oraz grzyba-
mi odnotowuje się zwłaszcza  
w strefie czynnej składowiska. 

Składowiska odpadów jako 
emitory drobnoustrojów do 
powietrza atmosferycznego 
przyczyniają się do występo-
wania chorobotwórczych obja-
wów przewodu pokarmowego. 

Większość badań, mających 
określić wpływ składowisk 
odpadów komunalnych na 
środowisko, koncentrowała 
się dotychczas głównie na 
emisji związków chemicz-
nych i odorów, o innych „za-
pominano”.

Odorom winne  
jest odgazowanie? 

– Próżne to gadanie!!!

Od kilku tygodni w przestrze-
ni publicznej pojawiają się 
informacje o innym źródłach 
odorowych uciążliwości. Mają 
to być instalacje odgazowania 
kwatery A (zrekultywowa-
na po 2006 r.) i B (zamknięta  
w 2016 r.). Teza gminnego 
kierownika zespołu ds. nad-
zoru właścicielskiego mówiła 
o tym, iż źródłem jest kwa-
tera B. Szybko legła gruzem  
i wycofano się z niej chyłkiem. 
Urzędnik nie wiedział, albo za-
pomniał, że w ubiegłym roku 
wykonano na kwaterze nową 
instalację odgazowania. Po-
zostało więc uciążliwościami 
obciążyć tą starą i zrekulty-
wowaną. Według słów prezesa 
Kubały osiadanie tej kwatery 
dochodzące miejscami do me-
tra miało uszkodzić rurociągi. 
Jak wiemy osiadanie proce-
sem ciagłym, nie może z dnia 
na dzień i tygodnia na tydzień 
uszkodzić całej instalacji odga-
zowania, a zgodnie z wytycz-
nymi i instrukcją prowadze-
nia składowisk emisja gazów 
składowiskowych oraz insta-
lacja odgazowania muszą być 
monitorowana raz na miesiąc. 
Jeśli nawet tak jest, był czas 
oraz możliwości reagowania 
na zaobserwowane zmiany  
w szkodliwych emisjach. Ale 
i z tą teorią prezesa MZO roz-
prawi się każdy kto sięgnie 
po ekspertyzę dotyczącą tej 
kwatery. Zamieszczona jest na 
stronie internetowej urzędu, 
a czytamy w niej „W wyniku 
składowania masy odpadów 
komunalnych odnotowano 
nieznaczne osiadanie na repe-
rze Rp2z. Na pozostałych re-
perach odnotowano niewielkie 
wypiętrzenia, ale może to być 
spowodowane błędem przyję-
tej metodyki pomiaru. Pomiar 
osiadania na punktach kontro-
lnych nie wykazuje istotnych 
zmian wysokości – co świad-
czy o ich stabilności.” 

Oczywiście nie można wy-
kluczyć wydobywania się/ulat-
niania gazu składowiskowego 
w następstwie braku konser-
wacji instalacji i urządzeń. 

Panie prezesie i kierowni-
ku, ludzkimi niedociągnię-
ciami nie zawsze uda się 
obciążyć naturę, szczególnie 
wtedy, gdy istnieje dostęp do 
udokumentowanych źródeł.

cdn.

część II

fot.: Wieści Podwarszawskie – 14 sierpnia 2018 nr 33 (1409) – MZO na minusie.
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Pragnę zaprezentować Mieszkańcom naszego Miasta program, który będzie odpowiedzią na wieloletnie odstępowanie 
od istotnych problemów, lub po prostu braku jakiejkolwiek wizji i konsekwentnego kierunku działań.

Osobiście widzę wiele rzeczy, które trzeba zmienić, lub których proces reali-
zacji, należy w końcu zacząć.

1. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego
Niestety od prawie 30-stu lat, żadnej ekipie się to nie udało i w ten sposób 

zostaliśmy inwestycyjną czarną dziurą. Bez uchwalenia tego dokumentu i wy-
tyczenia np. stref przemysłowych, rekreacyjnych, mieszkaniowych, możemy 
się pożegnać z poważnymi inwestorami. Wszystkie obietnice wyborcze są bez 
pokrycia, gdyż jedyne, w co możemy zainwestować to np. huśtawki, pomalowa-
nie kilku ścian i posadzenie kwiatków. Ja chcę więcej!!! Będzie mnóstwo pracy,  
ale to w końcu trzeba zrobić!!!

2. Budujemy nowe centrum miasta
Brak długoterminowego planowania, wieloletniej strategii urbanistycznej 

i doraźne, często dziwne decyzje(lub strach w ich podejmowaniu), kolejnych 
władz, doprowadziły do sytuacji, gdzie w dawnym centrum miasta zanikł ruch. 
Pada handel i usługi przez co miasto nie czerpie zysków. Nie można normalnie 
wejść na dworzec kolejowy (właściwie jaki dworzec?). 

To obraz, który zmienię. Musimy przywrócić należną rolę Centrum Miasta. 
Otworzymy się na inwestycje publiczno prywatne. Do centrum musi wrócić 
życie, aby nasi lokalni przedsiębiorcy, mięli realne szanse, na rywalizację z nie-
wiele dającymi miastu gigantami. 

3. Zmiana wizerunku Miasta
W wymiarze medialnym - Jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz, w mediach, 

przez biznes. Jaki przekaz dostają inwestorzy? Czy łatwo załatwia się u nas 
sprawy administracyjne itd.

Druga sprawa, to architektoniczna i reklamowa szpetota, brak zieleni w mie-
ście, itp. Zatrudnimy fachowców, aby zaaranżowali nasze miasto tak, by zieleń  
i sztuka były naturalnym elementem krajobrazu. Wołomin musi być ładny i czysty.

4. Infrastruktura miejska
Przede wszystkim, planuję restrukturyzację zakładów i spółek miejskich. 

Musimy tu dokonać głębokich zmian systemowych, w celu koordynacji dzia-
łań, oszczędności i racjonalizacji finansowej. Zlikwiduję złą manierę i zwyczaj 
powoływania na wysokie stanowiska „politycznych czap”. Kierować mają w nich 
branżowi specjaliści. Wprowadzimy przejrzystsze procedury naboru kadr. 

Uporządkuję sprawy organizacji ruchu drogowego. Musimy zacząć budować 
nowe drogi. Obwodnica północna, południowa i wschodnia. Droga wzdłuż to-
rów kolejowych. Będę walczył o drogę 634 i 635.

5. Sport , Rekreacja, Kultura.
Skoro jesteśmy uważani za sypialnię Warszawy, to musimy zabezpieczyć 

mieszkańcom godne warunki wypoczynku, samorealizacji i uczestniczenia  
w tworzeniu kultury i sztuki. Najwyższy czas, by pomyśleć o budowie i roz-
budowie obiektów sportowych i kulturalnych. Musimy uporządkować sport 
szkolny tworząc UKS. Stworzymy nową strategię rozwoju sportu oraz kultury. 

6. Oświata 
Planuje zlikwidować ZEAS i przekształcić w Wydział Oświaty, którego rolą bę-

dzie tworzenie zdrowej rywalizacji między szkołami, na różnych płaszczyznach.  
Szkoła musi wyławiać talenty, więc ogromny nacisk położymy na zajęcia dodat-
kowe. Dużo więcej autonomii dla dyrekcji szkół, pod względem organizacyjnym 
jak i finansowym.

7. Ekologia
Zrobię wszystko, aby rozwiązać problem wysypiska i stopniowo je wygasić, 

zastępując składowanie nowocześniejszymi rozwiązaniami. Zlikwiduję zbędny 
oraz kosztowny transportu odpadów. W większym stopniu zajmę się czystością 
w lasach, ograniczaniem szkodliwych emisji do powietrza, wody i gleby. Musi-
my zacząć rozwiązywać problemy melioracji i irygacji sołectw.

Czy dotychczasowe działania kolejnych władz, były satysfakcjonujące?  
Czy nasze Miasto i Gmina, są odzwierciedleniem naszych ambicji i potrzeb? 
Czy wiarygodność rządzących naszą małą Ojczyzną, jest tak krystaliczna,  
aby zaufać im po raz kolejny?

Sami Państwo podejmiecie decyzję przy urnach.
Jestem zdeterminowany, aby pchnąć kule inwestycji i zmian do przodu.
Jesteśmy realną szansą dla Miasta.

Łukasz Wojakowski

Siódemka Wojakowskiego
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