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Legiony to żołnier-
ska nuta, Legiony 
to straceńców los, 
Legiony to rycerska 
buta, Legiony to ofiar-
ny stos. My, Pierwsza 
Brygada, Strzelecka 
gromada, 

Na stos rzuciliśmy 
Swój życia los, Na 
stos, na stos!

Jemu zawdzięczamy niepodległość

Katarzyna 
Dunin-Wąsowicz – Wołomin

Kandydatka do sejmiku
z Prawicy Rzeczypospolitej

Głosujcie Państwo 
na kandydatów 

SKW PRAWICY!

W listopadzie 1918 roku, Polska po 123 latach zaborów zaczęła powracać  
na polityczną mapę Europy i Świata. Naród rusyfikowany i germanizowany 
przez ponad wiek odzyskał własne państwo. Był to wielki sukces narodu pol-
skiego żyjącego od dziesiątek lat pod trzema zaborami z których największym 
był zabór rosyjski. Zprzyjające okoliczności militarno-polityczne i właśnie  
w tym czasie opatrzność dała Polsce wybitnego człowieka Józefa Piłsudskie-
go, którego inicjały JP I do dziś pozostały w sercach Narodu Polskiego.

10 listopada 1918 roku, dzień przed podpisaniem rozejmu w Compiegne 
pod Paryżem i końcem I wojny światowej, do Warszawy powraca Józef Pił-
sudski, komendant I Brygady Legionów, internowany od lipca 1917 roku 
przez Niemców w Magdeburgu. Jedenastego listopada otrzymuje z rąk Rady 
Regencyjnej naczelne dowództwo Wojska Polskiego, zaś 14 listopada ta sama 
Rada powierza mu pełnię władzy państwowej. 16 listopada Józef Piłsudski 
ogłasza na arenie międzynarodowej odrodzenie wolnej Rzeczypospolitej. 16 
stycznia 1919 roku, dzięki wsparciu Marszałka na czele rządu staje Ignacy 
Paderewski. 19 marca 1919 roku, Piłsudski otrzymuje nominację na stopień 
Pierwszego Marszałka Polski.

O nasze granice w Wersalu walczyli i mają równie olbrzymie zasługi poza 
Józefem Piłsudskim wybitni Polacy: Ignacy Jan Paderewski, sławny muzyk 
i dyplomata oraz Roman Dmowski. Niestety, nie wszystko po odzyskaniu 
niepodległości układało się dobrze. Polskę czekały już za niespełna dwa lata 
kolejne heroiczne wyzwania w obronie swojej suwerenności. Wolna i nie-
podległa Polska była dla bolszewików przeszkodą w połączeniu swojej zwy-
cięskiej rewolucji z rewolucją niemiecką. Polskę należało zatem pokonać.  
W roku 1920 na przedpolach warszawskich Marszałek Józef Piłsudski po-
nownie uchronił ojczyznę przed kolejną utratą niepodległości. To co dzia-
ło się w Polsce w kolejnych latach pełne było nadal ogromnych niebezpie-
czeństw. Po wydarzeniach majowych i zagrożeniu kolejnej utraty wolności 
Marszałek zmuszony był zbrojnie interweniować, czego konsekwencją była 
śmierć kilkuset Polaków. 

Tak w Sejmie 29 maja 1926 roku o tych tragicznym okresie mówił Mar-
szałek. „W rozkazie moim do wojska powiedziałem, że wziąwszy państwo 
słabe i ledwie dyszące – oddaliśmy obywatelom odrodzone i zdolne do życia. 
Cóżyście z tym państwem uczynili? Uczyniliście zeń pośmiewisko! Moim 
programem jest zmniejszenie łajdactw i utorowanie drogi uczciwości. Cze-
kam, a zapewniam panów, ze się nie zmienię. Trzeba przejść ponad partyjne 
interesy, dać oddech państwu i elektowi. Elekt musi posiadać honor ponad 
chęć zarobienia kilkudziesięciu groszy. Jeżeli chodzi o mnie, to powtarzam 
raz jeszcze, że się nie zmienię. Będę ścigał złodziei !”

Od tamtego wystąpienia Józefa Piłsudskiego minęło 84 lata, a w Polsce jak-
by czas się zatrzymał.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wołomin 
Zbliżające się wybory samorządowe 21 listopa-
da 2010 roku do trzech szczebli samorządowych 
sejmików, powiatów, miast i gmin pozwolą Pań-
stwu po raz kolejny w niepodległej Polsce wy-
brać swoich przedstawicieli na radnych, burmi-
strzów i starostów. W pełni swobodny wybór to 
najwyższy akt demokracji wywalczony przez po-
kolenia naszych rodaków po kilkudziesięciolet-
nich rządach władzy komunistycznej. 

Wybór Państwa nie ogranicza się 
tylko do osoby burmistrza, który już 
od 12 lat z wątpliwym skutkiem rzą-
dzi miastem Wołomin. Dwanaście 
lat to również dwanaście budżetów 
miasta, czyli grubo ponad miliard 
złotych. Patrząc na Wołomin należy 
zadać sobie pytanie gdzie ulokowano 
ten ogrom pieniędzy? Nie widać ich 
w obietnicach wyborczych obecne-
go burmistrza, nie widać ich zbytnio  
w naprędce kontynuowanych wybor-
czych inwestycjach, które dziwnym 
trafem są otwierane w okresie tuż 
przedwyborczym. Jest to swoisty te-
atralny wysyp dokonań, gdzie raz na 
cztery lata rządzący wszystko obie-
cują i z zapałem przecinają wstęgi. 

Ktoś powie, ale w Wołominie się 
przecież robi drogi, czy park przy  
ul. Moniuszki – tak to prawda, ale za-
pominamy o tym, by wydać miliardo-
wą górę pieniędzy to w końcu coś trze-
ba robić nawet jakby się nie chciało. 
Tu również należy postawić pytanie,  
a co robiła władza przez 12 lat? Ktoś  
z przekąsem powiedział „gdyby wy-
bory odbywały się co rok, to Woło-
min kwitłby jak bez w maju”. Wy-
starczy przejechać się do okolicznych 
miast by przekonać się, że jesteśmy 
w tyle, nawet za rodzimą Kobyłką, 
choćby w wykorzystywaniu pozabu-
dżetowych funduszy. 

Dokończenie na str. 2 i 3

Kandydat na Radnego...
Rozum podpowiada,  

iż winien być to człowiek 
światły i kompetentny, 

gdyż będzie uczestniczył w 
ustanawianiu uchwał, od 

których zależy komfort życia 
mieszkańców. 

Eugeniusz Dembiński
kandydat do Rady Miejksiej
okręg nr 3, lista nr 27, poz. 1

Miło mi poinformować  
o przygotowaniach do kolejnej 
edycji wręczania wyróżnień 
„Anioł Stróż Ziemi Wołomiń-
skiej” wybitnym osobom za-
służonym dla naszego Regionu 
oraz dla całej Ojczyzny. Dzięku-
ję wszystkim za dotychczasową 
życzliwość.

Jan Tokarski 
kandydat do Rady Miejksiej

okręg nr 2, lista nr 27, poz. 1

Lech Tomaszewski
Kandydat do Rady Miejskiej

SKW Prawicy
okręg nr 4, lista nr 27, miejsce nr 1

Krzysztof Radomski
Kandydat do Rady Miejskiej

SKW Prawicy
okręg nr 1, lista nr 27, miejsce nr 1

Katarzyna Zych – Kobyłka
Kandydatka do Rady Powiatu

SKW Prawicy
okręg nr 4, lista nr 23, miejsce nr 1

Kazimierz Andrzej Zych
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Pytań do obecnie rządzących jest 
znacznie więcej. Nie tylko, na co zo-
stało wydanych dwanaście budżetów. 
Tak naprawdę mieszkańcy, współ-
właściciele i wyborcy Wołomina nie 
mogą dowiedzieć się, jakie jest kon-
kretne, faktyczne zadłużenie miasta 
w milionach złotych i czy podobnie 
jak w kraju, spłacać będą go kolejne 
pokolenia, a Wołomin czeka stagna-
cja inwestycyjna?

Czekanie kilkanaście 
miesięcy na warunki 
zabudowy

 Należy także pamiętać, że w Wo-
łominie przy małym zaangażowaniu 
władz upadły już ostatnie większe 
zakłady pracy. Brak przestrzenne-
go planu zagospodarowania miasta 
skutecznie blokuje wszelki rozwój 
inwestycyjny, tak przemysłowy jak 
i mieszkaniowy. By wybudować na 
własnej działce choćby altanę na 
fundamencie należy czekać kilkana-
ście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy 
na wydanie warunków zabudo-
wy, nie licząc wielokrotnych wizyt  
w urzędzie, tracąc czas na jałowe 
dyskusje w części z niekompetent-
nymi pracownikami, gdyż ci zdolni 
dawno odeszli z urzędu. Jak można 
mówić przez ostatnie 8 lat o rozwoju 
Wołomina skoro obiecywany w kam-
panii wyborczej za każdym razem 
plan jest zaniedbywany. 

Skutkiem tego jest hamowanie 
inwestycji strategicznych dla mia-
sta poprzez dalsze odstraszanie 
wszystkich inwestorów, którzy bez 

powodzenia oczekują na niezbędne 
dokumenty umożliwiające inwesto-
wanie. Musi to budzić uzasadniony 
niepokój o przyszłość pracy i ży-
cia w Wołominie. Warto tu zwrócić 
uwagę na ogromny teren prywatny 
po upadłych Zakładach Stolarki Bu-
dowlanej. Przez wiele lat umarzane 
przez władze miasta podatki, w ża-
den sposób nie przedłożyły się na 
ich uratowanie. Miasto, a właściwie 

burmistrz z Radą znając sytuację 
tego olbrzymiego niegdyś zakładu - 
moim zdaniem winni po jego upad-
ku stanowczo wykupić ten olbrzymi 
teren, przekształcić i zaoferować go 
inwestorom. Brak takiej decyzji to 
kolosalny błąd i nieudolność per-
spektywicznego myślenia oraz utra-
ta olbrzymiego zysku dla miejskiej 
kasy. Dzisiaj skoro ten teren jest 
w posiadaniu prywatnych właścicie-
li, to niezwłocznie należy umożliwić 
tam inwestowanie, by miastu przy-
nosiło to wymierne korzyści. Przy 
wzrastającym bezrobociu właściwie 
każde rzeczowe inwestycje są miastu 
pomocne, toteż należy tworzyć dla 
nich warunki preferencyjne zachęca-
jące do ich realizacji. 
Stajemy się miastem 
prowincjonalnym

Wiemy, co znaczy praca w miejscu 
zamieszkania, to nie tylko wszelkie 
oszczędności, to nade wszystko do-
datkowy bezcenny czas dla rodziny, 
która po ostatnich przemianach 
cierpi najwięcej. Wołomińska mło-
dzież kształcona w naszych szkołach 
po ukończeniu studiów w większości 

Głosujcie Państwo na kandydatów SKW PRAWICY!
winna mieć motywacje by tu powró-
cić i wiązać swoje życie z Wołomi-
nem, lecz rzeczywistość jest inna. 
Widać to gołym okiem, stajemy się 
miastem bez przyszłości, prowin-
cjonalnym zaściankiem olbrzymiej 
Warszawy, bez konkretnego do niej 
dojazdu. 

Szanowni Państwo,  jeżeli po raz 
kolejny w nadchodzących wyborach 
któryś z kandydatów będzie fantazjo-

wał Państwu o „szybkim połączeniu 
drogowym z Warszawą” natychmiast 
go zignorujcie. Na to hasło wyborcze 
przez ostatnie dwie kadencje nabra-
no nas wszystkich, a głównie tych 
stojących codziennie po kilka godzin 
w korkach, by najpierw dojechać do 
pracy, a po 8-10 godzinach w kolej-
nych korkach „mile i przyjemnie”  

z niej powrócić. Mam nadzieję, że nie 
zapomnieliście Państwo tych słów 
wybranej przez Was obecnej władzy 
miasta i powiatu. Faktu beznadziej-
ności takiego stanu nie zmienią ani 
uściski dłoni, ani szkoła piaru u Ty-
mochowicza, czy kolorowe świersz-
czyki wydawane za nasze pieniądze 
wychwalające burmistrza z 14 fotka-
mi w jednym numerze, opracowywa-
ne prawdopodobnie w ramach godzin 
pracy przez urzędników miasta pod-
ległych bezpośrednio burmistrzowi. 
I tu należy zadać pytanie ile kosz-
towało nas wszystkich wydawanie 
Wspólnego Wołomina przez ostatnie 
dwie kadencje, czy może być to za-
wrotna kwota przekraczająca milion 
złotych? Tu potrzebne są konkretne 
działania. Wszyscy mamy jeszcze  
w pamięci to, co nam obiecywał 
obecny burmistrz czy starosta – się-
gnijmy po ich ulotki wyborcze, po-
równajmy i sami osądźmy jaki jest 
bilans realizacji programów wybor-
czych władz Wołomina i powiatu

Niedotrzymywanie 
słowa

W pracy urzędnika rangi burmistrza 
czy starosty wymaga się wiarygod-
ności, skuteczności i dotrzymywania 
słowa, co w przypadku Wołomina 
jest tylko zwykłym sloganem. 

Na potępienie zasługuje niedo-
trzymanie słowa w sprawie budowy 
domu komunalnego zatwierdzonego 
stosownymi uchwałami Rady Mia-
sta, kiedy to mieszkania dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców 
poszły w połowie pod młotek przetar-
gowy na wolnym rynku. Podobnie 
rzecz się miała z remontem Szkoły 

Nr 1 dawnej Jedynki, tu również za-
chowano się podobnie  przenosząc 
szkołę także uchwałą  Rady Miasta 
na czas remontu do Szkoły nr 4. Jak 
wiemy Jedynka nigdy nie powróci-
ła na swoje miejsce. Jej likwidacja 
została ostatecznie „przyklepana” 
przez Radę Miasta. W ten sposób 
potraktowano dzieci i ich rodziców, 
którzy powołali Komitet Ratowania 
Jedynki. Głos mieszkańców w ogóle 
nie był brany pod uwagę, podobnie 
jak w wielu innych sprawach. 

Dzisiaj w Jedynce mieszczą się 
szmateksy, solaria i  butiki, zaś do 
Miejskiej Biblioteki trzeba się wspi-
nać na piętro. W miejscu gdzie mie-
ściła się sala gimnastyczna i boisko 
zrobiono olbrzymi betonowy par-
king. 

Wchodząc niedawno z sentymen-
tem do tego gmachu mojej szkoły 
lat dzieciństwa, miałem wraże-
nie ze słyszę dzwonek lekcyjny,  
a z sal za chwilę wybiegną dzieci, 
a za nimi wyjdą nauczyciele – elita 
wołomińskich pedagogów. To zosta-
ło brutalnie przerwane wbrew woli 
Wołominiaków. Zapewne z jednym 
sukcesem przejdzie do historii obec-
ny burmistrz i Rada Miasta, będzie-
my ich kojarzyć jako tych, za których 
kadencji zlikwidowano „Jedynkę”. 
Podobnie było z zamknięciem miej-
skiego basenu przy ul. Mariańskiej, 
pod pretekstem złego stanu tech-
nicznego, zagrożenia bakteriami 
(fontanna miejska to oaza czystości)  
w okresie wyjątkowego roku upałów 
pozbawiono mieszkańców, rehabi-
litantów, a szczególnie dzieci z jego 
korzystania, by po kilku miesiącach 
podjąć próbę wystawienia basenu na 

Dokończenie ze str. 1

NIESPEŁNIONE OBIETNICE

NIESPEŁNIONE OBIETNICE

Ulotka Jerzego Mikulskiego z poprzedniej kampanii wyborczej, pełna niespełnionych obietnic.

Na drodze E634 niestety nic się nie zmieniło. Podobnie z kolejnymi obietnicami sprzed 4 lat  
– dziś nadal pozostają tylko obietnicami. (Ulotka Jerzego Mikulskiego z poprzedniej kampanii.)

Na parku do ekstramalnej jazdy rowerowej, który wybudował dla mieszkańców Jerzy 
Mikulski, dziś rośnie trawa. Czy nie możnabyło przeprowadzić konsultacji i dokładnie po-
znać potrzeby mieszkańców? Po co wydawać pieniądze na obiekty, z których mało kto 
korzysta?
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kilkudziesięcioletni wynajem. Nale-
ży zapamiętać tu o zaakceptowaniu 
decyzji zamknięcia basenu przez 
radnych Rady Miasta związanych 
z burmistrzem, którzy w śmieszny 
sposób motywowali jego likwidację, 

uzasadniając tym, że władza wie, 
co robi. Takie słowa wypowiedział 
nie kto inny jak radny – sporto-
wiec zawodowy – członek Komisji 
Sportu. Sam wiceburmistrz mówił,  
że on z dziećmi korzysta z basenu na 
„Warszawiance” i nie musi wcale tu 
w Wołominie, to widzieli i słysze-
li mieszkańcy na TVP 3. Dodajmy,  
że w tzw. sprawie basenu, przygoto-
wana została uchwała Rady Miasta na 
wynajem tego obiektu na kilkadzie-
siąt lat, która na skutek protestów,  
radnych opozycji i mieszkańców 

wycofana została z porządku obrad. 
Widać okres wyborczy o tym zdecy-
dował. Obecna wyprzedaż gruntów 
miejskich jest wyjątkowo skuteczna, 
pisała o tym prasa lokalna jak i krajo-
wa. Miasto za wyjątkowo atrakcyjne 

ceny pozbywa się ciekawych i intrat-
nych terenów, chociażby słynna kilku 
hektarowa nieruchomość przy ulicy 
Asnyka poszła pod młotek jako teren 
nieuzbrojony, by w dwa lata ją uzbro-
ić włącznie z miejskim ciepłem. Kto 
na tym zyskał? 

Szanowni Państwo, w imię budo-
wania dobrej przyszłości Naszemu 
Miastu potrzeba pilnych zmian tak 
w zarządzaniu jak i kadrze kierow-
niczej. Wołomin jako stolica powiatu 
na to zasługuje. 

Kandydując na zaszczytną funkcję 

burmistrza miasta Wołomin z Sa-
morządowego Komitetu Wyborcze-
go Prawicy, rozważałem co należy 
zrobić, by zmienić Wołomin, jakie 
należy podjąć wysiłki by zwalczyć 
najważniejsze problemy, zmniej-

szyć bezrobocie, wspomagać rozwój  
i wreszcie zachęcić młodych do pra-
cy dla Wołomina „Naszego Wspólne-
go Dobra”.

Program opracowałem pod kątem 
dużego miasta – stolicy powiatu ja-
kim jest Wołomin. Nie da się tego  
w pełni zrobić bez współpracy  
z sąsiednimi miastami i gminami,  
a tego właśnie brakowało przez ostat-
nie osiem lat sprawowania władzy  
w Wołominie. 

We wspólnym gronie osób z całego 
powiatu z SKW PRAWICY opraco-

waliśmy PROGRAM ROZWOJU 
NASZEGO MIASTA. Jesteśmy 
ludźmi z różnych środowisk, którzy 
nie obiecują bez pokrycia przysło-
wiowych „gruszek na wierzbie”, ale 
chcemy uczciwie realizować nasze 

wyborcze obietnice, za które już po 
roku z łatwością możecie nas Pań-
stwo  rozliczyć. 

Ci, z Państwa, co mnie znają, wie-
dzą że dotrzymuję słowa. To się 
nazywa wiarygodnością kandydata 
i sprawą honoru. Ja mam odwagę 
bronić polskich wartości chrześci-
jańskich i patriotycznych, nazywając 
oddawanie hołdu agresorom jako 
hańbę i zdradę polskiej racji sta-
nu. Nie będę udawał, że nic się nie 
stało. Pamiętacie Państwo protest  
w sprawie odsłonięcia pomnika ku 

czci bolszewików w Ossowie z moim 
udziałem. Nazywana przez liberalne 
i nieprzychylne narodowej sprawie 
media – „kilkuosobową grupką de-
monstrantów oszołomów”, ta garst-
ka jednak doprowadziła do tego, 

że ogromna machina władzy uległa  
i usunęła z pomnika sterczące, agre-
sywne bagnety i błędny historycznie 
fałszywy napis na granitowej tablicy 
pomnika. 

Decydenci, którzy wplątali naszą 
piękną historię Ziemi Ossowskiej  
w ten niepotrzebny konflikt, bez kon-
sultacji ze społeczeństwem do dziś 
chyba nie zdają sobie sprawy czyimi 
są rzecznikami. 

Mając na uwadze wiele kontro-
wersyjnych spraw, w tym opisanych 
powyżej, jak również podnoszonych 
na łamach mediów ogólnopolskich 
– by uchronić nas przed podobnymi 
nieprzewidywalnymi wydarzenia-
mi, dziś zwracam się do Państwa  
o poparcie mojej kandydatury na 
zaszczytną i odpowiedzialną funk-
cję burmistrza Wołomina. Zobowią-
zuje się, że jako burmistrz Naszego 
Miasta, będę dbał o sprawy wszyst-
kich mieszkańców bez dzielenia na 
tych z miasta i gminy jak to bywa-
ło dotychczas. Widzimy to wszyscy  
w realizowanych inwestycjach jakby 
dwu różnych dzielnic wołomińskiej 
aglomracji, z których ta wiejska jest 
mniej kochana, a przy tym niedoin-
westowana. 

Serdecznie pozdrawiam
Kazimierz Andrzej Zych

J. Mikulski obiecywał szybkie połączenie  drogowe z Warszawą – NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO! 
Na drodze 634 samochody nadal w żółwim tempie, jeden za drugim w oparach spalanej 
benzyny.

Prawdziwe spotkanie „na dnie”. Na 12 
lat rządów J. Mikulskiego największy 
jego sukces to budowa  kanalizacji  
w gminie. Niestety w innych miastach to 
już od dawna standard.

J. Mikulski obiecywał monitoring miejski – tymczasem 
na głównych ulicach miasta dochodzi do katów wan-
dalizmów. Dziś burmistrz żali się w gazetach, że nisz-
czone są jego materiały wyborcze – a gdzie skuteczny 
monitoring, który miał podnosić bezpieczeństwo?

Chodnik na ul. Kościelnej – to typowy przy-
kład sytuacji, w której po pracach w drodze, 
mieszkańcy czekają długo na pełne jej od-
tworzenie.

Parkingów nadal jak na lekarstwo. Potrzeba znana wszystkim mieszkańcom niestety 
uchodzi uwadze obecnych władz. Mieszkańcy parkują, gdzie tylko mogą. Fot. Prowizo-
ryczny parking nieopodal targowiska miejskiego – róg. ulic Traugutta i Matejki.

Stara pływalnia nie czynna od stycznia br. pomimo protestów mieszkańców. Obiekt popa-
da w ruinę a dzieci, młodzież, rehabilitanci i amatorzy pływania nie mają gdzie ćwiczyć.

Fontanna miejska, gdzie w ciepłe dni dzieci pluskają się w wodzie. Psy, koty i inna zwierzyna również mają do niej łatwy dostęp.

„CZYSTY WOŁOMIN”

Centrum Wołomina, ulica nieopodal targowiska miejskiego – czy ta i jej podobne ulice 
zostaną wyremontowane dopiero przed następnymi wyborami, czy jeszcze później? Dla-
czego budowy i remonty są tylko przed wyborami? Czy tym sposobem nadamy miastu 
pierwszej prędkości w rozwoju?

A tak wygląda nasza codzienność



4 Numer 1 (1), 16 listopada 2010GAZETA WOŁOMIŃSKA

Z powiatem wołomińskim jestem związana od najmłodszych lat. 
Postanowiłam kandydować do Rady Powiatu Wołomińskiego z li-
sty Stowarzyszenia Prawicy. Powody dla których zdecydowałam 
się na ten krok, są jednocześnie moimi hasłami w tegorocznej kam-
panii wyborczej, co naturalnie nawiązuje do mojego życiorysu.

1. Agata Jurczuk

3. Andrzej Gastoł4. Waldemar Szczęsny

5. Eugeniusz Murawski 6. Piotr Andrzejewski

7. Tomasz Banaszek8. Paulina Prawda

9. Stanisław Kocot 10. Janusz Michalski

SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY PRAWICY
Kandydaci Do Rady Powiatu Wołomińskiego – lista nr 23

Okręg nr 4
Zielonka – Kobyłka

2. Katarzyna Hanna Zych
Mieszkanka Kobyłki, lat 26, lekarz. Ukończyła Liceum Ogólnokształ-
cące w Wołominie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
– wydział wojskowo-lekarski kierunek lekarski. Uzyskała stopień woj-
skowy w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych – kurs 
ukończony z wyróżnieniem. Przewodnicząca Naukowego Koła Pedia-
trycznego. Członek Naukowego Koła Ginekologiczno-Położniczego. 
Autorka wielu prac naukowych. Obecnie doktorantka w Zakładzie Der-
matologii.

Mam 24 lata i od urodzenia mieszkam w Zielonce, wraz z Rodzi-
cami i piątką Rodzeństwa. Studiuję pedagogikę i swoją przyszłość 
wiążę z pracą z dziećmi. Bardzo ciekawi mnie ich rozwój oraz 
metody wychowania, zarówno te ówczesne jak i historyczne. Pry-
watnie marzę o odwiedzeniu kilku egzotycznych miejsc, założeniu 
Rodziny i wychowaniu własnych dzieci.

Urodzony w 1936 r. Wykształcenie średnie, od 1967 r. mieszkaniec Zielonki. Początek 
pracy zawodowej w Zakładach Geofizyki w Krakowie, następnie wieloletni pracownik 
Kolejowych Zakładów Automatyki w Zielonce. Od 1969 r. czynny działacz w dziedzinie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska.Do 1994r. Naczelnik OSP  
w Zielonce, a później Prezes i Komendant Gminnej Straży Pożarnej przy Urzędzie Mia-
sta Zielonka. Radny II kadencji RP. Członek Kolegium Redakcyjnego gazety „Strażak” 
przy Zarządzie Głównym w Warszawie. Wielokrotnie odznaczany za prace społeczne.

Nasz Burmistrz!

34 lata, wykształcenie średnie techniczne, żonaty, przedsiębiorca, 
koordynator ds. bezpieczeństwa i ochrony w prywatnej spółce. 
Urodzony w Wołominie, obecnie mieszkaniec Kobyłki. Działacz 
PWKS HURAGAN. Jako radny chce aktywnie uczestniczyć spra-
wach związanych  z bezpieczeństwem publicznym, ochroną środo-
wiska oraz infrastruktura drogową.

Materiał wyborczy KWW SKW PRAWICY

ZAPRASZAMY NA NASZ 
SPOT WYBORCZY

www.gazetapatria.pl

Lat 41, mieszkaniec Kobyłki. Żonaty, ojciec Liliany i Szymona, 
przedsiębiorca. Z Kobyłką związany od urodzenia. 
Jego hasło to: Kandyduję nie dla kariery nie dla pieniędzy, lecz aby 
służyć mieszkańcom. 
Wyznaje zasadę czynić – nie obiecywać! Darzmy zaufaniem ludzi 
nowych, niech zmieniają to co jest złe.

Żonaty, rodowity mieszkaniec Kobyłki. 
Zamiłowania: sport, głównie piłka nożna i literatura historyczna.
Absolwent SP nr 1 w Kobyłce, student ostatniego roku studiów eko-
nomicznych, absolwent technikum administracji biurowej.
Obecnie kierownik do spraw logistyki miedzynarodowej kompanii. 
W Radzie Powiatu chce zająć się inwestycjami i finansami powiatu 
oraz usprawnieniem dróg Powiatu Wołomińskiego i bezpieczeństwa.

Urodziłem się dn. 20 lipca 1945 roku, w miejscowości Gruszczyno, powiat Wę-
growski. W 1963 roku ukończyłem Szkołę Z.S.Z. nr 1 w Siedlcach, zdobywając za-
wód mechanika samochodowo-ciągnikowego. Podjąłem pracę w Z.M. Ursus. Po 
odbyciu służby wojskowej podjąłem pracę jako kierowca samochodów ciężarowych  
i autobusów. W 1968 roku założyłem rodzinę. Mieszkańcem Zielonki jestem od 1978 
roku. W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, pełnię funkcję Przewod-
niczącego Koła Przyjaciół Radia Maryja. Od 2005 roku jestem na emeryturze. Jako 
przyszły Radny Powiatu chciałbym się zająć sprawami bezpieczeństwa i porządku oraz 
rozbudową infrastruktury drogowej w powiecie wołomińskim.

Kandydat do Rady Powiatu Wołomin. Wyznanie rzymskokatolickie, pokolenio-
we. Katolik czynny i patriota. Moje motto „Bóg- Honor- Ojczyzna”. Handlowiec. 
Obecnie jestem mieszkańcem Zielonki, a poprzednio mieszkałem w Ząbkach. 
Moją parafią jest Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Należę do Kościelnej 
Służby Porządkowej od 1979 roku. Działacz związkowo-polityczny od 1970 roku.  
W latach 80 zakładałem Związki Zawodowe „Solidarność” w zakładach pracy i na 
wsiach. Przewodniczący Koła Przyjaciół Radia Maryja w Ząbkach od 1997 roku 
w Parafii Miłosierdzia Bożego. Obecnie członek Koła Radia Maryja w Zielonce.

Od pokoleń mieszkaniec Kobyłki. Żonaty, dwoje dzieci. Wykształ-
cenie techniczne. Z chęcią udziela się w akcjach społecznych i ko-
ścielnych. Uważa, że w Kobyłce, mieście Powiatu Wołomińskiego 
jest jeszcze dużo do zrobienia. Choćby sprawy czystości miasta, 
komunikacji, ścieżki rowerowe, rekreacja.
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Mam 35 lat. 
Kandyduję na stanowisko Radnego Powiatu Wołomińskiego. Od 
ponad 13 lat jestem żonaty, mam dwóch synów. Wołomin to moje 
Miasto – mieszkam tu od urodzenia: najpierw przez 22 lata na Osie-
dlu „Nafta”, a od 13 lat na Osiedlu „Sławek”.
Jestem absolwentem: PWSBiA w Warszawie – Magister Ekonomii; 
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie – Podyplomowe Studia: 

Zarządzanie Przedsiębiorstwem; Uniwersytetu Koźmińskiego w Warszawie – Podyplomowe 
Studia: Zarządzanie Projektami.

5. Roman Adamus

8. Aleksander Żmudzki7. Elżbieta Głodek

9. Jerzy Bereza 10. Wojciech Książek

12. Dorota Doroszkiewicz11. Danuta Maciążek

13. Józef Kossakowski 14. Dariusz Sudak

SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY PRAWICY
Kandydaci Do Rady Powiatu Wołomińskiego – lista nr 23

Okręg nr 5
Wołomin

6. Waldemar Stępczyński
Wykształcenie wyższe, nauczyciel , menadżer i organizator. Przez 
18 lat kierownik pływalni OSiR Wołomin, założyciel Uczniowskie-
go Klubu Sportowego VOLLEY Wołomin- piłka siatkowa dziew-
cząt.
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 12, działacz społecz-
ny i sportowy, 38 lat pracy dla miasta i gminy Wołomin. 
  W Radzie Powiatu chce zająć się sprawami oświaty i wychowania, 

sportem rekreacją oraz bezpieczeństwem.

60 lat, od 36 lat mieszkanka Ossowa, troje dzieci i sześcioro wnu-
cząt, emerytowana księgowa, pracowała w PKP. Bardzo lubi zaję-
cia kulinarne we własnej kuchni. Dzięki jej staraniom i przychyl-
ności władz miasta na ulicy Gen. J. Rozwadowskiego w Ossowie 
wykonano montaż poprzecznych garbów. Poczyni starania o wy-
budowanie chodników wzdłuż ulicy, co zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz dzieci idących do szkoły.

Pracownik Zakładów Stolarki Budowlanej w latach 50-tych następ-
nie długoletni pracownik w  Spółdzielni Rolniczej Nowa Wieś na 
stanowisku kierownika transportu. Od lat 70-tych pracownik L O 
K  na stanowisku instruktora nauki jazdy na Kat .A B C D ,a także 
na kursach wojskowych WKK. Obecnie  na emeryturze. Funkcja 
społeczna w TOTUS TUUS na stanowisku dowódcy przy parafii 
MB Królowej Polski w Wołominie przy ul. Kurkowej  

55 lat, żonaty, dwie dorosłe córki, wołominiak od urodzenia. Radny 
III kadencji Rady Miasta Wołomin, Prezes Powiatowego Stowarzy-
szenia Przymierze Samorządowe, organizator pomocy powodzia-
nom z południa Polski. Publicysta i autor książek pt. „Jest takie 
miejsce, jest taki kraj”. Przewodniczący budowy pomnika księdza 
Ignacego Skorupki w Ossowie. Pomysłodawca budowy Pomnika 
Katyńskiego w Wołominie. Człowiek o zdecydowanie prawico-
wych poglądach, zakrzewienie wartości patriotyczno-narodowych. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wołominiak Roku 2005. Laureat statuetki „Anioł Stróż 
Ziemi Wołomińskiej”.Przewodniczący Społecznego Komitetu Uhonorowania Ks. Ignacego 
Skorupki Orderem Orła Białego.

1. Kazimierz Zych

4. Agnieszka Ludwin3. Małgorzata Kadziszewska

2. Józef Tokarski

53 lata, żonaty, troje dzieci, absolwent Politechniki Warszawskiej, 
były pracownik Huty Szkła na stanowisku głównego mechanika  
i inspektora BHP. Od 18 lat prowadzi znaną w Wołominie piekarnię 
pieczywa. Zaangażowany szeroko w działalność społeczną na rzecz 
mieszkańców całego powiatu.

Mam 56 lat. Jestem żoną oficera Żeglugi Morskiej i matką doro-
słego syna. Od urodzenia mieszkam w Wołominie. Uważam się za 
osobę pogodną, komunikatywną, wrażliwą na ludzką krzywdę.
Od wielu lat pełnię funkcję ławnika sądowego, pracuję społecznie 
na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie w Polskim Związku 
Niewidomych (PZN).
Wszyscy powinniśmy dbać o to, aby w naszym mieście każdy mógł 
realizować swoje potrzeby kulturalne i rekreacyjne, a wszystkim 
żyło się bezpiecznie i spokojnie.   

41 lat. Prawica Reczypospolitej,
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczony i doceniany 
pedadog, wieloletni nauczyciel języka angielskiego.
Mąż – lektor w szkole języków obcych.
Córka – studentka filologii angielskiej.
Syn – uczeń Liceum Ogólnokształcącego.
W pracy zawodowej i społecznej preferuje wychowanie młodzie-

ży w duchu patriotycznym oraz zgodnym z wartościami chrześcijańskimi. Jest osobą znaną  
i szanowaną w środowisku lokalnym.

Elżbieta Głodek zamężna, matka trzech dorosłych synów.
Ukończyła Technikum Odzieżowe w Warszawie.
Od 27 lat przedsiębiorca na terenie Wołomina, kilka lat nauczała 
zawodu w Warszawskim Z.D.Z. 
Członek chóru miejskiego Cantus Cordis.
W swoim działaniu pragnęłabym poświęcić czas na stworzenie pro-
gramu walki z samotnością, skierowanego do osób, które czują się 
zagubione  i nie mogą  odnaleźć się w dzisiejszym społeczeństwie.

Od urodzenia Wołominiak. Od lat związany z wołomińskim rze-
miosłem. Przez większość życia prowadził zakład rzemieślniczy  
w Wołominie. Wielki patriota, o zdecytowanych, patriotyczno-
narodowych poglądach. Społecznik, członek Komitetu Budowy 
Pomnika Katyńskiego w Wołominie, Komitetu Uhonorowania ks. 
Ignacego Skorupki Orderem Orła Białego. Działacz przykościel-
nych organizacji katolickich. Za swoją działalność odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi honorowymi wyróżnieniami.

50 lat, tytuł zawodowy technik-energetyk. Mieszkaniec wołomiń-
skiego Osiedla Sławek. Działacz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Ekologia Polska” z siedzibą przy Ministerstwie Rolnictwa. Prezes 
Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Regina”.
Jako Polak i patriota prezentuje poglądy prawicowe. Uzyskując 
mandat radnego zamierza zająć się infrastrukturą Wołomina i okolic, 
Ułatwić funkcjonowanie gospodarstw proekologicznych.

Od kilkunastu lat mieszkam w Wołominie. Całe moje życie zawo-
dowe związane  jest ze szkołą i kształceniem młodzieży. Byłam 
nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wo-
łominie. Obecnie pracuję w liceum. W Radzie Powiatu chciałabym 
zająć się  problemami  oświaty, gdyż: „Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”

Jestem mieszkańcem Wołomina, chciałbym dla swego miasta stwo-
rzyć lepsze warunki dla osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich- głównie chodzi o wybudowanie chodników z podjazdami. 
Chciałbym, aby w moim mieście było więcej ścieżek rowerowych. 
Potrzebny jest chodnik na ulicy Kościelnej do ulicy Niepodległo-
ści, aż do stacji PKP, podobnie  potrzebny jest chodnik w kierunku 
cmentarza. Takich przykładów jest wiele.

55 lat, żonaty, córka – pracownik szczebla kierowniczego w banko-
wości. Działacz społeczny na rzecz programowania sportu wśród 
młodzieży. Członek Zarządu PWKS HURAGAN. Radny III kaden-
cji, Przewodniczący Komisji Sportu. Inicjator, organizator i spon-
sor pomocy żywnościowej dla społeczeństwa Wołomina „Akcja 
Chleb”. Nominowany do nagrody „Wołominian Roku”. Laureat 
wyróżnienia „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”.

Materiał wyborczy KWW SKW PRAWICY
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SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY PRAWICY
Kandydaci Do Rady Miejskiej w Wołominie – lista nr 27

Okręg nr 1

1. Krzysztof Radomski 2. Dominik Brzeziński

3. Hanna Dużyńska 4. Ewa Zalewska

5. Bogdan Banaszek 6. Agnieszka Teodorczyk

7. Mirosław Popiński 8. Łukasz Cymerman

9. Stanisław Galicki 10. Jan Dębkowski

Lat 39, dwoje dzieci, mieszkanka Leśniakowizny. Znam doskonale 
potrzeby i problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Leśniako-
wizny, Majdanu, Cięciwy, Mostówki i okolic. Przez 11 lat udzie-
lałam się w szkole w Majdanie w Radzie Rodziców. Jestem osobą 
komunikatywną, uczynna i otwartą na problemy innych ludzi. Jako 
przedstawicielka swojego rejonu będę intensywnie zabiegała o jak 
najszybszą budowę szkoły w Leśniakowiźnie, o dokończenie budo-
wy chodników, poprawienie stanu ulic i dróg oraz ich oświetlenie.

25 lat, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w War-
szawie, specjalność – Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw. 
Prywatny przedsiębiorca na rynku elektrycznym. Chce wspierać 
młodych przedsiębiorców w naszej gminie, stawia na rozwój mia-
sta oraz poprawy życia jego mieszkańców.

22 lata, student Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, 
urodzony i zamieszkały w Wołominie, od 2 lat związany z Ruchami 
Katolickimi, Ośrodkami Resocjalizacyjnymi, organizuje coroczne 
międzynarodowe wyjazdy dla młodzieży GMG, od wielu lat jego 
życie związane jest z muzyką – prowadzi zespół muzyczny oraz gra 
na instrumentach klawiszowych; angażuje się w życie społeczne 
Powiatu Wołomińskiego. Celem jego kandydatury jest poszerzanie 
działalności kulturalnej w gminie oraz propagowanie działań spo-
łecznych wśród mieszkańców.

Mgr inż. technolog drewna. Zamężna, dwóch dorosłych synów. 
Praca zawodowa związana z wyuczonym zawodem. Kilkanaście 
lat pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasach sto-
larskich Zespołu Szkół w Wołominie oraz byłej Stolarce Wołomin.  
W czasie wolnym zajmuję się ogrodem, jeżdżę na rowerze, śpie-
wam w Chórze Miejskim.
Jako radna chciałabym się zająć budową sieci bezpiecznych ście-
żek rowerowych, problemem braku miejsc parkingowych w Wo-
łominie i przy stacjach PKP, poprawą bezpieczeństwa na drogach, 
szczególnie dojazdowych do Wołomina. Jako matce dwóch siatka-

rzy, bliska memu sercu jest również sprawa rozwoju sekcji sportowych dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza piłki siatkowej.

40 lat, żonaty, troje dzieci, mieszkaniec Lipin Nowych i Lipin Sta-
rych. Prowadzi przedsiębiorstwo usług budowlanych. Żona – pra-
cownik służby zdrowia w wołomińskim ZOZ-ie. Uczynny, dobry 
organizator, powszechnie akceptowany i lubiany w środowisku 
miejskim i wiejskim. Hobby: sport i hodowla koni, zamiłowanie 
do zwierząt. 
W Radzie pragnie zajmować się polityką rolną i rozbudowa infra-
struktury wiejskiej.

61 lat, rodowity wołominian, obecnie zamieszkały w Ossowie, 
żonaty, dwóch synów. Od 1974. wraz z synem prowadzi własną 
działalność gospodarczą. Sympatyk i działacz PWKS HURAGAN. 
Hobby: sport, przyroda. Jako radny chciałby zająć się sprawami 
ekologii, aw szczególności tematem dzikich wysypisk śmieci.

41 lat, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Starych Grabi. Przedsię-
biorca – lakiernictwo samochodowe. Jako radny będzie zabiegał  
o skanalizowanie swojej wsi, zadba o budowę chodnika do Duczek, 
ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych młodzieży szkolnej w Grabiu 
Starym. Człowiek uczynny, komunikatywny i otwarty na problemy 
ludzi. Właściwy przedstawiciel wsi w Radzie.

59 lat, rodowity wołominiak, mieszkaniec Osiedla Niepodle-
głości, właściciel zakładu fotograficznego, przy ul. Wileńskiej  
w Wołominie, od lat świadczący usługi foto dla mieszkańców. Ab-
solwent Technikum Foto-Chemicznego w Warszawie, dyplomowa-
ny mistrz w zawodzie fotografa. Żonaty, dwoje dzieci z wyższym 
wykształceniem, od kilku lat szczęśliwy dziadek czworga wnucząt. 
Zamiłowanie: fotografia artystyczna i plenerowa.

Mieszkanka Cięciwy. Przedsiębiorcza, zaradna, szybko podejmują-
ca decyzje, matka dwójki wspaniałych dzieci.
Jako przyszła radna z okręgu wiejskiego chce się zaangażować  
w budowę infrastruktury drogowej Cięciwy, Majdanu, Mostówki, 
Leśniakowizny, Ossowa i budową chodnika przy drodze z Majdanu 
do Wołomina.
W przyszłej radzie będzie za przekształceniem terenów w około 
swojego miejsca zamieszkania w tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, co da impuls do ich rozwoju.

Materiał wyborczy KWW SKW PRAWICY

Wołominiak, katolik. Żonaty, trzy dorosłe córki. Wieloletni pra-
cownik urzędów administracji państwowej. Jako radny okręgu 
wiejskiego chce zająć się sprawami odwodnień, melioracją. Dla 
mieszkańców swojego okręgu pragnie uczestniczyć w zmasowanej 
akcji budowy chodników i dróg. Uważa, że okręgi wiejskie są za-
niedbywane i tu należy skierować swoje działania w porozumeiniu 
z sołtysami. Zamiłowanie: sport i dobra literatura.
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SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY PRAWICY
Kandydaci Do Rady Miejskiej w Wołominie – lista nr 27

Okręg nr 2

1. Jan Tokarski 2. Czesław Skonieczny

3. Jarosław Szerszeniewski 4. Maria Krysiak

5. Tadeusz Rzepny 6. Marek Grądzki

7. Grzegorz Gastoł 8. Paweł Szufladowicz

9. Tomasz Wróblewski 10. Grażyna Tryc

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz WSK-
SiM w Toruniu. Od dzieciństwa zawiązany z miastem.
Żyjąc w Wołominie zna problemy mieszkańców i osób prowadzą-
cych działalność. Wizja miasta i gminy przyjaznej wszystkim za-
mieszkującym ziemię wołomińską.

Urodziłem się w 1983 roku. Od urodzenia mieszkam w Wołominie. 
Jestem absolwent I LO w Wołominie im. Wacława Nałkowskiego. 
W 2008 roku ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice War-
szawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na 
kierunku Informatyka. Obecnie kontynuuję studia uzupełniające, 
magisterskie na tym samym wydziale. 
Jestem żonaty od dwóch lat. W sierpniu tego roku przyszła na świat 
moja córeczka Aleksandra. Razem z żoną prowadzimy własną 
działalność gospodarczą związaną z handlem oraz usługami infor-
matycznymi.

Jako bezpartyjny członek Rady Miejskiej pragnę reprezentować młode pokolenie mieszkańców 
Wołomina, których zasadniczym celem jest dążenie do wprowadzania fundamentalnych zmian 
w obecnej strukturze samorządu miejskiego oraz dotychczasowego sposobu zarządzania.

22 letni mieszkaniec Wołomina, od urodzenia związany z miastem. 
Obecnie student na kierunku Dziennikarstwo i Komunikowanie 
Społeczne. Czynnie zaangażowany w życie kulturalne Wołomina. 
Od ośmiu lat związany z Wołomińskim Teatrem 5 Wymiar, a od 
dwóch z Miejskim Domem Kultury w Wołominie. Swoją kandy-
daturę zgłosił z chęcią podjęcia prób zmiany wizerunku Wołomina 
jako „sypialni Warszawy”. Uważa, że trzeba stworzyć odpowiednią 
ofertę możliwości rozwoju, co sprawi, że młodzi ludzie będą się 
identyfikować z Wołominem, a nie uciekać do Warszawy twier-
dząc, że Wołomin jest kulturalnie „martwy”.

Jestem rodowitą wołominianką. Chciałabym aby moje miasto było 
przyjazne, zielone, czyste i bezpieczne. Aby ludzie mogli znaleźć  
w nim zatrudnienie, młodzież kulturalny wypoczynek po zaję-
ciach a dzieci bezpieczne place zabaw. Z pieniędzy pozyskanych 
z unii europejskiej zainwestowałabym w ulice i chodniki. Chcia-
łabym aby powstały ścieżki rowerowe, które przyczyniłyby się do 
rozwoju i poprawy sprawności fizycznej Wołomina. Zadbałabym  
o place zabaw dla dzieci, aby były w nich bezpieczne. Chciałabym 
aby ludzie starsi mieli lepszy dostęp do lekarzy specjalistów. Te 

moje uwagi spostrzeżenia dałoby się zrealizować przy pomocy ludzi którym dobro Wołomina, 
naszego miasta leży na sercu.

W nadchodzących wyborach ubiegam się o mandat radnego nasze-
go okręgu. Jeśli dadzą mi Państwo kredyt zaufania w postaci swo-
jego głosu postaram się spełnić oczekiwania pokładane w mojej 
kandydaturze.
Od pokoleń moja rodzina  jest związana z Wołominem , dobrze 
znam problemy naszego miasta i jego mieszkańców i chciałbym 
skutecznie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. 
Jestem dynamiczny i zdecydowany. Umiem grać stanowczo  
i uczciwie.

55 lata, wołominiak, radny II i III kadencji, gdzie pełni funkcję 
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Finansów. Działacz spo-
łeczny, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ławnik w Są-
dzie Okręgowym w Warszawie. Reprezentuje prawicowe poglądy. 
Sponsor i współorganizator pomocy społecznej „Akcja Chleb”. 
Gorący zwolennik wspierania nauki, oświaty i umacniania pozy-
cji nauczycieli. Członek Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego  
w Wołominie. Przewodniczący Kapituły Anioł Stróż Ziemi Woło-
mińskiej.

Urodzony w 1955 r. w Warszawie. Od 1983 r. mieszkaniec Wo-
łomina. Był kierownikiem działu kontroli jakości w Hucie Szkła 
Wołomin. W latach 1998-2003 prowadził działalność gospodarczą 
w zakresie sportu. Od początku związany ze sportem jako kierow-
nik i menadżer zespołów grających w siatkówkę i szachy. W 1999 r. 
założył Wołomiński Uczniowski Klub Sportowy „Junior Stolarka”, 
którego prezesem jest do dziś. Od sześciu lat działa w Zarządzie 
Wspólnoty Mieszkaniowej oraz w Radzie Rodziców w Zespole 
Szkół nr 5.

  Poprzez swoją działalność i doświadczenia dobrze zna mechani-
zmy działania administracji lokalnej, jako radny chciałby się zająć problemami społeczności 
lokalnych, rozwojem sportu, oraz zmianą charakteru pracy Urzędu Miejskiego, aby pełnił rolę 
służebną wobec mieszkańców.

52 lata, od urodzenia mieszkanka Wołomina. Wykształcenie wyż-
sze, magister bankowości, zawód – doradca II stopnia banku PKO 
BP SA. Zainteresowania: dobra książka, taniec, rekreacyjna jazda 
na rowerze.
Zamierzenia: szerszy dostęp mieszkańców Osiedla Niepodległości 
do nieodpłatnego korzystania z Internetu, doprowadzenie do po-
wstania większej ilości obiektów rozrywki i rekreacji, ekologia.

65 lat, żonaty, troje dzieci, mieszkaniec Wołomina od 40 lat. 
Technik mechanik, obecnie na emeryturze. 
Przewodniczył w Społecznych Komitetach budowy gazociągu  
i wody oraz budowy nawierzchni ulicy Miłej. Wraz z żoną Emilią 
byli wolontariuszami w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz członka-
mi Chóru Miejskiego „Cantus Cordis”. Przewodniczący Kościelnej 
Służby Porządkowej „TOTUS TUUS” w Parafii M.B. Częstochow-
skiej w Wołominie.

Materiał wyborczy KWW SKW PRAWICY

Wykształcenie średnie – techniczne. Lat 57. Pracownik Telkom – 
Telcent w Kobyłce do upadłości zakładu. Obecnie pracuje w Ko-
byłce w firmie prywatnej. Od roku 1979 mieszkaniec Wołomina. 
Wdowiec, 2 dorosłe córki mężatki. W przyszłej Radzie Powiatu 
chciałby zajmować się sprawami poprawy ulic, chodników i innej 
infrastruktury. Człowiek o zdecydowanych pogładach prawico-
wych.
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Okręg nr 3

1. Eugeniusz Dembińśki 2. Jadwiga Staniszewska

3. Dariusz Żurawiński 4. Kamila Dąbrowska

5. Robert Zakrzewski 6. Mariusz Stępczyński

7. Paweł Sasin 8. Adam Mościcki

9. Zygmunt Ruprich 10. Janina Galicka

lat 25, rodowita wołominianka, panna, studentka pedagogiki, aktu-
alnie pracuje  jako asystentka w Warszawie.
Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła m.in. organizuje  festyny 
parafialne, zajęcia z dziećmi , kolonie letnie itp.
W powierzonych jej pracach jest sumienna i odpowiedzialna, jej 
największą inicjatywą był festyn parafialny w Wołominie gdzie ce-
lem było zebranie pieniędzy dla dzieci z rodzin ubogich na kolonie 
letnie. 

W radzie gminy Wołomin chciałabym poruszyć i zająć się:
– doprowadzeniem do poprawienia dróg w Wołominie w tym chodniki dla pieszych;
– doprowadzeniem do budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4;
– organizacja czasu wolnego dla  dzieci i młodzieży;

Mam 35 lat i od urodzenia jestem mieszkańcem Wołomina. Jestem 
żonaty, mam dwie córki. Z wykształcenia i zawodu jestem infor-
matykiem.
Jako osoba ubiegająca się o tę funkcję obiecuję utrzymywać stałą 
wieź z mieszkańcami, dbać o ich dobro, wysłuchiwać ich proble-
mów i reprezentować ich w Radzie Gminy. 
Będę czuwał, aby władze naszego miasta i naszej gminy nie zapo-
minały o swoich chrześcijańskich korzeniach, o historii, tożsamości 
i pielęgnowaniu kultury, w której Kościół odgrywa zasadniczą rolę, 

bo dzięki niemu zachowujemy wiarę i tradycje ojców, język i kulturę.
Zadbajmy o naszą gminę – o nasze najbliższe środowisko – to nasza wspólna “mała” Ojczyzna.

Urodziłem się 25 lipca 1979 roku w Warszawie. Jestem absolwen-
tem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych 
w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej w Kolegium Nauk 
Społecznych i Administracji.
Obecnie jestem doktorantem Akademii Obrony Narodowej na Wy-
dziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki. Zawodo-
wo i społecznie jestem związany z Wołominem.
Jako rodowity mieszkaniec Wołomina będę zabiegał o lepsze życie 
mieszkańców, rozwój miasta oraz poprawę infrastruktury drogowej 
(tj. budowa sygnalizacji świetlnej, chodników). Dużą wagę przy-

kładam do ochrony środowiska, dlatego jestem za łatwiejszym i tańszym dostępem do sieci 
kanalizacyjnej dla każdego mieszkańca Wołomina.

45 lat, architekt, żonaty, dwoje dzieci. Przez trzynaście lat pra-
cownik Wydziału Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego  
w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin. W przyszłej Radzie pragnie 
wykorzystać swoje doświadczenie i zająć się sprawami komunal-
nymi, rozwojem infrastruktury technicznej, oraz sprawami kultury 
i sportu.

40 lat, absolwent AWF w Warszawie, obecnie nauczyciel w SP  
nr 5 w Wołominie. Trener siatkówki, posiadający liczne osiągnięcia 
w tej dziedzinie (2005-2006 wicemistrzostwo Mazowsza i Polski 
chłopców WUKS Stolarka). Wychował zawodników, których po-
wołano do szerokiej Kadry Polskiej. Jest człowiekiem, jako jeden 
z nielicznych, który potrafi skutecznie organizować czas dla mło-
dzieży. Uważa, że więcej młodzieży w sporcie, tym mniej na ulicy.

49 lat, mężatka, matka dwóch synów. Wykształcenie średnie eko-
nomiczne, mieszkanka Wołomina od 1987 roku, bezpartyjna. Od 
15 lat wspólnie z mężem prowadzą działalność gospodarczą (sklep 
spożywczo- przemysłowy).  Zawsze pogodna i życzliwa dla ludzi.

Od 1948r. mieszkaniec Wołomina, wykształcenie wyższe, ma-
gisterskie i doktoranckie, na Papieskim wydziale Teologicznym 
w Warszawie. Zawód- nauczyciel dyplomowany .Mistrz Polski  
w półmaratonie, tytuł Wołominiaka Roku 2007. Osobiste marzenie, 
to zdobycie mistrzostwa Europy, aby zagrano Mazurka Dąbrow-
skiego dla Wołomina.
 Zamierzenia: praca z młodzieżą na płaszczyźnie sportowej  
i edukacyjnej (nieodpłatne korepetycje z matematyki), poprawa in-

frastruktury dla mieszkańców Os. „Lipińska” i południowej części Wołomina, ekologia

Materiał wyborczy KWW SKW PRAWICY

Absolwent SGH w Warszawie oraz studiów podyplomowych 
WSKSiM w Toruniu. Od dzieciństwa związany z Wołominiem. 
Problemy mieszkańców są mu bliskie i pragnie działać w kierun-
ku rozwoju miasta i gminy. Ma swoją wizję rozwijającego się, no-
woczesnego miata Wołomina, z łatwym dostępem do aglomeracji 
warszawskiej.

Mieszkanka Wołomina od 40 lat. Do chwili obecnej zawodowo 
czynna. Własna firma. Wcześniej wieloletni pracownik Central-
nego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Cobra w Wołominie. Mi-
łośniczka sportu, który wiele lat uprawiała zawodowo. Uwielbia 
turystykę pieszą i rowerową. I właśnie w tym kierunku chciała by, 
jako przyszła radna skierować swoją działalność, w myśl hasła 
„Sport to zdrowie”.

Mieszkaniec Wołomina od urodzenia. 38 lat. 
Zawodowy poligraf. Drażni go obeny stan dróg, chodników, ście-
żek rowerowych, placy zabaw dla dzieci i młodzieży. A głównie  
w swoim okręgu brak sali sportowej przy ZS nr 4.
W przyszłej Radzie chce zająć się sprawami bezpieczeństwa ogól-
nie pojętego oraz zwrócić uwagę na zuchwałe kradzieże na cmen-
tarzu wołomińskim
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Urodzony w 1948r. w Wólce Dąbrowickiej. Były pracownik Sto-
larki Budowlanej w Wołominie, obecnie pracownik w firmie „Kon-
salnet”.
Od 1979r. czynny działacz Kościelnej Służby Porządkowej „To-
tus Tubus” od 2003 jako jej przewodniczący. Współorganizator  
uroczystości kościelnych i patriotycznych na terenie diecezji war-
szawsko-praskiej. W 2008r. przyczynia się do odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej pontyfikat Ojca Św. Jana Pawła II.
Za swą działalność wielokrotnie odznaczany m.in. przez śp. Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego.

SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY PRAWICY
Kandydaci Do Rady Miejskiej w Wołominie – lista nr 27

Okręg nr 4

1. Lech Tomaszewski 2. Kazimierz Tokarski

3. Wiesław Jasielon 4. Bogdan Suk

5. Robert Kobus 6. Czesław Sadziński

7. Maciej Dunin-Wąsowicz 8. Jolanta Rozbicka

9. Monika Ostaszewska 10. Kot Sylwester

Żonaty, dwoje dzieci, 51 lat, z zawodu elektronik, urodzony  
w Wołominie i tu od urodzenia mieszkam, buduję i pracuję. Je-
stem bezpartyjny o poglądach prawicowych. Od ok.1983 roku 
prowadzę działalność gospodarczą, zaczynałem od produkcji 
wyrobów z tworzyw sztucznych w tym w większości z żywic,  
a w późniejszym czasie prowadziłem sklep „KOMIS” sprzedając 
oprogramowania komputerowe specjalizując się w sprzedaży anten 
telewizji naziemnej i satelitarnej oraz CB radia. Obecnie zajmuję 
się budową dużej sali konferencyjnej w Czarnej. Chciałbym spo-
wodować uproszczenie i przyspieszenie wydawania zezwoleń na 
budowę. Zajmując się od wielu lat działalnością sportową i rekre-

acją. Chcę wspierać inicjatywy tworzące miejsca do uprawiania sportu i jako priorytetową  
sprawę stawiam budowę sali gimnastycznej w Czarnej. Mama moja Jadwiga Suk  prowadzi już 
czwarty rok Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku i ja zawsze wspierałem i będę popierał 
tego typu  inicjatywy i działania.

28 lat, żonaty. Student Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP  
w Warszawie, na kierunku Pedagogika Pracy. Interesuje się historią 
społeczno-ekonomiczną oraz aktualną polityką gospodarczą Pol-
ski. Hobbistycznie interesuje się muzyką chóralną, sam też śpiewa 
w chórze. Chce wspierać młodych, ambitnych mieszkańców naszej 
gminy, pomagać im przy wyborze pracy i pomagać w jej znalezie-
niu. Chce również promować historię naszego regionu. 

Lat 39, od urodzenia mieszkaniec Wołomina, wykształcenie śred-
nie – elektronik, właściciel firmy usługowej, bezpartyjny.

24 lata, studentka kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie, 
mieszkanka Wołomina, mama 3 miesięcznego Huberta, pracownik 
Biura Reklamy Telewizji Polskiej S.A., zaangażowana w codzien-
ne życie mieszkańców Wołomina. Kandyduje, ponieważ chce po-
prawić warunki życia w gminie, szerzyć politykę prorodzinną m.in. 
poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej dla młodych rodziców i ich 
dzieci.

51 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, radny II i III kadencji Rady 
Miejskiej Wołomina. Działacz społeczny w HURAGANIE WO-
ŁOMIN, oraz były pracownik OSiR HURAGAN. 
W Radzie Miejskiej zajmował się rozbudową sieci wod.-kan.  
w mieście. W przyszłej Radzie Powiatowej chce zająć się uzbroje-
niem ulic tak, aby mogła być utworzona nawierzchnia dróg, szcze-
gólnie na Osiedlu Sławek. Popiera wszystkie inicjatywy mieszkań-
ców, a dewizą jego jest: „Urząd dla ludzi, nie dla kolesi”.

63 lata, żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe. Pracował jako 
nauczyciel do 1984 r., ostatnio w Studium Wychowania Przed-
szkolnego w Radzyminie. Obecnie przedsiębiorca zaangażowany 
działacz społeczny na rzecz dzieci i młodzieży. Członek Klubu 
Sportowego PWKS HURAGAN i Klubu Sportowego ORIONE 
przy Parafii Św. Józefa Robotnika w Wołominie.

62 lata, dwoje dorosłych dzieci. Technik o specjalności instalacje 
sanitarne. Członek zarządu PWKS HURAGAN, działacz na rzecz 
krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży. 
Hasło przewodnie „Młodzież dla sportu – sport dla młodzieży”.
Wspieranie najuboższych i walka z bezrobociem.

Wykształcenie wyższe techniczne mgr inż. Mechanik, wieloletni 
pracownik PPNiG w Wołominie. Mieszkaniec Osiedla przy ulicy 
Armii Krajowej. W przyszłej Radzie Powiatu pragnie zajmować się 
sprawami z którymi mają problemy ludzie starsi emeryci i renciści. 
Zamiłowania – piłka nożna, literatura i historia.

Rodowita mieszkanka Wołomina. Wieloletni pracownik Poczty 
Polskiej. Szczęśliwa matka i babcia.
Jako radna bezwzględnie będzie za wykonaniem ulic i chodników, 
w od lat zaniedbanej dzielnicy domków jednorodzinnych przy  
ul. Łukasiewicza. Uważa iż poprzedni kandydaci i radni z jej okrę-
gu zamieszkania, w tej sprawie nie zrobili nic. Jeśli otrzyma kredyt 
zaufania mieszkańców, w radzie zajmie się również sprawami osób 
starszych, emerytów i rencistów.

Materiał wyborczy KWW SKW PRAWICY
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Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Wołomina

i Kapituły Wyróżnienia 
„Anioł Stróż Ziemi 

Wołomińskiej”

Jan Tokarski

Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej 
IX edycja – 2010

Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień „Anioł 
Stróż Ziemi Wołomińskiej” wybitnym osobom zasłużonym dla naszego Regionu oraz dla 
całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Zapraszam do szcze-
gólnego zainteresowania się tematem i zgłaszania kandydatów do wyróżnienia, do dnia  
4 grudnia 2010 roku na adres: 

ul. Kościelna 61a, 05-200 Wołomin, e-mail: patria.gazeta@op.pl
tel. 604 578 845 lub tel./fax 22 787 14 26

Jan Pietrzak – laureat.     Ks. Paweł Placek i prezes TPW Jan Tokarski.

Konwencja wyborcza pokazała, że SKW PRAWICY ma kompetentnych kandydatów do Rady Miejskiej  
i Rady Powiatu Wołomińskiego. Ma też doświadczonego i sprawdzonego kandydata na Burmistrza Wołomina  
– Kazimierza Andrzeja Zycha.

Nasz Burmistrz!

KAZIMIERZ ANDRZEJ ZYCH
Do Rady Miejskiej
lista nr 27

Do Rady Powiatu
lista nr 23

ks. Prałat Jam Sikora – laureat.
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W związku z ukazywaniem się w tegorocznych wyborach samorządowych czasopisma „Gazeta Wołomińska” wydawa-
nego przez Samorządowy Komitet Wyborczy SKW 2010, informuję iż właścicielem wyżej wymienionego tytułu zgodnie 
z postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns Rej. Pr. 
663/10 jest Kazimierz Andrzej Zych. W związku z zaistniałą sytuacją złożyłem w dniu 09.11.2010 zawiadomienie do 
Prokuratury Rejonowej w Wołominie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Samorządowy Komitet Wyborczy 
SKW 2010. 

K. A. Zych

Kto ma prawo wydawać 
„Gazetę Wołomińska”?

Zdjęcia z konwencji wyborczej 
SKW PRAWICY można zamówić 

w zakładzie Usług Fotograficznych 
KOLOR – Stanisław Galicki

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy Urzędu Miejskiego  
w randze naczelników z mocy usta-
wy nie mogą pełnić funkcji Radnego 
Rady Miasta. Przykładem osoby, któ-
ra pracując na stanowisku naczelnika 
zdecydowała się kandydować do RM 
był Leszek Boruc. Sąsiedzi obdarzyli 
go zaufaniem i zagłosowali na niego. 
Jednak on po prostu zrzekł się man-
datu radnego i nigdy publicznie nie 
wytłumaczył się ze swojej decyzji. 
Jedynym sensownym powodem jego 
decyzji, wydają się względy finanso-
we. Pensja naczelnika w UM to kwo-
ta pomiędzy 4 tysięce, a 10 tysięcy 
złotych – dieta radnego to około ty-

DZIWNI KANDYDACI 
z ugrupowania 
Jerzego Mikulskiego
Najpierw startują w wyborach a potem rezygnują z mandatu? O kim mowa?

siąc złotych. Wątpliwość budzi także 
intencja kandydata Boruca. W trakcie 
kampanii zabiegał o głosy sąsiadów 
i przekonywał żeby oddali głos wła-
śnie na niego. Jeżeli od początku wie-
dział, że i tak zrzeknie się mandatu 
– to świadomie nadużył ich zaufania. 
Dziś Leszek Boruc ponownie jest 
kandydatem i ponownie namawia do 
zagłosowania na niego. 

Kolejną osobą z ugrupowania Je-
rzego Mikulskiego, która zrzekła 
się mandatu i nie wytłumaczyła się 
ze swojej decyzji jest Andrzej Że-
lezik. Gdy nie powiodła się im pró-
ba „osadzenia” Andrzeja Żelezika 

jako Przewodniczącego RM – on 
po prostu zrezygnował z mandatu. 
W związku z powyższym Burmistrz 
Mikulski stworzył stanowisko Pełno-
mocnika Burmistrza z roczną pensją 
około 100 tysięcy złotych, które objął  
A. Żelezik. Gdy upłynęła kadencja 
i pan Żelezik osiągnął wiek eme-
rytalny, burmistrz Mikulski uznał, 
iż „Pełnomocnik Burmistrza” nie 
jest już miastu i gminie potrzebny. 
Dziś Andrzej Żelezik jest ponownie 
kandydatem, jednak jaką pewność 
mają mieszkańcy, że nie zrezygnuje  
z mandatu jeżeli radni nie wybiorą go 
na przewodniczącego?
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„Walczący, ale serdeczny. 
Poważny, ale wesoły. 
Wierzący, ale przedsiębiorca. 
Radykał, ale w dobrej sprawie. 
Szalony, ale po polsku. 
Kazimierz Andrzej Zych.”

Artur Zawisza, 
poseł Sejmu RP, dwu kadencji.

O kandydacie na Burmistrza Wołomina  
Kazimierzu Andrzeju Zychu, powiedzieli...

Kazimierz Andrzej Zych jest moim przyjacielem, 
który równie skutecznie potrafi walczyć o duże 
sprawy całej Polski, jak również o małe lokalne, 
ale bardzo ważne sprawy Wołomina. 
Można Mu wiele zarzucić, ale nikt nie odmówi mu 
patriotyzmu, uczciwości, energii dla działań na 
rzecz wspólnego dobra.
Marszałek Piłsudski mówił, że takich właśnie lu-
dzi potrzeba Polsce

profesor Józef Szaniawski

Znam  Kazimierza A. Zycha od tylu lat, że tylko 
najstarsi weterani Solidarności pamiętają. O kil-
kudziesięciu już lat jest zaangażowany w dzia-
łania służące wspólnemu dobru zarówno w skali 
„małej Ojczyzny”, ziemi wołomińskiej, jak też ca-
łej naszej Rzeczpospolitej.
W ostatnich latach bardzo aktywnie pracował 
nad przywróceniem Narodowi świadomości 
czym była Bitwa Warszawska 1920 roku, kim 
był bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka. Wzra-
stająca co roku popularność uroczystych ob-
chodów Cudu nad Wisłą w Ossowie, to w dużej 
mierze jego zasługa.  KA Zych to człowiek ide-
owy i sprawny organizator kierujący się głębokim 
patriotyzmem. Potrafił niejednokrotnie swym en-
tuzjazmem przełamywać bariery biurokratycznej  
niemożności, by konsekwentnie doprowadzać do 
finału projekty służące społeczeństwu i szeroko pojętej polskiej sprawie. 
Działalność społeczna jest prawdziwą pasją K.A. Zycha, toteż należy mu życzyć suk-
cesu w nadchodzących wyborach samorządowych. Doskonała znajomość problemów 
bieżących, oraz zaangażowanie po stronie prawdy i uczciwości dają gwarancję dobrych 
efektów jego pracy dla społeczeństwa.  

Jan Pietrzak
W październiku 2010 roku.

Pana Kazimierza Andrzeja Zycha poznałem, gdy kilka lat temu powoływaliśmy Prawicę Rzeczypospolitej. 
Z podziwem patrzyłem na jego wielki patriotyzm i oddanie sprawom Ziemi Wołomińskiej, zaangażowanie 
w najważniejsze sprawy kraju (jak wybory prezydenckie) i w sprawy pamięci narodowej (jak obchody  
90. rocznicy Cudu nad Wisłą).
Kazimierz Zych nie tylko podejmował sprawy ważne, ale potrafił je skutecznie, z energią i kompetencją, 
prowadzić. Przykładem tego była niedawno inicjatywa Społecznego Komitetu Uhonorowania Bohatera 
Narodowego Ks. Ignacego Skorupki Orderem Orła Białego. To dzięki tej inicjatywie 4 sierpnia br. roku Pre-
zydent Rzeczypospolitej pośmiertnie przyznał najwyższe odznaczenie Polski bohaterskiemu Kapelanowi, 
a order przekazał Jego Rodzinie. 
Życzę Panu Kazimierzowi Andrzejowi Zychowi sukcesu w kandydowaniu na zaszczytny urząd Burmistrza 
Miasta Wołomin i zachęcam Państwa do poparcia jego kandydatury.

Marek Jurek

Samorząd jest władzą działającą najbliżej obywa-
teli. Poseł, minister są od daleko, radny, burmistrz 
blisko.
W Polsce mamy ciągle wiele kłótni i sporów. 
Drażni nas zachowanie polityków wykazujących 
brak zainteresowania dla problemów, z którymi 
borykają się Polacy. Zastanawiamy się często jak 
można Polskę naprawić. Jest w naszym otocze-
niu, na wyciągnięcie ręki, miejsce, gdzie naprawę 
Rzeczypospolitej może podjąć każdy z nas. Tym 
miejscem jest samorząd. 
W samorządach potrzebujemy ludzi kompetent-
nych, rozumiejących nasze potrzeby i takich, 
którzy są Polakami. Państwo bowiem jest silne 
patriotyzmem obywateli. 
W wyborach na burmistrza Wołomina, miasta patriotycznego o bogatej historii i licznych 
szansach rozwojowych startuje pan Andrzej Kazimierz Zych. 
Andrzej Zych jest społecznikiem, inicjatorem wielu ważnych przedsięwzięć upamiętnia-
jących ważne zdarzenia z historii Polski i Wołomina. 
Andrzej Zych jest publicystą o dużej wiedzy sprawnie posługującym się piórem. 
Andrzej Zych należy do chodzących twardo po ziemi odnoszącym sukcesy przedsię-
biorcą dającym pracę innym. Jest wzorowym mężem i ojcem.
Andrzej Zych w moim najgłębszym przekonaniu to właściwy kandydat, na burmistrza 
Wołomina, miasta w którym tak wiele zrobił.
Popieram kandydaturę Zycha i proszę wyborców, aby oddali na niego swoje głosy.

Prof. KUL dr hab. Romuald Szeremietiew
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce

Pan Kazimierz Andrzej Zych jest do-
brym Polakiem i dobrym katolikiem. Żyje 
zgodnie z normami katolickimi i chrze-
ścijańskimi.
Wychował i wykształcił dobrze dwie cór-
ki. Jedna jest prawnikiem, a druga leka-
rzem.
Wstawił do Kościoła Matki Boskiej Czę-
stochowskiej pamiątkową tablicę upa-
miętniającą największych patriotów pol-
skich XX wieku.
Był inicjatorem budowy pomnika Ka-
tyńskiego i umieszczenia go przed Ko-
ściołem Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Wołominie. Był też inicjatorem budo-
wy pomnika Księdza Ignacego Skorupki  
w Ossowie przy szkole.
Prowadzi rodzinną firmę handlowo- usłu-
gową, w której zatrudnia mieszkańców 
Wołomina i okolic, dzięki czemu zmiesza 
się bezrobocie na naszym terenie.
Podoba mi się program przyszłego Bur-
mistrza.

Ks. Prałat Jan Sikora
Wołomin, dn. 11.11.2010r.

2 października 2010 r. Toruń z wizytą w Radiu Maryja. Najlepsze życzenia od Ojca 
Dyrektora Tadeusza Ryszyka dla Mieszkańców Wołomina, oraz wszelkiej pomyślności  
w działaniach społecznych, samorządowych dla Pana Kazimierza Andrzeja Zycha.
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