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Kazimierz Andrzej Zych

Pieniądze wyrzucone w przysłowiowe „błoto”
Tak olbrzymiej plakatowo–banerowej i billboardowej kampanii wyborczej w Wołominie jesz-
cze nie było. Zaklejania, zrywania wszystkich i wszystkiego nie ma końca. Ogromne, na-
prawdę ogromne pieniądze wydane na papier, klej, farby – podkreślające walory wizualne 
kandydatów, niekiedy przesadnio wyretuszowane – finalnie lądują w śmieciach. 

Szacuję, że na dziś najbar-
dziej rozreklamowany kandy-
dat wydał na kampanię ponad 
100 tys. złotych, tuż za nim 
plasuje się obecna pani bur-
mistrz, reszta jest widoczna  
i stara się jak może, licząc się 
ze swoim groszem. Wyborcy 
zadecydują czy ilość przełoży 
się w jakość, za tydzień każdy 
kandydat dostanie cenzurkę.

Sondażowa codzienność wy-
borcza to PiS wyżej, tuż za KU-
KIZ, PO na koniec. Jedni kle-
ją na stojąco, inni z drabinek, 
jeszcze inni z ciężkim sprzętem 
jakby rozrzucając sieci – za-
wieszają kandydatkę pomiędzy 
trzeszczącymi się naginającymi 
od lin słupami nie bacząc, że 
grozi to bezpieczeństwu miesz-
kańców. Pamiętamy, że kilka lat 
temu od takich lekkomyślnych 
działań nie wytrzymał słup przy 
ulicy Kościelnej i łamiąc się za-
bił człowieka. Czy komitetowi 
wyborczemu pani burmistrz 
zabrakło wyobraźni, że chęć 
pokonania kontrkandydatów 
może doprowadzić do tragedii? 
Mieszkańcy widzieli jak tuż 
po zawieszeniu banerów po-
między słupami elektrycznymi 
na głównej ulicy miasta, silny 
wiatr pozrywał napinające linki 
i banery fruwały we wszystkie 
strony. Strach pomyśleć, co 
stałoby się, gdyby zaplątały się 
w przewody elektryczne albo 
gdyby baner spadł na jadące 
samochody. By zapobiec ewen-
tualnemu nieszczęściu, autorzy 
takich pomysłów pójdą po ro-
zum do głowy.

Na Facebooku – trwa od mie-
sięcy wojna wyborcza, jedni 
podchodzą do tematu fachowo 
prowadząc rzeczowe dyskusje 
nad sylwetkami kandydatów, 
inni niszczą spokój debaty no-
torycznie ją zakłócając i hejtu-
jąc osoby i wpisy kandydatów. 
W tym wyborczym okresie 
dało się zauważyć wielu tzw. 
awatarów, którzy sieją istny 
zamęt kampanii pomawiając 
i szydząc z kandydatów. Po 
raz pierwszy obserwuję, że  
w dyskusję wyborczą zaanga-
żowani są ludzie zatrudnieni 
w urzędach samorządowych 
promujących swoich szefów  
i wściekle atakujących opo-
zycję. Granice przyzwoitości  
w ostatniej kadencji całko-

wicie się zatarły, a może jest 
na to przyzwolenie szefostwa 
urzędów? Gdzie się podział 
szacunek, honor i apolitycz-
ność, jakie mieli kiedyś urzęd-
nicy II RP? Nie może być tak 
ze urzędnik miasta czy gminy 
bezkarnie hejtował i uprawiał 
na forach internetowych dys-
kusje wyborcza w dodatku kie-
dy to robi w godzinach pracy.

Zastanawiam się kogo stać na 
tak drogą i totalną kampanię? 
Wygląda to tak, jakby fundu-
sze na kampanię spadały „z sa-
mego nieba”. Czy bycie u wła-
dzy jest warte wszelkiej ceny? 
Widać, że tak. Rozumiem 
działania nowych kandydatów, 
chcących się wypromować, ale 
okazuje się, że rządzący cztery 
lata włodarze, którzy są dosko-
nale przez wszystkich znani to 
osoby najbardziej eksponowa-
ne na banerach, a to na słupach, 
ogrodzeniach, przewodach 
trakcyjnych, czy też wiaduk-
tach, a nawet na obiektach ad-

ministracji samorządowej czy 
oświaty. Kogo w bezrobotnym 
Wołominie i okolicznych gmi-
nach stać na tak drogą kampa-
nię? W Wołominie praktycznie 
poza chlebem i ciastkami nic 
się nie produkuje – tworzy się 
za to pracowników tzw. urzęd-
ników desantowców, zewsząd 
z roku na rok ich przybywa,  
a głównie po wyborach. U nas 

nie ma większych zakładów 
produkcyjnych, ale są spół-
ki, gdzie pensje przekracza-
ją znacznie średnie krajowe,  
a nawet ministerialne i pre-
zydenckie. Jeżeli decydenci 
miasta i niektórzy radni z rzą-
dzącej partii na miesiąc przed 
wyborami zakleili, zawiesili, 
zamalowali plakatując wokoło 
powiat i Wołomin to widocz-

nie było ich na to stać. Dziś 
partia rządząca podobnie jak  
i cztery lata temu też nie żałuje 
kasy – efektownie zaklejając 
nam miasto i powiat. Widząc 
w ostatnim okresie zaangażo-
wanie naszych włodarzy wła-
ściwie w każdej dziedzinie, 
począwszy od służby zdrowia 
do inwestycji drogowych, pra-
gnę wskazać, iż zapominają 
oni, że środki przeznaczone na 
ich własną promocję z pożyt-
kiem można by było przezna-
czyć na jakiś szczytny cel. Ob-
serwując to wszystko z boku 
warto zastanowić się, które  
z obietnic wyborczych są re-
alne do spełnienia, o obiecują 
nam prawie wszystko, którym 
kandydatom naprawdę może-
my zaufać. Wybierajmy tych, 
których znamy, tych z Nasze-
go otoczenia, parafii, osiedli, 
tych którzy idą do samorządu 
z powołania społecznego, a nie 
z wyrachowania finansowego.

Postulaty Programowe Porozumienia samorządowego KuKiz’15 dla Powiatu wołomińsKiego
1. Gospodarka: potrzebna jest aktywna 

promocja terenów inwestycyjnych powia-
tu i zasobów (baza lokalowa, zasoby ludz-
kie), celem przyciągnięcia większej ilości 
podmiotów gospodarczych z kategorii 
zarówno dużych, ale także małych i śred-
nich przedsiębiorstw

2. Edukacja: szkoły średnie prowadzone 
przez powiat powinny zachowywać moż-
liwie wysoki poziom nauczania.  Kontro-
lę ich funkcjonowania należy wzbogacić  
o doroczną ankietę wśród uczniów, ab-
solwentów i rodziców, celem wykrycia 
słabych stron szkół i podjęcia możliwie 
szybko działań naprawczych.

Pomysłem na rozwój kapitału ludzkiego 
na terenie powiatu i efektywne zagospo-
darowanie edukacyjnych placówek po-
wiatowych może być założenie szkoły po-
lonijnej specjalizującej się w kształceniu 
młodych Polaków – obywateli Białorusi, 

Ukrainy, Rosji i Kazachstanu.
3. Zdrowie: priorytetem jest dbanie  

o sprawne działanie Szpitala Powiato-
wego, jego finansowanie na odpowied-
nim poziomie.

4. Drogi: osią komunikacyjną powiatu sta-
ła się obecnie droga S8. Władze powiatowe 
powinny podjąć starania o jak najszybsze 
dokończenie budowy zjazdów, oraz wybu-
dowanie dróg dojazdowych do nich.

5. Komunikacja: władze powiatu powinny 
zwrócić uwagę na sieć połączeń autobuso-
wych i podjąć kroki w celu przywrócenia 
połączeń lub podniesienia częstotliwości 
kursów, szczególnie w kontekście funkcjo-
nowania powiatowych szkół średnich.

6. Turystyka: istotnym zadaniem powia-
tu może być własny udział i synchroniza-
cja działań gmin z budowie sieci ścieżek 
rowerowych. Bardzo ciekawym rozwiąza-
niem może być we współpracy z PKP wy-

konanie ścieżki wzdłuż torów kolejowych 
Warszawa Wileńska – Tłuszcz.

7. Promocja: władze powiatu powin-
ny zająć się aktywną promocją turystyki  
w powiecie wołomińskim wśród miesz-
kańców Warszawy. Spośród sportów wod-
nych szczególnie obiecujące wydaje się 
być kajakarstwo na małych rzekach po-
wiatu (Rządza i Długa), a także na Bugu. 

8. Dziedzictwo: powiat powinien synchro-
nizować działania gmin dotyczące upa-
miętniania polskiej historii, szczególnie 
zwycięstwa nad Bolszewikami w 1920 roku. 
Konieczne są także działania na rzecz pro-
mocji zabytków architektury powiatu.

9. Obronność: jednym z zadań powiatu 
jest także działanie na rzecz obronności 
kraju. Powiat powinien współpracować ze 
szkołami mundurowymi i z pro-obronny-
mi organizacjami społecznymi.
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Kukiz’15 mówi Stop 
Propagandzie Samorządowej!

dr Stanisław Tyszka

Jedną z samorządowych patologii, z którą trzeba skończyć jest wydawanie przez jednostki 
samorządu terytorialnego tytułów prasowych, które pod pozorami biuletynów informacyj-
nych są w istocie tubą propagandową lokalnych władz. Samorządy wydają swoje gazety  
w oderwaniu od rynkowych realiów, za pieniądze podatnika, wykorzystując do redagowania 
podległy im aparat urzędniczy.

Treść lokalnych gazet ma 
jednostronny, polityczny cha-
rakter i przedstawia w samych 
superlatywach miejscowych 
włodarzy. Niewygodne dla 
miejscowego wójta czy sta-
rosty opinie po prostu nie są 
w nich publikowane. Gminne 
gazety często są kolportowa-
ne bezpłatnie, można w nich 
znaleźć komercyjne reklamy. 
Tym samym prasa gminna 
stanowi nieuczciwą konku-
rencję wobec niezależnych, 
prywatnych mediów, osła-
biając bardzo ważną funkcję 
kontrolną prasy (co jest szcze-
gólnie istotne w mniejszych 
gminach i powiatach). 

Jesteśmy zwolennikami wol-
ności gospodarczej i uważa-
my, że wszelkie zakazy trzeba 
wprowadzać tylko wtedy, gdy 
jest to niezbędne ze względu 
na ochronę innych wartości. 
Naszym zdaniem taka sy-
tuacja ma miejsce w odnie-
sieniu do prasy wydawanej 
przez samorządy. Wydawa-
nie lokalnych gazetek przez 
samorządy narusza wolność 
słowa, stanowi nieuczciwą 
konkurencję, umacnia lokalne 
sitwy i jest marnotrawieniem 
pieniędzy obywateli. Środki 
przeznaczane na prowadzenie 
tytułów zależnych od władz 
w samorządzie mogłyby tra-
fić do lokalnych artystów 
zgłaszających swoje projekty 
w transparentnym systemie 
otwartych konkursów. Tym 
samym zamiast promocji 
władz wsparlibyśmy rozwój 
kultury niezwiązanej z wize-
runkami polityków samorzą-
dowych. 

Kolejnym przykładem 
nadużywania władzy przez 
samorządowców oraz mar-
notrawienia publicznych pie-
niędzy jest prezentacja wi-
zerunku lokalnych włodarzy 
na plakatach, billboardach, 
w lokalnych gazetkach, itp. 
wydawanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Pod pozorem informowania 

o działaniach samorządu, 
np. inwestycjach czy lokal-
nych imprezach promowany 
jest wizerunek wójta, burmi-
strza, prezydenta lub osób  
z nimi politycznie powiąza-
nych (radnych, posłów, itp.). 

Prowadzi to do nieuprawnio-
nego uprzywilejowania osób 
sprawujących władzę, za-
pewniających sobie „darmo-
wą” promocję wizerunkową 
oraz jest marnotrawstwem 
środków publicznych. 

STOP!
PROPAGANDZIE

SAMORZĄDOWEJ

21 października
Ty decydujesz!

Klub Poselski Kukiz’15 
przedstawił w zeszłym ty-
godniu w Sejmie projekt 
ustawy zakazujący jed-
nostkom samorządu teryto-
rialnego wydawania prasy 
oraz wprowadzający zakaz 
finansowania materiałów,  
w których prezentowany jest 
wizerunek lokalnych włoda-
rzy ze środków publicznych. 
W ramach walki politycznej 
wszyscy konkurenci powinni 
mieć równe szanse, a opisa-
ne wyżej praktyki narusza-

ją tę zasadę i umożliwiają 
nadużywanie władzy przez  
lokalnych włodarzy. 

Kukiz’15 mówi stop wy-
dawaniu lokalnych „Trybun 
Ludu”, stop marnotrawie-
niu pieniędzy obywateli na 
ogłupiającą propagandę, 
finansowaną ze środków 
publicznych. Musimy skoń-
czyć z patologiami także  
w samorządach i przywrócić 
w naszym kraju normalność. 
Potrafisz Polsko!

Jan Tokarski
Mieszkaniec Wołomina. Jestem przedsiębiorcą, prowadzę własną działalność na terenie 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. Kandyduję do Rady Powiatu Wołomińskiego, ponieważ chcę zmieniać 
moją małą ojczyznę na lepsze. Najważniejsi są dla mnie ludzie. Potrafię ich wysłuchać i rozumiem ich potrzeby. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że będąc w radzie, można aktywnie wpływać na życie mieszkańców. Zamiast bezczynnie przyglądać się temu, 
co dzieje się w powiecie, jestem gotów podjąć to wyzwanie i włączyć się do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Mam wiele 
pomysłów, które chciałbym wprowadzić w życie. Do obszaru moich zainteresowań należą kultura i dziedzictwo narodowe.



4 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 5 (68) 2018

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.

Marzena Szymczak, mam 39 lat, jestem 
szczęśliwą żoną i mamą 4 wspaniałych dzieci. 

Jestem nauczycielem wczesnoszkolnym i logopedą, obecnie 
prowadzę prywatny punkt opieki dziennej nad dziećmi do lat 
3 oraz gabinet logopedyczny, co równocześnie uczyniło mnie 

przedsiębiorcą. Od ponad 20 lat wspólnie z mężem angażujemy się 
w różne dziedziny działalności Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Obec-

nie jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie i rozwój nowej grupy 
dla młodych małżeństw, budowę, rozwój i pozyskiwaniem środków 

na budowę ośrodka wypoczynkowo-rekolekcyjnego dla rodzin z 
dziećmi oraz organizację innych pomniejszych wydarzeń jak np. 

warsztaty dla małżeństw. Mam też przyjemność współorganizowania 
wydarzeń dla Ząbek takich jak: Marsz Kierunek Życie i Rodzina, 

Orszak Trzech Króli 2018, ząbkowski jarmark świąteczny i 
kolędowanie „Razem Do Betlejem”, przedstawienie „Chrzest Polski”.

Zenon Kołodziejczyk, 58 lat, żonaty,  
troje dzieci, były radny Gminy Ząbki. Od 1990 r.  

prowadzi własną działalność gospodarczą.  
Angażuje się w życie społeczne miasta Ząbki  

– członek Komisji Mieszkaniowej, oraz organizacji 
społecznych m.in. Fundacji Św. Józefa. Doskonale zna  
i rozumie problemy i potrzeby lokalnej społeczności.

Anna Pakos, mam 48 lat, od 23 lat szczęśliwa żona. 
Mama trójki dzieci. Od 7 lat pracuję w domu oraz wraz z mężem 
prowadzimy poradnictwo rodzinne w zakresie przygotowania do 

małżeństwa oraz wsparcia w procesie wychowawczym  
rodzicow nastolatków. 

 Z zawodu pielegniarka Dodatkowe kwalifikacje asystentki oraz 
wspolnie z mezem w trakcie Studium Małżeństwa i Rodziny 

Moja troska i uwaga skierowana jest głównie na rodziny 
Wsparcie kobiet w ich codziennych zmaganiach Afirmacje i bu-

dowanie i odkrywania wartości jaka mają podczas organizowanych 
warsztatów i spotkań indywidualnych 

Szczególną uwagę koncentruje na bezpieczeństwie i zabiegami  
o poprawę warunków nauki w szkole oraz pracy nauczycieli Mniej 

papierowej pracy więcej pracy z człowiekiem 
 Bliskie mi jest NVC do którego zachęcam dyrektorów  

szkół nauczycieli rodzicow i dzieci

KANDYDACI DO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KUKIZ’15

Lista nr 17 – OKRęg NR 1 – ZĄBKI
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Studiowałam Rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Ukończyłam podyplomowe studia Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. 
Od kilku lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracowałam  
w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, 
współpracuję ze Skansen w Kuligowie. 

Jestem mężatką, kochającą mamą dwójki dzieci, aktywną rzeźbiarką, szczęśliwą mieszkanką 
Dąbrówki, wrażliwym człowiekiem, spełnioną kobietą, wielbicielką estetyki, miłośniczką kultury 
i sztuki, strażniczką natury, obserwatorem edukacji... Siebie w radzie powiatu postrzegam jako 
orędownika miejskiej i wiejskiej estetyki podkreślającej piękno naszej ziemi oraz rozwoju kultury, 
sztuki i edukacji... świat może być piękniejszy!

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

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.

Paulina Niemyjska,  
Absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Temat pracy magisterskiej, obroniony u profesor Ireny 
Lipowicz (współtworzącej obecny system samorządowy 

w Polsce) poświęcony był w całości problematyce 
samorządu terytorialnego. W latach 2014–2015 jedna z 

liderów Szlachetnej Paczki na terenie Ząbek, koordynująca 
pracę zespołu. Od 5 roku życia mieszka w Ząbkach. Swoje 
wykształcenie. w połączeniu z żywym zainteresowaniem 
polityką, planuje wykorzystać w rozwiązywaniu prawnych  

(i nie tylko) problemów powiatu.

Adam Fijołek,  
mieszkaniec Ząbek od 25 lat, żonaty, dwóch synów, członek 

Prawicy Rzeczpospolitej, menager w firmie finansowej.
Propaguje Bezpieczne i Przyjazne Ząbki.

Jako radny będę pracował na rzecz:
• otwarcia dziennego posterunku policji na terenie nowych 

osiedli ząbkowskich
• otwarcia Ośrodka Pomocy Prawnej, gdzie mieszkańcy Ząbek 

mogliby dostać bezpłatna poradę prawną
• otwarcia akademii „Moje Finanse” i propagowania wiedzy  

z zakresu zarządzania finansami domowymi
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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. 

KANDYDACI DO RADY 
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
KUKIZ’15

Lista nr 17 – OKRęg NR 3 – RADZYMIN
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KANDYDACI DO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KUKIZ’15

Lista nr 17 – OKRęg NR 6 – DĄBRóWKA, KLEMBóW, POśWIęTNE
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Z inicjatywą dla ludzi
Przystępując do głosowania 21 października rozważmy komu chcemy zaufać i ofiarować swój głos. Wobec wojny 
partyjnej zastanówmy się nad alternatywą. Porozumienie Kukiz’15 Marki to My!

Jesteśmy entuzjastyczną 
grupą ludzi, którzy chcą za-
proponować mieszkańcom 
Marek taką właśnie alterna-
tywę w wyborze. 

Każdy z naszej listy ma wie-
dzę i doświadczenie z innej 
dziedziny, ale razem mamy 
mnóstwo pomysłów i plan do 
wprowadzenia ich w życie.

Dlatego chcemy aby w na-
szym powiecie wprowadzić 
następujące rozwiązania i udo-
godnienia, polepszające jakość 
życia naszych mieszkańców.

Czasem spotykamy się z sy-
tuacjami trudnymi, jesteśmy 
odsyłani od osoby do osoby  
i nikt nie może nam pomóc. Ile 
razy w potrzebie nie mogliśmy 
dostać się do lekarza? Tak nie 
może być! Zauważamy takie 

sytuację i mamy na nie plan. 
Naszymi priorytetami są: 
– powołanie nocnej pomocy 

lekarskiej w Markach

– bezpieczeństwo wasze na 
ulicach i chodnikach 

– stworzenie komunikacji 
wewnątrz naszego powia-

tu aby każdy mógł dojechać 
tam gdzie potrzebuje np. do 
naszych urzędów, szpitali, 
szkół i zakładów pracy.

– doprowadzenie darmowe-
go Internetu 

– znaczne polepszenie za-
sięgu w Markach 

– aplikacja w telefonie do 
zgłaszania problemów i uste-
rek w naszym otoczeniu.

– utworzenie na wzór eko 
potrolu warszawskiej straży 
miejskiej, powiatowej straży 
dla zwierząt

– powiatowy program 
edukacyjny dotyczący nar-
kotyków, alkoholu i innych 
używek oraz przemocy, por-
nografii i innych form demo-
ralizacji skierowany do dzie-
ci i młodzieży. 

– poprawa warunków loka-
lowych dla obecnego liceum 
(Oxford), a także powołanie 
nowego liceum i technikum.

Klaudia Bilkiewicz 
Mam 21 lat, od dziecka mieszkam w Markach i jestem absolwentką liceum 
ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy o profilu biologiczno–chemicznym. Obec-
nie jestem studentką trzeciego roku na kierunku Technologia Żywności i Ocena 
Żywności i pierwszego roku na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności. 
Pragnę przyczynić się do poprawy, jakości i poziomu życia mieszkańców Powi-
atu poprzez podjęcie działań w celu budowy placów zabaw dla najmłodszych, bo 
tych wg mnie jest zbyt mało. Najistotniejsze sprawy, którymi chciałabym się zająć  
w najbliższych latach to powiększenie zakresu i polepszenie organizacji różnego 
rodzaju zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, ułatwienie w korzysta-
niu z szerokiego zakresu różnorodnych kursów doszkalających dla młodzieży,  
seniorów oraz osób bezrobotnych, tworzenie miejsc spotkań dla seniorów, pomoc 
organizacyjna w aktywizowaniu osób.

Patryk Piotrowski
Mam 20 lat i mieszkam w Markach. Jestem studentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania w kierunku administracji i bezpieczeństwa narodowego. Uczę się również w Instytu-
cie Szkolenia Organistów przy Papieskiem Wydziale Teologicznym i pracuję jako organista 
w jednej z parafii na niedalekiej Białołęce.
Nasze miasto rozwija się doborze. Nie znaczy to, że nie mogło by lepiej. Przybywa dużo 
rodzin z dziećmi, które nie mają gdzie się bawić bo place zabaw nie dość że są małe to 
jeszcze jest ich mało. Chciałbym, aby powstały miejsca aktywności fizycznej. Mam na myśli 
siłowanie plenerowe, gdzie młodsi i starsi mogliby zadbać o swoją kondycję. Inni kandydaci 
obiecują cuda. Ja nie obiecuję, tylko mówię jak jest. Obiecuję jasne i zdrowe zasdy! WIARY-
GODNOŚĆ – to podstawa! 
Uważam że mandat radnego powiatu to przede wszystkim zobowiązanie więc będę ciężko 
pracował abyście państwo przy kolejnych wyborach powiedzieli o mnie : “nasz radny Patryk 
Piotrowski”-
Bardzo proszę i od razu z góry dziękuję za oddany na mnie głos na radnego Powiatu Woło-
mińskiego, obiecuję nie zawieść!

Piotr Strzembosz
Mam 55 lat, mam żonę Agnieszkę która jest nauczycielką i wicedyrektorem  
w prywatnej szkole podstawowej. Mam również syna Jana i córkę Joannę;
Posiadam wykształcenie wyższe, magister politologii.
Jestem autorem scenariuszy filmów dokumentalnych i fabularnych (dwa filmy na-
grodzone na międzynarodowych festiwalach);
Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Prawicy Rzeczypospolitej na Mazowszu;
Od klikunastu lat jestem samorządowcem - radnym warszawskiej dzielnicy Wola, 
Powiatu Warszawskiego (1998-2002), Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
(2006-2010 i 2014-2018);
Jestem miłośnikiem kina, teatru i ogrodów botanicznych.
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Monika Płączyńska
miejsce 4
Mam 28 lat mieszkam wraz z rodziną w pięknych, zielo-
nych Markach od 10 lat. Widzę każdego dnia jak nasze 
miasto rozwiaj się i nabiera właściwego kolorytu na ma-
pie powiatu wołomińskiego. 
Skończyłam studia prawnicze, mówię biegle w języku 
angieslkim i jestem mocno stąpającym przedsiebior-
cą. Wielką pasją jest muzyka, która pojawiła się już  
w najmłodszych latach – Szkoła muzyczna gry na for-

tepianie i Szkoła piosenki Elżbiety Zapędowskiej i Andrzeja Głowackiego. 
Jestem szcześliwą mama pięcioletniego Dominika i rocznego Antosia. 
Związałam się z KKW Porozumienie samorządowe Kukiz’15 Marki, bo działamy  
z INICJATYWĄ DLA LUDZI!

Joanna Modliborek
miejsce 5
Mam 39 lat. Jestem mężatką, matką, motocykistką. 
Wszystko co robię w życiu staram się roić z pasją  
i zaangażowaniem. Pochodzę z niedalekiej Kobyłki  
a od dwóch lat jestem dumną mieszkanką Marek. 
Doceniam tu wspaniałe sąsiedztwo i zieloną okolicę.  
Z rodziną chętnie tu spacerujemy, jeździmy rowerami 
i spędzamy czas wolny. Dlatego zależy mi, aby Mar-
ki były przyjaznym miejscem dla wszystkich swoich 

mieszkańców. Od początku mojej drogi zawodowej jestem związana z branżą 
leasingową a aktualnie zajmuję się finansowaniem branży rolniczej. W miejscu 
pracy oprócz moich podstawowych obowiązków propaguje bieganie oraz pomoc 
ludziom w potrzebie. Ukończyłam studia wyższe na dwóch kierunkach: Zarzą-
dzanie oraz Public Relations. Posługuję się również językiem angielskim. Jestem 
osobą dynamiczną, pozytywnie nastawioną do ludzi i świata. Chętnie podejmę  
w swoich życiu nowe wyzwanie, wymagające zaangażowania i działania, dla do-
bra ludzi zamieszkujących nasz powiat.

Jan Raczko
miejsce 6
Mam 25 lat. Od urodzenia mieszkam w Markach. 
Jestem absolwentem VIII LO im. Władysława IV na 
warszawskiej Pradze. Ukończyłem studia inżynier-
skie, a następnie magisterskie na Wydziale Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia pody-
plomowe na Wydziale Zarządzania. Jako student or-
ganizowałem duże zagraniczne projekty w Ameryce 
Południowej i we Włoszech. 

Pracuję w jednej z czołowych firm geotechnicznych na rynku polskim, gdzie 
odpowiadam za kontrolę jakości materiałów i rozwiązywanie nietypowych pro-
blemów z pogranicza geologii i chemii. Odbyłem staże w takich dużych pod-
miotach, jak Wienerberger, czy Skanska.
Od wielu lat jestem drużynowym w Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnienie 
tej służby to dla mnie wielkie zobowiązanie i zaszczyt, ale także radość. Moją 
wielką pasją jest muzyka. Uwielbiam grać na gitarze. Wraz ze znajomymi orga-
nizujemy otwarte spotkania muzyczne, gdzie każdy chętny znajdzie dla siebie 
miejsce i instrument. Nie mniejszą wartość ma dla mnie sport. Od dziecka tre-
nuję karate i żegluję. 
Duże znaczenie ma dla mnie nasza przyroda, a więc lasy i rzeki, ale również to 
co ukryte w ziemi, czyli surowce ceramiczne, które pozwoliły na rozwój nasze-
go miasta w ubiegłych wiekach. Marecka tradycja cegielnicza wciąż może zo-
stać kreatywnie wykorzystana do promocji i rozwoju miasta. Wyjątkowej troski 
wymagają też nasze unikalne zabytki XIX wieku, które są przecież wizytówką 
Marek. To właśnie obszarom dziedzictwa i tożsamości lokalnej chciałbym po-
święcić szczególną uwagę.

KANDYDACI DO RADY  
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
KUKIZ’15

Lista nr 17 – OKRęg NR 2 – MARKI
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Jestem 26 letnią mieszkanką miejscowości Postoliska. Skończyłam 
ekonomię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 
dodatkowo studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej dotyczące 

zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Dzięki zdobytej wiedzy 
oraz doświadczeniu wiem jak będzie wyglądała moja praca w samorządzie 
powiatowym. Zależy mi na niepartyjnym i uczciwym samorządzie, który 
będzie zawsze wyczulony na potrzeby mieszkańców. Jestem niezależna, 

kompetentna i pełna zapału do pracy. Liczę na Wasz głos!
Przywrócmy władze obywatelom!

Ewelina GUZEK
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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 Bialik
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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Szanowni Państwo,
w obecnych wyborach samorządowych ubiegam się o man-

dat radnego Sejmiku Mazowsza z naszego okręgu wyborczego  
z listy Komitetu Wyborczego Wyborców KUKIZ’15. Pozycja 
NR  4. Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Od wielu lat, Wołomin nie może doczekać się swojego rad-
nego w tak ważnej instytucji samorządowej jaką jest Sejmik 
Województwa Mazowieckiego. To w nim zapadają strategicz-
ne decyzje inwestycyjne miast i wsi naszego regionu. Bez swo-
jego przedstawiciela Wołomin dalej będzie postrzegany przez 
pryzmat złego dojazdu drogi DW-634, 635 czy braku zjazdów  
i wjazdów na S8. Konieczne jest również szybka pomoc dla służ-
by 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 własne sprawy w podziale rożnych środków finan-
sowych 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 znają 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

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Wojakowskiego Wołomin 2018
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Kandydat zrzeszony nie
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Adam Bereda
Okręg nr 4 

Rafał Krzysztof Hołubicki
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Leszek CZARZASTY
Okręg Nr 2 Nr 2 na liście Nr 21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wołomin
Od 8 lat jestem radnym Rady Miejskiej w Wołominie, gdzie w poprzedniej ka-

dencji pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Gminnych. 
W obecnej kadencji pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przez ostatnie 8 lat, kiedy zaufaliście mi Państwo i wybraliście mnie dwukrotnie 

na radnego, w naszym okręgu zaszły ogromne zmiany. Wybudowanych zostało 
około 30 ulic, a kilkanaście kolejnych jest w trakcie realizacji (min.: Żółkiewskie-
go, Waryńskiego, Diamentowa, Polska, Parkowa, Błońska, Lazurowa, Białostoc-
ka, Kleeberga).

Moje zaangażowanie jako Przewodniczącego Rady Miejskiej zaowocowało re-
alizacją tego, co obiecałem Państwu 4 lata temu:

• Mamy szybki dojazd do Warszawy zmodernizowaną linią kolejową, 
• Mamy wspólny bilet na kolej i komunikację miejską oraz bilet Metropolitarny 

dla Mieszkańców Gminy Wołomin z maksymalną dopłatą z budżetu gminy. 
Dzięki mojej inicjatywie Uchwałodawczej w sprawie Budowy Muzeum Bitwy 

Warszawskiej w Ossowie, Gmina Wołomin będzie miała inwestycję za kilkadzie-
siąt milionów złotych.

Przed nami jednak ciągle sporo pracy.

Jako radny w Radzie Miejskiej zadbam
• O dodatkowe przejścia dla pieszych pod torami, (w tym przy stacji PKP Woło-

min na wysokości ul. Piłsudskiego oraz przy Kauflandzie) i infrastrukturę wokół 
przebudowanej linii kolejowej, Mam w tym doświadczenie i zamierzam to wyko-
rzystać. To dzięki mojej inicjatywie i zebraniu ponad 1500 podpisów PKP wybu-
dowało dodatkowe przejście pod torami na wysokości ulicy Sikorskiego. Koszt 
budowy to 4,5 mln zł. Jest to mój realny wkład w finanse gminy i bezpieczeństwo 
mieszkańców Sławka. 

• O przejęcie  w zarządzanie przez Gminę infrastruktury kolejowej - wind przejść 
podziemnych oraz dojść na perony – Mieszkańcy muszą mieć do dyspozycji 
czynne windy oraz czyste przejścia a z tym do tej pory nikt sobie nie poradził.

• O realizację Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – Dzięki 
mojej inicjatywie Rada Miejska podjęła Uchwałę intencyjną w sprawie Budowy 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Uchwałę przekazałem do 
MON i Premier B. Szydło, dzięki czemu mamy już ogłoszony przetarg na Budo-

wę Muzeum i będziemy mieli inwestycję wartą kilkadziesiąt milionów złotych.
• O wprowadzenie Karty Mieszkańca – aby mieszkańcy mieli realne korzyści  

z faktu, że płacą podatki w Wołominie. Z mojej inicjatywy między innymi wpro-
wadzono Kartę Rodziny Wielodzietnej, z której obecnie korzysta kilka tysięcy 
mieszkańców.

Przed nami dalsze wyzwania – część dróg w naszym sąsiedztwie nadal pozosta-
je bez nawierzchni asfaltowej czy kanalizacji. Część dróg wymaga przebudowy 
i modernizacji bo tam gdzie są nakładki asfaltowe trzeba zbudować prawdziwe 
ulice. Będę zabiegał, aby na naszym terenie realizowanych było jak najwięcej 
inwestycji drogowych i rekreacyjnych, abyśmy mogli poruszać się po równych 
ulicach spacerować po nowych chodnikach. Abyśmy mieli gdzie spędzać czas  
i mogli żyć w jeszcze lepszych warunkach.

Zdecydowałem się kandydować, bo „Wołomin potrzebuje ludzi sprawdzonych  
i kompetentnych”. Zależy mi na naszym mieście, jego wizerunku i rozwoju,  
i swoją osobą gwarantuję, że Wołomin będzie się rozwijał. Dlatego proszę, by 
oddali Państwo swój głos na mnie.
21 października Głosuj na Listę Nr 21 Miejsce Nr 2 Okręg Nr 2

Adam BEREDA
Okręg Nr 3 Nr 1 na liście Nr 21

Szanowni Państwo,
Zdecydowałem się ponownie starać o Wasze zaufanie. Pragnę wykorzystać zdo-

byte już 8 letnie doświadczenie samorządowe w skutecznym zabieganiu o Nasze 
wspólne potrzeby. Znacie mnie Państwo ze sztuki dochodzenia do kompromisów 
i współpracy ponad  podziałami. W minionej kadencji byłem jednym z najaktyw-
niejszych radnych. Interpelowałem w kilkudziesięciu sprawach z zakresu oświa-
ty, sportu, inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego. Podczas kampanii 
wyborczej otrzymałem od Państwa zgłoszenia problemów, którymi chciałbym się 
zająć w pierwszej kolejności. Wasze zgłoszenia dotyczyły m.in. uruchomienia 
terenów inwestycyjnych pod zabudowę jednorodzinną w obowiązujących już 
miejscowych planach, likwidacji barier architektonicznych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, zapewnienie opieki żłobkowej i zajęć pozalekcyjnych dla 
najmłodszych.

Część z tych spraw zawiera się już w moich priorytetach na najbliższą kadencję. 
Wasz głos jest dla mnie ważny. 21 października proszę o Wasz głos. Zapraszam 
do głosowania w budynkach MDK (Szklarynka), ZS3, Przedszkola nr6 (pasaż) 
oraz SP7.

Moje priorytety na lata 2018-2023:
• Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z harmonogramem
• Budowa Sali widowiskowej MDK na terenie po byłym basenie
• Zorganizowanie dodatkowych miejsc parkingowych na Osiedlu Niepodległości
•  Budowa małej północnej obwodnicy Wołomina w ciągu ulicy Kraszewskiej łą-

czącej węzły Wołomin i Kobyłka trasy S8 
•  Organizacja pomocy naukowych i zajęć dodatkowych dla uczniów szkół pod-

stawowych
•  Zagospodarowanie terenu wzdłuż zmodernizowanej linii kolejowej – poprawa 

stanu dróg (m.in. ulicy Żelaznej)  
• Zapewnienie opieki żłobkowej

Zapraszam do kontaktu 
Facebook: @Radny.Adam.Bereda
email: bereda@o2.pl

okręg 3

Sławomir STAńCZAK 
Lat 30 urodzony w Wołominie, mieszkaniec Du-

czek. Od czasów gimnazjum należał do jednej z 
wołomińskich drużyn harcerskich. W latach póź-
niejszych drużynowy i instruktor ZHP. Z domu 
rodzinnego, jak i z harcerstwa wyniósł zaradność i 
pracowitość. Współpracował z wieloma wołomiń-
skimi organizacjami takimi jak Szansa, LOK, Sal-
wa, OSP Wołomin i OSiR Huragan. Kocha podróże 
i aktywność na świeżym powietrzu, jego miłością 
są góry. Pozwoliła mu w 2016 roku stanąć na da-
chu Europy, Mont Blank. Dzięki tej miłości poznał 
większą - narzeczoną, oczywiście góralkę. Praca z 

młodzieżą w latach harcerstwa przeobraziła się w pracę zawodową w niepublicz-
nym sektorze oświaty. Zaangażowany oraz wrażliwy na otoczenie i jego proble-
my. Pracę w Radzie Miejskiej widzi jako przeniesienie na jej forum głosu swoich 
sąsiadów i wyborców.
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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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Rafał Hołubicki

Czy muzyka nie łagodzi obyczajów..? 
Nawet przed wyborami..?
Okres kampanii jest już w ostatnim stadium i można zauważyć jak wszystko pięknie się 
udaje wykonać i otwierać przed 21 października. Cuda wyrastają w Wołominie jak grzyby po 
deszczu.

Bardzo mnie to cieszy, dla-
tego mam nadzieje, że kolejny 
cud się stanie i Orkiestra Miej-
ska w Wołominie zostanie 
przeproszona przed wyborami 
za obraźliwe oświadczenie, 
które zostało napisane przez 
budynek Miejskiego Domu 
Kultury (jak się okazało na 
spotkaniu Pani Burmistrz Ra-
dwan z członkami orkiestry, 
przez p.o. Dyrektora MDK).  

Chciałbym przytoczyć co 
wydarzyło się w tej kwestii.

Bez wiedzy członków or-
kiestry, w której sam gram, 
zostaliśmy usunięci z oferty 
programowej MDK na se-
zon 2018/2019. Następnie 
po pytaniach z naszej strony 
upubliczniony został wpis na 
koncie MDK na portalu spo-
łecznościowym Facebook, że 
orkiestra została rozwiązana 
za obopólna zgodą zarówno 
MDK jak i Łukasza Woja-
kowskiego – dyrygenta. Wpis 
ten informował o nie wywią-
zywaniu się z umowy i o tym, 
że Miejska Orkiestra znajdzie 
swoje miejsce w MDK po wy-
łonieniu nowego dyrygenta. 

Z niewyjaśnionej przyczy-
ny (kierownictwo MDK nie 
umiało tego wytłumaczyć) 
ww. wpis został usunięty. Or-
kiestranci chcąc dowiedzieć 
się najnormalniej w świecie 
co dalej z Miejska Orkie-
strą zamieścili oświadczenie,  
w którym zwracają się o wyja-

śnienie całej sytuacji.
W odpowiedzi p.o. Dyrek-

tora MDK – Piotr Stawski 
– zamieścił oświadczenie,  
w którym w obraźliwy sposób 
opisał „nieprawidłowości” ja-
kie miały miejsce w Miejskiej 
Orkiestrze równocześnie wy-
cofując się z wcześniejszego 
stwierdzenia o rozwiązaniu 
zespołu.

Niedługo potem odbyło się 
spotkanie z Panią Burmistrz 
Radwan, na którym p.o. Dy-
rektora MDK przyznał się 
do napisania oświadczenia  
i obiecał przeprosiny oraz roz-
wiązanie całej sytuacji, ale już 
z nowym dyrygentem. 

Pytanie dlaczego? Dyrygent 
nie zrezygnował z prowadze-
nia orkiestry, a jako jej czło-
nek nie przypominam sobie 
aby orkiestranci zgłaszali po-
trzebę takiej zmiany. Nagle 
przed wyborami dyrygent jest 
zły? Czy nie powinno się ta-
kiej sprawy przedyskutować/
skonsultować z zainteresowa-
nymi?

Ponadto przedstawiono też 
nieprawdziwe dokumenty 
(puste) mające świadczyć  
o braku prób orkiestry i lek-
cji nauki dla dzieci. Podczas 
spotkania podkreślona była 
wielka rola jaką pełni Miejska 
Orkiestra w Wołominie, ale 

rozwiązanie problemu zapro-
ponowano po wyborach.

W chwili obecnej dzieci, 
które uczyły się przez cały 
poprzedni sezon (2017/2018) 
nie mając możliwości nauki 
na instrumentach przechodzą 
do innych orkiestr zasilając 
ich szeregi a my jako orkiestra 
i miasto tracimy nowe talenty.  

W mieście krążą nieprawdzi-
we informacje, np.: że zostały 
rozkradzione instrumenty a do 
dyrygenta zostaje dostarczone 
pismo, w którym zobowiązuje 
się go do oddania instrumen-
tów w tym samym dniu. Cała 
sytuacja świadczy o niekom-
petencji i nieudolności obec-

nego kierownictwa MDK. 
Tuż przed remontem orkiestra 
została poproszona o zabranie 
całego sprzętu z MDK. Poza 
tym na wszystkie wypoży-
czone instrumenty w MDK 
są rewersy. Znakomita więk-
szość członków orkiestry po-
siada własne instrumenty a te, 
które zostały wypożyczone są  
u dzieci, które uczyły się gry.

Liczę na kolejny cud i na 
rozwiązanie zaistniałej sytu-
acji. Cała sprawa nie powinna 
mieć miejsca tym bardziej, że 
członkowie orkiestry zostali 
wciągnięci w niesmaczne za-
grywki przedwyborcze tylko 
i wyłącznie dlatego, że jej 
dyrygent – Łukasz Wojakow-
ski – kandyduje na Burmistrza 
Wołomina. 

Jest to po  prostu nietaktem. 
Jeśli do tej pory Miasto było 
dumne z Miejskiej Orkiestry 
w Wołominie to nie grajmy 
z nią w nieczysty sposób. Ze 
swojej strony nie zauważyłem 
takich działań ze strony za-
równo orkiestrantów jak i jej 
dyrygenta. 

Zapewne całe zajście zosta-
nie rozwiązane zaraz po wy-
borach, ale orkiestra to ludzie, 
którzy żyją w tym mieście  
i tak jak każdemu mieszkań-
cowi, należy im się szacunek 
a nie wykorzystywanie w roz-
grywkach kampanii wybor-
czej.

Zostawiam to Państwu pod 
rozwagę.

Grzegorz Lucjan Lipski – lista 21, okręg nr 1, miejsce 8 
szczęśliwy mąż, ojciec trzech synów i dziadek zamieszkały w Zagościńcu.
Praca zawodowa – Eltor Wołomin, PWiK Warszawa, PIMB Kobyłka, EFRWP Warszawa, MPWiK sp. z o.o. 
Wołomin, ZEC sp. z o.o. Wołominie i ponad dwudziestoletnia działalność gospodarcza w obszarze gospo-
darki komunalnej oraz spółdzielczości.
Działalność społeczna – od roku 1980 działacz NSZZ Solidarność i członek struktur podziemnych Radia So-
lidarność, Radny Rady Miejskiej w Wołominie pierwszej kadencji. W 2009 r. odznaczony przez Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Obecny kierunek oraz praktyki w samorządzie terytorialnym wymuszają podjęcie prób ich zmian. Zabiegam 
o miejsce w samorządzie, aby zmieniać procesy, procedury oraz złe zwyczaje naruszające jego ideę. Życie 
uczy, że naszych pieniędzy, praw i spraw najczęściej musi pilnować sami. Można dokonać więcej lub mniej, 
ale wykonując dobrze wystarczy na dłużej i jest oszczędniej. Takich zasad należy się trzymać i wymagać  
z determinacją. W wieloletniej pracy zawodowej poznałem cały obszar gospodarki komunalnej poczynając 
od energetyki, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, gospodarki odpadami po spółdzielczość miesz-
kaniową.
W samorządzie nie ma tajemnic. Wiedza i doświadczenie pozwalają analizować i oceniać większość jego za-
dań. Zagrożeniem dzisiejszej samorządności jest upolitycznienie jego organów i wzajemne wyniszczanie się 
lokalnych „plemion” z polityczno-ideologicznych pobudek.
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W jednym z ostatnich odcinków serialu „Ranczo” odbyła się taka oto rozmowa 
między kandydatem  na prezydenta Pawłem Koziołem a ks. Maciejem. Cytuję z 
pamięci: - Ks.Maciej: „- I jeszcze jedno: - Kultura! Jest niesamowicie zaniedby-
wana.Trzeba koniecznie nadać jej nowe znaczenie. Przez tyle lat była spychana 

Wacław Panek – doktor nauk humanistycznych,  
pisarz, muzykolog
Napisał 50 książek,których łączny nakład przekroczył dwa miliony egzemplarzy,bijąc rekordy w 200 letniej historii 
muzykografii polskiej.Jest laureatem wielu nagród m.in.Nagrody Europejskiej Uniwersytetu w Padwie(“Premio Eu-
ropeo 1989”)Jako radny będzie się zajmował kulturą .Spojrzenie  na ten problem zawarł poniżej.
Kultura, panie, kultura.

poza nawias społeczeństwa. A teraz, jak zostanie pan prezydentem, może pan to 
zmienić.

I bardzo pana o to proszę.”- Paweł Kozioł: - ”Idę spać”.
W ostatnim ponad ćwierćwieczu staliśmy się “Polską festiwalową” Nagle, jak 

ręką odjął, ogarnął nas szał festiwali które rodzą się jak grzyby po deszczu. Fak-
tem jest,że czasami zdarzają się nawet festiwale muzyki poważnej,np: organowej 
czy “Warszawska Jesień”, lecz na ogół giną one w nadmiarze “śpiewolenia”. - 
Pytam: - Kto chce cały naród sprowadzić do zmatolenia? Do świata półgłówków? 
Owszem, bardzo rozwijający jest komputer. To on zastępuje świat realny światem 
wirtualnym. Dzieje się tak w coraz większym stopniu. Czy postawiliśmy sobie 
pytanie: jaki to ma związek z naszymi dziećmi? Ma, oj ma. Siedzenie przy kom-
puterze (czasami nawet godzinami) wytrąca dzieciakom z ręki kontakt z realną 
rzeczywistością, a to prowadzi do zaburzeń psychicznych. Czy chcemy tego?

Uważam, że dziś szeroko pojęty dostęp do kultury jest pozorny. Co możemy 
zrobić żeby temu zapobiec? Po pierwsze: - Utwierdzać w przekonaniu,że biblio-
teki nie są wymysłem dnia wczorajszego, lecz środkiem wielorakiej mądrości. Po 
drugie: Znaleźć dojście do “zafascynowanych komputerami”. Jest to możliwe, 
zważywszy że to są nasze dzieci. Spokojnie tłumaczyć różnicę między światem 
realnym i wirtualnym.

Po trzecie i najważniejsze: - z szeroko pojętej kultury wynikają nasze zwycza-
je, wierzenia oraz to, jak widzimy świat wokół nas - jak go postrzegamy. Na to 
złożyły się doświadczenia naszych przodków, nasze i naszych dzieci. W kulturze 
istnieje pojęcie ciągłości, nieprzerwanej ciągłości. I w tym tkwi piękno kultury.  

Kandydat do Rady Miejskiej, lista 21, okręg nr 3, pozycja nr 4

Michał Janik

Jak niszczy się w Wołominie  
lekcje wychowania fizycznego
Czy pamiętasz, drogi czytelniku, ostatnie mistrzostwa świata i „sprinterkę” z RPA, 
Caster Semenya, o męskiej muskulaturze i zaroście przysłowiowych NRD-owskich 
pływaczek? 

W sporcie zaczynają działać budow-
niczowie nowego wspaniałego świata, 
w którym nie ma żadnych granic, także 
między tym co męskie a żeńskie. Wi-
docznie magistrat miasta Wołomina  
i władze powiatowe zapatrzył się na 
te wzorce, ponieważ w naszym mie-
ście lekcje wychowania fizycznego są 
koedukacyjne, bez podziału na płcie.  
I to nie dotyczy nauczania początkowe-
go, ale wszystkich szczebli edukacji. 
Rzecz teoretycznie zależy od dyrekcji 
szkoły, ale w praktyce dyrektorzy dążą 
do obniżenia kosztów. Po cóż więc 
dzielić klasę na dwie grupy, po co pła-
cić dwóm nauczycielom, skoro można 
zrobić jedną lekcję i zapłacić jedne-
mu? Co za różnica! Przecież żyjemy 
w czasach nowoczesności, chłopcy  
i dziewczęta i tak cały czas przebywają 
razem, więc w czym problem?

Problem polega na tym, że wbrew 
różnym mędrkom chłopcy i dziewczę-
ta różnią się i to od samego początku 

rozwoju. Środowiska feministyczne 
lansowały swego czasu pogląd, jakoby 
różnice rozwojowe między dziewczę-
tami a chłopcami wynikały z odmien-
nego wychowania. Rzeczywistość jest 
inna. Gospodarka hormonalna nawet 
małych kobiet i mężczyzn różni się. 
Chłopcy są „niegrzeczni” nie dlatego, 
że tak się ich wychowuje, tylko dlate-
go, że od małego ich organizm produ-
kuje większą ilość testosteronu. Stąd 
potrzebują więcej ruchu, trudniej im 
usiedzieć, dlatego przez nauczycielki 
są postrzegani jak niewychowani i nie-
sforni, w przeciwieństwie do grzecznie 
malujących szlaczki koleżanek. Jedną 
z odpowiedzi na tę potrzebę ruchu są 
właśnie lekcje wychowania fizyczne-
go. Niestety, jeśli lekcje te są prowa-

dzona razem dla dwóch grup dzieci o 
odmiennych potrzebach w tym zakre-
sie, to trudno żeby to były lekcje uda-
ne. O ile chłopcy dobrze się czują w 
rywalizacji, w sportach kontaktowych, 
to z reguły jest to poza zainteresowa-
niem ich koleżanek. Szczególnie w 
wieku dojrzewania: trudny, żeby dwu-
metrowe dryblasy ćwiczyły siatkówkę 
„ścinając” wprost na swoje koleżan-
ki, sięgające średnio 1.6 m. Różnice 
w budowie fizycznej między płciami 
powodują, że obie grupy wymagają in-
dywidualnego podejścia. W zajęciach 
męsko – żeńskich, prowadzonych w 
jednej grupie, albo jedni albo drugie 
będą poszkodowani. Czy w warunkach 
takiego traktowania lekcji wychowa-
nia fizycznego przez organ prowadzą-

cy może dziwić, że także uczniowie 
unikają tych zajęć jako zbędnego za-
pychacza? Że załatwiają sobie zwol-
nienia z zajęć, a potem płacą za karnety 
na siłownie lub aerobik czy zumbę? Że 
nawet uprawiający sporty w klubach, 
w zajęciach w szkole nie uczestniczą z 
powodu problemów zdrowotnych (!) ?

Pozostaje argument finansowy. Mia-
sta nie stać, zapewne usłyszymy, gdy 
podniesiemy sprawę na forum pu-
blicznym. Ciekawe, że kiedyś było 
stać! Niemniej jednak, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby w lekcjach wycho-
wania fizycznego uczestniczyły grupy 
męskie i żeńskie zebrane z dwóch klas. 
Z tego co mi wiadomo, co światlejsi 
nauczyciele i tak to robią, nie informu-
jąc o tym ani dyrekcji ani organu pro-
wadzącego, bo to wbrew przepisom. 
Skoro da się to zrobić nieoficjalnie, 
to na pewno jest sposób, aby zrobić 
to oficjalnie, na każdym szczeblu na-
uczania. Brak podziału na zajęcia mę-
skie i żeńskie wychowania fizycznego 
nie jest żadnym elementem nowocze-
sności. Jest wyrazem lekceważenia 
wychowania fizycznego jaka zadania 
szkoły.
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Pozostaną pytania: Czy mój 
kandydat dotrzyma obietnic 
wyborczych? Czy rada miej-
ska dążyła będzie do porozu-
mienia, ponad podziałami? 
Czy możliwa będzie solidna 
współpraca między radą mia-
sta, a urzędem burmistrza?

Trauma  
czy pesymizm?

Te i inne wątpliwości, mogą 
w efekcie prowadzić do po-
staw takich jak brak zainte-
resowania działaniami samo-
rządu, czy nawet brak chęci 
uczestniczenia w wyborach. 
Czy można się jednak dziwić 
tym wahaniom, skoro osoby 
na które dotychczas głoso-
waliśmy, nas rozczarowały? 
Skoro jedyna godna pochwały 
inwestycja (może poza insta-
lacją wodno-kanalizacyjną), 
jaka została zrealizowana  
w naszym mieście od ćwierć 
wieku, to pływalnia na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji? 
Zresztą – ośrodka, który po-
wstał w latach pięćdziesiątych 
i dawno już powinien być za-
projektowany i zbudowany 
od podstaw. Mamy przecież 
w mieście kilka bardzo przy-
zwoitych sal gimnastycznych 
i boisk piłkarskich, które mo-
głyby służyć sekcjom spor-
towym, w okresie realizacji 
nowego, nowoczesnego pro-
jektu. Niestety, brak perspek-
tywicznego i odważnego my-
ślenia, prowadzi do inwestycji 
jedynie w „kosmetykę”, jak 
przybudówki, czy renowacje 
elewacji. Popularność, jaką 
cieszy się nowa pływalnia, po-
winna skłonić włodarzy mia-
sta do wniosku, iż realizacja 
projektów kompleksowych, 
nadążających za światowymi 
standardami, które podnoszą 
atrakcyjność i poprawiają 
wizerunek miasta, jest je-
dynym rozsądnym kierun-
kiem rozwoju! Nowoczesny  
i kompleksowy ośrodek spor-
tu i rekreacji, umożliwiałby 
organizację imprez i wyda-
rzeń na najwyższym pozio-
mie, co podniosłoby prestiż 
miasta i generowało dochody, 
ale to już chyba mało istotne 
dla naszych włodarzy, sko-
ro najważniejszym punktem 
działań, stała się wcześniej 

wspomniana kosmetyka, wi-
doczna głównie w ostatnim 
czasie.

Przedwyborcze akcje 
upiększające

W kontekście przedwybor-
czych akcji upiększających, 
nie sposób nie wspomnieć  
o parku powstającym na gra-
nicy miasta. Nie twierdzę, że 
budowanie parków nie ma 
sensu. Wręcz przeciwnie. 
Duże tereny zieleni w cen-
trach miast, oferujące miesz-
kańcom możliwość aktywne-
go spędzania czasu wolnego, 
to wysoce pożądany element 

aglomeracji miejskich, pod-
noszący jednocześnie ceny 
gruntu i nieruchomości, w 
sąsiadujących z nim obsza-
rach. Jednak budowa parku 
na granicy miasta, w zniko-
mym stopniu zmieni jego 
wizerunek. Miasto pozosta-
nie brzydkie i zaniedbane za-
równo architektonicznie, jak 
i infrastrukturalnie, nie wspo-
minając o sferze kulturalnej. 
Proszę zwizualizować sobie 
tereny permanentnie zaro-
śnięte chwastami oraz odstra-
szające żółto-szare elewacje 
bloków, które witają nas na 
dzień dobry, kiedy wjeżdżamy 
do miasta ulicą 1-go Maja. Po 
co dbać o własne podwórko? 
Lepiej posadzić kilkadziesiąt 
drzew i wybudować plac za-
baw, do którego sąsiad będzie 
miał bliżej niż my.

Kwintesencją zaniedbań i 
ignorancji w naszym mieście, 
jest program jednego z ugru-
powań politycznych, którego 
przewodnim tematem kampa-
nii jest... budowa ronda. Nie 
jestem pewien, czy chodzi o 
jedno, czy może więcej? Nie 

zmienia to faktu, że program 
jest tak samo ubogi, jak okres 
urzędowania lidera tej par-
tii na stanowisku burmistrza. 
Węgierskie klimaty do dziś 
źle mi się kojarzą.

Czy naprawdę nie mamy 
większych potrzeb? Rondo, 
pasaż czy kawałek asfaltowej 
ulicy, to szczyt naszych ocze-
kiwań i kres wyobraźni, na 
temat przyszłości Wołomina?

Ziemia niczyja?
Tymczasem, w samym cen-

trum, znajduje się duży teren, 
rzekomo przystosowany do 
parkowania, który pozostaje 
niewykorzystany od lat. Do-

skonale rozumiem potrzebę 
minimalizowania kosztów, 
związanych z dojazdem do 
pracy w stolicy, kwestię par-
kingu, można jednak rozwią-
zać w inny sposób, chociażby 
budując parking podziemny, 
a to tylko jedna z propozycji. 
Odpowiedzmy sobie na py-
tanie, czy chcemy, by plac, 
który widzimy jako pierwszy, 
tuż po wyjściu z pociągu, był 
dalej antreklamą miasta? Bo 
jeśli idziemy w tym kierunku i 
zgadzamy się, by tak atrakcyj-
ny teren służył jako  parking, 
który straszy obskurnością, a 
dodatkowo z jego tytułu bu-
dżet miasta nie ma żadnych 
wpływów, to coś tu nie gra.

Czy będę niepoprawnym 
optymistą, wyobrażając so-
bie na tym terenie centrum 
kultury, z amfiteatrem, kinem 
studyjnym, zapleczem dla ar-
tystów, pośród zieleni drzew, 
alejek z kilkoma ogródkami 
restauracyjnymi, w bezpo-
średnim sąsiedztwie stacji 
PKP, a to wszystko zbudowa-
ne np. na parkingu podziem-
nym? Takich właśnie miejsc 

szukamy w stolicy i nie wie-
rzę, że nie chcielibyśmy aby 
takowe znajdowały się w 
Wołominie. W jaki sposób od-
mienić wizerunek miasta, jeśli 
nie poprzez odważne przed-
sięwzięcia?

Widmo pustych  
obietnic

W kwestii odważnych 
przedsięwzięć. Od długiego 
już czasu, zwraca naszą uwa-
gę – poprzez kilka zmysłów 
– temat wysypiska śmieci. 
Temat, który był swego rodza-
ju windą na urząd burmistrza  
i nie wiedzieć czemu, wszy-
scy którzy ciągnęli tę windę 
na szczyt rozpierzchli się, 
choć zmysły dalej cierpią, z 
tego samego powodu. Dla-
czego nikt nie próbuje choćby 
zainicjować kampanii spo-
łecznej, która przyczyniłaby 
się do wprowadzenia nowo-
czesnych metod utylizacji 
odpadów? Nie będę poruszał 
aspektu wielkości inwestycji, 
bo ten akurat nie wydaje się 
być przeszkodą w czasach, 
gdy pozyskanie środków unij-
nych na sfinansowanie 50% 
kosztów nie jest karkołomne 
(tym bardziej na ekologiczny 
cel). Zakłady ekologicznej 
utylizacji odpadów funkcjo-
nują w centrach dużych miast,  
w samym Wiedniu są trzy ta-
kie obiekty. Francja posiada 
ich ponad 120 i jest liderem 
w Europie. W naszym kraju 
mamy już kilka takich inwe-
stycji, a Wołomin mógłby do-
łączyć do krajowej eko elity.

Obawa przed nieznanym 
leży w naturze ludzkiej. Nie-
jeden autokar pełen obaw i 
niedowierzania, pokonał już 
trasę do Wiednia i z powro-
tem. Inwestycje wykonane 
w Krakowie czy Bydgoszczy 
imponują i motywują. Musi-
my rozpocząć od podniesienia 
świadomości mieszkańców, 
np. właśnie na temat bezpie-
czeństwa termicznej metody 
utylizacji odpadów. Nie dość, 
że środowisko nie cierpi, to 
jeszcze pozyskujemy energię 
cieplną i elektryczną, która 
doprowadzona do naszych do-
mów, jest przyjazna dla nasze-
go portfela.

Dostrzeganie  
problemów  

nadrzędnych
Każda inwestycja wyma-

ga funduszy i tu zaczynamy 

Jak wybrać, żeby wygrać?
Zbliża się moment wyborów. Przykrym jest, że większość z osób, które skorzystają z prawa 
do głosowania, po wrzuceniu karty do urny wyborczej, nie będzie odczuwać pełnej satysfak-
cji i spokoju.

zbliżać się do meritum decy-
zji wyborczej. Potrzebni są 
ludzie myślący o finansach. 
Nie ma innej metody niż po-
datki. Płacą je małe i średnie 
przedsiębiorstwa, dlatego na-
leży traktować je w sposób 
szczególny. W urzędzie mia-
sta powinna powstać komór-
ka obsługi biznesu, utworzo-
na z osób już zatrudnionych  
i doświadczonych (w żadnym 
wypadku nie należy tworzyć 
dodatkowych miejsc pracy 
dla przyszłego elektoratu). 
Jej członkowie – opiekuno-
wie przedsiębiorców, powinni 
koordynować działania pro-
wadzące do finalizacji powie-
rzonych im zadań. Stworzenie 
takiej organizacji wewnątrz 
istniejącej już administracji 
oraz przygotowanie dobrze 
zlokalizowanych i uzbrojo-
nych terenów inwestycyj-
nych, znacznie podniesie 
atrakcyjność Wołomina, co 
pomoże przyciągnąć uwagę 
inwestorów. Nadrzędnym ele-
mentem działania jest uchwa-
lenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzeni. 
Bez tego możemy zapomnieć 
o rozwoju. Troska o przejrzy-
stość finansów i ich racjonalne 
wydatkowanie, efektywne za-
rządzanie spółkami miejski-
mi… czy ktokolwiek do dziś, 
działał konsekwentnie choćby 
w tym wąskim, a jakże funda-
mentalnym zakresie?

Od wielu lat obserwuję 
przedwyborczy „lifting” i czy-
tam kolejne, nieprzemyślane, 
nierealne i często niepotrzeb-
ne pomysły na inwestycje.

Osobiście, jestem tym już 
zdegustowany. Potrzebni są 
nam ludzie odważni, posiada-
jący wizję, potrafiący ustalać 
priorytety, dążący do osiągnię-
cia sukcesu społecznego, a nie 
wyborczego. Ponad wszystko 
jednak potrzebny nam jest 
szacunek i zrozumienie, aby 
skutecznie wykorzystać naszą 
demokrację. Właśnie ten sza-
cunek może być naszą wygra-
ną na poziomie samorządów, 
for internetowych, oraz zwy-
kłej codzienności. 

Pamiętaj o tym, drogi czy-
telniku, podczas tegorocznych 
wyborów.

Jak w
ybrać, 

żeby wygra
ć?

21 października
Ty decydujesz!

Rafał Hołubicki
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MZO – gdzie i w czym tkwi zło?

Grzegorz Lipski

część III

W pierwszej z części poświęconych MZO informowałem o paśmie skandali, niepowodzeń  
i strat na etapach poszerzania zakresu działania, przekształcania zakładu w spółkę oraz roz-
liczenia  się z wykonawcą instalacji MBP bez przeprowadzenia obowiązkowego rozruchu. Po 
pozyskaniu wymaganych pozwoleń oraz instrukcji MZO Sp. z o.o. wbrew protestom miesz-
kańców, a przyzwoleniem władz wykonawczych gminy przystąpiło do składowania odpadów. 
Prawdziwym jest stwierdzenie, że nie ma nieszkodliwych odpadów, nawet przetworzone 
emitują uciążliwości. Część druga wyjaśniała czym jest stabilizat, jakie są jego właściwości 
i oddziaływanie na środowisko. Wniosek jest oczywisty, do Starych Lipin trafia zupełnie coś 
innego niż to co wmawia mieszkańcom prezes miejskiej spółki. Nadszedł czas na finanse, 
zarząd, nadzór właścicielski – ich stan oraz następstwa.

Mieliśmy oszczędzać 
krocie, są zwody,  

milczenie  
i umizgi kocie!

Na jednej z grup facebooko-
wych można było przeczytać 
o niebotycznej wartości MZO 
sp. z o.o.  Urzędnik nadzorują-
cy miejskie spółki podał kwotę 
200 mln. PLN, a może i wię-
cej, którą to nasza wspólnota 
samorządowa mogłaby utracić  
w następstwie braku dochodów 
ze składowiska. Ma być ono 
gwarantem sukcesu i pomyśl-
ności spółki. Bankructwo firmy 
o tak niesamowitym potencjale 
ma być następstwem nieodpo-
wiedzialnych żądań likwidacji 
składowiska. Postanowiłem 
zmierzyć się i z tą tezą fachow-
ca od miejskich biznesów. Bez 
materiałów źródłowych nie da 
się tego zrobić. Część z nich po-
znałem już wcześniej, w ramach 
działań Komitetu Lokalnego 
Dialogu (KLD). W tym miej-
scu Igorowi Sulich dziękuję za 
jawność i otwartość, jego upór 
w woli otwarcia składowiska 
oceniam negatywnie. Pełniąc 
funkcję prezesa spółki bez prze-
szkód udostępniał dane, o które 
występowali członkowie KLD. 
Zapoznałem się ze sprawozda-
niami finansowymi oraz biznes 
planem opracowanym na oko-
liczność wystąpienia o pożycz-
kę do NFOŚiGW.  Po odmowie 
ujawnienia w b.r. wołomińskim 
radnym sprawozdania MZO sp. 
z o.o. za 2017 rok zdobyłem je, 
inną w pełni legalną drogą. 

Sprawozdanie  
– zjada zarząd  

i nadzór na śniadanie!
Co więcej z niego wynika poza 

ujawnionym w już części II za-
niedbaniem na etapie odbioru 
instalacji MBP w Starych Lipi-
nach? Spółka od czasu zajęcia 
się składowaniem odpadów na 
nowej kwaterze wygenerowała 
niemal czterokrotnie większą 
stratę. Na przestrzeni ostatnich 
lat równolegle ze spłatą rat  
i odsetkami, spółka wygenero-
wała zysk na poziomie 119 tys.  
w roku 2015, rok 2016 zamknę-
ła stratą na poziomie 237 tysię-
cy, a w roku 2017 strata netto 
sięgnęła 984 tysięcy.

Przyjęcie i zatwierdzenie 
sprawozdania za 2017 r. wyma-
gało skonsumowania całego ka-
pitału zapasowego spółki oraz 
obciążenia przyszłych zysków. 
Prawidłowość działań zarządu 
i organów nadzoru w świetle 
tego co piszę wydaje się dalece 
wątpliwa. Strat z poprzedniego 
roku można było uniknąć. Wy-
starczyło przyjąć inny sposób 
wyboru kontrahenta i stoso-
wać ceny świadczonych usług 
założone biznes planie z 2014 
r. (około 250 PLN/Mg). Na je-
sieni 2017 r. zaraz po uzyska-
niu wymaganych dokumentów 
MZO zaoferowało warszaw-
skiemu MPO wykonanie usługi 
polegającej na odbiorze i skła-
dowaniu odpadów w kwocie 
jednostkowej niższej o około 90 
PLN za tonę. MPO Warszawa 
po uzyskaniu informacji o moż-
liwości składowania odpadów  
w Starych Lipinach zrezygno-
wało z oferty przetargowej 
P.P.H.U. Lekaro Jolanta Za-
górska w cenie jednostkowej 
360 PLN/Mg,  twierdząc, że 
jest zbyt wysoka. Na uwagę 
zasługuje poniższy zapis z ko-
lejnego z postępowań MPO 
Warszawa opublikowanego 
na TED 2017/S 233-485146.  
W uzasadnieniu wyboru nowe-
go oferenta widnieje „Zgodnie 
z obowiązującymi przepi-
sami stabilizat musi zostać 
poddany zagospodarowaniu  
w procesie unieszkodliwiania 
na składowisku, a jedynie 
Miejski Zakład Oczyszczania 
w Wołominie Sp. z o.o. posia-
da wymagane uprawnienia  
i moce przerobowe umoż-
liwiające realizację zamó-
wienia do końca 2017 r.” Z 
automatu nasuwa się pytanie 
– dlaczego w obliczu braku 
regionalnych mocy przerobo-
wych w zakresie składowania 
odpadów MZO Sp. z o.o. nie 
ogłosiło własnego postępowa-
nia, w którym mogło uzyskać 
dużo korzystniejszą cenę, bądź 
dlaczego nie zaoferowało ceny 

przewidzianej biznes planem, 
czyniącej przedsięwzięcie pn. 
ZZO Stare Lipiny rentownym.

Nie jest to jedyny przykład 
poddający w wątpliwość dba-
łość zarządu i organów nadzoru 
spółki o wynik finansowy spół-
ki. Zarząd spółki w br. roku za-
warł umowę z firmą zewnętrzną 
na obsługę sortowni w systemie 
dwuzmianowym (10 pracowni-
ków w okresie roku za 974 tys 
PLN). To co miało być tańsze 
wg. relacji prezesa przedstawio-
nej radnym na sesji rady miej-
skiej, wygląda inaczej kiedy 
kwotę umowną firmy zewnętrz-
nej pomniejszoną o VAT, po-
równamy ze średnim wynagro-
dzeniem pracownika sortowni 
MZO (2 853,51 PLN), powięk-
szonym o inne koszty osobowe 
spółki. Firma stosująca stawki 
godzinowe pracowników MZO 
zarobiłaby na tej umowie oko-
ło 290 tysięcy PLN plus VAT.  
Wg. moich analiz tyle samo tra-
cić może na niej prezes Kubała. 

Zdecydowanie tańsze i efek-
tywniejsze byłoby zatrudnianie 
pracowników sezonowych na 
czas określony. Z planowa-
niem również coś nie jest tak. 
W świetle założonego spadku 
przychodów ze sprzedaży su-
rowców wtórnych w 2018 r. 
o 26 tys PLN w porównaniu  
z rokiem 2017 przedsięwzięcie 
polegające na uruchomieniu 
drugiej zmiany jest absurdalne. 
Czyżby aż o połowę zmniejszyć 
się miała wydajność zmian? 
Uruchomienie drugiej zmiany 
nie powinno być droższe od 
przychodu ze sprzedaży su-
rowców wtórnych pochodzą-
cych z segregacji (w 2017 r. 

– 590 tys PLN). Na takich wa-
runkach oraz w takich okolicz-
nościach, sortowanie staje się 
jeszcze mniej dochodowe.

Sprawozdania zarządu MZO 
Sp. z o.o. w Wołominie przyno-
si wiele takich „ciekawostek”, 
stąd nie powinna dziwić nie-
chęć do jego ujawnienia. 

Za zarząd oraz straty 
– nie podwyżki,  

a „baty”?
Jak kto woli ukrywaną lub 

niechętnie ujawnianą informa-
cją może być zestawienie ze 
sobą milionowej straty spółki 
z ponad 70% wzrostem wyna-
grodzeń jego organu zarząd-
czego. 

Gdyby nie skonsumowana 
w ubiegłym roku pozostałość 
z lokaty bankowej, strata za 

2017 r. osiągnęłaby poziom 2 
mln. PLN. Spółka, która wg. 
kierownika zespołu ds. nadzo-
ru właścicielskiego zwiększać 
ma swoją wartość rynkową 
średnio licząc o około 10 mln. 
PLN rocznie, z chwilą podjęcia 
się działalności obejmującej 
składowanie odpadów, pozbyła 
się lokat, całego kapitału zapa-
sowego, a przyszłe i niepewne 
zyski obciążyła niepokrytą jesz-
cze stratą.  Panie kierowniku, aż 
dziw, że ktoś chce jeszcze czy-
tać i słuchać mrzonek o świetla-
nej przyszłości tej spółki przy 
takim zarządzie i nadzorze. 

Zarząd oraz nadzór  
– ten drugi, trzeci… 

nie za stary dług  
„wyleci”

Zadłużenie wobec NFO-
ŚiGW i banku komercyjnego 
na chwilę obecną sięga około 
10 mln. PLN. Raty wraz od-
setkami spółka zaczęła spła-
cać przed uruchomieniem 
nowej kwatery, a jak widać 
po jej uruchomieniu zysk  
w spółce się nie pojawił. No-
wym wyższym cenom za skła-
dowanie towarzyszy podnie-
siona opłata marszałkowska. 
Koszty rekultywacji rosnąć 
będą wraz z wysokością śmie-
ciowej górki i pochłoną znacz-

ną część dochodów. Złożone 
od 2012 r. w Starych Lipinach 
odpady w ilości około 110 tys. 
ton, nie zabezpieczyły środ-
ków na rekultywację kwatery 
B, a „stoki” wcześniej zrekul-
tywowanej kwatery A podczas 
prac inwestycyjnych i eksplo-
atacyjnych zostały naruszone. 

MZO sp. z o.o. w Wołominie 
wymaga szybkiego inwesty-
cyjnego dokapitalizowania. 
Powstać musi linia sortowni-
cza z prawdziwego zdarzenia 
i zabudowa wiaty, która w za-
łożeniach miała być halą eli-
minującym emisję odorów. 
W świetle wymogów wcho-
dzącej w życie nowej ustawy 
śmieciowej, obok szerszego 
zakresu sortowania odpa-
dów u źródła oraz kosztów 
ich odbioru są to najpilniej-
sze wyzwania. Kolejnym 
krokiem winno być wygasze-
nie składowiska.

cdn.
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Szanowni Państwo,
w obecnych wyborach samorządowych ubiegam się o man-

dat radnego Sejmiku Mazowsza z naszego okręgu wyborczego  
z listy Komitetu Wyborczego Wyborców KUKIZ’15. Pozycja NR 4. 
Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piase-
czyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Od wielu lat, Wołomin nie może doczekać się swojego radne-
go w tak ważnej instytucji samorządowej jaką jest Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego. To w nim zapadają strategiczne 
decyzje inwestycyjne miast i wsi naszego regionu. Bez swoje-
go przedstawiciela Wołomin dalej będzie postrzegany przez 
pryzmat złego dojazdu drogi DW-634, 635 czy braku zjazdów  
i wjazdów na S8. Konieczne jest również szybka pomoc dla służ-
by 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 własne sprawy w podziale rożnych środków finanso-
wych przeznaczonych na drogie inwestycje,które wspierają bu-
dżetowo 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 znają 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

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Wojakowskiego Wołomin 2018
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Kandydat zrzeszony nie
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Miasta i Gminy Wołomin!

Niebawem zadłużenie osiągnie poziom rocznych dochodów własnych!
Ci kandydaci nie dają nadziei w zdolność do zmian!

Kandydat i jego „osiągnięcia”

1.

Projekcja zadłużenia gminy (dot. realizowanych i planowanych 
inwestycji) od 2014 r. nominalnie wzrosła o 54,1 mln, relatywnie 
odniesiona do dochodów własnych gminy wygląda/ła tak:
– za R. Madziar w 2017 r. sięgał        – 73%
– E. Radwan na 2022 r. zaplanowała – 96%
Inwestycje lat wyborczych blokują oraz ograniczają następców!

WPF z 23.10.2014 r.
zadłużenie w 2017 r.

79,9 mln zł

WPF z 05.09.2018 r.
zadłużenie w 2022 r.

134,4 mln zł

2.

Brak stabilnej strategii rozwoju w świetle Wieloletnich 
Planów. Finansowych (WPF). Chaotyczność podyktowana 
doraźnymi celami oraz oczekiwaniami. W Żyrardowie od 2015 r. 
obowiązuje ten sam WPF – w Wołominie było i jest tak

WPF zmieniany

36 razy!!!
WPF zmieniany

45 razy!!!

3.

Wzrost zatrudnienia oraz wydatków osobowych w 
jednostkach samorządowych (JS). Administrację R. Madziara 
rozsadzał tzw. „desant”, administracja E. Radwan powiela  
w UM rozbudowane struktury m.in. MZDiZ-u. Wydatki osobowe 
na etapie planu były i są niedoszacowane, w zakresie zadań 
zleconych w 2017 r. zrealizowano je z naruszeniem dyscypliny 
finansowej.

wynagrodzenia w JS

59,675 mln zł
etaty w UM

134

wynagrodzenia w JS

68,405 mln zł
etaty w UM

181

4.

Nieefektywny nadzór właścicielski, straty z tytułu pochopnie 
oraz źle zawartych umów i przeprowadzonych odbiorów. 
Budowa i uruchomienie „RIPOK” nieefektywnie wydanymi 
środkami obciąża minione oraz przyszłe  kadencje.

m.in. przeniesienie zadań do 
MZO 

i powołanie MZDiZ...

min.  
2,5 mln zł

internet dla gmin,  
odbiór niesprawnej  

instalacji MBP...

min.  
5 mln zł

5.

Zaniechania oraz opóźnienia w opracowaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 
Ich następstwem jest blokada działań inwestycyjnych  
i rozwojowych gminy.

 rodzący spory podział mpzp 
dla strefy usług.–produkcyjnej 

Geodetów – Łukasiewicza, 
forsowanie uchylonego mpzp 

dla „RiPOK”

wycofywanie, wstrzymywanie  
i opóźnienia w opracowaniach 
mpzp, odwołanie się w spawie 

mpzp dla „RiPOK”

6.

Brak jawności działań zarządów spółek miejskich 
(sprawozdawczość), niesatysfakcjonujące konsultacje 
społeczne (nieposzanowanie postulatów), wyborcze obietnice 
bez pokrycia, ogniskowanie działań i programów wyborczych 
nie na rdzeniu populacji mieszkańców, a na ich wąskich 
środowiskach.

TAK TAK

7.

Pogłębienie podziałów, polaryzacja nastrojów lokalnego 
społeczeństwa, wojna „plemienna” przenoszona z kraju  
(PiS–Totalna Opozycja) i miasta (włodarz/kluby partyjne/radni) 
na forum Rady Miejskiej, wzajemne pozwy sądowe i finansowe 
sankcje.

TAK TAK

Opracowano na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych, Realizacji Budżetów, Sprawozdań i Publikacji.


