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Pierwsza wojna światowa zbliżała
się do końca, a wraz z nią trwająca
od 1795 r. niewola narodu polskiego.
Jednak budowa niepodległej Polski
nie była procesem łatwym, krótkotrwałym i bezkrwawym. Pierwsze
strzały w zmaganiach o granice Rzeczypospolitej padły jeszcze przed
11 listopada 1918 r. W nocy z 31
października na 1 listopada 1918 r.
oddziały ukraińskie rekrutujące się
z Żołnierzy rozpadającej się armii austrowęgierskiej, ochotników i Strzelców Siczowych opanowały Lwów
i całą Małopolskę Wschodnią. Ukraińcom przeciwstawiły się początkowo bardzo skromne siły polskie.
Linia walk przebiegała nieregularnie
przez ulice miasta. Zaciekłe boje
prowadzono m.in. o Szkołę Sienkiewicza, Dom Techników, Dworzec
Główny, Cytadele, Szkołę Kadecka, Pocztę Główną na Kulparkowie.
Walki toczyły się ze zmiennym powodzeniem. Przykoszarach Wuleckich obrońcy Lwowa 4 listopada
stoczyli zwycięski bój ze Strzelcami Siczowymi, natomiast podjęty
w 5 dni później atak na gmach Sejmu Krajowego, przeprowadzony
ulicą Mickiewicza i przez Ogród
Jezuicki, zakończył się niepowodzeniem i przyniósł stronie polskiej
znaczne straty. Stopniowo oddziały
polskie uzyskały jednak przewagę, a 20 listopada do miasta dotarła odsiecz prowadzona przez płk.
Michała Tokarzewskiego Karaszewicza. Już następnego dnia wojsko
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ukraińskie zostało wyparte na przedmieścia Lwowa, który jednak nadal
pozostawał oblężony. Wojna została
rozstrzygnięta zwycięsko przez Polskę dopiero w lipcu 1919 r., w czasie zwycięskiej ofensywy, w której
m.in. uczestniczyły pułki wielkopolskie i przybyła z Francji Błękitna
Armia gen. Józefa Hallera.

Tato, idę na wojnę

Fundament obrony Lwowa stanowiła młodzież, nazwana Orlętami.
Rekrutowały się one z 1421 chłopców i dziewcząt, którzy nie ukończyli 18. roku Życia. Reprezentowali wszystkie lwowskie warstwy
społeczne.
Stanowili oni czwarta część obrońców i mniej więcej czwartą część
spośród przeszło tysiąca pięciuset
poległych po polskiej stronie. Symbolem Orląt stali się czternastoletni
Jurek Bitschan i trzynastoletni Antoś
Petrykiewicz, najmłodszy kawaler
Krzyża Orderu Virtuti Militari. Jurek Bitschan urodził się 29 listopada
1904 r. w Piaskach pod Sosnowcem.
Byłsynem Aleksandry Zagórskiej,
znanej lwowskiej działaczki niepodległościowej, zaprzyjaźnionej
z Józefem Piłsudskim, uczestniczki obronyLwowa i organizatorki
Ochotniczej Legii Kobiet. Uczył
się w gimnazjumim. Henryka Jordana, należał do harcerstwa. Uciekł
z domu, by dołączyćdo walczących.
W pozostawionym liście, datowa-

nym na 20 listopada1918 r., pisał
do swojego ojczyma: „Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldowaćsię do
wojska. Chcę okazać, ze znajdę na
tyle siły, by móc służyć i wytrzymać.
Obowiązkiem też moim jest iść, gdy
mam dość sił, a wojska braknie
ciągle dla oswobodzenia Lwowa.
Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba
było. Jerzy”. Dołączył do kompanii
obrońców Kulparkowa. Początkowo
nie chciano go przyjąć z powodu
zbyt młodego wieku, w końcu jego
dowódca uległ namowom. Kompania kulparkowska zaatakowała
21 listopada oddziały ukraińskie
na Pohulance i Snopkowie. Zajęto
Snopków, jednak atak na koszary
naprzeciw Cmentarza Łyczakowskiego załamał się w silnym ogniu
nieprzyjaciela. W czasie natarcia
poległ Jerzy Bitschan oraz kilku innych niewiele starszych chłopców,
głównie uczniów gimnazjalnych.
Pośmiertnie Bitschana odznaczono
Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Obrońców
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Lwowa. Urodzony w 1905 r. Antoni Petrykiewicz w chwili rozpoczęcia walk o Lwów był uczniem
drugiej klasy gimnazjum. Walczył
w oddziale Romana Abrahama, późniejszego generała WP, na Górze
Stracenia. Jak wspominał wiele lat
później gen. Abraham, Petrykiewicz
w walce był nieustępliwy. Został
ciężko ranny w boju na Persenkówce. Zmarł z ran 15 stycznia 1919 r.
Poległych rówieśników Petrykiewicza i Bitschana było jednak znacznie
więcej. W rejonie Szkoły Sienkiewicza 5 listopada zginął piętnastoletni
Wilhelm Haluza, o którego odwadze
dowódca odcinka mjr Zdzisław Tatar-Trześniowski wyrażał się z najwyższym uznaniem. Tego samego
dnia poległ przy ul. Bema rówieśnik Wilhelma – Józef Walawski.
Dwa tygodnie później w nieznanych
okolicznościach zginął brat bliźniak
Józefa Walawskiego – Piotr. Dwunastoletni Jan Dufrat padł 9 listopada
na Odcinku I. Czternastoletni Tadeusz Wiesner walczył na Kulparkowie. Aresztowany w domu rodziców
po przejściowej utracie tej dzielnicy
przez Polaków, został rozstrzelany przez Żołnierzy ukraińskich na
dworcu Podzamcze. W natarciu na
Szkołę Kadecką poległ czternastoletni Tadeusz Jabłoński. Najmłodsi pozostali w służbie wojskowej
również po oswobodzeniu Lwowa.
W Dawidowie zginął 29 grudnia

1918 r. piętnastoletni sanitariusz
Franciszek Walery Manowarda de
Jana. To tylko nieliczne przykłady
heroizmu tych najmłodszych obrońców miasta, także dzięki ich poświęceniu noszącego dumne miano Semper Fidelis.
Orlęta poległe w czasie obrony
Lwowa pochowano na zbudowanym
w niepodległej Polsce Cmentarzu
Obrońców Lwowa. Najmłodszym
spośród spoczywających w tym panteonie był 6-letni Oswald Anissimo.
Został on zamordowany 18 listopada wraz ojcem Michałem, legionistą, zgodnie z zapowiedzią dowódcy
sił ukraińskich Dymitra Witowskiego, Że mężczyźni zamieszkali w domach, z których padną strzały, będą
rozstrzeliwani. Poświęcenie i determinacja najmłodszych obrońców
Lwowa nie były daremne. Niepokonani utrzymali miasto do chwili
nadejścia odsieczy Wojska Polskiego. W II Rzeczypospolitej tradycja
Orląt Lwowskich weszła na trwałe
do świadomości narodowej, stając
się jednym z elementów kształcenia
patriotycznego młodzieży szkolnej
i wychowania jej duchu spadkobierców tradycji walk o niepodległość.
Źródło: Specjalny dodatek IPN we
współpracy z ,,Dziennikiem’’,
rok 2008
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Katarzyna Hanna Zych
Ewa Wanda Śliwińska
ur. 23.03.1958 roku
Nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły
w Ossowie.

Hanna Wujkowska – mieszkanka
Zielonki, kandydatka do Rady Sejmiku
w Województwie Mazowieckim w
okręgu nr 3.

Kierownik Ogniska TPD w Ossowie
oraz twórczyni kręgu patriotycznohistorycznego działającego przy
Szkole w Ossowie w latach 20002007 pod hasłem ,,Zbieramy okruchy
przeszłości”

Lekarz, bioetyk. Absolwentka
Akademii Medycznej w Warszawie,
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Międzynarodowej
Szkoły Menadżerów. Radna
dwóch kadencji w Radzie Powiatu
Wołomińskiego.

Osoba wrażliwa na potrzeby innych.
Zawsze chętnie z wielkim
zaangażowaniem i pasją włączająca
się w życie społeczne.
W nadchodzących wyborach
startująca z listy Ruchu Przełomu Narodowego do Rady Sejmiku Mazowieckiego.

Pełniła funkcję doradcy ds. rodziny
Premiera RP w 2006 roku oraz doradcy ds. promocji życia w szkołach w
MEN w 2007 roku
Działa w Katolickim Stowarzyszeniu
Lekarzy Polskich oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Mężatka,
troje dzieci.

Mieszkanka Kobyłki, lat 26, lekarz.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące
w Wołominie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –
wydział wojskowo-lekarski kierunek
lekarski. Uzyskała stopień wojskowy
w Centrum Szkolenia Wojskowych
Służb Medycznych – kurs ukończony
z wyróżnieniem. Przewodnicząca
Naukowego Koła Pediatrycznego.
Członek Naukowego Koła Ginekologiczno – Położniczego. Autorka wielu
prac naukowych. Obecnie doktorantka w Zakładzie Dermatologii.
Jako przyszła radna, widzę potrzebę
koniecznych zmian w służbie zdrowia Powiatu Wołomińskiego. Ochrona
zdrowia to jeden z najważniejszych
i
najtrudniejszych
problemów
w naszym powiecie. Potrzeba tu
merytorycznych rozwiązań - zbyt
często obecne władze usprawiedliwiaja własną nieudolność!

Kandydatka
do Rady Powiatu
z Kobyłki – okręg nr 4,
lista nr 23, miejsce 2
Chciałabym, aby samorząd powiatowy był tym miejscem, gdze będę
mogła działać na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
w pełnym zakresie jak najszerszej
grupie ludzi a zwłaszcza starszych
i dzieci. Należy postawić na poprawę
warunków w jakich świadczone są
usługi medyczne, doposażyć szpital
i placówki medyczne w nowoczesny
sprzęt również poprzez pozyskiwanie środków unijnych .
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Nasz rok 2010 cz. 4 – refleksje jesienno-wyborcze
Pierwszym symptomem, że jesień 2010 r. będzie ciekawa było ustalenie
na 21 listopada terminu wyborów samorządowych. I zaczęło się. Tak, jak
za czasów PRL-u rozpoczęto z tej okazji (i oczywiście przed tą datą) oddawanie do użytku różnych obiektów przemysłowych, kulturalnych, sportowych i związanych z infrastrukturą.

Jan Rączka
Oddawanie takich obiektów nie
jest samo w sobie niczym złym
wręcz przeciwnie, ale oddawanie
ich na czas ustalony kalendarzem
politycznym, a nie po rzetelnym
ich wykonaniu jest marnotrawstwem. Ustalenie sztywnego
terminu ze względu na korzyści
polityczne, powoduje, ze ewentualne kłopoty niezależne od
wykonawcy np. zima, wiążą się
z nie utrzymaniem harmonogramu prac i oddaniem do użytku
czegoś, co jeszcze nie powinno
być oddane. Oczywiście traci na
tym jakość wykonania, a często
po uroczystym otwarciu obiekt
zostaje natychmiast zamknięty i
ekipy remontowe przystępują do
likwidacji niedoróbek. Bywa, że
koszt naprawy takiej prowizorki
jest duży, a niekiedy nie da się już
usunąć usterek powstałych z powodu „politycznego wyścigu po
elektorat”.
Ludziom pamiętającym PRL
takie poczynania kojarzą się jednoznacznie z dawnymi (a może
nie tak dawnymi) czasami, kiedy
to na święto 22 lipca (młodym
przypominam, że była to rocznica ustanowienia prze Związek
Sowiecki komunistycznego rządu
w naszym kraju), albo na dzień
rozpoczęcia kolejnego zjazdu
PZPR oddawano w pośpiechu
wszystko, co chociaż trochę mogło uchodzić za skończone.
Warszawskim przykładem dzisiejszej powtórki z PRL-u jest
nowo otwierany pierwszy pełnowymiarowy basen w Wawrze.
Nie ma znaczenia, że inspektor
nadzoru budowlanego podała się
do dymisji. Wiedziała, że przy
budowie popełniono rażące błędy, ale przecież wstęgę można
przeciąć już dziś, a usuwanie
usterek rozpocząć po wyborach.
We wdzięcznej pamięci warszawiaków pozostanie osiągnięty
sukces, który wedle zamysłów
rządzących polityków (tak to rozumiem) ma się przełożyć na poparcie wyborcze.
Oddano również CENTRUM
NAUKI KOPERNIK. Jest to
wspaniała sprawa dla popularyzacji nauki. Widziałem podobny obiekt TECHNORAMA
znajdujący się w miejscowości
Winterthur. Razem z wnuczkiem
spędziliśmy tam siedem godzin
i gdyby nie godziny zamknięcia
zostalibyśmy dłużej. Zazdrościliśmy Szwajcarom tego obiektu.
www.gazetapatria.pl

Wspominam o tym, powodowany
pewnym niepokojem. Warszawski KOPERNIK jest usadowiony
nad Wisłą bardzo blisko koryta
rzeki, na lichych gruntach i nad
tunelem. Letnie powodzie nie
ominęły Warszawy, a przy okazji
KOPERNIKA. Co woda potrafi,
wie każdy budowlaniec, więc nie
jestem przekonany, że wszystkie
szkody spowodowane zalaniem
zostaną usunięte do wyborów, bo
tak został zaplanowany termin
oddania KOPERNIKA.
A hasło jest już gotowe: „Centrum Nauki Kopernik otwarte,
głosuj na HGW”.
Nasz Wołomin ma też swoje
doświadczenia wyborcze. Podczas poprzedniej kampanii wyborczej oddano inwestycję, pt.
„Dirt Park”, której koszt grubo
przekroczył 400 tys. zł. Otwarcie odbyło się z wielką pompą.
Gazeta wydawana przez SKW
(ugrupowanie Burmistrza) pisała:
„Imprezy organizowane na torze
zawsze będą atrakcją dla sponsorów i mediów. Widowiskowe pokazy dirtowców potrafią przeczyć
prawom fizyki i zapierać dech
w piersiach, przez co stanowią
atrakcyjną propozycję dla mieszkańców Wołomina i nie tylko.
Z pewnością za każdym razem
przyciągną rzeszę publiczności.
Jestem pewien, że dzięki dirt
parkowi Wołomin dochowa się
niejednego czołowej klasy, dirtowca, który dzięki decyzji burmistrza Wołomina i zgodzie Rady
Miejskiej będzie mógł kształcić
swoje umiejętności na specjalnie do tego przygotowanym torze
rowerowym”, a w innym miejscu
zamieściła pean na cześć pomysłodawcy: „Brawo Panie Grześku (aktualny szef sztabu wyborczego burmistrza Mikulskiego
przyp. JR). Dzięki takim pasjonatom jak Pan powstają rzeczy
nowe, choć nie przez wszystkich
krótkowzrocznych malkontentów od razu akceptowane. Trzeba pomyśleć ile młodzieży dzięki
temu torowi będzie miało zajęcie.
To jeden z pomysłów na zorganizowanie młodzieży czasu. Jak widać na stronie internetowej UM,
tor ma kosztować 400 tys. PLN a
ścieżka Solisa w Czarnej wraz z
mostkiem kosztowała mnie podatnika i mieszkańca Wołomina 1 mln PLN. Sądzę, że z toru
przez miesiąc skorzysta więcej
młodzieży niż przez rok ze ścieżki

w Helenowie”. Po dwóch miesiącach okazało się, że nie było
to żadne otwarcie tylko „próba
generalna”, a oddanie do użytku
nastąpiło w grudniu, kiedy Dirt
Park zapadł w sen zimowy. Życie
pokazało skutki tego pośpiechu i
niedoróbstwa. Żeby zobaczyć jak
obecnie wygląda Dirt Park wystarczy przejść się jego trasą. W
podobnej sytuacji niedoróbstwa
są mieszkańcy Mostówki, którzy
najlepiej wiedzą, jaką koniecznością jest budowa kładki dla
pieszych na drodze do Majdanu.
Ich opinia o sprawie wybudowanego chodnika, który na moście
traci swoją ciągłość jest jednoznaczna. Gmina budując chodnik
nie postarała się o wybudowanie kładki, więc dzieci idące do
szkoły bezpiecznym chodnikiem,
przed mostkiem schodzą z niego
i prosząc o opiekę Pana Boga
wchodząc na gołą jezdnię. A jest
przecież dobry przykład. Ścieżki
wybudowane przez burmistrza
Solisa są funkcjonalne, użyteczne
i chwalone przez mieszkańców,
dla których są dużym udogodnieniem.
Dzisiaj też obserwujemy wzmożone działania władz samorządowych ukierunkowane na przedwyborcze oddawanie różnych
obiektów, a przez to przypodobanie się spodziewanemu elaktoratowi. Przykład z gazety SKW:
„- Dla uczestników Konwencji
(2006r. przyp. JR) wielką niespodzianką, przyjętą hucznymi
brawami, była treść wystąpienia
Jerzego Mikulskiego, burmistrza
Wołomina.
- Patrząc na ilość bez sensu wydawanych pieniędzy na rozsyłane listy czy banery dochodzę do
wniosku, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Zastanawiałem
się nad tym ilu osobom takie pieniądze mogłyby pomóc. Podjąłem decyzję, że 25 % środków, jakie ofiarodawcy wpłacą na konto
wyborcze SKW wydamy nie na
kampanię wyborczą, lecz przeznaczymy na cele charytatywne

DIRT PARK

– na pomoc potrzebującym. Apeluję do wszystkich kandydatów
i ugrupowań: Nie marnujmy
pieniędzy na plakaty, co godzina zaklejane przez inny sztab
wyborczy, sterty ulotek leżących
za chwilę na ziemi. W to miejsce
pomóżmy najbardziej potrzebującym. Gdyby każdy z kandydujących przeznaczył 25% środków
zaplanowanych na kampanię na
taki cel, zebrałaby się całkiem
pokaźna kwota – apelował do zebranych”. Jestem ciekaw ile było
pieniędzy i na co je wydano?
Mieszkańcy udają, ze wierzą,
ale nie chce im się zajrzeć do
obiecanek z poprzedniej i jeszcze
wcześniejszej kampanii wyborczej. Gdyby to zrobili, byłoby im
łatwiej wybrać nową władzę.

do swojej świetności? Nikłe są
szanse, aby w Wołominie pojawiła się większa firma, bo mimo
swojej niewielkiej odległości od
stolicy, Wołomin jest niemal odcięty od świata. Jedyna droga 634
podobnie jak okoliczne (z wyjątkiem S8) nie dają szans na zrealizowanie zamierzeń związanych
z rozwojem miasta. Pomimo
buńczucznych zapowiedzi burmistrza Mikulskiego, począwszy
od słynnej przed laty konferencji
prasowej na Moście Siekierkowskim (2002r.) poza obiecywaniem
nie zrobiono nic. Warto przypomnieć, co burmistrz deklarował
przed wyborami w 2006 roku wg.
wspomnianej gazetki wyborczej
wydawanej przez SKW:

E634
Rzeczywistość, jaką obecnie
mamy, nie wróży dla Wołomina
niczego dobrego. Najsmutniejsza
rzecz, jaka miała miejsce w ostatnim czasie, to likwidacja STOLARKI, największego zakładu
w Wołominie. Niestety, władze
wołomińskie mają w tym swój
udział. Chociaż był to zakład prywatny, do którego niby nic nie ma
samorząd lokalny, ale właśnie do
władz tego samorządu zakład co
roku występował o umorzenie
podatku, i co roku taką zgodę
otrzymywał. Gmina jako strażnik
dochodów, winna wiedzieć jak
darowane pieniądze są rozdysponowywane.
Co do sprywatyzowanej Huty,
to nie wiadomo, czy po zmianie
struktury własnościowej wróci

„…Ale upór władz gminy przyniósł efekt. - Gdy w zeszłym roku
publicznie wytknąłem marszałkowi, Struzikowi, że pomimo
obietnic nie umieścił tej drogi w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, to, choć zaprzeczył, miesiąc
później droga ta znalazła się w
planie województwa - zdradza
nasz burmistrz. Ale Marszałek z
problemem drogi dla mieszkańców Wołomina zachował się jak
z gorącym kartoflem. Inwestycje
na tej drodze zaplanowano... po
2008 roku. Dla gminy to za późno. Marszałek zrobił unik i chce
nas przeczekać. A droga wciąż
pozostaje w jego gestii. Tylko
podległe mu jednostki mogą zająć się jej modernizacją. Jak to
dotychczas robią, wszyscy widzą... Nadzieją na szybsze zrealizowanie tej drogi są fundusze
unĳne. Jako gmina staramy się
o jej dofinansowanie i dlatego też
zgłosiliśmy ją – w imieniu gminy Wołomin - do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013 (RPO). - Chcemy, by
ta inwestycja miała charakter
kluczowy - mówi Mikulski. Gdy
zostanie wpisana do RPO, wtedy
prace na „634” zostaną dofinansowane z Unii. Czy Marszałek
odważy się nam sprzeciwić?”
Jak widać Marszałek potraktował to jako pogrożenie palcem
… w bucie. Póki problem infrastruktury drogowej nie zostanie
rozwiązany, Wołomin nie będzie
miał żadnych szans rozwoju.
patria.gazeta@op.pl
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Kandydaci do Rady Powiatu
lista nr 23
Agata Jurczuk – okręg 4

Iwona Krucka – okręg 1

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

Mam 31 lat. Mgr ekonomii, absolwentka warszawskiej SGH. Ponad 6-letnie doświadczenia zawodowe nauczyły mnie sprawnego zarządzania, negocjacji i wytrwałości w dążeniu do celu. Od wielu
lat jestem mieszkanką Ząbek. W mojej ocenie największymi potrzebami naszego miasta są: niedostateczna infrastruktura wspierająca rodzinę (brak
żłobków, pozbawienie naszych dzieci opieki przedszkolnej przez cały jeden miesiąc wakacji, niedobór
miejsc w przedszkolach), nadal utrudniony dojazd
do Warszawy (uważam za konieczną przebudowę
niektórych skrzyżowań w celu „rozładowania” korków), a także niedobór miejsc rekreacyjnych.

RODZINA I AKTYWNOŚĆ
WYKSZTAŁCENIE I KULTURA
MŁODOŚĆ I NOWOŚĆ

Ireneusz Kielczyk – okręg 6

Marianna Marchewka – okręg 2

Mieszkanka Marek od pokoleń, zamężna, czworo
dorosłych dzieci.
Doświadczenie jako Radna w powiecie (20022006) zdobyła m.in. jako Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej i członek Komisji Edukacji Sportu Kultury i Pamięci Narodowej. Działa w akcji katolickiej
oraz w Forum Kobiet Polskich (sprawy rodziny),
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ludzkiego Życia
(obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci).
Kandyduje do Powiatu, aby kontynuować kierunek
polityki popierającej dobro rodziny i rozwój Powiatu. Jej największym sukcesem życiowym jest
rodzina.

Igor Śmietanka – okręg 3

Mam 48 lat. Jestem żonaty. Mam 2-ch dorosłych
synów. Lekarz medycyny. Znam doskonale blaski
i cienie podstawowej opieki zdrowotnej. Od kilku lat
pracuję w SPZZOZ w Radzyminie. Jestem koordynatorem poradni ogólnej. Przykładam dużą wagę
do pragmatyzmu i kompromisu w życiu publicznym,
przy zachowaniu niezbędnych norm etycznych
w oparciu o zdrowe postawy patriotyczne i z poszanowaniem tradycyjnych chrześcijańskich wartości.
Działalność w strukturach samorządowych nie jest
mi obca, swoją wiedzę i doświadczenie chciałbym
wykorzystać w pracy samorządowej na korzyść społeczeństwu lokalnemu i rozwojowi naszego regionu.

Kazimierz Zych
okręg 5

lat 55, żonaty, ojciec dwóch córek, pochodzi
ze znanej wołomińskiej rodziny. Matka, Janina z domu Radomska. Ojciec, Kazimierz,
oficer Armii Krajowej, represjonowany przez
UB i NKWD, ludowiec.
Samorządowiec, publicysta, autor serii książek historyczno-politycznych „Jest takie
miejsce, Jest taki kraj”, laureat prestiżowego
wyróżnienia „Wołominiak roku 2004”. Wieloletni członek zarządu Klubu Sportowego
„HURAGAN”. Był jednym z głównych mediatorów w rozmowach z MSWiA w sprawie
powołania powiatu wołomińskiego. Współorganizator wielu patriotycznych uroczystości
(np. 25-lecia powstania NSZZ Solidarność).
Patriota miłujący Ojczyznę. Odznaczony
srebrnym medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” oraz srebrnym medalem
PRO MEMORIA, Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Ząbkach
z KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
lista nr 27

Adam
Fijołek

okręg nr 1
miejsce nr 2

Mieczysław Oleksiak – okręg 7

Mieszkam w Tłuszczu. Jestem żonaty, mam troje dzieci i dwie wnuczki. Wykształcenie średnie techniczne.
Pracowałem na stanowisku starszego konstruktora
w Laboratorium Wysokich Napięć biura konstrukcyjnego ZWAR - ABB w Warszawie. Pracowałem
również w Samorządzie Pracowniczym wybieranym
przez załogę – trzy kadencje – Rada Pracownicza,
oraz w komisjach: rewizyjnej i wyborczej do Rady
Nadzorczej Spółki – jako wiceprzewodniczący
Komisji Wyborczej. Prowadziłem działalność
gospodarczą – instalacje elektryczne, naprawa silników elektrycznych i sprzętu elektrycznego.

Wołomin przejdzie do lamusa,
jeśli nie zagłosujesz na Romka Adamusa!

Roman Adamus

Tomasz
Miller

Zonaty, dwóch synów. Mieszkam w Wołominie od urodzenia: najpierw przez 22 lata na Osiedlu „Nafta”, a od 13
lat na Osiedlu „Sławek”. Jestem absolwentem: PWSBiA
w Warszawie – Magister Ekonomii; AGH w Krakowie –
Zarządzanie Przedsiębiorstwem; Uniwersytetu Koźmińskiego w Warszawie – Podyplomowe Studia: Zarządzanie Projektami. Jestem związany zawodowo z sektorem
energetycznym.

okręg nr 3
miejsce nr 3

Kandydat do Rady Powiatu
– okręg nr 5, lista nr 23, miejsce 5

REKLAMA

Robert
Zakrzewski
Urodziłem się 25 lipca 1979 roku w Warszawie. Jestem absolwentem PolskoJapońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji.
Obecnie jestem doktorantem Akademii
Obrony Narodowej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki. Zawodowo 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
przykładam do ochrony środowiska,
dlatego jestem za łatwiejszym i tańszym
dostępem do sieci kanalizacyjnej dla każdego mieszkańca Wołomina.

Kandydat
do Rady Miejskiej
– lista nr 27,
okręg nr 3, miejsce 5
patria.gazeta@op.pl

Urodziłem się 10 czerwca 1956r. 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.

Katarzyna
Dunin-Wąsowicz
– Wołomin
26 lat, mężatka, z wykształcenia pedagog
i animator kultury, obecnie studentka Wyższej
Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, na
kierunku Edukacja Informatyczna.
Pracuje w Fundacji zajmującej się wspieraniem osób starszych w dziedzinie edukacji
informatycznej. Prowadzi również zajęcia
komputerowe z osobami niepełnosprawnymi.
Jako kandydatka do sejmiku mazowieckiego chce zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu
starszego pokolenia, chce stworzyć warunki
do nauki osobom będącym na emeryturze.
Jest zwolenniczką integracji międzypokoleniowej, sądzi, iż młodzież z seniorami powinni
znaleźć płaszczyznę porozumienia i uczyć się
siebie nawzajem. Pozwoli to na przetrwanie
tradycyjnych, godnych pochwały, wzorców
zachowań, przy jednoczesnym tchnieniu
w nie młodzieńczego ducha.

Kandydatka do Sejmiku Województwa
Prawicy Rzeczypospolitej
www.gazetapatria.pl
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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 szczególnego 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

Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Wołomina
i Kapituły Wyróżnienia
„Anioł Stróż Ziemi
Wołomińskiej”
Jan Tokarski

Ks. Paweł Placek i prezes TPW Jan Tokarski.

Jan Pietrzak – laureat.

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!
Burmistrz !

KAZIMIERZ ANDRZEJ ZYCH
„PATRIA” Gazeta bezpłatna. Wydawca: „Patria”
Adres redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Kościelna 61B
tel./fax: 22 787-14-26
22 787-05-65
e-mail: patria.gazeta@op.pl
Dział reklamy i ogłoszeń: tel./fax: 22 787-14-26
22 787-05-65
www.gazetapatria.pl

www.gazetapatria.pl

Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje zespół.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie zwracamy materiałów
niezamówionych. Za treść ogłoszeń, artykułów sponsorowanych
i niesponsorowanych oraz listów
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. Prz gotowane przez
Wydawcę reklama pozostaje
jego własnością.

OGŁOSZENIE

WYNAJMĘ NOWE
MIESZKANIE
Centrum Wołomina
52 m2 – parter
patria.gazeta@op.pl
602
192 199
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Krzysztof
Radomski

Andrzej
Gastoł

40 lat, żonaty, troje dzieci, mieszkaniec Lipin Nowych i Lipin Starych. Prowadzi przedsiębiorstwo
usług budowlanych. Żona – pracownik służby
zdrowia w wołomińskim ZOZ-ie. Uczynny, dobry
organizator, powszechnie akceptowany i lubiany w
środowisku miejskim i wiejskim. W Radzie pragnie
zajmować się polityką rolną i rozbudowa infrastruktury wiejskiej.

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.

Kandydat do Rady Miejskiej
– okręg nr 1, lista nr 27, miejsce 1

Eugeniusz
Dembiński
Od 1948r. mieszkaniec Wołomina, wykształcenie wyższe, magisterskie 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 Dąbrowskiego dla Wołomina.

Kandydat do Rady Miejskiej
– okręg nr 3, lista nr 27, miejsce 1

Lech
Tomaszewski
51 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, radny II i III
kadencji Rady Miejskiej Wołomina. Działacz społeczny w HURAGANIE WOŁOMIN, oraz były pracownik OSiR HURAGAN. W Radzie Miejskiej zajmował się rozbudową sieci wod.-kan. w mieście.
W przyszłej Radzie Powiatowej chce zająć się
uzbrojeniem ulic tak, aby mogła być utworzona nawierzchnia dróg, szczególnie na Osiedlu Sławek.

Kandydat do Rady Miejskiej
– okręg nr 4, lista nr 27, miejsce 1

Kandydat do Rady Powiatu z Kobyłki
– okręg nr 4, lista nr 23, miejsce 3
REKLAMA

Jan
Tokarki
55 lat, wołominiak, radny II i III kadencji, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty
i Finansów. Działacz społeczny,
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ławnik w Sądzie
Okręgowym w Warszawie. Reprezentuje prawicowe poglądy.
Sponsor i współorganizator pomocy społecznej „Akcja Chleb”.
Gorący zwolennik wspierania nauki, oświaty i umacniania pozycji
nauczycieli. Członek Komitetu
Budowy Pomnika Katyńskiego
w Wołominie. Przewodniczący
Kapituły Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej.

Kandydat
do Rady Miejskiej
– okręg nr 2, lista
nr 27, miejsce 1

REKLAMA

REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

8

Numer 4 (4), listopad 2010

„PATRIA”

SAMORZĄDOWY KOMITE

Kandydaci Do Rady Powiatu

Okręg nr 4 – Zielonka, Kobyłka

1. Agata Jurczuk

2. Katarzyna Hanna Zych

3. Andrzej Gastoł

4. Waldemar Szczęsny

5.Murawski Eugeniusz

6. Piotr Andrzejewski

7. Tomasz Banaszek

8. Paulina Prawda

9. Stanisław Kocot

10. Janusz Michalski

1. Kazimierz Zych

2. Józef Tokarski

3. Małgorzata Kadziszewska

4. Agnieszka Ludwin

5. Roman Adamus

6. Waldemar Stępczyński

7. Elżbieta Głodek

8. Aleksander Żmudzki

9.Jerzy Bereza

10. Wojciech Książek

11. Danuta Maciążek

12. Dorota Doroszkiewicz

13. Józef Kossakowski

14. Dariusz Sudak

1. Igor Śmietanka

www.gazetapatria.pl

Okręg nr 5 – Wołomin

patria.gazeta@op.pl
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ET WYBORCZY PRAWICY
Wołomińskiego – lista nr 23

Okręg nr 1 – Ząbki

1. Iwona Krucka

2. Małgorzata Szokalska

1. Mieczysław Oleksiak

1. Ireneusz Kielczyk

3. Arkadiusz Robaczewski

4. Anna Zawadzka

5. Sławomir Winiarek

2. Dagmara Kruczkowska

3. Ewa Łojek

4. Aneta Danilczuk

5. Sylwia Ordyniak

2. Barbara Kościelniak

3. Ewa Małczyńska

4. Piotr Borczyński

5. Małgorzata Sasin

Okręg nr 6 – Poświętne, Dąbrówka, Klembów, Strachówka, Jadów

6. Marcin Bereda

2. Łukasz Giera

patria.gazeta@op.pl

Okręg nr 7 – Tłuszcz

7. Bożena Gorczyńska

8. Andrzej Giera

Okręg nr 3 – Radzymin

3. Grzegorz Górecki

4. Katarzyna Zdunek

9. Robert Kielczyk

5. Bogdan Sochacki

6. Andrzej Pawlak

www.gazetapatria.pl
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SAMORZĄDOWY KOMITE

Kandydaci Do Rady Miejski

Okręg nr 1 – Wołomin

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

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

1. Marianna Marchewka

2. Celina Jezierska

3. Stanisława Zając

4. Czarnecki Tomasz

5. Walenty Kacprzyk

www.gazetapatria.pl

Okręg nr 2 – Wołomin

Kandydaci Do Rady Powiatu Wołomińskiego, lista nr 23 - Okręg nr 2 – Marki

patria.gazeta@op.pl
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ET WYBORCZY PRAWICY
ej w Wołominie – lista nr 27

Okręg nr 3 – Wołomin

1. Eugeniusz Dembiński

2. Jadwiga Staniszewska

6. Mariusz Stępczyński

7. Paweł Sasin

1. Lech Tomaszewski

6. Czesław Sadziński

6. Andrzej Motoczyński

patria.gazeta@op.pl

3. Dariusz Żurawiński

4. Kamila Dąbrowska

5. Robert Zakrzewski

8. Adam Mościcki

9. Zygmunt Ruprich

10. Janina Galicka

2. Kazimierz Tokarski

3. Wiesław Jasielon

4. Bogdan Suk

5. Robert Kobus

7. Maciej Dunin-Wąsowicz

8. Jolanta Rozbicka

9. Monika Ostaszewska

10. Kot Sylwester

Okręg nr 4 – Wołomin

Kandydaci Do Sejmiku Województwa Prawicy Rzeczypospolitej

Wacław Bigos – Radzymin

Katarzyna Dunin-Wąsowicz – Wołomin

Józef Michalski – Kobyłka

www.gazetapatria.pl
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O kandydacie na Burmistrza Wołomina
Kazimierzu Andrzeju Zychu, powiedzieli...
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 Prezydent 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
„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.

Znam Kazimierza A. Zycha od tylu lat, że tylko
najstarsi weterani Solidarności pamiętają. O kilkudziesięciu już lat jest zaangażowany w działania służące wspólnemu dobru zarówno w skali
„małej Ojczyzny”, ziemi wołomińskiej, jak też całej naszej Rzeczpospolitej.
W ostatnich latach bardzo aktywnie pracował
nad przywróceniem Narodowi świadomości
czym była Bitwa Warszawska 1920 roku, kim
był bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka. Wzrastająca co roku popularność uroczystych obchodów Cudu nad Wisłą w Ossowie, to w dużej
mierze jego zasługa. KA Zych to człowiek ideowy i sprawny organizator kierujący się głębokim
patriotyzmem. Potrafił niejednokrotnie swym entuzjazmem 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 sukcesu 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.

Pan Kazimierz Andrzej Zych jest dobrym Polakiem i dobrym katolikiem. Żyje
zgodnie z normami katolickimi i chrześcijańskimi.
Wychował i wykształcił dobrze dwie córki. Jedna jest prawnikiem, a druga lekarzem.
Wstawił do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej pamiątkową tablicę upamiętniającą największych patriotów polskich XX wieku.
Był inicjatorem budowy pomnika Katyńskiego i umieszczenia go przed Kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej
w Wołominie. Był też inicjatorem budowy pomnika Księdza Ignacego Skorupki
w Ossowie przy szkole.
Prowadzi rodzinną firmę handlowo- usługową, w której zatrudnia mieszkańców
Wołomina i okolic, dzięki czemu zmiesza
się bezrobocie na naszym terenie.
Podoba mi się program przyszłego Burmistrza.
Ks. Prałat Jan Sikora
Wołomin, dn. 11.11.2010r.
www.gazetapatria.pl

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.

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 ludzi potrzeba Polsce
profesor Józef Szaniawski

Samorząd jest władzą działającą najbliżej obywateli. 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 otoczeniu, na wyciągnięcie ręki, miejsce, gdzie naprawę
Rzeczypospolitej może podjąć każdy z nas. Tym
miejscem jest samorząd.
W samorządach potrzebujemy ludzi kompetentnych, 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 upamiętniających 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 przedsiębiorcą 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
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