
Dziś działaczki Zielonego Wołomina, które organizowały 
głośne kilka lat temu akcje przeciwko  RIPOK w Starych 
Lipinach, nie są już inicjatorkami protestów. Protestują 
jednak okoliczni mieszkańcy ponieważ cała ta sprawa 
skończyła się dla nich w najgorszy możliwy sposób. Na 
składowisko zwożono tysiące ton odpadów z warszaw-
skich instalacji, natomiast zmieszane odpady z Wołomina 
miejska spółka wywozi i przekazuje do sortowania do 
któregoś z warszawskich RIPOKów. Tym sposobem na 
sortowaniu śmieci z Wołomina zarabia warszawska firma, 
a spółka wołomińska na przyjmowaniu odpadów (tzw. sta-
bilizat) z Warszawy. I tyle pozostało ze światowego trendu, 
aby odpady przetwarzać jak najbliżej miejsca wytwarzenia, 
czym miała zajmować się wołomińska spółka MZO w Sta-
rych Lipinach. Wszystko to musi przełożyć się na wzrost 
kosztów za odbiór odpadów.
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KRONIKA KRYMINALNA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO - STR. 11

KLUB WOYCIECHOWSKIEGO DLA WOŁOMINA i REGIONU
Na początku bieżącego roku rozpoczęło działalność nowe wołomińskie stowarzyszenie: Klub im. Henryka 
Konstantego Woyciechowskiego – nazwane od osoby założyciela miasta. Cele Klubu to między innymi: 
działania na rzecz rozwoju Wołomina i regionu poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw, dyskusja 
w celu wypracowywania dobrych rad i praktyk dla samorządu oraz budowanie płaszczyzn do dialogu 
i porozumienia dla lokalnych środowisk polityczno-samorządowych.

Konsumencie! Przedsiębiorco!
Rusza Akcja PKB w powiecie Wołomińskim

Klub im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego 
zaprasza mieszkańców wszystkich gmin powiatu wo-
łomińskiego do Akcji PKB, (Patriotyzm Konsumencko 
– Biznesowy). Akcja odwołuje się do idei patriotyzmu 
konsumenckiego i ma na celu zachęcanie społecz-
ności do kupowania polskich produktów i usług 
lokalnych przedsiębiorców, a tym samym do wspiera-
nia lokalnej gospodarki i przez to tworzenia nowych 
miejsc pracy.

Tomasz Kuciński

Promocja postaw 
konsumenckich ko-
rzystnych dla lokalnej 
i  krajowej gospodarki 
to jeden z celów dzia-
łalności niedawno 
powołanego w  Wo-
łominie Klubu im. 
Henryka Konstantego 
Woyciechowskiego. 
Nazwa stowarzyszenia 
nawiązuje do osoby H. 
K. Woyciechowskiego – 
założyciela miasta Wo-

łomina, który pod koniec 
XIX wieku zakupił dobra 
wołomińskie, a  następ-
nie wytyczył istniejące do 
dziś ulice, parcelował te-
reny i sprzedawał działki 
pod budowę.

Akcja polega na dzia-
łaniach zachęcających 
mieszkańców do zwra-
cania uwagi na to, gdzie 
trafia zysk z  zakupowa-
nych przez nich produk-
tów i  usług, tj. czy zy-
skała krajowa i  lokalna 
firma czy też wzbogaciło 

się zagraniczne przedsie-
biorstwo czy grupa kapi-
tałowa. - W ramach akcji 
będziemy uświadamiali, 
że jeśli zyska lokalna czy 
polska firma to zainwe-
stuje w  swój rozwój, od-
prowadzi podatki w  Pol-
sce a zyski jej właścicieli 
– do czego będziemy za-
chęcali – będą dalej funk-
cjonowały w  krajowym 
obrocie gospodarczym 
– mówi Emil Wiatrak, je-
den z organizatorów.

Poprzedni pomysł na RIPOK był dobry!

PATRIOTYZM 
KONSUMENCKO – BIZNESOWY

 � Transparenty o takiej treści 
zawisły wzdłuż drogi z Wołomina 
do Majdanu w końcu ubiegłego 
roku, tuż po tym jak wyszło na 
jaw, że wołomińskie MZO podpi-
sało umowy na przyjmowanie na 
składowisko odpadów z terenu 
Warszawy. Czy obecny stosu-
nek "Zielonego Wołomina" do 
tej sprawy może mieć związek 
z tym, że kilka osób związanych 
z poprzednimi protestami zosta-
ło zatrudnionych w jednostkach 
gminnych w obecnej kadencji? 
Jedną z tych osób jest sołtys Ra-
dosław Ufnal, zatrudniony w jed-
nej z miejskich spółek i dorabia-
jący jako pełnomocnik burmistrz 
na zebraniach wspólnot miesz-
kaniowych.
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Wołomin stanął na głowie

Szymon Krzyżanowski
sz.krzyzanowski@gmail.com

Od jakiegoś czasu, 
w  Wołominie wszystko 
jest nie tak i  zupełnie 
inaczej niż w innych miej-
scach na  świecie. Weźmy 
na przykład miejskie par-
ki, które w swoim założe-
niu najlepiej sprawdzają 
się w  centrum miasta 
i  stanowią oddech dla 
mieszkańców. Niestety 
nie w  Wołominie. W  na-
szym mieście (a  właści-

wie na jego obrzeżach) 
powstaje właśnie park 
sąsiadujący z zieloną ta-
blicą z  napisem „Kobył-
ka”. Park do którego nie 
prowadzi żadna ścieżka 
rowerowa i  do którego 
część mieszkańców bę-
dzie miała dalej niż do 
Duczek. 

Podobna sytuacja 
miała miejsce z parkin-
giem reklamowanym 
przez miasto jako „par-
kuj i  jedź”. Najwidocz-
niej w obecnej kadencji, 

parkingi typu „parkuj 
i jedź” buduje się w od-
ległości ok. pół kilome-
tra od stacji kolejowej. 

Równie ciekawe histo-
rie działy się w ostatnim 
roku na niwie kultury 
i rozrywki. Wołomin jako 
gmina wiejsko-miejska 
zorganizował dożynki 
na... terenie „Huraganu” 
zamiast na obszarach 
wiejskich. Z kolei festyn 
letni zorganizowano 
w  Ossowie... czyli tam 
gdzie powinny odbywać 

się dożynki. Chciałbym 
wierzyć, że to jakiś cho-
chlik w tym mieście pła-
ta te wszystkie figle.

Pozostając w  te-
macie kultury, jako 
ciekawostkę dodam, 
że  jedną z  pierwszych 
decyzji obecnie urzę-
dującej dyrektor MDK 
było zlikwidowanie całej 
nowoczesnej identyfika-
cji wizualnej jednostki 
(loga, księgi znaków, 
etc.), czyli absolutnej 
podstawy, którą posia-

Wysokie i nierównomierne nagrody dla urzędników, solidaryzowanie się z uczestniczkami czarne-
go marszu, wydawanie urzędowej gazetki za pieniądze podatników oraz cała masa nietrafionych 
pomysłów - to moje pierwsze skojarzenia z dobiegającą końca kadencją Elżbiety Radwan. Czy 
tylko ja mam wrażenie, że gdy pod koniec roku nastąpi wyczekiwana zmiana władzy, Wołomin 
wreszcie odetchnie z ulgą i z nadzieją? Ostatnie trzy lata obfitowały także w inne wydarzenia któ-
re nie były tak bardzo medialne a októrych warto wspomnieć. Zaczynamy. W Nowym Roku, każ-
demu przyda się odrobina rozrywki. Choć na dobrą sprawę, to jednak śmiech przez łzy.

da dziś każda licząca 
się instytucja kultury, 
teatr czy galeria sztuki 
i  zastąpienie jej starym 
logiem, nawiązującym 
estetyką do drugiej po-
łowy lat 90-tych i co za 
tym idzie nie spełnia-
jącym żadnych kryte-
riów projektowania. Czy 
można to traktować jako 
symboliczną zmianę do-
tychczasowego kierun-
ku jednostki? 

Jako idealne pod-
sumowanie posłużę 

się wypowiedzią samej 
burmistrz, która  aku-
rat w  tym zakresie jest 
nieoceniona. Zapytana 
przez redaktora jednej 
z lokalnych gazet o miej-
ską kulturę, Elżbieta 
Radwan zaczęła mówić 
o... toaletach. Chyba 
warto pozostawić to bez 
komentarza.

Drodzy Czytelnicy, 
niech ten rok będzie 
przełomowy dla naszego 
miasta. Do przeczyta-
nia.

Konsumencie! Przedsiębiorco!
Rusza akcja PKB w powiecie Wołomińskim

dokończenie ze str. 1

Promowane w  me-
diach lokalnych a  szcze-
gólnie w  portalach 
społecznościowych i  in-
ternecie będą hasła ta-
kie jak: "kupuj lokalnie", 
"pytaj w  sklepie o  pol-
skie produkty", "korzy-
staj z miejscowych firm", 
"wspieraj lokalny biznes 
swoimi wyborami", "pro-
muj z  nami patriotyzm 
konsumencki"! Nie chodzi 
o popadanie w całkowite 
skrajności i  odrzucanie 
wszystkiego co zagranicz-
ne, a  jedynie o  zachęce-
nie do coraz częstsze-
go nabywania towarów 
i  usług u  miejscowych 
przedsiębiorców pytając 
jednocześnie o  polskie 
produkty w celu usyska-
nia możliwości porówna-
nia i dokonania wyboru. 
Kolejnym krokiem or-
ganizatorów akcji PKB 
będzie zachęcenie lokal-
nych firm do jej współ-
tworzenia i  wspierania. 
Przecież można wzajem-
nie promować lokalny 
handel i usługi oraz pol-
skie produkty przy czym 
zachęcać społeczność 
,w której się funkcjonuje, 
do myślenia kategoriami 
patriotyzmu konsumenc-
kiego. Tworzenie takich 
postaw będzie korzystne 
dla wszystkich uczestni-
ków lokalnych rynków 
i będzie budowało ogólny 
dobrobyt.

Sylwester Jagodziński (przedstawiciel Klubu  
im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego)

Zachęcam wszystkich do zainteresowaniem się najnowszą ak-
cją Klubu Woyciechowskiego pod nazwą: PKB (Patriotyzm Konsu-
mencko-Biznesowy). Razem promujmy ideę korzystania z polskich 
produktów i  usług, robienia zakupów u  lokalnych sprzedawców 
oraz promowania i wspierania rodzimej przedsiębiorczości.

Maciej Żero

Patriotyzm konsumenc-
ki stosowany przez nas 
w  praktyce przyczyni się 
równiez do ułatwiania star-
tu biznesowego nowym – 
młodym przedsiębiorcom, 
ponieważ tworzymy popyt 
na krajowe i lokalne produk-
ty i usługi.

Anna Kotkiewicz

Jakość produktów 
i  usług oferowanych przez 
polskie firmy nie tylko do-
równuje zagranicznym, ale 
niejednokrotnie jest dużo 
wyższa. Firmy działające 
lokalnie szczególnie dbają 
o pozytywne relacje z klien-
tem, ponieważ  skupiając 
się na ich opiniach, mają 
szansę na rozwój i budowa-
nie swojej marki.

Konrad Rudziński

Podatki płacone zarówno 
przez krajowych wytwórców 
jak i lokalnych sprzedawców 
trafią do budżetu Polski oraz 
do samorządów ponadto 
zarobione przez lokalnego 
przedsiębiorcę pieniądze 
będą przez niego dalej lo-
kalnie wydawane, co szybko 
podniesie zasobność całej 
społeczności.
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Jagodziński:

Nowoczesne aplikacje na telefon  
a Patriotyzm Konsumencko-Biznesowy

Sylwester Jagodziński

Te aplikacje na smart-
fony pomogą ci odnaleźć 
polskie produkty wśród 
wielu na sklepowych 
pułkach. Pozwalają na 
zeskanowanie kodu kre-
skowego umieszczonego 
na opakowaniu i  chwilę 
potem uzyskanie infor-
macji o  firmie, która go 
wyprodukowała. Jakich 
informacji? Na przykład: 
czy opiera się na polskim 
kapitale, czy w  naszym 
kraju jest produkcja, 
a nawet czy firma tworzy 
wykwalifikowane miejsca 
pracy lub czy jest częścią 
zagranicznego koncernu.

My jako klienci, ma-
jąc taką wiedzę możemy 
w oparciu o nią dokonać 
wyboru w duchu patrio-
tyzmu konsumenckiego, 
do czego zachęcam.

Warto wspierać rodzimą gospodarkę przez nasze codzienne wybory jako nabywców dóbr – 
wielu z tym się zgodzi. Tylko jak to robić? Skąd wzięć informacje o pochodzeniu produktów? 
A poza tym, kto ma tyle czasu, żeby przeglądać internet szukając informacji o pochodzeniu 
kapitału danych firm? Odpowiednia aplikacja w twoim telefonie (smartfonie) zrobi to za ciebie 
dosłownie w chwilę!

Pierwszą aplikacją na 
smartfony, którą bardzo 
polecam jest POLA, wy-
dana przez Klub Jagiel-
loński. W  prosty sposób 
pozwala na zeskanowanie 
kodu kreskowego obiekty-
wem w smartfonie, aby po 
chwili uzyskać szczegóło-
we informacje o pochodze-
niu produktu.

Każdemu producento-
wi Pola przypisuje od 0 do 
100 punktów. Pierwsze 35 
punktów przyznaje pro-
porcjonalnie do udziału 
polskiego kapitału w kon-
kretnym przedsiębior-
stwie. Dalsze 10 punk-
tów otrzymuje ta firma, 
która jest zarejestrowana 
w  Polsce, a  kolejne 30, 
o ile produkuje w naszym 
kraju. Dalsze 15 punktów 
zależy od tego, czy za-
trudnia w  naszym kraju 
w  obszarze badań i  roz-
woju. Wreszcie ostatnie 10 
punktów otrzymują firmy, 

Polsko-brzmiąca nazwa to często chwyt marketingowy
Coraz większą popu-

larność zyskuje akcja 
„Swój do swego po swo-
je” prowadzona przez 
Stowarzyszenie Przed-
siębiorców i  Rolników 
SWOJAK.  Bardzo cie-
kawe i warte obejrzenia 
są infografiki przygoto-
wane w ramach tej ak-
cji. Grafiki te prezentu-
ją popularne produkty 
z  informacją o  pocho-
dzeniu firmy, która je 
wytwarza. Przykładowe 
infografiki:

które nie są częścią za-
granicznych koncernów – 
czytamy na stronie: www.
pola-app.pl I  tak rzeczy-
wiście jest -przekonacie 
się Państwo w praktyce!

Kolejną propozycją jest 
aplikacja o  nazwie POL-
SKIE MARKI, będąca ob-
szerną bazą wiedzy o  pro-
duktach i  firmach, gdzie 
można sprawdzić intere-
sujące nas szczegóły zwią-
zane daną marką. Twórcy 
strony www.wspieramroz-
woj.pl tak reklamują apli-
kację: Każdy z  nas powi-
nien odpowiedzieć sobie 
jakiej przyszłości chcę dla 
Polski? Silnych Polskich Ma-
rek czy starej sprawdzonej 
montowni dla zagranicz-
nych koncernów?  Dowiesz 
się, które z  przejętych firm 
wciąż produkują w naszym 
kraju. Które z  obcych firm 
mają u nas fabryki, a które 
tylko sklepy czy biura do 
obsługi importu.

 � Ogłoszenie prasowe z 1932 r. W ten sposób w odradzającej się Polsce w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym zwracano uwagę na patriotyzm gospodarczy. Czy dziś przekaz ten nie jest nadal 
aktualny?
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Miasto dla młodych
Gdy myślimy o rozwoju naszego miasta, musimy 
pamiętać o tym, by każda grupa wiekowa dobrze się 
w nim czuła. Miasto tworzą mieszkańcy, którzy dzięki 
przedstawicielom  grup samorządowych mogą zostać 
wysłuchani. Nie powinno się to ograniczać tylko do 
świata osób dorosłych. Młodzi ludzie też chcą być za-
uważeni i słyszani.

Julia Owczarek
Była zawodniczka klubu UKS 
Huragan Wołomin, obecnie 
studentka architektury na VIA 
University College w Danii.  

Taką możliwość od 
2012 roku dała Młodzie-
żowa Rada Miasta. Jej 
głównym celem jest zwró-
cenie uwagi władz samo-
rządowych na potrzeby 
młodych mieszkańców. 
Młodzi radni wybrani 
przez rówieśników w  de-
mokratycznych wyborach 
mają szanse na przygodę, 
która zabiera ich na pe-
wien czas (kadencja jest 
przeważnie dwuletnia) 
w świat samorządu. Uczą 
się jego zasad oraz od-
powiedzialności za swoje 
środowisko lokalne. Mogą 
też głośno i publicznie wy-

rażać potrzeby młodego 
pokolenia.

Z  własnego doświad-
czenia wiem, że  to gra 
warta świeczki. Nikt nie 
może zaprzeczyć, że teraz, 
jak nigdy wcześniej, mamy 
znaczący wpływ na spra-
wy miasta. Uczestniczy-
łam w  wielu kongresach 
w  różnych miastach pol-
ski, widziałam wielkie za-
angażowanie uczestników 
w  swoich młodzieżów-
kach. Dużą motywacją 
była dla nas Młodzieżowa 
Rada Piaseczna, której 
działania można śledzić 
na ich prężnie funkcjo-
nującym facebookowym 
fanpage’u. Razem  prze-
chodziliśmy szkolenia 
i  wymienialiśmy się do-
świadczeniami. Wielu 
członków Rady po skoń-
czeniu kadencji złapało 
wiatr w  żagle. Podróżują 
po Europie, uczestniczą 
w kolejnych panelach dys-
kusyjnych dla młodych, 
poszerzają swoje hory-
zonty myślowe. Główną 
platformą  dla ponad stu 
młodzieżowych organi-
zacji jest „The European 
Youth Forum” z  siedzibą 

w  Brukselii. W  naszym 
kraju takim łącznikiem jest 
,,Polska Rada Organizacji 
Młodzieżowych” (PROM). 
Przedstawiciele organi-
zacji zaczynali w  swoich 
miastach nie tylko po-
przez Młodzieżowe Rady 
Miasta, lecz także dzięki 
zwykłej chęci do działania 
w sferze publicznej.

Działania samorządo-
we z pewnością nie należą 
do nudnych. Choć bywa, 
że  łączą się ze  sporym 
stresem, to wyrabiają 
w  nas odpowiedzialność 
i  myślenie perspekty-
wiczne. Urząd miasta jest 
otwarty nie tylko na głosy 
dorosłych mieszkańców, 
zasiadających w  Radzie 
Miasta, lecz także nasze, 
młodych.

Mimo zawieszenia dzia-
łalności MRM, wciąż jest 
przestrzeń dla naszych 
pomysłów! Nieważne, czy 
jako grupa czy jednostka. 
Masz pomysł na artykuł, 
inicjatywę, zorganizowa-
nie wydarzenia? Megafon, 
jakim jest MRM, wciąż ist-
nieje i czeka aż przez nie-
go przemówisz.

Zielonka

Sprytne zagranie  
za miliony złotych

Świetny powód do pozyskania unijnych milionów 
złotych wymyślono w Zielonce. Redukcja emisji 
zanieczyszczeń stała się formalnym powodem pozy-
skania milionów złotych na.... budowę podziemnego 
parkingu. Tylko pogratulować pomysłowości zielon-
kowskim władzom i specjalistom od pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych. Efekt to 7,2 mln zł. Dla 
miasta!

Komunikat ze strony interne-
towej Urzędu Miasta Zielonka:

13 lutego 2018 r. 
w  siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warsza-
wie podpisana została 
umowa o  dofinansowa-
nie realizacji projektu pt. 
„Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza oraz 
rozwój mobilności miej-
skiej poprzez budowę 
podziemnego parkingu 
„Parkuj i Jedź” w Zielon-
ce”. Kwota dofinansowa-
nia to 7,2 mln zł i jest to 
najwyższa jednorazowa 
kwota ze  środków Unii 
Europejskiej pozyskana 
przez Miasto Zielonka.

O  pozyskaniu środ-
ków na realizację pro-
jektu budowy par-
kingu podziemnego 
pomiędzy ulicami Ko-
lejową i  Abramskiego 
w  Zielonce, informo-
waliśmy Państwa pod 
koniec ubiegłego roku. 

We wtorek dopełniono 
formalności związane 
z przekazaniem środków 
na rzecz Miasta Zielon-
ka poprzez podpisanie 
umowy o  dofinansowa-
nie na realizację projek-
tu. Ze strony Zarządu 
Województwa Mazowiec-
kiego umowę podpisały 
Wicemarszałek Janina 
Ewa Orzełowska oraz 
Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego 
Elżbieta Lanc. Po stronie 
Miasta Zielonka umo-
wę podpisał burmistrz 
Grzegorz Dudzik oraz 
Skarbnik Miasta Pani 
Irena Prucnal.

W  ramach realiza-
cji projektu w  Zielonce 
powstanie podziemny 
parking typu „Parkuj 
i  Jedź”, który będzie 
dużym wsparciem dla 
mieszkańców dojeżdża-
jących codziennie do 
pracy w  Warszawie. In-
westycja pomoże również 

zaradzić problemowi 
z miejscami parkingo-
wymi przy stacji Zie-
lonka.

Parking zlokalizo-
wany będzie na pozio-
mie -1, pod terenem 
dzisiejszego bazarku 
miejskiego. Mieszkań-
cy otrzymają do dys-
pozycji 86 miejsc po-
stojowych dla aut oraz 
24 miejsca dla rowe-
rów. Obiekt zostanie 
podłączony do sieci 
wodociągowej,kana-
lizacyjnej oraz elek-
trycznej i przygotowa-
ny pod II etap nowego 
zagospodarowania 
przestrzeni miejskiego 
targowiska,polegają-
cy na budowie este-
tycznych pawilonów 
handlowych i miejsca 
rekreacji dla miesz-
kańców (w ramach in-
nego zadania).

Red.

www.netkonkret.pl
Internetowa Gazeta Opinii Mieszkańców  

Powiatu Wołomińskiego
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Internet niesie za sobą wiele niezaprzeczalnych korzyści. Jedną z nich jest 
ułatwienie dialogu między mieszkańcami, urzędnikami i władzami miasta. 
Naprzeciw potrzebom ludzkości wyszedł Facebook. Dzięki licznym grupom 
możemy w końcu lepiej poznać kto nami rządzi, a nawet wdać się w dys-
kusję. Ba! Pozwala nam w końcu na zadawanie tak nurtujących wszyst-
kich pytań jak: ,,Pani burmistrz czemu w Duczkach są doły?” nawet kilka 
razy w ciągu dnia.

Jak nie zostać burmistrzem.  
Poradnik dla rozważających kampanię. 

Anna Dziełak

Włodarze gminy są 
bardzo nowocześni i  wy-
chodzą naprzeciw pro-
blemom, chętnie wspiera-
jąc się technologicznymi 
nowinkami. I  w  ten oto 
sposób każdy z nas może 
w  końcu powiedzieć co 
sądzi na temat radnych, 
ich wypłat, ich nagród, 
ich samochodów, tego 
w  co się ubrali… Czy to 
nie fantastyczne? Nie. 
Ponieważ to co od kil-

ku miesięcy dzieje się 
na Wołomińskim Forum 
Samorządowym prze-
chodzi ludzkie pojęcie. 
Kampania samorządowa 
w  zasadzie już wystarto-
wała. Możemy w niej za-
uważyć kilka ciekawych 
typów przyszłych zawod-
ników w  bitwie o  fotel 
burmistrza. Wymieńmy 
je bez niepotrzebnych 
imion i  nazwisk. Każdy 
wie o  kogo może cho-
dzić. Igrzyska czas zacząć 
i  niech los zawsze wam 
sprzyja! 

Kandydat 1 – Obecny 
Władca wszechświata

Jeśli już dorwaliśmy 
się do władzy, to nie wol-
no teraz nam jej puścić. 
Nawet jeśli to zupełny 
przypadek. Bo w  zasa-
dzie to nasze stanowisko 

miał piastować ktoś inny. 
I w zasadzie to zajmujemy 
dopiero drugie miejsce 
w  rankingu ,,najważniej-
si w urzędzie miasta”. Ale 
za to ilu mamy przyjaciół! 
Jest nim chyba każdy 
z  naszych podwładnych. 
Ponieważ jak wiadomo 
wszyscy tam mogą brać 
wolne w  dowolnej chwili 
Wołomińskie Forum Sa-
morządowe, aż obfituje 
w pochwały na temat sze-
fowej. A  i  ona sama nie 
pozostaje bierna. Wespół 
w  zespół należy wytłu-
maczyć przecież miesz-
kańcom, że: jeśli masz 
odmienne zdanie na mój 
temat – jesteś intrygan-
tem, jeśli nie zgadzasz 
się z moją pracą – siejesz 
zamęt, jeśli masz zastrze-
żenia do tego jak wyko-
nuje swoje obowiązki… 
No tu jest wiele możliwo-

ści. Rzecznik prasowy nie 
jest zupełnie potrzebny. 
Obecny Władca Wszech-
świata świetnie bowiem 
radzi sobie sam. Może-
my bezczelnemu pro-
wokatorowi, który śmie 
się przyczepić do naszej 
pracy/nagrody/uroczego 
filmiku prezentującego 
fenomenalne osiągnięcia 
infrastruktury, odpowie-
dzieć niczym prawdziwy 
mistrz ciętej riposty. Uwa-
ga, cytaty! ,,fajne loki”, ,,T. 
Masz dziewczynę? Masz 
inny sposób na spędzanie 
piątkowego wieczoru?:D”, 
,,Widocznie wybrakowa-
ny” (o rozmówcy). No i jest 
jeszcze oczywiście stara, 
sprawdzona metoda – 
zastraszanie: ,,Myślisz, 
że  będziesz moich przy-
jaciół obrażał bezkarnie? 
Pomniejszał i  mieszał 
z błotem naszą urzędową 

ciężką pracę?? Jak trzeba 
to cię znajdę to pogada-
my… Nigdy nie rzucam 
słów na wiatr.”  

Kandydat 2 – Zbawca

Cichy. Spokojny. Ale 
niepokorny! Każdy gdzieś 
go już widział. Każdy już 
słyszał to nazwisko ale 
jeszcze nie gościł w  nie-
skończonej ilości egzem-
plarzy na gminnych słu-
pach. Wszystko może się 
jednak zmienić. Zbawca 
nad nami czuwa. To on 
powie ile premii wzięli so-
bie urzędnicy. To on wy-
mieni zepsutą żarówkę. 
Niby jeszcze się waha, 
jeszcze zastanawia. Ale Ty 
już masz pewność.

Kandydat 3 – Cudownie 
odnaleziony

Co robił przez ostat-
nie lata wie w  zasadzie 
tylko jego najbliższa ro-
dzina i  prezes. Zwinął 
się wraz z  pierwszą falą 
mrozów która pokryła 
jego plakaty. Na inter-
netowych forach milczy. 
Gdzieś ktoś widział jak na 
jakimś zdjęciu jadł kieł-

basę z  opozycją. Obecna 
władza próbuje zrzucić 
na niego wszystko łącznie 
z brakiem lotniska w gmi-
nie. Czy zobaczymy go za 
rok na plakatach nie jest 
do końca pewne. W koń-
cu każdy z jego partyjnych 
kolegów marzy o  swojej 
szansie. 

Kandydat 4 – Pewny 
swojej przegranej

Są też takie organiza-
cje i partie, które nie wie-
dzą kogo mają wystawić, 
ale chciałyby zdobyć kil-
ka gminnych foteli. Ktoś 
jednak musi poprowadzić 
przyszłych radnych do 
tej straszliwej bitwy. Jak 
wygląda wybór kandyda-
ta? Podobno odbywa się 
oficjalne głosowanie, lub 
zaprasza się ,,tego jedy-
nego” do współpracy. Bar-
dziej prawdopodobne jest 
jednak, że wszyscy siada-
ją w  kole i  ciągną zapał-
ki. Najkrótsza przegrywa 
i  szczęściarz otrzymuje 
niepowtarzalną szansę 
wystartowania w wyścigu 
o  fotel burmistrza. Niech 
fortuna wam sprzyja.

Prawdziwie zielony Wołomin
Zamiast rozwodzić się nad tym, że drzewa znikają z prywatnych posesji 
może powinniśmy wspólnie zastanowić się, co zrobić żeby w miastach było 
ich więcej. Może warto na chwilę zapomnieć o drzewach prywatnych i po-
myśleć o zieleni w przestrzeni publicznej, czyli naszej wspólnej.

Konrad Rudziński

Jedni popierali tzw. 
„lex Szyszko” a  inni bili 
na alarm, że znikną drze-
wa. Niewątpliwie jednak 
za dobre można uznać, 
wywołanie szczególnego 
zainteresowania tema-
tem drzew na naszych 
osiedlach i  w  naszych 
miastach. Nagle dużo 
więcej ludzi niż przed-
tem zdało sobie sprawę 
z  tego, że ma znaczenie, 
czy w  naszych okolicach 
drzewa zielenią nam kra-
jobraz, czy też jedyne ko-
lory oprócz szarości biją 
nam w oczy z jaskrawych 
elewacji domów i pokryć 

dachowych. Okazuje 
się, że  wszyscy czujemy, 
że  jest różnica, czy drze-
wa mają być, czy nie, na 
naszych osiedlach. Nawet 
jeśli niektórym „doro-
słym” jest to obojętne, to 
ze względu na dzieci wo-
leliby, żeby tak pożytecz-
ne elementy natury znaj-
dowały się w przestrzeni 
życiowej ich rodzin.

Wołomin może być 
naprawdę zielony i  nie 
chodzi tu o pokrzykiwa-
nia związane z miejskim 
zakładem oczyszczania, 
które przynoszą odwrot-
ne niż myślano efekty. 
Jeśli chcemy, żeby na-
szą przestrzeń życiową 
można było nazwać zie-
lonym Wołominem to 
wprowadźmy konkretne 
plany, programy oraz 
działania w  życie. Pięk-
nym przykładem była 
akcja „Magnolia sym-
bolem Wołomina” w  ra-
mach której posadzono 
zarówno w  przestrze-
ni publicznej jak i  na 
prywatnych terenach 

w mieście wiele drzewek 
magnolii. Korzyściami 
z  tego dopiero zacznie-
my się cieszyć! To kon-
kret!

A następne konkrety? 
Zacznijmy promować 
sadzenie drzew wśród 

mieszkańców! Zamiast 
nagród, jak ostatnio po 
blisko 20 tysięcy dla 
wiceburmistrz, skarb-
nik czy sekretarz w Wo-
łominie, przydałby się 
konkurs dla mieszkań-
ców, darmowe sadzon-

ki (większe, a  nie mini) 
drzew i  nagrody dla 
osób, które posadzą na 
swoim podwórku drze-
wa – które przecież będą 
nam wszystkim służyły.

Coś więcej? Oczywi-
ście, że tak: więcej drzew 
w  przestrzeni publicz-
nej! Przecież miasto dys-
ponuje swoimi terenami 
oraz poboczami dróg, 
przy części których ist-
nieją przestrzenie, które 
aż się proszą o zamiesz-

kanie tam „żywego” 
drzewa! Skoro władze 
miejskie nie domyślą 
się, to może warto, żeby 
ktoś zgłosił potrzebę po-
dejścia systemowego do 
sprawy drzew w  gminie 
poprzez realizację kon-
kretnych i skonsultowa-
nych programów, a  nie 
poprzestawanie na spo-
radycznych „nasadze-
niach” tu i ówdzie.
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Nie oszczędzajcie 
na trenerach, czyli 
o sporcie w gminie!

Myślenie i mówienie o sporcie w skali lokalnej doty-
czy głównie sportu dzieci i młodzieży a największe 
nim zainteresowanie dotyczy właśnie rodziców i bli-
skich młodych sportowców. Oprócz osiągnięć nie-
zwykle istotne jest to, że sporty drużynowe pomagają 
w kształtowaniu systemu wartości i wpajają dobre 
zachowania społeczne. Pod jakim warunkiem?

Damian Truszkowski

Sukces w  sportach, 
w  których dobry wynik 
zależy od kilku, kilkuna-
stu zawodników i  szta-
bu szkoleniowego, jest 
najtrudniejszy do osią-
gnięcia. Myślę zarówno 
o  sukcesach sportowych 
tj. wynikach, jak również 
o  sukcesach wychowaw-
czych! Wyjątkiem pozo-
stają przypadki, gdzie 
zainwestowane duże pie-
niądze w  infrastrukturę 
są w  stanie - w krótkim 
czasie - dać bardzo dobry 
wynik. Całe szczęście, 
że kosztowna infrastruk-
tura nie jest decydują-
cym czynnikiem, choć 
pozostaje bardzo waż-
nym. Zwycięstwa w  spo-
rcie w  dużej mierze są 
wypadkową wielu czyn-
ników i to m.in. sprawia, 
że  ludzie na całym świe-
cie sportem się pasjonują 
i  cenią sport w aspekcie 
wychowawczym.

W  rozgrywkach mło-
dzieżowych ogromne zna-
czenie ma osoba trenera. 
Czy ma dobre podejście 
do młodego zawodnika? 
Czy potrafi nawiązać 
z nim kontakt, dotrzeć do 
młodego zawodnika? Czy 
ma odpowiednią wiedzę 
i warsztat, aby ta grupa 
ludzi była w  stanie re-
alizować cele i  podnosić 
swój poziom? To nie jest 
proste, aby w  jednym 
momencie zgrało się 
wiele czynników, które 
doprowadzą do sukce-
su. Wydaje się, że w tym 
łańcuszku elementów 
decydujących o  sukcesie 
najważniejszy jest trener 
(lider). On musi wiedzieć 
czego może wymagać od 
zawodników/zawodni-
czek oraz cieszyć się za-
ufaniem ich i  otoczenia. 
Wszystko to, wydaje się, 
że  jest nierozerwalnie 
złączone z  tym, że  szko-
lenie i  liderowanie ze-
społowi musi być pasją 
człowieka, który tym się 
zajmuje, a nie tylko pra-
cą, czy dodatkowym za-
robkowaniem.

Dużą rolę w  grach 
zespołowych odgrywa 
taktyka. Przy zbliżonym 
poziomie drużyn często 
wygrywa zespół, który 
lepiej zrealizował polece-
nia trenera. Rolą trenera 
jest wyznaczanie takich 

zadań zawodnikom, 
aby wykonanie ich 
przybliżyło zespół do 
osiągnięcia wyznaczo-
nego celu, natomiast 
po stronie zawodni-
ków jest zrobienie 
wszystkiego, co może, 
aby je wypełnić. Takie 
mechanizmy opierają 
się na wzajemnym za-
ufaniu, odpowiednim 
podejściu do obowiąz-
ków oraz odpowie-
dzialności za grupę 
kolegów/koleżanek.  
Sporty drużynowe po-
magają w  kształtowa-
niu systemu wartości 
i wpajają dobre zacho-
wania społeczne. 

Wypowiedzią tą 
chcę w  szczególnym 
kierunku zwrócić 
uwagę rodziców dzieci, 
które stawiają pierw-
sze kroki w  sportach 
drużynowych. Kolejną 
grupą, do której kie-
ruję moją wypowiedź 
są organizatorzy spor-
tu dzieci i  młodzieży 
w  skali lokalnej, czyli 
tej która dla młodych 
ludzi i  ich rodziców 
jest sportową co-
dziennością. Rodzice: 
wymagajcie dobrych 
trenerów dla swoich 
dzieci! Działacze spor-
towi i  samorządowcy: 
nie oszczędzajcie na 
dobrych trenerach!

Kolejny diecezjalny 
turniej piłki nożnej 
na początku marca 
w Wołominie!

Już po raz czwarty drużyny z Diecezji Warszawsko
-Praskiej zagoszczą do naszego miasta, by powalczyć 
o Puchar Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan, 
medale i inne atrakcyjne nagrody w turnieju piłki 
nożnej, który odbędzie się w weekend 3-4 marca 2018 
roku na orliku sportowym przy III LO im. Jana Pawła 
II w Wołominie przy ul.  Kazimierza Wielkiego 1 (wjazd 
od ul. Reja).

Tomasz Świerk
organizator turnieju

Ponownie czeka-
ją nas wielkie emocje, 

długie dwudniowe roz-
grywki, piękne bramki 
a  na drugi dzień orga-
nizatorzy zaplanowa-
li Wielki Mecz, który 
z  pewnością na boisko 
przyciągnie wielu ki-
biców tej dyscypliny: 
&quot;Na niedzielę, 
czyli drugi dzień zma-
gań i  tak naprawdę 
ostatnie rozstrzygnięcia 
pomiędzy najlepszymi 
ekipami, pomiędzy me-
czami

finałowymi odbędzie 
się krótki trzydziestomi-
nutowy Wielki Mecz, na 
który zaprosiliśmy kilka 
gwiazd ze świata sportu 
i nie tylko. Szczegóły już 
niebawem na naszym 
Facebooku oraz Insta-
gramie. Zapraszamy 
do udziału w  Turnieju 
wszystkie chętne dru-
żyny z  naszej Diecezji, 
czekamy na Was!&quot; 
– mówi jeden z organiza-
torów wydarzenia.

PRZECZYTAJ, TO WAŻNE
Jeśli korzystałeś z usług Pogotowia Komputerowego w Wołominie

Dobrze znany SERWIS KOMPUTEROWY, który był w Wołominie przy ul. Kościelnej 
zmienił adres. W dotychczasowej lokalizacji (budynek GS-u, dawny „Rolnik”) jest już 
inna firma. SERWIS LAPTOPÓW znajdziesz w nowej lokalizacji - około 100 metrów 
wcześniej (w stronę ulicy Legionów), pod adresem Kościelna 5/7 (II piętro). Jest to 
ten sam budynek, w którym mieści się redakcja gazety „Wieści Podwarszawskie” 
oraz Biuro Rachunkowe „Cyferka”.

Wszystkich Klientów 
POGOTOWIA KOMPU-
TEROWEGO zaprasza-
my do nowej lokalizacji 
przy ul. Kościelnej 5/7.
Więcej informacji pod 
numerem telefonu 
komórkowego 787 999 
504, na stronie www.
a1komputery.pl oraz na 
facebook.com/a1kom-
putery

ML SP. Z O.O. 
Neutralizatory odorów dla przemysłu
Substancje powstrzymujące wytwarzanie odorów
Szybkie maskatory zapachów panikogennych
Antyodoryzacja na otwartych przestrzeniach

Biuro: ul. Piaskowa 29A, 05-252 Małopole
Tel. +48 794 236 867, +48 500 524 437 

www.chemiczny.expert 
e-mail: biuro@chemiczny.expert
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Przekaż 1%
dla Piotra Wojciechowskiego
Fundacja Dzieciom  
"Zdążyć z Pomocą"
ul, Łomiańska 5,  
01-685 Warszawa
KRS 0000037904
W rubryce informacje 
uzupełniające-cel 
szczegółowy cel 1%-podaj;  
bardzo ważne - 1735 Piotr 
Wojciechowski

Piotruś ma 16 lat i jest chory na Mózgowe Porażenie Dziecięce.
Od 1 roku dzielnie znosi trudy rehabilitacji , logopedii i wielu 
innych terapii specjalistycznych.  Sukcesywnie i z radością 
podnosi swoją sprawność fizyczną i komunikacyjną. 
Samodzielnie przejdzie 20 kroków , a z pomocą drugiej osoby 
pokona krótki spacer. Piotr nie posługuje się mową werbalną 
natomiast świetnie radzi sobie z komunikacją za pomocą 
gestów(makatonu).Uwielbia towarzystwo  swoich rówieśników, 
mecze piłki nożnej ogląda jak dorosły kibic.Ma bardzo dużo 
energii i wszystkim nią zaraża.Piotruś jest pod opieką wielu 
specjalistów co wiąże się z ogromnymi kosztami mimo to nie 
poddajemy się  ponieważ rehabilitacja przynosi ogromne efekty.
Pragniemy aby Piotr był w miarę samodzielny dlatego też zwracamy 
się do ludzi dobrej woli  z prośbą o pomoc i darowiznę 1% podatku 
na dalszą rehabilitację syna. Kontakt: mama 507239964

z wyrazami szacunku  podziękowania  
rodzice Piotrusia Jolanta i Piotr Wojciechowscy

05-240 T³uszcz
ul. Warszawska 2
tel. (29) 757 33 13

05-200 Wo³omin
ul. Mieszka I 5

tel.(22) 787 02 32

czynne: pon-pt. 9.00-19.00
sob. 9.00-14.00

Stomatologia zachowawcza
Pedodoncja (leczenie dzieci) 

Chirurgia   RTG zæbów   Ortodoncja
Protetyka    Implanty   Profilaktyka 

www.gold-dent.com.pl
LECZNICA STOMATOLOGICZNA

PROMOCJA!!!

IMPLANTY

Robert Biskupski

Niecałe dwa tygo-
dnie dzielą nas od 
zakończenia najwięk-
szej piłkarskiej inicja-
tywy w powiecie woło-
mińskim - Nocnej Ligi 
Halowej. Do jedena-
stej edycji przystąpiła 
rekordowa liczba 40 
zespołów, co oznacza 
że  od poniedziałku 
do czwartku na hali 
sportowej przy ulicy 
Łukasińskiego w Zie-
lonce, co tydzień swo-
je mecze rozgrywa 
blisko 500 osób. To 
nie tylko duży sukces 
organizacyjny, ale też 
sportowy, bo z  roku 
na roku do NLH 
przystępują coraz 
lepsi gracze, z  coraz 
większym doświad-
czeniem w  profesjo-
nalnej piłce, dzięki 
czemu rywalizacja 
jest zacięta, a spotka-
nia trzymają w napię-
ciu do samego końca.

W  tym momen-
cie na czele pierw-
szej ligi jest Ostro-
pol Stanisławów. Ta 
drużyna broni tytułu 
wywalczonego przed 
rokiem i  jest na naj-
lepszej drodze, by 
po raz drugi z  rzędu 
sięgnąć po miano mi-
strzów NLH. Niewy-
kluczone, że  dołoży 
do tego zwycięstwo 
w  Pucharze Ligi, bo 
właśnie awansowała 
do wielkiego finału. 
Podwójna korona by-
łaby sprawą bez pre-
cedensu w  historii 
rozgrywek, bo jeszcze 
żadnemu zespołowi 
nie udało się w  jed-

NLH przed zakończeniem sezonu
nym sezonie zdobyć 
dwóch tak prestiżowych 
tytułów. Ekipie ze  Sta-
nisławowa sprawę będą 
chcieli uprzykrzyć Stara 
Gwardia i  Sami Swoi. 
Ci pierwsi to najpoważ-
niejszy rywal Ostropolu 
w  zmaganiach ligowych 
(wielki finał odbędzie 
się w czwartek 1 marca 
o godzinie 21:30 na hali 
sportowo-widowiskowej 
w Zielonce, ulica Łuka-
sińskiego 1/3), z  kolei 
drudzy będą finałowym 
rywalem w Pucharze. 

Wszystkich, którzy 
byliby zainteresowani 
dołączeniem do rozgry-
wek od kolejnego sezo-
nu, czy też wsparciem 
ich w  formie sponso-
ringu, zapraszamy na 
stronę www.nocnaliga-

halowa.pl W  serwisie 
można znaleźć nie tylko 
opisy spotkań, ale też 
materiały video (skróty, 
kontrowersje, zabawę 
w  bramkę i  interwencję 
miesiąca), wywiady, ana-
lizy, ciekawostki, profile 
indywidualne ze zdjęcia-
mi, relacje z  prasy oraz 
radia, cykliczne artykuły 
czy też wiele innych rze-
czy, dzięki którym Nocna 
Liga od wielu lat stawia-
na jest jako wzór piłkar-
skich rozgrywek. Nie jest 
przypadkiem że  w  jej 
szeregi co roku wstępuje 
coraz więcej drużyn, bo 
dzięki profesjonalizmowi 
organizatorów, każdy za-
wodnik może się poczuć 
jak pełnoprawny uczest-
nik piłkarskiego projek-
tu na najwyższym pozio-

mie. Zachęcamy także 
do odwiedzenia profilu 
społecznościowego ligi 
na Facebooku - wystar-
czy wpisać w  wyszuki-
warce trzy kluczowe sło-
wa i  łatwo można stać 
się członkiem jednej 
z  najlepszych lig halo-
wych w Polsce.

Organizatorzy Nocnej 
Ligi, w  okresie od mar-
ca do listopada prowa-
dzą także rozgrywki na 
otwartej przestrzeni. 
Zielonkowskie ósemki 
to nowy projekt, który 
ma dopiero trzy lata, 
ale także nabiera rozpę-
du i w tej chwili tworzy 
go 20 zespołów. Więcej 
o  nim można znaleźć 
pod adresem www.fut-
boliga.pl 

 � Ostropol jest na najlepszej drodze do obrony tytułu.
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netKonkret najlepiej 
poinformowany

Już w  kwietniu ubiegłego roku informowali-
śmy w  netKonkret, że  składowisko w  Starych 
Lipinach przeznaczone jest na odpady m.in. 
z Warszawskich RIPOKów. To efekt polityki ad-
ministracji Elżbiety Radwan. Wówczas niewielu 
wierzyło, że może do tego dojść. Kilka miesięcy 
później dziesiątki ciężarówek z odpadami z War-
szawy przyjechały do gminy Wołomin.

Radość z otwarcia 
składowiska

Dobrze, że mamy już swoje wy-
sypisko – mówił były dyrektor 
MZO podczas wspólnego z bur-
mistrzem Jerzym Mikulskim 
uroczystego otwierania nowej 
kwatery składowiska w Starych 
Lipinach w 2006 r. Co wówczas 
motywowało władze miasta i za-
kładu budżetowego do takiego 
działania? Uniknięcie wysokich 
cen za odbiór odpadów, które 
finalnie ponieśliby mieszkańcy!

MZO zrezygnowało z umów.  
To na czym będzie zarabiać?

Z wielu informacji prasowych oraz z wieści, które docierają do mieszkań-
ców Wołomina od radnych miejskich wynika, że Miejski Zakład Oczyszcza-
nia – spółka należąca do Gminy Wołomin - jest obecnie w bardzo trudnej 
sytuacji. Informacje o złej kondycji finansowej spółki sprzed kilku miesięcy 
dziś zastępują kolejne niepokojące wieści, jak np. fakt, że MZO rozwiązało 
umowy na obsługę dwóch gmin, mimo że wcześniej wygrało na nie przetar-
gi. Do dziś radni pytają, co miało prawdziwy wpływ na taką decyzję.

Nielegalne odpady na składowisku 
– incydent na kilka ciężarówek

Ciężarówki wjeżdżały na składowisko odpadów w Starych Lipinach bez wa-
żenia. Udokumentował ten fakt nagraniem radny miejski z Mostówki Tomasz 
Kowalczyk, który szybko podzielił się zatrważającym odkryciem z innymi 
radnymi i opinią publiczną.  Niedawno kontrola WIOŚ w tej sprawie stwier-
dziła: Przeprowadzona kontrola wykazała, że Spółka naruszyła warunki decy-
zji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 139/16/PZ.Z  […] w zakresie 
przyjęcia na składowisko odpadów bez ich uprzedniego ważenia. W dniu 30 
listopada 2017 r. po godzinie 17-ej samochody ciężarowe dowożące odpady zo-
stały rozładowane bez ważenia na składowisku odpadów w m. Stare Lipiny.

AP

Poprzednie zbudowanie 
i  otworzenie nowej kwate-
ry składowiska w Starych 
Lipinach miało miejsce 
w kadencji Jerzego Mikul-
skiego na stanowisku bur-
mistrza Wołomina. Uroczy-
ste otwarcie było 13 lipca 
2006 r. a jednym z przeci-
nających wstęgę był bur-
mistrz, który widział w tym 
przedsięwzięciu korzyści 
dla Wołomina. W  „Wie-
ściach Podwarszawskich” 
nr 29 (794) czytamy: Dy-
rektor Zbigniew Piróg jest 
z  nowego przedsięwzięcia 
zadowolony, bo, co naj-
ważniejsze, przez cztery 
lata, a przy rozsądnym go-
spodarowaniu i  dwa razy 
dłużej, gmina Wołomin 
ma rozwiązany problem 
składowania odpadów ko-
munalnych. Skończyło się 
kosztowne i  czasochłonne 
wywożenie odpadów, oko-
ło 60 ton dziennie, aż do 
Mławy. - Dobrze, że mamy 
już swoje wysypisko, któ-
re będzie eksploatowane 
zgodnie z  obowiązującymi 
normami.

Dziś sytuacja zmie-
niła się diametral-
nie. W  zeszłym roku 
to odpady z  Warsza-
wy były przywożone 
w  tysiącach ton na 
składowisko w  Sta-
rych Lipinach. Śmieci 
z Wołomina MZO musi 
wywozić do RIPOKów, 
które przyjmują je za 
określone stawki, po-
nieważ instalacja do 
przetwarzania (sor-
towanie do recyklin-
gu, stabilizacja) nie 
została uruchomio-
na. Dlatego na swo-
je składowisko MZO 
może przyjąć odpa-
dy z  RIPOKów War-
szawskich, ale zebra-
ne przez siebie musi 
wywieźć i  przekazać 
do zewnętrznych RI-
POKów, które czerpią 
zyski z  przyjmowania 
a następnie z sortowa-
nia.  Dlaczego wobec 
tego za sukces nie-
którzy uznają, że  RI-
POK do przetwarzania 
odpadów w  Starych 
Lipinach jednak nie 
powstał?

Andrzej Polak

Na Portalu Samo-
rządwoym (portalsamo-
rządowy.pl) czytamy, 
że  Związek Samorządów 
Polskich złożył zawiado-
mienie do Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsu-
mentów „o  podejrzeniu 
stosowania praktyk na-
ruszających zbiorowe 
interesy konsumentów 
poprzez naruszenie za-
kazu stosowania porozu-
mienia polegającego na 
ustalaniu cen sprzedaży 
usługi polegającej na za-
gospodarowaniu odpa-
dów komunalnych przez 
regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów 

komunalnych (tzw. RI-
POKi) funkcjonujące na 
terenie kraju”.

Portal przytacza rów-
nież opinię burmistrza 
Ząbek Roberta Perkow-
skiego, którego gminie 
wołomińskie MZO wy-
powiedziało umowę na 
obsługę po kilku tygo-
dniach jej funkcjonowa-
nia. Na portalu czytamy: 
Zdaniem Perkowskiego 
zdarzają się również 
przypadki, w  których po 
otwarciu ofert przetar-
gowych na wybór firmy 
świadczącej usługi ko-
munalne, po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, 
najtańsza firma rezygnu-
je (odmawia podpisania 

umowy), zmuszając gmi-
nę do szukania innych, 
droższych rozwiązań. 
Zdaniem prezesa ZSP 
może to być błędnie wy-
konana wstępna kalku-
lacja cenowa, ale rów-
nież może to świadczyć 
o  świadomym działaniu 
korzystnym dla firm bio-
rących udział w  zmowie 
cenowej.

Na dzień dzisiejszy 
przyszłość wołomińskiej 
spółki zajmującej się od-
padami nie rysuje się 
w  kolorowych barwach. 
RIPOK czyli instalacja do 
przetwarzania odpadów 
komunalnych z własnym 
składowiskiem to już 
nieaktualna koncepcja 

sądząc po działaniach 
obecnej burmistrz. Za-
miast przetwarzania 
odpadów z  przydomo-
wych pojemników miesz-
kańców gminy i  okolic 
przez wołomińskie MZO 
w oparciu o restrykcyjne 
przepisy środowiskowe, 
MZO zostaje wywożenie 
ich do przetwarzania do 
warszawskich instalacji. 
Najgorsze w  tym wydaje 
się to, że  składowisko, 
zamiast służyć do skła-
dowania reszty po segre-
gacji odpadów z Wołomi-
na i  okolic posłużyło do 
zwiezienia tysięcy ton 
tak zwanego stabilizatu 
z Warszawy.

AP

Nagrany wjazd cięża-
rówek na składowisko 
w  Starych Lipinach pod 
Wołominem, które omija-
ły wagę, miał miejsce trzy 
miesiące temu - wieczo-
rem 30 listopada ubiegłego 
roku. Było to kilka samo-
chodów załadowanych od-
padami, które zostały na 
miejscu rozładowane. Jest 
to sytuacja pod względem 
prawnym całkowicie nie-
dopuszczalna toteż radny 
Kowalczyk nadał sprawie 
odpowiednie znaczenie. 
Tematem od razu zajęli 
się inni radni miejscy po-
dejrzewając, ze  sytuacja 
nie była jednorazowa, lecz 
takich przypadków mo-
gło być dużo więcej. Poja-
wiły się pytania do władz 
miasta i  zarządu spółki, 
na które odpowiedzi nie 
brzmią uspokajająco. 
„Wieści Podwarszawskie” 
z 7 stycznia informują: [...] 

wiceburmistrz Wołomina 
[były komendant powiato-
wej Policji – red.]  przyznał, 
że  kopie nagrań z  okresu, 
kiedy na wysypisko mogły 
wjeżdżać po zmroku cięża-
rówki z  odpadami, z  po-
minięciem wagi, a  filmy 
są w prokuraturze. Prezes 
natomiast poinformował, 
że przekazał prokuratorom 
nagranie tylko z  jedne-
go dnia… Kto więc mówi 
prawdę i gdzie się podziały 
nagrania z monitoringu?

Przypominamy, że  na 
zgłoszenie sprawy niewa-
żonych ciężarówek z  od-
padami Prokuratura wo-
łomińska odpowiedziała 
jeszcze w grudniu odma-
wiając wszczęcia śledztwa 
w  tej sprawie. Otwartym 
jednak pozostają kwestie 
środowiskowe – procedu-
ralne o czym Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska informuje, że zo-
bowiązał spółkę MZO do 
wyeliminowania stwier-

dzonych w  tej sprawie 
nieprawidłowości oraz, 
że  o  tych nieprawidło-
wościach poinformował 
Urząd Marszałkowski – 
nadzorujący składowa-
nie odpadów na składo-
wiskach. Obecny prezes 
MZO darzony zaufaniem 
Elżbiety Radwan twierdzi, 
że wyżej opisane zatrwa-
żające wydarzenie było 

incydentalne. Jednak 
niepokojące pytania może 
wobec tego zdarzenia bu-
dzić to, że  kilka miesię-
cy wcześniej zwolniony 
z  pracy został ówczesny 
kierownik składowiska – 
młody inżynier, specjali-
sta w  branży odpadowej 
znający dobrze przepisy 
jak i potrafiący rozróżniać 
rodzaje odpadów.

 � Uroczyste otwarcie nowej kwatery składowiska w 2006 r. 
Fot. Wieście Podwarszawskie.

 � Kontrola WIOŚ wykazała, że spółka MZO naruszyła warunki 
decyzji Marszałka WM. Kilka ciężarówek swobodnie przejeżdżało 
koło ochrony mijając wagę i wjeżdżało bezpośrednio na składowi-
sko. Obecny prezes MZO mówi, że to wydarzenie incydentalne.
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Poprzedni pomysł na RIPOK był dobry!
dokończenie ze str. 1
 Andrzej Polak

P r z y p o m i n a m y , 
że  koncepcje związa-
ne z  MZO w  Wołominie 
realizowane przez po-
przednie zarządy (za cza-
sów prezesów Krzysztofa 
Kuśmierowskiego i Igora 
Sulicha) zmierzały do 
uruchomienia instalacji 
do przetwarzania odpa-
dów komunalnych obok 
składowiska w  Starych 
Lipinach. Miało to być 
sortowanie, sprzedawa-
nie surowców a  pozo-
stałości po sortowaniu 
miały trafić na własne 
składowisko. Instalacja 

zgodnie z  poprzednią 
koncepcją nastawiona 
była na przyjmowanie 
odpadów z  pojemników 
przydomowych miesz-
kańców gminy Wołomin 
i jednej lub dwóch mniej-
szych gmin z  okolicy. 
To zapewniałoby utrzy-
manie dla mieszkańców 
Wołomina (prawdziwych 
właścicieli gminnej spół-
ki) niskich cen za odbiór 
odpadów, a jednocześnie 
wypracowanie zysków 
na dalszy rozwój tech-
nologiczny firmy. Nieste-
ty za rządów w  gminie 
Elżbiety Radwan, mimo 
że  nie zapowiadała ta-
kich ruchów w kampanii 
wyborczej, odstąpiono 

Niewygodna prawda o RIPOK najlepszym i najgorszym

Sąd już by rozstrzygnął, kto miał rację

Główne inicjatorki protestów Zielonego Wołomina 
przeciwko planom poprzedniego zarządu MZO budo-
wy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
zgodnie z  nowymi przepisami środowiskowymi dziś 
chwalą się, że  ich sukcesem jest powstrzymanie uru-
chomienia RIPOK-a.

Prawda jest taka, że  samodzielne składowiska zalicza 
się do  RIPOK-ów. Przyjmowanie na składowisko dużych 
ilości odpadów z  Warszawy to najgorsza dla Wołomina 
z  możliwych opcji posiadania RIPOK-a.  Koncepcje po-
przednich dwóch prezesów MZO: K. Kuśmierowskiego oraz 
Igora Sulicha (jako kontynuatora działań) zakładały urucho-
mienie instalacji do przetwarzania odpadów nastawionej na 
potrzeby Wołomina i okolic z własnym składowiskiem prze-

znaczonym na pozostałości po sortowaniu. Przetwarza-
nie (sortowanie, recykling) odpadów na miejscu w oparciu 
o nowe restrykcyjne przepisy i kontrolę społeczną było je-
dynym sensownym rozwiązaniem, łączącym interes miesz-
kańców Wołomina (trwałe utrzymanie niskich cen) z celem 
strategicznym Spółki (utrzymanie się na rynku, zapewnienie 
miejsc pracy, wypracowanie zysków dla miasta). Dla takiej 
instalacji zamierzano uzyskać status Regionalnej Instalacji 
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Nieste-
ty dziś zamiast sortowania odpadów zmieszanych od miesz-
kańców Wołomina i  okolic we własnej instalacji RIPOK, 
mamy składowisko odpadów dla warszawskich RIPOK-ów. 
A takie składowiska też są RIPOK-iem – tylko czy ten stan 
rzeczy można nazwać sukcesem?

W  poprzedniej kadencji samorządu zarząd MZO 
skierował pozwy przeciwko osobom, które jego zda-
niem umyślnie szkodziły miejskiej spółce rozpo-
wszechniając nieprawdziwe informacje – na przykład 
ulotki informujące o  rzekomych planach budowy spa-
larni odpadów czy biogazowni. Sąd miał rozstrzygnąć, 
m.in.czy działaczki Zielonego Wołomina Luiza Rawska 
i  Katarzyna Okuniewska, rzeczywiście rozpowszech-
niały nieprawdziwe informacje i  działały na szkodę 
miejskiego przedsiębiorstwa. Gdyby przegrały sprawę, 
MZO występowało o zwrot kosztów sądowych, kosztów 
prostowania nieprawdziwych informacji oraz o wpłatę 
100 tys. zł. na dom dziecka. Sąd oczywiście zbadałby 
sytuację finansową pozwanych przed ewentualnym na-
łożeniem kar w określonej wysokości.

Zamiast udowodnić swoje racje w sądzie Luiza Raw-
ska i  Katarzyna Okuniewska wolały zbliżyć się do wy-
granej w wyborach Elżbiety Radwan, która zwróciła się 
do prezesa Krzysztofa Kuśmierowskiego o wycofanie po-
zwów. Powodem miało być niezgadzanie się przez nową 
burmistrz ze  sposobem rozstrzygania sporów miejskiej 
spółki z paniami, które są mieszkankami Wołomina, na 
drodze sądowej. Nie wiadomo, czy istniały inne powody 
dla których E. Radwan wymogła wycofanie pozwu na 
prezesie MZO, jednak w niechęć do rozstrzygnięć sądo-
wych trudno jest uwierzyć. Elżbieta Radwan nieco ponad 
rok później pozwała do sądu „Wieści Podwarszawskie” 
z żądaniem ogromnej sumy, za napisanie prawdy o tym, 
że nie uzyskała absolutorium od Rady Gminy – sprawę 
przegrała w pierwszej instancji, jak również w kolejnej. 
Gazeta lokalna nietrudno obroniła prawdę przed sądem!

 �Wypowiedź mieszkańca na forum na Facebook-u.

 � "Udało się powstrzymać otwarcie RIPOK i to jest nasz sukces 
nie porażka" - napisała działaczka Zielonego Wołomina Luiza 
Rawska na forum internetowym. Składowisko natomiast 
funkcjonuje i to nie na potrzeby odpadów przetwarzanych przez 
miejską firmę, ale na przyjmowanie odpadów z RIPOK-ów z środ-
kowej części Mazowsza. Sprawa jednak się na tym nie kończy. 
Temat "zatrzymania otwarcia" prawdopodobnie jeszcze w tym 
roku będzie analizowany przez odpowiednie organy pod kątem 
zbadania, czy umyślnie działano na niekorzyść publicznego 
przedsiębiorstwa przez co wpłynięto na rynek gospodarki odpa-
dami w regionie. Otwartym zostaje pytanie, które firmy zyskały 
na tym, że miejska spółka nie może przetwarzać odpadów zmie-
szanych odebranych od mieszkańców gminy i okolic, tylko musi 
je wywozić do którejś z "otwartych" instalacji (czyli RIPOK) 

od tej koncepcji, w efek-
cie czego doprowadzo-
no do sytuacji, w której 
MZO w 2017 r. podpisało 
umowę na przyjęcie wie-
lu tysięcy ton odpadów 
(stabilizatu) z Warszawy. 
Polityka ta oznacza rów-
nież, że odpady zmiesza-
ne z pojemników miesz-
kańców gminy Wołomin 
nie mogą trafić do lokal-
nej instalacji lecz wywo-
żone są do zewnętrznych 
RIPOKów, co przekłada 
się na  kondycję finanso-
wą spółki, co w niedale-
kiej przyszłości przełożyć 
się musi na wzrost cen. 
Ale o tym, usłyszymy za-
pewne dopiero po wybo-
rach!
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Wolał zabić  
niż się rozwieść?

W jednym z wołomińskich mieszkań niedawno 
miało miejsce tragiczne wydarzenie. 58-o letni 
Leszek K. na co dzień mieszkający w Finlandii, 
po przyjeździe do Polski na sprawę rozwodową, 
próbował wbić nóż w brzuch swojej żonie. Kobieta 
broniła się, pomógł jej syn, jednak nie obyło się bez 
poważnych obrażeń. Mężczyzna przebywa w aresz-
cie z zarzutami usiłowania zabójstwa.
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Gdyby nie zadzwoniła 
mogłaby już nie żyć

Nie wiadomo co było przyczyną depresji kobiety, jed-
nak stan ten doprowadził ją do myśli samobójczych. 
Chciała z kimś porozmawiać, zadzwoniła na na po-
licję i w krótkiej rozmowie powiedziała, że się zabije, 
po czym rozłączyła się nie mówiąc gdzie obecnie jest. 
Dobrze, że funkcjonariusz zareagował profesjonalnie. 
Zdarzenie to pokazuje, jak ważne jest, żeby nie po-
zostawiać bez opieki osób u których podejrzewamy 
depresję.

Informacja rzeczni-
ka KPP w  Wołominie: 
13.02.2018r. około 10:00 
do Komisariatu Policji 
w Zielonce wpłynęło nie-
codzienne zgłoszenie. 
Jedna z  mieszkanek po-
informowała policjanta 
na stanowisku oficera dy-
żurnego, że  ma depresje 
i chce popełnić samobój-
stwo, następnie przerwa-
ła rozmowę telefoniczną 
nie podając adresu pod 
jakim przebywa.

Podjęta próba ponow-
nego kontaktu telefonicz-
nego policjanta ze  zgła-
szającą nie przyniosła 
efektu. Ta nie odbierała 

ona telefonu. Oficer dy-
żurny asp. szt. Jaro-
sław Ferenc podjął na-
tychmiastowe działania, 
w wyniku których ustalił 
prawdopodobne miejsce, 
gdzie mogła znajdować 
się niedoszła samobój-
czyni i  skierował pod 
ustalony adres policyjny 
patrol. Funkcjonariusze 
zastali tam kobietę, która 
oświadczyła, że  chce po-
pełnić samobójstwo. Na 
miejsce została skierowa-
na również karetka po-
gotowia. Kobieta została 
przewieziona do szpitala, 
gdzie udzielono jej nie-
zbędnej pomocy.

 � Gdyby uznał, że to żart, ko-
bieta w depresji mogłaby już 
nie żyć.  Oficer dyżurny  asp. 
szt. Jarosław Ferenc podjął 
natychmiastowe działania.

Rzecznik KPP w  Wo-
łominie informuje w  tej 
sprawie: Ustalenia jakie 
przeprowadzili policjanci 
oraz rozpytanie poszko-
dowanej wskazały, że  jej 
mąż, który od dłuższego 
czasu mieszkał w  Fin-
landii przyjechał do Pol-
ski kilka dni wcześniej 
na zaplanowaną sprawę 
rozwodową, jednak od 
dnia przyjazdu, wszczy-
nał awantury, nadużywał 
alkoholu, groził jej, po 
czym wziął z kuchni nóż 
i  usiłował wbić go w  jej 
brzuch, ta próbowała się 
bronić, jednak mąż po-
ważnie ranił ją w  rękę, 

którą się zasłaniała. Gdy 
wybiegła na klatkę scho-
dową, napastnik wybiegł 
za nią i  ponownie usiło-
wał ranić ją nożem, jed-
nak tym razem powstrzy-
mał go dorosły syn, który 
był świadkiem tego zda-
rzenia. Zaraz po tym oni 
i  sąsiadka powiadomili 
Policję.

Funkcjonariusze we-
zwali na miejsce zespół 
pogotowia ratunkowe-
go, który przewiózł po-
szkodowana do szpita-
la. Policjanci zatrzymali 
58-latka. Badanie sta-
nu trzeźwości wykazało 
w  jego organizmie blisko 

1,8 promila alkoho-
lu. Leszek K. został 
umieszczony w  po-
licyjnej celi. Po wy-
trzeźwieniu został 
przesłuchany i  usły-
szał zarzut usiłowania 
zabójstwa swojej żony 
oraz spowodowania 
u  niej obrażeń ciała. 
Postanowieniem sądu 
rejonowego w Wołomi-
nie Leszek K. został 
tymczasowo areszto-
wany na okres 3 mie-
sięcy. Może mu grozić 
kara do 25 lat pozba-
wienia wolności albo 
kara dożywotniego po-
zbawienia wolności

Na moje prawe oko
Jeżeli Elżbieta Radwan wystartuje do Sejmu RP z list ugrupowania skupionego wokół Roberta 
Biedronia to przekona się o swojej rzeczywistej popularności, a nawet i to „niedoszłe” jeszcze 
ugrupowanie może tylko pociągnąć w dół.

Tomasz Kuciński

Gdy zobaczyłem bur-
mistrz Elżbietę Radwan 
i jej zastępczynię na zdję-
ciach w ramach czarnego 
protestu to od razu przy-
pomniały mi się zdjęcia 
obecnej burmistrz z abp. 
Henrykiem Hoserem. 
Potem zadałem sobie 
pytanie o  autentyczność 
w przekazie publicznym?

Jeśli nie ma się 
ukształtowanych poglą-
dów i  tzw. mocnego krę-
gosłupa to chyba lepiej 
nie manifestować wcale 
swoich przekonań tylko 
zająć się swoją pracą – 
tyle w sprawie ogólnej!

Zastanówmy się za-
tem, co oznacza udział 
włodarza gminy w  okre-
sie świątecznym w  spo-
tkaniu opłatkowym przy 
katedrze z  abp. Henry-
kiem Hoserem a  potem 
przekazanie tego do pu-
blicznej wiadomości? 
Dla mnie i dla większości 
mieszkańców oznacza 
to, że  dany samorządo-
wiec wyznaje określony 
system wartości, pod 

warunkiem, że  robi to 
szczerze, a  nie „pod pu-
blikę”. Z  drugiej stro-
ny, co oznacza stawanie 
do zdjęć w  ramach tzw. 
„czarnego protestu” gdzie 
na pierwszym planie wi-
dać trzymane przez kilka 
kobiet karty układające 
się w napis „Wołomin”?

Zawiodłem się! Zo-
baczyłem wśród, całe 
szczęście nielicznej 
grupki kobiet z  Wołomi-
na ubranych na czarno 
w  ramach protestu bur-
mistrza mojego miasta – 
Elżbietę Radwan. Mniej 
mnie zaskoczyło, to, 
że  towarzyszyła jej wice-
burmistrz Edyta Zbieć, 
ponieważ to ona jeszcze 
kilka lat temu w lokalnej 
prasie pisała artykuły 
o  magicznych znakach 
– runach -, wyjaśniając, 
że  odpowiednio użyte 
mogą dać ludziom szczę-
ście, sukcesy a  nawet 
zdrowie. Zawiodłem się, 
bo przynajmniej ja, ocze-
kuję od osoby pełniącej 
funkcję burmistrza zaj-
mowania się sprawami 
samorządowymi, a  nie 
światopoglądowymi i  to 
w  dodatku jeszcze z  ha-
słem „Wołomin”.

Jednak nie o moje od-
czucia tu chodzi, tylko 
o autentyczność przekazu.

 � Komentarz lidera Porozumienia Samorządowego, do poparcia wyrażonego przez burmistrz Elżbietę Radwan i wiceburmistrz Edytę 
Zbieć dla Czarnego Marszu. Na zdjęciu również obecne są dziłaczki Zielonego Wołomina: Katarzyna Okuniewska i Luiza Rawska. 
Źródło: facebook
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KRONIKA RZECZNIKA
Kronikę kryminalną opracował Tomasz Sitek – Rzecznik KPP Wołomin

KOMENDA 
POWIATOWA 
POLICJI
WOŁOMIN 
KRONIKA 
KRYMINALNA 
od 19.02.2018 do 
25.02.2018  

PRZESTĘPSTWA 
KRYMINALNE

KRADZIEŻE 
Z WŁAMANIEM

19.02.2018 
STARE ZAŁUBICE, 
Sprawca wszedł na 
teren ogrodzonej posesji 
a następnie po uprzednim 
wyważeniu drzwi taraso-
wych dostał się do środka 
domu jednorodzinnego 
skąd dokonał kradzieży 
dwóch zegarków, srebrnej 
bransoletki, laptopa marki 
LENOVO i laptopa marki 
SAMSUNG. Wartość strat 
5000 zł.

21.02.2018 
ZĄBKI
Kradzież z włamaniem do 
metalowej klatki, mającej 
miejsce na terenie stacji 
paliw, gdzie troje niezna-
nych sprawców przyjechało 
samochodem i wyko-
rzystując fakt nieuwagi 
pracownika stacji, niezna-
nym narzędziem wyłamali 
kłódkę a następnie z wnę-
trza klatki zabrali w celu 
przywłaszczenia dziewięć 
sztuk butli gazowych, po 
czym oddalili się z miejsca 
zdarzenia w nieznanym 
kierunku. Suma strat wy-
niosła 1251zł.

21.02.2018 
TROJANY
Sprawca dokonał włama-
nia domu w Trojanach po-
przez wypchnięcie jednego 
z okien na parterze. Z wnę-
trza skradziono aparat 
fotograficzny SAMSUNG 
Digimax, aparat fotogra-
ficzny PANASONIC, laptop 
DEL, laptop TOSHIBA, 
telefon komórkowy LG KF 
750, telefon komórkowy 
I-PHONE, wyroby ze złota. 
Wartość strat na wyniosła 
12 tyś zł. 

22.02.2018 
MYSZADŁA,
Sprawcy dokonali wywa-
żenia drzwi balkonowych, 
a następnie splądrowali 
pomieszczenia mieszkalne 
dokonując kradzieży złotej 
biżuterii oraz pieniędzy 
w kwocie 1500zł, łączna 
wartość strat ok. 4000zł 
złotych.

22.02.2018 
WOŁOMIN,ul. STA-
ROWIEJSKA 
Sprawcy podczas nieobec-
ności domowników doko-
nali włamania do pomiesz-
czeń mieszkania w bloku 
w m. Wołomin poprzez 
wybicie zamka w drzwiach 
wejściowych , następnie 
dostali sie do wnętrza skąd 
skradli złota biżuterię oraz 
pieniądze znajdujące się 
w regale. Łączna wartość 
strat oceniona została na 
sumę ok.46.000zł. 

23.02.2018 
MARKI,
Sprawca po uprzednim 
uszkodzeniu szyby i framu-
gi okna dokonał włamania 
domu, a następnie z jego 
wnętrza dokonał kradzieży 
pieniędzy w kwocie 9000 
złotych i laptopa. Suma 
strat 11 000 złotych. 

23.02.2018 
ŁĄKI
Sprawcy wykorzystując 
nieobecność domowni-
ków dokonali kradzieży 
z włamaniem do budynku 
mieszkalnego poprzez wy-
łamanie okna. Ze środka 
sprawcy skradli laptopa 
marki Lenovo, telefon ko-
mórkowy marki Samsung 
wraz z kartą sim  biżuterię 
złotą w postaci 2 sztuk 
złotych łańcuszków, 2 szt. 
bransoletek jednej pary 
kolczyków. Łączna suma 
strat około 10000 zł. 

KRADZIEŻE
 
19.02.2018 
RADZYMIN,
W miejscowości Radzymin 
z pobocza drogi n/n spraw-

ca działając w nieustalony 
sposób dokonał kradzieży 
1 szalunku metalowego 
służącego do zabezpie-
czenia głębokich wykopów. 
Wartość strat 6500 zł. 
W trakcie wykonywanych 
czynności na jednej z po-
sesji ujawniono częściowo 
zakopany w ziemi wymie-
niony szalunek, który po 
wykonaniu czynności prze-
kazano zgłaszającemu. 

19.02.2018 
ZĄBKI,
Sprawca wszedł do otwar-
tego pojazdu marki Ford 
Transit zaparkowanego 
w Ząbkach na ulicy a na-
stępnie dokonał zaboru 
w celu przywłaszczenia 
mienia w postaci kamery 
wideo bdb. Straty 3500 zł 
na szkodę zgłaszającego.

20.02.2018 
WOŁOMIN
N/n sprawca po uprzed-
nim pokonaniu zapięcia 
ze stojaka na rowery 
mieszczącego się w pobli-
żu przejścia podziemnego 
do stacji PKP Wołomin, 
dokonał kradzieży roweru 
BURGHART  na kołach 
28 cali koloru jasno-sele-
dynowego o wartości 550 
złotych.

KRADZIEŻE 
POJAZDÓW

20.02.2018 
MARKI 
Kradzież pojazdu marki 
Peugeot Partner rok pro-
dukcji 2016, koloru białego. 
Wartość strat 40000 zł.

19.02.2018 
MARKI 
Kradzież pojazdu marki 
Toyota Corolla koloru srebr-
nego, rok produkcji 2011. 
Wartość strat 36000 zł.

24.02.2018 
KOBYŁKA,
Kradzież pojazdu m-ki Opel 
Insignia, koloru srebrnego, 
rok produkcji 2013, zapar-
kowanego w Kobyłce na 
ulicy. Suma strat 30000 zł

Brak wizji i strategii
Brak wizji i strategii dla rozwoju Gminy Wołomin 
to największa bolączka ówczesnych włodarzy na-
szego miasta. Brak planów zagospodarowania 
przestrzennego dla przedsiębiorców, brak dojaz-
du do trasy S8, niewyjaśniona kwestia wysypiska 
oraz niekończące się wpadki wizerunkowe to chleb 
powszedni osób zarządzających miastem na czele 
z burmistrzem.

Jakub Biesiada

Gmina Wołomin jako 
stolica i  serce powiatu 
wołomińskiego powinna 
błyszczeć i wyróżniać się 
na tle innych miast. Nie-
stety od wielu lat jeste-
śmy daleko w  tyle, nie 
jest to wyłącznie wina 
obecnie rządzących 
w obecnej kadencji, lecz 
jedno można stwierdzić 
na pewno – nie zrobili 
nic, aby mogło być le-
piej. Nie tylko dla wni-
kliwego obserwatora 
życia samorządowego 
w  Wołominie, ale i  dla 
coraz większej rzeszy 
mieszkańców jasne jest, 
że  zachowano status 
quo. Dlaczego?

Od 25 lat Wołominem 
rządzą Ci sami ludzie, 
wywodzący się z tych sa-
mych środowisk. Obec-
na Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan była 
pracownikiem Urzędu 
Miejskiego w Wołominie 
za kadencji Jerzego Mi-
kulskiego, a do niedaw-
na jeszcze Pan Mikulski 
był prezesem miejskiej 
spółki. Pan Paweł So-
lis także były burmistrz 
obecnie jest prezesem 
PWiK, który rocznie za-
rabia blisko 300 000 zł 
(wynika to z najnowsze-
go oświadczenia mająt-
kowego). Tak można by 
wymieniać w  nieskoń-
czoność kto z  kim od 
wielu lat współpracuje 
i  cały czas wypływa na 
powierzchnię.

Niestety jest tak jak 
za poprzedników, czy-
li nie ma nic. Miało być 
nowe otwarcie, a powró-
cono do starych prak-
tyk, aby tylko zachować 
cień szansy na ponowną 
reelekcje. W ciągu 3 lat 
odkąd burmistrzem zo-
stała Elżbieta Radwan 
nie udało się stanąć 
na wysokości zadania 
i podołać wyzwaniu, ja-
kim było wprowadzenie 
Wołomina na właściwe 
tory. Brak strategii i no-
woczesnej wizji rozwoju 
naszego miasta pogrążył 

gminę na długie lata.
Warto spojrzeć jak 

jest w  Kobyłce, Radzy-
minie czy Markach, 
właśnie tam pojawiają 
się inwestorzy, którzy 
otwierają przedsiębior-
stwa – płacą podatki 
i  oferują miejsca pracy 
dla mieszkańców. Było 
to możliwe tylko dlate-
go, że  skupiono się na 
utworzeniu przyjaznych 
warunków i  przygoto-
waniu planów zagospo-
darowania przestrzen-
nego. Jak jest w naszym 
mieście? Sami widzicie, 
że  bardzo z  tym słabo. 
W ciągu tej kadencji nie 
poinformowano o  żad-
nym spektakularnym 
sukcesie związanym 
z  pozyskaniem nowych 
inwestorów.

Saga z  opóźnieniem 
w  otwarciu bezkolizyj-
nych przejazdów, a  na-
stępnie kłopoty z dojaz-
dem do trasy S8 przez 
mieszkańców nazywane 
są porażką obecnej ka-
dencji. W  kulturze czy 
w sporcie jest podobnie, 
działania są podejmo-
wane ad hoc- zależy kto 
pierwszy wstanie ten 
rządzi i decyduje. O wi-
zerunkowych wpadkach 
i  internetowych wojen-
kach, jakie prowadzo-
ne są z  mieszkańcami 
i radnymi rady miejskiej 
w Wołominie nie sposób 

nie wspomnieć. Uwi-
dacznia to świetnie 
niedawny komen-
tarz jednego z  inter-
nautów pod postem 
umieszczonym na 
oficjalnym profilu Fa-
cebook miasta, który 
mówi o tym, że „Naj-
gorsze jest to, że pro-
fil miasta na fb, służy 
do promocji polityka 
a nie miasta.”.

Teraz kiedy jest 
jeszcze czas trzeba 
odpowiedzieć sobie 
na pytanie czy zga-
dzamy się właśnie 
z  taką rzeczywisto-
ścią? Czy Wołomina 
nie stać na więcej? 
I  czy warto kolejny 
raz wybrać na naj-
ważniejsze stanowi-
sko w  Gminie Woło-
min ludzi, którzy się 
nie sprawdzili i  do-
prowadzili do stanu, 
jaki mamy?

Jedno jest pewne 
– Wołomin potrzebuje 
dobrych i  nowocze-
snych zmian, i to jak 
najszybciej. Jestem 
głęboko przekonany, 
że  mamy w  naszym 
mieście odpowied-
nich ludzi do prze-
prowadzenia waż-
nych i niecierpiących 
zwłoki „reform”. Jest 
szansa na nowe spoj-
rzenie i  nowe pomy-
sły. Ja wierzę!

 � „Najgorsze jest to, że profil miasta na fb, służy do promocji 
polityka, a nie miasta.”
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Przygotowani na rok zmian
Kandydat na burmistrza Wołomina i kandydaci na 
radnych miejskich będą przez nas na pewno zgłosze-
ni, jak tylko rozpocznie się okres wyborczy – zapo-
wiedzieli przedstawiciele wołomińskiego środowiska 
samorządowego mieszkańców podczas spotkania 
noworocznego. Ogłosili też, że rozpoczął działalność 
Klub im. H. K. Woyciechowskiego – nazwany od oso-
by założyciela Wołomina – który ma być miejscem 
dyskusji o przyszłości miasta i regionu.

Tomasz Kuciński

Jak stwierdził Sylwe-
ster Jagodziński w prze-
mówieniu otwierającym 
spotkanie  „(…) Klub 
Woyciechowskiego jest 
miejscem dyskusji o Wo-
łominie – mocnych i sła-
bych stronach , o  przy-
szłości naszej gminy 
i  regionu, o  tym co ko-
nieczne, a  co zbyteczne. 
Miejscem, w którym dys-
kusja ma odbywać się na 
płaszczyźnie porozumie-
nia w  wypracowywaniu 
dobrych rad i praktyk dla 
wszystkich odpowiada-
jących za obszary władz 
w  samorządzie, a  nie 
konkurencji pomiędzy 
ugrupowaniami (…)”

Zaproszeni przez wo-
łomińskie środowisko 
samorządowe na spotka-
nie inauguracyjno-no-
woroczne, goście z  tere-
nu miasta i  powiatu nie 
kryli pozytywnego zdzi-
wienia, że w zebranej na 
sali ponad 50 osobowej 
grupie większość stano-
wią młodzi mieszkańcy 
Wołomina zainteresowa-
ni działaniem na rzecz 
rozwoju swojej małej oj-
czyzny. Wśród przybyłych 
gości byli przedstawicie-

z  którymi razem współ-
działamy. Widać, że  są to 
osoby z  ogromnym poten-
cjałem i chęcią do wzięcia 
spraw w  swoje ręce czyli 
przeprowadzenia głębo-
kich zmian w  Wołominie. 
Jestem przekonany, że ich 
determinacja i  działanie 
przełoży się na popra-

wę życia mieszkańców 
w naszym mieście. Myślę, 
że  w  poprzednich latach 
dość skutecznie środowi-
ska samorządowe, które 
sprawowały władzę, nie 
dopuszczały młodych do 
wykorzystania ich możli-
wości i  zapału. Jak widać 
to się zmienia, dlatego 
bardzo cenimy sobie obec-
ność w  naszym środowi-
sku osób z dużo większym 
od nas doświadczeniem 
biznesowym, zawodowym 
i  samorządowym – mówi 
Jakub Biesiada, jeden 
z organizatorów spotkania.

Entuzjazm Jakuba 

le samorządu na czele 
ze starostą wołomińskim, 
przedsiębiorcy z Wołomi-
na i  okolic oraz redak-
torzy naczelni: Wieści 
Podwarszawskich, Mojej 
Gazety Regionalnej, Ga-
zety Patria.

– Jestem zbudowany 
postawą młodych ludzi, 

Biesiady jest zrozumia-
ły, wybory samorządowe 
w  2018 roku będą się 
odbywały na zasadach 
określonych w  zmienio-
nej ordynacji wyborczej, 
a  to będzie premiowało 
nie tylko duże partie po-
lityczne ale też dynamicz-
ne i dobrze zorganizowa-
ne ugrupowania lokalne, 
działające na szczeblu 
gminy czy powiatu.

Rolę władz samorzą-
dowych w  wytyczaniu 
kierunków rozwoju mia-
sta doskonale rozumiał 
Henryk Konstanty Woy-
ciechowski, który po 

pierwszych wolnych wy-
borach samorządowych 
w  grudniu 1919 roku, 
zgodził się pełnić funkcję 
wiceburmistrza Wołomi-
na. Nawiązanie do osoby 
H. K. Woyciechowskiego 
jako człowieka o  bardzo 
dużym wkładzie w  to, 
że  te tereny Wołomina 
mogły rozwinąć się w kie-
runku bycia miastem 
(sercem i  stolicą powia-
tu wołomińskiego), jest 
symbolicznym wytycze-
niem kierunku działania 
dla stowarzyszenia zo-
rientowanego na rozwój 
miasta i powiatu.


