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Szanowni Państwo!
Mamy przed sobą bardzo ważne zadanie – wybór przedstawicieli naszej wspólnoty
Mieszkańców Piastowa do samorządu terytorialnego. Dokonamy tego wyboru już niedługo, 21 października. Zróbmy to w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Radnych Rady Miejskiej na nową kadencję 2018–2023 wybierzemy w wyborach pro-

porcjonalnych w 3 okręgach wielomandatowych. Z każdego wybranych zostanie siedem osób.
Wyboru radnych dokonamy oddając swój głos na jednego z kandydatów z wybranej listy jednego z czterech zarejestrowanych w naszym mieście komitetów. Cztery lata temu w Piastowie
wybieraliśmy radnych w 21 okręgach jednomandatowych, co niewątpliwie czyniło procedurę
wyborczą bardziej klarowną i prostą – bardziej demokratyczną.
W wyniku zmian wprowadzonych przez Sejm RP w tym roku zmieniono ordynację wyborczą
do rad gmin i wydłużono kadencję samorządu do lat pięciu. To najważniejsze zmiany, które obowiązywać będą już w nadchodzących wyborach.

Burmistrza Piastowa wybierzemy tak jak poprzednio – oddając głos na jednego z kandyda-

tów ubiegających się o tę funkcję. Jeśli ktoś z tego grona otrzyma ponad 50% oddanych głosów,
zostanie wybrany już 21 października. Jeśli tak się nie stanie, głosowanie zostanie powtórzone
4 listopada, ale z udziałem tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów
w pierwszej turze wyborów.

Radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego wybierzemy – podobnie jak radnych miejskich – oddając głos na jedną osobę umieszczoną na jednej z list zgłoszonych przez uczestniczące
w wyborach komitety. W Piastowie wybierać będziemy 4 radnych powiatowych.

Radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podobnie jak do rad miej-

skiej i powiatu, wybieramy poprzez głosowanie na jednego kandydata z wybranej listy. Okręgiem wyborczym jest osiem powiatów okalających Warszawę.
Jest więc niezwykle ważne kto zasiądzie w Radzie Miejskiej, kto zostanie Burmistrzem Piastowa i kto będzie reprezentował nasze miasto w Radzie Powiatu Pruszkowskiego czy Mazowieckim Sejmiku Wojewódzkim – tam także ważą się sprawy istotne dla Naszego Miasta.
Wybierzmy Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej spośród kandydatów reprezentujących bezpartyjny KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa, Radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego z listy bezpartyjnego KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, a Radnych Sejmiku
Województwa Mazowieckiego spośród kandydatów KW Bezpartyjni Samorządowcy. Jesteśmy
konsekwentnymi przeciwnikami sprawowania władzy lokalnej przez działaczy partyjnych. Jak
dowodzą tego liczne przykłady osoby takie są często niesuwerenne w podejmowaniu decyzji
ważnych dla społeczności lokalnych. Lojalność wobec struktur partyjnych nierzadko przedkładają ponad obowiązek służby wspólnocie samorządowej mieszkańców gminy czy powiatu. Można
temu zaradzić. Bezpartyjny KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa zgłasza 27 kandydatów do Rady Miejskiej. Są to osoby uczciwe, niezależne i kompetentne, zdolne do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dla wspólnego dobra Mieszkańców Piastowa.
Oto pełna lista naszych kandydatów w poszczególnych okręgach:
OKRĘG Nr 1

OKRĘG Nr 2

OKRĘG Nr 3

Grzegorz Waldemar SZUPLEWSKI
Agata KORCZAK
Piotr Paweł WOJTCZAK
Ewa Maria BIAŁY
Piotr STĘPIEŃ
Karolina HABERKA
Robert Wojciech MADEJ
Izabela KUC
Grzegorz Konrad PARYS

Kazimierz DYMEK
Aneta Renata CZYŻ-PACHOŁEK
Łukasz Lech JASIŃSKI
Dominika Joanna PIETKIEWICZ
Piotr Zbigniew KOWALIK
Angelika GROMADA
Bartłomiej Arkadiusz KUREK
Beata Julita PRUSAK
Albert KALITA

Tomasz SARNACKI
Monika KWATEK
Henryk Wojciech NOWOTNIAK
Urszula Maria WIŚNIEWSKA
Jarosław Maria KURDZIEL
Grażyna Józefa NOWAK
Katarzyna WILEWSKA
Katarzyna RUDNICKA
Rafał Edward NOWAKOWSKI

Kandydatem KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa na Burmistrza Miasta Piastowa
jest Grzegorz Waldemar SZUPLEWSKI, obecny Burmistrz.

Kandydatami KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa do Rady Powiatu Pruszkowskiego są:
Zdzisław Stanisław BRZEZIŃSKI
Tomasz Michał OSIŃSKI
Wanda Barbara PRZYBYLAK
Hanna BABIKOWSKA
Maria Jadwiga WĄSZEWSKA-BERLIŃSKA
Filip Piotr GÓRSKI
Zapewniamy, że Państwa poparcie udzielone naszym kandydatom nie zostanie zmarnowane. Dowiedliśmy już tego traktując zawsze obecność w samorządzie jako służbę Mieszkańcom Naszego
Miasta. Jesteśmy środowiskiem samorządowym z doświadczeniem konsekwentnej i owocnej pracy dla wspólnego dobra. Dlatego z pełną odpowiedzialnością proponujemy realny program dalszego dynamicznego rozwoju Naszego Miasta na lata 2018–2023 zawierający następujące zadania:
INWESTYCJE MIEJSKIE
• kontynuacja budowy i renowacji nawierzchni ulic i chodników,
• rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i światłowodowej
• rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem
• modernizacja targowiska
• budowa parkingów systemu P+R
• rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
OCHRONA ŚRODOWISKA
• regulacja rzeki Żbikówki z budową zbiorników retencyjnych w porozumieniu z samorządami sąsiednich
gmin
• kontynuacja miejskiego programu „Stop smog” wymiany pieców i współpraca w zakresie realizacji
programu rządowego „Czyste powietrze”
• zakup autobusów niskoemisyjnych dla obsługi linii P1 i P2
• kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
• budowa i organizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
EDUKACJA
• rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4
• rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza
• budowa hal sportowych dla szkół podstawowych nr 3 i nr 4
• modernizacja boisk przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 5
• wdrażanie nowoczesnych programów nauczania we wszystkich placówkach oświatowych
KULTURA
• rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury
• nowa siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego
• poprawa jakości współpracy z klubami osiedlowymi
SPORT I REKREACJA
• budowa boisk na modernizowanym terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. J. Sowińskiego
• utworzenie nowych stref rekreacji
• modernizacja placów zabaw
• oświetlenie boiska i rozbudowa trybun na stadionie miejskim z zadaszeniem
ZDROWIE
• zapewnienie pełnego wyposażenia dla nowej filii przychodni SPZOZ „Piastun”
• budowa drugiej tężni solankowej przy modernizowanej Willi Millera (ul. Bohaterów Wolności)
• rozszerzenie oferty badań profilaktycznych dla dzieci
• rozwój usług opieki zdrowotnej dla seniorów
• wprowadzenie systematycznych zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień we wszystkich szkołach
BEZPIECZEŃSTWO
• rozbudowa sieci monitoringu miejskiego i jego włączenie do sieci światłowodowej
• wprowadzenie ograniczeń ruchu na ulicach miasta dla ciężkich pojazdów
• utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej
• wprowadzenie zajęć z praktycznego udzielania pierwszej pomocy we wszystkich szkołach Piastowa

Dotrzymujemy słowa! Dowodem na to jest dorobek mijającej kadencji, podczas której zrealizowaliśmy najważniejsze punkty programu przedstawionego cztery lata temu. Uzyskał on Państwa
poparcie dając większość mandatów w Radzie Miejskiej i funkcję Burmistrza kandydatom KWW
Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa. Także w wyborach do Rady Powiatu Pruszkowskiego
kandydaci KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zwyciężyli uzyskując 50% mandatów. Dzięki
temu udało się zrealizować program dynamicznego rozwoju Piastowa. Dowiedliśmy, że warto nam
zaufać. Wiemy, jak skutecznie – bez szkodliwych swarów i kłótni, z dala od marnej jakości polityki
partyjnej – podejmować ważne zadania inwestycyjne i zabiegać o środki niezbędne do ich finansowania. Jak rozwijać miasto w sposób zrównoważony, dbając o bezpieczeństwo naszych finansów.
Nigdy nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy okazanego zaufania.

Zawsze dla Piastowa!

