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Złamana kariera
– Madziar nie pomógł! 
Spowiedź sportowca – ważna informacja dla głosujących w II turze wyborów w Wołominie: 
Madziar woli wydać na sms-y 70 tys. zł zamiast wesprzeć sportowców.Madziar woli wydać na sms-y 70 tys. zł zamiast wesprzeć sportowców.

Szanowna redakcjo, gdy otrzyma-
łem informację, że smsy wysyłane 
przez urząd w Wołominie kosztowa-
ły w samym tylko czerwcu 6 000 zł 
(co daje rocznie około 72 tys. zł) 
musiałem z mieszkańcami podzielić 
się moimi uwagami o pracy burmi-
strza Madziara i jego administracji. 
Przed II turą wyborów to był wręcz 
mój obowiązek.

Nazywam się Michał Kowalczyk, 
mam 21 lat, przez 5 lat trenowa-
łem boks. Zakwalifi kowałem się 
do kadry narodowej seniorów i re-
prezentując nasz kraj w 2013 roku, 
pojechałem na Mistrzostwa Świata 
do Kazachstanu. Nie udało mi się 
wywalczyć medalu, ale doszedłem 
do 1/8 fi nału, czym zaskoczyłem 
wielu znawców tej dyscypliny. Bez 
wątpienia osiągnąłem sukces, ale 
zanim do niego doszedłem przez 5 
lat, w prowizorycznych warunkach, 
trenowałem 6 dni w tygodniu. Na 
zawody jeździliśmy albo gdy były 
organizowane blisko, albo gdy uda-
ło się pozyskać środki na 2-4 dnio-
wy wyjazd „w Polskę”. Z napisem 
„Wołomin” na piersi wygrałem wie-
le imprez sportowych, w tym Grand 
Prix Polski Seniorów.

Gdy skończyłem szkołę, musiałem 
zadecydować, co dalej zrobić ze 
sobą. Miałem do wyboru: albo iść 

do pracy, albo trenować dalej, ale 
pozostać bez środków do życia. Od 
początku 2014 roku, z bólem serca, 
pożegnałem się z salą treningową. 

Po 5 latach ciężkich treningów 6 
razy w tygodniu, w kwietniu 2014 
otrzymałem od burmistrza Madziara 
JEDNORAZOWE stypendium dla 

wybitnie zdolnych sportowców – 
2 tys. złotych. Doceniono moje wy-
stępy z orzełkiem na piersi w roku 
wcześniejszym. Informacje w ga-

zetach pojawiły się od razu. Urząd 
pochwalił się wszędzie, gdzie tylko 
mógł. Przemilczano fakt, że sty-
pendium wypłacano w ratach przez 
kilka miesięcy. Budżet Wołomina 
to blisko 150 milionów złotych, 
a 2 tys. wypłaca się na raty.

Wspieranie sportu przez woło-
miński magistrat to czysta kpina. 
Gdzie były sms-y jak trzeba było 
poinformować mieszkańców o RI-
POK-u? Co robiły tłumy nowych 
pracowników gdy trzeba pomóc 
lokalnym organizacjom w spor-
towym, harcerskim, społecznym 
w znalezieniu sponsorów? Kwotą 
72 tys. rocznie Pan Madziar mógł-
by obdzielić kilkunastu zdolnych 
sportowców, którzy na treningach 
wylewaliby z siebie siódme poty, 
aby z dumą reprezentować Wołomin 
w swoich dyscyplinach sportu. Dziś 
już nie trenuję. Musiałem pójść do 
pracy, bo za uścisk dłoni burmistrza 
Madziara nie kupię sobie obiadu. 
Dziękuję za możliwość wypowie-
dzi. Chciałem, żeby mieszkańcy 
Wołomina wiedzieli, jak ich bur-
mistrz wspiera lokalny sport i spor-
towców. Życzę wszystkim mądrych 
wyborów.

Michał Kowalczyk

„Zakwalifi kowałem się do kadry „Zakwalifi kowałem się do kadry 
narodowej seniorów. Pojechałem na narodowej seniorów. Pojechałem na 

Mistrzostwa Świata w boksie. Mistrzostwa Świata w boksie. 
Dziś już nie trenuję. Dziś już nie trenuję. Musiałem Musiałem 

zaniechać kariery i szukać innych zaniechać kariery i szukać innych 
źródeł utrzymania, bo za uścisk źródeł utrzymania, bo za uścisk 

dłoni burmistrza Madziara nie kupię dłoni burmistrza Madziara nie kupię 
sobie obiadu.sobie obiadu. Dziękuję za możliwość  Dziękuję za możliwość 

wypowiedzi. Chciałem, żeby mieszkańcy wypowiedzi. Chciałem, żeby mieszkańcy 
Wołomina wiedzieli, jak ich burmistrz Wołomina wiedzieli, jak ich burmistrz 

wspiera lokalny sport i sportowców. wspiera lokalny sport i sportowców. 
Życzę wszystkim mądrych wyborów.”Życzę wszystkim mądrych wyborów.”

Michał KowalczykMichał Kowalczyk

Idźmy na wybory!Idźmy na wybory!
Nie oddajmy Madziarowi Wołomina walkowerem!Nie oddajmy Madziarowi Wołomina walkowerem!



2 Numer 6 (32) 2014GAZETA WOŁOMIŃSKA

Czym przeskrobał sobie 
u młodych rodziców Madziar?
Matkom zasiłku nie wypłacać!
Trzykrotnie spotkała się z burmistrzem Ryszardem Madziarem w tej sprawie, 
ale nie doczekała się żadnych konkretnych decyzji.

Władze Wołomina, jako jedne z nielicznych w okolicy, postanowiły wykorzystać luki w prawie i mat-
kom zasiłku nie wypłacać. – Kiedy trzy lata temu urodziłam bliźniaki i zgłosiłam się po zasiłek rodzinny, 
pani w miejskim urzędzie kazała mi wykreślić z wniosku jedno dziecko, stwierdzając, że pieniądze 
wypłacone będą i tak tylko za jedno. Posłuchałam się jej, czego żałuję, ponieważ rzecznik praw dziec-
ka poinformował mnie, że to było działanie niedozwolone. Urzędnik nie może przecież ustalać składu 
mojej rodziny. Pomimo że spełniałam kryteria dochodowe, do dziś OPS nie wypłacił mi za 2011 r., 
kwoty 4 tys. zł za drugie dziecko. Za 2012 r. zasiłek został mi wypłacony, ponieważ wygrałam sprawę 
w WSA – relacjonuje mama bliźniaków. Jak mówi, trzykrotnie spotkała się z burmistrzem Ryszardem 
Madziarem w tej sprawie, ale nie doczekała się żadnych konkretnych decyzji.

Wołomin nie jest prorodzinny? - Wieści Podwarszawskie nr 47 (1221)

Brak drogi do Warszawy, 
zlikwidowany Wspólny Bilet 
– staliśmy się zaściankiem
Propaganda burmistrza próbuje wmówić nam, że „Wołomin jest na drodze roz-
woju”. Niestety ten wyświechtany frazes, jest sprytną próbą odwrócenia uwagi 
od jednego z największych problemów naszego miasta - nie mamy dobrego po-
łączenia ze stolicą, do tego w czasie kadencji Ryszarda Madziara zlikwidowano 
Wspólny Bilet. Jesteśmy na najlepszej drodze do stania się zaściankiem.

Cztery lata temu, jednym z punk-
tów w programu obecnego burmi-
strza było: „zabieganie o budowę 
drogi 634”. Nie wiadomo na czym 
to „zabieganie” polegało, wiadomo 
natomiast, że burmistrz wykazał się 
całkowitą nieskutecznością w tej 
sprawie. Mało tego, dziś korki są 
jeszcze większe niż kilka lat temu, 
a codzienny dojazd do pracy i szko-
ły jest prawdziwą katorgą dla wielu 

tysięcy mieszkańców. Czy normal-
na jest sytuacja, że miasto położone 
pod Warszawą, będące stolicą po-
wiatu, jest z nią tak fatalnie skomu-
nikowane? 

Zlikwidowano Wspólny Bilet. 
Za dojazd do Warszawy płacimy 
więcej, do tego jeździmy w gor-
szych warunkach. Zaczyna się zima 
i teraz podróże koleją będą najbar-
dziej uciążliwe. Czy władze o nas 

zapomniały? Burmistrz Madziar 
milczy na temat Wspólnego Biletu, 
nie mówi też o modernizacji drogi 
634, możemy się więc spodziewać, 
że dając kolejną szansę temu bur-
mistrzowi, będziemy skazani na 
kolejne cztery lata zastoju komuni-
kacyjnego. Wołomin nigdy się nie 
rozwinie, jeśli tak ważne dla nas 
kwestie nie znajdą rozwiązania.

MP

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Mamy zaszczyt poinformować 
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego

o terminie zgłaszania kandydatów
do kolejnej edycji wyróżnienia statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”

Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki 
w trzech kategoriach:

• Za Działalność Charytatywno-Dobroczynną
• Za działalność w Krzewieniu Wartości 

Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskiech
• Za Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyróżnienie Honorowe.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem kandydatów 
lub organizacji szczególnie zasłużonych z Ziemi Wołomońskiej 
w podanych kategoriach, proszone są o przesłanie zgłoszeń 

pod podany niżej adres do dnia 15 I 2015 roku.
Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się 

w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” 

są znani i szanowani Polacy, między innymi 
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski, 

śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, 
śp. ks. Prałat Jan Sikora, 
JE ks. Abp Henryk Hoser, 

Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew i wielu innych.

Prezes Kapituły
Jan Tokarski
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O wszystkim zadecydują indywidualne po-
stawy wyborców. Absencja przy urnach odda 
gminę walkowerem partyjnej nomenklaturze, 
tej co śmieje się prosto w oczy i po części 
słusznie drwi z przeciwników. Takiej nauczki 
nie wolno zapomnieć. Ambicjonalnych po-
działów wystarczy aż nadto, skutek ich pozna-
liśmy 16 listopada. W wyniku wewnętrznego 
rozbicia ugrupowań samorządowych 30% 
głosów pozyskanych przez kandydatów PiS 
objęło 60% mandatów w Radzie Miejskiej. 
Znakomita większość mieszkańców nie może 
marnować przewagi i pozwolić na naruszenie 
równowagi we władzach wołomińskiego sa-
morządu. Wygrana Elżbiety Radwan w starciu 
z partyjniactwem osiadłym na urzędach speł-
ni się przy szerokiej współpracy środowisk 
i wsparciu wyborców.

Powiedzmy sobie i innym
Zwątpienie i rezygnacja otwiera drogę wąt-

pliwym sukcesom, zawłaszczaniu oraz czer-
paniu korzyści z pracy i osiągnięć kogoś in-
nego. 

Czy manipulacje polityków, działaczy oraz 
urzędników mają stać się utrwalić na stałe? 

Dlaczego mamy godzić się na marnotraw-
stwo środków budżetowych i minimaliza-
cję zadań inwestycyjnych? – tylko dlatego, 
że chwilowy przedwyborczy „wysyp” pozwa-
la przesłonić wieloletni marazm! W końcu, 
zaaprobujemy lub nie;  

–  perfi dię władzy ruszającej na wojaże, w tany 
i przed kamerę po tani poklask, 

–  zdobywanie przychylności oraz poparcia 
nieprawdziwą informacją, selektywnie oka-
zanym względem, stanowiskiem, podwyż-

ką, wejściówką lub datkiem, a wszystko na 
koszt budżetu gminy, 

–  obłudne głoszenie przyjaźni rodzinom po-
zbawionym realnego wsparcia, obarczanym 
rosnącymi kosztami i obciążeniami, pozy-

wanym przed sądy za aktywność społeczną?
Obojętność płynąca z niezadowolenia hamu-

je obok możliwości, czas, starania oraz wysi-
łek innych. Przełamanie niechęci i beztroski 
stworzy w nadchodzącą niedzielę szansę na 
równowagę sił, ta zaś ograniczy dominację 

jednych nad pozostałymi. Sukces odniesie do-
brze oddany głos, a wytyczoną przez R. Ma-
dziara „drogę do rozwoju” biją na głowę 
propozycje oraz doświadczenie współpracują-
cych ze sobą kontrkandydatów.

LG

Powstrzymać hegemonię!
Druga tura wyborów samorządowych dla mieszkańców, środowisk i komitetów skupionych wokół Elżbiety Radwan stanowi wyzwanie, 
dla totalnej dominacji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) i jej szkodliwości. Tego czego nie udało się dokonać działaczom samorządowym 
w okresie przedwyborczym, ma szansę zaistnieć podczas kilku nadchodzących dni, a sfi nalizować 30 listopada. Pozbawienie wpływu or-
ganizacyjnej dyscypliny burmistrza na większość rady wykreuje w samorządzie wymianę zdań i wypracowanie rozwiązań w miejsce jedy-
nowładztwa lokalnego lidera PiS.

Kandydaturę Elżbiety Radwan
na Burmistrza Wołomina popierają:

Igor Sulich

(Kandydat PO 
na Burmistrza Wołomina 

w I turze wyborów)

Grzegorz LipskiAndrzej Żelezik

KWW Porozumienie Samorządowe WWL 2014 wraz z kandydatami udzielają poparcia
kandydaturze Elżbiety Radwan w II turze wyborów na burmistrza Wołomina.

Adam Kopczyński
Paweł Bednarczyk
(Prezes i wiceprezes 

Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej Powiatu 

Wołomińskiego)
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Czy godzimy się na utrzymywanie 
kosztownego aparatu partyjnego 
przez następne cztery lata?

Pytanie ile traci z tego budżet 
– NASZ BUDŻET WOŁOMI-
NA – w przeliczeniu na spadek 
inwestycji, niedofi nansowanie 
w służbie zdrowia, oświacie, 
pomocy społecznej itd. Traci 
dużo. Aparat partyjny w urzę-
dzie kosztuje w skali tej kadencji 
kilkadziesiąt milionów złotych. 
Należy zdawać sobie z tego spra-
wę, że burmistrz Madziar jako 
wysoki funkcjonariusz partyjny 
wykonuje nade wszystko pole-
cenia partii, sprawy mieszkań-
ców i ich problemy, jak pokazały 
ostatnie protesty przed urzędem 
miasta schodzą na dalszy plan. 
Nie wspominając o jakichkol-
wiek konsultacjach społecznych 
(unikanie debat wyborczych).

Dlaczego tak podkreślany 
przed czterema laty w progra-
mie wyborczym burmistrza 
Madziara temat rewitalizacji 
wołomińskich kamienic całko-
wicie nie wypalił? A mieszkania 
komunalne? Brak pieniędzy? 

Na wystawne uroczystości, na-
grody, kwiaty, reklamy na ledo-
wych bilbordach i rauty – tak, 
jak najbardziej, na to kasa jest. 
Wołomin jak twierdzi pan Ma-
dziar znajduje się na drodze 
rozwoju – chyba E-634, E-631 
i korków porannych do Warsza-
wy. Kpią z Nas w żywe oczy, 
a My mówimy – deszcz pada. 
Jak dłużej możemy to tolerować? 
Piękne stare kamienice stoją 
i niszczeją dalej, a kasa zamiast 
na ich remont regularnie spływa 
na konta aparatczyków partyj-
nych pracujących w urzędzie.

Co ciekawe niektórych z nich 
teraz nie widać w pracy w wo-
łomińskim urzędzie, ale czynnie 
zaangażowanych można spotkać 
w kolejnych programach telewi-
zyjnych kampanii prezydenckiej 
posła Sasina w Warszawie. Tak 
naprawdę – bardzo szkoda mi 
Naszego Wołomina.

ZKA

Wołominowi potrzeba 
burmistrza z wizją
Hasło pana Madziara „Wołomin na drodze rozwoju” to kolejny chwyt propagan-
dowy. Właściwszym podsumowaniem mijającej kadencji jest określenie „Woło-
min na drodze do przepaści”.

Zacofanie – wystarczy spoj-
rzeć na olbrzymie bezrobocie 
w Wołominie i ucieczkę mło-
dych wykształconych ludzi 
z jedynie głównego powodu – 
braku pracy. Programie wybor-
czegoburmistrza Madziara nikt 
nie widział na oczy. Jest to bar-
dzo ciekawe zjawisko – uczest-
nictwo w wyborach, bez choćby 
zasadniczych założeń rozwoju 
miasta i gminy. Taka postawa to 
ewenement w skali kraju. Pozo-
stali kandydaci zadali sobie duży 
trud by pokazać wyborcom wi-
zję Wołomina na drodze rozwo-
ju, nie zrobił tego tylko Ryszard 
Madziar, który agresywnym 

PIJAREM próbuje zaczarować 
Wołominiaków. Rozwój Wo-
łomina to nie mnożenie etatów 
w urzędach, spacery, uściski 
dłoni, uśmiechy, kwiaty i fl esze 
aparatów oraz wydawanie tysią-
cami kolorowych pisemek. Roz-
wój Wołomina to: nowe miejsca 
pracy, drogi, chodniki, żłobki, 
place zabaw i niskie podatki za-
chęcające by tu żyć i pracować. 
Jednym z ciekawych elementów 
może być zagospodarowanie 
Białych Błot z wykorzystaniem 
dotacji z Unii Europejskiej. To 
miejsce które może zmienić 
Wołomin, przysporzyć dodat-
kowych wpływów fi nansowych 

i wypromować Nas w Polsce 
niczym niedaleki Uniejów. By 
to stało się faktem warto spro-
wadzić do Wołomina fachowca 
i zrobić próbny odwiert lub 
w inny sposób sprawdzić możli-
wości pozyskania w Wołominie 
wód geotermalnych. Zachęcam 
do odwiedzenia strony interneto-
wej miasta Uniejów k. Łodzi, to 
tylko 100 km od nas w linii szel-
fu ciepłych wód. 
http://youtu.be/MzwbAkRDAHY

Baseny termalne Uniejów – 
Thermal Pools Uniejów Poland 
2012

ZKA

Ryszard Madziar, aparatczyk partyjny i szef lokalne-
go PiS przeznacza znaczną część pieniędzy z budżetu 
gminy na utrzymanie kolegów partyjnych. Jak poda-
ją media ich liczba szacowana jest na 30-40 osób. 
Ci pracownicy to nie mieszkańcy Wołomina czy po-
wiatu, to ludzie z zewnątrz czyli tacy którzy tu zara-
biają, a podatki płacą tam gdzie mieszkają. 
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Flagowa inwestycja w tej kadencji, czyli Flagowa inwestycja w tej kadencji, czyli klatka schodowa do urzędu klatka schodowa do urzędu 
i remont sali obrad kosztowałyi remont sali obrad kosztowały aż  aż 4,5 miliona zł4,5 miliona zł, , 

natomiast wiele ulic od lat jest w opłakanym stanie, natomiast wiele ulic od lat jest w opłakanym stanie, 
a a budynki komunalne czekają na remontbudynki komunalne czekają na remont......

Co Madziar powiedział 
o rodowitej wołominiance?

W ostatnim numerze Wie-
ści Podwarszawskich Ryszard 
Madziar na pytanie co sądzi 
o swojej kontrkandydatce do fo-
tela burmistrza, odpowiedział: 
Trudno mi coś powiedzieć o tej 
Pani, gdyż jest to osoba zupeł-
nie nowa w środowisku woło-
mińskim, wielu osobom niezna-
na, z którą nie miałem czasu 
współpracować. (…) Tymcza-
sem Elżbieta Radwan praco-
wała w wołomińskim urzędzie 
w czasach gdy Ryszard Madziar 

jeszcze nie wiedział o istnieniu 
naszego miasta. Współpracowa-
ła zarówno z burmistrzem Soli-
sem jak i burmistrzem Mikul-
skim, jest matką dwóch córek, 
działaczką społeczną i członki-
nią Akcji Katolickiej. Miejmy 
nadzieję, że ten krótki opis choć 
trochę przybliży R. Madziaro-
wi sylwetkę kobiety, która całe 
życie związała z Wołominem 
i prawdopodobnie zostanie bur-
mistrzem.

MP

Czy wiesz że… Czy wiesz że… 
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Władza nas zdradziła!
Ciekawe czy mieszkańcy Wołomina wiedzą, że w kompostowni, która powstanie w ramach rozbudowy Za-
kładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach będą przetwarzane m.in. odchody zwierzęce, osady 
z zakładowych oczyszczalni ścieków, ustabilizowane komunalne osady ściekowe czy też odpady z targowisk? 
Czy zdają sobie sprawę, że ta inwestycja może odbić się na zdrowiu wielu pokoleń mieszkańców Wołomina?

Dwa oblicza posła Sasina – 
władze Wołomina i podległej 
jednostki gospodarczej, skarżą 
swoich mieszkańców do sądu 
za to, że ośmielili się bronić 
własnego zdrowia i życia, pro-
testując przeciwko rozbudowie 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Starych Lipinach. 
W analogicznej sytuacji są 
mieszkańcy Radiowa, gdzie po-
seł Jacek Sasin stanął w ich obro-
nie. Tymczasem będąc miesz-
kańcem Powiatu Wołomińskiego 
i szefem partyjnym podległych 
mu – Starosty i Burmistrza Wo-
łomina, absolutnie ignoruje fakt, 
iż w/w doprowadzili do budo-
wy regionalnej instalacji prze-
robu odpadów komunalnych, 
w ramach rozbudowy Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
w Starych Lipinach – tuż przy 
kilkunastotysięcznym osiedlu, 
lesie, rzece i co wręcz karygodne 
i szokujące przy głównym ujęciu 
wody pitnej, z którego zasilany 
jest Wołomin. 

Wyemitowany kilka dni temu 
w telewizji Republika program 
red. Anity Gargas o rozbudowie 
wysypiska w podwarszawskim 
Radiowie z udziałem posła Jac-
ka Sasina wprowadza w osłupie-
nie, jak tak można postępować 
w cywilizowanym świecie 
z ludźmi. Autorka bez jakich-
kolwiek skrupułów pokazuje 
i udowadnia widzom szkodliwe 
działanie w.w. przedsięwzięcia 
dla mieszkańców tej miejscowo-
ści. Poseł Jacek Sasin jako kan-
dydat na prezydenta Warszawy 
bierze ich w obronę i podejmu-
je konkretne kroki kierując pi-
sma do warszawskiego ratusza. 
Można by tylko przyklasnąć tym 
działaniom pana posła, ale jest 
druga strona medalu – w bardzo 
podobnej sytuacji jest rodzimy 
Powiat Wołomiński pana po-
sła Sasina, którego mieszkańcy 
domagają się obrony zdrowia 
i życia. Nie doczekali się jednak 
takiego wsparcia pana posła. Ra-
diowo w granicach Warszawy to 
konkretne głosy na kandydata 
i przyszłego prezydenta Jacka 
Sasina.

W Wołominie władzę sprawu-
ją starosta Piotr Uściński i bur-
mistrz Wołomina Ryszard Ma-
dziar, szef miejskiej partii Prawa 
i Sprawiedliwości. Powiatowym 
zaś szefem partyjnym całej wła-
dzy w powiecie i Wołominie jest 
właśnie pan poseł Jacek Sasin, 
obrońca mieszkańców Radiowa 
przed rozbudową zwałki, ale nie 
Wołomina. Dlaczego tak jest? 
W Wołominie w ekspresowym 

tempie powstaje RIPOK in-
westycja przerobu odpadów, 
w ekspresowym – bo mimo 
licznych protestów mieszkań-
ców Wołomina włącznie z po-
chodem przez miasto pod urząd 
burmistrza, który w tym właśnie 
czasie czmycha z gabinetu na 
bardzo ważne spotkanie, kon-
trowersyjna inwestycja już się 
buduje czego od czasu do czasu 
efekty czujemy jak wiatr zawie-
je. Mimo, że rozbudowa zakładu 
nie została jeszcze zakończona, 
to już śmierdzi – a to z powodu 
wzruszenia starej zwałki (prace 
ziemne) na podłożu poprzednie-
go nie profesjonalnego wysypi-
ska bez zabezpieczenia niecki 
składowania śmieci. Protest Zie-
lonego Wołomina jest identycz-
ny jak Czystego Radiowa, tyle 
że ci ostatni mogą oddać cenne 
głosy wyborcze do warszaw-
skiego ratusza dla pana posła. 
W/w włodarze Wołomina, za 
nic mają protesty mieszkańców, 
gdyż mieszkają z dala od smrodu 
wołomińskiego wysypiska (obli-
czanego na 120 tys. Odbiorców, 
a usytuowanego około 1 km od 
kilkunastotysięcznego osiedla. 
Brak zgody mieszkańców jak 

i Stowarzyszenia Zielony Woło-
min odnośnie w/w rozbudowy, 
tak się nie spodobało władzy, 
że ta postanowiła zaskarżyć 
mieszkańców do sądu żądając 
bajońskich odszkodowań za tzw. 
utratę dobrego imienia. Brzmi 
to bardzo irracjonalnie, ale dzie-
je się niestety naprawdę. Jest to 
ewenement w skali Kraju kiedy 
władza samorządowa z podle-
głą jej jednostką występuje na 
drogę sadową przeciw swoim 
wyborcom Zielonego Wołomi-
na. Wchodzący z jedynego spo-
tkania w UM odnośnie RIPOK 
głośno mówili „Władza Nas 
Zdradziła!”

Czy poseł Jacek Sasin – kan-
dydat na prezydenta Warszawy, 
mieszkaniec Ząbek w powie-
cie wołomińskim – nie widzi 
(czy może nie chce widzieć?), 
że jego podlegli partyjni koledzy 
starosta i burmistrz Wołomina 
postępują identycznie jak wła-
dze Radiowa? Punkt widzenia 
– tu ewidentnie zależy od punktu 
siedzenia. Radiowo to w prze-
ciwieństwie do Wołomina głosy 
wyborcze. Jak to widzi prezes 
PiS Jarosław Kaczyński? Czy in-
formacje na ten temat docierają 

do Niego? 
http://czysteradiowo.pl/info_

pages.php?pages_id=65_art

OTO, CO WOŁOMINIA-
KOM FUNDUJE WŁADZA 
PIS PODLEGŁA POSŁOWI 
JACKOWI SASINOWI – Cie-
kawe, czy mieszkańcy Wołomi-
na wiedzą, że w kompostowni, 
która powstanie w ramach roz-
budowy Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów w Starych 
Lipinach będą przetwarzane 
m.in. odchody zwierzęce, osady 
z zakładowych oczyszczalni 
ścieków, ustabilizowane komu-
nalne osady ściekowe czy też 
odpady z targowisk? Jeśli nawet 
założymy, że sama technolo-
gia przetwarzania będzie mało 
wonna, to już transport i załadu-
nek do instalacji – wątpię. (In-
formacje o odpadach pochodzą 
z Raportu oddziaływania plano-
wanego przedsięwzięcia na śro-
dowisko inwestycji „Rozbudowa 
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów MZO Wołomin”)

Przełom w sprawie. 
Z ostatniej chwili:

– 23 października Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski za-
skarżył uchwalony w maju plan 
zagospodarowania dla terenów 
przemysłowych w Starych Lipi-
nach, który zezwalał na budowę 
w Wołomin Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych. Teraz dalsza bu-
dowa stoi po znakiem zapytania . 
Można powiedzieć ze argumenty 
Zielonego Wołomina przekonały 
nadzór Wojewody który zdecydo-
wał się zaskarżyć plan do WSA.

– Wniosek do wojewody 
o stwierdzenie nieważności ma-
jowej uchwały ws. miejscowego 

planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Stare Lipiny 
złożyło Stowarzyszenie Zielo-
ny Wołomin. Po rozpatrzeniu 
argumentów wojewoda podjął 
decyzję o zaskarżeniu uchwały 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, zarzucając m.in. 
naruszenie przepisów zakazują-
cych budowy składowisk odpa-
dów na terenach zagrożonych 
powodzią oraz niezgodność 
ze studium uwarunkowań.

Dlaczego władze Wołomina 
z burmistrzem na czele unika-
ły argumentów mieszkańców, 
a z uporem maniaka parły tą 
inwestycję do przodu zapew-
ne dowiemy się z wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyj-
nego. „Na spotkaniu w Wołominie 
z Wojewodą Mazowieckim do-
wiedzieliśmy się, że zaskarże-
nie planu miejscowego to mało, 
oczekują tego samego decyzja 
środowiskowa i pozwolenie na 
budowę, na dziś odesłane są do 
szczegółowego zbadania. Pro-
wadzenie budowy jest sprzeczne 
z prawem, miała też miejsce kon-
trola placu budowy”. 

Gdyby poseł Jacek Sasin 
o nas nie zapomniał, a pamiętał 
tak jak o mieszkańcach Radio-
wa oszczędziłby nadciągającej 
klęsce z zapewne poważnymi 
konsekwencjami prawnymi jak 
i również fi nansowymi swoich 
partyjnych kolegów. Osobiście 
życzę Mu wygranej w wyborach 
prezydenckich w Warszawie, 
bo to właściwe Jego środowi-
sko, Wołomin był potrzebny na 
przetrwanie i tak też się stało. 
W Warszawie czuje się jak ryba 
w wodzie i daje to nadzieję, 
że sprowadzony cztery lata temu 
przez Niego do Wołomina tzw. 
desant powróci na swoje macie-
rzyste łono tam skąd przyszedł.

Nas mieszkańców Wołomina 
J. Sasin nie chroni przed skut-
kami rządów jego ludzi zasia-
dających w organach samorzą-
du. Czynią to stowarzyszeni 
w Zielonym Wołominie (ZW), 
ich z kolei 10 października 
osłonił i wsparł swoją powagą 
Sąd Okręgowy Warszawa-Pra-
ga. Pozew MZO dot. zakazu 
informowania o potencjalnie 
negatywnych skutkach funkcjo-
nowania RIPOK oddalił swoim 
postanowieniem. Co ważniejsze 
stwierdził w nim cyt. „W ra-
mach inicjatywy obywatelskiej, 
zasad praworządności i kontro-
li społecznej lokalnych władz, 
tego rodzaju działania nie tylko 
są dopuszczalne lecz na grun-
cie prawidłowego działania de-
mokratycznego państwa wręcz 
wskazane.” W innym miej-
scu wyjaśnia pozywającemu, 
że podjęte działania Zielonego 
Wołomina nie są wymierzone 
w MZO lecz przede wszystkim 
są wyrazem braku porozumienia 
z władzami samorządowymi.

ZKA

fot.  facebook.com/czysteradiowow
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Sprawę nagłośnił tygodnik Wieści 
Podwarszawskie z 26 październi-
ka 2014 roku: „Najemcy sklepów 
w wołomińskich kamienicach ko-
munalnych od jakiegoś czasu, 
pojedynczo, otrzymują od władz 
miasta nakaz zapłaty zaległego po-
datku, o którego istnieniu nie mieli 
pojęcia. Problem w tym, że o należ-
ności miasto upomniało się nagle, 
spłata zaległego podatku dotyczy 
aż pięciu lat wstecz, kwoty sięgają 
kilku- kilkunastu tysięcy złotych 

i należy je zapłacić w terminie… 
dwóch tygodni.

– To, co wyczynia burmistrz 
i jego służby spowoduje, że wszyscy 
będziemy zmuszeni do spakowania 
towaru, wyniesienia się stąd i zgło-
szenia się do „pośredniaka”. Proszę 
spojrzeć na pusty sklep na Kościel-
nej, ten na rogu. Ta pani dostała 
od urzędu nakaz zapłaty 18 tys. zł 
zaległego podatku! Nigdy wcze-
śniej nikt się o takowy nie upomi-
nał, nie ma o nim mowy w umowie 

najmu, nikt nigdy nie wspomniał 
o nim ani słowem. Proszę spojrzeć 
na mój sklep, przecież to malutki, 
stary lokal, bez łazienki i wody. 
Reszta wygląda podobnie. Płacimy 
za nie miesięcznie tysiąc złotych, 
a teraz burmistrz upomniał się jeszcze 
o kilka tysięcy podatku od nieru-
chomości, której to on jest zarząd-
cą! – mówi właścicielka sklepu 
AGD, znajdującego się na parterze 
miejskiej kamienicy, na ul. Legio-
nów róg Kościelnej.”

Niezadowolenie z działań bur-
mistrza, kupcy wyrażali zaraz po 
wyborach zarzucając Ryszardowi 
Madziarowi niedotrzymywanie 
obietnic. W wywiadzie pt. „Madziar 
oszukał wołomińskich kupców!” 
opublikowanym w „Kurierze W” 
28 czerwca 2011 roku, czytamy, 
że aby zdobyć poparcie kupców 
przed wyborami, zapewniał, że nie 
dopuści do powstania wielkiego 
centrum handlowego na terenie po 
byłej Stolarce, jednocześnie twier-

dząc, że w ogóle nie widzi tam 
miejsca na handel. Swoją decyzję 
zmienił po wyborach, nie zważając 
na wcześniejsze rozmowy z kup-
cami. „I teraz nasuwa się pytanie, 
czy punkt widzenia pana Madziara 
zmienił się wraz z punktem siedze-
nia? Czy może oszukał nas celowo, 
by zdobyć więcej głosów? A może 
na jego myślenie mają wpływ oso-
by z zewnątrz?” – pytają w artykule 
rozgoryczeni przedsiębiorcy.

DC

Madziar oszukał wołomińskich kupców?
„Oszukał nas, oszuka i was” i „Madziar oszukał kupców” – to tylko niektóre z haseł padających pod adresem obecnego burmistrza. Kupcy, 
sprzedawcy, przedsiębiorcy wyrazili duże niezadowolenie z powodu działań Ryszarda Madziara. Czarę goryczy przelało naliczenie podat-
ku w wysokości ok. 18 tysięcy złotych, który muszą zapłacić kupcy z ul. Kościelnej. Arogancja władz sięgnęła zenitu.

Madziar zatrudnia partyjnych kolegów
Tuż po wygranych wyborach przez Ryszarda Madziara, spełnił się czarny sen wszystkich tych, którzy obawiali się partyjnego desantu 
w Wołominie. Niestety, w urzędzie oraz w podległych jednostkach zaroiło się od dobrze opłacanych pracowników na kierowniczych 
stanowiskach, obsadzonych z klucza partyjnego. Ich związki z Wołominem kończą się na przyjmowaniu pensji pochodzących z naszych 
podatków, przeważnie są to mieszkańcy Warszawy i innych miejscowości, osoby niezwiązane  z naszym miastem i niezainteresowane 
jego rozwojem.

Sprawę tak opisywał „Przegląd” 
(nr 27) w 2011 roku: „Młodemu, 
debiutującemu burmistrzowi Ry-
szardowi Madziarowi (nazywane-
mu przez mieszkańców „Madzią”) 
doradza Jacek Sasin, były wojewo-
da mazowiecki (…). Na razie jest 
tylko doradcą z własnym pokojem, 
ale wkrótce obejmie stanowisko 
pełnomocnika burmistrza ds. spo-
łecznych. Pomocą Madziarowi służy 
też Józef Wierzbowski, były współ-
pracownik Antoniego Macierewi-
cza, weryfi kator Wojskowych Służb 

Informacyjnych. W tej samej komi-
sji weryfi kacyjnej zasiadał niegdyś 
Roman Kroner, który teraz siedzi 
w wołomińskich kadrach. „Ma-
dzia” nie musi się kłopotać pro-
mocją Wołomina: zajmuje się nią 
Tadeusz Deszkiewcz, w przeszłości 
szef promocji ratusza rządzonego 
przez Lecha Kaczyńskiego, ostat-
nio spec od komunikacji społecznej 
w NBP Sławomira Skrzypka. Praw-
dziwi specjaliści pracują też w nowo 
stworzonym Wydziale Organizacji 
i Komunikacji Społecznej. Jego 

szefem jest Maksym Gołoś, niegdyś 
rzecznik wojewody Jacka Sasina, 
(…). Pracownik jego wydziału, 
Marcin Wierzchowski, ostatnio or-
ganizował spotkania prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, a teraz zajmuje 
się grafi kiem burmistrza Madziara. 
(...)  Ale sieroty po wielkiej polity-
ce biegają nie tylko po korytarzach 
urzędu przy Ogrodowej 4. Już za 
rządów Madziara wiceprezesem 
wołomińskiego Zakładu Energetyki 
Cieplnej został były wojewoda ma-
zowiecki, prawnik z wykształcenia, 

Wojciech Dąbrowski. Przyznaje, 
że nie ma doświadczenia w branży 
ciepłowniczej, ale w spółce otaczają 
go fachowcy. On zaś niesie im ideę 
modernizacji.”

A to tylko wierzchołek góry lo-
dowej. W urzędzie i podległych 
spółkach jest wiele podobnych, do-
brze opłacanych stanowisk, które 
konsumują część budżetu miasta. 
Wołominem zarządzają więc osoby 
nieznające ulic, historii oraz ludzi 
którzy tu mieszkają a także potrzeb 
miasta. Z resztą sam Madziar spro-

wadził się tu z Węgrowa. Dostali-
śmy w ten sposób wiele niepotrzeb-
nych stanowisk, których wcześniej 
nie było, oraz  marnotrawstwo pu-
blicznych pieniędzy, które mogłyby 
być przeznaczone na inwestycje, 
mieszkania komunalne, czy pomoc 
ubogim rodzinom w naszej gminie. 
Niestety zamiast tego, funkcjonariu-
sze partyjni dostają pensje w wyso-
kości nawet 8 000 złotych.

MP

fot. Anna Sajnog
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MANDAT KARNY
RYSZARD MADZIAR i przykłady jego „wykroczeń na drodze do rozwoju” Wołomina

I. ZAKŁAMANIE,
zmiana punktu widzenia 
po zmianie miejsce siedzenia.

–  przyjęcie wcześniej blokowanego Studium po dodaniu znamiennego zapisu „powyżej 2000 m2” i poparcie 
budowy Centrum Handlowego uprzednio oprotestowanego razem z kupcami, jacy uznali ten fakt za zdradę,

–  nie wywiązanie się z deklaracji wyborczych złożonych w wyborach z 2010 r., stąd w obecnej kampanii jest 
jedynym kandydatem bez programu wyborczego!

II. ŁAMANIE ZASAD 
i WYMOGÓW,  
niestosowanie się i naciąganie 
wymogów oraz uchwał rady miejskiej 
do własnych potrzeb.

–  przystąpienie do opracowywania planu miejscowego dla obszaru usługowo-produkcyjnego (Stolarka) 
po czasie i w sposób niekompletny powodujący spory pośród inwestorów,

–  sporządzenie planu miejscowego dla Terenu Obsługi Technicznej  w Starych Lipinach z naruszeniem wymogów 
ochrony środowiska oraz zapisów Studium, zaskarżenie jego przez wojewodę do sądu administracyjnego,

–  zawieranie wątpliwych umów i wchodzenie w dwuznaczne układy z inwestorem, utrata w wyniku opieszałości 
zadeklarowanych podczas uchwalania Studium 6,3 mln zł,

–  wsteczne naliczenie podatku dla osób wynajmujących lokale użytkowe, wadliwe stosowanie prawa zamówień 
publicznych w podległej jednostce organizacyjnej (MZDiZ).

III. AROGANCJA WŁADZY, 
brak konsultacji społecznych 
i zastraszanie protestujących, 
podszywanie się pod pomysły 
oraz propozycje, zawłaszczanie 
i przypisywanie sobie osiągnięć.

–  zaniechanie wymaganego zakresu konsultacji społecznych podczas opracowań dokumentów planistycznych 
i środowiskowych. Przykładem jest Zakład Zagospodarowania Odpadami w Starych Lipinach oraz zdawkowa 
publikacja o przystąpieniu do opracowań w niepoczytnych mediach,

–  kierowanie pozwów przez spółki miejskie wobec protestujących mieszkańców, których prawo do informowania 
o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska obronić musiał sąd okręgowy,

–  uchylanie się i tolerowanie nieudzielania odpowiedzi radnym na pytania kierowane do organu wykonawczego 
gminy i prezesów spółek miejskich oraz złe wywiązywanie się z właścicielskich obowiązków nadzorczych 
wobec nich.

IV. NIEUDOLNOŚĆ,  
nieprofesjonalna i zbyt kosztowna 
realizacja zadań inwestycyjnych.

–  nieudolne przygotowanie projektu i opóźnione rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Czarnej wraz 
z przekroczeniem zaplanowanego budżetu,

–  dwuletnia budowa klatki schodowej i modernizacja sali konferencyjnej przy dużym przekroczeniu budżetu,
–  znaczne przekroczenie zaplanowanego budżetu podczas budowy przedszkola nr 9 „Jasia i Małgosi”, 
–  źle przygotowany projekt modernizacji ul Kościelnej, pozbawiony miejsc do parkownia w otoczeniu kościoła, 
–  naganny nadzór i egzekucja obowiązków od wykonawców np. brak odtworzenia nawierzchni w ul. Willowej 

na I etapie i półroczne wyłączenie jej z użytku, 
–  obniżenie poziomu nakładów inwestycyjnych na przestrzeni obecnej kadencji o około 12 mln zł w stosunku 

do poprzedniej,  

V. MARNOTRAWSTWO, 
rozbudowa administracji, 
straty w działalności, brak nadzoru.

–  wzrost zatrudnienia w administracji samorządowej, pełnomocnicy, koordynatorzy, doradcy i zatrudniony 
aparat partyjny pochłonął w tej kadencji kilkanaście milionów. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne 
od 2011 r do 2014 r wzrosły z 40,8 do 57,9 mln,

–  nieefektywne i pozbawione kontroli działania w obszarze gospodarki komunalnej doprowadziły do 
wielomilionowych strat, w samym MZO wyniosły blisko 3 mln zł. Trzykrotny wzrost kosztów obsługi 
i eksploatacji w zakresie oczyszczania miasta, odśnieżania, utrzymania dróg i zieleni,

–  stały i niekontrolowany wzrost cen miejskich mediów, kanalizacja należy do jednej z najdroższych,
–  wielomilionowe straty w wyniku zaniedbań i dewastacji sprawnego obiektu pływalni przy ul. Broniewskiego, 

jeszcze w 2010 r. nadawał się do 20 letniej dzierżawy. 

VI. MANIPULACJE,
osiągnięciami i oceną dokoniań.

–  zawłaszczenie autorstwa propozycji wprowadzenia Karty Rodzinnej i Budżetu Obywatelskiego, przypisywanie 
sobie sukcesów z realizacji i przygotowań inwestycji poprzednika (np. pływalnia, przedszkole nr 9, szkoła 
w Leśniakowiźnie, modernizacje ulic i dróg...), marszałka województwa (trasy S7 i S8) oraz spółki skarbu 
państwa PKP PLK (linia kolejowa Rail Baltica),

–  fasadowa Rada Gospodarcza przy Burmistrzu pozbawiona wpływów i efektów działania,
–  pozyskiwanie nagród i wyróżnień uczestnictwem w odpłatnych konkursach, praktyka poddana krytyce 

na forum rady miejskiej.

VII. AUTORYTARYZM 
i POLITYCZNY NEPOTYZM,
naganna współpraca z organem 
stanowiącym gminy.

–  powoływanie poza konkursem aparatu politycznego na członków rad nadzorczych i zarządów spółek 
miejskich (np.w MPWiK sp. z o.o. członkami rady nadzorczej jest trzech działaczy PiS Paweł Sałek, 
Artur Michalski, Sebastian Bodzenta. Opisani zostali w prasie krajowej jako przejmujący z ramienia 
PiS kontrolę nad Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, teraz kontrolując spółkę „osuszają” nasze kieszenie. 
źródło – http://forum.gazeta.pl/forum/w,245,9660181,9660181,PiS chce_przejac_NZS_Ratujmy_NZS_.
html),

–  arogancja wobec opozycyjnych radnych, obrażanie i kpiny niegodne włodarza np. z ich stanu cywilnego 
i upodobań,

–  wprowadzanie dyscypliny organizacyjnej podczas głosowań rady miejskiej.

W takich okolicznościach zabieganie i poparcie dla Ryszarda Madziara 
w kontynuacji jego politycznej działalności na szczeblu wołomińskiego samorządu terytorialnego 

jest nie do przyjęcia. Liczba karnych punktów przekroczona, 
wymierzamy mandat pozbawiający prawa do dalszej jazdy.
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–  wsteczne naliczenie podatku dla osób wynajmujących lokale użytkowe
publicznych w podległej jednostce organizacyjnej (MZDiZ).
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–  zaniechanie wymaganego zakresu konsultacji społecznych podczas opracowa
i środowiskowych. Przykładem jest Zakład Zagospodarowania Odpadami w Star
publikacja o przystąpieniu do opracowań w niepoczytnych mediach,

–  kierowanie pozwów przez spółki miejskie wobec protestujących mieszkańców, któryc
o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska obronić musiał sąd okrę

–  uchylanie się i tolerowanie nieudzielania odpowiedzi radnym na pytania kierowane do 
gminy i prezesów spółek miejskich oraz złe wywiązywanie się z właścicielskich obo
wobec nich.
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inwestycyjnych.

–  nieudolne przygotowanie projektu i opóźnione rozpoczęcie budowy sali gimnastyczn
z przekroczeniem zaplanowanego budżetu,

–  dwuletnia budowa klatki schodowej i modernizacja sali konferencyjnej przy dużym przekr
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–  wzrost zatrudnienia w administracji samorządowej, pełnomocnicy, koordynatorzy, dor
aparat partyjny pochłonął w tej kadencji kilkanaście milionów. Wydatki na wynagrodze
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