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Ryszard Madziar to człowiek 
ambitny, uczciwy, dobry spe-
cjalista i menadżer. Posiada 
tak bardzo dziś potrzebny kon-
kretny program oraz nie mniej 
ważny świeży styl rządze nia. 
Jego doświadczenie oraz bo-
gata wiedza z wielu dziedzin 
dają gwarancję realizacji wyty-
czonego programu.

PIOTR Ł. ANDRZEJEWSKI
Senator na Sejm RP

Popieram kandydaturę Ry-
szarda Madziara na funkcję 
burmistrza Wołomina. Dzięki 
połączeniu umiejętności tworze-
nia dobrego budżetu i wsparciu 
z funduszy europej skich moż-
liwe będzie bowiem stopniowe 
zwalczenie zanie dbań powsta-
łych w Wołominie oraz na tere-
nach wiejskich.

JACEK SASIN
były minister Kancelarii RP 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Szeroka koalicja poparcia dla Ryszarda MadziaraSzeroka koalicja poparcia dla Ryszarda Madziara

Bardzo się cieszę, że mogę być na Państwa kon-
wencji. Zawsze chcieliśmy zrobić coś dla Wołomina 
wspólnie z Ryszardem, ale nie było okazji. I wreszcie 
ja mam okazję poprzeć człowieka wspaniałego, mło-
dego, energicznego, przyszłość Wołomina. Zarówno 
mieszkańcy Wołomina, jak i Wspólnota Samorządo-
wa czeka na to, żeby nasz koalicjant, człowiek z PiSu, 
został burmistrzem Wołomina i myślę, że tak się sta-

Paweł Solis – nowy przewodniczący Rady Powiatu 
powiedział na konwencji wyborczej Ryszarda Madziara:

nie. To dzisiejsze spotkanie jest to konwencja, swego 
rodzaju święto, ale przed nami jeszcze dużo pracy. 
Od dzisiaj do piątku wszyscy pracujemy, nie świę-
tujemy. Jeśli będziemy pracowali, Ryszard zostanie 
burmistrzem i spełnią się marzenia wszystkich miesz-
kańców Wołomina, czego Ryszardzie Tobie życzę 
i trzymam kciuki.
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Nasz rok 2010 – wybory samorządowe, a za progiem zima

Jan Rączka

21 listopada odbyły się w naszym kraju wybory samorządowe, w których 
została wybrana zdecydowana większość władz miejskich, gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich. Przed nami druga tura wyborów dotycząca 
tych jednostek terytorialnych, gdzie nikt z kandydatów na wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta nie otrzymał potrzebnego, przekraczającego 50 
% poparcia (procenty te liczy się od biorąc pod uwagę tylko głosy oddane 
ważnie).

Ta druga tura głosowania będzie 
miała miejsce i w naszym mieście. 
Przeszli do niej: pan Ryszard Ma-
dziar i urzędujący obecnie bur-
mistrz, pan Jerzy Mikulski. Każdy 
z nich reprezentuje inne pokolenie, 
a więc inne spojrzenie na otaczają-
cą rzeczywistość – dzieli ich róż-
nica pokoleniowa. Od wielu lat je-
stem nauczycielem akademickim 
i z własnego doświadczenia wiem, 
na czym ta różnica polega. Z racji 
zawodu mam kontakt z młodymi, 
ale już dorosłymi ludźmi, którzy 
wchodzą w życie w czasie swej 
największej aktywności i chęci 
działania. Niejednokrotnie przeko-
nałem się, że to, co ja uważałem za 
problem, dla nich nie było żadnym 
problemem.

Uzupełnieniem tego wątku niech 
będzie rozmowa mojego kolegi ze 
swoim wnuczkiem (gimnazjum) 
o rzeczywistości stanu wojennego, 
kiedy tłumaczył mu (wnuczkowi) 
jak wyglądały wówczas sklepy: 
sprzedawca + półki pełne octu. 
Nie wiem, czy wnuczek dał temu 
wiarę, bo jego zdziwienie i słowa: 
„Dziadku chyba mnie oszukujesz, 
bo ja nie mogę sobie wyobrazić 
„Kauffl anda” z samym octem” 
mówią same za siebie. 

Myślę, że młodzi, którzy kan-
dydują do władz samorządowych 
nie są obciążeni socjalistyczno-
komunistyczną przeszłością, nie 
są uwikłani w podejrzane interesy 
i dlatego dają nadzieję na inną ja-
kość polityki lokalnej przyjaznej 
mieszkańcowi.

Inaczej jest z ludźmi czasów 
PRL-u, którzy byli młodzi w la-
tach siedemdziesiątych, mają we 
wdzięcznej pamięci czyny pierw-
szomajowe i od ówczesnych władz 
przejęli metody promowania się, 
czyli: przyśpieszone oddawanie 

przed wyborami różnych inwe-
stycji i wszystkiego, co się może 
przyczynić do przedłużenia swojej 
kadencji.

W tej walce o elektorat nie ma 
znaczenia to, że na takim pośpie-
chu może ucierpieć jakość, że na 
naprawę niedoróbek pójdą dodat-
kowe fundusze. Jak się wygra to 
jakoś to będzie? 

Taka sytuacja iście groteskowa 
nie ominęła i Wołomina. Otóż, 
jak można było zaobserwować, 
na skwerku przy ulicy Reja na 
dzień przed wyborami, pojawiło 
się mnóstwo nowych, drewnia-
nych ławek. Takiej ilości nie było 
na całym osiedlu Niepodległości 
w lecie, kiedy chętnych do posie-
dzenia na świeżym powietrzu nie 

brakowało. A dzisiaj, gdy od sobo-
ty pada śnieg i zgodnie z prawami 
natury zima skończy się dopiero za 
parę miesięcy, te ławki będą nisz-
czały, dlatego tylko, że burmistrz, 
pan Mikulski przy ich pomocy 
chce się wypromować. Równie 
groteskowe jest otwarcie w tym 
przedwyborczym, choć nieodpo-
wiednim pogodowo, bardzo zim-
nym i śnieżnym czasie, parku przy 
ulicy Moniuszki.

Ale cóż się nie robi dla wybo-
rów? Czy to nie przypomina cza-
sów PRL-u?

Poczynania urzędującego Bur-
mistrza są właśnie czytelnym 
przypomnieniem tych czasów. 
Chyba tak dłużej nie powinno być. 
Uważam, że konieczna jest zmiana 
na tym stanowisku. Powinniśmy 
dać kredyt zaufania młodemu po-
koleniu, bo przyszłość młodych, 
powinna zależeć od nich. Jesteśmy 
uczestnikami i świadkami tego, co 
było i co się nie zmieni, dopóki nie 
zmienią się władze samorządowe. 
Kredyt zaufania dany obecnemu 

Burmistrzowi skończył się, przy-
najmniej dla ogromnej większo-
ści mieszkańców Wołomina. Czas 
na obdarzenie nim kogoś, kto ma 
czystą kartę i dopiero będzie ją za-
pisywał. Mam nadzieję, że to będą 
chlubne zapisy. Wraz ze zmianą 
burmistrza powinien się zmienić 
sposób rządzenia gminą... Takie 
zmiany na lepsze nastąpiły w Ko-
byłce i w Ząbkach i spotkały się 
z aprobatą mieszkańców.

Sprawa bardzo ważna, żeby nie 
powiedzieć najważniejsza, obie-
cywana w dwóch poprzednich 
kampaniach pana Mikulskiego, 
a niezrealizowana, zaniedbana 
i taktycznie przemilczana, to 
sprawa dojazdu do Warszawy, 
a w szczególności drogi 634. 
Wtedy większość z nas uwierzyła 
kandydatowi na burmistrza, ob-
darzając go głosami poparcia i co 
z tego wyniknęło? Rzeczywistość 
wygląda gorzej niż źle. Musimy 
wyciągać wnioski i nie dać wiary 
obiecankom człowieka, który nie 
tłumacząc się z niewypełnienia 
obietnic znów obiecuje. Koncepcje 
nowych obietnic można oglądać 
w internecie, ale nic nie wskazu-
je, że w najbliższym czasie może 
nastąpić jakakolwiek poprawa. 
Przebudowa drogi 634 na odcinku 
W-wa Wołomin napotykała od po-
czątku na ogromne trudności, ale 
zbudowanie przedłużenia na odc, 
Al. Niepodległości – Duczki mo-
gło być zrealizowane, gdyby zaan-
gażowały się w to zadanie gminne 
i powiatowe władze samorządo-
we. Pamiętam jak wiceburmistrz 
Antczak parę lat temu ogłaszał 
rozpoczęcie w najbliższym czasie 
budowy tego odcinka. Wybudo-
wanie jego odciążyłoby ruch na 
skrzyżowaniu Szosy Jadowskiej 
i Niepodległości i być może zli-
kwidowało korki. Była również 
mowa o obwodnicy południowej 
rozpoczynającej się w Kobyłce, 

ale po szumnych zapowiedziach 
sprawa ucichła i tak jak obiecane 
wiadukty, umarła śmiercią natu-
ralną. Inwestycje drogowe ostat-
niego okresu to ulica Wiosenna 
i przebudowana ul. Głowackiego. 
Nie znam argumentów przema-
wiających za tymi właśnie uli-
cami, ale mam wątpliwości czy 
spełnią jakąś rolę odciążającą ruch 
w mieście? Na razie wywindo-
wana została cena działek sąsia-
dujących z ulicą. Na marginesie 
dodam, że w nocy odbywają się na 
tej ulicy „wyścigi samochodowe”. 
Ilu osobom i pojazdom służy no-
wowybudowana Wiosenna, a ilu 
ul. Kościelna na odcinku Sikor-
skiego do Niepodległości (cieka-
wostka: na Kościelnej parkują TI-
R-y i nikomu to nie przeszkadza)?. 
Przykłady można mnożyć.

Druga bardzo ważna sprawa, to 
bezpieczeństwo szczególnie na 
przejściach dla pieszych. Przejście 
przez ulicę Wileńską na wysokości 
dawnego „Absoluta” jest tak nie-
bezpieczne, że z przerażeniem my-
ślę o dzieciach, które muszą tędy 
przechodzić do szkoły.

Ruszając od świateł, auta na-
bierają rozpędu i nie napotykając 

„TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ NIC „TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ NIC 
JESTEŚMY WOLNI, MOŻEMY IŚĆ JESTEŚMY WOLNI, MOŻEMY IŚĆ 
TO JUŻ JEST KONIEC, MOŻEMY IŚĆ TO JUŻ JEST KONIEC, MOŻEMY IŚĆ 
JESTEŚMY WOLNI, BO NIE MA JUŻ NIC...”JESTEŚMY WOLNI, BO NIE MA JUŻ NIC...”

na hamujący garb, (kiedy był, 
kierowcy jeździli inaczej) pędzą 
przed nosami ludzi idących pa-
sami. Sprawa jest nierozwiązana 
od wielu lat. Dzieci boją się tędy 
przechodzić. Inny kwiatek, to 
skrzyżowanie Niepodległości – 
1 Maja. Rozwiązanie jego jest po-
mnikiem nieudacznictwa władz 
samorządowych, a chodniki (po 
deszczu) pieczętują to nieudacz-
nictwo.

Obszerna wiedza o rządach obec-
nego burmistrza w czasie dwóch 
kolejnych kadencji nie pozwala 
mi na poparcie jego kandydatu-
ry na następne cztery, długie lata. 
Stawiam na człowieka młodego, 
pełnego energii i zapału do pracy 
dla dobra miasta, który mam na-
dzieję zapisze się dobrze w historii 
Wołomina.

Reasumując: stojąc przed wy-
borem Burmistrza mojego miasta, 
głosuję na Ryszarda Madziara.

PS. Burmistrz Mikulski i tak już 
przeszedł do historii Wołomina 
jako ten, który brał czynny udział 
w powstaniu pomnika bolszewi-
ków, którzy na nas napadli w 1920 
roku.
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TEKST PROMOCYJNY
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szeń, artykułów sponsorowanych 
i niesponsorowanych oraz listów 
Redakcja i Wydawca nie odpo-
wiadają. Prz gotowane przez 
Wydawcę reklama pozostaje 
jego własnością.Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje zespół.

Takie wspólne działania dały 
się zauważyć gdy przedstawi-
ciele Prawa i Sprawiedliwo-
ści ,Prawicy Rzeczpospolitej, 
Wspólnoty Samorządowej ra-
zem z mieszkańcami Ossowa 
przeciwstawiły się odsłonię-
ciu hańbiącego pomnika bol-
szewików w Ossowie w 90-tą 
rocznicę Cudu nad Wisłą. To 
dzięki takim ludziom jak pan 
Ryszard Madziar, Konrad Ry-
tel i Kazimierz Andrzej Zych 
doprowadzono do zmiany for-

Wspólna praca i porozumienie gwarancją 
owocnej pracy samorządowej i politycznej
Pełniąc od wielu lat funkcję Senatora Rzeczpospolitej Polskiej , opowiadałem sie zawsze za wszelki-
mi próbami porozumienia środowisk prawicowych  w Gminie  i Powiecie Wołomińskim

my tego monumentu usuwa-
jąc agresywne, prowokacyjne 
bagnety i kłamliwy napis na 
granitowej tablicy. Dzięki po-
stawie tych lokalnych patrio-
tów uratowano godność Po-
laków, którzy zginęli w 1920 
roku właśnie w Ossowie z rąk 
czerwonoarmistów. Należy 
również pamiętać, że Ossów 
to miejsce bohaterskiej śmier-
ci księdza Ignacego Skorupki 
– Kawalera Orderu Orła Bia-
łego! Postawa Tych lokalnych 

przedstawicieli broniących 
właściwych postaw i polskiej 
tożsamości – reprezentuje 
w naszym życiu społecznym, 
rangę samorządowca-patrio-
ty.

Dziękując Wyborcom za 
wielkie zaufanie i głosowanie 
na Prawo i Sprawiedliwość 
w Wyborach Samorządowych 
w Wołominie oraz danie ty-
siącom mieszkańców nadzie-
ję na lepszą przyszłość, po-
pieram kandydaturę Ryszarda 

Madziara na burmistrza Wo-
łomina.
Życzę mu sukcesu w inte-

gracji środowisk i organiza-
cji samorządowych, a przede 
wszystkim owocnej pracy 
w służbie dla dobra Polski i 
Mieszkańców Gminy i Miasta 
Wołomin.

Mec. Piotr Łukasz Andrze-
jewski. Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej I, II, III, IV, 
VI i VII kadencji Senatu RP. 
Bezpartyjny. Należy do Klubu 

Parlamentarnego PIS. Prze-
wodniczący Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, Czło-
nek Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich. 
Prawnik konstytucjonalista, 
przewodniczący pozarządo-
wej organizacji Polski Komi-
tet Norymberga II.

WYNAJMĘ NOWE
MIESZKANIE

Centrum Wołomina
52 m2 – parter

602 192 199 

OGŁOSZENIE


