
1

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 1 (30) 2014

PATRIA
POLSKOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE!

GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – NA MAZOWSZU

            GAZETA BEZPŁATNA nr 1 (30) 2014     ISSN 2300-6951

REKLAMA

Str. 5 Str. 5

Upadek
Europy?

Porównanie 
wydatków

OKRĄGŁEGO STOŁUOKRĄGŁEGO STOŁU

25. LAT OD UKŁADU25. LAT OD UKŁADU



2 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 1 (30) 2014

Kazimierz Andrzej Zych

Ryszard Madziar – burmistrz jednej Ryszard Madziar – burmistrz jednej 
– wyjątkowo nieudanej kadencji?– wyjątkowo nieudanej kadencji?
Cykl ocen i opinii kadencji burmistrza. Część druga. Ciąg dalszy nastąpi...

W poprzednim numerze PATRII 
rozpoczęliśmy cykl opinii na temat 
pracy obecnego burmistrza Woło-
mina Ryszarda Madziara oraz jego 
zespołu. Okres ponad trzech lat, to 
wystarczający czas by zrobić mery-
toryczne podsumowanie wypełnie-
nia obietnic z programu wyborcze-
go burmistrza. Należy zaznaczyć, że 
wspomniany program to nie jakieś 
tam kilkanaście haseł wyborczych 
– to profesjonalnie napisany i opra-
cowany zapewne przez cały sztab 
partyjnych urzędników chronolo-
gicznie ułożony plan naprawczy 
Gminy Wołomin, śmiało można by 
powiedzieć, że żadne miasto w Pol-
sce nie mogłoby się go powstydzić 
– ot taki uniwersalny hit wyborczy.  
Czy pan burmistrz po ponad trzech 
latach jeszcze go pamięta – raczej 
nie. Mnóstwo obowiązków w urzę-
dzie w szeregach partii, te narady, 
sesje, spotkania i rozwiązywanie 
ciężkich zapewne problemów daje 
o sobie znać w wypełnianiu obietnic 
wyborczych. Nie wszyscy wiedzą, 
że burmistrz jest członkiem partii 
Prawa i Sprawiedliwości – oraz jej 
szefem w Wołominie. Jak te po-
ważne funkcje burmistrza i szefa 
partii sprawuje ojciec miasta i jak to 
w ogóle można pogodzić – nie trud-
no sprawdzić – wychodząc chociaż-
by na ulice miasta tuż niedaleko 
niedawno odnowionego budynku 
urzędu. Lśniący urząd z marmu-
rowymi posadzkami i wszelkimi 
cudami techniki, który pośród ob-
skurnych miejskich kamienic jawi 
się jak pałac króla Ryszarda I jest 
dowodem na to, że burmistrz obie-
cując rewitalizację (odbudowę) 
starych przedwojennych wołomiń-
skich kamienic pomylił je z grun-
townym remontem swojej siedziby, 
co więcej w tegorocznym budżecie 
przeznaczono kolejne środki na 
jej remont. Koszt remontu urzędu 
(a raczej rozbudowanej klatki scho-
dowej) na razie to około 5 milio-
nów złotych, kolejne kilka na park 
wzdłuż szosy, a kamienice jak stra-
szyły – tak straszą swoim wyglądem 
– powód brak środków pieniężnych. 
Jeden z radnych powiedział, że jak-
by przeznaczyć fundusze ze wzrostu 
zatrudnienia w urzędzie (na prze-
strzeni trzech lat zebrałoby się tego 
z 50 milionów złotych) to Wołomin 
naprawdę wyglądałby jak perełka. 
Dla porównania wartość dużej sali 
gimnastycznej (np. w Czarnej) to 
też ok. 5 mln zł.

W programie wyborczym burmi-
strza Madziara w dziale – Wołomin 
potrzebuje zmian. Ja je gwaran-
tuję. W dziale II Infrastruktu-
ra – czytamy: „Wołomin – miasta 
uporządkowane przestrzennie. Jed-

nym z ważniejszych zadań jakie 
przed sobą stawiamy jest uczynie-
nie z Wołomina miasta pięknego 
i uporządkowanego pod względem 
architektonicznym. Chcemy, aby 
zabudowa miasta była harmonijna 
i funkcjonalna.” Kto by się z tym 
nie zgodził? Niestety, rzeczywistość 
jest zgoła całkiem inna. Czytając 
program burmistrza Madziara, nie 
da się nie zauważyć, że pierwsza 
jego strona odnosi się do wyborców 
w pierwszej osobie czyli: „mój pro-
gram, Wołomin jest dla mnie miej-
scem wyjątkowym, jestem przeko-
nany, tylko przy Państwa poparciu 
będę mógł wprowadzić konieczne 
zmiany czy Wołomin potrzebuje 
zmian. Ja je gwarantuję.” Na ko-
lejnej stronie – ówczesny kandydat 
na burmistrza już zwraca się do 
wyborców w liczbie mnogiej, jakby 
w imieniu jakiegoś zespołu czy par-
tii, nie informując skąd taka zmiana. 
I tak czytamy, że: „stworzymy zespół 
składający się z grupy specjalistów, 
my zmieniamy te złe nawyki i zasa-
dy, wprowadzimy jawność wszyst-
kich miejscowych planów, wprowa-
dzimy stały program e-konsultacji 
wszystkich planowanych przedsię-
wzięć oraz projektów inwestycyj-
nych czy chcemy by mieszkańcy 
aktywnie uczestniczyli poprzez te 
konsultacje w kształtowaniu swoje-
go otoczenia”. Warto też sprawdzić 
kolejne obietnice wyborcze idąc 
wołomińskimi ulicami: Warszawską 
czy 6 września: „Zrobimy wszystko, 
by zrealizować ambitne zadania 
przywrócenia starym kamienicom 
w centrum ich dawnego blasku, 
tak by znów stały się wizytówką 
naszego miasta. Pragniemy, by Wo-
łomin stał się miastem przyjaznym 
ludziom, miastem lubianym przez 
mieszkańców i budzącym zachwyt 
przyjezdnych. Wołomin i Gmina 
powinny spełniać oczekiwania 
swoich mieszkańców i dbać o ład 
przestrzenny. Zadbamy także o nie-
zwykłe istotne dla komfortu życia 
obszary przyrodnicze. Wymarzone 
miasto posiada magiczny, przy-
ciągający mieszkańców i przyjezd-
nych ryneczek, okolony przez stare, 
sędziwe kamienice. Każda z nich 
stanowi istotną perełkę architektu-
ry, obiekt dumy dla swoich miesz-
kańców”. Ta treść chwyta za serce, 
ale mieszkańcy dobrze pamiętają 
pierwszą inwestycję chyba właśnie 
w ramach rewitalizacji – tzw. słynny 
już „grzybek piwny” czyli piwiarnię 
zlokalizowaną tuż przy pomniku pa-
pieża Jana Pawła II. Jak wiemy po 
licznych protestach społeczeństwa 
i stawianym oporze władzy – ta nie-
fortunna budowla została rozebra-
na. Mieszkańcy Wołomina wiedzą, 
że ulica Warszawska to rzeczywi-
ście perełka starej architektury mo-
gącej swobodnie służyć do kręcenia 
fi lmów z tamtej epoki. Co zrobiono 
na przestrzeni kadencji burmistrza 
Madziara, by podnieść walory tej 
ulicy – nic, szanowni czytelnicy, po 
prostu nic. Może z uwagi na liczne 
obowiązki zapomniano o Warszaw-

skiej, ależ skąd w programie wybor-
czym czytamy „Wbrew pozorom, 
Wołomin także posiada takie ma-
giczne miejsca. Mocno nadgryzio-
ne zębem czasu, pozbawione dobre-
go gospodarza kamienice przy ulicy 
Warszawskiej czy Plac 3 maja, choć 
dziś straszą złowrogim wyglądem 
zniszczonej elewacji i brakiem pod-
stawowych instalacji, takich jak 
ciepło, woda czy centralne ogrze-
wanie, posiadają niepowtarzalną 
duszę. Dzięki wsparciu ze strony 
funduszy europejskich mogą na 
nowo stać się wizytówką naszego 
miasta”. To ostatnie zdanie mówi 
samo za siebie jakie olbrzymie środ-
ki europejskie pozyskano na wygląd 
zabytkowych kamienic. 

Oto tylko niektóre uwagi sumują-
ce dotychczasową pracę burmistrza 
Madziara w odniesieniu do jego 
programu wyborczego. Jak współ-
praca burmistrza z różnymi środo-
wiskami społecznymi Wołomina 
wygląda w rzeczywistości obrazuje 
tekst jaki ukazał się w „Kurierze W” 
z dnia 05 lipca 2011r. pt: Z kim kon-

sultacje w sprawie Studium – jest 
to relacja red. Anny Sajnóg z obrad 
Rady Miejskiej w Wołominie, na 
której omawiano uchwalenie Stu-
dium. Oto fragmenty tego artykułu:

„Igor Sulich zobowiązał się (…) 
do przygotowania szczegółowego 
planu działań komisji wraz z har-
monogramem spotkań, a także 
raportu końcowego, będącego dla 
wszystkich radnych obiektywną in-
formacją na temat opinii mieszkań-
ców w spawie studium.

Pomysł ten jednak nie do końca 
przypadł większości rady do gustu, 
choć nikt nie zaprzeczył, że najwyż-
szy czas wziąć się do roboty. Na-
tychmiastowego ustalenia terminu 
spotkania radnych, burmistrzów 

i przedstawicieli zainteresowanych 
środowisk, w tym wołomińskich 
kupców, domagał się radny Do-
minik Kozaczka. Sulich jednak 
głośno powątpiewał w skuteczność 
spotkań organizowanych przez 
urząd i obecnego burmistrza: – Mi-
nęło siedem miesięcy i ja pytam, ile 
jeszcze mamy czekać? Ja nie widzę 

konkretnych działań, ja widzę tyl-
ko przepychanki – niecierpliwił się 
radny.

Kończąc całą dyskusję, głos za-
brał burmistrz Madziar i zapew-
nił, że zgodnie z ustaleniami, ja-
kie podjął wraz z prezydium rady 
i przedstawicielami klubów, tuż po 
sesji zostaną uzgodnione terminy 
spotkań i zakres konsultacji w tejże 
sprawie.

 Dywagacjom tym przysłuchiwali 
się obecni na sesji przedstawicie-
le małej i średniej wołomińskiej 
przedsiębiorczości. I choć tym 
razem nikt z kupców nie zabrał 
głosu, to swoje poglądy wyrazili 
dobitnie za pomocą niewielkich 
transparentów, uniesionych przez 
cały czas trwania dyskusji. Hasła 
w milczeniu prezentowane na pla-
kietkach: „Oszukał nas, oszuka 
WAS”, „Madziar oszukał kupców”, 
„PiS tak – Madziar NIE”, a także 
obrazek z podpisem „SUPERMAR-
KET STARS”, na którym w ukłonie 
ludziki z twarzami burmistrza Ma-
dziara i Konrada Rytla (w 2004r. 
jako starosta wołomiński dopuścił 
do budowy Kaufl andu na terenie 
miasta) oddają hołd wielkiemu gry-
zoniowi, w prawdzie obrad radnych 
nie zakłóciły, ale nie pozostały nie-
zauważone.

Mimo to większość radnych nie 
przychyliła się w głosowaniu do 
pomysłu Igora Sulicha i wniosek 
o utworzenie komisji, która zaję-
łaby się przeprowadzeniem szcze-
gółowych konsultacji z mieszkań-
cami, został odrzucony. Jak się 
okazało, burmistrz Madziar danej 
podczas sesji obietnicy natychmia-
stowego ustalenia terminu i zakre-
su spotkań, znowu nie dotrzymał. 
Być może nie chciał zaprzątać 
sobie głowy sprawami miasta tuż 
przed urlopem, rozpoczynającym 
się planowo w pierwszym tygodniu 
lipca. Miejmy nadzieję, że z dane-
go publicznie słowa wywiąże się po 
powrocie z wakacji. Patrząc jednak 
na jego dotychczasowe dokonania, 
zarówno radni, jak i środowiska 
kupieckie mają prawo w to wątpić. 

Anna Sajnog
Źródło: Kurier W. z dnia 05.07.2011

Kamienice „perełki” na ul. Warszawskiej, które nie doczekały się rewitalizacji.

fot. Anna Sajnog             Protestujący Kupcy podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Wołominie.
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Bohater i zdrajcy – protest po ataku byłych agentów Bohater i zdrajcy – protest po ataku byłych agentów 
PRL-owskich służb na płk. KuklińskiegoPRL-owskich służb na płk. Kuklińskiego

„Część byłych komunistów, funkcjonariuszy peerelowskich służb specjalnych ta-
kich jak Marek Dukaczewski, Gromosław Czempiński, Aleksander Makowski ma 
czelność nazywać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego zdrajcą. A przecież zdraj-
cami byli ci, którzy służyli wiernie Sowietom” – protestuje Porozumienie Organi-
zacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, którego członkiem jest 
m.in. Jerzy Bukowski, były reprezentant prasowy płk Kuklińskiego.

POKiN postanowiło zaprotesto-
wać w związku z “haniebnymi ata-
kami byłych funkcjonariuszy służb 
specjalnych PRL na śp. pułkownika 
Ryszarda Kuklińskiego”. I prze-
ciwko “licznym w ostatnich dniach 
głosom znieważającym godność 
i honor pułkownika Ryszarda Ku-
klińskiego - bohaterskiego ofi cera  
i wielkiego patriotę, który rzucił na 
szalę swoje życie, aby przywrócić 
Polsce niepodległość i osłabić so-
wieckiego okupanta”.

„Nigdy nie zdradził Polski, bo 
PRL nie była prawdziwą Polską. 
Senat RP 16 kwietnia 1998 roku 
stwierdził jasno i dobitnie, że PRL 

była totalitarnym państwem, znie-
wolonym przez komunistów i po-
zbawionym suwerenności. Władza 
komunistyczna nigdy nie miała od 
narodu mandatu do sprawowania 
władzy, bo nigdy nie doszło do wol-
nych wyborów. Rządziła agentura 
komunistycznych zdrajców, wspar-
ta o bagnety moskiewskie, terror, 
przemoc i kłamstwo. Jedynym le-
galnym przedstawicielstwem na-
rodu polskiego były konstytucyjne 
władze państwowe na uchodźstwie 
w Londynie.

Dziś część byłych komunistów, 
funkcjonariuszy peerelowskich 
służb specjalnych takich jak Marek 

Dukaczewski, Gromosław Czem-
piński, Aleksander Makowski ma 
czelność nazywać pułkownika Ry-
szarda Kuklińskiego zdrajcą. A prze-
cież zdrajcami byli ci, którzy służyli 
wiernie Sowietom, wymuszając siłą 
posłuszeństwo wobec Moskwy, nie 
wahając się strzelać do bezbronnych 
manifestantów na ulicach lub do ro-
botników w zakładach pracy. Gdy 
i to nie wystarczało grozili, że przyj-
dą Rosjanie i rozjadą czołgami ludzi 
walczących o wolność.

Taka właśnie była historia PRL, 
którą rządzili zdrajcy w rodzaju Bo-
lesława Bieruta, Jakuba Bermana, 
Wojciecha Jaruzelskiego, Czesła-
wa Kiszczaka i mniejszego kali-
bru pomocnicy w brudnej robocie 
w rodzaju wyżej wymienionych es-
beków. Ci ludzie wybrali jako swo-
ją drogę życiową gorliwe służenie 
najeźdźcom, a przez to niszczenie 
Polski. Pozostali bezkarni, dlatego 
wciąż głoszą pochwałę swojej zdra-
dy, licząc na niewiedzę słuchaczy.

Pułkownik Ryszard Kukliński po-
przez wieloletnie przekazywanie 

Stanom Zjednoczonym najtajniej-
szych informacji o najnowszej broni 
sowieckiej, o użyciu broni nukle-
arnej, o planach wojennych Ukła-
du Warszawskiego i wielu innych 
istotnych aspektach wojskowości 
przyczynił się znacząco do osła-
bienia okupanta Polski – Związku 
Sowieckiego. Nie trzeba udowad-
niać, że w przypadku wykrycia 
jego patriotycznej, samotnej misji, 
zostałby zamordowany przez So-
wietów w szczególnie okrutny spo-
sób, być może wraz z całą rodziną. 
Zdawał sobie sprawę z wszystkich 
niebezpieczeństw, a jednak pozostał 
nieugięty. Był niezwykle ceniony 
przez Amerykanów za swój wkład 
w uniknięcie wojny atomowej, która 
mogłaby mieć katastrofalne skutki 
dla Polski i dla całego świata.

Dzisiaj my, członkowie Porozu-
mienia: kombatanci II wojny świa-
towej, żołnierze AK, Żołnierze 
Niezłomni, weterani walki cywil-
nej o niepodległą Polskę musimy 
zdecydowanie stanąć w obronie 
bohaterskiego pułkownika Wojska 

Polskiego, który rzucił swoje ży-
cie na szalę historii dla Ojczyzny. 
Także dzięki jego ofi arnej służbie 
Polska zwyciężyła. Był pierwszym 
polskim ofi cerem w NATO, osamot-
nionym bohaterem, który zapłacił 
niewymierną cenę za swoją odwagę. 
Jak powiedział jeden z szefów CIA: 
„Nikt w ciągu ostatnich czterdziestu 
latach nie zaszkodził komunizmowi 
bardziej niż ten Polak”. I właśnie 
dlatego jest do dzisiaj przedmiotem 
nienawiści ludzi o sowieckiej men-
talności, którzy oczerniając go usi-
łują za wszelką cenę bronić swoich 
haniebnych życiorysów.

Wierzymy, że tak samo jak naród 
pamięta o bohaterach powstań na-
rodowych, będzie po wsze czasy 
pamiętał i o pułkowniku Ryszar-
dzie Kuklińskim. A zdrajcy tacy jak 
Wojciech Jaruzelski i jego współto-
warzysze w wiernej służbie Sowie-
tom odejdą w niesławie i wieczystej 
hańbie.”

Autor: gb
Źródło: niezalezna.pl
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Krzysztof Wyszkowski i Andrzej Gwiazda o „Okrągłym Stole”:

Kontrakt, czyli układ czerwonych i różowych pająkówKontrakt, czyli układ czerwonych i różowych pająków
25. lat temu rozpoczął się “okrągły stół”. Swoją ocenę negocjacji opublikował 
Krzysztof Wyszkowski. - Hańba ta do dzisiaj obciąża społeczeństwo polskie, po-
nieważ nie wykazało woli zaprzeczenia zawartym w Magdalence i Pałacu Na-
miestnikowskim ustaleniom - napisał były działacz Wolnych Związków Zawodo-
wych.

Na swojej stronie internetowej tak 
podsumował rocznicę:

Po 25 latach od początku obrad 
Okrągłego Stołu wiemy, że był to 
układ nie tylko haniebny w formie, 
ale i zbrodniczy w skutkach.

Zawarli go funkcjonariusze so-
wietyzmu ze swoimi agentami oraz 
aferzystami politycznymi (którzy 
wiedzieli, że w wolnej Polsce stra-
cą swoje wpływy) wspomaganymi 

przez pożytecznych idiotów z “Soli-
darności” (z których tylko mniejsza 
część potrafi ła się z czasem ze swej 
naiwności otrząsnąć).

Hańba ta do dzisiaj obciąża społe-
czeństwo polskie, ponieważ nie wy-
kazało woli zaprzeczenia zawartym 
w Magdalence i Pałacu Namiestni-
kowskim ustaleniom; tym bardziej, 
że zbrodnicze skutki układu czerwo-
nych pająków z różowymi pająkami 

(nazwa nadana grupie Tadeusza 
Mazowieckiego przez Bogdana Bo-
rusewicza w Sierpniu`80) obciążają 
nie tylko współczesne pokolenie, ale 
przyszłość całego narodu.

http://youtu.be/kMaO-p0dgkQ

Autor: pk
niezależna.pl

Źródło: wyszkowski.eu
 

Toast Michnika za rząd 
Wałęsy i Kiszczaka
– Piję, panie generale, za taki rząd, w którym Lech 
będzie premierem, a pan ministrem spraw wewnętrz-
nych – taki toast wzniósł 25 lat temu Adam Michnik, 
który zwracał się do Czesława Kiszczaka. Warto przy-
pomnieć – tydzień wcześniej znaleziono ciało kape-
lana „Solidarności” księdza Stanisława Suchowolca. 
Nikt nie miał wątpliwości, że zamordowanego przez 
(lub na zlecenie) funkcjonariuszy PRL-owskiej bez-
pieki, podwładnych Kiszczaka. Winnych jednak nie 
ujęto do dziś.

25. lat temu rozpoczął się “okrągły 
stół”. Dokładnie 6 lutego przepro-
wadzono pierwsze rozmowy. Wspo-

Okrągły stół nie był porozumieniem, ale kapitulacjąOkrągły stół nie był porozumieniem, ale kapitulacją
- Okrągły stół był zabiegiem, który miał odsunąć społeczeństwo od podejmowa-
nia decyzji, które ich dotyczyły. Była to kontynuacja stanu wojennego, który po-
przez Jaruzelskiego miał uniemożliwić podejmowanie decyzji w sposób demokra-
tyczny. Okrągły stół był więc pieczęcią przedłużającą na kolejny czas odsunięcie 
Polaków od udziału w podejmowaniu decyzji - mówi portalowi niezalezna.pl An-
drzej Gwiazda.

Dla jednych Okrągły Stół to dziś 
wielkie zwycięstwo demokracji, 
dla innych symbol narodowej po-
rażki i zwycięstwa komunistów. 
Jak pan go postrzegał wtedy i po 
latach?

– Po latach postrzegam tak samo 
jak i wtedy, gdy te rozmowy się to-
czyły. Przede wszystkim Okrągły 
Stół był formułą polityczną. Znaną 

w polityce. Jest na wzór króla Artu-
ra, który zasiadał przy nim ze swoją 
drużyną, przyjaciółmi i sojusznika-
mi. Przeciwników, z którymi wal-
czono nie zapraszano do niego. To 
był dla tych rycerzy symbol przyjaź-
ni. Ekipy, które mają przeciwstawne 
zdania, siadają naprzeciw siebie. 
Tak próbują uzgodnić kompromis.

 

Dlaczego?
– Ponieważ Polakom udało się 

wmówić zwycięstwo. Słyszałem, 
że protokół Okrągłego Stołu ma 13 
tysięcy stron. Jeśli jest to prawda, 
to nie ma nikogo, kto by znał jego 
ustalenia. Była to kolejna kurtyna, 
która miała przesłonić obraz poli-
tyczny tego, co działo się napraw-
dę. Okrągły stół był zabiegiem, 
który miał odsunąć społeczeństwo 
od podejmowania decyzji, które 
ich dotyczyły. Była to kontynuacja 
stanu wojennego, który poprzez 
Jaruzelskiego miał uniemożliwić 
podejmowanie decyzji w sposób de-
mokratyczny. Okrągły stół był więc 
pieczęcią przedłużającą na kolejny 
czas odsunięcie Polaków od udziału 
w podejmowaniu decyzji. To była 
porażka.

 
Co pan czuje widząc zdjęcia 

z biesiad Wałęsy, Michnika, 
Kiszczaka czy Kwaśniewskiego 
z Magdalenki, popijanie wódecz-
ki, toasty, uśmiechy i szczęście na 
twarzach.

– Spotkali się kumple. Dziś wie-
my, że Wałęsa z Kiszczakiem byli 
po imieniu. Michnik z Kwaśniew-
skim też. Okrągły stół nie miał stron 
- tam wszyscy byli tacy sami.

 Jaka wynika dla nas lekcja 
z tego wydarzenia?

– Nie dać się manipulować.
Autor: JW

Źródło: niezalezna.pl

minkowy spektakl w mainstreamo-
wych mediach trwa zresztą od kilku 
dni. Opowieści najczęściej są laur-
kowe, opowiadające o rzekomym 
sukcesie w negocjacjach opozycji 
z komunistami, nie brakuje też re-
portaży o samym meblu.

Portal niezalezna.pl również po-
stanowił przypomnieć jedną scenkę 
z tamtych dni, której zapewne nasi 
Czytelnicy w innych mediach nie 
zobaczą.

Przy stole (zwykłym, prosto-
kątnym) siedzą Wałęsa, Michnik 
i Kiszczak. Wszyscy zadowoleni, 
z kieliszkami w rękach (nie wiemy 
czy wcześniej coś opróżnili). I obec-
ny naczelny „Gazety Wyborczej” 
wznosi toast...

Autor: gb
Źródło: niezalezna.pl

ZOBACZ NAGRANIE 
http://youtu.be/j_LfBm2xhEU
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Upadek Europy?Upadek Europy?

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Zgodnie z demografi cznymi prognozami, przygoto-
wanymi przed kilku laty przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, ludność Europy zmniejszy się w la-
tach 2005–2050 o 10%. W tym czasie ludność świata 
wzrośnie o 40%.

Na naszym kontynencie katastrofa 
demografi czna najbardziej dotknie 
Ukrainę. W kraju tym, w 20150 
roku, ma być o 43% mniej miesz-
kańców niż w roku 2005. Polska 
ma stracić 17% ludności – z 38,5 
mln ma spaść do 31,9 mln. Nieco 
inaczej kształtują się prognozy dla 
krajów zachodniej Europy. Według 
nich Włochy stracą 2,4% a Hisz-
pania 1,4% ludności. Ten niewielki 
spadek populacji w tych krajach 
związany jest ze znacznym przy-
rostem liczby imigrantów. Dlatego 
też ludność Wielkiej Brytanii ma 
odnotować wzrost swej liczebności 
o 12% (niestety, jak się okazuje, 
m.in. dzięki polskiej emigracji), 
zaś populacja Francji zwiększy się 
o 4%. Jednak zdecydowanie naj-
większą dynamikę demografi czną 
wykazuje Turcja, kraj pozaeuropej-
ski, aspirujący do Unii Europejskiej. 
Gdyby nastąpiło wejście Turcji 
do UE – ludność wzrośnie o 38%, 
osiągając w 2050 r. blisko 140mln – 
znacznemu wzmocnieniu uległyby 
tendencje islamistyczne na naszym 
kontynencie.

Nikt już chyba nie ma wątpliwo-
ści, że nie powiódł się „eksperyment 
społeczeństwa wielokulturowego” 
kształtowany na zasadach demoli-
beralizmu, laicyzmu oraz negacji 
wartości chrześcijańskich i rodzin-
nych. Swego czasu w ramach tego 
eksperymentu socjaliści francuscy 

powołali Radę ds. Islamu. Miała 
ona propagować „islam francuski” , 
tzn. „islam pogodzony z wartościa-
mi demokracji zachodniej”. Nato-
miast centroprawica podjęła walkę 
z gettami imigracyjnymi, najbar-
dziej podatnymi na wpływy funda-
mentalistów islamskich. Premier 
Francji Sarkozy „walczył” z burka-
mi, przy jednoczesnej akceptacji bu-
dowy kolejnych meczetów. Z kolei 
kanclerz Merkel, przewodnicząca 
przecież chrześcijańsko-demokra-
tycznej partii mówi, że w Niem-
czech „islam jest mile widziany ale 
musi być to taka jego forma, która 
uszanuje fundamentalne wartości 
demokracji”. Jeszcze bardziej zdu-
miewająca była wypowiedź rze-
komo konserwatywnego premiera 
Wielkiej Brytanii Camerona, który 
po zabójstwie brytyjskiego żołnie-
rza przez muzułmańskich fanaty-
ków zaproponował, by żołnierze 
brytyjscy nie chodzili w Londynie 
w mundurach. 

Socjaliści nadal brną w swoich po-
mysłach podważających tożsamość  

narodową i europejską. W Hiszpa-
nii, w okresie rządów socjalisty Za-
patero wprowadzono tzw. politykę 
imigracyjną, której sens sprowadzał 
się do rozbijania rodziny jako głów-
nego źródła nierówności i instytucji, 
która hamuje rozwój jednostki.

Standardem stało się wprowadze-
nie w krajach UE do słownika praw-
nego pojęcia „związku partnerskie-
go” oraz zalegalizowanie związków 
jednopłciowych, najpierw jako 
„związku partnerskiego” a następ-
nie „małżeństwa” wraz z możliwo-
ścią adopcji dzieci.

Europa znajduje się w bardzo głę-
bokim kryzysie demografi cznym. 
Już za 30 lat co czwarty Europej-
czyk będzie emerytem, co trzeci 
imigrantem, co dziesiąty wyznawcą 
islamu.

Rację ma włoski fi lozof i polityk 
Roberto Buttiglione, który mówi: 
„Czyż można mieć za złe islamowi 
zajęcie naszych ziem, jeśli Europa 
bez dzieci sama pozbawi się ludzi 
i zniknie z dziejów?”.

Porównanie wydatków majątkowych (inwestycyjne) Porównanie wydatków majątkowych (inwestycyjne) 
w stolicach powiatów okołowarszawskichw stolicach powiatów okołowarszawskich

Porównajmy, ile środków planują przeznaczyć w 2014 r. poszczególne gminy (stolice powiatów okołowar-
szawskich) na wydatki majątkowe (inwestycje).

Dominik Kozaczka
Radny Miasta Wołomin

Wydatki każdego budżetu gminy, 
z punktu widzenia ich przeznaczenia, 
można podzielić na: bieżące (kon-
sumpcyjne) i inwestycyjne (mająt-

kowe). Krótko można je zdefi niować 
następująco: 

– wydatki bieżące obejmują m. in. 
wynagrodzenia i uposażenia osób 
zatrudnionych w państwowych jed-
nostkach budżetowych oraz skład-
ki naliczane od tych wynagrodzeń 
i uposażeń; zakupy towarów i usług 
czy koszty utrzymania oraz inne wy-
datki związane z funkcjonowaniem 
jednostek budżetowych. 

– wydatki inwestycyjne mają przy-
nosić efekty w przyszłości i służą 
powiększaniu majątku publicznego. 
Szczegółowe defi nicje przedstawia 
ustawa o fi nansach publicznych.

Planowane wydatki majątkowe 
w 2014 r. doskonale nadają się by je 
porównać, gdyż jest to rok wyborczy 
i w każdej gminie „rzutem na taśmę” 

planuje się zwykle przeznaczyć wię-
cej środków na inwestycje. Rządzący 
burmistrzowie chcą pokazać się po 
prostu z jak najlepszej strony. 

W związku z tym, że omawia-
ne gminy różnią się zarówno pod 
względem powierzchni jak i ilości 
mieszkańców, odpowiednim wskaź-
nikiem odzwierciedlającym stopień 
inwestycji, jest wysokość środków 
przeznaczanych na wydatki majątko-
we (inwestycyjne) w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

W 2014 r., najwięcej na powięk-
szenie majątku gminy w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca zaplanowała 
wydać gmina Piaseczno – 827 zł/
os, a najmniej Mińsk Mazowiecki 
bo tylko 469 zł/os. Gmina Wołomin 
w tym zestawieniu niestety nie pre-

zentuje się zbyt dobrze, gdyż planu-
je w 2014r. przeznaczyć na wydatki 
majątkowe około 503 złotych na 
mieszkańca. Warto jeszcze nadmie-

nić, że w 2010 r., poprzednim roku 
wyborczym, nasza gmina przezna-
czyła na wydatki majątkowe około 
620 złotych na mieszkańca.

Stolice powiatów 
okołowarszawskich

Wysokość wydatków 
majątkowych 

(inwestycyjnych) [zł]
Liczba 

ludności [os]
Wydatki majątkowe 

przypadające na jednego 
mieszkańca [zł/os]

Piaseczno
gmina miejsko-wiejska 61.447.391 74.235 827,74

Ożarów Mazowiecki 
gmina miejsko-wiejska 15.881.137 21.360 743,50

Legionowo 39.137.942 54.109 723,32
gmina miejska

Pruszków
gmina miejska 30.245.080 59.025 512,41

Wołomin
gmina miejsko-wiejska 25.868.562 51.385 503,43

Otwock
gmina miejska 21.122.487 45.015 469,23

Mińsk Mazowiecki
gmina miejska 18.532.102 39.499 469,18

Źródło: Uchwały budżetowe na 2014 r. poszczególnych gmin.

Tabela. Porównanie planowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) stolic 
powiatów okołowarszawskich w budżetach na 2014 r.

SKOK to nie tylko usługi fi nansowe, to również dzia-
łania na rzecz lokalnych społeczności, kultury, sportu 
i edukacji.

Firma Odpowiedzialna Firma Odpowiedzialna 
SpołecznieSpołecznie

Panie Prezesie, SKOK Wołomin 
to fi rma społecznie odpowiedzialna, 
czy to możliwe w dzisiejszych cza-
sach?

– Spółdzielcza Kasa Oszczędnościo-
wo-Kredytowa w Wołominie to nie 
tylko instytucja fi nansowa. Jednym 
z naszych celów statutowych jest pro-
wadzenie działalności społecznej i kul-
turalno – oświatowej na rzecz swoich 
członków i ich środowiska i współ-
działanie z organizacjami społeczny-
mi. Dlatego SKOK w Wołominie od 
lat wspiera imprezy sportowe i kultu-
ralne, wydarzenia o charakterze pa-
triotyczno-religijnym mające na celu 
kultywowanie tradycyjnych wartości. 
Sponsorujemy m.in. festiwal Perła 
Baroku, Międzynarodowy Konkurs 
Piosenki Międzywojennej im. Wiery 
Gran, Akademię Młodego Piłkarza. 
Pomogliśmy w wydaniu albumu o Ja-
nie Pawle II, płyty poświęconej życiu 
i twórczości Ks. Jana Twardowskiego. 
Ostatnio wsparliśmy publikację książ-
ki „Znowu w grze”. Byliśmy również 
sponsorem premiery fi lmu „Sierpnio-
we niebo. 63 dni chwały” opowiadają-
cego o Powstaniu Warszawskim.

Społeczna odpowiedzialność to 
także czytelna i uczciwa oferta dla 
klientów. Jak SKOK Wołomin pod-

chodzi do mniej świadomych Klien-
tów? 

– SKOK Wołomin od początku swo-
jej działalności stawia na uczciwość 
i przejrzystość współpracy z Członka-
mi Kasy – jej Klientami. Nasze proce-
dury są jasne i czytelne, pracownicy 
służą Klientom radą i pomocą. Zawsze 
udzielają kompletnych i szczegóło-
wych informacji, informują o wszyst-
kich kosztach i zasadach związanych 
z konkretnym produktem. Chętnie tłu-
maczą niezrozumiałe zapisy umowne 
wynikające z przepisów prawa. Każdy, 
kto chce skorzystać z kredytu otrzymu-
je formularz informacyjny zawierający 
wszystkie informacje w zakresie kosz-
tów i warunków, na jakich kredyt może 
być udzielony. Uważam, że dzięki tym 
zasadom zdobyliśmy zaufanie blisko 
80 tysięcy Członków – naszych stałych 
Klientów. 

Jakie plany ma zarządzana przez 
Pana Kasa na 2014 rok? 

– Na dzień dzisiejszy SKOK w Woło-
minie świadczy usługi fi nansowe wy-
łącznie dla osób fi zycznych. Ustawa 
o skok, która weszła w życie jesienią 
2012 roku dopuszcza obsługę podmio-
tów sektora trzeciego m.in. związków 
wyznaniowych i parafi i. Mam nadzie-
ję, że już za kilka tygodni będziemy 
mogli skierować naszą ofertę do nowej 
grupy potencjalnych Członków. Poza 
tym planujemy dalszy rozwój sieci 
placówek. Czeka nas również wiele 
zmian proceduralnych związanych ze 
zmianą otoczenia prawno-nadzorcze-
go. Przed nami wiele zmian, które – 
mam nadzieję – wpłyną pozytywnie na 
jakość świadczonych przez nas usług. 

Życzę realizacji planów i zamie-
rzeń w nowym 2014 roku. Dziękuję 
za rozmowę. 

Z Mariuszem Gazdą – Prezesem  
Zarządu wołomińskiej SKOK 
rozmawiała Joanna Rawicka
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Dzieje kształtowania się Dzieje kształtowania się 
powiatu Wołomin do 1952 r.powiatu Wołomin do 1952 r.
Mając na uwadze 95. rocznicę nadania Wołominowi praw miejskich przez Na-
czelnika Państwa Polskiego – Józefa Piłsudskiego, spróbujemy prześledzić jego 
rozwój i historię do 3 maja 1952r., kiedy to Wołomin stał się po raz pierwszy 
miastem powiatowym i notabene funkcjonuje do dziś.

Pytaniem kluczowym niniejszej re-
fl eksji jest – dlaczego przeniesiono 
siedzibę powiatu z Radzymina do 
Wołomina dopiero w maju 1952r., 
jakie były tego główne przyczyny? 
Odniesiemy się do historycznych 
ocen panów: św. pamięci Leszka 
Podhorodeckiego i żyjących dzie-
jopisarzy miasta p. Jarosława Stryj-
ka i p. Tomasza Michalika, oraz 
w zakończeniu postaramy się „rzu-
cić nowe światło” w postaci hipotez 
na kwestię przeniesienia powiatu 
z Radzymina do Wołomina.

Radzymin miał za sobą argumen-
ty historyczne, aby stać się siedzi-
bą powiatu. Był miejscowością 
znacznie starszą niż Wołomin. Za-
istniał już w poł. XIII w. jako wieś, 
a w 1475 staraniem Jana Radzimiń-
skiego otrzymał prawa miejskie. 
Wołomin powstał w drugiej połowie 
XVw., zaś prawa miejskie otrzymał 
dopiero 4 lutego 1919r. Radzymin 
miał wybitne postacie historycz-
ne na przełomie wieków, natomiast 
dziedziczący bardzo długo Wołomin 
– Wolumińscy byli niemal nieznaną 
szlachtą.

W wyniku przeprowadzenia na te-
renie Królestwa Polskiego zmian 
administracyjnych w 1865 r. z czę-
ści powiatu stanisławowskiego wy-
dzielił się powiat radzymiński – pod 
który podlegał Wołomin. Przełom 
dla Wołomina nastąpił po 1862 r. 
Wiąże się on z oddaniem do użytku 
linii kolejowej z Warszawy do Pe-
tersburga, biegnącej przez miasto 
i propagowanym w Warszawie wa-
lorom letniskowym Wołomina, licz-
nemu napływowi Żydów i kapitału 
żydowskiego, a także rodzimego. 
Wołomin przerodził się niemal bły-
skawicznie w tętniącą życiem osadę 
przemysłową. Tymczasem Radzy-
min mający połączenie z Warsza-
wą tylko kolejką wąskotorową, 
zatrzymał się w miejscu. W latach 
1914-1918 Wołomin liczył prawie 
13 tys. mieszkańców, podczas gdy 
Radzymin 6,5 tys. W czasach II Rze-
czypospolitej Wołomin przeżywał 
dynamiczny rozwój gospodarczy 
– wzrost przemysłu, gdy Radzymin 
wsławiony w prawdzie bitwą 1920 
r. znajdował się w stanie marazmu 
i pozostawał znany z targów, jarmar-

ków oraz drobnych zakładów rze-
mieślniczych.

Już w 1930 r. pojawiły się głosy 
mówiące o potrzebie zmiany siedzi-
by powiatu, między innymi prezes 
Stowarzyszenia Właścicieli Nieru-
chomości m. Wołomina Stefan Na-
sfeter w piśmie do Magistratu miasta 
Wołomin pisał o przeniesieniu władz 
administracyjnych i skarbowych do 
Wołomina lub też utworzeniu ekspo-
zytur. Starosta powiatowy Radzymi-
na już 13 lutego 1930 r. wyznaczył 
w Wołominie specjalny lokal i dy-
żurnych pracowników administra-
cji dla ludności Wołomina, Kobyłki 
i Ręczaj, aby mieli łatwiejszy i krót-
szy kontakt ze starostwem bez ko-
nieczności przybywania do Radzy-
mina. Mimo zabiegów zamożnych 
mieszkańców i działaczy samorzą-
dowych Wołomina siedziba staro-
stwa pozostała w Radzyminie, także 
okupant hitlerowski utrzymał powiat 
Warszawa – Wieś – radzymiński. Po 
„wyzwoleniu” w 1944 r. powiat ra-
dzymiński został utrzymany. Dopie-
ro rozporządzenie Rady Ministrów 
z 3 maja 1952 r. z premierem Józe-
fem Cyrankiewiczem przenosi sie-
dzibę powiatu do Wołomina.

Wszyscy trzej wspomniani history-
cy doszli do konkluzji, że powodem 
przeniesienia siedziby powiatu do 
Wołomina był rezultat jego dyna-
micznego rozwoju przemysłowego, 
demografi cznego i administracyj-
nego po 1945 r. Ponadto, i zdaniem 
starszych mieszkańców Wołomina, 
oddanie 13 kwietnia 1952 r. zelek-
tryfi kowanej linii kolejowej: Tłuszcz 
– Wołomin – Warszawa Wileńska; 
Wołomin – Warszawa Wschodnia, 
stało się decydującym argumen-
tem za przeniesieniem siedziby 
powiatu do Wołomina, ponieważ 
było dogodne i szybkie połączenie 
z Warszawą. Radzymin posiadał 
w tamtym czasie tylko kolej wąsko-
torową – parową. Tak  więc te wy-
żej wymienione argumenty świadczą 
o przeniesieniu siedziby powiatu do 
Wołomina. Natomiast nie mówią 
o tym zdaniem wymienionych histo-
ryków wydarzenia z 1920 r., według 
których odebrano by Radzyminowi 
siedzibę powiatu, w akcie zemsty 
komunistów za klęskę bolszewi-

ków z 1920 r. i w ten sposób miasto 
przestawało by być centrum uwagi, 
a brak dotacji skazywał je na stagna-
cję i zapomnienie. T. Michalik zadał 
w swojej pracy pytanie „[…] jeśli 
odebranie znaczenia centrum lokal-
nej administracji miało być zemstą 
komunistów, czemu dopełniono jej 
dopiero w 1952 r. … po kilku refor-
mach administracji.”

Odpowiedź jako hipoteza może 
kryć się w materiałach archiwal-
nych byłej PZPR, szczególnie 
w protokołach Biura Polityczne-
go KC PZPR. To Biuro Polityczne 
jako ścisłe kierownictwo PZPR do 
15 osób, sprawowało najważniejszą, 
kierowniczą funkcję w państwie. To 
tam, zdaniem prof. A. Paczkowskie-
go, zapadały nawet najdrobniejsze 
decyzje w sprawach kraju. W inte-
resującym nas okresie w skład Biura 
Politycznego PZPR od 1948 do 1954 
r. wchodzili: Bolesław Bierut – Pre-
zydent Polski do 20 listopada 1952 
r.; Józef Cyrankiewicz premier, który 
podpisał rozporządzenie Rady Mini-
strów z 3.05.1952 r. o przeniesieniu 
siedziby powiatu z Radzymina do 
Wołomina; Jakub Berman, Hilary 
Minc, Aleksander Zawadzki, Ma-
rian Spychalski do 1949 r., Roman 
Zambrowski, Franciszek Jóźwiak, 
Adam Rapacki, Henryk Świątkow-
ski.

Nie zapominajmy, że nazwa Radzy-
min upamiętniająca zwycięstwo ar-
mii polskiej marszałka Józefa Piłsud-
skiego w 1920 r. nad bolszewikami 
pozostawała solą w oku „komuny” 
polskiej i sowietskiej.

Bibliografi a:
Podhorodecki L. „Dzieje Wołomina 

i okolic”, Warszawa 1984.
Podhorodecki L. „Wołomin-Ra-

dzymin historyczny spór o siedzibę 
powiatu”.” Pomysł przeniesienia sie-
dziby powiatu z Radzymina do Wo-
łomina w 1930 r.”, „Wieści Podwar-
szawskie” nr 25/1998 i nr 29/2000.

Stryjek J. „Rozwój przestrzenny 
Wołomina”, Rocznik Wołomiński. 
T.2. Wołomin 2006.

Michalik T. „Z dziejów Wołomina 
w latach 1944-1952”, Rocznik Woło-
miński. T.9. Wołomin 2013.

Jarosław  Kaczyński:

„Zbigniew Romaszewski „Zbigniew Romaszewski 
na zawsze pozostanie na zawsze pozostanie 
w polskiej historii”w polskiej historii”
– Odszedł jeden z najwybitniejszych przedstawicie-
li pokolenia, które blisko 40 lat temu zaczęło walkę 
z komunizmem i tę walkę wygrało. Później po 1989 
roku był konsekwentny, zachował swoje poglądy. Nie 
szedł na żadne kompromisy, nie szukał powodzenia 
za cenę rezygnacji z tego, co było jego najmocniej-
szym przeświadczeniem – mówi o zmarłym dziś Zbi-
gniewie Romaszewskim prezes PiS, były premier Ja-
rosław Kaczyński.

To przeświadczenie było krytycz-
ne wobec nowej rzeczywistości. 
W sposób racjonalny krytykował to, 
co się stało po 1989 r. Widział, że 
wydarzenia poszły nie tak, jak by na-
leżało.

W opozycji był człowiekiem waż-
nym, trochę oddzielnym, ale w do-
brym tego słowa znaczeniu. Zajmo-
wał się walką o prawa człowieka, był 
jednym z założycieli KOR. Miałem 
zaszczyt tam z nim współpracować, 
wtedy właśnie się poznaliśmy. Cała 
rodzina Romaszewskich całkowicie 
zaangażowała się w działalność opo-
zycyjną.

Później była Solidarność, w której 
Zbigniew odgrywał bardzo znaczą-
cą rolę, później podziemie - radio 

„Solidarność”. To był jeden z naj-
wybitniejszych działaczy podzie-
mia. Więzienie, proces, wyrok, 
w 1984 r. amnestia i powrót.

Później Romaszewski związał się z 
Senatem. Nie umiem wytłumaczyć, 
dlaczego związał się akurat z Sena-
tem, a nie został posłem, ale zdecy-
dował się i był senatorem przez dwa-
dzieścia kilka lat. W Senacie zawsze 
był czynny w tej sferze, którą się 
zajmował. Był symbolem ciągłości 
Senatu, ważności tej instytucji. Był 
także wicemarszałkiem Senatu. To, 
czego bardzo żałuję, to że nie został 
marszałkiem Senatu - to mu się bar-
dzo należało.

Romaszewski ostatnio podniósł 
sprawę Ukrainy, był w nią bardzo za-
angażowany. Ostatnia moja rozmowa 
z nim sprzed półtora tygodnia doty-
czyła właśnie sprawy Ukrainy.

Zbigniew Romaszewski był 
w naprawdę dobrej formie. Odszedł, 
można powiedzieć, w sile lat. To 
była nagła śmierć. Odszedł jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
opozycji, jeden z najwybitniejszych 
ludzi w polskiej historii ostatnich 
kilku dziesięcioleci, okresu przeło-
mu. Jestem przekonany, że zostanie 
w polskiej historii na zawsze.

Autor: oa
Źródło: PAP

Dzięki Telewizji Trwam w końcu 
w polskich domach zagości prawda 
i rzetelny przekaz. W mojej ocenie, 
nieodpłatna dostępność do tej kato-
lickiej telewizji spowoduje, że wiele 
osób dotychczas nieznających tej sta-
cji przekona się do niej i zrezygnuje 
z oglądania mediów głównego nurtu.

Ponaddwuletnia nieprzerwana wal-
ka o zaprzestanie dyskryminowania 
Telewizji Trwam pokazała ogromną 
siłę, jaka drzemie w widzach i sym-
patykach tej stacji. Miejsce na MUX-
1 zostało wywalczone ciężką pracą 
milionów osób. 

Pan Bóg miał plan i oddał Telewizję 
Trwam w ręce Ojców Redemptory-
stów i Kościoła. Tym samym posta-
wił im zadanie, by ewangelizowali, 
kształcili i krzewili to, co polskie 
i Boże. To wielka odpowiedzialność 
spoczywająca na Kościele i kolejne 
zadanie, by wyciągnął polskie społe-
czeństwo z kryzysu. Jest to możliwe 
właśnie poprzez Telewizję Trwam. 
Dzieło, które w trudach powstało, 

dotychczas przynosiło owoce. Teraz 
dzięki Bożej Opatrzności Telewizja 
Trwam zagości na stałe w naszych 
domach. Podkreślę jeszcze raz, 
że to dzięki Panu Bogu w końcu uda-
ło się wywalczyć to zasłużone miej-
sce. To On sprawił, że doczekaliśmy 
się sprawiedliwości w tym medial-
nym świecie. Za to jesteśmy teraz 
zobowiązani nieustannie dziękować.

Wywalczona Telewizja TrwamWywalczona Telewizja Trwam

Prof. Krystyna Pawłowicz
poseł Prawa i Sprawiedliwości

Ogólnopolski dostęp do Telewizji Trwam sprawi, że będzie 
można rozpocząć tzw. edukację od podstaw. Oświata to in-
formowanie ludzi o rzeczywistej sytuacji w kraju i tego, co 
wydarzyło się na świecie.

Ochotnicza Straż Pożarna – okres powojenny, obecnie pl. 3-go Maja.
Andrzej Szkopowiec
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95. rocznica nadania praw 95. rocznica nadania praw 
miejskich Wołominowimiejskich Wołominowi

Henryk Konstanty Woyciechow-
ski herbu Jelita, który w grudniu 
1929 roku otrzymał tytuł honorowe-
go obywatela Wołomina,  spoczywa 
na cmentarzu w Kobyłce.

W roku 1896 Henryk Konstanty 
Woyciechowski zakupił dobra woło-
mińskie i na ich części rozplanował 
założenia urbanistyczne przyszłe-
go miasta, zapisując się w historii 
Wołomina jako jego założyciel. To 
właśnie on opracował plan ulic, pla-
ców, rozpoczął sprzedaż działek bu-
dowlanych oraz stawał na czele róż-
nych inicjatyw społecznych. Prawa 
miejskie Wołomin uzyskał w 1919 
r. dekretem Marszałka Piłsudskie-
go, tuż po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Więcej o Henryku 
Konstantym Woyciechowskim her-
bu Jelita, można przeczytać na stro-
nie Dawnego Wołomina.

W 95. rocznicę nadania praw miejskich Wołominowi, burmistrz Ryszard Madziar 
złożył kwiaty na mogile założyciela miasta – Henryka Konstantego Woyciechow-
skiego.

Przed wyborem nowego Przed wyborem nowego 
Przewodniczącego Rady MiejskiejPrzewodniczącego Rady Miejskiej

Szymon Krzyżanowski
sz.krzyzanowski@gmail.com

Marcin Dutkiewicz nie jest już Przewodniczącym Rady Miejskiej. Jednak zanim zrezygnował z funkcji, pod 
wnioskiem o jego odwołanie podpisali się zarówno przedstawiciele PO jak i PIS. Bieżąca kadencja to okres 
permanentnego konfl iktu na linii PO-PIS, warto więc się zastanowić, dlaczego dwa antagonistyczne środowi-
ska zdecydowały się w tej sprawie współdziałać.

Już samo objęcie na początku ka-
dencji, funkcji Przewodniczącego 
RM przez Marcina Dutkiewicza 
było sporym zaskoczeniem zarów-
no dla mieszkańców, jak i obserwa-
torów lokalnej polityki. Naturalny 
lider środowiska Wspólnoty Samo-
rządowej Dominik Kozaczka, jako 
ewentualny przewodniczący, nie był 
w tamtym momencie akceptowalny 
dla całego klubu SKW jak i części 
PiS-u. Radni PiS zgłosili natomiast 
gotowość poparcia kandydatury 
Emila Wiatraka – ten jednak, mię-
dzy innymi w geście lojalności wo-
bec Dominika Kozaczki nie wyraził 
chęci objęcia funkcji Przewodniczą-
cego RM. Mimo tego, Marcin Dut-
kiewicz zdecydował się na objęcie 
tego stanowiska.

Przełomowym wydarzeniem dla 
oceny działalności Przewodniczące-
go, było wprowadzenie do dyskusji 
w Radzie Miejskiej, sprawy kon-
fl iktu między Wojciechem Plichtą 
a administracją Szkoły Podstawo-
wej w Duczkach. Sprawa dotyczyła 
kwestii organizacji fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w duczkowskiej szkole i miała lo-
kalny charakter. Próba zrobienia 
z niej problemu o szerszym zasię-
gu, przez wielu obserwatorów sce-
ny samorządowej została oceniona 
jako działanie czysto polityczne. 

W ostatnich wyborach, to właśnie 
radny Plichta uzyskał najlepszy wy-
nik w swoim okręgu obejmującym 
między innymi Duczki.

Sprawa tzw. LED-ów czyli elek-
tronicznych telebimów, na których 
pojawiają się spoty reklamowe 
miejskich instytucji ujrzała świa-
tło dzienne za sprawą publikacji 
w gazecie „Patria”. Gazeta poinfor-
mowała, że LED-y należą do fi rmy, 
której współwłaścicielką jest żona 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Do treści zawartych w artykule, 
Marcin Dutkiewicz się nie odniósł. 
Kolejnym medium, które zainte-
resowało się sprawą były „Wieści 
Podwarszawskie”. „(…)Wieści po-
stanowiły poprosić przewodniczą-
cego o szczerą rozmowę na ten te-
mat, na którą mimo urlopu przystał. 
Niestety, od 30 grudnia do chwili 
zamknięcia numeru nie odpowie-
dział nam na żadne, z przesłanych 
mailem pytań, w dniu zamknięcia 
numeru nie odbierał też telefonów 
(…)” - tak brzmi fragment artykułu 
opublikowanego w tygodniku.

Przewodniczący udzielił za to 
wywiadu gazecie „Życie Powiatu”, 
mówił w nim, że nie widzi proble-
mu w całej sprawie. Podobne stano-
wisko utrzymywał na styczniowej 
sesji Rady Miejskiej, nie biorąc pod 
uwagę rezygnacji. Próbując znaleźć 
wytłumaczenie dla sytuacji w któ-
rej się znalazł, sięgał po dość ory-
ginalne argumenty. Między innymi 
doszukiwał się analogii pomiędzy 
awansami zawodowymi innych sa-

morządowców a pełnionymi przez 
nich funkcjami, przywołując publi-
kację „Wieści Podwarszawskich” 
z 2000 roku. Na rezygnację z funk-
cji zdecydował się dopiero, gdy 
większość radnych uznała za wła-
ściwe przeprowadzenie głosowania 
w sprawie jego odwołania.

Otwartym pozostaje pytanie, kto 
zostanie nowym Przewodniczącym 
Rady Miejskiej. Duże szanse na 
wybór mają radni, którzy mandat 
uzyskali z list komitetu Krajowej 
Wspólnoty Samorządowej - Joan-
na Pełszyk i Dominik Kozaczka. 
Na giełdzie nazwisk pojawił się też 
Zbigniew Paziewski – radny PIS, 
oraz Andrzej Żelezik z SKW.

Belgia pobłądziłaBelgia pobłądziła
Belgia pobłądziła. Jest to ohydna, ale uprzejma 
i z uśmiechem na ustach oraz z mądrze i delikatnie 
spuszczonymi oczkami oraz zagwarantowana pra-
wem zbrodnia przeciwko dziecku, które nie może się 
bronić.

Co najmniej do 12 r.ż. dziecko nie 
rozumie do końca co to jest życie 
i śmierć, co to jest niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia. Wówczas dziecko nie 
może prosić o śmierć, bo nie wie 
o co prosi. Prośba rodziców albo ich 
zgoda na śmierć dziecka nie jest ar-
gumentem, gdyż to nie o ich życie 
chodzi i nie mogą wypowiadać się 
w nie swojej sprawie, bo mogą mieć 
własne partykularne interesy, nie-
zgodne z interesem dziecka. 

Od tej chwili każde dziecko w Bel-
gii nie będzie do końca wiedziało, 
czy ich rodzice z miłości dla niego 
i dla jego chcą dobra je zabić, czy 
też z tego samego powodu chcą je 
leczyć.

Kiedyś Sparta zrzucała słabe nowo-
rodki ze skały. Decyzję podejmowała 
„grupa znawców”. Była to ohydna 
barbarzyńska zbrodnia potępiana 
przez wszystkie kultury i systemy 
fi lozofi czne a w naszym kręgu przez 
chrześcijaństwo. Dzisiaj w Belgii jest 
podobnie, tylko te instytucje mądrzej 
się nazywają. 

Jest taka maksyma łacińska „pri-
mum vivere, deinde philosophari”. 
Najpierw mamy żyć a dopiero potem  

Konrad Kowalski
Pełnomocnik PRz 

na Okręg Sosnowiecki

fi lozofować. Gdzież jest to philoso-
phari, kiedy nie ma viverae. Belgia 
złamała podstawą zasadę ochrony 
życia, imperatyw opieki nad najsłab-
szymi i najbardziej potrzebującymi, 
za dobrodziejstwo została uznana  
najstraszniejsza zbrodnia, jaką jest 
pozbawienie życia chorego, słabego 
dziecka, zachwiane zostało poczucie 
bezpieczeństwa obywateli belgij-
skich w najważniejszym dla niego 
obszarze. Pierwszą wartością każ-
dego człowieka jest prawo do życia 
i z niego wyrastają następne bonusy. 
W tym przypadku jednak wartości 
drugorzędne – litość i współczucie, 
zostały uznane za najważniejsze, 
chociaż są tylko pochodnymi warto-
ści podstawowej, jaką jest prawo do 
życia i zdrowia człowieka, Belgia, 
jako naród i jako instytucja państwo-
wa w przyszłości za to zapłacą a ra-
chunek wystawią jej ich skrzywdzeni 
obywatele. 

Jeszcze jedna sprawa. Wartości 
etyczne, moralne istnieją niezależ-
nie od sondaży i sposobu głosowań. 
Niektóre wartości są immanentnie  
związane z człowiekiem i są trak-
towane jako constans, coś stałego 
i niezmiennego, warunkujących nasz 
byt, egzystencję, i wszystkie relacje 
pomiędzy każdym z nas. Bez wąt-
pienia należą do nich prawo do życia 
i zdrowia, prawo do zachowania god-
ności. Reprezentujący Belgów w ich 
parlamencie ludzie to przecież tacy 
normalni jak my, tylko bez kręgo-
słupa moralnego, zadufani w sobie 
fanatycy nowego, nieludzkiego ładu, 
którzy głosowali w sprawie do której 
nie mieli uprawnienia. Stworzyli sy-
tuację prawną, która w sposób obiek-
tywny wygeneruje konfl ikty: teraz 
wrogiem dla Belga będzie jego brat, 
siostra, kolega, koleżanka, urzędnik 
państwowy.

A my lekarze? - Mamy bronić życia 
człowieka od początku do naturalnej 
śmierci. 
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O co tu chodzi - czy ktoś to rozumie?O co tu chodzi - czy ktoś to rozumie?

Milcząca większość Rady Miej-
skiej (RM), podnosząc rękę za 
kontynuacją tej żonglerki, dowio-
dła,  że niewiele ma do powiedze-
nia również w temacie gospodarki 
komunalnej – wolała „rżnąć głupa”  
– posiłkując się sejmową klasyką 
znanego posła. 

A chodzi o to;
– aby ważyć słowa, uniesioną 

rękę,  pieniądz publiczny i brać 
za nie odpowiedzialność. Działa-
nia dotyczące spółek komunalnych 
i zakładów budżetowych czas zwe-
ryfi kować, a rezultaty ocenić. Na po-
czątku 2011 roku poszerzono zakres 
działalności MZO o drogi gminne 
i zieleń miejską. Przyświecała temu 
racjonalizacja działań i kosztów, 
zwiększenie potencjału, poszerze-
nie oferty rynkowej, a co najważ-
niejsze budżetowa oszczędność. 
W/g radnego A. Beredy dotacja 
1,7 mln zł  jaką rzekomo obdarował 
ten zakład  poprzednik R. Madziara 
w 2010 r. mogła powiększyć inwe-
stycje gminne o  blisko 10%. Minął 
się z prawdą, dofi nansowanie było 
o milion niższe, a i dzisiaj równie 
skrupulatnie nie szacuje podobne-
go poziomu ograniczeń w inwesty-
cjach.  Wsparcie obejmujące swoim 
zakresem drogi gminne, oczyszcza-
nie miasta, gospodarkę odpadami 
i zieleń miejską (d.o.g.z.) w okre-
sie od kiedy przewodniczy ko-
misji rewizyjnej  wzrosło z 742 
tys. zł do 1 974 tys .zł. w roku 2012 – 
a koszt obsługi tego samego zakresu 
zadań wzrósł wielokrotnie. Ocenia-
jąc efekt zmian, ciśnie się na język 
jedno słowo – marnotrawstwo! 
Wskazuje zarazem przyczyny dra-
matycznego spadku inwestycji oraz 
remontów drogowych, ich fi nanso-
wanie w okresie 3 lat spadło prawie 
o połowę. Zestawienie nakładów 
budżetu gminy na  d.o.g.z. w latach 
2010-2014 obrazuję grafi cznie, bar-
dziej przekonują niż krzyki oburze-
nia. Reasumując, poszerzanie za-
kresu działań ich powierzanie, raz 

MZO, raz MZDiZ, nie generuje ani 
zysków, ani oszczędności – wręcz 
odwrotnie – zamiast poprawiać, 
szkodzi.

– aby uczyć się na błędach, nie 
pogłębiać strat  i nie działać ad hoc. 
Początek zmian w mieście, obejmu-
jąc gospodarkę komunalną – oka-
zał się blamażem organów gminy, 
a co najdotkliwsze, wielomiliono-
wą stratą dla budżetu – widać ją 
jak na dłoni w 2012 r. Lekko licząc, 
do dnia dzisiejszego błędne decy-
zje koalicji pod przewodnictwem 
R. Madziara i M. Dutkiewicza kosz-
tują nas dodatkowo w tym obszarze 
działania blisko 4 mln zł. Wymia-
rem niegdyś krytykowanego „roz-
dawnictwa” jest, nie 5% jakie tak 
bulwersowało, ale 23% odniesione 
do zadań inwestycyjno-remonto-
wych roku 2012. Tak gigantyczne 
dysproporcje obarczają burmistrza 
i koalicyjne zaplecze, poruszających 
się we mgle wiedzy o gospodarce 
i fi nansach. Wymuszone, mało od-
krywcze teorie początkowo łączyły, 
aby na moment przed przekształ-
ceniem MZO, podzielić dotacje 
i „garb” zobowiązań oraz wydzielić 
nierentowną działalność – w takich 
okolicznościach powołano do życia 
MZDiZ. Korzystając okazji, prze-
niesiono doń pracowników wydzia-
łu Mienia Komunalnego Urzędu 
Miasta. Rządzący zadbali tym sa-
mym, o nie wystawanie na żer kry-
tyki przerostu kadr oraz ich kosztu. 
Od 2010 r. liczba etatów wzrosła ze 
108 do ponad 134, a wszystkie prze-
kroczenia tej „masy krytycznej”  
kieruje się w otoczenie Urzędu – do 
jednostek organizacyjnych gminy.   
Intencja i zabieg wydzielenia ban-
kructwa z MZO okazały się udane, 
ale eksperyment pozostawił straty 
oraz „papiery dłużne” i nie wszyst-
kich urzędników dało się zagonić 
do grabi, miotły, łopaty lub pługa. 
W roku 2013 statutowe zakresy  
MZDiZ udało się bez dotacji usta-
bilizować na nienaturalnie wysokim 
poziomie. Z powierzchownej oceny 
wyglądało, że nie jest źle. Za zmia-
ny na „lepsze” zapłaciły inwestycje 
– ale co tam – wszystko przed nami, 
nadszedł rok wyborczy. Niestety 
w budżecie widać kontynuację iluzji 
,,zmian ...” – rodzi on kolejne wąt-
pliwości i pytania – o co tutaj na-
prawdę chodzi? – kto, kogo, czym 
mami i tumani?

Na wyjaśnienia burmistrza i rad-
nych nie ma co liczyć, w głowach 
mają wyborcze inwestycje, kalkulu-
ją jak przełożyć je na głosy. Co la-
tami było niemożliwe, ziszczać się 
ma teraz, a ile warte są plany – vide 
załączone wykresy. Rzeczywistość 
dokumentują coroczne sprawozda-
nia z wykonań – niestety, te doty-
czące poprzedników w większości 
z BIP usunięto. Interesująca infor-
macja z zakresu d.g.o.z. jakimś cu-
dem ocalała w części opisowej spra-
wozdania z 2009 r. Punktem wyjścia 
do analizy tego obszaru „zmian” 
jest cyt. „Mechaniczne zamiata-
nie ulic na terenie miasta i gminy 
Wołomin realizowane przez fi rmę 
„IMPERF” – 130.000,00 zł, Dota-
cja celowa dla MZO – 1.353.600 zł, 
obejmująca: prace grupy sprzątają-
cej, wywóz nieczystości z pojem-
ników KP – 7, wywóz nieczysto-
ści z koszy ulicznych, opróżnianie 
pojemników do segregacji, pracę 
piaskarki, pracę pługo–piaskarki, 
pracę pługu, mieszankę piaskowo-
solną 30%, uzupełnianie piasku 
w skrzyniach, płużenie ulic nie-
utwardzonych, odbiór padłych zwie-
rząt, odbiór przeterminowanych 
leków, zbiórkę surowców wtórnych 
„u źródła”, eksploatacje wysypiska, 
prace ciągnika, wywóz nieczystości 
z pojemnika SM 1000.” – innych 
dotacji dotyczących d.o.g.z. nie daje 
się odnaleźć.   

Znając cele i zadania, łatwo zsu-
mować wszystkie pozycje budże-
tu dot. interesującego nas zakresu. 
Wyłączając inwestycje, remonty 
i podatek „śmieciowy”, otrzyma-
my koszty obsługi i eksploatacji. 
Wiemy też, że etatami, sprzętem 
oraz zapleczem MZDiZ w roku 

2013 zniwelował dotacje. Nie ma 
potrzeby dalej wspierać nimi ludzi 
i sprzętu pracującego na drogach, 
nawet kiedy zima dociąży śniegiem 
i lodem – utrzymanie dróg obejmuje 
wszystkie pory roku. Niedawno za-
kupiono samochód ciężarowy oraz 
ciągnik do odśnieżania, pozostaje 
paliwo, piasek i sól, których żadne 
z rozwiązań nie pomija. Panie Bur-
mistrzu, Rado Miejska – czemuż to 
przekazuje się zadania pomiędzy  
MZDiZ i MZO? Dlaczego mają to-
warzyszyć temu dodatkowe środki 
budżetowe – wysokością przekra-
czają całość dotacji z 2010 r.? 

Zanim 20 listopada podjęto 
uchwałę o powierzeniu odśnieżania 
MZO sp. z o.o., padło moje  pyta-
nie dotyczące kosztów jakie za sobą 
to niesie. Czy śladem zadań pój-
dą fi nanse pomniejszające budżet 
MZDiZ? – jest to „oczywista oczy-
wistość”. Niestety, nie dla wszyst-
kich, są tacy co nie przyjmują tego 
do wiadomości. Żonglując budże-
towymi pozycjami w rozdziałach 
i paragrafach nieprzerwanie „tuczą” 
spółki, zakłady oraz ich zarządy ze 
szkodą dla mieszkańców – ile razy 
mamy płacić za to samo? Łatwo 
przewidzieć kolejną voltę w przy-
szłym roku – następny milion zasili 
tym razem zakład budżetowy, kiedy 
spółka zrezygnuje, albo ktoś, kogoś 

przekona, że tak będzie „efektyw-
niej”. To samo co kosztowało trzy 
lata temu 1,5 mln, w projekcie bu-
dżetu na 2014 r. pochłonąć ma 4.3 
mln! Nie jest tajemnicą, że spół-
ka nie posiada dostatecznej ilości 
sprzętu aby sprawniej się wywiązać 
niż  rok temu zakład budżetowy – 
musi posiłkować się dzierżawą. 
Dlaczego więc, nie sięga po to samo 
a może i lepsze rozwiązanie MZDiZ? 
Sam najem dwu zestawów do od-
śnieżania kosztować będzie MZO 
100 tys.zł. bez względu na to czy 
stoją na placu czy jeżdżą po drogach. 
Działalność obejmująca gospodar-
kę komunalną gminy budzi coraz 
więcej domysłów oraz zastrzeżeń. 
Panie Burmistrzu i Rado Miejska 
jeśli uważacie kogoś poza sobą, za 
gospodarczych, ekonomicznych 
i fi nansowych analfabetów, mów-
cie i róbcie to subtelniej – Woło-
min, bez obrazy, to nie któryś tam 
z „Pcimów” bądź „Wąchocków” 
do opowiadania sobie kawałów. Na 
szczęście ograniczone pole postrze-
gania realiów nie objęło wszystkich 
mieszkańców i nie wątpię, że nie-
bawem dadzą temu wyraz. Przysłu-
chując się opiniom mieszkańców, 
czytając ich komentarze, można 
stwierdzić, że nie tylko są oburzeni, 
ale i nie godzą się na takie działania 
oraz gospodarowanie. 

Tak zwrócił się do radnych burmistrz R. Madziar po pytaniu z sali, dotyczącym powtarzającego się przeno-
szenia zadań statutowych pomiędzy Miejskim Zakładem Dróg i Zieleni (MZDiZ), a Miejskim Zakładem Oczysz-
czania sp. z o.o (MZO).

Grzegorz Lipski
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Amputacje?Amputacje? – zacząć od Włodarzy!– zacząć od Włodarzy!

Najważniejsi decydenci sprawujący nadzór nad szpitalem wołomińskim. Starosta Piotr Uściński, dyr. Andrzej Gruza i członek zarządu Marek Szafrański.

Cóż na to odpowie nam, nie tylko obecny Starosta, Pan Piotr Uściński, ale i inni członkowie Zarządu Powiatu 
oraz Rady Społeczne Szpitala ostatnich kadencji. 

Część danych pochodzi z opubli-
kowanych na BIP sprawozdań, te 
brakujące interpolowałem (kontrak-
ty świadczeń szpitalnych z lat 2005-
2009). Wyniki roku 2013 są pro-
gnozą, nie sposób znaleźć innych 
danych niż wysokość kontraktu oraz  
przewidywane nadwykonania. Do 
czasu zlecenia audytu oraz ujaw-
nienia jego wyników, przytoczone 
dane są  jedynymi dostępnymi w ta-
kiej formie oraz zakresie. Możemy 
na ich bazie podjąć próbę wskazania 
przyczyn oraz odpowiedzialnych za 
zadłużanie Szpitala Powiatowego 
w Wołominie.

Przychody, to nie same 
szpitalne kontrakty

Podejmowane starania, akcje 
protestacyjne i propagandowe nie 
powinny przesłonić faktów i rze-
czywistości oraz braku odpowie-
dzialnych za zaistniały stan. Przyję-
cie rezygnacji jednego dyrektora nie 
załatwia niczego, kiedy 43 zatrud-
nionych  na umowy o pracę lub cy-
wilnoprawne w najbliższym czasie 
zajmie się szlifowaniem bruku i kla-
wiatur, poszukując pracy. Co z ich 
szefami i nadzorcami – gdzie tutaj  
jest solidarność i sprawiedliwość. 
Jednych zwalnia się, innych poszu-
kuje np. analityka fi nansowego – 
po co, analizę przeprowadziłem za 
darmo. Biorąc pod uwagę dziesiątki 
milionów jakimi pokryjemy straty 
za pośrednictwem danin wpływa-
jących do powiatu i wspierających 
gmin, dostrzeżemy pełnię utraco-
nych możliwości.

Jak widać z grafi cznych zestawień 
na przestrzeni lat 2004-2013 udział 
kontraktu na świadczenia szpitalne 
w przychodach SPZOZ Wołomin 
spadł z 96 do 57%. Jest to wyni-
kiem zmian zasad kontraktowania 
usług medycznych, dokonano wy-
dzielenia wielu świadczeń i oparto 
je na oddzielnych postępowaniach. 
Dlatego też, nie można rosnącego 
zadłużenia naszej placówki szpital-
nej wiązać wyłącznie z procedurami 
obejmującymi leczenia szpitalne. 
Błędy w ich szacowaniu oraz wy-
cenach związanych z rachunkiem 
kosztów obciążają tak NFZ, jak 
i zarządy szpitala oraz nadzór wła-

ścicielski. Ich niski poziom w od-
niesieniu do innych placówek woj. 
mazowieckiego wynika również 
z zaszłości tj. błędów podczas okre-
ślenia bazy wyjściowej, co nastąpiło 
gdzieś na przełomie lat 2007/2009. 
Już w 2009 r. Komisja Rewizyj-
na Rady Powiatu informowała cyt. 
„zbyt niski stopień wykorzystania 
mocy leczniczych na niektórych 
oddziałach szpitalnych, skutkujący 
zaniżeniem wartości kontraktów” – 
(Protokół Nr XXXIII/09 z dnia 30 
czerwca 2009r.). 

Fakt obecnego zaniżania kontrak-
tów w kilku obszarach świadczeń na 
terenie Powiatu Wołomin jest bez-
sporny, ale ich wpływ na kondycję 
szpitala rozpatrywać należy szerzej 
oraz kompleksowo. 

Nikt o tym nie mówi i nie pisze, 
ale obok wzrostu kosztów osobo-
wych o 30% poza ustawową regu-
lacją z lat 2006/2007/2008 (razem 
70%), zwiększyły się wydatki na 
usługi zewnętrzne o 360%. Po-
zostałe koszty wzrosły o 330%.  
Związane jest to między innymi 
i z przekazywaniem środków trwa-
łych oraz naliczaniem od nich 
amortyzacji. Służy ona pokrywa-
niu wyniku fi nansowego SPZOZ 
– tj. nieustannie generowanej stra-
ty. Koszt leków oraz  materiałów 
medycznych wzrósł w tym czasie 
o 2/3, a energii oraz pozostałych 
materiałów i mediów o połowę. 

Koszty oraz ich struktura

Nominalnie największy udział we 
wzroście zadłużenia odegrały nie-
opanowane przekroczenia zabie-
gów ponadplanowych – od kilku 
lat notorycznie oraz wielokrotnie 
pokonywały poziom ograniczany 
amortyzacją. Wszystko co powyżej 
zobowiązany jest pokryć właściciel 
albo restrukturyzować placówkę. 
Od 2 lat NFZ drastycznie ogranicza 
możliwość refundowania o czym 
informował. Równie znaczną rolę 
co przekraczanie limitów w zadłu-
żaniu szpitala odegrał koszt zakupu 
usług zewnętrznych. Na medycy-
nie zarabiają fi rmy zewnętrzne po-
siadające wysoko specjalistyczny 

sprzęt, należało o to zadbać na czas 
lub zastanowić się nad innymi roz-
wiązaniami. Od 2004 roku wraz 
z wynagrodzeniami rosło zatrudnie-
nie, z 722 liczbę etatów zwiększo-
no do 788, aby po pojawieniu się 
horrendalnego długu, redukować 
je w ramach działań naprawczych. 
Było i nie rozważnie zadłużanie 
oraz  kształtowanie kosztów mało 
trafnymi decyzjami zarządów i or-
ganów właścicielskich. Niedostatku 
w przychodach nie pokryje rosnąca 
amortyzacja , obciążenia i obsługa 
zobowiązań. Przyjmowane rozwią-
zania zarządczo-nadzorcze były 
mało elastyczne i nieefektywne. Nie 
same kontrakty, ograniczony wpływ 
na koszt lekarstw oraz materiałów 
medycznych jak i ceny  mediów 
wywindowały zadłużenie szpitala 
z niemal zera w 2007 r. do obec-
nych ponad 30 mln. Strukturę kosz-
tów obrazują poniżej zamieszczone 
słupki i wykresy.

Działania 
i odpowiedzialność

Pomijając niewydolny system 
ochrony zdrowia, do obecnych 
trudności oraz  tragicznej kondycji 
Szpitala Powiatowego w Wołomi-
nie, przyczyniła się nieudolność 
rządzących koalicji obu ostatnich 
kadencji oraz powołani przez nie 
ludzie. Szczególnie szkodliwe były 
lata 2008 i 2012, które to, trudno-
ści oraz długi powiększały każda 
z osobna o ponad 10 mln zł.

Obok zadłużenia, niebezpiecznym 
dla bieżącego funkcjonowania stał 
się wzrost wymagalnych zobowią-
zań,  w latach 2007 – 2012  wzro-
sły trzykrotnie do kwoty 12 mln, 
świadczą o znacznych zaburzeniach 
w płynności fi nansowej. Ratowały ją 
okresowo kredyty, pożyczki, dotacje 
i darowizny (razem około 15 mln). 
Dofi nansowania jakich należy ocze-
kiwać w 2014 r. nie odwrócą obec-
nego trendu.  Program naprawczy 
z jakim miałem okazję się zapoznać, 
realnymi oszczędnościami poniżej 
3 mln, nie jest w stanie zniwelować 
nawet strat z ponadplanowych usług 
szpitalnych. W pierwszym półro-

czu 2013 r. miało być ich już na 5 
mln zł. (http://www.rynekzdrowia.
pl). Nawet po udanym ich zahamo-
waniu i fi nansowym wsparciu NFZ 
świadczeń ratujących życie, co naj-
wyżej można utrzymać zadłużenie 
na obecnym poziomie. Informacje 
dotyczące pokrycia usług medycz-
nych na rok 2014, niepokoją i nie 
stwarzają szans na poprawę sytuacji 
SP ZOZ Wołomin.

Obok nie wyciągania konsekwen-
cji do czynienia mamy z działaniami 
nie rokującymi  szans powodzenia 
na wyjście z kłopotów. Zakończyć 
się musi wymuszoną komercjali-
zacją, albo dotacjami budżetowy-
mi ograniczającymi inne potrzeby 
gmin oraz powiatu, bo ten samo-
dzielnie ich nie udźwignie. Zadań 
w obszarze ochrony zdrowia dar-
czyńca nam nie rozwiąże, niczym 
WOŚP służą okazjonalnie różnym 

celom. Staniemy przed wyborem 
oddać za psi pieniądz, czy ratować 
dodatkowymi środkami; i szpital, 
i dostępność, i czas, i zdrowie pa-
cjentów. Niestety nie widzę jasno 
sprecyzowanego planu, który nie 
niósłby zagrożeń zakresowi oraz 
jakości usług medycznych świad-
czonych w tej placówce. Najsłusz-
niejszy protest jest w obecnych 
realiach półśrodkiem przykrywają-
cym niemoc i bezradność tego, co 
ma je usuwać oraz rozwiązywać. 
Zaproponowane oszczędności wią-
żą się z redukcjami i ograniczenia-
mi, a jeśli tak, to nie widzę powo-
dów, aby zarządy i radni nie ponieśli 
wymiernych kosztów poczynając od 
personalnych, poprzez fi nansowe, 
aż po polityczne. Przed sięgnięciem 
w procesie naprawczym po redukcje 
zatrudnienia, sankcje i „amputacje”  
powinny objąć organy odpowie-
dzialne za zarządzanie (5-cio oso-
bowa dyrekcja) oraz nadzór wła-
ścicielski (5-cio osobowy Zarząd 
Powiatu) – inaczej możemy mówić 
o najzwyklejszej niesprawiedliwo-
ści.

Dyscyplina tak, 
ale nie partyjna

Każdy właściciel w takich oko-
licznościach musi znaleźć środki  
kosztem innych wydatków – stąd 
też daniny będą rosnąć na zadania 
własne gmin i powiatu. Jak zawsze 
za błędy włodarzy przychodzi nam 
płacić wielokrotnie. Daje to asumpt 
do rozliczenia rządzących w nad-
chodzącej kampanii. Co nam po re-
kordowych budżetach wyborczych 
kiedy przykrywają niepewnymi 
i rozciągniętymi w czasie inwe-
stycjami, straty i koszty, takie jak 
w Szpitalu, MZO, MZDiZ czy 
PWiK. Od samorządów opartych 
na dyscyplinie partyjnej i orga-
nizacyjnej nie można oczekiwać 
transparentnego oraz skutecznego 
działania, szczególnie w obszarze 
rozliczeń. Wyciąganie odpowie-
dzialności jest dla nich tożsame 
z redukcją aparatu i  elektoratu. 
Skoro na to nie stać tych obecnych 
– wyręczyć ich muszą następcy nie 
uwikłani takimi powiązaniami oraz 
zależnościami.

Mowa jest srebrem, 
a milczenie złotem panie 
Adamie Kopczyński

W wydaniu 3(275) fakty.wwl po-
twierdza pan wszystko co opisuję, 
ale wnioski padają odmienne. Wie-
loletni Przewodniczący Komisji 
Zdrowia napisał w końcu prawdę, 
w latach 2009-2011 NFZ aż w 97% 
pokrył nadwykonania. Rok 2007 
wygenerował śladowy dług co wy-
nika ze sprawozdań. Pomniejszając 
obecne zobowiązania o pozostałe 
roszczenia za nadwykonania mamy 
„sieroce” kilkanaście milionów. 
Wszystko się zgadza i według tego 
rachunku, połowę długu zawdzię-
czamy nie kontraktom, a progra-
mom „naprawczym” rządzących. 
Ten sam radny pisał wcześniej 
o 2008 r. tak, cyt. „Zmienił się Za-
rząd Powiatu. Zmieniono dyrektora 
szpitala. Nowy dyrektor szastał pie-
niędzmi, zadłużenie szpitala lawi-
nowo rosło.{...} 8 milionów kredytu 
pomoże szpitalowi na kilka miesię-
cy. {...} brak nadzoru nad szpitalem 
ze strony Zarządu Powiatu i brak 
pomysłu Dyrekcji {...} doprowadzi 
szpital na krawędź fi nansowej kata-
strofy.” – prorocze słowa.

Obecnie, przy kilkukrotnie wyż-
szym zadłużeniu wieści nam cyt. 
„Jest lepiej, a będzie dobrze”. Ozna-
cza to, że za chwilę na SOR SP ZOZ 
Wołomin nie będzie już ani jednego 
termometru (rtęciowego), jaki teraz 
wyrywają sobie z rąk pielęgniarki. 
Taka jest prawda o stanie szpitala 
– tego co pacjentów  leczy, ale sam 
dogorywa, a za moment przy tym 
zarządzie, nadzorze i radnych znaj-
dzie się na marach.
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Ile jest solidarności w Solidarności?Ile jest solidarności w Solidarności?
Czy słowa zawsze tylko odzwierciedlają rzeczywistość, czy może jak pi-
sze Małgorzata Todd – niekiedy ją kreują? Gorzej jest jak słowa te służą 
fałszowi i kłamstwu by tylko utrzymać stołki i być w zasięgu koryta.

Podobnie jest z uczestnictwem NSZZ SOLI-
DARNOŚĆ oddz. Wołomin w Społecznym Ko-
mitecie Budowy Pomnika Poległym W Katastro-
fi e Smoleńskiej. Po blisko trzyletniej obecności 
w Społecznym Komitecie wołomińskiego oddzia-
łu Solidarności, nagle kiedy unikająca od decyzji 
wydania zgody na budowę pomnika – władza 
samorządowa wywodząca się z PiS przyparta do 
muru na ostatniej Komisji Gospodarki dostaje 
wsparcie NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wołomin w ni-
czym nie uzasadnionej ucieczce z Komitetu przy-
pieczętowaną stosownym pismem podpisanym 
przez przewodniczącego pana Józefa Radzio. Nie 
będę komentował treści pisma by Czytelnicy sami 
mogli go ocenić, a także czas i okoliczności jego 
ukazania się. Zrobiono bardzo dużo złego by plan 
Społecznego Komitetu się nie powiódł, dziwić 
może tylko jedno że robi to organizacja noszą

ca w nazwie SOLIDARNOŚĆ, a posługująca 
się w piśmie tymi oto słowami: „Zawsze byli-
śmy przygotowani wesprzeć w każdy dostępny 
nam sposób budowę pomnika Poległych Ofi ar 
Katastrofy Smoleńskiej, lecz nie możemy biernie 
przyglądać się temu jak logo Związku Solidarność 
(statutowo zastrzeżone) wykorzystywane jest do 
partykularnych potrzeb osób nakierowanych na 
inne cele”. Należy zadać podstawowe pytanie – 
czy treść tego jakże stworzonego pod konkretne 
zlecenie listu była konsultowana z wszystkimi 

członkami Związku NSZZ Solidarność? Jak wiem 
z rozmów z niektórymi z nich – list tworzony był 
w gronie kilku osób.  Dla mnie człowieka od po-
czątku związanego z NSZZ SOLIDARNOŚĆ treść 
jakby znana a i styl owszem ale z czasów PRL. 
A już aluzja o używaniu skanów podpisów czy 
loga związku – to forma pomówienia, niegodna 
członka Solidarności. To że wbito nóż w plecy 
w zaawansowane prace Społecznego Komitetu 
stało się faktem a związek zawodowy staje się na-
rzędziem partyjnym w dezorganizacji tak patrio-
tycznego przedsięwzięcia lokalnych społeczności. 
Można tylko żałować naszej trzyletniej pracy, 
głównie w zdumiewającym postępowaniu – lo-
kalnych władz Prawa i Sprawiedliwości. Mimo 
wszystko mamy nadzieję że fałszywe partyjniac-
two przegra a pomnik wcześniej czy później po-
wstanie wolą dobrych ludzi nie intrygantów. Tu 
też można a nawet należy odwołać się do histo-
rii „Solidarności”, którą komuna w dużym stop-
niu sprytnie zawłaszczyła i skierowała niejako 
w przeciwnym kierunku fundując nam wszyst-
kim oszukańczą kwadraturę „okrągłego stołu”. 
A już łudziłem się nadzieją, że w „S” pozostali 
ludzie twardzi siłą swoich poprzedników – nieste-
ty myliłem się. Niektórzy dla tzw. „poprawności 
politycznej” i osobistej kariery zapomnieli słowa 
Solidarność
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Ocalić od... przekręceniaOcalić od... przekręcenia
Obchodziliśmy kolejną rocznicę wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyj-
nych na terenie Polski w Oświęcimiu i Brzezince.

Od wielu lat pomimo licznych pro-
testów Polaków w Polsce i na całym 
świecie powracają, ze wzmożoną 
siłą, twierdzenia zachodniej prasy 
o „polskich obozach koncentracyj-
nych”. Twierdzenia te w sposób 
oczywisty zakłamują tragiczną hi-
storię II wojny światowej. Wpisują 
się również w od lat powtarzane 
nieprawdy, że obóz ten jest wyłącz-
nie miejscem Holokaustu Żydów, 
w dalszej kolejności zagłady Ro-
mów, Rosjan i od niedawna również 
martyrologii homoseksualistów, 
jako wydzielonej grupy poddawanej 
represjom. Jeśli w ogóle wspomina 
się o mordowaniu Polaków, to pol-
skie ofi ary są wrzucane do wspól-
nego kotła, określanego terminem 
„inne narodowości”.

Podczas zbliżających się tegorocz-
nych obchodów tej smutnej roczni-
cy tylko nieliczni (na ogół właśnie 
Polacy) przypominają fakty, że Au-
schwitz został założony dla Pola-
ków i przez długie miesiące to oni 
byli głównymi więźniami, że ży-
dowski Holokaust był straszny, ale 
przyszedł później.

W ubiegłym roku 28 stycznia 2013 
w Toronto Star na pierwszej stronie 
znalazła się informacja pod tytułem 
„Holokaust Remembered” z infor-
macją, że poprzedniego dnia byli 
więźniowie przybyli do Auschwitz 
w kolejną 68 rocznicę jego wyzwo-
lenia. I to była cała informacja na 
ten temat. Na jednym z 2 zamiesz-
czonych zdjęć w grupie byłych 
więźniów znalazła się moja mama. 
Pokazując tą informację i zdjęcia 
moim znajomym, nie Polakom, 
w większości ich komentarz był: 
„Nie wiedziałem, że twoja mama 
jest Żydówką”. Dopiero po moich 
dość obszernych wyjaśnieniach ich 
zrozumienie czemu służyły obozy 
koncentracyjne rozjaśniało ich po-
glądy na ten temat.

Trzy lata temu, na zaprosze-
nie organizatorów, znalazłem się 
jako osoba towarzysząca mamie 
w Oświęcimiu na obchodach tej 
smutnej rocznicy. Uważam, że mam 
obowiązek stać po stronie prawdy 
o tych smutnych czasach.

Moja mama, Jadwiga Bogucka 
(numer 86356) i babcia Marian-
na Regulska (numer 86355) trafi ły 
do Brzezinki (zwanej później Au-

schwitz II) w pierwszych dniach 
Powstania Warszawskiego i szczę-
śliwie doczekały wyzwolenia obozu 
27 stycznia 1945 roku. Mama miała 
wtedy 18 lat.

Zdziwiło mnie wtedy, że na tą 
uroczystość, z tych którzy przeżyli, 
przyjechali w zasadzie tylko Polacy 
i kilku Ukraińców. Nie było innych 
ocalonych.

Twierdzenia o „polskich obozach 
koncentracyjnych” nie tylko prze-
czą faktom. Obrażają również ży-
ciorysy Polaków, szczególnie więź-
niów i naszą pamięć, w tym pamięć 
o dobrowolnym więźniu Auschwitz 
- Witoldzie Pileckim. Z okazji rocz-
nicy wyzwolenia obozu nie można 
pominąć szczególnej i niebezpiecz-
nej misji bohaterskiego rotmistrza.

Obóz koncentracyjny w Oświęci-
miu to jedna z największych euro-
pejskich nekropolii i jedna z… naj-
częściej odwiedzanych tragicznych 
pamiątek po II wojnie światowej. 
Poniemiecka fabryka śmierci jest 
dzisiaj atrakcją turystyczną - pa-
radoksalnie wyjątkowo ciekawą 
atrakcją, do której przyciąga śmierć 
i jej zła sława. Mimo iż dzisiaj do 
Oświęcimia przyjeżdżają tłumy 
turystów, nierzadko nie rozumieją-
cych obozowego przesłania, histo-
ria KL Auschwitz to zdumiewająca 
opowieść - o bestialstwie, ekstermi-
nacji, ale i męczeństwie i bohater-
stwie więźniów.

Metody uśmiercania więźniów 
w Auschwitz stały się słynne na ca-
łym świecie za sprawą Międzyna-
rodowego Trybunału Wojskowego 
w Norymberdze, któremu udało się 
obnażyć bestialskie czyny niemiec-
kich żołnierzy. Niestety, i w tym wy-
padku dane jakie opublikowano nie 
były wystarczające. Mimo wszystko 
warto zauważyć, iż podczas rozpraw 
przed Trybunałem do głosu w cha-
rakterze świadków mogli dojść tak-
że Polacy, którzy bardzo obrazowo 
zilustrowali przebieg brunatnej oku-
pacji. To, co dzisiaj wydaje się być 
niewyobrażalnym barbarzyństwem, 
w drugowojennej smutnej codzien-
ności było czymś naturalnym. Wy-
roki bez procesu, egzekucje i szybka 
likwidacja przy jednoczesnym za-
tarciu śladów zbrodni - tak wyglą-
dała eksterminacyjna polityka Adol-
fa Hitlera prowadzona rękami jego 
służalczych podwładnych. Jak już 

wspomniałem, Auschwitz to wielki 
cmentarz, który przeraża ogromem 
zbrodni, ukazując okrucieństwo 
oprawców decydujących o życiu 
i śmierci niewinnych więźniów nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego.

Dokładna ilość osób poległych 
w Oświęcimiu-Brzezince do dziś 
nie jest dokładnie ustalona. Szacu-
je się, że w komorach gazowych 
uśmiercano nawet do 8000 więź-
niów na dobę.

W przeddzień wyzwolenia obozu 
przez 60 Armię I Frontu Ukraiń-
skiego, co nastąpiło 27 stycznia, 
w obozie palono akta dokumen-
tujące zbrodnie oraz wysadzano 
w powietrze krematoria II, III i V. 
W sumie wyzwolonych zostało 
7,5 tys. więźniów, których Niem-
cy planowali zgładzić. Nie udało 
się im to z powodu braku czasu. 
Podobnie jak nie powiodła się pró-
ba zatarcia wszystkich śladów po 
okrutnych zbrodniach. Na miejscu 
Sowieci odnaleźli masowe groby, 
nieudolnie maskowane przez ucie-
kających Niemców. Pozostałości 
po maszynie eksterminacyjnej tak-
że nie zniknęły, stając się znaczą-
cym dowodem bestialskiej okupacji 
Polski przez naród niemiecki. Po 
wojnie, aby udokumentować ogrom 
zbrodni Niemców na terenie obo-
zu Auschwitz-Birkenau utworzono 
muzeum. Stało się ono symbolem 
męczeństwa wielonarodowej spo-
łeczności, tępionej bezmyślnie 
przez oprawców uzurpujących sobie 
do tegobprawo z powodu rzekome-
go aryjskiego pochodzenia. Łączna 
liczba ich ofi ar nie jest znana, ale 
szacuje się ją na 4 miliony ludzi.

Piszę o tym również z tego powo-
du, że do dzisiaj na świecie mają 
miejsce podobne wydarzenia. Na 
pewno nie na tak wielką skalę jak 
w II wojnie światowej ale równie 
tragiczne. Nie zapominajmy o tym 
co się stało. Jeśli w tym roku zno-
wu będzie w prasie „przeinaczana” 
historia Oświęcimia-Auschwitz, 
tłumaczmy to naszym kanadyjskim 
przyjaciołom. A jeśli zobaczymy 
tego typu informacje w prasie, usły-
szymy w telewizji - miejmy odwagę 
zaprotestować, napisać list, zadzwo-
nić do ich autorów!

Andrzej Bogucki, Kanada

Autor ze swoją mamą w Oświęcimiu

Jadwiga Bogucka trzyma swoje zdjęcie 
zrobione trzy dni przed wywiezieniem do 
Oświęcimia

Temat pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
w Wołominie powrócił, Komisja Gospodarcza Rady 
Miasta Wołomin 28 stycznia tym razem zaakcepto-
wała ponownie złożony przez Ryszarda Walczaka 
wniosek o zezwolenie na lokalizację w/w pomnika 
przed Sądem Rejonowym w Wołominie.

Dla Przypomnienia w październi-
ku ubiegłego roku z braku poparcia 
Radnych PiS Komisja Gospodarcza 
odrzuciła moją prośbę dotyczącą bu-
dowy w/w pomnika, więc ponownie 
27 stycznia 2014 r. złożyłem pod 
obrady Komisji Gospodarczej proś-
bę z konkretną propozycją projek-
tu pomnika Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego który pragniemy po-
sadowić przed Sądem Rejonowym 
w Wołominie na gruncie Urzędu 
Miasta z załącznikiem do złożone-
go przez zemnie wniosku 11 sierp-
nia 2011 r. Poprzednia propozycja 
popiersia  Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego została zrealizowana 
na terenie Diecezjalnym nie opodal 
Kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej 
w Osowie. Obecnie opracowana kon-
cepcja przedstawia popiersie Pana 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
z pełnymi ramionami o wysoko-
ści około 65 cm, szerokości 60 cm 
a głębokości około 40 cm, z bar-
dziej realistyczną twarzą. Popiersie 
to zamierzamy posadowić na cokole 
granitowym o wysokości około 1,70 
m szerokości górnej 60 cm i dolnej 
około 80 cm, grubości niezmiennej 
40 cm. Na postumencie granitowym 
proponujemy wykucie napisu o tre-
ści:

Lech Kaczyński Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zginął tragicznie 

wraz z 95 ofi arami pod Smoleńskiem 
w drodze do Katynia 10 Kwietnia 
2010 r. Będąc Ministrem Sprawie-
dliwości w 2001 r. dokonał otwarcia 
Sądu Rejonowego w Wołominie.

Propozycja moja została ponow-
nie 28 stycznia 2014 r. poddana pod 
głosowanie na posiedzeniu Komi-
sji Gospodarczej i zyskała aproba-
tę większości członków Komisji, 
co umożliwia dalsze procedowanie 
i głosowanie nad złożonym przez ze-
mnie wnioskiem na foru Rady Miasta 
Wołomin.

Po ponad dwa i pół roku upomina-
nia się o prawo do upamiętnienia Po-
mnikiem Ofi ar Tragedii Narodowej 
pod Smoleńskiem i Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego oraz znoszenia 
z tego tytułu szyderstw, lekceważe-
nia i oszczerstw również ze strony 
radnych PiS, udało się doprowa-
dzić do formalnego procedowania 
nad moim wnioskiem o przyznania 
pod umiejscowienie pomnika Nie-
podległościowego Prezydenta zale-
dwie 6 m2 gruntu przy przejściu od 
Urzędu Miasta do Sądu Rejonowego 
w Wołominie który osobiście otwie-
rał w 2001 r.

Liczę na dalsze procedowanie nad 
moim wnioskiem i zapewniam że 
na obecne popiersie zaproponowane 
Radzie nie zbieram żadnych środ-
ków do puki nie uzyskam przyznania 
przez Samorząd Wołomiński loka-
lizacji pod w/w pomnik co uważam 
za wątpliwe ze względu na celowo 
wywoływany szum medialny niesłu-
żący nikomu a tym bardziej godne-
mu upamiętnieniu Pana Prezydenta 
i i wszystkich ofi ar tragedii Narodo-
wej pod Smoleńskiem.

Proszę mi wierzyć że ze strony 
obecnych władz Samorządowych 
Wołomina dotychczas na upamięt-
nienie gdziekolwiek ofi ar Smoleń-
skich nie otrzymałem ani grosza i nie 
zamierzam z takich środków korzy-
stać.  

Pragnę Państwu również zaprezen-
tować wykonane obecnie w gipsie 
popiersie Pani Anny Walentynowicz 
( Anny Solidarność) które pragniemy 
posadowić w najgodniejszych miej-
scach w Kraju i po za jego granicami.

Pomnik prezydenta Pomnik prezydenta 
w Wołominie?w Wołominie?

Ryszard Walczak
Inicjator upamiętnienia 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i Ofi ar Narodowej Tragedii 

pod Smoleńskiem
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KONCERT DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU 

„LIBERAMENTE”„LIBERAMENTE”
Z GRODNA NA BIAŁORUSI 

W BAZYLICE ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOBYŁCE
Na zaproszenie Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Kobyłce, oraz  Fundacji „Kresy w Potrzebie- Polacy Polakom”, przyjechał do 
Kobyłki dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny „Liberamente”.

Zespół tworzą młodzi Polacy 
mieszkający w Grodnie na Biało-
rusi. Animatorką zespołu jest mgr 
Wioletta Kowalczuk, a repertuar 
muzyczny wybiera i niezwykle sta-
rannie opracowuje mgr Natalia Łoj-
ko.

Dzięki krótkiemu wprowadzeniu 
mogliśmy zwięźle poznać losy Po-
laków na Kresach wschodnich i ich 
niezłomną walkę o przetrwanie Pol-
ski i Polskości przez pokolenia.

W naszej świątyni młodzież 
z Białorusi zaśpiewała przepiękne 
polskie kolędy. I chociaż wszyscy 
dobrze znamy: „Mizerną cichą”, 
„Przybieżeli do Betlejem” czy „Gdy 
śliczna Panna”, to mogliśmy od-
kryć piękno tych pieśni na nowo. 
Wielu z nas uświadomiło sobie, 
że Święta Bożego Narodzenia to 
nie choinka i prezenty, lecz to, 
że Jezus Bóg Prawdziwy jako 
Dziecię przyszedł na świat, by nas 
zbawić. Wzruszenie było widać na 
twarzach słuchających, także na-
szego Księdza Dziekana. Dzieci 
i młodzież z Grodna poruszyły 
w naszych sercach brzmienie i nuty 
polskości, która łączy nas z Polaka-
mi żyjącymi na Kresach.

Na koniec koncertu młodziutka so-
listka z „Liberamente” przepięknie 
zaśpiewała „Powrócisz tu” i „Pol-
skie kwiaty”.

Bardzo cieszy fakt, że mimo du-
żego mrozu kościół Świętej Trójcy 
był pełen ludzi. Bardzo chcemy, 
aby „Liberamente” zaśpiewało nam 
jeszcze nie jeden i aby jeszcze nie 
jeden raz zabrzmiał język ojczysty 
wypowiedziany i wyśpiewany w tak 
piękny sposób. 

Tego zespołu nie byłoby, gdyby 
nie zaangażowanie i pełna determi-
nacja Wioli Kowalczuk. Jeśli chce-
my zrozumieć realną rzeczywistość 
na Białorusi to powinniśmy Ją bliżej 
poznać.

W latach 1997-2012 pracowała 
w Szkole Polskiej w Grodnie, 
w tym od kwietnia 2002 do 25 

sierpnia 2012 jako wicedyrektor d/s 
wychowawczych. W sierpniu 2012 
została zwolniona ze Szkoły za 
„POLSKĄ DZIAŁALNOŚĆ I PO-
WRÓCENIE SZKOŁY KU POL-
SKOŚCI”. Została wyrzucona... 
na bruk, nie znalazła się ani jedna 
godzina dydaktyczna w Jej szkole. 
Została pozostawiona losowi i sa-
mej sobie, nie bacząc na nawiązane 
kontakty i znajomości z wieloma 
szkołami i organizacjami w Polsce. 

Od 01 września 2012 przygarnęli 
Wiolę pod swoje skrzydło ojco-
wie-redemptoryści, parafi a których 
jest obok szkoły i z którymi przez 
wszystkie lata współpracowała (co 
nie podobało się władzom miasta ). 
Przy parafi i prowadzi język polski 
oraz lekcje z historii, kultury i tra-
dycji polskiej dla dzieci, osób do-
rosłych oraz dzieci-inwalidów i ich 
rodziców. Stara się zintegrować te 
wszystkie środowiska, organizując 
wspólne spotkania opłatkowe, za-
kończenia roku, wspólne wyjazdy 
do Opery i Filharmonii Podlaskiej 
na „Straszny Dwór” Moniuszki, 
„Upiór w operze”, a tak samo do 
Warszawy na zaproszenie Cezare-
go Jurkiewicza (Fundacja „Kresy 
w Potrzebie-Polacy Polakom”) na 
wycieczki historyczno-poznawcze 
„Poznajmy miejsca historyczne...”  
Wiola przygotowuję w parafi i opra-
wę uroczystych Mszy św. z okazji 
3 Maja i 11 Listopada, organizuję 
koncerty i różnego rodzaju imprezy 
kulturalne. 

Zespół „Liberamente” (w tłuma-
czeniu z włoskiego – „otwarcie, 
szczerze, swobodnie”) został zało-
żony we wrześniu 2012 roku przy 
parafi i Najświętszego Odkupiciela 
w Grodnie. Ponieważ część dziew-
czyn ze Szkoły Polskiej jest pa-
rafi ankami, zaproponowała, żeby 
zaczęły przychodzić do Kościoła 
na próby. W skład zespołu wcho-
dzą dwaj chłopcy, oraz dziewczęta 
w wieku od 10 do 16 lat. Są to 
uczniowie szkół średnich, działa-

jących na terenie parafi i. Śpiewają 
TYLKO w języku polskim. W li-
stopadzie 2013 roku w studium na-
graniowym Janusza Fidziukiewicza 
w Supraślu nagrali swoją pierwszą 
płytę „Miejcie nadzieję…”.

Jest jeszcze jedna bardzo waż-
na działalność Wioli z Grodna. 
Ta drobna z wyglądu kobieta, ma 
ogromną siłę wewnętrzną. Kiedy 
do Proboszcza zwróciła się mama 
z prośbą nauki Jej dziecka na wózku 
języka polskiego Wiola przyjęła to 
wyzwanie. Dziś jest to grupka – 9 
dzieci-inwalidów, ich rodziców, 
oraz uczęszcza na Wioli zajęcia oso-
biście Pani dyrektor Grodzieńskie-
go Hospicjum Dziecięcego. Dzie-
ci (raczej młodzież) jest w wieku 
14-20 lat, kilka na wózkach, kilka 
źle chodzących, kilka źle mówią-
cych, upośledzeni, ale w sumie – to 
bardzo fajni i silni ludzie (jak dzieci 
tak i rodzice). W 2012 roku te dzieci 
brały bierny udział w zajęciach, na-
tomiast od września 2013 starają się 
czytać, recytowały wiersze na opłat-
kowym spotkaniu. Dla Wioli to jest 
wyzwanie, praca i chęć, czym tylko 
może Im służyć w nauczaniu języka 
polskiego. Cieszy również ten fakt, 
że kilka z Nich jest z rodzin prawo-
sławnych, a chcą uczyć się języka 
polskiego. Jedna dziewczynka na 
wózku wspólnie z rodzicami wyjeż-
dżała z Wiolą do Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej na „Straszny Dwór” 
oraz „Upiór w operze”. 

Zadałem Wioli Kowalczuk pyta-
nie „Jak można dzieciom niepełno-
sprawnym pomóc?”

„Oni nigdy nie przyznają się do 
tego, że Im coś trzeba albo w czymś 
trzeba pomóc. Raczej od Nich moż-
na uczyć się i uczę się po każdym 
spotkaniu  chęci do życia, wytrwa-
łości , siły, optymizmu do życia...” 
Wioletta  Kowalczuk.

„Powrócisz tu, gdzie nadwiślański 
brzeg....” wracajcie, już czekamy!

Bogdan Grzenkowicz
przewodniczący Klubu Gazety Polskiej

w Kobyłce
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Okiem PATRIIOkiem PATRII
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Wymiar Sprawiedliwości
bywa też nie sprawiedliwym
Jestem mieszkańcem Ząbek i jednocześnie Ojcem wychowującym 
samotnie czwórkę dzieci wystąpiłem do prokuratury z wnioskiem 
o  wyegzekwowanie należności od matki niepłacącej zasądzonych 
alimentów, w początkowym toku postępowania Prokuratura zapro-
ponowała pozwanej dobrowolne poddanie się karze.

Kobieta wyraziła zgodę na karę czterech 
miesięcy pozbawienia wolności na dwa lata 
w zawieszeniu i rozpoczęcie spłacenia zasą-
dzonych należności na rzecz czwórki dzieci. 
W trakcie tego postępowania ten sam proku-
rator z niezrozumiałych mi powodów umorzył 
toczące się postępowanie a Sąd podtrzymał tą 
decyzję.

Wymiar Sprawiedliwości dwukrotnie 
w podobnym stylu powtórzył tok swojego po-
stępowania zapominając o potrzebach dzieci 
i ciężarze obowiązków zrzuconych na barki 
Ojca. A co z obowiązkami i odpowiedzialno-
ścią Matki, czyżby była objęta immunitetem 
bezkarności, trudno sobie wyobrazić w tej sa-
mej sytuacji któregoś z ojców nie płacącego 
alimentów, przecież tak wielu za ten sam czyn 
trafi ło i trafi a do więzienia. W tym momencie 
nasuwa się pytanie, ilu mężczyzn w przeciągu 
roku decyzją Wymiaru Sprawiedliwości ska-
zywanych jest za uchylanie się od obowiązku 
rodzicielskiego w imię tej samej troski o dzie-
ci i przestrzeganie prawa a ile kobiet?

Ta dysproporcja niesprawiedliwości prze-
kłada się również na stosunek administracji 
publicznej do Ojców samotnie wychowują-
cych dzieci, którzy pod nadzorem jednostek 

samorządowych i opiekuńczych poddawani 
są koniecznością konsultacji psychologicz-
no – terapeutycznych pod rygorem odebra-
nia dzieci i umieszczenia ich w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Działania takie 
tylko w skrajnych przypadkach stosowane są 
wobec Kobiet, co sprawia poczucie wielkiej 
niesprawiedliwości nie tylko w śród ojców sa-
motnie wychowujących dzieci, ale też wytwa-
rza traumę w samych dzieciach lękających się 
utraty domu rodzinnego i rozłąki z rodzicem 
ponoszącym trud wychowawczy, jak również 
z rodzeństwem.

Andrzej Rogowski

SPRZEDAM DZIAŁKĘSPRZEDAM DZIAŁKĘ
Ząbki, ul. Kosynierów 500 m2

Z udziałem w drodze pod zabudowę wielorodzinną, 
jednorodzinną i szeregową.

TEL: 690-312-293TEL: 690-312-293



11

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 1 (30) 2014

REKLAMA

REKLAMA

§
Aktualnie o samochodach

Przez krótki czas, prawdopodobnie 
do końca lutego obowiązują korzystne 
dla podatnika przepisy dotyczące za-
kupu samochodów. Od 1 stycznia 2014 
możemy odliczyć cały VAT od zakupu 
bądź leasingu lub najmu:

• samochodów ciężarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej (DMC)  PO-
WYŻEJ 3,5 T 

• samochodów o DMC poniżej 3,5 T 
jeżeli:

– mają jeden rząd siedzeń, który jest 
oddzielony od przestrzeni ładunkowej 
stałą przegrodą i mający wpis w dowo-
dzie typ pojazdu – wielozadaniowy lub 
VAN

– mają więcej niż jeden rząd siedzeń 
jeżeli przestrzeń ładunkowa oddzielona 
„kratą” jest dłuższa niż 50%długości 
samochodu, którą liczy się od początku 
przedniej szyby do końca przestrzeni 
ładunkowej.

– Mają otwartą część ładunkową (pic-
k-up, wywrotka)

– Mają konstrukcyjnie oddzielną kabi-
nę kierowcy od części służącej do prze-
wozu ładunków 

Dla tych czterech kategorii przepisy 
nakazują wykonanie badania technicz-
nego, posiadania stosownego zaświad-
czenia oraz wpisu w dowodzie rejestra-
cyjnym.

Jeżeli w stosunku do tych pojazdów 
podatnik wprowadzi później modyfi ka-
cje powodujące, że auto nie spełnia wy-
magań określonych powyżej – istnieje 
obowiązek skorygowania VAT za okres 
w którym dokonano odliczenia (nawet 
5 lat wstecz!!!)

– bez kratki spełniających kryterium 
ładowności: 1 osoba – 425 kg, 2 oso-
by 493 kg, 3 lub więcej osób -500 kg. 
W tym przypadku nie ma obowiąz-
ku dokonywania żadnych dodatko-
wych badań. Wymagane jest tylko aby 

w dowodzie 
rejestracyjnym 
był wpis doty-
czący ładow-
ności i liczby 
miejsc. Jeżeli 
go nie ma – 
traktujemy jak 
osobowy.

– Przeznaczo-
nych do prze-
wozu 10 i więcej osób

– Pojazdy specjalne – w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym – o ile 
wynika to z wydanych dokumentów

Pozostaje nadal prawo do odliczenia 
VAT od usług (serwis myjnie, przeglądy 
itp.) oraz części zamiennych w pełnym 
zakresie. Odliczenie VAT od paliwa jest 
nadal niemożliwe w przypadku samo-
chodów innych niż wymienione powy-
żej. Proponowany zapis przejściowy do 
nowelizacji ustawy, która będzie miała 
miejsce prawdopodobnie w lutym tego 
roku mówi, że podatnik zachowa prawo 
do pełnego odliczenia VAT po zmianie 
ustawy o ile zawarł umowę zakupu lub 
leasingu przed jej wejściem w życie 
i dostawa samochodu też miała miejsce 
przed tą datą. Jeżeli zatem podatnik pla-
nuje zakup takiego samochodu lub za-
warcie umowy leasingu musi pamiętać 
aby dealer lub fi rma leasingowa zdążyła 
z dostawą przed nowelizacją. W innym 
przypadku cała operacja zakupu nie 
przyniesie oczekiwanych korzyści po-
datkowych.

stan prawny na dzień 22.01.2014 r.

Piotr Kościańczuk
członek Zarządu

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, ul. Kościuszki 43

Wołomin, ul. Przejazd 3/5

Gra ministra kulturyGra ministra kultury

Andrzej Dubiel
menedżer kultury
rzecznik prasowy 

Prawicy Rzeczypospolitej

W co gra minister Zdrojewski? Od początku sprawo-
wania władzy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego raczej stronił od wspierania cywiliza-
cji chrześcijańskiej i nagle totalna zmiana. Politycy 
sprawujące władzy boja się porażki w następnych 
wyborach, podejmują kroki, które mają szanse zni-
welować ich nieuchronną porażkę.

Nieubłaganie zbliża się inten-
sywny czas wyborczy. Mimo, 
iż ofi cjalnie jeszcze nie ma kampa-
nii, zauważyć możemy dość wy-
raźne posunięcia spolaryzowane na 
konkretny elektorat. Zdecydowa-
nie przoduje w tym aspekcie obóz 
rządzący, zwłaszcza dominująca 
w koalicji PO-PSL Platforma Oby-
watelska. Nie wiem jakimi motywa-
mi kierują się stratedzy, specjaliści 
od pr, a także politycy PO. Może 
jest to pragnienie przejścia do hi-
storii jako pierwsze ugrupowanie 
sprawujące władze w Polsce przez 
trzy kolejne kadencje, może jest to 
ogromne przywiązanie do subwen-
cji z budżetu Państwa? Na pewno 
nie jest to pragnienie wypływające 
z troski o ochronę dziedzictwa 
chrześcijańskiego, które jest funda-
mentem cywilizacji Europejskiej, 
jest fundamentem Polski. „W kul-
turze i sztuce toczy się gra o przy-
szłość kościoła i świata” – powie-
dział Jan Paweł II i obecnie bardzo 
mocno doświadczamy tej właśnie 
walki na płaszczyźnie kultury, która 
jest właściwym sposobem istnienia 
każdego człowieka, każdego naro-
du. W ostatnim czasie głośno zrobi-
ło się „wielkim błędzie” jaki zrobił 
minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego przyznając 6 mln zł dotacji 
na muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. Niemalże wszystkie 
środowiska lewicowe zaatakowały 
ministra  Bogdana Zdrojewskiego. 
Oczywiście czołowi pseudopatrio-
ci lewicy zaatakowali jednocześnie 
Kościół w Polsce wyrażając opinie, 
iż hamuje rozwój Polski, a dodatko-
wo zmusza władze do tego rodzaju 
posunięć jak dotacja Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Co więcej SLD złożył zawiado-

mienie do prokuratora generalnego 
Andrzeja Seremeta, a Twój Ruch 
zapowiadało złożenie zawiadomie-
nia do CBA i prokuratury informu-
jąc o możliwości popełnienia prze-
stępstwa. Lewicowe ugrupowania 
prześcigały się w konferencjach, 
komentarzach, atakując czymkol-
wiek co przyszło im do głowy. Mi-
nister Zdrojewski jest jednym z kil-
ku ministrów rządów Tuska, który 
sprawuje urząd od 2007 roku, czyli 
od momentu przejęcia władzy przez 
PO. Do momentu udzielenia ww do-
tacji żadne ugrupowanie, poza Pra-
wicą Rzeczypospolitej, nie żądało 
publicznie dymisji Bogdana Zdro-
jewskiego. Od kilku dni słychać 
wołania lewicowych partii domaga-
jących się dymisji ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Niemal-
że po siedmiu latach urzędowania 
nagle lewica mówi Zdrojewskiemu 
głośne NIE?! Dlaczego?

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pod kierow-
nictwem Bogdana Zdrojewskiego 
od samego początku powoli, sys-
tematycznie prowadziło politykę 
destrukcyjną wobec kultury naro-
dowej i europejskiej, wobec cywi-
lizacji chrześcijańskiej. Warto tu 
wspomnieć chociażby o odbywają-
cym się w 2011 roku w Wrocławiu 
Kongresie Europejskiej Kultury, 
który mógł być iskrą pobudzająca 
i przypominającą Europie, iż fun-
damentem jej dziedzictwa jest 
chrześcijaństwo. Niestety stało się 
inaczej, albowiem wśród zaproszo-
nych gości, prelegentów byli tylko 
i wyłącznie osoby, które tak jak rzą-

dzący naszym krajem są w zdecydo-
wanej kontrze do cywilizacji życia, 
cywilizacji chrześcijańskiej. 

Ostatnie wydarzenia, które miały 
w Teatrze Starym w Krakowie także 
potwierdzają tezę, iż do momentu 
przyznania dotacji na budowę mu-
zeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego lewica nie mogła mieć 
zastrzeżeń do pracy Zdrojewskie-
go, wręcz przeciwnie miała w nim 
swego wiernego orędownika. Skąd 
nagle taka zmiana? W moim prze-
konaniu przyczyną zmiany polityki 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na pro-chrześcijańską 
jest właśnie wspomniany na wstępie 
okres wyborczy. Sondaże wyraźnie 
pokazują kto wygra następne wy-
bory. Wyborcy mają już dość rzą-
dów PO, mają także dość osłabiania 
polskiej kultury poprzez właśnie 
antychrześcijańskiej działania, czy 
usuwanie takich lektur jak „Pan Ta-
deusz” ze szkół itd. W co więc gra 
minister Zdrojewski? Jest jednym 
z najbardziej oddanych współpra-
cowników premiera Tuska. Dlatego 
też zapewne dostał rozkaz, iż po-
trzeba powalczyć o elektorat kon-
serwatywno-chrześcijański, dlatego 
ta tak kująca w oczy lewicę dotacja 
na muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. Dotacja o kilka lat 
spóźniona, ale jak najbardziej słusz-
na, konieczna, niezbędna! Jestem 
jednak przekonany, iż wyborcy nie 
ulegną już zauroczeniu PO i w na-
stępnych wyborach powiedzą zde-
cydowane NIE premierowi Tuskowi 
i jego drużynie.
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