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Kazimierz Andrzej Zych

Narodowa walka w obronie życia poczętegoNarodowa walka w obronie życia poczętego
Dyrektor Szpitala Położniczego im. Świętej Rodziny, profesor dr hab. n. med. Bogdan Chazan za to, że odmó-
wił pacjentce zabicia jej dziecka, powołując się na sumienie i obronę życia, wciąż jest szykanowany. Państwo 
użyło wszelkich sposobów by dowieść winę lekarzowi a niektórzy skrajnie lewaccy politycy najchętniej wi-
dzięli by profesora w celi więziennej. 

W tej jakże oczywistej sprawie 
obrony życia każdego poczętego 
dziecka, obecnie sprawująca władzę 
PO bardzo szybko zareagowała na 
doniesienia środowisk feministycz-
nych i proaborcyjnych. Pod Szpitalem 
im. Świętej Rodziny w Warszawie 
odbyła się manifestacja solidarności 
z prof. Chazanem. Wiele osób bul-
wersuje nabierająca tempa medialna 
nagonka wymierzona przeciwko le-
karzowi. Jego konsekwentna decyzja 
rozwścieczyła środowiska lewicowe 
i proaborcyjne. Z drugiej strony coraz 
więcej osób przyłącza się do sponta-
nicznych inicjatyw w obronie lekarza. 
Radni Powiatu Wołomińskiego podję-
li uchwałę solidaryzującą się z dzia-
łaniami profesora Bogdana Chazana. 
Należy mieć nadzieję, że w ślady 
uchwały radnych z Powiatu Wołomiń-
skiego pójdą inne samorządy w Pol-
sce. Obrona życia poczętego to walka 
o tożsamość naszego Narodu. Należy 
przypomnieć niedawną wypowiedz 
byłego prezes Trybunału Konstytu-
cyjnego prof. Andrzeja Zolla:

„Prof. Bogdan Chazan miał pełne 
prawo odmówić przeprowadzenia 
aborcji” – stwierdził w rozmowie 
z „Rzeczpospolitą” b. rzecznik praw 
obywatelskich i b. przewodniczący 
Trybunału Konstytucyjnego, prawnik 
prof. Andrzej Zoll.

Prof. Zoll stwierdza, że jako katolik, 
gdyby był lekarzem, zapewne pod-
pisałby Deklarację Wiary Lekarzy, 
która zainicjowała lekarka, dr Wanda 
Półtawska, wieloletnia przyjaciółka 
Jana Pawła II.

– Lekarz na pewno musi ratować 
ludzkie życie i zdrowie, bo do tego 
jest powołany. Ale czy przepisywanie 
środków antykoncepcyjnych jest ra-
towaniem życia? – pyta prawnik. Jak 
dodaje, deklaracja została w pewnym 
stopniu sprowokowana przez stano-
wisko Komitetu Bioetycznego PAN, 
„który uznał, że na klauzulę sumienia 
mogą powoływać się tylko te zawo-

dy, które mają ją zagwarantowaną 
w ustawie i tylko w tych ustawowych 
granicach”. – Czyli, że nie może się 
na nią powołać farmaceuta, a lekarz 
może tylko w ograniczonym stopniu. 
To jest absolutnie nie do przyjęcia! – 
podkreśla prof. Zoll.

 
Uchwała Nr /2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2014r.

Stanowisko Rady Powiatu 
Wołomińskiego w sprawie obrony 

życia dzieci nienarodzonych 

§ 1
1.  Rada Powiatu Wołomińskiego wy-

raża uznanie dla lekarzy, którzy 
stają w obronie życia dzieci niena-
rodzonych oraz korzystają z prawa 
do powstrzymania się od wykony-
wania świadczeń medycznych nie-
zgodnych z ich sumieniem. 

2.  Rada Powiatu Wołomińskiego 
w sposób szczególny wyraża uzna-
nie dr n. med. Wandzie Półtaw-
skiej, inicjatorce podpisania przez 
lekarzy, którzy chcą się kierować 
w swojej pracy sumieniem „Dekla-
racji Wiary” oraz dyrektorowi Szpi-
tala Specjalistycznego im. Świętej 
Rodziny w Warszawie prof. dr hab. 
n. med. Bogdanowi Chazanowi za 
jego postawę w sprawie obrony ży-
cia dzieci nienarodzonych i zapew-
nienia prawa do korzystania przez 
lekarzy z wolności sumienia.

§ 2
Przekazanie uchwały:

1. Marszałkowi Sejmu RP;
2. Marszałkowi Senatu RP;
3. Prezesowi Rady Ministrów;
4. Ministrowi Zdrowia;
5. Prezydentowi M.ST. Warszawy;
6.  Przewodniczącemu Komisji Zdro-

wia w Sejmie RP;
7.  Przewodniczącemu Komisji Zdro-

wia w Senacie RP powierza się Sta-
roście Wołomińskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uzasadnienie
Rada Powiatu Wołomińskiego 

z uznaniem przyjmuje wszelkie ini-
cjatywy, które mają na celu ochronę 
życia, w szczególności ochronę życia 
dzieci.

Rada Powiatu Wołomińskiego uzna-
je za niegodne i nieludzkie zmuszanie 
lekarzy do przeprowadzania zabiegu 
aborcji wbrew ich woli i sumieniu 
bądź do wskazywania przez nich in-
nych lekarzy, którzy taki zabieg mają 
wykonać. Takie działanie to nic inne-
go jak łamanie sumień. Zaniepokoje-
nie budzi również nagonka medialna 
i polityczna skierowana w lekarzy, 
którzy pragną w swej pracy korzystać 
z podstawowych swobód obywatel-
skich, zwłaszcza z prawa do wolno-
ści sumienia i przekonań religijnych, 
które to prawa art. 53 Konstytucji RP 
zapewnia każdemu. 

Uchwała 
Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala 

Powiatowego w Wołominie – Samo-
dzielnego Zespołu Publicznych Za-
kładów Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 217 
z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomiń-
skiego uchwala, co następuje:

§ 1
W Statucie Szpitala Powiatowego 

w Wołominie – Samodzielnego Ze-
społu Publicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej nadanym uchwałą 
Nr XIX – 186/2012 Rady Powiatu 
Wołomińskiego w sprawie nadania 
Statutu Szpitala Powiatowego w Wo-
łominie - Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Opieki Zdrowot-
nej z dnia 27 czerwca 2012 r. dokonuje 
się zmiany § 6 Statutu poprzez doda-

nie ust. 5 w następującym brzmieniu: 
„Szpital Powiatowy w swojej działal-
ności kieruje się bezwzględnie zasadą 
ochrony życia ludzkiego.”. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

Uzasadnienie
Rada Powiatu Wołomińskiego stoi 

na stanowisku, że prawo do życia, 
w tym prawo do życia dzieci niena-
rodzonych jest prawem fundamen-
talnym. Zgodnie art. 38 Konstytucji 
RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną ochro-
nę życia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Szpi-
tal Powiatowy w Wołominie – Samo-
dzielny Zespół Publiczny Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, dla którego Po-
wiat Wołomiński jest organem pro-
wadzącym, powinien w swojej dzia-
łalności kierować się bezwzględnie 
zasadą ochrony życia ludzkiego.

Szanowny Panie Redaktorze
w załaczeniu przesyłam tekst. Dziękuję za list, za inicjatywę powstania tekstu, życzę powodzenia 

w dalszym wydawaniu gazety „Patria”.
Z poważaniem

Bogdan Chazan

Prof. Bogdan Chazan
Cieszę się, że Rada Powiatu Wołomińskiego uchwaliła, iż Szpital Powiatowy w Wołominie będzie 

w swojej działalności kierował się bezwzględnie zasadą ochrony ludzkiego życia. Wydaje się, że to całkowicie 
zrozumiałe i normalne. Szpital nie może być miejscem, gdzie można kogoś celowo pozbawiać życia. W ostat-
nich dniach okazało się jednak, że każdy szpital ma obowiązkowo zabijać ludzi przed ich urodzeniem. Nie 
można się z tym zgodzić. To, że prawo dopuszcza czasem aborcję nie oznacza, że każdy szpital jest zobowią-
zany zabijać dzieci bez względu na tradycję, opinie obecnych i przyszłych pacjentów. Cieszę się, że publiczny 
szpital w Wołominie nie będzie miał w oddziale ginekologii poddziału tanatologii. Bywa, że wykrywamy 
u dzieci podczas ciąży matki choroby czy nieprawidłowości rozwojowe. To nie są potworki, odpady albo śmie-
ci. To też ludzie, nasi bracia i siostry. Rodzicom tych dzieci potrzebne jest wsparcie, pomoc w wychowaniu 
a dzieciom pomoc medyczna.  

Radzie Powiatu składam gratulacje. Personelowi medycznemu życzę powodzenia i zadowolenia ze służe-
nia życiu, pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia.

Warszawa, 5 lipca 2014 r. 

REDAKCJA PATRII ZWRÓCIŁA SIĘ DO PROF. BOGDANA CHAZANA Z PROŚBĄ O KOMENTARZ 
DO POSTAWY RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Prof. Bogdan Chazan z Generałową Ewą Błasik.

Rada Powiatu Wołomińskiego

prof. Andrzej Zoll
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Mocne słowa o sytuacji w Polsce: 

Tuż przed rozbiorami Tuż przed rozbiorami 
na ratunek było już za późnona ratunek było już za późno
„Za błędy przodków największą cenę płaci zawsze młodzież. Za błędy, skorumpo-
wanie, cynizm i nihilizm dzisiejszych elit też najbardziej zapłaci polska młodzież. 
(...) Dlatego trzeba wymusić na elitach władzy przerwanie niszczenia naszego 
państwa” – pisze ks. Henryk Zieliński w najnowszym tygodniku „Idziemy”.

Ks. Henryk Zieliński nie szczędzi 
gorzkich słów opisując realną sytu-
ację naszego kraju: „Tuż przed roz-
biorami na ratunek było już za póź-
no. Ówczesne elity władzy były za 
bardzo skorumpowane i nierzadko 
wręcz gardziły Polską. Po trzecim 
rozbiorze Polski na wielu arystokra-
tycznych dworach, urządzono dla 
uczczenia tej integracji z wielkim 
imperium, tak huczne bale, jakich 
wcześniej Rzeczpospolita nie znała. 
Oczywiście, były też – w odróżnie-
niu od elit władzy – elity intelektu-
alne i patriotyczne, dostrzegające 
cały dramat sytuacji. Jedni chwy-
tali za broń, inni za sznur, aby za-
kończyć życie w rozpaczy, jeszcze 
inni decydowali się na emigrację” 
– pisze i dodaje, że za nonszalancko 
przehandlowaną wolność przyszło 
zapłacić wysoką cenę następnym 
pokoleniom.

Zdaniem księdza „za błędy przod-
ków największą cenę płaci zawsze 
młodzież. Za błędy, skorumpowa-
nie, cynizm i nihilizm dzisiejszych 
elit też najbardziej zapłaci polska 

młodzież. Oby nie była to tylko 
znowu cena krwi. Bo wizja darmo-
wego bezpieczeństwa w Unii Euro-
pejskiej i NATO prysła właśnie jak 
bańka mydlana. Wszyscy już chyba 
zdajemy sobie sprawę, że w Paryżu, 
Londynie, a tym bardziej w Berlinie 
nikt nie będzie chciał dzisiaj umie-
rać za polski Gdańsk, Warszawę czy 
Kraków. Dlatego trzeba wymusić na 
elitach władzy przerwanie niszcze-
nia naszego państwa” – analizuje 
kapłan.

Uważa, że nie można się zgodzić 
na odwracanie uwagi od bulwersu-
jącej treści ujawnionych rozmów 
prominentnych polityków obozu 
władzy. Wyjaśnienie, kto i dlacze-
go podrzucił te nagrania właśnie do 
redakcji „Wprost” jest potrzebne 
i może być bardzo ciekawe, ale nie 
najważniejsze. Jego zdaniem waż-

ne jest również „wyjaśnienie, jaką 
rolę w całej sprawie pełnił przyja-
ciel Aleksandra Kwaśniewskiego, 
Sławomir Cytrycki, który wyjąt-
kowo powściągliwie uczestniczył 
w rozmowie ministra Bartłomieja 
Sienkiewicza z prezesem Markiem 
Belką. A dzisiaj wielu chciałoby, że-
byśmy o jego roli w zorganizowaniu 
tej kolacji zapomnieli”.

Zdaniem redaktora naczelnego ty-
godnika „Idziemy” pisma diecezji 
warszawsko-praskiej treść zareje-
strowanych, „prywatnych” rozmów 
elit władzy, zapewne bardziej od-
zwierciedla faktyczny stan naszego 
państwa, niż specjalnie spreparowa-
ne w tym celu ofi cjalne komunikaty. 
„Jakie jeszcze pułapki i machinacje 
fi nansowe są podejmowane przez te 
„elity” za cenę utrzymania się przy 
władzy, kiedy bank centralny gotów 

jest wyemitować pusty pieniądz, 
aby pomóc konkretnej partii? Na 
jakie koszty naraziła ta władza nas 
i następne pokolenia? Już teraz dług 
publiczny w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca zbliża się do 30 tys. 
złotych! W ciągu niespełna siedmiu 
lat zadłużenie Polski wzrosło dwu-
krotnie” – alarmuje kapłan.

Zdaniem ks. Zielińskiego treść 
„prywatnych” rozmów elit władzy 
o stanie państwa, które nie jest ich 
„prywatne”, może być dla nas ostat-
nim dzwonkiem, a „bolesnym przy-

kładem moralnego upadku władzy 
jest rozpoczęcie prokuratorskiego 
śledztwa wobec profesora Chazana, 
który w pracy kieruje się sumie-
niem i równoczesne pozostawie-
nie na najwyższych stanowiskach 
w państwie tych, którzy zostali 
przyłapani, jak bez sumienia han-
dlują Polską” – podsumowuje du-
chowny.

Autor: JW
Źródło: Tygodni Idziemy, 

niezalezna.pl

Polonia w USAPolonia w USA
zbulwersowanazbulwersowana
Amerykanie polskiego pochodzenia i amerykań-
ska Polonia protestują przeciwko sposobowi, w jaki 
uhonorowano Komitet Obrony Robotników Nagrodą 
Wolności im. Jana Karskiego. Z rąk ambasadora USA 
w Polsce Stephena Mulla nagrodę odebrał bowiem 
marszałek senatu Bogdan Borusewicz, a nie żaden 
z żyjących założycieli KOR.

W tej sprawie do ambasadora USA 
w Polsce listy wystosowały zasłużo-
na Polish-American Foundation for 
Economic Research and Education 
oraz Kongres Polonii Amerykań-
skiej w Południowej Kalifornii.

Ta pierwsza organizacja napisa-
ła, że najwłaściwiej byłoby, gdyby 
nagrodę odebrał któryś z żyjących 
członków-założycieli Komitetu 
Obrony Robotników. W liście przy-
pomniano, że są to Stanisław Ba-
rańczak, Antoni Macierewicz i Piotr 
Naimski - i że to dwaj ostatni zało-
żyli ofi cjalny periodyk KOR. Do-
dano także, iż Antoni Macierewicz 
i Piotr Naimski od wielu lat działają 
na rzecz sojuszu polsko-amerykań-
skiego.

W podobnym duchu do ambasado-
ra USA w Polsce zwrócił się Kon-
gres Polonii Amerykańskiej w Po-
łudniowej Kalifornii. „Zakładając 
KOR, panowie Macierewicz i Na-

imski narazili się na prześladowania 
w komunistycznej Polsce, zaryzy-
kowali swe życia w walce o wol-
ność ich kraju” - napisała Natalia 
Kaminski, przewodnicząca oddzia-
łu Kongresu Polonii Amerykańskiej 
w Płd. Kalifornii.

Autor: wg
Źródło: niezalezna.pl

foto: Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej mieliśmy okazję obserwować skutki sztuczek PR-owych Burmistrza.  Bur-
mistrz „złotousty” obiecujący wszystkim wszystko zwłaszcza rzeczy niemożliwych do zrealizowania byle 
utrzymać głosy wyborcze. Czy tak było i w tym przypadku?

Kinga Sadowska

Od kilku lat mieszkańcy ulicy Ja-
roszewskiej na zebraniach wiejskich 
zgłaszają jako wniosek do budżetu na 
przyszły rok „Położenie nakładki asfal-
towej na ulicy Jaroszewskiej”. Wnioski 
składane do budżetu są fi kcją w Gminie 
Wołomin tak jak i Budżet Obywatelski 
zwany partycypacyjnym i o tym nie 
trzeba nikogo przekonywać. Możliwo-
ści te dają nam nieprawdziwy obraz 
tego, że mieszkańcy Gminy Wołomin 
mają jakikolwiek udział w decyzjach 
podejmowanych przez burmistrza co 
jest nie prawdą. Nie zrozumiałe i nie-
logiczne zasady odrzucania wniosków, 
brak publikacji wniosków, które wpły-
nęły, brak jakichkolwiek zasad wery-
fi kacji możliwości realizacji wniosku. 
Mieszkańcy tej ulicy uwierzyli w obiet-
nice burmistrza. Z roku na rok burmistrz 
obiecywał „na pewno do końca wakacji 
będzie nakładka na Jaroszewskiej”, „Ja-
roszewska i Majdańska już mi się śnią 
po nocach, na pewno w tym roku bę-
dzie na nich nakładka”. Obietnic nie ma 
końca wszak wielkimi krokami zbliżają 
się wybory samorządowe. Mieszkań-
cy zniecierpliwieni postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce. „Nagle” okazało 
się, że można położyć tylko 100 me-
trów nakładki asfaltowej na szerokości 
3-3,5 metra. (do końca zwartej zabudo-
wy mieszkaniowej ulica Jaroszewska 
liczy około 500 metrów) Jak powiedział 
dyrektor MZDiZ na czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej Gmina Wołomin po-
siada prawo do dysponowania gruntem 
tylko na takim skrawku ulicy. Burmistrz 
po raz kolejny zakpił z mieszkańców, 
którzy mu zaufali i uwierzyli w niego, 
że ruszy do przodu rozwój wsi. Nic 
bardziej mylnego. Mieszkańcy zbierali 
oświadczenia od właścicieli gruntów 
poza tym skrawkiem o wyrażeniu zgo-
dy na roboty budowlane na ich nieru-
chomościach aby móc cieszyć się ulicą 
szerokości 5-5,5 metra. Cała sytuacja 
jest o tyle zagadkowa, że w zeszłym 
roku Gmina Wołomin na szerokości 
ok. 5 metrów położyła podbudowę. Jak 
słusznie zauważył radny Igor Sulich 
„jeśli na dzień dzisiejszy nie posiada-
my prawa do dysponowania gruntem na 
szerokości większej niż 3 metry to ozna-
cza, że takiego prawa nie posiadaliśmy 
również w zeszłym roku gdy zrobiliśmy 
tam podbudowę i oznacza to, że już 
w zeszłym roku Burmistrz złamał prawo 
kładąc podbudowę na prywatnych grun-
tach?”. Dyrektor MZDiZ oświadczył, 
że on nie wie co było zrobione w ze-
szłym roku, ponieważ pracuje od po-
czątku tego roku i nie bierze odpowie-
dzialności za to co zrobił poprzedni 
dyrektor. Najłatwiej winę za łamanie 
prawa zrzucić na poprzednika, który 
przecież nadzorowany jest przez wice-
burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego 
i burmistrza Ryszarda Madziara. Bez-
myślność, głupota i nieznajomość prze-
pisów prawa została obnażona. Obaj pa-
nowie wykazali się absolutnym brakiem 

elementarnej wiedzy dotyczącej przepi-
sów prawa w zakresie gospodarki nie-
ruchomościami, fi nansów publicznych 
oraz prawa budowlanego. Tacy ludzie 
nie powinni zarządzać żadną instytucją 
a na pewno nie samorządem. 

Zauważyć należy, że prace wykony-
wane na prywatnych gruntach stanowią 
naruszenie dyscypliny fi nansów pu-
blicznych, gdyż gmina nie może wyko-
nywać prac nie na swoim gruncie. Prawo 
budowlane nie przewiduje możliwości 
zbierania „oświadczeń”, o wyrażeniu 
zgody na prace budowlane. Jest to świa-
dome łamanie prawa. Prace budowlane 
polegające na wybudowaniu obiektu na 
stałe związanego z gruntem wymagają 
posiadania stosownego Projektu budow-
lanego oraz Pozwolenia na budowę lub 
„zgłoszenia” w niektórych przypadkach 
(nie wliczając w to budowy drogi). Na-
kładki jakie wykonuje Gmina Wołomin 
nie posiadają projektów budowlanych 
ani Gmina nie posiada w większości 
przypadków prawa do dysponowania 
gruntem. Prawo budowlane przewiduje 
BUDOWĘ ULICY gdzie w pierwszej 
kolejności należy wykonać projekt bu-
dowlany oraz uregulować stan prawny 
nieruchomości. Gmina otrzymuje ZRID 
(Zezwolenia na Realizację Inwestycji 
Drogowe) ze Starostwa Powiatowe-
go, które upoważnia ją do rozpoczęcia 
robót budowlanych. Zezwolenia oraz 
projektu wymaga również REMONT 
ULICY. Zobrazować to można w na-
stępujący sposób: BUDOWANA była 
ulica Mazurska, Pomorska, Sudecka, 
REMONTOWANA jest ulicy Kościel-
na i Willowa w Duczkach. Kładzenie 
nakładki asfaltowej w miejscu gdzie 
wcześniej jej nie było nie można nazwać 
REMONTEM. To tak jakby ktoś stwier-
dził, że remontuje dom, którego jeszcze 
nie wybudował na działce, która nie jest 
jego, ale właściciel „na kolanie” napisał 
mu „zezwalam na prace budowlane na 
mojej działce”. Co prawda taniej, bo nie 
płaci za wykonanie projektu, nie kupuje 
działki, ale czy legalnie? Zgodnie  z pra-
wem czy logiką? 

Trzy lata temu na zebranie wiejskie 
w Duczkach przygotowałam burmi-
strzowi informacje na temat większości 
ulic w Duczkach dotyczące ich stanu 
prawnego. W tym zestawieniu była 
również ulica Jaroszewska, na której 9 
działek ma nieuregulowany stan prawny 
nie pozwalający na prowadzenie robót 
budowlanych. Od trzech lat mówiłam 
o konieczności wykupu gruntów na 
ulicach, na których Gmina planuje po-
łożenie nakładki asfaltowej. Od wielu 
lat składam wnioski do Gminy o BU-
DOWĘ ulic to samo doradzając miesz-
kańcom. Nakładka asfaltowa kładziona 
przy złamaniu wszelkich przepisów 
prawa nie ma prawa bytu. Mieszkańcy 
coraz częściej domagają się BUDWA-
NIA ulic również na wsiach. Mieszkań-
cy widzą, że wątpliwej jakości 100 me-
trowy skrawek nakładki asfaltowej jest 
ochłapem, który rzuca się mieszkańcom 
przed wyborami aby pozyskać głosy 
wyborcze. Tak było i w tym przypadku. 
Burmistrz podzielił społeczeństwo nie 
tylko Duczek. Ludzie zaczęli walczyć 
ze sobą o te skrawki wątpliwej jakości 
czarnej mazi, która łamie się po 2 latach 
normalnego użytkowania co nie mia-
łoby miejsca w przypadku BUDOWY 
ulicy wraz z całą infrastrukturą drogową 
na solidnej podbudowie oraz grubszej 
warstwie asfaltu zabezpieczone krawęż-
nikami. Jako powód położenia nakładki 
o szerokości 3 metry mieszkańcy usły-
szeli: „Nie zrobię ulicy szerszej niż 

3 metry, ponieważ Pani Sadowska zgło-
si do prokuratury, że popełniam prze-
stępstwo.” Czyżby burmistrz doznał 
olśnienia? Czyżby burmistrz zajrzał do 
przepisów prawa? Nie… to po raz ko-
lejny jest gra polityczna mająca na celu 
wyeliminowanie osób, które potrafi ą 
i nie boją się pokazać błędy które popeł-
nia burmistrz, oceniać władzę i wyma-
gać rozwoju wsi.

Od samego początku informowałam, 
że nie będzie można położyć nakład-
ki asfaltowej na ulicy Jaroszewskiej, 
ponieważ na tej ulicy są działki, które 
posiadają nie uregulowany stan praw-
ny. Przez 3 lata można było uregulować 
sprawę gruntów oraz wykonać pro-
jekt budowlany o co również złożyłam 
wniosek na zeszłorocznym zebraniu 
dotyczącym wniosków do budżetu. 
Radni z Duczek, sołtys, rada sołecka 
nie poparli mojego wniosku. Burmistrz 
Ryszard Madziar wiedział o tym i wy-
korzystał sytuację wmawiając, że droga 
nie powstanie ponieważ ja ją blokuję 
co jest perfi dnym kłamstwem mają-
cym na celu utrzymanie głosów wybor-
czych z Duczek. To promocja radnych 
i kandydatów na radnych, którzy nic 
nie dali mieszkańcom w tej kadencji, 
o nic nie wnioskowali. Wynika z tego, 
że w Duczkach jest pięknie, sielsko 
i mieszkańcom nie trzeba asfaltowych 
ulic czy chodników, bo lubią taplać 
się w błocie i wykopywać samochody 
z błota w zamian za zorganizowanie me-

czu, biegu czy granie na uczuciach dar-
czyńców WOŚP-u oraz wolontariuszy 
byle tylko siebie wypromować.

Takiej niekompetencji, ignorancji 
przepisów prawa oraz beztroski w obie-
cywaniu „gruszek na wierzbie” Gmi-
na Wołomin jeszcze nie doświadczyła 
i miejmy nadzieję, że następny burmistrz 
będzie osobą, której mieszkańcy już nie 
będą musieli wstydzić się porównując 
Gminę Wołomin z innymi gminami po-
wiatu wołomińskiego. Efektem zagry-

Burmistrz zakpił z mieszkańców przy ul. JaroszewskiejBurmistrz zakpił z mieszkańców przy ul. Jaroszewskiej

wek PR-owych burmistrza jest powsta-
nie 100 metrowego odcinka wątpliwej 
jakości nakładki asfaltowej szerokości 
ok. 3 metry na ulicy Jaroszewskiej. 
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
że dwa samochody nie mają szans mi-
nąć się na takiej szerokości ulicy. Na 
dwupasmowej ulicy zrobiono jednopa-
smową drogę z brakiem wyjazdu łamiąc 
wszelkie przepisy prawa oraz pomijając 
zasady zdrowego rozsądku.

W Wołominie jest jeszcze gorzej. Od ponad trzech lat Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Poległym w Tragedii Smoleńskiej składający się z organizacji społecznych 
oraz mieszkańców różnych środowisk, nie może uzyskać odpowiedzi na złożone już 8 
wniosków w sprawie budowy pomnika. Jest to sytuacja bez precedensu w skali Polski, 
że to radni Prawa i Sprawiedliwości wraz ze swoim burmistrzem R. Madziarem szefem 
wołomińskiego PiS i przewodniczącą Rady panią Katarzyną Lubiak, prywatnie 
pracownik Kancelarii Prezesa J. Kaczyńskiego – nie dopuszczają skierowania 
wniosku pod obrady Sesji Rady Miasta. Za to bez problemu poprzez głosowa-
nie – przeciw lub wstrzymywanie się – na komisjach rady blokują tą społeczną 
inicjatywę. 

Niby z posłem Jackiem Sasinem i Szefem NSZZ Solidarność trzy lata temu wy-
brano miejsce i projekt pomnika, niby sprawa budowy miała iść w dobrym kierunku ale było 
to tylko markowanie ruchów dla Komitetu, że władza „działa”. Teraz już po wszystkim za 
cztery miesiące nowe wybory i przerwa wakacyjna. Radni PiS-u wymigali sie ze sprawy. 

Mamy nadzieję że w nadchodzących wyborach dotychczasowy elektorat będzie o tym ich 
tchórzostwie pamiętał. Tam w Głogowie PO i SLD uwalają wniosek o uczczenie bohaterów 
Polski no bo co po nich możemy się spodziewać chociaż po niektórych, ale tu w Wołominie 
sabotują postawienie pomnika swoi z PiS, bezpośrednio zainteresowani sprawą Tragedii Smo-
leńskiej czyli prawica radnych na czele z burmistrzem również z Prawa i Sprawiedliwości. 
Chyba że to „przebierańcy” albo malowana prawica.

Dziwić może bierność władz naczelnych PiS do których wysyłane były sygnały o trudno-
ściach Społecznego Komitetu. Czyżby w Wołominie patriotyzm i pamięć o wybitnych Pola-
kach jest inaczej postrzegana? Nie sądzimy – jest to wyraźny brak woli politycznej i aseku-
ranctwo władz wołomińskich PiS-u. Nie wspomnimy już, że przez ponad trzy lata Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Tragedii Smoleńskiej nie uzyskał żadnej odpowiedzi na swoje 
wnioski, ewidentnie będąc ignorowanym i lekceważonym. 

opr. red.

Więcej o pogardzie radnych PO i SLD w Głogowie
http://niezalezna.pl/56862-tylko-u-nas-w-glogowie-pogarda-radnych-po-i-sld-dla-

pamieci-inki-anody-i-zapory

Politycznie dzieli ich wszystko Politycznie dzieli ich wszystko 
– głosują tak samo– głosują tak samo
W Głogowie pogarda radnych PO i SLD dla pamięci „Inki”, „Anody” i „Zapory”. 
Powstaje nowe osiedle w Głogowie. Prezydent miasta Jan Zubowski, chcąc uczcić 
polskich bohaterów przygotował projekt uchwały, aby patronami ulic zostali: ge-
nerał August Emil Fieldorf „Nil”, pułkownik Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna 
„Inka”, pułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”, Jan Rodowicz „Anoda”, pułkownik 
Hieronim Dekutowski „Zapora” i kapitan Kazimierz Kamieński „Huzar”. Pomysł 
poparli mieszkańcy miasta, ale radni PO-SLD nie chcieli nad projektem obywatel-
skim nawet... głosować!

Cuda i cudeńka na ulicy Jaroszewskiej
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Powrót do klasycznego nauczania‚Powrót do klasycznego nauczania‚
– wyzwaniem dla polskiej edukacji– wyzwaniem dla polskiej edukacji

Co najmniej od kilkunastu lat trwa w Europie rewolu-
cja pedagogiczna, która zmierza do narzucenia swo-
istej etyki kształtującej nowy model społeczeństwa, 
społeczeństwa wielokulturowego, w którym nie ma 
miejsca dla wartości chrześcijańskich. Pewne ten-
dencje tego modelu dostrzec można już w polskim 
systemie edukacji.

Dwadzieścia lat temu ukazała się 
książka francuskiego autora Pascala 
Bernardina poświęcona zaprogra-
mowanym działaniom różnych in-
stytucji międzynarodowych na rzecz 
wprowadzenia, przede wszystkim 
w Europie, systemu ujednoliconej 
edukacji. Bernardin zwracał uwagę 
na rolę, jaką w tym procesie odgry-
wają nauki psychopedagogiczne. 
Nowe nauczanie – „wielowymia-
rowe i nie poznawcze” ma zastą-
pić kształcenie klasyczne i objąć 
wszystkie elementy osobowości: 
etyczny, emocjonalny, społeczny, 
obywatelski, psychiczny itp. Stąd 
też, treści poznawcze mają zostać 
wyrugowane i zastąpione demolibe-
ralną indoktrynacją.

Przyjęte rozwiązania nawiązują 
do wzorów edukacji amerykańskiej, 
brytyjskiej, szwedzkiej, niekiedy 
niemieckiej. Szczególnie popularne 
są behawiorystyczne teorie amery-
kańskiego systemu edukacyjnego, 
zgodnie z którymi poziom szkoły 
jest najwłaściwszy wówczas, gdy 
daje „wykształcenie minimalne”. 
Przyjęte założenia doprowadziły 
oczywiście do głębokiego obniżenia 
poziomu szkolnictwa.

Rola szkoły uległa redefi nicji. 
Głównym jej zadaniem nie jest już 
formowanie umysłów uczniów, lecz 
kształtowanie oczekiwanych po-
staw społecznych, tzw. kompetencji 
społecznych i personalnych. Re-
wolucja pedagogiczna zmierza do 
wytworzenia „nowego człowieka” 
w duchu utopii „społeczeństwa 
wielokulturowego”. Nauczanie 
wielokulturowe z czasem ma być 
zastąpione – międzykulturowym, 
zgodnie z którym różne kultury 
już nie współistnieją obok siebie, 
ale wzajemnie się przenikają, by 
w ostateczności wytworzyć nową 
kulturę. Ta współczesna wersja 
kosmopolityzmu dąży do odcięcia 
młodego pokolenia od historii, tra-
dycji i tożsamości.

Wytyczne rewolucji pedagogicz-
nej nakreślają międzynarodowe 
instytucje, przede wszystkim różne 
agendy ONZ i UE. W ostatnim cza-
sie mamy do czynienia z ekspansją 
ideologii gender, na wszystkich 
poziomach kształcenia. To współ-
czesna emanacja marksizmu, rewo-
lucyjne narzędzie przekształcania 
społeczeństwa. Odrzucenie Boga 
i prawa naturalnego.

Przed polską edukacją stoją różne  
wyzwania. Wśród nich przywróce-
nie kształcenia klasycznego i auto-
rytetu nauczyciela. 

Animatorzy klasycznej pedagogiki 
podkreślają, że w praktyce wycho-
wawczej wypracowała metody, któ-
re są odbiciem chrześcijańskiej an-
tropologii fi lozofi cznej. Powrót do 

zasad edukacji klasycznej to rozwi-
janie i formowanie zarówno spraw-
ności intelektualnych jak i moral-
nych oraz przekazywanie kanonu 
kulturowego zawartego w naukach 
humanistycznych. Powrót do kla-
sycznych metod nauczania oznacza 
także przywrócenie rangi nauczaniu 
historii, klasycznej literatury, posze-
rzenie możliwości nauczania łaciny.

Dominująca pedagogika natu-
ralistyczno-liberalna artykułuje 
opór przeciwko wszelkiej władzy, 
hierarchii, wszelkiemu autoryteto-
wi. Przyjmuje bezkrytycznie ideę 
dialogi i partnerstwa. Tymczasem 
kluczem do sukcesu w edukacji 
jest odbudowanie relacji między 
nauczycielem a uczniem, w myśl 
zasady mistrz – uczeń. Nauczyciel 
jest przewodnikiem, doradcą, któ-
ry pozwala  na wydobycie ukrytej 
w uczniu wiedzy. Powinien być  
także wzorem, autorytetem, dzięki 
któremu młody człowiek kształtuje 
swoją postawę i umiejętności - inte-
lektualne, jak też życiowe i moralne. 

Wprowadzenie bonu edukacyj-
nego oznacza przyjęcie naliczania 
środków fi nansowych na zasadzie 
„pieniądz idzie za uczniem”. Po-
dejmując naukę w danej szkole 
uczniowie (właściwie rodzice) 
przynosiliby do niej swoje bony. 
Ilość pieniędzy dla szkoły będzie 
uzależniona od liczby jej uczniów. 
Ideą bonu edukacyjnego jest wy-
posażenie rodziców w bon mający 
wartość średnich kosztów kształce-
nia uczniów w szkołach.

Podręcznik sprzeczny Podręcznik sprzeczny 
z Konstytucją?z Konstytucją?
Z prof. Aleksandrem Stępkowskim, prezesem zarzą-
du Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, 
rozmawia Marta Milczarska

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przyznaje się do błędu w sprawie 
usunięcia z treści darmowego pod-
ręcznika do klas pierwszych wyraź-
nych wskazań na religijną tożsamość 
świąt Bożego Narodzenia i nieofi cjal-
nie zapowiada wprowadzenie zmian. 
Czy brak wyraźnego odniesienia do 
chrześcijańskich wartości w resorto-
wym podręczniku stałby w sprzecz-
ności z polską Konstytucją? 

– Polska Konstytucja wyraźnie wska-
zuje na chrześcijańską tożsamość pol-
skiej kultury i czyni to w sposób jedno-
znacznie ją afi rmujący. Preambuła do 
Konstytucji wyraźnie mówi o wdzięcz-
ności, jaką stanowiący Konstytucję 
Naród wyraża przodkom za kulturę 
zakorzenioną w jego chrześcijańskim 
dziedzictwie. To jednoznaczne sfor-
mułowanie musi być dla działających 
na podstawie Konstytucji organów 
państwa zobowiązujące, z całą zaś 
pewnością nie może być ignorowane. 
Dlatego podręcznik zamawiany przez 
MEN, który przemilcza chrześcijańska 
tożsamość naszej kultury w tak oczy-
wistym momencie, jakim są święta 
Bożego Narodzenia, musi budzić kon-
sternację.

Co może stać u podstaw takiego 
pomijania przez ministerstwo odnie-
sienia do chrześcijaństwa? 

– Od dłuższego czasu obserwujemy 
zachodzące w Europie zmiany seku-
laryzujące kulturę. Szereg ostatnich 
wydarzeń, na czele ze skandalem 
z „Golgota Picnic”, pokazuje jasno, 
trudno mówić tu o spontanicznych sa-
moczynnych procesach, ale że chodzi 
o przemyślane, dotowane z publicz-
nych środków działania. Wydaje się, 
że ten incydent z przemilczaniem 
chrześcijańskiego charakteru świąt 
Bożego Narodzenia należy rozpatry-
wać w tym szerszym kontekście.

Tym niemniej wspomniany przeze 
mnie proces jest ciągle animowany 
przez szereg, niewinnych z pozoru, 

działań, które jednoznacznie chrześci-
jański charakter określonych  aspektów 
kultury czynią mniej jednoznacznym, 
później wieloznacznym, wreszcie je-
dyne znaczenie, jakie nam pozostaje, 
wiąże się ze wzmożoną konsump-
cją, którą można później piętnować 
w bluźnierczy sposób.

Na zachodzie Europy od jakiegoś 
czasu w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia usuwane są wszelkie symbole 
nawiązujące do prawdziwego zna-
czenia tych świąt. Działania mini-
sterstwa wpisują się w ten zachodni 
trend laicyzacji katolickich świąt?

– Oczywiście, działania MEN są 
aspektem tego ogólnoeuropejskiego 
rugowania chrześcijaństwa z kultu-
ry, ale nie tylko chrześcijaństwa, ale 
wszystkiego, co wskazuje na transcen-
dencję. W Polsce mamy oczywiście do 
czynienia z istotną specyfi ką, stąd pro-
cesy te nie mogą przybierać tak osten-
tacyjnych wyrazów jak na zachodzie 
Europy. Nie możemy się jednak łudzić. 
Brak stanowczości naszego społeczeń-
stwa w drobnych sprawach dzisiaj bę-
dzie oznaczał bierne przyzwolenie na 
dokonywanie tych zmian w niedalekiej 
już przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

źródło: naszdziennik.pl

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik 
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Szanowni Państwo!
Wyobraźmy sobie elegancką re-

staurację, a w niej wykwintną roz-
mowę elokwentnych, mądrych 
ludzi, przy stole zastawionym po-
trawami niekoniecznie wyszukany-
mi. Oto naiwne wyobrażenie elit, 
jakie mogą mieć tylko mohery i inni 
ciemnogrodzianie. Lewaki, prostaki 
i pozostałe lemingi widzą oczami 
wyobraźni stół zastawiony obfi cie 
wykwintnymi potrawami, a przy 
nim wulgarnych prostaków rozma-
wiających o przekrętach na większą 
lub mniejszą skalę, czyli „prawdzi-
we elity” III RP.

Taka wymowa elit może się koja-
rzyć raczej w wymową jelit, ale to 
już pozostawmy „artystom” godnym takiego tematu i odpowiednio dotowa-
nym przez rząd-nierząd.

W całym tym medialnym spektaklu chodzi jak zwykle o to samo, czyli 
o odwrócenie uwagi od tego co naprawdę ważne; w tym wypadku, między 
innymi, o wymowne milczenia Pałacu Namiestnikowskiego. Ustami rzecz-
nika napomknięto jedynie o dobrych manierach nie nagrywania przy jedze-
niu. No cóż, sam Hrabia Namiestnik słynie z dobrych manier, więc to nikogo 
nie zdziwiło, a kiedy wreszcie sam się odezwał, to jak zwykle nie po to, żeby 
cokolwiek powiedzieć.

Ludzie prezydenta, to jak wiemy, nikt inny jak dawne WSI dysponujące 
niewątpliwie nadal odpowiednim sprzętem i zdeklarowaną lojalnością wo-
bec Moskwy. Tak się też dziwnie składa, że jakoś nikt nie nagrał ludzi po-
wiązanych z Pałacem Namiestnikowskim.

Kto bombę odpalił dowiemy się być może na końcu serialu. Może są to po 
prostu poniewierani przez ministra policjanci? Pamiętamy, jak lekceważąco 
się o nich wyrażał po nominacji na to stanowisko.

Kto zyskał? Na razie niewątpliwie tygodnik. Czy kryminalna przeszłość 
redaktora naczelnego ma przełożenie wprost na ujawnienie taśm – trudno 
powiedzieć. Jedyne, co można założyć, to że gdyby bał się świata przestęp-
czego, nie mógłby pełnić tej funkcji.

Nikt nie pyta oczywiście osób nagranych o żadne szczegóły, bo po co 
miałby się narażać? Sprawa przycichnie, a dyspozycyjne sługusy nadal będą 
skołowanemu społeczeństwu wciskały kit. W państwach cywilizowanych 
premier podaje się do dymisji ze znacznie bardziej błahych powodów, ale 
tam nie wiedzą co to „prawdziwy honor”. U nas, po okrągłym stole, nie 
mamy wątpliwości kogo należy mianować „człowiekiem honoru” i jak taki 
„honor” ma wyglądać.

Jedyne co możemy w tej sytuacji robić to protestować przeciwko kłamli-
wej telewizyjnej propagandzie. Komuchy wracajcie do matki Rosji!

Pozdrawiam
Małgorzata Todd

www.mtodd.pl 
lub http://sklep.mtodd.pl

Honorowi inaczejHonorowi inaczej Czwarta Rocznica Beatyfi kacji Czwarta Rocznica Beatyfi kacji 
Ks. Jerzego PopiełuszkiKs. Jerzego Popiełuszki

Obchodziliśmy 6 czerwca czwartą rocznicę beaty-
fi kacji ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia miałem 
zaszczyt reprezentować w Rumii (12 km od Gdyni) 
najbliższą rodzinę Kapłana męczennika: siostrę Te-
resę, brata Józefa z małżonką Alfredą Popiełuszko, 
Żoliborskie Sanktuarium Ks. Jerzego i Ogólnopolski 
Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Służbę 
czuwającą od prawie 30 lat przy Jego grobie.

Z licznie zgromadzonymi miesz-
kańcami Rumii pocztami sztanda-
rowymi i gośćmi uczestniczyliśmy 
w Kościele Podwyższenia Krzyża 
w uroczystej Mszy Świętej któ-
rej przewodniczył Ks. Arcybiskup 
Leszek Sławoj Głódź metropolita 
Gdański w asyście ks. Proboszcza 
Waldemara Łachuta i wielu kapła-
nów. Po nabożeństwie w procesji 

Ryszard Walczak
Prezes Kapituły Medalu 
„Zło Dobrem zwyciężaj”

Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

przeszliśmy do centrum miasta pod 
pomnik Jana Pawła II i dzwonnicę 
wybudowaną przez Fundację „Sło-
wo” pod przewodnictwem Jana 
Klawitera przedstawiciela Prawicy 

Rzeczypospolitej i lokalnego Komi-
tetu Witolda Reclafa.

To na prośbę tych Panów uczest-
niczyliśmy w odsłonięciu dzwon-
nicy z dzwonem sumienia „Ksiądz 
Jerzy”, który po wmurowaniu aktu 
poświęcił Metropolita Gdański abp 
Leszek Sławoj Głódź. Po tej cere-
monii razem z Ks. Arcybiskupem 
oraz z przedstawicielem NSZZ Soli-
darność Stoczni Gdańskiej, Krzysz-
tofem Żmudą wręczyliśmy medal 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” i dyplomy 
z podziękowaniem gronu organiza-
torów budowy dzwonnicy upamięt-
niającej Ks. Jerzego Popiełuszkę 
w miejscu publicznym.

Swoim dźwiękiem dzwon Jerzego 
przypomina Jego słowa „Zło Do-
brem Zwyciężaj”

Z Sanktuarium Ks. Jerzego Popiełuszki Z Sanktuarium Ks. Jerzego Popiełuszki 
odszedł Kustosz Ks. Prałat Tadeusz Bożełkoodszedł Kustosz Ks. Prałat Tadeusz Bożełko
Nasze środowiska szerzące od kilkudziesięciu lat kult i pamięć Ks. Jerzego Popiełuszki ze smutkiem przyjęły wiadomość o odwołaniu 
Ks. Prałata T. Bożełko z funkcji proboszcza i dziekana Parafi i Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu i przeniesieniu do posługi 
kapłańskiej w Szpitalu Onkologicznym na Warszawskim Ursynowie.

W niedzielę 22 czerwca modli-
liśmy się w intencji Ks. Tadeusza 
Bożełko, a po nabożeństwie przed-
stawiciele wielu Środowisk służą-
cych przy grobie męczennika i para-
fi an składało ks. Prałatowi ze łzami 
w oczach podziękowanie za jego 
pracę duszpasterską i ofi arną służ-
bę w tym Sanktuarium, na Chwałę 
Bożą Księdza Jerzego i Ludzi.

W imieniu Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Pamięci Ks. Jerzego Po-
piełuszki, Kapituły Medalu „Zło 
Dobrem Zwyciężaj” i Służby czu-
wającej od prawie trzydziestu lat 
przy grobie męczennika z Janem 

Marczakiem, przyjaciółmi i sio-
strzenicą Ks. J Popiełuszki – Gra-
żynką Siemion, wyraziliśmy swo-
ja wdzięczność Ks. Prałatowi za 
ofi arne posługiwanie w tym Sank-
tuarium i jednoczenie środowisk 
w szerzeniu kultu naszego Patrona.

17 czerwca przed Sanktuarium Ks. 
Jerzego, po Mszy Świętej odprawio-
nej w intencji Ś.P. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w przeddzień Jego 
urodzin swoją wdzięczność i po-
dziękowanie Ks. Prałatowi wyraził 
również Jarosław Kaczyński

Ryszard Walczak

Abp Sławoj Leszek Głódź i Ryszard Walczak.

Odsłonięcie dzwonu.
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Kazimierz Andrzej Zych

Władza Wołomina wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości zakpiła sobie z mieszkańców podejmując decy-
zję rozbudowy wysypiska śmieci w Lipinach Starych. Zamiast je zamykać - jak to było przewidziane, by szy-
kować trasy zjazdowe i wyciągi narciarskie, podjęto zaskakującą decyzję, która odbije się na zdrowiu i życiu 
tysięcy mieszkańców. Tuż przy bajecznie brzmiących nazwach ulic : Kwitnąca, Malinowa, Poranek i Radosna 
wydano pozwolenie na setki nowych domków jednorodzinnych, jednocześnie podejmując decyzję zezwalają-
cą na rozbudowę zwałki, przez co sprowadzono na mieszkańców groźbę ekologicznej tragedii.

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

Należy podkreślić, że potężne wy-
sypisko wraz z zakładami towarzy-
szącymi znajduje się w prawie bez-
pośredniej odległości tuż przy czystej 
rzeczce Czarna, przy lesie oraz bardzo 
blisko, kilkunastotysięcznego Osiedla 
Niepodległości, a także – co bardzo 
istotne – przy głównym ujęciu głę-
binowym wody dla Wołomina. Tzw. 
markowane i mało nagłośnione kon-
sultacje z mieszkańcami miały zakle-
pać tę inwestycję. Stało się jednak ina-
czej. Wszystko wyszło przypadkowo 
na jaw. Sprawa natychmiast nabrała 
rozgłosu i spotkała się z ostrym sprze-
ciwem. Powstało Stowarzyszenie Zie-
lony Wołomin, które zdecydowanie 
broni zdrowia mieszkańców i żąda 
cofnięcia decyzji rozbudowy wysy-
piska i odwołania PiS-owskich władz 
miasta. Miało być tak fajnie i dobrze 
jak napisane jest w ulotkach wkłada-
nych do skrzynek listowych miesz-
kańców Wołomina, a skończy się tzw. 
gwoździem do politycznej trumny 
burmistrza Ryszarda Madziara.

Jak widać z rozpowszechnianych po 
mieście ulotek MZO pt: STOP kłam-
stwom na temat Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów w Lipinach Sta-
rych - skierowanych do mieszkańców 
Wołomina, sprawa tej inwestycji staje 
się dla obecnej władzy koniecznością. 
Warto dociec dlaczego autorzy tej ty-
powo propagandowej ulotki posuwają 
się, aż tak daleko, że nie potrafi ą me-
rytorycznie problemu tego wyjaśnić. 
Użycie kilkakrotnie słowa „kłam-
stwo” napisanego czerwoną czcion-
ką – ma przekonać do słuszności ich 
działań. Łatwo i bez żadnej odpowie-
dzialności można napisać, że wskutek 
mieszkania w bezpośredniej bliskości 
wysypiska – dzieci nie dostaną alergii 
i nie będzie skażenia wody i środo-
wiska, łatwo jest napisać, że nie bę-
dzie fetoru lub zwiększonego ruchu 
samochodów (śmieciarek) lub że nie 
grozi mieszkańcom zapylenie i hałas 
– papier wszystko przyjmie. Trudniej 

jednak burmistrzowi i kierownictwu 
MZO zrozumieć, że to nie ich dzieci, 
a dzieci i rodziny mieszkańców Lipin 
czy Osiedla Niepodległości będą za-
grożone alergią , hałasem, smrodem 
i wszelkimi skażeniami. Trudniej 
wyjść do setek protestujących i scho-
wać głowę w przysłowiowy piasek 
wystawiając na społeczny odstrzał 
swojego zastępcę Sylwestra Jago-
dzińskiego, który wychodząc do ludzi 
powtórzył to, co mu przekazał jego 
pryncypał. Wszystko wskazuje na to, 
że władza nie ustąpi, władza wie, co 
dla nas jest najlepsze, czyli ogromne 
śmietnisko pt: reaktywacja zwałki. 
A co tam – jak powiedział jeden z 
pracowników fi rmy - mnie nie śmier-
dzi, a niech śmierdzi im, ja mieszkam 
w Czarnej…

Odezwa Inicjatywy 
Obywatelskiej 

„Zielony Wołomin”
Drodzy Mieszkańcy gminy Wołomin

W najnowszych wydaniach lo-
kalnych gazet znalazły się reklamy 
i ogłoszenia zatytułowane „STOP 
KŁAMSTWOM nt. Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Lipinach Sta-
rych!”, informujące o rozpowszech-
nianiu nieprawdziwych informacji na 
temat rozbudowy Miejskiego Zakładu 
Oczyszczania w Wołominie. Chcemy 
odnieść się do tego.

Na początku jednak informujemy, 
że mówimy stanowcze NIE dla działań 
Burmistrza Ryszarda Madziara i Rady 
Miejskiej w sprawie rozbudowy wysy-
piska śmieci. Gdyby to oni nie zgodzili 
się na tą inwestycję, nikt by jej nie re-
alizował.

I dlatego to do nich kierujemy nasze 
odniesienie.

Ilość ogłoszeń i reklam zamieszczo-
nych w ostatnim czasie w prasie lo-
kalnej rodzi pytanie, dlaczego dopiero 
teraz szeroko informuje się i tłumaczy 
mieszkańcom o zakresie podjętych 
działań. Dlaczego na etapie planów 
nie poinformowano nas, a następnie 
nie skonsultowano z mieszkańcami za-
mierzeń związanych z budową RIPOK 
(Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych), dlaczego 
wcześniej nie było tylu ogłoszeń ani 
informacji w lokalnej prasie. Czyżby 
owiano to tajemnicą?

W dokumentach dotyczących budo-
wy RIPOK i planów dla terenu tech-
nicznego nie ma oczywiście spalarni 
i biogazowni, ale czy to znaczy, że sy-

tuacja nie ulegnie zmianie? Znane są 
z historii różne niespełnione obietni-
ce, złożone nawet na piśmie.

To nikt inny, tylko obecny burmistrz 
Wołomina Ryszard Madziar w pro-
gramie wyborczym z roku 2010 miał 
wpisaną likwidację funkcjonującego 
wysypiska w Lipinach Starych i prze-
kształcenie go na teren rekreacyjno 
– sportowy. Z obietnicy Burmistrza 
pozostały jedynie ślady na ulotce wy-
borczej…

W marcu 2014 roku dowiedzieliśmy 
się, że na terenie Lipin Starych plano-
wana jest ogromna śmieciowa inwe-
stycja. W reklamach i ogłoszeniach 
czytamy, że: „Powstanie nowoczesny 
i ekologiczny zakład gospodarowania 
odpadami. Nie będzie żadnej spalarni 
ani biogazowni”. Te reklamy i arty-
kuły nie są do końca szczere. Należy 
w tym miejscu dodać, że zaplanowano 
tam m.in:

Drogi mieszkańcu, czy nie jest zasta-
nawiający fakt, że brakuje informacji, 
iż obok obecnej góry składowania 
odpadów ma powstać nowa, o po-
wierzchni całej kwatery prawie 3 ha 
i wysokości 28 m ponad poziom tere-
nu?

Kolejna sprawa – na jakiej podsta-
wie stwierdza się, że będziemy musieli 
płacić horrendalnie wysokie stawki 
za wywóz odpadów? Obecnie w są-
siednich gminach np. gminie Zielon-
ka, obowiązują takie same stawki jak 
w gminie Wołomin, a przecież na te-
renie Zielonki nie ma wysypiska. Za-
tem pytanie czy obecnie obowiązujące 
stawki w Zielonce i innych sąsiednich 
gminach bez wysypiska to fi kcja czy 
rzeczywistość? Czy odpowie się nam 
w kolejnych numerach gazet na to 
pytanie? Czy może obecne stawki są 
niskie dzięki sprzeciwowi części rad-
nych, bo były ustalone wyższe? Jaka 

jest prawda?
W odniesieniu do zarzutu, iż kłam-

stwem jest, że będzie fetor – prze-
cież doskonale pamiętamy „obłędne 
zapachy” docierające z wysypiska, 
które przy niesprzyjającym nam kie-
runku wiatru wciąż są odczuwalne, 
co potwierdzają mieszkańcy Osiedla 
Niepodległości. Jednak nam się nie 
wierzy. Więc może bardziej wiary-
godny będzie ekspert MZO dr inż. An-
drzej Skalmowski, który był cytowany 
w jednym z ostatnich numerów „Wie-
ści Podwarszawskich”: „Na składo-
wisku nie będzie powstawał żaden gaz 
ani wycieki, nie ma też mowy o cuch-
nących oparach. Wszystkie nieprzy-
jemne zapachy, pochodzące z pierw-
szego etapu przetwarzania odpadów 
będą zatrzymywane w hali. Jednocze-
śnie chwilę później, oddelegowany do 
dyskusji z mieszkańcami pracownik 
MZO dr Andrzej Skalmowski przy-
znał, że nie ma takiej technologii, któ-
ra całkowicie pochłonie nieprzyjemne 
zapachy. – To nie jest perfumeria – za-
znaczył.” (WP nr 24)

Kolejną kwestią którą porusza się 
w reklamach i ogłoszeniach jest hałas 
i setki ciężarówek.

RIPOK ma być przygotowany do od-
bioru odpadów od minimum 120 000 
osób (obecnie odbierane są śmieci od 
ok. 90 tys. osób – informacja podana 
na spotkaniu z mieszkańcami). UWA-
GA! Górna granica nie jest ustalona.

Czy śmieci odbierane od ok. 90 tys. 
osób i śmieci odebrane od minimum 
120 tys. zostaną dowiezione tą samą 
ilością pojazdów? Ponadto zgodnie 
z opisem zamieszczonym w lokalnej 
gazecie, pojazdy będą również po-
trzebne na innych etapach: odpady 
wjeżdżają, następnie są przetwarzane, 
produkt otrzymany z przetworzenia 
zostanie odwieziony do odbiorców, 
odcieki i ścieki powstałe podczas 
procesu przetwarzania i składowania 
będą wywożone do oczyszczalni ście-
ków. Z terenu inwestycji będą wyjeż-
dżać też transporty paliwa wytworzo-
nego z odpadów (słowem wtrącenia 
– zastanawia co stanie się z dojrzałym 
kompostem, gdyż ekspert nie wypo-
wiedział się czy kompost zostanie na 
placu, czy też będzie wywożony, usta-
wa też tego na chwilę obecną nie re-
guluje).

Czy dzisiaj też tak to funkcjonuje? 
Chyba nie. Zatem czy wprowadza się 
nas w błąd pisząc, że ruch pojazdów 
nie będzie większy niż dotychczaso-
wy?
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Madziar nie dotrzymał słowa,
taczka już gotowa

W ostatnim wydaniu „Życia Powia-
tu na Mazowszu”, artykuł „Dlaczego 
składowisko nie będzie już górą śmie-
ci” rozpoczyna zdanie: „Najczęściej 
jesteśmy straszeni hasłem – będzie 
budowana spalarnia”.

W odniesieniu do powyższego:
Po pierwsze – nikogo nie straszymy, 

a informujemy sąsiadów, mieszkań-
ców o zamierzeniach władz miasta 
oraz o zaawansowanych pracach 
przygotowawczych do budowy RIPO-
Ku.

Po drugie – na transparentach roz-
wieszonych na ogrodzeniach przy 
ulicach Lipińska, Al. Niepodległości, 
Kwitnąca, Poranek, Lipiny Smugi, 
Lipiny Kąty, Majdan mieszkańcy pro-
testują (bo mają do tego prawo) prze-
ciwko rozbudowie składowiska odpa-
dów. Zapraszamy na wycieczkę w te 
rejony, gdzie zobaczyć można banery 
domowej produkcji z hasłem „STOP 
DLA WYSYPISKA”.

Po trzecie – od początku naszych 
działań skupiamy się na proteście 
i pytaniach o RIPOK do naszych 
władz, na które władze jak dotąd nie 
raczyły odpowiedzieć.

Mamy też inne pytania do Burmi-
strza Ryszarda Madziara i radnych:

Tak olbrzymia inwestycja jak Re-

gionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych wymaga 
długiego procesu przygotowawcze-
go w zakresie dokumentacji, wielu 
pozwoleń i przede wszystkim decyzji 
środowiskowej. Zgodnie z ustawą, 
proces prowadzący do wydania takie-
go dokumentu przez odpowiednie or-
gany wymaga udziału społeczeństwa, 
czyli nas, mieszkańców. Dzisiaj, kiedy 
decyzja już jest wydana, kiedy został 
rozstrzygnięty przetarg na wybór wy-
konawcy, kiedy w Starostwie Powiatu 
Wołomińskiego czeka na podpis po-

zwolenie na budowę (ostatni doku-
ment niezbędny do rozpoczęcia rozbu-
dowy wysypiska!!!) w prasie lokalnej 
informuje się ludzi, używając facho-
wych terminów i nazewnictwa, o tym 
jakie nowoczesne cuda czekają nas 
w gminie Wołomin. Natomiast na eta-
pie kiedy powinny odbyć się szerokie 
konsultacje z mieszkańcami, informa-
cję zamieszcza się jedynie, UWAGA!

– na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta
– na stronie BIP
– przekazuje inwestorowi celem za-

mieszczenia obwieszczenia w miejscu 
realizacji inwestycji.

– oraz, że przekazuje się sołtysowi 
miejscowości Lipiny Stare.

Ciekawe ilu mieszkańców Gminy 
Wołomin zapoznaje się z ogłoszenia-
mi wywieszonymi na tablicy ogłoszeń 
Urzędu, ilu z nas czyta codziennie lub 
przynajmniej raz w tygodniu BIP, kto 
z nas odwiedza w okresie zimowym 
wysypisko i czyta ogłoszenia tam za-

mieszczone. Dla Państwa wiadomości 
– sołtys Lipin Starych nie przekazał 
żadnemu mieszkańcowi Lipin Starych 
wiadomości o możliwości wnoszenia 
uwag do decyzji środowiskowej. Za-
tem chyba nikogo nie powinien dziwić 
zapis umieszczony w decyzji środowi-
skowej: „W wyznaczonym terminie 
nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski 
płynące ze strony społeczeństwa”. Czy 
brak uwag do planów związanych ze, 

zdawać by się mogło, kontrowersyjną 
inwestycją jaką jest rozbudowa wysy-
piska, od choćby jednego mieszkańca 
nie zastanowił naszych decydentów?

Przez kolejne kilka miesięcy, do 
września 2013 r. trwało uzupełnia-
nie dokumentacji, do którego nasze 
władze wezwał Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Gdzie byli w tym czasie nasi radni, na 
których głosowaliśmy, którzy powinni 
być naszymi przedstawicielami? Dla-
czego oni również nie powiadomili 
swoich wyborców???

Nie było konsultacji ani informacji, 
stąd cała masa niedomówień, sprzecz-
nych doniesień na ten temat płynących 
z różnych źródeł. To władza jest odpo-
wiedzialna za to, że nawet radni zada-
ją podstawowe pytania na tym etapie 
inwestycji, a co dopiero my, mieszkań-
cy, którzy wiemy o tym od trzech mie-
sięcy. A może taki bardzo ograniczo-
ny sposób dotarcia do mieszkańców 
z informacją o rozbudowie wysypiska 

był zamierzony? Musimy sobie sami 
odpowiedzieć na to pytanie.

Panie Burmistrzu, w tym czasie 
Urząd wydawał biuletyn informa-
cyjny „Puls Wołomina” – przecież 
mógł Pan zrezygnować choćby z jed-
nego zdjęcia swojej osoby (prawie 
na każdej stronie jest Pana zdjęcie) 
i zamieścić ogłoszenie o konsultacjach 
do decyzji środowiskowej. Wówczas 
mielibyśmy możliwość wniesienia, 
w odpowiednim momencie procesu 
decyzyjnego, naszych protestów, uwag 
czy wniosków. Dlatego dzisiaj to my 
informujemy pozostałych mieszkań-
ców gminy o Waszych planach oraz 
o zaniedbaniach samorządowców 
w zakresie niewystarczającego po-
wiadamiania nas o ważnych dla nas 
decyzjach.

 
NIC O NAS BEZ NAS!
Szanowni Włodarze Miasta Woło-

min, z jednym się zgadzamy, a miano-
wicie:

Drogi Mieszkańcu gminy Wołomin, 
cytując wczorajsze reklamy: „Bądź 
dobrze poinformowany, nie daj się 
nabrać na kłamstwa”.
Śledź na bieżąco Nasz funpage na 

facebooku: www.facebook.com/Wolo-
minZielony

Kończąc nasze odniesienie do re-
klam i ogłoszeń życzymy Panu Bur-
mistrzowi Ryszardowi Madziarowi 
miłych wakacji i zapraszamy Pana do 
wzięcia udziału w naszym proteście 
przeciwko nowej kwaterze składowi-
ska odpadów, instalacji do biologicz-
nego i dyfuzyjnego suszenia odpadów, 
kompostowni komorowej wraz z płytą 
do dojrzewania kompostu i wszystkim 
innym elementom rozbudowy Miej-
skiego Zakładu Oczyszczania w Lipi-
nach Starych, które z całą pewnością 
nie podniosą komfortu życia miesz-
kańców Wołomina.

Inicjatywa Obywatelska
Zielony Wołomin

Relacja z protestu przeciwko rozbudowie wysypiska
http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/wojna-o-wysypisko-w-wolominie,126909.html
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Rządy „kocich” apetytów!Rządy „kocich” apetytów!

Grzegorz Lipski

Stwierdzenie to potwierdzać mogą zachodzące na naszych oczach wydarzenia oraz przebieg posiedzeń komi-
sji Rady Miasta. Wiąże się to z sankcjonowaniem samowolnych wydatków, przekraczaniem uprawnień, naru-
szaniem terminów oraz zakresów przedsięwzięć inwestycyjnych i planistycznych. Co jest bardzo zaskakujące 
że nie wywołuje to  oczekiwanych reakcji u naszych radnych – wybrańców w organach samorządu.

Tytułowe słowo „ apetytów” wią-
że się z naciskiem na radnych w 
sprawie zakupu słynnej już kociej 
karmy. Uchwalenie środków nastą-
piło po przeprowadzonym i skonsu-
mowanym  przetargu. Miejski Za-
kład Dróg i Zieleni obciążono nawet 
dokarmianiem bezpańskich kotów 
naszej gminy - swoją drogą czym to 
jeszcze nie zajmuje się ta jednostka 
budżetowa? Nie jedyna to uchwała 
naruszająca zasady gospodarki fi -
nansowej za którą nikt nie ponosi 
odpowiedzialności. Powyższy wy-
datek nie stanowił pokaźnej kwoty, 
ale naruszenie procedury fi nansowej 
było równie poważne co dotyczące 
kwot kilkuset tysięcznych. Mają 
miejsca i takie, ostatnio poznane 
objęte dodatkowymi zakresami ro-
bót  a zgłoszone przez kierownictwo 
placówki oświatowej na końcowym 
etapie budowy przedszkola. I tym 
razem pod presją groźby przerwania 
rozpoczętych już prac radni zmu-
szani byli do podjęcia stosownej 
uchwały. Nie wnikając w zasadność 

oraz celowość tych wydatków, tak 
realizowane procesy kłócą się z wy-
mogami norm w niedawno hucznie 
przyznanym statusie certyfi kowa-
nego urzędu. ISO 9001:9008, nale-
żało zatem w tych okolicznościach 
wyrzucić to do kosza, a nie wręczyć 
w atmosferze sukcesu na posie-
dzeniu Rady Miejskiej. Przyzwo-
lenie radnych na takie procedury 
i procesy niczego nie normalizacją, 
w wołomińskim urzędzie oraz jego 
otoczeniu dowolny certyfi kat może 
zostać pożarty niczym Whiskas. 

Dużo ukrywają, 
zakopując na zaś.

Ostatnie posiedzenie Komisji Go-
spodarki Miejskiej ujawniło ukry-
wanie dochodów gminy na prze-
strzeni wielu miesięcy – fakt ten 
dotyczył zwrotu niewykorzystanej 
pomocy fi nansowej udzielonej Star-
tostwu. Pojawiły się one w budże-
cie w momencie wskazania przez 
burmistrza innego celu. Uznano to 
za normalność podobno nie ure-
gulowaną przepisami – warto było 
w takim razie dociec i zapytać co na 
ten temat mówią stosowne zapisy 
procedur i procesów zdobytego cer-
tyfi katu? Kpina z racjonalnej gospo-
darki fi nansowej, nie wywołuje re-
akcji tam gdzie czerpie się obopólne 

korzyści z jej lizania. Niemal na 
każdej sesji uchwalane są korekty 
do budżetu toteż dodatkowe środki 
niezwłocznie winny być wprowa-
dzone do dochodów, by obsłużyć 
oczekujące w kolejce wydatki lub 
redukować zadłużenie. Wiele do-
chodów z opóźnieniem wprowa-
dza są do budżetu i to nie w pełnej 
wysokości, dotyczy to również dy-
widend spółek miejskich. Bilanse, 
zyski oraz ich podział stanowią ta-
jemnicę poliszynela, o której prezesi 
oraz burmistrz niechętnie informują 
odsyłając zainteresowanych po lek-
turę do KRS-u.

Nie uchwalanie 
– Ważniejsze jest „ssanie”! 

Obok dochodów oraz wydatków 
istotne jest planowanie obejmujące 
kierunki rozwoju i zagospodaro-
wania. Kto sądził, że określają je 
uchwały organu stanowiącego gmi-
nę, obejmujące strategie, wielolet-
nie plany, studia rozwoju oraz plany 
miejscowe – informuję że się myli. 
Czy naszych włodarzy obok proce-
sów i procedur ISO nie obowiązuje 
ustawa o samorządzie terytorial-
nym? Pomyślmy jak informował 
o tym manifestantów v-ce burmistrz 
Jagodziński na wielkim jak na Wo-
łomin-proteście zorganizowanym 
przez stowarzyszenie „Zielony Wo-
łomin” przed gmachem naszego 
magistratu. Jednoznacznie stwier-
dził, że wystarczająca jest „wola 
i apetyt” jego upełnomocnionego 
dyrektora, a ustalenia strategii roz-
woju, planów gospodarki odpadami 
(PGO) oraz Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (Studium) trafi ają 
do kosza obok certyfi katów. Stało 
się właśnie tak, kiedy dyr. MZO K. 
Kuśmierowski  wystąpił w sprawie  
budowy nowej kwatery składowi-
ska w Starych Lipinach do swojego 
przełożonego burmistrza o wydanie 
decyzji środowiskowej a także mar-
szałka mazowieckiego o zamiesz-
czenie jej w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami (WPGO). 
Decyzja środowiskowa została wy-
dana, a WPGO wprowadził sprzecz-
ność ze strategią rozwoju sportu 
i rekreacji, gminnym oraz powia-
towym planem PGO, wytycznymi 

ministerialnych rozporządzeń, pro-
gnozami oddziaływania na środo-
wisko oraz Studium. To tylko część 
nieprawidłowości.

Przykład idzie z góry, 
lub wypija się go 
z „mlekiem” 

W sposób przekonujący o beztro-
skich poczynaniach samorządowych 
„kociąt” utwierdza nas radny Marek 
Górski. Na posiedzeniu komisji go-
spodarki miejskiej wyparł się spo-
czywającego na radnych obowiązku 
badania zgodności planów miejsco-
wych z ustaleniami Studium. Zaska-

kujące nieprawdaż! Za wystarcza-
jące uznał za to funkcje kontrolne 
wojewody oraz marszałka mazo-
wieckiego. Myli się tak samo jak 
burmistrzowie oraz pozostali radni 
wyznający podobną fi lozofi ę. Obok 
funkcji stanowiącej, przynależna 
jest im również ta kontrolna, jaka 
w Wołominie okazuje się waż-
niejsza i potrzebniejsza. Właśnie 
w sposób bardzo niezadowalają-
cy realizuje ją komisja rewizyjna 
w składzie A. Bereda, J. Krawczyk, 
M. Milewski, W. Plichta, K. Tara-
pata, G. Więch oraz I. Sulich. Pu-
drowaniem rzeczywistości można 
nazwać pomijanie w jej pracach 
badań zgodności planów miejsco-
wych oraz racjonalności gospodar-
ki fi nansowej burmistrza. Zakres 
rozbudowy Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Starych Lipinach na-
ruszając ustalenia Studium, w re-
akcji na protesty i zarzuty nie tra-
fi ł co by było normalne pod ocenę 
Komisji Rewizyjnej. Uwagi oraz 
wątpliwości dotyczą również planu 
miejscowego dla Strefy Usługowo-
Produkcyjnej przy ul. Geodetów 
i Łukasiewicza. Planem nie objęto 
całego obszaru dopuszczającego 
tam handel wielkopowierzchnio-
wy, a przekroczenie terminu w jego 
opracowaniu przyczyniło się do 
unieważnienia pisemnej deklaracji 
darowizny w wysokości 6.3 mln zł. 
Nie przystąpienie po 3 miesiącach 
od uchwalenia Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego do opracowania 
planu miejscowego dla tego terenu, 
co wynika z art. 10 ust. 3 w powią-
zaniu z ust. 2 pkt 8 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, narusza prawo i naraża 
na sankcje z tytułu powództwa cy-
wilnego. W przypadku części tego 
terenu przeznaczonego pod Cen-
trum Handlowego przystąpiono do 
opracowania planu po 6 miesiącach, 
a dla kolejnej gdzie inwestorem ma 
być DJCHEM CHEMICALS PO-
LAND S.A. zwłoka wyniosła ponad 
2,5 roku. Jak to wytłumaczyć? Inny 
naganny fakt dotyczy planu Osiedla 
1 Maja i dokonany podział działek 
uniemożliwia zainteresowanemu 
inwestorowi budowę obiektu han-
dlowego o pow. poniżej 2000 m2. 
Studium dopuszczało budowę tego 
typu obiektów handlowych, plan zaś 
praktycznie to uniemożliwił. Swo-
istego smaku podczas „pichcenia” 
tego planu dodała opinia naczelnika 
Seweryniaka, który to na spotkaniu 
z radnymi zaskakując wszystkich 
- stwierdził iż niecelowym jest lo-
kowanie w tym miejscu obiektów 
handlowych w kontekście budowy 
nieopodal Centrum Handlowego. 
Od kiedy to i gdzie poza Wołomi-
nem urbanista miejski ustala, który 
inwestor ma być uprzywilejowany, 
chroniony bądź hołubiony?

Bez odzewu, nadzoru 
– wbrew prawu 
i sprawiedliwości!

Protesty mieszkańców objętych 
ułomnymi planami miejskimi tak 
głośne jak „Zielonego Wołomi-
na” pozostają bez oddźwięku oraz 
oczekiwanej reakcji burmistrza 
i radnych. Nie tylko w tym obszarze 
nadzoru oraz kontroli brak jest wła-
ściwych reakcji i działań, podobnie 
dzieje się podczas debat dotyczą-
cych oceny działalności burmistrza, 
kiedy Pani Lubiak, przewodnicząca 
Rady Miejskiej naruszając prawo 
blokuje debatę absolutoryjną. Roz-
patrzenie rocznych sprawozdań 
przez radnych wymaga od nich ak-
tywności na sesji rady, wyłącza to 
jej ,,nieme’’ zachowanie się. Takie 
stanowisko zajął NSA w wyroku 
I SA/Po 1091/96 (OSS z 1997 r., 
nr 1, poz. 25). Po rozpatrzeniu spra-
wozdania z wykonania budżetu rada 
powinna ocenić jego wykonanie. 
Radni podczas dyskusji na sesji 
winni wyrazić swoje zdanie co do 
legalności, celowości i rzetelności 
wykonania budżetu przez wójta/
burmistrza (wyrok NSA – Ośro-
dek Zamiejscowy w Katowicach 
z 24 marca 1997 r., sygn. akt I SA/
Ka 1135/96, ,,Prawo Gospodarcze’’ 
z 1997 r., nr 11, s. 46 oraz wyrok 
składu Siedmiu Sędziów NSA FPA 
8/96, ONSA z 1997 r., nr 2, poz. 52).

Te i inne niedociągnięcia naszych 
samorządowych „kociąt” musimy 
przyjąć dziś do wiadomości, ale 
dają asumpt do skarcenia przy naj-
bliższej okazji. Ich apetyty i harce 
są dla mieszkańców balastem nie do 
zniesienia szczególnie gdy „miot” 
czuje się bezkarny bo chroniony 
tym samym „umaszczeniem”.

Wicemistrzostwo Polski 
wołomińskiego biegacza
Podczas XXIV Mistrzostw Polski Weteranów w lekkiej 
atletyce, które odbyły się 5 lipca br. w Radomiu, wo-
łomiński biegacz Eugeniusz Dembiński zdobył srebr-
ny medal na dystansie 10 000m w kategorii M-65.

Powtórzył tym samym sukces 
z ubiegłego roku. Przegrał jedy-
nie z bardzo dobrym zawodnikiem 
Zbigniewem Macoch z Krzepic, 
młodszym o 4 lata .To dość istotne, 
bo gdyby Mistrzostwa odbyły się 
tak jak 2013 roku w sierpniu, był-
by klasyfi kowany o kategorię wy-
żej. Urodził się bowiem 10 sierpnia 
w samo Powstanie Warszawskie. 
Jeśli dodamy, że wygrał z ubiegło-
rocznym mistrzem Polski Marianem 
Leśniakiem to możemy powiedzieć, 
że pan Eugeniusz jest usprawiedli-
wiony. Wynik jaki uzyskał 46;45;35 
jest lepszy od tego z ubiegłego roku 
o 35 sekund.

Na pytanie, co w najbliższym cza-
sie zamierza? Pan Eugeniusz Dem-
biński powiedział: Ponieważ posia-
dam już tytuł Mistrza Polski na 5 km, 
10 km i półmaratonie, w następnym 
roku 2015 chciałbym spróbować 
powalczyć na królewskim dystansie, 
czyli maratonie – 42 195 m.

Natomiast w najbliższym czasie 
będę brał udział w biegu Powstania 
Warszawskiego, którego jestem ró-
wieśnikiem, tym bardziej, że jest to 
pełna 70. rocznica. W tej chwili nie 
wiem, ale chyba będę jednym z nie-
wielu takich równolatków, którzy 
pobiegną dystans 10 000 m.

No i oczywiście dwa tygodnie 
później 15 sierpnia na historycznej 
trasie „Cudu nad Wisłą” z Ossowa 
do Radzymina 21 095m.

Mam nadzieję, że i w tych zawo-
dach patriotycznych nie przyniosę 
wstydu mieszkańcom Wołomina, 
którzy jak wiem , zawsze trzymają 
za mnie kciuki.

Redakcja PATRII ,również zapew-
nia że będzie trzymała kciuki.

opr. red

fot. wolomin.org     Wręcznie Certfi katu ISO 9001.
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REKLAMA

Lokaty, czyli czysty zysk
Jeśli chcemy zainwestować pieniądze, nie ponosząc żadnego ryzyka ich utraty i mając pewność zysku, to nie pozostaje nam nic innego, 
jak udać się do SKOK-u lub banku i założyć tam lokatę. Oferta lokat i depozytów jest bardzo bogata – jak więc zdecydować, która będzie 
idealnie skrojona pod nasze potrzeby?

Oczywiście, w przypadku wyboru 
oferty liczy się przede wszystkim 
oprocentowanie i bezpieczeństwo. 
SKOK-i oferują tradycyjnie naj-
wyższe oprocentowanie wśród in-
stytucji fi nansowych, a objęcie ich 
Bankowym Funduszem Gwarancyj-
nym spowodowało, że pieniądze po-
wierzone kasom przez członków są 
jeszcze bardziej bezpieczne. SKOK
-i oferują lokaty o dwojakim opro-
centowaniu: stałym i zmiennym. 
W przypadku tych drugich to, ile fi -
nalnie zarobimy, zależy np. od ilości 
posiadanych udziałów w kasie, daty 
uzyskania członkostwa w SKOK 
i tego, czy zakładający lokatę posia-
da już w danym SKOK-u rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy. 
W przypadku lokat o oprocentowa-
niu stałym często stawiany jest wa-
runek posiadania w kasie ROR-u. 
Oba rodzaje lokat oferowane są na 
określony z góry czas – może to być 
miesiąc, kwartał bądź rok.

Specyfi cznym rodzajem lokaty jest 
lokata rentierska, zakładana z reguły 
na dłuższy okres (od roku do trzech 
lat). O ile w przypadku lokaty termi-

nowej jej posiadacz po zakończeniu 
okresu, na który opiewała umowa, 
dostaje zwrot środków wraz z opro-
centowaniem na ROR, to posiadacz 
lokaty rentierskiej co pewien okres 
czasu (najczęściej miesiąc lub trzy 
miesiące) otrzymuje na swój rachu-
nek należne odsetki, a po upływie 
terminu lokaty – zwrot kapitału. To 
wygodne rozwiązanie dla tych, któ-
rzy chcą wspomóc domowy budżet 
stałym zyskiem od zainwestowa-
nych pieniędzy.

Popularnością cieszą się również 
lokaty systematycznego oszczę-

dzania. Można na nie regularnie 
wpłacać zadeklarowaną kwotę. Ta-
kie rozwiązanie jest o tyle wygod-
ne, że kapitał początkowy możemy 
powiększać już w trakcie trwania 

lokaty o kolejne sumy. Często tego 
rodzaju lokaty odnawiane są auto-
matycznie na kolejny okres. Wybór 
takiej lokaty jest wskazany dla tych, 
którzy chcą regularnie inwestować 

środki w różnej wysokości lub in-
westują z myślą o konkretnym, dłu-
gofalowym celu. Atutem jest niska 
wysokość minimalnej kwoty, którą 
można zasilić lokatę – w SKOK 
Wołomin jest to 50 złotych. Mó-
wiąc w dużym skrócie, lokata sys-
tematycznego oszczędzania to taka 
świnka-skarbonka, w której nasze 
pieniądze nie tylko są bezpieczne, 
nie tylko możemy dorzucać do niej 
nowe kwoty, ale środki cały czas 
rosną.

Masz pytania? 
Zajrzyj na stronę skok.wolomin.pl, 
napisz: lokaty@skok.wolomin.pl
lub zadzwoń: 801 445 252

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

Modlitwę przy pomniku Lecha Kaczyńskiego poprowadzili Ks. Płk Prałat. Sławomir Żarski i Ks. Andrzej Rusin-
kowski w obecności delegacji samorządów Powiatu Wołomińskiego (na czele ze starostą Piotrem Uścińskim) oraz z 
inicjatorem budowy Panteonu Bohaterów Ryszardem Walczakiem i mieszkańcami Ziemi Wołomińskiej.

65. rocznica urodzin 
śp. Lecha Kaczyńskiego
W Sanktuarium Narodowym Bitwy 1920 r w Ossowie w Dolince Dębów Smoleń-
skich odbyły się obchody 65. rocznicy urodzin śp. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
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Radomski Informator

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

esteśmy świadkami bezprece-
densowych bluźnierstw dokony-
wanych w polskich teatrach. Dy-
rektorzy tych teatrów i ich aktorzy 
angażują się w publiczne wyśmie-
wanie męki Chrystusa. Pod pre-
tekstem wolności „sztuki” obraża-

Bluźnierstwo

ne są uczucia religijne. Te spektakle 
nienawiści wobec naszej religii nie 
mają nic wspólnego ze sztuką, czy 
kulturą. Zadaniem kultury jest do-
skonalenie człowieka, gdy te spek-
takle nienawiści odwołują się do 

najniższych instynktów.
Działania te są podejmowane 

przez środowiska, które powin-
ny szerzyć kulturę narodową, 
a nie ją niszczyć. Są podejmowane 
przez najbardziej zdemoralizowane 

i wynarodowione środowiska, czę-
sto znane z wrogiego stosunku wo-
bec naszej narodowej kultury, z pro-
pagowania różnorakich dewiacji i ze 
zwalczania polskiego patriotyzmu.
To nie tylko chamstwo i brak jakiej-
kolwiek przyzwoitości, to działania 
o charakterze kryminalnym. Dlate-
go inicjatorzy tych bluźnierczych 
inscenizacji powinni być nie tylko 
pozbawiani stanowisk w polskim 
życiu kulturalnym i publicznie na-
piętnowani, ale powinni także po-
nieść karne konsekwencje swoich 
kryminalnych zachowań. Niestety, 
w sytuacji obrażania uczuć religij-
nych, państwo polskie w postaci 
swych funkcjonariuszy, nie tylko 
nie broni prawa i przyzwoitości, ale 
staje po stronie przestępców, chro-
niąc ich „prawo” do bluźnierstw.
Minister kultury poprzedni i obec-
ny, stają po stronie bluźnierców, 
zamieniając ministerstwo kultury 
w rynsztok fi nansujący bluźniercze 

inscenizacje.
W Polsce mamy do czynie-

nia z atakiem na nasza wiarę, 
na naszą chrześcijańską cywili-
zację i naszą kulturę narodową 
i obowiązkiem państwa polskiego 
jest obrona tych wartości. Tym-
czasem rząd Donalda Tuska staje 
w awangardzie wojującego bar-
barzyństwa, fi nansując i broniąc 
tych haniebnych i bluźnierczych 
inscenizacji.

Dziś toczy się walka o duszę 
i charakter naszego narodu i każ-
dy, kto czuję się odpowiedzialny 
na ponadtysiącletnie dziedzictwo 
naszej narodowej kultury ukształ-
towanej przez ewangeliczne war-
tości jest zobowiązany do walki 
o zachowanie tego dziedzictwa 
i przeciwstawienie się tej inwazji 
antychrześcijańskiego barbarzyń-
stwa.

Radomski Czerwiec `76
Jak co roku, 25 czerwca obchodziliśmy rocznicę Radomskiego Czerwca 76. Protesty, które miały miejsce w Radomiu 25 czerwca 1976 
roku (równolegle z protestami w Ursusie i Płocku), miały podłoże ekonomiczne, ale wynikały z nieprawdopodobnej arogancji ówcze-
snych władz państwowych. W przeddzień strajku ogłoszono drastyczne podwyżki cen podstawowych artykułów żywnościowych i pew-
ne podwyżki płac. Te ostatnie skonstruowano w wyjątkowo niesprawiedliwy sposób tak, że miały uderzyć w większość przeciętnych 
ludzi. Wywołało to oburzenie „zwykłych” ludzi, którzy 25 czerwca podjęli protest.

Strajkujący ludzie przeszli uli-
cami Radomia pod siedzibę Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR 
na ulicę 1-go Maja (obecnie sie-
dziba Lasów Państwowych na 
ul. 25 Czerwca). Ponieważ nikt 
z protestującymi nie podjął roz-
mów, tłum wszedł do siedziby 
partii. Bardzo charakterystyczne 
było pokazanie ludziom, jak żyją 
działacze komunistyczni – z okien 
siedziby wyrzucano towary, na 
owe czasy luksusowe i praktycz-
nie niedostępne dla ludzi – dywa-
ny, szynki itp.

Równolegle z protestem roz-
poczęły się akty wandalizmu, 
prawdopodobnie sprowokowa-
ne w celu uzasadnienia podjęcia 
ostrzejszych kroków. Do miasta 

ściągnięto dodatkowe oddziały mi-
licji i rozpoczęły się regularne walki 
uliczne. W Radomiu zginęły dwie 
osoby, przygniecione przyczepą. 
Bezpośrednio po stłumieniu strajku 
rozpoczęły się zatrzymania uczest-
ników i tzw. „ścieżki zdrowia”, czy-
li katowanie osób przebiegających 
pomiędzy dwoma rzędami zomow-
ców. Od czerwca 1976 roku sytuacja 
ekonomiczna Radomia wyraźnie się 
pogorszyła – władze „ukarały” tzw. 
„warchołów radomskich”.

Obchody Rocznicy, jak co roku 
miały miejsce pod kamieniem wę-
gielnym pomnika ofi ar radomskiego 
Czerwca 1976 przy skrzyżowaniu 
ulic Żeromskiego i 25 Czerwca. 
Została odprawiona uroczysta Msza 
Święta, której przewodniczył or-

dynariusz diecezji radomskiej, ks. 
bp Henryk Tomasik. Po Mszy, pod 
pomnikiem zostały złożone kwiaty. 
W imieniu Prawicy Rzeczpospolitej 
wystąpiła delegacja z Panią Lucyną 
Wiśniewską na czele.

Druga część uroczystości miała 
miejsce w Teatrze Powszechnym 
im. Jana Kochanowskiego. Prezes 
IPN, dr Łukasz Kamiński odznaczył 
uczestników Wydarzeń medalami 
za działalność na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce i za 
zasługi w działaniu na rzecz nie-
podległości i suwerenności Polski 
oraz respektowania praw człowieka 
w PRL. Przewodniczący radom-
skiej Solidarności, Pan Zdzisław 
Maszkiewicz wręczył medal, wy-
bity przez radomską „Solidarność” 

z okazji 30-lecia związku. Otrzy-
mał go amerykańskim muzyk, 
Stan Breckenridgowi, który dd 
dwóch lat współpracuje z radom-
skimi instytucjami kulturalnymi.

Po ofi cjalnej ceremonii odbył 
się dedykowany bohaterom Ra-
domskiego Czerwca koncert Jana 
Pietrzaka, artysty Kabaretu pod 
Egidą.
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REKLAMA

Drodzy Państwo!
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Powiatu 

Wołomińskiego, którzy udzielili mi poparcia 
w niedawnych wyborach europejskich. Szcze-
gólne słowa podziękowań kieruję do Wszyst-
kich, którzy jeszcze przed wyborami wspierali 
moją kampanię słowami modlitwy, przygotowy-
waniem spotkań, publicznym poparciem w krę-
gu rodziny i znajomych. Dziękuję Koleżankom 
i Kolegom z Prawicy Rzeczypospolitej. Wynik 
tej kampanii – którą poparł co ósmy wołomiński 
wyborca – to nasz wspólny sukces i najlepsze 
potwierdzenie mandatu społecznego chrze-
ścijańsko-konserwatywnej prawicy i jej obecności w życiu publicznym 
naszego regionu. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Prawa i Sprawiedli-
wości, z którymi wspólnie prowadziliśmy tę kampanię.

Poparcie, które otrzymałem, przyjmuję jako wielkie zobowiązanie do  
jak najlepszej pracy w służbie pol-
skiej racji stanu, cywilizacji chrze-
ścijańskiej i spraw ludzi, którzy mi 
zaufali.

Z wyrazami szacunku i przyjaźni 
Marek Jurek

REKLAMA

OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości oddanych w bezprzetargowe użytkowanie na czas nieozna-
czony zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/219/2014 Rady gminy w Poświętnem z dnia 
27.06.2014 r.

– cześć nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 810 obręb Wola Ręczajska o pow. 8 m2.

Działka w/w przeznaczona będzie na wybudowanie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii 
napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, przyłącza kablowego nN-0,4 kV 
i złącza kablowego ZK z szafką pomiarową, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji 
uzdatniania wody i nowych budynków mieszkalnych w obrębie Wola Ręczajska. 

Wójt gminy Poświętne
mgr Jan Cymerman

Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców Wołomina 
„Porozumienie„Porozumienie Samorządowe”Samorządowe”
Perspektywa wyborów samorządowych 2014 roku w szczególny sposób pobu-
dza do refl eksji. W poczuciu poszanowania dla mieszkańców oraz odpowiedzial-
ności za harmonijny rozwój regionu, reprezentanci wielu lokalnych środowisk 
jednoczą wysiłki na rzecz przerwania praktyk szkodzących sprawom lokalnym 
i rozwojowi Wołomina.

Stoimy na stanowisku, iż dla zarządzania sprawami lokalnymi szkodliwy jest trwający od początku tej 
kadencji proceder nieuzasadnionego przerostu administracji samorządowej, w której zatrudnienie znajdują 
osoby z zewnątrz wybierane z klucza partyjnego. Odbywa się to przy pełnej aprobacie rządzącej koalicji. 
Jednocześnie poza sferę działalności publicznej wypychane są osoby znające doskonale problemy społeczno-
ści lokalnych, posiadające duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną w sprawach miasta i gminy Wołomin.

Tam, gdzie decydującą rolę odgrywają zagadnienia społeczne, zabójczymi są dziś przedkładane ponad 
dobro mieszkańców, partykularne interesy zarządców Wołomina. Blokują one inicjatywę i gospodarskie 
spojrzenie na problemy naszych mieszkańców. Krytycznie oceniamy poczynania partyjnych ekip sprawu-
jących dziś władzę, gdzie nadmiernie rozbudowany aparat urzędniczy przejada środki publiczne, zamiast 
kierować je na niezbędne inwestycje. 

Dziś szczególnie aktualnym staje się znane wszystkim hasło: „Nie partia, a ludzie”.
Nie sposób biernie przyglądać się zawłaszczaniu przez rządzących naszego realnego wpływu na samorząd-

ność. Dlatego też zachodzi konieczność łączenia grup oraz środowisk samorządowych, którym jako główny 
cel przyświeca wspólna praca dla rozwoju miejsc, z którymi łączymy naszą przyszłość. Naczelnym przesła-
niem jest dobro otoczenia w jakim żyjemy i pracujemy. 

Mamy prawo do osobistych przekonań politycznych, indywidualnego spojrzenia oraz ocen, ale w obliczu 
zagrożenia i dalszej stagnacji, musimy działać razem. Działać tak, by Wołomiński SAMORZĄD oddać jego 
mieszkańcom, a NIE KOLESIOM wskazywanym przez struktury urzędujące gdzieś w stolicy. Sprzeciwia-
my się „desantowi” z klucza partyjnego, często bez kompetencji, zupełnie nieczującego potrzeb miasta i jego 
mieszkańców. 

Dlatego wspieramy utworzenie przez lokalne stowarzyszenia, towarzystwa, kluby i osoby fi zyczne: 
Inicjatywy Samorządowej Mieszkańców Wołomina i Ziemi Wołomińskiej – 

„POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”.
Zapraszamy do współdziałania 

wszystkie środowiska samorządowe.
porozumienie.samorzadowe_wolomin@wp.pl

Inicjatorzy Porozumienia
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OGŁOSZENIE

SPRZEDAM 
LUB WYNAJMĘ 

Działkę inwestycyjną
3000 m. 

Kobyłka, ul. Załuskiego
tel. 602 192 199

Budowa ulicy Willowej w DuczkachBudowa ulicy Willowej w Duczkach
Władze Wołomina oraz radni z Duczek od dawna chwalili się rzekomą wspaniałą współpracą Gminy z Powia-
tem co oczywiście często akcentowane miało zagwarantować im wizerunek sprawnych intelektualnie sa-
morządowych fachowców.  W ramach tej „fantastycznej” współpracy realizowana jest obecnie przebudowa 
ulicy Willowej w Duczkach wraz z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.

Ta w słowa ubrana „doskonała” 
współpraca dotyczy chyba wspól-
nych sesji zdjęciowych Burmistrza 
oraz Starosty, bo nikt oprócz zapa-
trzonego w siebie tandemu z tego 
nic nie ma. Wyjaśniam, Wydział 
Inwestycji Starostwa Powiatowego 
zagalopował się i ogłosił przetarg 
na opracowanie projektu budowy 
kanalizacji w drogach gminnych 
(ul. Krótka i ul. Miła) co nie leży 
w jego kompetencjach. Aby zatu-
szować „pomyłkę” Starostwa, Gmi-
na dołożyła kilkaset tysięcy złotych 
do kanalizacji w tych właśnie uli-
cach. W ten oto przypadkowy spo-
sób powstała szumna wspólna inwe-
stycja w Duczkach. Zdawać by się 
mogło, że przy zaangażowaniu inte-
lektu Starostwa i Gminy inwestycja 
zostanie wykonana w mgnieniu oka 
na najwyższym poziomie. Nic bar-
dziej mylnego. Ciężkie prace przy 
budowie kanalizacji we wszystkich 
trzech ulicach rozpoczęły się jesie-
nią ubiegłego roku a skończyły wio-
sną roku bierzącego.

Z zupełnie niejasnych powodów 
oraz nie wynikających z zapisów 
Specyfi kacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, inwestycja dotycząca 
wykonania instalacji kanalizacyjnej 
oraz wymiany nawierzchni i budo-
wy chodników na ulicy Willowej 
na długości około 500 metrów nie 
została dokończona i zrealizowana 
przez fi rmę, która wygrała przetarg 
na tę właśnie inwestycję. Asfalt oraz 
chodniki ta fi rma położyła tylko 
na około 100 metrowym odcinku 
ul. Willowej od ul. Szosa Jadow-
ska do ul. Miłej. Ciężki sprzęt 
w okolicach marca br. wyjechał 
z placu budowy. Zaraz po tym po-
jawił się  Burmistrz ze Starostą na 
sesję zdjęciową. Kilka zdjęć przy 
ukończonym 100 metrowym no-
wym odcinku ul Willowej zadowo-
liło partyjnych kolegów i odjechali. 
Zostawiając mieszkańcom zryty, 
rozkopany 450 metrowy niedokoń-
czony odcinek ulicy Willowej.

Mieszkańcy ulicy Willowej od 
października 2013 roku nie mogą 
otwierać okien w swoich domach 
ponieważ spod kół przejeżdżają-
cych aut z prędkością 3 km/h unosi 
się pył, który grubą codzienną war-
stwą osiada na domach, samocho-
dach, trawnikach, na wszystkim. 
Ulica jest drogą powiatową, korzy-
sta z niej setki jeżeli nie tysiące aut 
dziennie, ponadto łączy Zagościniec 

z Duczkami i jest główną arterią tej 
okolicy.

Przypomnę ponadto o istotnej 
kwestii, w każdej umowie budowy 
kanalizacji jest zapis zobowiązują-
cy wykonawcę kanalizacji do przy-
wrócenia nawierzchni do stanu po-
przedniego czyli do stanu w jakim 
była ulica przed rozpoczęciem prac 
związanych z budową kanalizacji. 
Inwestor nie dopełnił tego obowiąz-
ku a gmina i powiat nie reagują. 
Ulicę Willową rozkopano w  oko-
licach października, zakopano rury 
kanalizacyjne i tak zdewastowaną 
drogę zostawiono mieszkańcom do 
użytkowania, na prawie rok, licząc 
do terminu ewentualnego zakończe-
nia całej inwestycji.

Na początku kwietnia br. roz-
strzygnięto dodatkowy przetarg na 
dokończenie 450 metrowego braku-
jącego odcinka ul. Willowej. Mimo 
to, z niewiadomych przyczyn nowa 
fi rma, którą wybrano do dokończe-
nia inwestycji, do dnia napisania 
niniejszego artykułu tj. 18 maja br. 
nie rozpoczęła prac budowlanych. 
Inwestycja ma zostać ukończona 6 
tygodni po wejściu wykonawcy na 
plac budowy, co oznacza, że prze-
budowanie 500 metrowej ulicy zaj-
mie Burmistrzowi Madziarowi oraz 
Staroście Uścińskiemu cały rok. To 
skandal i kpina z mieszkańców i nie 
wiem co jest gorsze bo tak skan-

dalicznie prowadzoną inwestycję 
tłumaczyć mogą tylko dwie możli-
wości. Celowe przedłużanie, kosz-
tem niewygody mieszkańców tej in-
westycji tak aby zakończyła się tuż 
przed wyborami co zagwarantuje 
sesje zdjęciowe, ofi cjalne otwarcie 
ulicy a więc pokazanie się ludowi 
albo mamy do czynienia z bulwer-
sującym brakiem profesjonalizmu 
urzędników miejskich.

Niestety taka realizacja inwestycji 
stała się już normą w gminie. Więk-
szości inwestycji realizowanych 
przez urzędującego burmistrza Ry-
szarda Madziara towarzyszą prote-
sty niezadowolonych mieszkańców, 
którzy czują się niejednokrotnie 
oszukani. Wspomnę tylko o sprawie 
rozbudowy zwałki odpadów i mają-
cej tam powstać Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych tzw. RIPOK dwukrotnie 
większej niż obecna zwałka na którą 
zwożone będą odpady komunalne 
z całego regionu mazowieckiego. 
Budowie towarzyszą liczne protesty, 
media emitują na ten temat progra-
my oraz powstaje wiele artykułów 
prasowych. Niedawno mieliśmy do 
czynienia z próbą zbudowania ron-
da w Zagościńcu bez odwodnienia, 
w tym przypadku solidarna postawa 
mieszkańców Zagościńca wymusiła 
na władzy wprowadzenie do inwe-
stycji odwodnienia ulic, na których 

od lat występowały zalania i podto-
pienia posesji oraz domów.

Sukcesy obecnej władzy są jak 
fi lmowa Godzilla, choć na fi lmie 
ją widać to rozglądając się dookoła 
nie zauważymy ani sukcesów wła-
dzy ani śladów obecności Godzilli. 
Propaganda, strony internetowe, 
zdjęcia, wszystkie sztuczki socjo-
techniczne mają sprawić, że uwie-
rzymy w coś czego nie ma. Szkoda, 
że nasza władza zamiast zająć się 
kręceniem fi lmów zajęła się tworze-
niem na nasze nieszczęście fi kcji sa-
morządowej, marnując 4 lata naszej 
pięknej gminie.

Grzegorz Powierża

„Kat Trójmiasta” „Kat Trójmiasta” prawomocnie uniewinniony. 
W sądzie okrzyki  „Hańba”„Hańba”
Stanisław Kociołek został prawomocnie uniewinniony przez Sąd Apelacyjny 
w Warszawie ws. Grudnia ‘70. Sąd oddalił apelacje od wcześniejszego wyroku 
Sądu Okręgowego. Wtedy sąd uznał za “bezprawną i przestępczą” decyzję władz 
PRL o użyciu broni przeciw protestującym robotnikom sprzeciwiającym się dra-
stycznym podwyżkom cen.

Po ogłoszeniu wyroku zebrana w 
sądzie publiczność krzyczała: Hań-
ba, Skandal.

19 kwietnia 2013 r. – po 18 la-
tach od wniesienia aktu oskarżenia 

– Sąd Okręgowy w Warszawie wy-
dał wyrok uznający za “bezprawną 
i przestępczą” decyzję władz PRL 
o użyciu broni przeciw robotnikom 
protestującym przeciw podwyżkom 

cen. Prokurator żądał dla podsąd-
nych kar po 8 lat więzienia. Obrońcy 
i oskarżeni wnieśli o uniewinnienie.

Sąd niejednogłośnie uniewinnił od 
zarzutu “sprawstwa kierowniczego” 
zabójstwa robotników b. wicepre-
miera PRL, 80-letniego Stanisława 
Kociołka. Był oskarżony o to, że 16 
grudnia 1970 r. nakłaniał w telewizji 
strajkujących w Gdyni do powrotu 
do pracy, choć - zdaniem prokura-
tury - wiedział, że następnego dnia 
rano stocznia będzie zablokowa-
na przez wojsko. Na stacji kolejki 
miejskiej przy stoczni zginęły oso-
by, które miały usłuchać apelu Ko-
ciołka.

Gdańska prokuratura chciała 
uchylenia wyroku Sądu Okręgowe-

go w Warszawie wobec wszystkich 
trzech oskarżonych i przekazania 
ich sprawy do ponownego rozpo-
znania. Obrońcy uniewinnionego 
b. wicepremiera PRL Stanisława 
Kociołka i wojskowych skazanych 
na kary w zawieszeniu są za utrzy-
maniem wyroku. Według ofi cjal-
nych danych w Grudniu 1970 roku 
podczas robotniczych protestów na 
Wybrzeżu zginęło łącznie 45 osób, 
a 1165 zostało rannych. Przyczyna 

protestów, które miały najtragicz-
niejszy przebieg w Gdyni, była 
ogłoszona przez rząd PRL podwyż-
ka cen. Władze wysłały przeciwko 
protestującym wojsko i milicje.

Więcej informacji o Grudniu’70 
na specjalnym portalu edukacyjnym 
IPN: grudzien70.ipn.gov.pl

Autor: pk
Źródło: ipn.gov.pl , niezalezna.pl
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Liczne przypadki podszywania się 
pod Inspekcję Pracy
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Przeciw absolutorium dla burmistrzaPrzeciw absolutorium dla burmistrza
Wywiad z radnym Dominikiem Kozaczką.

Podczas ostatniej sesji rada 
udzieliła burmistrzowi Ryszardo-
wi Madziarowi absolutorium za 
miniony rok budżetowy. Przeciw-
ko udzieleniu absolutorium były 
cztery osoby w tym również Pan. 
Co Panem kierowało?

– Obecne absolutorium było ostat-
nim głosowaniem tej kadencji, dla-
tego można przy nim podsumować 
rządy burmistrza Madziara przez 
minione 4 lata. Głosowałem „prze-
ciw” głównie z dwóch powodów. 
Po pierwsze, sytuacja ekonomiczna 
gminy za rządów Ryszarda Madzia-
ra pogorszyła się, o czym mówią 
wskaźniki. Spadły nakłady na inwe-
stycje z 23,58 proc. wydatków ogó-
łem w ostatnim roku poprzedniej 
kadencji (2010 rok), do 12,94 proc. 
wydatków gminy na koniec 2013 
roku. Kwotowo przedstawia się to 
następująco: z ponad 29 mln zł na 
koniec 2010 roku do 19,5 mln zł 
w 2013 roku. Zwłaszcza, że w tym 
okresie pokaźnie wzrosły dochody 
i wydatki gminy. Słabą stroną rzą-
dów obecnego burmistrza jest zna-
czący wzrost wydatków bieżących, 
zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń 
i pochodnych (przedstawia to wy-

kres). Kolejnym słabym punktem 
jest to, że burmistrz nie potrafi ł zbi-
lansować budżetu gminy i także za 
jego rządów budżet miał defi cyt, 
czyli kończył na minusie (wydatki 
większe niż dochody). Gdyby Ry-
szard Madziar zachował poziom 
nakładów na inwestycje z 2010 
roku, czyli ponad 29 mln zł (mimo 
że wtedy powszechnie się mówiło, 
że można więcej przeznaczyć), to 
przez całą kadencję na inwestycje 
przeznaczono by więcej o około 
40 mln zł. Co za to można by zro-
bić? Mogę jedynie przedstawić 
w uproszczeniu np. 4 szkoły - przed-
szkola lub 6-8 sal gimnastycznych 
lub kompleksowo wykonać około 
40 dróg lokalnych lub 3-4 drogi stra-
tegiczne, zmieniające znacząco ruch 
w danej części gminy. Przynajmniej 
tyle moim zdaniem stracili inwesty-
cji mieszkańcy Gminy Wołomin za 
rządów Ryszarda Madziara. Bur-
mistrz przez te 4 lata nie poprawił 
i nie uporządkował fi nansów gminy, 
a jedynie jeszcze je pogorszył. Miał 
swój czas ale go nie wykorzystał. 
Po drugie: głosowałem „przeciw” 
głównie za to jak burmistrz komuni-
kuje się i traktuje mieszkańców. Nie 
ma czasu na spotkania z mieszkań-
cami, bardzo rzadko przychodzi na 
komisje Rady Miejskiej czy istot-
ne spotkania. Czego wyraz miesz-
kańcy oddali w ostatnim tygodniu, 
podstawiając Ryszardowi Madzia-
rowi pod urząd taczkę. Ponadto 
poprzez prawników MZO straszy 
się sądem mieszkańców, którzy ak-
tywnie protestują przeciw budowie 
RIPOK i nowej pryzmie wysypiska. 
Czy tak powinna wyglądać komu-
nikacja władzy z mieszkańcami? 
Po co mieszkańcy wybrali władzę? 
Czy po to, by ich straszyła sądem 
za publiczne pieniądze? Czy po to 

by burmistrz prowadził z nimi dia-
log, nawet w trudnych sprawach? 
Kto zapłaci za ewentualną porażkę 
prawników MZO w sądzie? Czy nie 
aby wszyscy mieszkańcy gminy, 
korzystający z usług MZO? Jeśli 
burmistrz się już w coś angażuje, 
to w bardzo mało istotne sprawy 
dla gminy. Ryszard Madziar nie ma 
czasu dla mieszkańców gminy, ale 
ma czas na wyjazdy zagraniczne za 
pieniądze gminne, w celu nawiązy-
wania współpracy z samorządowca-
mi z innych krajów. Co z tego ma 
gmina, poza zdjęciami i udanymi 
wspomnieniami burmistrza i jego 
najbliższych współpracowników? 
Chyba niewiele…

Nie miał Pan okazji o tym opo-
wiedzieć, ponieważ przewodni-
cząca Katarzyna Lubiak (PiS) 
nie dopuściła pana do głosu przed 
uchwałą absolutoryjną…

– Pewnie dlatego, że byłem dobrze 
przygotowany do wystąpienia przed 
absolutorium, miałem różne infor-
macje, których część przedstawi-
łem powyżej. Posługując się termi-
nologią sportową, kiepska władza 
lubi faulować. Przewodnicząca nie 
chciała zauważyć, że się zgłaszam 
do zabrania głosu, a na moją rekla-
mację w tej sprawie powiedziała, 
że już za późno i odbiera mi głos. 
Tym zachowaniem pokazała, że bar-
dziej reprezentuje burmistrza, a nie 
radnych. W mojej ocenie Przewod-
nicząca zachowała się jak aparat-
czyk partyjny.

Dziękuję za rozmowę.

Źródła danych:
Sprawozdania z wykonania 

budżetu z lat 2008-2013

§
Polscy przedsiębiorcy narażeni 

są na nowe formy wyłudzania od 
nich środków pieniężnych. Oszuści 
coraz częściej podszywają się pod 
różnego rodzaju instytucje i organy, 
licząc na brak czujności osób pro-
wadzących działalność gospodar-
czą.

W ostatnim czasie wielu przedsię-
biorców otrzymało za pomocą fak-
su informacje o nałożeniu na nich 
przez Państwową Inspekcję Pracy 
mandatu karnego w wysokości ty-
siąca złotych za zatrudnianie osób 
bez umowy o pracę. W informa-
cjach tych było ponadto wskazane, 
że „niedostosowanie się do poleceń 
Inspektora Pracy grozi grzywną 
do kwoty 30 tys. zł”. Do informa-
cji o nałożeniu mandatu karnego 
dołączono wypełnione blankiety 
przelewu z wydrukowanym nume-
rem konta bankowego. Informacje 
zawierały znak grafi czny podobny 
do logotypu Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz zatytułowane były jako 
,,Postanowienie”.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa 
otrzymał taki faks z informacją 
o nałożonym mandacie, to stanow-
czo odradzamy przekazywanie pie-
niędzy zgodnie z informacją, gdyż 
nie jest ona mandatem wystawio-
nym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i nie pochodzi od Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Przesyła-
nie takich informacji przedsiębior-
com stanowi próbę wyłudzenia od 
nich pieniędzy przez oszustów. 

Ewentualne wystawienie manda-
tu możliwe jest po przeprowadze-
niu przez inspektora pracy kontro-
li, mającej na celu ustalenie, czy 
dany przedsiębiorca przestrzega 
przepisów prawa pracy, w tym do-
tyczących legalności zatrudnienia 
pracowników. Nie ma możliwości, 
aby Państwowa Inspekcja Pracy 
obarczyła przedsiębiorcę odpowie-
dzialnością bez przeprowadzenia 
powyższej kontroli. 

Do wystawiania mandatów służą 
właściwe druki, natomiast wynika-

jąca z mandatu grzywna powinna 
zostać wpłacona przez ukaranego na 
konto bankowe właściwego urzędu 
wojewódzkiego. Ukarana osoba 
powinna być przy tym pouczo-
na o obowiązku złożenia podpisu 
na druku mandatu, potwierdzając 
w ten sposób przyjęcie kary grzyw-
ny. Odmowa przyjęcia mandatu kar-
nego powoduje skierowanie sprawy 
o ukaranie do sądu. Zatem kwota 
wynikająca z mandatu nie powinna 
trafi ć do Państwowej Inspekcji Pra-
cy, a ponadto nie wydaje ani też nie 
przesyła się przedsiębiorcy żadnego 
formalnego postanowienia o nało-
żeniu mandatu. 

W związku z powyższym, zwra-
camy uwagę na zachowanie szcze-
gólnej czujności. Osoba, która 
otrzymała w powyższy sposób 
(tj. za pomocą faksu) informację 
o nałożeniu mandatu karnego po-
winna powiadomić o tym fakcie or-
gany ścigania.

Autor artykułu: 
Łukasz Wróblewski, 
aplikant radcowski, 

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Honestus sp. z o.o.
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