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11 listopada w Wołominie
Starosta wołomiński Kazimierz Rakowski wziął udział w wołomińskich uroczystościach z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Przy pomniku poświęconym Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu i Obrońcom Ojczyzny 1920 roku w Wołominie obecni
byli także burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, posłowie na Sejm
RP, radni, lokalni działacze społeczni, poczty sztandarowe, duchowni
oraz mieszkańcy.

Przemawia burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

- 11 listopada 1918 roku, po
123 latach niewoli, ucisku ze
strony obcych mocarstw oraz
krwawych walk narodowowyzwoleńczych, Rzeczpospolita Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy.
Lata zaborów były prawdziwą tragedią Narodu Polskiego. Pochłonęły wiele niewinnych ofiar, obca władza
nieustannie usiłowała tłumić
ducha polskości. Zwalczano
wówczas naszą kulturę, tradycję, dziedzictwo historyczne, a nawet język. Edukacja
młodzieży została podpo-

rządkowana interesom zaborców. Ludzie urodzeni w tym
okresie tęsknili za wolnością,
którą znali tylko z opowieści.
Wydawało się, że po przegranych powstaniach nikt już nie
odważy się kolejny raz stanąć do walki. A jednak marzenie o niepodległej ojczyźnie spełniło się po I wojnie
światowej – mówił starosta
w swoim wystąpieniu. Przypomniał również wszystkim
zebranym, że wolna ojczyzna
nie zawsze była dla Polaków
czymś tak oczywistym, jak
jest obecnie. Wzywał do pra-

cy dla dobra Rzeczpospolitej
oraz podkreślił, że to, jaką
Polskę zostawimy naszym
dzieciom i wnukom, zależy
tylko od nas.
Po oficjalnych przemówieniach starosty oraz burmistrz
Elżbiety Radwan wysłuchano patriotycznych pieśni.
Uroczystość zakończyła się
złożeniem biało-czerwonych
kwiatów pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Obrońców Ojczyzny
1920 r.
Przemawia starosta wołomiński Kazimierz Rakowski.

Emilia Plater – bohaterka
Powstania Listopadowego
13 listopada 1806 roku w Wilnie urodziła się Emilia Plater, uczestniczka Powstania Listopadowego na Żmudzi. Jej postać stała się
symbolem walki o niepodległość.
Urodziła się 13 listopada
1806 r. w Wilnie w szlacheckiej rodzinie o tradycjach patriotycznych.
Kilka lat później jej rodzice rozstali się i wyjechała
z matką do należącego do
krewnych majątku Liksna
koło Dyneburga (obecna
Łotwa), gdzie wychowywała się i kształciła wspólnie
z dwoma kuzynami. Interesowała się literaturą i historią, pisała wiersze, a także
jeździła konno, ćwiczyła
fechtunek i polowała. Odbyła również liczne podróże
po terenie dzisiejszej Polski,
Litwy i Białorusi.
Z pobudek patriotycznych
odrzuciła oświadczyny zawww.gazetapatria.pl

możnego rosyjskiego inżyniera. W 1830 r. ciężko przeżyła śmierć matki. Na wieść
o wybuchu powstania nawoływała do podjęcia walki
na Litwie, ale - jako kobietę
- odsunięto ją od decyzji. Po
uzyskaniu obietnicy wsparcia
od adeptów miejscowej szkoły podchorążych w Dyneburgu, gdzie kształcili się jej
dwaj krewniacy, opracowała
plan zdobycia miasta. Szansa
powstała, gdy w marcu 1831
r. oddział Juliusza Grużewskiego pokonał Rosjan stacjonujących w miejscowości
Rosienie, co stało się sygnałem do powstania na Litwie.
Plater
obcięła
włosy
i uzbrojona, w męskim stro-

ju, razem z przyjaciółką Marią Prószyńską, utworzyła
kilkusetosobowy powstańczy oddział, w skład którego
weszli strzelcy, kawalerzyści
i kosynierzy. W drodze do
Dyneburga zbierała kolejnych ochotników i stoczyła
kilka zwycięskich starć z siłami rosyjskimi. Jednak wobec przewagi przeciwnika,
nie zdecydowała się na atak
na miasto, a jej zdziesiątkowany oddział dołączył do
formacji powstańczej dowodzonej przez jej krewnego.
Sama Emilia zaczęła cieszyć
się sympatią i szacunkiem
żołnierzy, którzy docenili jej
waleczność.
Wiosną 1831 r. Plater do-

łączyła koło Poniewieża do
formacji wolnych strzelców
wiłkomierskich w oddziale Karola Załuskiego
i wraz z nimi wkroczyła do Wiłkomierza, gdzie
poznała nową
towarzyszkę walk powstańczych
Marię Raszanowiczównę.
Wspólnie
uczestniczyły
w potyczkach
pod Mejszagołą i Garbielowem, gdzie gen.
Dezydery
Chłapowski przyznał Emilii honorowy stopień kapitana. Jego decyzją otrzymała
także dowództwo 1. kompanii 1. Pułku Piechoty Litewskiej. Jej oddział walczył
m.in. o Kowno, a sama Plater odznaczyła się niezwykłą walecznością broniąc
eskortowanych oddziałów
zaopatrzenia armii powstańczej. Kiedy dowodzący także
jej grupą gen. Chłapowski

podjął decyzję o rezygnacji
z dalszej walki, Plater zdecydowała się na dołączenie do
sił powstańczych w rejonie Warszawy.
Razem z krewnym Cezarym
Platerem i Raszanowiczówną przedzierała się lasami
w przebraniu
chłopskim,
jednak
podróż okazała
się dla niej
zbyt wyczerpująca i chora
Emilia musiała
zatrzymać się pod
przybranym
nazwiskiem Korawińska w Justianowie (pow. sejneński)
w dworku Abłamowiczów,
gdzie ją leczono.
Kuracja jednak nie pomogła i Emilia Plater zmarła
23 grudnia 1831 r. Jej ciało
spoczęło na leżącym na ziemiach Abłamowiczów cmentarzu w Kopciowie (dzisiejsza Litwa). Grób zachował
się do dnia dzisiejszego.
patria.gazeta@op.pl
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wobec polskiego rolnictwa

CETA, to nie tylko rezygnacja z suwerenności państwowej w obszarze społeczno-ekonomicznym na rzecz międzynarodowych korporacji, ale to także śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Tak, jak otwarcie naszego rynku,
nieprzygotowanego do konkurencji
z silnymi firmami zachodnimi na początku lat 90-tych doprowadziło do
dezindustralizacji polskiej gospodarki i gwałtownego wzrostu bezrobocia, tak otwarcie na import przemysłowego rolnictwa z Kanady i USA
doprowadzi do upadku polskiego
rolnictwa, którego produkty są dziś
głównym produktem eksportowym
Polski. Import zmodyfikowanej genetycznie żywności produkowanej
w sposób przemysłowy wypchnie
także polskie produkty z rynku europejskiego.To zagrożenie dla całej

polskiej gospodarki, ale w sposób
szczególny dla gospodarki rolnej
i rolnego przetwórstwa.
Dlatego dziś podstawową racją stanu jest zablokowanie wejścia w życie
umowy CETA.To jest sprawdzian zarówno patriotyzmu obozu rządzącego, jak też sprawdzian jego stosunku
do polskiej wsi i swoich wyborców.
Sprawdzian intencji obrony polskiej
gospodarki do rozwoju.
Dziś gdy zbiera się partia rządząca
w Wierzchosławicach, miejscu symbolicznym dla polskiej wsi, miejscu
urodzin i życia jej wielkiego przywódcy Wincentego Witosa, obrońcy
polskiej niepodległości i narodowych interesów, należy w sposób zasadniczy oczekiwać deklaracji rządu
premier Beaty Szydło,stanowczego
odrzucenia ratyfikacji tej umowy.
Dziś dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa nie ma ważniejszej
sprawy.Poparcie tej umowy oznaczałoby wydanie polskiego rolnictwa na szybką likwidację. I żadne
inne deklaracje nie mogą przesłonić tej kwestii. Stosunek do CETA,
to sprawdzian moralnej i politycznej
wiarygodności PIS

www.prawicarzeczypospolitej.org
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77. Rocznica pobytu mjr „Hubala”
w gminie Poświętne
W dniu 2 października 2016 r. w Gminie Poświętne odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne w Krubkach-Górkach poświęcone pamięci pobytu w tej miejscowości w 1939 roku
mjr Henryka Dobrzańskiego – ,,Hubala”.
W tegorocznych uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele Sejmu RP, przedstawiciele organów władzy
samorządowej, stowarzyszeń,
instytucji, społecznych organizacji ratowniczych, lokalnych społeczności, wycieczek
turystycznych oraz mieszkańcy Gminy Poświętne.
Rozpoczynającą uroczystości Mszę Świętą celebrował
ks. Dariusz Dębiński – proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku. Wojskową oprawę
ceremonialną uroczystości
zapewniła Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych
z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia pod dowództwem
kpt. Macieja Sułkowskiego.
Oprawę muzyczną zrealizowała Orkiestra Wojskowa
z Wesołej.
Po zakończeniu Mszy
Świętej nastąpił uroczysty
przemarsz pod pomnik mjr

H. Dobrzańskiego – ,,Hubala”, gdzie okolicznościowe
przemówienia wygłosili organizatorzy wydarzenia: Kazimierz Rakowski – Starosta
Wołomiński, Jan Cymerman
– Wójt Gminy Poświętne
oraz prof. Witold Modzelewski. Apel Pamięci, zakończony salwą honorową, odczytał
st. kapral Robert Kopański.
Uzupełnienie
tegorocznych uroczystości stanowiły występy grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Zabrańcu im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”.

Młodzież szkolna zaprezentowała utwory poetyckie
o charakterze patriotycznym.
Ideą spotkań Krubczańskich jest oddanie hołdu i
czci ludziom, którzy w godzinach dziejowej próby spowodowanej agresją hitlerowską
i najazdem bolszewickim na
Polskę w 1939 roku munduru nie zdjęli, a w kontynuacji
walki zbrojnej przeciw okupantom, upatrywali ciągłości
Państwa Polskiego i Jego Instytucji. Zachowanie ciągłości państwa tuż po militarnej
klęsce w narastającej frustra-

cji społecznej z tego powodu
i przy rysujących się na tym
tle różnicach politycznych
oraz w warunkach okupacji,
wymagało przykładu.
W takich warunkach mundur żołnierski był wyrazem
niezłomności i woli dalszej
walki z okupantem, stanowił
przykład dla społeczeństwa.
Mundur wyrażał ciągłość
i niepodległość państwa:
niepodzielne
terytorium,
polskość,
powszechność
obowiązków,
przymusowość i dyscyplinę, a nade
wszystko suwerenność narodu. Znaczenia poznawczego
charakterowi
uroczystości
poświęconych pamięci mjr
,,Hubala” nadaje rozległa
wiedza i życzliwość obecnych właścicieli zabytkowego Zespołu Pałacowo
– Parkowego w Krubkach
– Górkach i zaangażowanie
Starosty Powiatu Wołomińskiego, Wójta Gminy Po-

świętne, społecznych organizacji ratowniczych z terenu
Gminy Poświętne, lokalnych
społeczności i stowarzyszeń
w ich organizację, zabezpieczenie i przeprowadzenie.
Po 77 latach od wydarzeń
wojennych z września 1939
roku uroczystości poświęcone
mjr ,,Hubalowi” mają charakter historioznawczy i kulturowy, są okazją do promowania
terenów Gminy Poświętne,
sprzyjają upowszechnianiu
turystyki, wiedzy o zabytkach
ich znaczeniu i wartościach
dla lokalnych społeczności.
Nade wszystko są żywą lekcją
historii dla młodego pokolenia o czasach, w których cenę
wolności krzyżami się mierzy.
Urząd Gminy Poświętne

XIII Turniej Młodzieży Oriońskiej
12 listopada odbył się Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Oriońskiej
o Puchar Burmistrza Wołomina. Wzięło w nim udział 31 zespołów
reprezentujących Katolickie Kluby Sportowe z całej Polski, m.in.
z Włocławka, Zduńskiej Woli, Łaźniewa, Brańszczyka, Kalisza,
Warszawy oraz oczywiście z Wołomina.
Do tej pory była to największa liczba uczestników
wydarzenia. Turniej odbywa
się od wielu lat, w tym roku
zorganizowano go po raz 13.
O Puchar Burmistrza Wołomina rywalizuje młodzież
w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Turniej
od samego początku organizowany jest na terenie I LO
przy ul. Sasina w Wołominie.
Na uroczystym rozdaniu nagród zwycięskim drużynom
obecni byli m.in.: burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan,
przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Leszek
Czarzasty oraz wołomińscy
radni Robert Kobus i Piotr
Sikorski, dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie Waldemar Stępczyński, gospodarz
wydarzenia – dyrektor I LO
Krzysztof Milczarek i prezes
KKS Orione w Wołominie
Andrzej Saulewicz. Imprewww.gazetapatria.pl

Przewodnicząc RM L. Czarzasty,
burmistrz E. Radwan i Andrzej Saulewicz.

za nie odbyłaby się również
bez wsparcia ks. proboszcza
parafii św. Józefa Robotnika
– Jacka Pawlickiego i od lat
niezwykle
zaangażowanej
w organizację turnieju Teresy
Wosińskiej.
- Turniej Młodzieży Oriońskiej odbył się już trzynaście
razy, a jego popularność nie
słabnie, wręcz przeciwnie –
w tym roku odnotowaliśmy
rekordową liczbę uczestników. Zespoły dzielnie walczyły do samego końca.
Mimo że nie każdy mógł zdo-

być Puchar Burmistrza Wołomina, to wszyscy znakomicie
się bawili. Podczas turnieju
młodzież uczy się zdrowej,
uczciwej rywalizacji, jest on
również promocją Katolickich Klubów Sportowych,
które łączą zamiłowanie do
sportu z podtrzymywaniem
wartości
chrześcijańskich
– powiedział Andrzej Saulewicz. – Wołomin od lat
doskonale sprawdza się jako
gospodarz imprezy. Uczestnicy z innych miast przyjeżdżają do nas na dwa dni

i korzystają z gościnności
wołomińskiego liceum oraz
wspólnoty parafialnej św. Józefa Robotnika, którzy przyjmują ich do swoich domów.
W tym roku zwycięskimi
drużynami okazały się:
W kategorii
szkół podstawowych
I miejsce – KKS Orione I
z Wołomina, II miejsce – KKS
z Włocławka, III miejsce
– KKS Warszawa Lindleya
Królem Strzelców w tej kategorii został Adam Muszczyński z Lindleya
W kategorii gimnazjum
I miejsce – KKS Orione I
z Wołomina, II miejsce – KKS
z Brańszczyka; III miejsce –
KKS ze Zduńskiej Woli

Królem Strzelców został Łukasz Deluga z Brańszczyka
W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych
I miejsce – KKS ze Zduńskiej Woli, II miejsce – KKS
z Włocławka, III miejsce –
KKS Orione I Wołomin.
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ufundowała
i osobiście wręczyła puchary
zwycięskim drużynom. Wołomińscy radni z przewodniczącym Leszkiem Czarzastym na
czele przekazali medale. Piłki
dla Królów Strzelców ufundowało Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK, wręczał je prezes
Andrzej Saulewicz.

patria.gazeta@op.pl
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Konsekracji Świątyni
w Parafii Matki Bożej
Częstochowskiej
w Wołominie
W niedzielę 2 października 2016 roku, w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, odbyła się uroczysta Msza
Święta z okazji 50-tej rocznicy konsekracji świątyni, pod przewodnictwem Ks. Abp Henryka Hosera SAC.
W homilii Biskup Warszawsko-Praski zwrócił uwagę, że autentyczna wiara nie tylko kształtuje życie
osobiste człowieka, ale również przekłada się na jego

społeczne zaangażowanie. Przypomniał on również,
że najpewniejszą przewodniczką na drodze wiary jest
Najświętsza Maryja Panna.

Na zakończenie liturgii Ks. Abp Henryk Hoser SAC poświęcił nową suknię, dla wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującego się w głównym ołtarzu świątyni.

Uroczysta msza w 50. rocznicę Konsekracji Świątyni w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Od lewej: ks. Arkadiusz KorwinGronkowski, Abp JE Henryk Hoser i proboszcz ks. Witold Gajda.
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50 lat Konsekracji Świątyni
w Parafii Matki Bożej
Częstochowskiej w Wołominie
Kazimierz Andrzej Zych
Należy zaznaczyć że Matka Boża na
Jasnej Górze ma osiem sukni , które są
zmieniane podczas wielkich uroczystości. Matka Boża z Wołomina dzięki ofiarności wiernych ma już dwie
piękne suknie, które zapewne niczym
w Częstochowie będą zmieniane w wyjątkowych okazjach rocznic czy świąt.
Nie wszyscy wiedzą że obraz Najświętrzej Pani z Dzieciątkiem jako jedyny
z balustradą sprzed prezbiterium przetrwał działania wojenne i cieszymy się
jego widokiem po dzień dzisiejszy.
Wiara w Boga domaga się chrześcijańskiego świadectwa w życiu osobistym
i społecznym - podkreślił abp Henryk
Hoser, w niedzielę 2 października,
w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Z okazji 50-tej
rocznicy konsekracji świątyni, podczas liturgii poświęcił nową suknię dla
wizerunku Maryi.
W homilii abp Hoser zwrócił uwagę,
że autentyczna wiara nie tylko kształtuje życie osobiste człowieka, ale również przekłada się na jego społeczne
zaangażowanie. – Często sami chcemy
kierować nie tylko swoim życiem, ale
również własne wizje rzeczywistości narzucić Bogu. Tymczasem wiara
polega na całkowitym zaufaniu Panu
i zgodzie na Jego prowadzenie. Jest
to zatem danie Mu przestrzeni by sam
działał - powiedział kaznodzieja.
Podkreślił, że autentyczna wiara
przekłada się na relacje z innymi i sumienne wykonywanie obowiązków.
- Najwięcej nieszczęść w życiu rodzinnym i społecznym wynika właśnie
z zaniedbywania swoich obowiązków jako ojca, matki, męża, żony, czy
w końcu jako urzędnika, bądź pracownika - stwierdził kaznodzieja. Tłumaczył, że wszelkie zaniedbania w tej
materii są brakiem sprawiedliwości.
- Wykonanie swoich obowiązków jest
wręcz wymogiem sprawiedliwości zwrócił uwagę abp Hoser.
Duchowny przestrzegł również przed
pychą, która wyraża się miedzy innym w szukaniu zaszczytów. - Jak
wielu domaga się wynagrodzenia czy
nadzwyczajnego traktowania jedynie
za to, że wypełnili swój podstawowy
obowiązek. Nie wypinajmy za wcześnie piersi pod order, ale pozwólmy by
to inni dostrzegli naszą - zaapelowała
bp warszawsko-praski.
Przypomniał on również, że najpewniejszą przewodniczką na drodze
wiary jest Najświętsza Maryja Panna. Ona uczy nas przyjmować Boże Słowo
i wiernie je wypełniać - podkreślił kaznodzieja przypominając słowa Maryi

Matka Boża Częstochowska z Wołomina ma drugą nową suknię, ufundowaną przez
parafian na 50. rocznicę konsekracji kościoła. Nowy proboszcz parafii Ks. Witold Gajda
w jubileuszową rocznicę konsekracyjną która zbiegła się 1050-leciem Chrztu Polski
wraz z wiernymi ufundowali suknię w innej kolorystyce i oprawie. Na ten cel oraz konserwację obrazu, przez kilka miesięcy prowadzona była zbiórka szlachetnych materiałów do nowego ubioru Matki Bożej z Dzieciątkiem.
z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek powie wam Mój Syn”.
Arcybiskup zapewniał, że Matka Boża
swoją troską nieustanie otacza wszystkich ludzi spiesząc im z pomocą przez
co nazywana jest „Pośredniczką łask”.
Na zakończenie liturgii abp Hoser
poświęcił nową suknię, dla wizerunku
Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującego się w głównym ołtarzu świątyni.

-----------------------------------------------Obraz Jasnogórski od stuleci ozdabiany jest klejnotami, przytwierdzanymi do specjalnych stelaży. Co to oznacza w duchowości Polaków? Jaki i dla
czego to robimy?

Maryja jest Oblubienicą
Pomysł przyozdabiania obrazów
maryjnych klejnotami ma swoje źródło w Starym Testamencie. W Księdze Izajasza, która prorocko opisuje
Oblubienicę Boga, mówi o niej jako
o ozdobionej klejnotami. W pieśni 61
tego proroctwa znajdują się słowa,
do których nawiąże Maryja, w pieśni
Magnificat, jaką wypowie po Zwiastowaniu „Ogromnie weselę się w Panu,
dusza moja raduje się w moim Bogu”.
Następnie zaś Oblubienica opisuje jak
jest ubrana: „odział mnie szatami zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, Jak oblubieńca, który wkłada
zawój, jak oblubienicę zdobną w swe
klejnoty”. W następnych wersach jest
mowa o tym, że ozdobienie Oblubienicy klejnotami ma związek z hołdami
jakie narody składają Bogu: „Pan Bóg
sprawi, że sprawiedliwość się rozmno-

ży i hołdy będą Mu składane wobec
wszystkich narodów.” Nowe Jeruzale,
do którego porównywana bywa Maryja, opisywanie w Apokalipsie Świętego Jana, także przyozdobione jest klejnotami:. Święty Jan pisze: „Ujrzałem
Miasto Święte - Jeruzalem Nowe...
przystrojone jak oblubienica zdobna w
klejnoty dla swojego męża.” (Ap 21, 2)

Oddajmy Matce
co mamy najlepszego
Zwyczaj ozdabiania czczonych obrazów klejnotami ma też swoje źródła
w spontaniczności. To już tkwi w naszej naturze, że chcemy Matce ofiarować co mamy najlepszego. Chcemy aby była jak najgodniej przez nas
uczczona. Zatem zwyczaj ofiarowywania klejnotów w prezencie kochanym
osobom, został w naturalny sposób
przeniesiony na relacje ludzi wierzących z Matką Bożą. Tej niebańskiej
Matce także ofiarowywano klejnoty,
przytwierdzając je wprost do obrazu.
Chęć uczczenia wizerunku kontrastowała tutaj z obawą przed zniszczeniem
i dla tego niektóre biskupie wizytacje klasztoru (ks. Stanisław Reszka
- wizytator apostolski w 1585, kardynał Jerzy Radziwiłł - bp krakowski
w 1593), w obawie o stan zachowania
deski i malowidła zakazywały tego
procederu, jednak na próżno. Ślady po
tych wotach widoczne są do dzisiaj, na
zdjęciach rentgenowskich. Władysław
Jagiełło, po konserwacji obrazu, zwyczajem bizantyńskim ozdobił go złotymi i srebrnymi blachami, co wykonał
krakowski złotnik. U schyłku średnio-

wiecza, na obrazie nad głowami Maryi
i Dzieciątka zaczęto umieszczać korony, nie była to jednak jeszcze ta oficjalna koronacja wizerunku.

Sukienka dla Oblubienicy
Właściwe „sukienki obrazu”, pojawiają się dopiero od II poł. wieku
XVII. Zwyczaj ich nakładania pochodzi z Europy zachodniej i różni się od
bizantyńskiego. W Kościele wschodnim ozdabiano tło obrazu, podczas
gdy ubiór postaci zostawano ukazując
powierzchnie malarską, a zwyczaj zachodni nakazywał odwrotnie, właśnie
ozdabianie „sukienek” . Istnienie sukienek wymieniają inwentarze z XVII
wieku. Sukienki składały się zawsze
z usztywnionego podłoża, obitego
suknem, do którego przytwierdzano
klejnoty. Często zmieniano ich układ,
wymieniano, dowieszano nowe. Robione nowe sukienki z okazji wielkich
rocznic i jubileuszy. Niejednokrotnie
te same klejnoty trafiały kolejno na
kilka sukienek.
Aktualnie jest osiem sukienek na
oryginał Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej:
1. sukienka brylantowa, zwana też
diamentową, XVII wiek
2. sukienka wierności, zwana też
rubinową z XVII wieku
3. sukienka koralowa z 1910 roku
4. sukienka milenijna
5. sukienka koralowa z 1969 r.
6. sukienka sześćsetlecia
7. sukienka sześćsetlecia
8. sukienka bursztynowo-brylantowa
Źródła: KAI, fronda.pl
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Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Państwo życia i śmierci?
Niedawno do redakcji PATRII nadesłano list informujący o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło 7 września br.
w wołomińskim szpitalu. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) zmarł 23-letni mężczyzna. Młody człowiek został
przywieziony na oddział po wypadku motocyklowym, z rozlicznymi obrażeniami ciała.

Jak wynika z relacji świadków na
SOR-ze, zamiast ratować zdrowie
i życie tego młodego mężczyzny (tu
przytaczamy bezpośrednią relację
świadka): „...po wstępnych badaniach
stwierdzono, że ciężko poturbowany,
wymagał respiratora, lekarze z różnych
oddziałów przychodzili, patrzyli a....
chłopak umierał. Jak po kilku godzinach zdecydowano, żeby przyjąć go na
Oddział Intensywnej Terapii, to już było
za późno…” Autor listu wyraził opinię w imieniu własnym i jak to wskazał także innych osób niezwiązanych
z medycyną, że w takich przypadkach
konieczne jest skierowanie pacjenta na
oddział intensywnej opieki – w szpitalu wołomińskim jest taki oddział (OIT
– oddział intensywnej terapii) i to jak
najszybciej! A jeśli szpital nie dysponuje stosownym oddziałem to trzeba
jak najszybciej przewieźć pacjenta do
innego szpitala gdzie funkcjonuje taki
oddział. W takich chwilach na wagę są
każde sekundy. Autor listu stwierdził,
iż na zawsze zapamięta głos płaczącej,
wołającej o pomoc matki, która prosiła:
„… zajmijcie się nim! ratujcie mojego
syna...!”
Według naszego Czytelnika, który powiadomił redakcję o zdarzeniu, śmierć
młodego człowieka to konsekwencja
wieloletniego braku właściwego nadzoru nad personelem, braku zgrania lekarzy oddziałów pomiędzy sobą, którzy
tylko myślą jak pacjenta nie przyjąć na
swój oddział i uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności. Taki pacjent stanowi potencjalne zagrożenie – na przykład roszczeniem gdy coś pójdzie nie
tak – a tego lekarze coraz bardziej się
boją – szczególnie w sytuacji takiej dyrekcji, gdzie nie mają żadnej ochrony,
zrozumienia. Co więcej – lekarze boją
się dyrekcji aby przypadkiem nie zlecić
zbyt kosztownych badań diagnostycznych. Niestety prowadzi to do sytuacji,
że lekarze zaczynają patrzeć na to przez
pryzmat doczekania do końca swego
dyżuru, przecież dostaną to samo wynagrodzenie jeśli nie przyjmą pacjenta
na oddział, a jak nie wdrożą kosztownego leczenia czy wcześniej diagnostyki to nie narażą się dyrekcji, która
w szczególności dba o wynik finansowy – pacjent nie jest tu najważniejszy!
Niestety, takie sytuacje kończą się niekiedy tragicznie – jak ta opisywana.
Wszyscy wiemy, że wiele osób po takich wypadkach umiera natychmiast (na
miejscu wypadku), ale w tym przypadku
pozostaje niepokój, że „...chyba poszło
coś nie tak...”. Sytuacja się skompli-

kowała tym bardziej, że z tego co nam
wiadomo, dr U., która tamtego dnia pełniła dyżur na SOR, zwolniła się z pracy.
Dlaczego?
Nasuwa się więc szereg pytań do dyrekcji szpitala: dlaczego lekarze nie
podejmują prawidłowych medycznych
decyzji – boją się, a jeśli tak to czego lub
kogo?! Czy może nie wiedzą jaką decyzję mają podjąć?! Czy może jest tak,
że Ci lekarze, którzy wiedzieliby jak zachować się w tym przypadku już odeszli
z pracy w szpitalu w Wołominie? Czy
nie jest tak, jak wskazują inni czytelnicy, że nie można oprzeć się wrażeniu,
że co bardziej doświadczeni i profesjonalni lekarze odeszli z Wołomina,
a przychodzą ci, którzy nie sprawdzili się
w innych placówkach, ale mają „pozy-

Zdrowie i życie mieszkańców powiatu
jest ważniejsze niż polityczne układy
czy wynik finansowy – notabene czy
ktoś z władz powiatu sprawdził dlaczego
kontrakt wołomińskiego szpitala z NFZ
jest i był w przeszłości w poprzednich
latach – podobno – tak mało atrakcyjny, czy nie jest to przypadkiem kwestią
złych -nieskutecznych negocjacji dyrekcji szpitala? Tu rodzi się kolejne pytanie,
czy dyrekcja – szczególnie w osobach
dyrektorów Gruzy i Wesołowskiego,
której trudno znaleźć wspólny język
z większością podległych pracowników
(lekarze, pielęgniarki, personel) stosując
ten model zarządu zasobami ludzkimi
potrafią skutecznie negocjować z NFZ?
I wreszcie na czym tak naprawdę im zależy w tym kontrakcie – bo chyba nie na

Coraz częściej pojawiają się głosy, że najwyższy
już czas wystąpić z inicjatywą obywatelską
i zbierać głosy za odwołaniem całej dyrekcji szpitala
tywną” cechę – są posłuszni dyrekcji!!
Krążą już takie opowieści, że pacjenci
zgłaszający się na SOR wołomińskiego
szpitala, po spędzeniu tam kilku godzin,
bez udzielenia im żadnej pomocy dostają sił witalnych, wychodzą z SOR i udają
się gdzie indziej szukać pomocy.
Przecież Szpital Powiatowy w Wołominie nie jest prywatną placówką medyczną dyrektorów: Gruzy i Wesołowskiego,
tylko publiczną placówką utrzymywaną
z publicznych, czyli naszych pieniędzy.
Na szpital idą ogromne pieniądze!! Ale
czy na szpital, czy na „umieralnię”, jak
nazywa go spora część lokalnej społeczności ... Mniej więcej w tym samym czasie doszło do zgonu kolejnego młodego
człowieka – biegacza. Czy młodzi ludzie
muszą umierać w wołomińskim szpitalu
pod „fachową” opieką?
Obecna dyrekcja doprowadziła do
tego, że wg naszych czytelników wołomiński szpital kojarzy się z kolejkami,
niekompetencją i niestety częstą śmiercią pacjentów!! Władze samorządowe
akceptują takie działania roztaczając
„parasol ochronny” nad dyrektorem
Gruzą i jego zastępcą Wesołowskim,
albowiem obaj Panowie realizując swój
plan priorytetów – minimalizacji usług
medycznych – najpierw wynik finansowy, a na końcu pacjent, nie pogłębiają
zadłużenia szpitala. Jednak mieszkańcy – potencjalni i byli pacjenci mają już
tego dość!! Coraz częściej pojawiają się
głosy, że najwyższy już czas wystąpić
z inicjatywą obywatelską i zbierać głosy
za odwołaniem całej dyrekcji szpitala.

specjalistach, bo Ci odchodzą ze szpitala
w Wołominie i czynią to wskutek działań wręcz socjotechnicznych dyrekcji –
ze względu na działania obu wyżej wymienionych dyrektorów lekarze dla tzw.
świętego spokoju składają wypowiedzenia Czytelnicy znają przypadek ostatnio
zwolnionej Pani Ordynator Neotatologii
– twórczyni tego oddziału, która odeszła
ze szpitala i niedawny przypadek Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
ze Stacją Dializ, który tylko dzięki ogólnospołecznemu poparciu pacjentów i ich
rodzin, a także wsparciu poszczególnych
osób indywidulanie zaangażowanych
w tę sprawę, nie został zwolniony przy
czym w tej chwili nie jest już Ordynatorem, ale Kierownikiem ww. Oddziału.
Wracając jednak do wątku głównego
tego artykułu, w związku ze śmiercią
23-letniego mężczyzny – Redakcja
PATRII wysłała do dyrektora szpitala
kilka pytań:
1. Dlaczego pacjent w ciężkim stanie
powypadkowym nie został przewieziony na Oddział Intensywnej Terapii, tylko
pozostał na SOR-ze. Jaka pomoc została
udzielona na SOR-ze, bo z tego co nam
wiadomo, lekarze tylko oglądali pacjenta
nie podejmując się ratowania jego życia.
2. Kto podjął decyzję o nieprzewożeniu pacjenta, który wymagał respiratora, na OIT? A właściwie, kto zwlekał
z taką decyzją kilka godzin, aż było za
późno, bo pacjent zmarł?
3. Z jakich powodów dr U. zwolniła
się z pracy w SOR, która tego dnia tj.
7 września miała dyżur na SOR?

4. Kto i według jakich kryteriów
zatrudnia lekarzy w SOR?
5. Czy prawdą jest że kierownik SOR
lek. Zbigniew Ostrówka interweniował
u dyrekcji szpitala w sprawie opóźnienia skierowania pacjenta z wypadku na
OIT?
6. Czy w tej sprawie, w której zmarł
23-letni mężczyzna, prowadzone jest
dochodzenie tak wewnętrzne szpitala jak
i policyjne?
Na pytania te, dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie – Andrzej Gruza
udzielił następujących odpowiedzi:
Ad 1., Ad 2., Ad 5. Informacje o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych
świadczeniach zdrowotnych podlegają
przepisom ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
z późn. zm.) i są udostępniane wyłącznie
osobom i podmiotom uprawnionym – nie
są informacją publiczną.
Ad 3. Informacje o pracownikach podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
i nie są informacją publiczną.
Ad 4. Przyjęcia lekarzy do SOR odbywają się na podstawie konkursu ofert.
Informacja o konkursie ofert wraz ze
wskazaniem podstawy prawnej dostępna jest na stronie internetowej:
www.szpitalwolomin.pl, w zakładce konkursy, pod hasłem konkurs nr 16/2015.
Ad 6. W przypadku pacjenta przywiezionego do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego, który doznał urazu
w wyniku wypadku drogowego dochodzenie policyjne prowadzone jest obligatoryjnie. Na dzień 9.11.2016 r. w opisanej sprawie nie zarejestrowano wniosku
o wszczęcie postępowania.
Jak wynika z powyższego dyrektor
szpitala nie udzielił odpowiedzi na nurtujące pytania zasłaniając się przepisami
prawa, które zinterpretował w sobie znany sposób, zapominając najwyraźniej, że
reprezentuje publiczną jednostkę. Wykazał brak empatii, zbagatelizował kwestie
zawarte w pytaniach, które powstały
przecież wskutek tragicznych zdarzeń
mających miejsce w publicznej jednostce medycznej, na czele której stoi. Przecież te pytania nie zostały wymyślone
przez redakcję Patrii, one de facto zostały zadane przez czytelników gazety,
którzy widząc co dzieje się w szpitalu
i czując absolutny brak wsparcia ze
strony władz powiatu szukają pomocy
w środkach masowego przekazu.
red.
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Już niebawem rusza nabór
do Dziennego Domu Seniora

„SENIOR-WIGOR”

Jeżeli jesteś osobą samotną, w wieku 60+ - nieaktywną zawodowo, mieszkasz w Wołominie i pragniesz żyć
w sposób twórczy i aktywny, zostań uczestnikiem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Wołominie. Jest to placówka wsparcia dziennego, pozwalająca na aktywne
spędzanie wolnego czasu. Już niebawem rusza nabór!

Czym jest Dzienny Dom „Senior-WIGOR”?
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
zapewniał będzie 9-godzinną ofertę
usług w dniach od poniedziałku do
piątku. Będzie zlokalizowany w centrum Wołomina, przy ul. Legionów
31A (na parterze) w lokalu należącym
do Gminy Wołomin. Dzienny Dom
Seniora będzie realizował podstawowe
usługi pomocy w czynnościach dnia
codziennego, zapewni gorący posiłek
oraz inne usługi wspomagające, odpowiednio dostosowane do potrzeb
seniorów. W Dziennym Domu Seniora
będzie można skorzystać z całodziennej opieki wykwalifikowanego personelu, usług fizjoterapeuty w celu utrzymania sprawności fizycznej seniorów.
Przewidziane są także zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację i umiejętności społeczne.
Podstawowy zakres usług świadczonych w ramach Domu to:
• aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie
aktywności ruchowej, fizjoterapii;
• realizacja potrzeb Uczestników
w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym
i towarzyskim;
• możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera
i Internetu.
REKLAMA

Dom przeznaczony jest dla 15 osób.
Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” będzie
częściowo odpłatne. Placówka będzie
współpracowała z organizacjami pozarządowymi, w tym senioralnymi
min. przy organizacji różnego rodzaju
spotkań, pogadanek, dyskusji i innych
działań. Umożliwi to otwarcie się starszych osób na świat oraz ich zaangażowanie w życie społeczności seniorów.
PLANOWANY TERMIN OTWARCIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” – 22 grudnia 2016 R.
Zapisz się do Domu Dziennego „Senior-Wigor”
Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” będzie
można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie ul. Armii Krajowej 34, w godzinach pracy
Ośrodka. Już niebawem uruchomiony
zostanie proces rekrutacji. Informacje
na ten temat będzie można znaleźć
w Informatorze Urzędu Miejskiego
„Nasz Wołomin” oraz na stronie internetowej urzędu. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać
pod numerami telefonów:
22 787 27 01,
22 776 50 23 wew. 324

Myśmy wciąż
do Niepodległej szli…
W Publicznej Bibliotece Powiatowej w Wołominie odbyło się spotkanie z Honorowym Prezesem wołomińskiego Koła Związku Sybiraków, panią Marią Sobolewską.
W spotkaniu, które prowadziła dyrektor biblioteki Joanna Hołubicka, uczestniczyli uczniowie z klas 3c i 3b Zespołu Szkół w Wołominie.

Na zdjęciu od lewej: Joanna Hołubicka i Maria Sobolewska

Po wysłuchaniu Hymnu Sybirackiego, Maria Sobolewska powiedziała do
młodzieży: - My, Sybiracy, świadomi
jesteśmy nieuchronności przemijającego czasu, dlatego chcę wam przekazać
prawdę o tamtych wydarzeniach.
Ta prawda przekazywana przez
uczestnika tamtych wydarzeń ma
ogromne znaczenie, to żywa lekcja
historii, to wspomnienia osoby, która
doświadczyła tułactwa, pobytu na nieludzkiej ziemi, głodu, zimna, chorób.
To dobrze, że są osoby, które mogą
nam opowiedzieć o tej wyjątkowo tragicznej karcie w dziejach Polski. Spo-

tkania z Sybirakami cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży,
tym bardziej, że pani Sobolewska ma
wiele pamiątek, zarówno rodzinnych,
jak i związanych z działalnością Koła
ZS w Wołominie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK, które od kilku lat organizuje
spotkania z przedstawicielami Związku Sybiraków zachęca do udziału
w takich wydarzeniach i kultywowania pamięci o tych, którzy przetrwali
katorgę na Syberii i w Kazachstanie,
ale również o tych, którzy na zawsze
pozostali na nieludzkiej ziemi.
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Gmina Poświętne
stawia na rozwój
W ostatnich miesiącach dzięki staraniom Wójta Gminy Poświętne w nienagannej współpracy z Radą Gminy Poświętne udało się pozyskać dla Gminy Poświętne wysokie kwoty środków zewnętrznych, które zostaną przeznaczone na inwestycje.

Pozyskano dofinasowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013 – priorytet VII
„Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie
7.2 „Infrastruktura służąca
edukacji” na zadanie pod
nazwą: „Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum, Gmina Poświętne”
realizowane przez Gminę
Poświętne z udziałem wymienionych środków z RPO
oraz środków z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu
rozwoju bazy sportowej”
w kwocie 900 000,00 zł.
Poza wcześniejszym dofinasowaniem, zwrot za
wykonaną inwestycję dodatkowo osiągnął kwotę aż
2 166 986,47 zł. Środki te
wprowadzono już do budżetu gminy na XV Sesji Rady
Gminy Poświętne w dniu
patria.gazeta@op.pl

30 września 2016 r. Dużym
wsparciem finansowym dla
gminy stała się przyznana pomoc dla operacji typu
„Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”,
objętego PROW na lata
2014-2020, tytuł operacji
„Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska
– Wola Ręczajska – Kielczykowizna, gmina Poświętne”. Wartość dofinasowania
wynosi 892 429,00 zł. Stałe
monitorowanie programów
w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych pozwoliło także na otrzymanie
pomocy z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego w Warsza-

wie na realizację zadania
pod tytułem „Modernizacja
drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna, Gmina
Poświętne – dz. ew. nr 295”.
Wartość dofinasowania wynosi 30 000,00 zł. Kolejna
dotacja, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na
terenie Gminy Poświętne
pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego w Warszawie dla OSP Zabraniec na
zakup sprzętu ratowniczo
– gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
Kwota dotacji celowej wynosi 8 300,00 zł.
Wymienione środki zewnętrzne oraz środki własne pozwolą zrealizować
wiele inwestycji w Gminie Poświętne. Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców Gminy Poświętne, poprawiając jednocześnie komfort ich życia,
planowane są następujące
zadania (część zadań jest
w trakcie realizacji, inne są
już wykonane): kontynuacja
budowy sieci wodociągowej
oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy
sieci wodociągów (kolejne
etapy) modernizacja drogi
gminnej relacji Wola Cy-

gowska – Wola Ręczajska
– Kielczykowizna – Kolno,
modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Czubajowizna dz. ew. nr 295, budowa
chodnika przy drodze gminnej w Wólce Dąbrowickiej,
budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne, kontynuacja budowy strażnicy
OSP w Turzu, kontynuacja
rozbudowy budynku Szkoły
Podstawowej w Zabrańcu,
modernizacja
oświetlenia
ulicznego na energooszczędne w miejscowości Poświętne, zakup motopompy dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poświętne.
Godna uwagi jest także
owocna
współpraca
władz Gminy Poświętne
i Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Dzięki dobrej
współpracy w ostatnich
miesiącach można dostrzec
dużą aktywność inwestycji
realizowanych przez Powiat Wołomiński, tj.: remont
chodnika w Poświętnem na
odcinku od Urzędu Gminy
do Zespołu Szkół (stare płytki zostały zastąpione nową
kostką, położono nowe krawężniki oraz wykonano odwodnienie), na tym samym
odcinku na drogę położono
także nową nawierzchnię

bitumiczną. Ponadto wykonano remont chodnika
w Poświętnem, na odcinku
prowadzącym do Cygowa
i Rojkowa, dokumentację
projektową na wykonanie
chodnika w Poświętnem
na ulicy Kopernika oraz
realizowana jest dokumentacja projektowa chodnika
w Ostrowiku. Wykonano
również nową nawierzchnię
bitumiczną na drodze powiatowej na odcinku Jadwiniew
– Turze oraz przystąpiono
do realizacji modernizacji
drogi powiatowej na odcinku Nowe Ręczaje – Ręczaje
Polskie. Realizowana jest
również duża inwestycja:
budowa mostu na rzece Rządza w Turzu.
Inwestycje na poziomie
gminnym nie ominęły działalności oświatowej. Dnia
26 października 2016 roku
w Szkole Podstawowej im.
Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej odbyła się
uroczystość otwarcia Przedszkola
Samorządowego
połączona ze ślubowaniem
uczęszczających do niego
dzieci. Jest to już druga taka
placówka oświatowa na terenie Gminy Poświętne.
Urząd Gminy Poświętne

Wójt gminy Poświętne Jan Cymerman.
www.gazetapatria.pl
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Sprzeciw opinii katolickiej wobec PIS
Zarówno zwycięska Partia Republikańska, jak i prezydent-elekt. Donald Trump zapowiadają obronę życia dzieci nienarodzonych. Natomiast w Polsce rządzący PIS nie tylko odrzucił projekt ustawy o ochronie życia dzieci nienarodzonych, ale premier Szydło wprost opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego bestialstwa aborcyjnego.
Stosunek do życia dzieci nienarodzonych, jest rzeczywistym sprawdzianem, czy dana
partia jest prawicowa, czy tylko prawicową udaje i przy pomocy prawicowych haseł
wykorzystuje elektorat do zdobycia władzy.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Partie prawicowe uznają życie każdego człowieka, także tego nienarodzonego za fundament ładu moralnego i prawnego w państwie. Natomiast
lewica jest za dopuszczalnością ich
uśmiercania. W wielu krajach Zachodu obecne “prawicowe” partie nie
tylko wprowadzały do systemu prawnego uśmiercanie nienarodzonych,
ale w miarę upływu lat coraz dalej
szły w kierunku akceptacji lewicowej
agendy, w tym realizacji ideologii
gender i postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. Także w Polsce, pomimo upływu już roku rządów
PIS nadal obowiązuje uchwalona
w poprzedniej kadencji, genderowa
konwencja o tzw. “przemocy wobec

kobiet”. Wprowadza ona do polskiego systemu edukacyjnego możliwość
demoralizacji młodego pokolenia
przez ruch homoseksualny. Postulat
zniesienia tej konwencji, to pierwszy
postulat naprawy edukacji i wychowania. Tymczasem PIS milczy w tej
sprawie. Jarosław Kaczyński nie tylko doprowadził do odrzucenia projektu ochrony życia nienarodzonych,
ale w Sejmie stworzył najszerszą
koalicję przeciwko życiu. Aby oswoić opinie katolicką ze swoją polityką stosuje różne metody oswajania.
Temu celowi służył też projekt “za
życiem”, którego celem była nie tyle
pomoc matkom chorych dzieci, bo
kwota jest bardzo mała, ale uspokojeniu sumień, tych, którzy głosowali
i poparli odrzucenie projektu o ochronie życia. Kaczyński nadal będzie
stosował takie “znieczulacze” wobec
opinii katolickiej by jak najszybciej
zrezygnowała z postulatu ochrony życia. Nie zmienia to faktu, że nawet w
czasach SLD i PO nie głosowało tylu
posłów przeciwko prawnej ochronie

czywiście pociąga za sznurki całkiem oszalał.
W naszym kraju skansen wymiaru
niesprawiedliwości przetrwał tzw.
transformację i dalej pełni swoją niechlubną, ale za to zaszczytną rolę.
Dobra zmiana stale jeszcze czeka na
swój początek. Mydlenie oczu Trybunałem Konstytucyjnym i rozpalanie namiętności wokół aborcji nie
jest nawet przygrywką do niezbędnych zmian. Stale czekamy, żeby poczuć wreszcie, że jesteśmy u siebie,
że prawo zaczyna oznaczać sprawiedliwość, a nie korporacyjne interesy.
Niestety, póki Zygmunt Miernik siedzi w więzieniu, póty resortowe dzieci
mogą spać spokojnie, wiedzą bowiem,
że włos im z głowy nie spadnie.
A my nadal czekamy z nadzieją,
że tym razem zmiana szyldu oznacza
prawdziwą zmianę zasadniczą.
Pozdrawiam,
Małgorzata Todd
www.facebook.com/KabaretMTodd

Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki
w trzech kategoriach:
• Za Działalność Charytatywno-Dobroczynną
• Za działalność w Krzewieniu Wartości
Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskiech
• Za Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyróżnienie Honorowe.
Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem kandydatów
lub organizacji szczególnie zasłużonych z Ziemi Wołomońskiej
w podanych kategoriach, proszone są o przesłanie zgłoszeń
pod podany niżej adres do dnia 28 II 2016 roku.
Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się
w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
są znani i szanowani Polacy, między innymi
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski,
śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski,
śp. ks. Prałat Jan Sikora, JE ks. Abp Henryk Hoser,
Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew,
Komandor Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn, marszałek
Marek Jurek, prof. Witold Modzelewski i wielu innych.
Prezes Kapituły
Jan Tokarski
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oznaczałby bowiem moralna klęskę,
to jest pogodzenie się z mordowaniem nienarodzonych. Trzeba jasno
powiedzieć, że to co zrobił PIS odrzucając projekt ustawy o ochronie
życia, a także deklaracje Jarosława
Kaczyńskiego i Beaty Szydło wskazują, że w sprawach życia PIS stoi na
tym samym stanowisku, co jego poprzednicy z PO. I tylko zdecydowany sprzeciw opinii katolickiej wobec
PISu i tym samym groźba utraty władzy jest jedyną bronią opinii katolickiej, która może na tej partii wymusić
ochronę prawną życia. Dziś popieranie PIS to zgoda na mordowanie niewinnych dzieci.

Mamy zaszczyt poinformować
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego
o terminie zgłaszania kandydatów
do kolejnej edycji wyróżnienia statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”

Miernik
sprawiedliwości

Szanowni Państwo!
Jaka jest różnica między demokracją a demokracją ludową? Coraz mniejsza, żeby nie powiedzieć,
prawie żadna. Okazuje się, że
komunizm nie jedno ma oblicze.
Dawniej Moskwa, dzisiaj Bruksela
decyduje za nas, co jest nam do życia potrzebne, a co zbędne. Trudno
się połapać, czy światem zarządzają
wszechmocne marionetki oglądane
w telewizorach, czy ktoś, kto rze-

życia dzieci nienarodzonych. Teraz
Jarosław Kaczyński dąży do pogodzenia się elektoratu prawicowego z
istnieniem bestialstwa aborcyjnego i
eliminacji ochrony życia z agendy politycznej. Oznacza to przede wszystkim uznanie, ze opinia katolicka nie
może domagać się realizacji swoich
postulatów od partii, którą poparła w
wyborach i w planach PISu ma być
ograniczona tylko do bezwarunkowego popierania tej partii.
Skuteczna obrona życia dzieci nienarodzonych wymaga dziś cofnięcia
tego poparcia i jego zamianę na warunkowe poparcie w zależności od
zakresu realizacji postulatów opinii
katolickiej. Brak takiego wycofania

Redakcja zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
zwracamy materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i niesponsorowanych oraz listów
Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.
Przygotowane przez Wydawcę reklama
pozostaje jego własnością.

patria.gazeta@op.pl
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Wołomin – Odnowa
Dobiegają końca prace związane z aktualizacją Programu Rewitalizacji dla Gminy Wołomin. W ramach przeprowadzonej diagnozy społecznej zebraliśmy dużą ilość
danych dotyczących kwestii społecznych, gospodarczych
i technicznych w Gminie. Moim zdaniem powstanie jeden
z najważniejszych opracowań gminnych o dużym znaczeniu dla dalszego rozwoju Naszego Miasta.

Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza
Wołomina

Z dokumentu wyłaniają się niestety
problemy, wynikające z wieloletnich
zaniedbań w prowadzeniu efektywnej polityki miejskiej. Są to problemy
funkcjonalno-przestrzenne które występują w szczególności w centrum
Miasta, gdzie w sposób najsilniejszy
występują negatywne zjawiska takie
jak bezrobocie, przemoc czy ubóstwo.
Jeśli dodamy do tego fakt, że w Wołominie wzrasta średni wiek statystycznego mieszkańca, mamy ujemne saldo
migracji i ujemny przyrost naturalny,
sytuacja robi się alarmująca. Krótko
mówiąc więcej osób z Wołomina wyjeżdża niż planuje się tu osiedlić. Od lat
zmniejsza się populacja osób w wieku

przedprodukcyjnym, a systematycznie
wzrasta liczba osób starszych i właśnie
dlatego podejmujemy w tej kadencji
zdecydowane kroki.
Z wykonanych już badań wynika że
centralny obszar Wołomina będzie obszarem rewitalizacji. Poza działaniami
społecznymi i budowaniem projektów
typowo “miękkich” czyli wyprowadzaniem z długotrwałego bezrobocia,
wspieraniem pomysłów na własną
działalność gospodarczą i wspólnym
tworzeniem przyjaznych mieszkańcom
przestrzeni, zmierzamy dla poprawy
infrastruktury przestrzeni miejskiej.
W strefie tej mieszka wiele młodych
rodzin i ambitnej młodzieży mieszkającej w warunkach urągających współczesnym standardom. Mieszkania bez
bieżącej wody i toalety, gazu, ogrzewane węglem, pękające ściany. Osoby te
nie są wykluczone z życia społecznego
a wręcz są aktywne i pomysłowe co
pokazały w trakcie spotkań rewitalizacyjnych. Płacą czynsz, angażują się
w tworzenie godnych warunków do życia, remontują swoje lokale i angażują
się w remonty części wspólnych czyli

klatek schodowych i podwórek.
Gminę czekają w niedługim czasie
możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach rewitalizacji na
poprawę infrastuktury gminnej. Dzięki
budowie nowego budynku komunalnego na jedynym możliwym terenie
w Nowych Lipinach zamierzamy
wprowadzić w życie plan odnowy centrum Wołomina. Osoby aktywne, płacące czynsz a zamieszkujące w strefie
rewitalizacji będą mogły przeczekać
tam remonty i uzbrojenie w media dotychczasowego miejsca zamieszkania
i powrócić do stworzonej wcześniej
społeczności lub zamieszkać na stałe w nowym miejscu zamieszkania.
Sukcesywnie będziemy powtarzać ten
proces kamienica po kamienicy. Pozwoli to na odnowienie starówki wołomińskiej. Ustawa o rewitalizacji daje
nam wiele narzędzi do takich działań:
przejęcia gruntów i kamienic o nieuregulowanym stanie prawnym, wykonania remontów czy preferencyjnego
najmu lokali.
W związku z tymi problemami burmistrz Elżbiecie Radwan zależy na
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stworzeniu w Gminie jak najlepszych
warunków do rozwoju dzieci, młodzieży i ludzi młodych po to aby zatrzymać
osoby w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym w gminie oraz dać im
atrakcyjne warunki do życia. Remontujemy i doposażamy place zabaw,
które od 2 lat zmieniają się diametralnie. Chcemy stworzyć na terenie OSiR
Huragan profesjonalny skatepark dla
młodzieży czy wreszcie powstają już
pierwsze zestawy do ćwiczeń streetworkaut dla starszej młodzieży i osób
aktywnych fizycznie. Systematycznie
remontujemy wysłużone placówki
szkolne, powstały 2 nowe sale gimnastyczne w Szkołe w Czarnej i ZS nr 3
w Wołominie.
Kolejnym wsparciem dla rodzin wołomińskich są wypłacane świadczenia
wychowawcze dotyczące realizacji
Programu Rodzina 500+. W okresie
od 1 kwietnia do 14 listopada 2016 r.
wypłacono decyzją Burmistrza Wołomina 43 636 świadczeń wychowawczych na łaczną kwotę prawie 22 milionów złotych.
Kolejnym ruchem burmistrz Elżbiety
Radwan jest nabycie 2 lokali o łącznej
powierzchni prawie 400 m2 na potrzeby uruchomienia gminnego dziennego
domu opieki dla osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia. Widzimy
i doceniamy heroiczny wysiłek rodzin
tych osób, które są zostawione same
sobie a którym należy bezwzględnie
i szybko pomóc.
Wołomin zmienia się zdecydowanie na lepsze. Każdy z nas może mieć
w tym procesie swój udział.

Koncert w 35. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego

„Drogi do Wolności”
w Ossowie

13 grudnia w Ossowie wystąpi zespół „Trio Łódzko-Chojnowskie” w specjalnym koncercie poświęconym rocznicy
stanu wojennego i historii Solidarności.
W ramach cyklu muzycznego „Struny Historii” Samorządowa Instytucja
Kultury Ossów 1920 zaprasza na koncert jednego z najlepszych zespołów
muzycznych grających twórczość
niezapomnianych a niezyjących
już bardów – Jacka Kaczmarskiego
i Przemysława Gintrowskiego.
Muzycy z „Tria...” poprzez wybrane utwory z ich repertuaru opowiedzą
o czasach podziemnej Solidarności
i walki o polską wolność w latach
80-tych. Przypomną najważniejsze
pieśni śpiewane wtedy na wiecach
i demonstracjach, słuchane w radiu
Wolna Europa i wydawane w drugim
obiegu.
Koncert odbywa się w ramach cyklicznych spotkań muzycznych pt.
„Struny Historii”. O tym projekcie
tak mówią jego twórcy: Ossów miejsce niezwykłe. Miejsce wyjątkowego zwycięstwa w polskiej historii.
Miejsce pamięci, a może również
patria.gazeta@op.pl

miejsce refleksji, dyskusji? A może
w miejscu, które tak mocno zdecydowało o kształcie tej części świata wspominając zacząć też stawiać
ważne pytanie o historię? „Struny
Historii” to cykliczne spotkania muzyczne, którymi chcemy kultywować
pamięć o bohaterach polskiej historii,
i tych najbardziej rozpoznawalnych
i tych bezimiennych. Ale chcemy
też by „Struny Historii” były mądrą
rozmową o tej historii. Rozmową
prowadzoną językiem poetyckiej
piosenki, na strunach współczesnych
bardów, głosami wieszczów. Do rozmowy o nas samych zaprosimy Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Herberta, Przemysława Gintrowskiego,
Kazimierza Sieniawskiego i innych
twórców, którzy przemówią słowami swojej twórczości wyśpiewanymi
przez artystów, którzy dzisiaj sięgają
po ich dorobek.
Marek Kaczkowski
www.gazetapatria.pl
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