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Metropolia Warszawska 
szansą rozwoju?

Opozycja oszukuje mówiąc, że chcemy kogoś 
włączać do Warszawy. Chcemy, żeby każda gmina 

zachowała swoją osobowość, była oddzielną 
jednostką samorządu terytorialnego, 

miała swojego burmistrza, radę, 
budżet i w sprawach lokalnych 

rządziła się sama 
– powiedział w programie 

„Gość Wydarzeń” poseł PiS 
Jacek Sasin. Podkreślił jednak, 
że są sprawy, które „muszą być 

robione wspólnie”.
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Kazimierz Andrzej Zych
Uważam, że prawdziwą, 

otwartą debatę w tej spra-
wie ze wszystkimi posłami, 
senatorami, radnymi sejmi-
ku oraz radnymi miejskimi, 
powiatu oraz mieszkańcami 
dopiero należy odpowiednio 
przygotować. Wcześniej jed-
nak w mediach dobrze było-
by poinformować o założe-
niach powstania Metropolii. 
To są zbyt poważne sprawy 
bytowe naszego regionu, by 
o tak sobie podyskutować 
w Starostwie w wąskim 
gronie - w dodatku kiedy 
w dyskusji nie brali udziału 
wszyscy radni - choćby klu-
bu PiS. Powstania Metropolii 
Warszawskiej chce więk-
szość mieszkańców, nawet 
wcześniejsi przeciwnicy po 
kolejnych informacjach zało-
żeń ustawy powoli zmieniają 
zdanie. Widać to w mediach 
z różnych wypowiedzi m.in. 
samorządowców widzących 
korzyści z rozwoju tak War-
szawy jak i miast oraz gmin 
wchodzących w skład przy-
szłej, nowoczesnej metropo-
lii. Jak nie chcieć ściślejszych 
powiązań gmin ze stolicą 
i szeroko opisywanych ko-
rzyści dla zwykłego miesz-
kańca. Spieramy się o szcze-
góły rozwiązań. Już sama 
nazwa ustawy o ustroju mia-
sta stołecznego Warszawy 
wprowadza w błąd zarówno 
mieszkańców Warszawy jak 
i gmin podwarszawskich. 
Sugeruje przyłączenie. 
Nie można było na-
zwać tej ustawy 
o Metropolii 
Warszawskiej? 
Dlaczego usta-
wą nie objęto 
całego powia-
tu wołomiń-
skiego? Jak 
widać wy-
raźnie na ma-
pie – przyszła 
metropolia znacznie jest 
uszczuplona na wschodzie 
w przeciwieństwie do strony 
zachodniej. 

Należy wyjaśnić co stanie 
się z terytorium obecnych 
granic Powiatu Wołomiń-
skiego, o które bardzo za-
biegali ówcześni działacze 
samorządowi Wołomina, 

Równi i równiejsi w sprawach ważnych dla społeczeństwa.

Dlaczego pominięto niektóre Dlaczego pominięto niektóre 
media w debacie o Metropolii?media w debacie o Metropolii?

również przez moją oso-
bę w 1997 roku. Teraz jego 
powierzchnia miałaby być 
znacznie okrojona – coś tu 
jest nie tak. Wołomin jest 
stolicą wielkiego, dobrze 
się rozwijającego powiatu, 
a w tej sytuacji miałby utra-
cić status miasta powiato-
wego, co więc otrzymamy 
w zamian?

Niezbędne są szerokie 
konsultacje z mieszkańcami 
mającej powstać metropo-
lii. Ważny jest również głos 
samorządowców, środowisk 
samorządowych, radnych, 
burmistrzów i wójtów które 
winny mieć wpływ na zmia-
nę szczegółowych zapisów 
ustawy, również jeśli chodzi 
o zasięg terytorialny metro-
polii. Toteż należy pracować, 
nie protestować.

arszawskich.
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Wołomina,

Podczas debaty miał być obecny również poseł Jacek Sasin – współautor projektu Metropo-
lii, ale z niewiadomych powodów nie przybył. Zwoływanie takiego spotkania z dnia na dzień 
w tak bardzo ważnej sprawie jest wysoce niepoważne i pozbawiające udziału w nim głosu 
mieszkańców. Podobno sam pan Starosta wchodząc na salę obrad był zaskoczony taką ilo-
ścią kamer i niektórych osób, które zawczasu pozajmowały sobie już dogodne miejsca, a nie 
były zaproszone. Czy ktoś zrobił Staroście z bliskich współpracowników niespodziankę i na 
lokalnych forach internetowych zapraszał na to spotkanie? Do redakcji „Patrii” właśnie do-
tarły takie informacje.

Oto niektóre komentarze 
zamieszczone na forach in-
ternetowych:

Grzegorz Lipski - Spo-
tkanie organizowane 
przez zagrożony istnie-
niem organ samorządowy 
musi rodzić 
w ą t p l i w o -
ści. Tak na-
prawdę to 
sala była 
praktycznie 
w połowie 
a może i nie 
zapełniona. Brak 
słów dlaczego nie 
poinformowano o tym 
spotkaniu radnych miejskich, 
powiatowych, przedstawi-
cieli społeczeństwa i prasy. 
Widać za to poproszono kil-
ka telewizji. Komu zależało 
by utrzymać w tajemnicy to 
spotkanie? To jest delikatnie 
mówiąc bardzo dziwne. 

Dzisiaj w dobie internetu 
w bardzo ważnej sprawie 

spotkało się kilku panów 
i pogadało - co z tego 
mają mieszkańcy? Kto 
zawinił za brak infor-

macji. Również 
w dobie fi -
n a n s ó w , 
p o l i t y k i 
i mediów 

bardzo waż-
nym elementem 

jest dostęp do wiedzy oraz 
wykorzystywanie jej. Kto 
pierwszy ten lepszy.

Adam Banaszek Chyba 
ważną, dotychczas nie pod-
noszoną kwestią, są środki 
unijne pozyskiwane i pozy-
skane (rozliczane) przez do-

t y c h -
c z a s o w e 
powiaty. Czy 
zmiana „osobowości 
prawnej” organizacji da-
nego obszaru nie spowoduje 
co najmniej komplikacji?

Ireneusz Maślany - Przy-
kre jest to, że kolejne spo-
tkanie organizowane w sta-
rostwie robi się w swoim 
gronie. Na sesjach rady po-
wiatu wnioskowałem, żeby 
również radni naszego klubu 
byli zapraszani na spotkania 
w tak istotnych sprawach. 
Usłyszałem, że się to zmieni. 

Pani Teresa Urbanowska 
powtórzę, do klubu PIS, któ-
rego jestem przewodniczą-
cym, zaproszenie nie dotarło. 
Informuję o tym, gdyż wcze-
śniej padł zarzut, że było 
mało samorządowców.

Robert Szydlik - Mnie 
też nikt nie zapraszał. Wi-
działem jakieś wpisy na FB 
o (rzekomym w mojej oce-
nie) spotkaniu z Posłem 

Jackiem Sasinem. O tym, 
że spotkanie jest spotkanie 
w starostwie i że ma przy-
jechać Poseł Piotr Uściński, 
dowiedziałem się w piątek 
rano.

Ireneusz Maślany - Jak 
się tam znaleźli nasi koledzy 
radni z PO, pewnie przecho-
dzili, z tragarzami.

Kazimierz Zych Jak wi-
dać nie wszystkich zapro-
szono.  Czy było to celowe 
działanie czy tylko pominię-
to głos i opinie mediów pra-

wicowych takich jak PA-
TRIA? Co do spotkania 
- redakcji „Patrii” nikt 

nie powiadomił, 
a Starosta wita 
przedstawicieli 
mediów - do-

bre? No cóż poseł 
Uściński tylko 

liznął temat. 
Należy zorga-
nizować - jak 

w s p o m n i a ł e m 
powyżej - poważne spo-
tkanie wszystkich stron, 
a nie wymianę poglą-

dów w sprawie hasła 
Metropolia Warszawska. 
Zatem, co więcej - jakie są 

plusy, a jakie minusy, a może 
być i tak ze skórka nie warta 
wyprawki i kolejne miliony 
wyrzucimy w błoto. Metro-
polia brzmi dumnie, ale jak 
w niej będziemy jeździć fur-
mankami to się ośmieszy-
my. Rozmawiać, tłumaczyć 
i jeszcze raz rozmawiać- po-
słowie nie mają wyłączności 
na tak olbrzymie zmiany - 
należy rozmawiać z miesz-
kańcami i samorządowcami!

Ireneusz Maślany Więc 
nie tylko podzielono radnych 
powiatu, ale i media.

Materiały wzięte z  Interne-
tu strona NFS WWL 2015
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12 lutego 1863 r. 
Bitwa pod Świętym KrzyżemBitwa pod Świętym Krzyżem
To była jedna z większych bitew powstania styczniowego zakończo-
na sukcesem Polaków. 12 lutego 1863 roku przeważające carskie 
wojska zostały odparte przez powstańców dowodzonych przez puł-
kownika Mariana Langiewicza.

Po stoczonej 3 lutego 1863 
roku bitwie pod Wąchoc-
kiem, powstańcy podzielili 
liczny oddział na dwie grupy, 
by łatwiej ujść przeważają-
cym siłom rosyjskim. Grupa 
dowodzona przez pułkow-
nika Langiewicza udała do 
klasztoru na Łysej Górze, 
tymczasem powstańcy pod 
wodzą Dionizego Czachow-
skiego rozłożyli się w Nowej 
Słupi u podnóża góry.

12 lutego około 9 rano na 
Polaków spadł atak przewa-
żających sił rosyjskich (1200 
żołnierzy), którymi dowodził 
pułkownik Ksawery Czen-
giery - co ciekawe - syn zbie-
ga z Węgier i plenipotenta 
polskich książąt Sangusz-
ków. Choć powstańcy dali się 
zaskoczyć, to jednak szybko 
uporządkowano szyki. Od-
dział stacjonujący w Nowej 
Słupi wycofał się do lasu, 
skąd skutecznie ostrzeliwał 
nacierających Rosjan. Tym-
czasem żołnierze pułkownika 
Langiewicza zajęli pozycje 
na murach klasztornych, skąd 
również celnie razili carskich 
żołnierzy. Po kilku godzinach 
Rosjanie zmuszeni zostali do 
wycofania się, ponosząc do-
tkliwe straty, przy nikłych 
polskich.

“Nieprzyjaciel się cofnął. 
Moskale musieli mieć co 
najmniej 60 zabitych i wielu 
rannych. Rachunek ten nie 
jest przesadzonym, gdyż jak 
później się dowiedzieliśmy, 
Moskale w trzech dołach w 
Hucie Starej pogrzebali swo-
ich poległych, a kilkadziesiąt 
fur potrzebowali dla swoich 
rannych” - pisał w “Pamięt-
nikach o powstaniu stycz-
niowym” Jan K. Jankowski, 

uczestnik bitwy i członek 
Rządu Narodowego.

“Strzelcy nasi w bitwie pod 
Słupią ukryci byli w lesie, a 
Moskale w zupełnie otwar-
tym polu (...) w walce koło 
klasztoru nasi strzelali z poza 
murów i okien, i to najlepsi 
strzelcy” - tak tłumaczył suk-
ces powstańców.

Interesującym jest fakt, że 
pod Świętym Krzyżem po-
wstańcy wykorzystali w wal-
ce drewniane armaty.

“Od strony Słupi - gdyż tyl-
ko stąd był możliwy napad 
usypano baterię i postawiono 
dwie armaty drewniane, na 
sposób tych, jakimi posługi-

wał się generał Bem w czasie 
powstania Węgrów. Śmiano 
się z tych armat, jednak jak 
wkrótce się pokaże, wielką 
oddały usługę. Nasi rozrzu-
ceni po lesie i krzakach w 
tyralierkę, mężnie stawiali 
czoło, a gdy nieprzyjaciel 
podsuwał się coraz bliżej, 
Langiewicz kazał dać ognia 
z owych drewnianych ar-
mat. Nieprzyjaciel zdumio-
ny stanął nie spodziewając 
się zastać armat, obrzucony 
gradem kul i natarczywością 
kosynierów zaczął się co-
fać” - możemy przeczytać w 
„Pamiętnikach Władysława 
Zapałowskiego (Płomienia) z 
roku 1863-1870”.

źródło: http://nowahistoria.interia.pl

7 lutego odbyła się pielgrzymka samorzą-
dowców powiatu wołomińskiego na Jasną 
Górę. Uroczystą Mszę Świętą poprowadził bi-
skup Marek Solarczyk. Kazimierz Rakowski, 
starosta wołomiński odnowił akt zawierzenia 
Matce Bożej samorządowców i mieszkańców 
naszego powiatu.

Samorządowcy 
na Jasnej Górze

Pułkownik Marian Langiewicz.
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Jesteśmy winni pamięć i opiekęJesteśmy winni pamięć i opiekę
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK opiekuje się – wraz z innymi ludźmi dobrej woli i wiel-
kiego serca – grobem Oleńki Kłos na wołomińskim cmentarzu. Siedemnastoletnia zaledwie Oleńka Kłos została za-
mordowana 31 sierpnia 1944 r., według jednej znanej nam wersji, została rozstrzelana wraz z sąsiadami, państwem 
Januszewskimi przez Niemców w ruinach huty niedaleko ulicy Nowowiejskiej, według wersji drugiej, została bestial-
sko zakłuta bagnetami przez własowców.

Żyją jeszcze ludzie, którzy 
pamiętają Oleńkę, która, we-
dług wspomnień, była jedną 
z najładniejszych wówczas 
dziewcząt w Wołominie. 
Ogromne było zdziwienie 
i oburzenie na wieść, że grób 
Oleńki Kłos został przezna-
czony do likwidacji, podob-
nie jak sąsiedni grób państwa 
Januszewskich. Przecież już 
data śmierci i napisy, że zgi-
nęli tragicznie (u Januszew-
skich dopisane: z ręki wroga) 
powinny uczynić te, dobrze 
jeszcze zachowane pomniki 
– nietykalnymi. Grób Oleńki 
został – przy pomocy wielu 
osób – uratowany, niestety, 
grób Januszewskich został 
sprzedany i pewnie wkrótce 
zostanie zniszczony. 

Na wołomińskim cmenta-
rzu jest jeszcze kilkanaście, 
może dwadzieścia kilka 
grobów osób, które zginęły 
tragicznie w latach 1939-
1945. Zginęły tragicznie, 
czyli nie zmarły ze starości 
we własnych łóżkach, tyl-
ko doświadczyły przemocy 
i okrucieństwa ze strony oku-

panta. Należy te groby ocalić 
i próbować poznać losy osób 
w nich spoczywających. Co 
takiego się stało, że w 1943 
r. zginął 14-letni Zdzisio 
Klim, a w 1940 r. 10-letnia 
Zosia Osińska? Dlaczego 
w grudniu 1944 r. został 
zamordowany przez oku-
panta (którego?) Stanisław 

Osiński? Kto i dlaczego 
zamordował Oleńkę Kłos 
i państwa Januszewskich? 
Dlaczego zostali pochowani 
obok siebie na wołomińskim 
cmentarzu? Warto poznać 
odpowiedzi na te pytania. 
Ale niezależnie od tego, czy 
poznamy prawdę sprzed po-
nad siedemdziesięciu lat, to 

jesteśmy winni tamtym po-
mordowanym pamięć o nich 
i opiekę nad ich grobami. 

Ratowanie grobów tych, 
którzy przed laty żyli, uczy-
li się, pracowali i tworzyli 
w Wołominie, a potem zginęli 
tragicznie w czasie okupacji, 
jest naszym obowiązkiem. 
Może urząd miasta mógł-

by otoczyć te groby opieką, 
może władze miasta podej-
mą inicjatywę w tym kie-
runku. Warto jeszcze dodać, 
że sprawa likwidacji i ratowa-
nia grobów na wołomińskim 
cmentarzu bardzo poruszyła 
lokalną społeczność, akcji 
z ocaleniem grobu i pamię-
ci Oleńki Kłos spotkała się 
z dużym poparciem miesz-
kańców Wołomina. Jest 
wśród nas niemało osób, dla 
których przeszłość i tożsa-
mość mają ogromne zna-
czenie. Zresztą, z wyrazami 
poparcia i sympatii przed-
stawiciele TPZW WOŁO-
MINIAK spotykają się za 
każdym razem, gdy na cmen-
tarzu fotografują stare, wo-
jenne groby. W najbliższym 
czasie zostanie przygotowa-
na ich ewidencję z prośbą, by 
Miasto wzięło je pod swoją 
opiekę. W przeciwnym wy-
padku pozostaną zaniedba-
ne i w końcu zlikwidowane. 
A na to absolutnie nie może-
my pozwolić.

red.

Z Wołomina na KresyZ Wołomina na Kresy
Być może już wkrótce wyruszy na dawne Kresy Wschodnie ekipa 
Stowarzyszenia „Wizna 1939”, by tam, w rejonie miasta Sarny nad 
Słuczą, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, prowadzić 
poszukiwania mogił żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza baonu 
fortecznego „Sarny”.

Wszystko zaczęło się 
w maju 2015 r., kiedy 
to po kilkuletnich 
poszukiwaniach 
grupa osób sku-
pionych przy 
Stowarzysze-
niu „Wizna 
1939” natra-
fi ła na miej-
sce mordu 
dokonanego 
na polskich 
żołnierzach i ofi -
cerach, przez żoł-
nierzy radzieckich, 
po agresji 17 września 
1939 r. na Polskę. Odnalezio-

ne w tym miejscu pierwsze 
szczątki polskiego żołnierza 
potwierdziły, że zginął on od 
strzału w tył głowy. Nieste-
ty, pomimo że ekshumacja, 
zorganizowana przez nieist-
niejącą już Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, 
została przeprowadzona 

w końcu listopada 
2015 r., Rada nie 

zadbała od razu 
o urządze-
nie godnego 
p o c h ó w k u 
p o l s k i e g o 
żo łn i e r z a . 
Dlatego, po 
stwierdzeniu 
tego faktu 

na miejscu 
w Sarnach 

(obecna Ukra-
ina), we wrześniu 

ub. roku zwróciłem 
się w tej sprawie do mini-

stra obrony narodowej Pana 
Antoniego Macierewicza 
z wnioskiem i prośbą o inter-
wencję, uznając taki stan za 
niedopuszczalny. Minister-
stwo bardzo szybko za-
reagowało, zwracając 
się o pomoc do Insty-
tutu Pamięci Narodo-
wej. W odpowiedzi 
Prezes IPN, dr Jaro-
sław Szarek, wyraził 
gotowość zorgani-
zowania godnego 
pochówku żołnie-
rza, w asyście ho-
norowej Wojska 
Polskiego, de-
klarując jedno-
cześnie zamiar 
p r o w a d z e n i a 
w 2017 roku 
dalszych prac 
w tym zakre-
sie, we współ-
pracy ze Stowarzy-

Dariusz Szymanowski
Prezes Stowarzyszenia 

„Wizna 1939”

szeniem „Wizna 1939”. Jako 
że większość żołnierzy Kor-
pusu Ochrony Pogranicza 
z baonu „Sarny” walczą-
cych nad Słuczą pochodziła 
z rejonu Lublina i Kraśnika, 
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„Wizna 1939” podjęło stara-
nia, by właśnie w tym rejonie 
urządzić kwaterę wojskową 
dla poległych żołnierzy i jest 
duża szansa, że tak się stanie.

Będziemy zatem oczeki-
wali, przede wszystkim na 
jak najszybsze zorganizowa-
nie uroczystości pogrzebo-
wej polskiego żołnierza, ale 
już teraz przygotowujemy 
się do dalszych prac, które 
mamy nadzieję rozpoczną 
się na wiosnę. O szczegółach 
i działaniach w tym zakresie 
będziemy informować na 
naszej stronie internetowej 

i profi lu facebookowym.

y
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„Bądź moją miłością…”„Bądź moją miłością…”
5 lutego w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie odbył się koncert Bogusława Morki i Iwony 
Kaczmarek, zorganizowany przez starostę wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego we współpracy z probosz-
czem parafi i Witoldem Gajdą.

Bogusław Morka jest wybitnym te-
norem, śpiewakiem operowym i ope-
retkowym. Występuje m.in. w Teatrze 
Wielkim-Operze Narodowej oraz Te-
atrze Muzycznym Roma w Warszawie. 
Iwona Kaczmarek – sopran – współ-
pracuje z Teatrem Wielkim w Łodzi, 
jej dorobek artystyczny obejmuje role 
w wielu znanych operach i operetkach. 
Na scenie tworzą niezwykle dobrany 
duet, zdolny porywać serca słuchaczy. 
Tak było i tym razem, gdy z okazji 
zbliżających się walentynek wspólnie 
zaśpiewali dla wołomińskiej publicz-
ności. Parze artystów akompaniowa-
ła orkiestra Alla Brave pod dyrekcją 

Bogny Dulińskiej.
Koncert odbył się pod hasłem „Bądź 

moją miłością...”, można było zatem 
spodziewać się utworów odpowiada-
jących atmosferze Święta Zakocha-
nych. Rzeczywiście, artyści poświę-
cili wiele czasu problematyce relacji 
damsko-męskich zawartej w znanych 
utworach, jednak oboje, śpiewa-
jąc osobno i w duecie, udowodnili, 
że miłość ma wiele twarzy. Miłość – 
to Bóg, ojczyzna, matka. Miłość to 
również ukochani przyjaciele. Pod-
czas ponadgodzinnego występu ze-
brani mieli okazję wysłuchać kilku-
nastu utworów odwołujących się do 

wielu sposobów rozumienia miłości – 
m.in. przepięknej pieśni patriotycznej 
„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi ską-
pana” i utworów z fi lmów i musicali 
takich jak „Śniadanie u Tifanny’ego”, 
„Koty” czy „Love Story”. 

Słuchaczom trudno było rozstać się 
z artystami, dlatego kilkakrotnie pro-
sili o bis. Nie obyło się bez owacji 
na stojąco, kiedy Bogusław Morka 
i Iwona Kaczmarek zaśpiewali utwór 
zamykający koncert. Na zakończenie 

starosta Kazimierz Rakowski wręczył 
wszystkim  gościom kwiaty oraz upo-
minki. W pożegnalnym przemówieniu 
Bogusław Morka podziękował za za-
proszenie oraz ciepłe przyjęcie – staro-
ście, proboszczowi Witoldowi Gajdzie 
oraz Kazimierzowi Andrzejowi Zy-
chowi, bez którego, jak powiedział, ten 
koncert mógłby się nie odbyć. Dodał 
również, że z radością będzie wracał 
do Wołomina.

JA

Szanowni Państwo
Jak wcześniej deklarowałem na 
wczorajszym posiedzeniu rady 
społecznej szpitala przedstawiłem 
przypadki niewłaściwego trakto-
wania pacjentów w SOR i NPL. 
Zwróciłem uwagę na bardzo długi 
czas oczekiwania pacjenta na po-
moc oraz sposób ich traktowania 

przez niektórych pracowników 
szpitala. Powoływałem się na in-
formacje ze strony „Szpital Powia-
towy w Wołominie Opinie”. 
Na posiedzeniu oprócz członków 
rady obecni byli wszyscy dyrek-
torzy oraz przedstawiciele grup 
pracowniczych szpitala. Zastępca 
dyrektora ds. medycznych po-
twierdził możliwość występowa-
nia przypadków niewłaściwego 
traktowania pacjentów oraz wy-
raził gotowość badania tych zda-
rzeń oraz ustalenia osób winnych 
zaniedbań, jeśli otrzyma informa-
cję w formie pisemnej lub elek-
tronicznie. Zadeklarował goto-
wość do osobistego spotkania się 
z tymi pacjentami. 
Jednocześnie pragnę poinfor-
mować, że na 2017 r. NFZ prze-
znaczył na SOR naszego szpitala 
ok. 1, 8mln zł więcej niż poprzed-
nio. Mamy prawo oczekiwać po-
prawy jakości obsługi chorych 
na SOR.

Ireneusz Maślany
Radny Powiatu Wołomińskiego

Jeszcze słowo 
o szpitalu
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Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Czy organ nadzorczy nad szpitalem świadom jest oceanu krzywd jakie spowodowały rządy obecnych dyrektorów 
pozwalając im na takie praktyki? Ten wstęp zainspirowany został jednym z wielu listów jakie wpływają do redakcji 
w związku ze sprawą szpitala.

Ocean krzywd
W związku z olbrzymim zaintereso-

waniem ze strony Czytelników znowu 
powracamy do sprawy wołomińskiego 
szpitala. Dziękujemy za listy, wszyst-
kie komentarze i opinie, które dostali-
śmy po ostatnim, grudniowym artyku-
le. Wszystkie są niezwykle cenne, bo 
nie tylko dają nam poczucie potrzeby 
pisania o szpitalu, ale także pokazują 
na bieżąco, co dzieje się w szpitalu, 
wskazując jednocześnie na potrzebę 
pisania o tych sytuacjach, które wręcz 
bulwersują opinię publiczną

Państwa listy, komentarze, opinie są 
dla nas cennym materiałem pokazują-
cym, że negatywnie oceniana działal-
ność dyrekcji wołomińskiego szpitala 
nie jest w żadnym stopniu subiektyw-
ną oceną redakcji wszak negatywne 
oceny wystawiają sami pacjenci. Dla-
tego od dłuższego już czasu wyraź-
nie wskazujemy, że ta dyrekcja musi 
odejść! musi zostać zwolniona! Przy-
najmniej trzy osoby z dyrekcji, które 
są najbardziej „zasłużone” przy zadłu-
żaniu i upadku szpitala muszą natych-
miast opuścić swe gabinety! Żal, że 
„szpitalni szkodnicy” nie odpowiadają 
swym majątkiem za szpitalne długi, bo 
mieliby co spłacać, ponad 30 milionów 
do podziału na troje. 

Trzeba zrobić porządek 
ze szkodnikami 

Z informacji nadesłanych od czytel-
ników wynika, iż powszechnie wiado-
mym jest, że wynik fi nansowy szpitala 
to swoisty „fotomontaż” robiony spe-
cjalnie, żeby starostwo było zadowolo-
ne. Cyt.: „Z wieści gminnej wiadomo, 
że starostwo zadowolone, że wynik ok, 
ale czy wynik jest rzeczywiście dobry? 
Arogancja, kłamstwa, afery kadrowe – 
to w wykonaniu dyrektorów (tutaj dwa 
nazwiska) bo inni to tylko urzędnicy 
szpitala całkowicie od nich zależni, mi-
strzostwo świata. Żadna sprawa ude-
rzająca w szpital i jego opinię, wyre-
żyserowana przez tych dwóch facetów 
(dyrektorów – przypis red.), o których 
to wiedziała Rada i Starostwo nie mia-
ła żadnych reperkusji. Więc (znowu 
dwa nazwiska) widząc, że nic im nie 
grozi zachłysnęli się bezkarnością. 
Żadna sprawa która mogła mieć nawet 
wymiar karny (o których Pan pisał) nie 
wpłynęła na ich działania. I tak od afe-
ry do afery. Za każdą kryją się tragedie 
ludzkie (pacjentów i ich rodzin) oraz 
pracowników (jeszcze się pewnie toczą 

sprawy w sądzie pracy). Z żadnej ze 
spraw wyżej wymienieni nie wynieśli 
żadnej nauki - żadnej zmiany organi-
zacji szpitala. Tylko zmiany mające na 
celu zastąpienie jednych ordynatorów 
drugimi. Często ze szkodą dla szpitala. 
Po co czekać na wyniki ankiety - trze-
ba zrobić porządek ze szkodnikami jak 
najszybciej - wie to każdy porządny 
gospodarz. Próby negocjacji i odwle-
kania jedynie przedłużą szkodliwość 
działania (tutaj dwa nazwiska)”. 

Na nieszczęście wszystkich zmiany 
kadrowe jakie „proponują” dyrektorzy 
nie maja nic wspólnego z racjonalno-
ścią, zmiany kadrowe jakie wprowa-
dzają dyrektorzy: ten główny i ten me-
dyczny najczęściej spowodowany jest 
subiektywną oceną danego pracowni-
ka. Za nic mają panowie dyrektorzy 
opinię o pracowniku jak powszechnie 
panuje nie tylko w szpitalu ale także 
poza nim! Oni wyznają zasadę – że 
wiedzą lepiej … najlepiej! Nie potra-
fi ą się przyznać do błędu, tak jak miało 
to miejsce w sprawie niedawnej próby 
zwolnienia jednego z najlepszych or-
dynatorów tego szpitala! Dyrektorzy 
milczą, że dzięki kampanii ogólnospo-
łecznej ordynator pozostał w pracy, 
a dodatkowo kieruje nowym oddzia-
łem, który jak wieść niesie jest oddzia-
łem „zarabiającym” na cały szpital, ale 
o tym panowie dyrektorzy milczą! Ten 
ordynator był do usunięcia! (pisaliśmy 
o tym we wcześniejszych wydaniach 
gazety).

Podobnych przykładów jest nieste-
ty więcej – ostatni przykład to Pani 
Ordynator Neonatologii, która dzięki 
usilnym staraniom panów dyrekto-
rów zdecydowała się zwolnić z pracy, 
szkoda że starania dyrektorów nie szły 
w innym kierunku!

Maleje, a rośnie 
– wracamy do fi nansów 

Rzeczywiście wygląda na to, że wła-
dze powiatu i rada społeczna szpitala 
są zadowolone. Wynik fi nansowy niby 
taki świetny, statystyki pokazują, że 
dług maleje, a na sesji rady powiatu 
dyrektor Gruza mówi, że szpital jest 
zadłużony na 32 miliony. Czyli coraz 
więcej. Czyli maleje w statystykach, 
a rośnie w rzeczywistości. Radni słu-
chają, oczy przecierają, ale w więk-
szości nic nie mówią, tak jakby dla 
większości radnych dług i stan szpitala 
był zupełnie obojętny. Zarząd powiatu 

wierzy we wszystko co powie dyrek-
tor Gruza, a rada społeczna to w ogó-
le nie wiadomo po co jest – w ogóle 
nic nie kontestuje! A kiedy radny pyta 
o śmiertelne przypadki w szpitalu, któ-
rych ostatnio było coś dużo i młodzi 
ludzie kończyli w kostnicy, to dyrektor 
Gruza (nie lekarz!) nie raczył nawet 
odpowiedzieć zasłaniając się tajemni-
cą lekarską. Od kiedy to kogoś, kto nie 
jest lekarzem tajemnica lekarska obo-
wiązuje? Radny rady powiatu, orga-
nu nadrzędnego nad szpitalem zadaje 
pytanie, a dyrektor ma to w głębokim 
poważaniu. Przecież nikt mu nigdy nic 
nie zrobił i nie zrobi! Zadłużenie ro-
śnie, jakość leczenia drastycznie spada 
(mało kto nazywa wołomiński szpital 
inaczej niż mordownia albo umieral-
nia, ciekawe dlaczego?) a władze po-
wiatu nawet nie pisną, żeby dyrekcji nie 
urazić. Za to nasi czytelnicy piszą prosto: 

Cyt. „Minęło pewnie około 4 lat od 
Pana pierwszego artykułu. Było dużo 
piany w pracy dyrektorów. Zaciskali, 
zmieniali, zabraniali. I co? Ano nic! 
Właśnie odkręcają swoje decyzje – np. 
dotyczące likwidacji dodatku za staż 
pracy - wynik taki, że był odpływ kadr 
(pewnie z innych powodów bo tym co 
dostawali nie zabierali to prawda) ale 
nikt do pracy na etat nie przychodził. 
Więc teraz zapaść kadrowa albo wszy-
scy na kontraktach - robią swoje, biorą 
kasę, a jak coś nie tak (a tu dużo nie 
tak) to odchodzą. Brawo Panowie Dy-
rektorzy za nic niezrobienie przez ten 
czas - a właściwie to zrobienie dużo 
złego! Brawo Panie Starosto za po-
zwalanie im na to wszystko.” 

Precz z tymi dyrektorami 
Czytelnicy, którzy jednocześnie są 

mieszkańcami powiatu wołomińskie-
go, bywają pacjentami, a co cztery 
lata wyborcami, są zdecydowanie za 
odwołaniem dyrekcji szpitala. 

Cyt.: „Co ciekawe, po szpitalu cho-
dzi niesprawdzona informacja, że je-
den z dyrektorów szkoli się i realizuje 
własne prywatne cele kosztem czasu 
pracy dla szpitala, a jednocześnie 
rozpowiada, że chętnie odejdzie za 
szpitala przy nadarzającej się okazji. 
Można rzec, że wszystko jest OK, ale 
człowieku bądź uczciwy, wypełniaj 
obowiązki i działaj na rzecz społecz-
ności, która płaci ci pensję. Mam 
nadzieję, że żądne przesunięcia ka-
drowe nie staną się bez wyciągnięcia 
konsekwencji od tych ludzi i że wyja-

śnią sprawy co zrobili dla szpitala.”
Oto kolejna wypowiedź naszego czy-

telnika: „Przeczytałem Pana doniesie-
nia. Przeczytałem dostępne artykuły 
w prasie lokalnej. Przeczytałem infor-
macje z fejsa. Nóż się w kieszeni otwie-
ra. Toż to granda, że takie kreatury 
kierują tym szpitalem. Jakie mają ple-
cy (czy są chronieni z klucza partyjne-
go), że jeszcze są na stanowiskach? To 
że ludność miejscowa pozwala na ta-
kie traktowanie swoich bliskich, żony, 
dzieci, matki to wielkie zdziwienie. Na 
pierwszy rzut oka widać, że powinni 
mieć zarzuty prokuratorskie. No i za 
uchylanie się od odpowiedzi na pyta-
nia. Robią z Pana (a też z nas, bo prze-
cież występuje Pan w naszym imieniu) 
baranów. Rzeczywiście trzeba by jakoś 
poruszyć władze w powiecie do działa-
nia. Może dobra zmiana dotrze także 
do naszego szpitala. Precz z tymi dy-
rektorami. Precz!”

Kiedy wreszcie 
otworzycie oczy

Jest coś pozytywnego w radzie po-
wiatu. Niektórzy radni powiatowi tak 
jakby przejrzeli na oczy. Dziwić się 
zaczęli. Radny Maślany na Fb swoje 
zdziwienie wyraził, że informacje od 
dyrekcji otrzymane na radzie powiatu 
różnią się od informacji napływają-
cych od mieszkańców. Różnią się dia-
metralnie! Jedne są słodkie, a drugie 
dramatyczne! Ile jeszcze czasu musi 
upłynąć, żeby włodarze ziemi woło-
mińskiej zrozumieli, że są okłamywa-
ni, czarowani, motani słowami przez 
dyrektorów, którzy żyją w swoich 
tabelkach fi nansowych, a za nic mają 
pacjentów i warunki leczenia (szcze-
gólnie w zakresie ilości personelu). 
Przecież do starosty, rady powiatu, 
rady społecznej docierają informacje 
- od mieszkańców, znajomych, nawet 
własnych rodzin, z prasy lokalnej, z in-
formacji internetowych o tym co złego 
dzieje się w szpitalu. Kiedy wreszcie 
otworzycie Państwo oczy! 

Ale skoro już radny widzi ten rozdź-
więk między tym, co mówi dyrektor, 
a tym co faktycznie dzieje się w szpi-
talu, polecamy uwadze jeszcze takie 
sprawy:

Cyt.: „W okresie świąt, jak niesie 
wieść, oddział neonatologii, o który 
tak długo i kosztownie walczyli miesz-
kańcy, był zamknięty. Pewnie wymy-
ślono jakieś kłamstwo (np. remont od-
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działu w święta), rzeczywiście chodzi 
o krach kadrowy. Sami dyrektorzy (tu-
taj dwa nazwiska) go wykreowali do-
prowadzając do zwolnienia poprzed-
nią ordynator, choć ofi cjalnie sama się 
zwolniła - jak było naprawdę można 
zapytać ją samą. Tak więc dyrektorzy 
(dwa nazwiska) wznieśli się na szczyt 
niegodzistwa - doprowadzili do sytu-
acji, w której zagrożone jest życie naj-
mniejszych potencjalnych pacjentów 
szpitala – nowo narodzonych dzieci! 
Ciekawe czy o swoich działaniach za-
wiadomili Starostwo, Radę Społeczną 
i pacjentów szpitala oraz mieszkań-
ców. Przecież powinniśmy wiedzieć, 
żeby nie tracić czasu i nie ryzykować 
odroczenia pomocy w przypadkach 
niebezpieczeńst wa i jechać od razu do 
Warszawy”.

Czytelnik zwraca też uwagę na bar-
dzo istotną kwestię związaną z przy-
jęciem pacjenta na SOR - apelując do 
radnych powiatu: 

Cyt. „To może i taką sprawą się Pan 
radny zajmie. Nigdy nie wiadomo, 
może Pan, albo jakiś inny ważny radny 
czy powiatowy dysydent trafi cie kiedyś 
do szpitala w Wołominie i zostaniecie 
potraktowani jak pospolity pacjent, 
odczekacie siedem godzin na SOR-ze 
wijąc się z bólu albo będziecie czekać 
pół roku na przyjęcie do specjalisty. 
Tak jak czekają zwykli śmiertelnicy, 
którzy nie są ważni i nie mają znajo-
mości w szpitalu”.

Inny czytelnik napisał jeszcze bar-
dziej sugestywnie o sytuacji na SOR, 
a więc miejscu szpitala, które powinno 
być pod szczególnym nadzorem dy-
rekcji, to powinna być wizytówka pla-

cówki medycznej! Czy tak jest?! Tak 
opisuje to nasz czytelnik 

Cyt.: „Nie sposób nie mówić o tema-
cie zabezpieczenia w specjalistę radio-
loga w trakcie dyżuru wykonującego 
usg. Gdzieś w prasie lokalnej jeden 
z pacjentów opisywał swoje doświad-
czenia z których wynikało, że w szpi-
talu na SOR nie wykonuje się usg. 
Pacjenci są leczeni bez wykonania 
podstawowego badania diagnostycz-
nego. Bardzo często z tego powodu są 
błędy diagnostyczne lub prawidłowa 
diagnoza stawiana jest z opóźnieniem, 
co opóźnia wdrożenie właściwej tera-
pii. (…) Dlaczego dyrekcja utrzymuje 
ten stan rzeczy mimo świadomości tej 
patologii (przecież jeden z dyrektorów 
to lekarz, który praktykuje w tym szpi-
talu). Czy chodzi o oszczędności, żeby 
nie płacić lekarzowi za zatrudnienie 
i badania? Czy może chodzi o to żeby 
„nakręcić” karuzelę badań CT dla 
prywatnej spółki? (...) Aż dziw, że le-
karze SOR się na to zgadzają. Co na 
to nowy kierownik SOR? Czy on coś 
z tym zrobił? Ilu pacjentów z bólami 
brzucha nie miało wykonanego usg 
a potem wracali (już w ciężkim sta-
nie?) Albo jechali do innego szpitala, 
gdzie wykonywano badania im przy-
sługujące i mieli wdrażane leczenie”.

Jest też inna kwestia do pilnego wy-
jaśnienia, na co zwrócił uwagę nasz 
czytelnik: 

Cyt.: „Dlaczego dyrekcja wyra-
ża zgodę na dyżury ponad 24 godzin 
w SOR i OIOM, tak ciężkich oddzia-
łach? Czy wiadomo, że ryzyko zwią-
zane z roszczeniem w przypadku błędu 
(co możliwe w takim ciągu dyżuro-

wym) bierze na siebie lekarz (najczę-
ściej kontraktowy)? Czy etycznym jest 
(ze strony np. dyr. medycznego) zgoda 
na narażanie na ryzyko błędu poprzez 
zgodę na taki sposób dyżurowania? 
Czy organ nadzorczy nad zarządem 
szpitala świadom jest oceanu krzywd, 
jakie współtworzy pozwalając na ta-
kie praktyki dyrektorom? Powszech-
nie wiadomo o strasznych sytuacjach, 
w których umierali pacjenci lub byli 
narażani na utratę zdrowia (o których 
chociażby pisał Pan Redaktor na ła-
mach Patrii), o których wiedziało za-
równo starostwo, jak i rada społeczna. 
Mimo tej wiedzy nie podejmowano 
żadnych czynności dyscyplinujących 
mających na celu zmianę istniejącego 
stanu rzeczy. Stanu rzeczy, który ist-
niejąc stanowi zagrożenie dla zdrowia 
i życia. Stanu rzeczy, w którym ucieka-
ją specjaliści ze szpitala. Może Staro-
sta porozmawia z ordynatorami o sy-
tuacji kadrowej i czy widzą zagrożenia 
na chwilę obecną i na przyszłość i po-
równa je z opiniami dyrektorów”. 

A na koniec ciekawostka – czyżby 
przyszedł czas zmian dla szpitala ? – 
czekamy na więcej 

Cyt.: „Dzisiaj (tj. 1.02.2017 r. przyp. 
red.) na spotkaniu z ordynatorami 
i oddziałowymi ogłoszono, że dyrektor 
medyczny odchodzi z końcem lutego. 
Jakoby „wybrał inną ścieżkę kariery”. 
Niby odchodzi do szpitala Praskiego. 
Tak więc 20% Pana planu spełniło się. 
Czekamy na więcej. Ciekawe, czy do-
stanie nagrodę za te lata pracy - może 
Pan zapyta o nagrody dla kadry kie-
rowniczej - ile sobie przyznali i jakie 
mają pensje - przecież to z państwowej 

kasy - zatrudnia ich starostwo - więc 
trudno zasłaniać się tajemnicą. A wra-
cając do „salwującego się ucieczką z 
tonącego okrętu” - wielu ma nadzieję, 
że nie pozwoli mu tak uciec bez od-
powiedzialności za (…) (skrót red.). 
Trzeba by wymóc na starostwie audyt 
działalności i rozliczyć (…). Ciekawe 
kto będzie odważny, żeby go zastąpić - 
życzę powodzenia. Oj czuję, że szykują 
się zmiany. Gorzej być nie może - więc 
zmiany na lepsze. Czekamy na ruch 
starostwa…”.

Spełniło się 20% planu, czekamy na 
więcej…napisał nasz Czytelnik, abs-
trahując od matematycznych proporcji 
na pewno za Czytelnikami możemy 
powiedzieć, że jako mieszkańcy i pa-
cjenci istotnie czekamy na więcej! Do-
bra wiadomość, ale w redakcji nawet 
nie mamy siły się cieszyć. Za długo 
trwa to niszczenie naszego szpitala, 
pogarda dla personelu, pozbywanie się 
dobrych lekarzy i zatrudnianie miernot, 
lekceważenie i igranie życiem pacjen-
tów, coraz większe zadłużenie szpitala. 
Ile cierpienia, a nawet śmierci mogło-
by być mniej, gdyby organ nadzorczy 
szpitala nie był taki pobłażliwy. Więc 
mimo tej optymistycznej wiadomo-
ści o odejściu dyrektora medycznego, 
mimo nadziei, że skoro w szpitalu nie 
może być już gorzej, to będą zmiany 
na lepsze, jakoś się nie cieszymy. Bo 
te zmiany trzeba zrobić natychmiast. 
I to na samej szpitalnej górze. Będzie-
my się cieszyć dopiero, jak powiemy 
„do widzenia”, wszystkim zarządza-
jącym, którzy szkodzą naszemu woło-
mińskiemu szpitalowi.

red.

Kultura to podstawa naszego Kultura to podstawa naszego 
funkcjonowania w świeciefunkcjonowania w świecie
Rozmowa z Andrzejem Zbyszyńskim, przewodniczącym Komisji Dziedzictwa Narodowego 
i Kultury Rady Powiatu Wołomińskiego.

Jest Pan przewodniczącym Ko-
misji Dziedzictwa Narodowego 
i Kultury, dlatego doskonale zdaje 
Pan sobie sprawę z tego, jak ważna 
jest rola kultury w społeczeństwie. 
Czym dla Pana jest kultura? Dla-
czego należy o nią dbać?

Już samo istnienie społeczeństw za-
kłada obecność w nich pewnej kultu-
ry, to jest podstawa naszego funkcjo-
nowania w świecie, nasze wytwory 
materialne i duchowe, fundament 
tożsamości, który odróżnia jedne 
grupy od innych. Kultura daje lu-
dziom poczucie bezpieczeństwa oraz 
sensu życia, bez niej nasza egzy-
stencja ograniczałaby się do zaspo-
kajania podstawowych, naturalnych 
potrzeb, do rywalizacji o przetrwa-
nie. Dziś kultura często kojarzy się 
przede wszystkim z dziełami sztuki, 
ale należy pamiętać, że słowo to ma 
o wiele szersze znaczenie: to m.in. 
religia, obrzędy, dziedzictwo histo-
ryczne, miejsca pamięci. Uważam, 
że społeczności, które troszczą się 

o swoją kulturę, są silniejsze i bar-
dziej zjednoczone niż te, które zanie-
dbują tę sferę życia. Jako przewod-
niczący komisji mam szansę dołożyć 
coś od siebie do rozwoju kultury 
w powiecie wołomińskim, mogę an-
gażować lokalne wspólnoty w dzia-
łalność kulturalną i edukować w tym 
zakresie.

Czym zatem zajmuje się prowa-
dzona przez Pana komisja?

Podejmujemy zadania mające na 
celu właśnie troskę o dziedzictwo 
kulturalne powiatu wołomińskiego. 
Mamy swój udział w przygotowywa-
niu wydarzeń o charakterze kultural-
nym i patriotycznym, obejmujemy je 
patronatem. Naszym zadaniem jest 
też opiniowanie wniosków dotyczą-
cych działalności instytucji kultury: 
Powiatowego Centrum Dziedzictwa 
i Twórczości, Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej czy Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu. Współpracujemy 
z organizacjami zajmującymi się 

działalnością kulturalną. Pod naszą 
opieką znajdują się obiekty zabyt-
kowe. Każdego roku opracowujemy 
nowy plan i pracujemy według niego. 
Pracy jest bardzo dużo, ale nie mogę 
narzekać, bo bardzo lubię to, co ro-
bię, jestem zadowolony z efektów 
działania swojego i całej komisji. 
W tym miejscu nie mogę też nie 
wspomnieć o tym, że wiele zadań 
zrealizowaliśmy przy ogromnym 
wsparciu starosty wołomińskiego 
Kazimierza Rakowskiego.

Które zadania uważa Pan za naj-
większy sukces komisji w 2016 
roku? I jakie są plany komisji na 
rok 2017?

W maju ubiegłego roku w Pałacu 
w Chrzęsnem zorganizowaliśmy uro-
czysty koncert zatytułowany „Piękna 
nasza Polska cała…” z okazji 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. To było wiel-
kie wydarzenie, jedno z najważniej-
szych w ubiegłym roku. Osobiście 
zaliczam je do udanych. Poza tym 

2016 rok upłynął nam na przygo-
towywaniu planowanej od dawna 
inwestycji – przeniesienia siedziby 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
do budynku przy ul. Ogrodowej 1A. 
Wykonaliśmy projekt rozbudowy 
i remontu biblioteki, złożyliśmy 
wniosek o ujęcie tego zadania w bu-
dżecie na lata 2017-2018. Uczestni-
czyliśmy też w wielu wydarzeniach, 
reprezentując komisję i Radę Po-
wiatu Wołomińskiego. Jeśli chodzi 
o plany na najbliższą przyszłość, to 
oprócz bieżącej pracy, mamy zamiar 
zająć się renowacją zabytkowych na-
grobków oraz stworzyć katalog ka-
pliczek i krzyży przydrożnych, które 
znajdują się w wielu, niezliczonych 
jeszcze miejscach powiatu. 

Dziękuję za rozmowę
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Apelują o sprzeciw wobec CETA

Paweł Kubala

Przedstawiciele różnych środowisk (m.in. Kukiz’15, Prawicy Rzeczypospolitej, KNP, Endecji, 
Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, NSZZ „Solidarność”) podpisali „Apel do polskich posłów 
do Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko ratyfi kacji umowy CETA”. We wtorek, 
14 lutego, o godz. 16.00 przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie na ul. Jasnej 
14/16 odbędzie się protest przeciw ratyfi kowaniu umowy gospodarczo-handlowej CETA.

Apel do polskich posłów 
do Parlamentu Europej-
skiego o głosowanie prze-
ciwko ratyfi kacji umowy 
CETA

Polska stoi przed zasadni-
czym wyzwaniem utrwale-
nia pułapki średniego roz-
woju, co oznacza groźbę 
utrzymania peryferyjnego 
i neokolonialnego statusu 
polskiej gospodarki. Taka 
sytuacja zagraża utrwaleniu 
dysproporcji rozwojowych 
i dochodowych pomiędzy 
Polską, a naszymi zachod-
nimi sąsiadami, a w konse-
kwencji zagraża utrwaleniu 
emigracji młodego pokole-
nia Polaków i popadnięcia 
naszej gospodarki w trwały 
i głęboki kryzys gospodar-
czy. Jest to największe, po 
kwestii naszego bezpieczeń-
stwa, zagrożenie dla naszej 
narodowej przyszłości.

System ekonomiczny 
przyjęty na przełomie lat 
80/90 wymaga zasadniczej 
korekty, bowiem działa on 
na rzecz uprzywilejowania 
nie rodzimej przedsiębior-
czości, ale zagranicznego 
kapitału, a Polsce jest po-
trzebna polityka budowy ro-
dzimego kapitału i rodzimej 
przedsiębiorczości. Nie-
zbędna jest polityka prze-
zwyciężenia neokolonial-
nego charakteru polskiej 
gospodarki i odbudowy su-
werennej polityki naszego 
państwa, bo tylko tak mo-
żemy zapewnić możliwości 
rozwojowe polskiej gospo-
darki i obronę interesów 
i bezpieczeństwa naszego 
społeczeństwa. Polsce jest 
potrzeba polityki patrioty-
zmu gospodarczego, a nie 
tylko patriotycznych dekla-
racji.

Polityka polskiego pań-
stwa nie może dłużej utrwa-
lać i pogłębiać naszego 
neokolonialnego statusu. 
Niestety, rząd zaakcepto-
wał negocjowany, jesz-
cze przez poprzednie rzą-
dy, projekt umowy o tzw. 
wolnym handlu pomiędzy 
Unią Europejską a Kanadą. 
Umowa ta zarówno podwa-
ża suwerenne kompetencje 
Rzeczypospolitej, naszego 
rozwoju gospodarczego. 

Jest zwłaszcza zagrożeniem 
dla polskiego rolnictwa, 
ale także bezpieczeństwa 
żywnościowego polskich 
obywateli. Umowa ta prze-
widuje praktyczną rezygna-
cję suwerenności państwa 
polskiego nad działającymi 
na jego terytorium między-
narodowymi korporacjami, 
a nawet przewiduje nadanie 
tym korporacjom prawa do 
uczestniczenia w procesie 
ustawodawczym włącznie z 
możliwością jego zastopo-
wania. Umowa przewiduje 
także możliwość zaskarża-
nia ustaw i rozporządzeń 
rządowych do międzynaro-
dowego arbitrażu i domaga-
nia się odszkodowań za tzw. 
utracone korzyści. Oznacza 
to w praktyce pozbawienie 
się przez państwo moż-
liwości ochrony prawnej 
własnych obywateli i rezy-
gnację z suwerenności, nie 
tylko w zakresie polityki 
zagranicznej, ale także bez-
pieczeństwa żywnościo-
wego, polityki społecznej, 
środowiskowej itp. Zgoda 
na tę umowę, to zgoda na 
ekonomiczną eksploatację 
naszego kraju przy wyko-
rzystaniu „międzynarodo-
wego arbitrażu”.

Umowa CETA oznacza 
także wstęp do przyszłego 
odmrożenia projektu TTIP. 
Dzisiaj kiedy prezydentem 
Stanów Zjednoczonych 
jest Donald Trump, CETA 
zastępuje TTIP, ponieważ 
jest furtką dla każdego 
amerykańskiego przedsię-
biorstwa, które otworzy 
swoje przedstawicielstwo w 
Kanadzie do handlu z Eu-
ropą. Nieuchronna jednak 
w perspektywie czasu zmia-
na rządów w Waszyngtonie 
zaskutkuje porzuceniem 
CETA jako protezy na rzecz 
głównego projektu intere-
su światowych korporacji 
i posiadaczy kapitału, czyli 
TTIP.

Umowa ta uderza w inte-
resy polskiego rolnictwa, 
najsilniejszą branżę znajdu-
jącą się w polskich rękach. 
Kanadyjskie rolnictwo pro-
dukujące metodą przemy-
słową jest zagrożeniem nie 
tylko dla polskiego ekspor-
tu rolnego na rynki euro-
pejskie, ale jak pokazuje 
przykład NAFT-y, może 
być zagrożeniem dla same-

go istnienia dziesiątków ty-
sięcy polskich gospodarstw 
rolnych.

Umowa przewiduje także 
uznanie wzajemnych cer-
tyfi katów, a to oznacza ak-
ceptacje importu żywności 
modyfi kowanej genetycz-
nie, żywności produkowa-
nej metodą przemysłową 

W imieniu Komitetu STOP CETA:W imieniu Komitetu STOP CETA:
1. Piotr Apel – poseł na Sejm RP, Kukiz 15
2.  Robert Bąkiewicz – prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
3.  Sylwester Chruszcz – Poseł na Sejm RP, Kukiz 15 Stowarzyszenie Endecja
4.  Bogusław Dębski – radny Sejmiku Woj. Podlaskiego, Prawica Rzeczypospolitej
5.  Gabriel Janowski – Przewodniczący Przymierze dla Polski
6.  Marek Jurek poseł do Parlamentu Europejskiego, 

prezes Prawicy Rzeczypospolitej
7.  Krzysztof Kawęcki –wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
8.  Jan Klawiter – poseł na Sejm RP, Prawica Rzeczypospolitej
9.  Marian Król – przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność
10.  Karol Kozan – radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego, Prawica Rzeczypospolitej
11.  Paweł Kubala – redaktor naczelny portalu Prawapolityka.pl
12.  Tadeusz Majchrowicz – z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność
13.  Michał Marusik – poseł do Parlamentu Europejskiego, Kongres Nowej Prawicy
14.  Zdzisław Maszkiewicz – przewodniczący Regionu Radomskiego 

NSZZ Solidarność
15.  Leszek Murzyn – prezes Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna” 

poseł IV i V kadencji Sejmu RP
16.  Marian Piłka – wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
17.  Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm RP, Kukiz 15
18.  Jarosław Sachajko – poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Kukiz 15
19.  Piotr Strzembosz – radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Prawica Rzeczypo-

spolitej
20.  Tomasz Świtka – przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych 

Ziemi Radomskiej
21.  Adam Tański – Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” 

im. Macieja Rataja
22.  Jacek Wilk – poseł na Sejm RP, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy

przy użyciu środków, które 
w państwach Unii Euro-
pejskiej są zakazane. Tym 
samym umowa ta stanowi 
zagrożenie także dla bez-
pieczeństwa żywnościowe-
go naszego kraju.

Dlatego w imię suweren-
ności naszego państwa, 
w imię przezwyciężenia 

neokolonialnego charak-
teru polskiej gospodarki 
i w imię naszego bezpie-
czeństwa żywnościowego, 
wzywamy polskich posłów 
do Parlamentu Europejskie-
go do głosowania przeciwko 
ratyfi kacji umowy CETA.

źródło:
http://prawapolityka.pl
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Położna na medalPołożna na medal
Anna Sapiejewska, położna z Radzymina została „Położną na medal”. Żeby otrzymać 
taki prestiżowy tytuł, Sapiejewska musiała wygrać ogólnopolski konkurs, podczas 
którego wybierane są trzy najlepsze położne w kraju oraz w każdym województwie.

Konkurs jest organizowany od 2014 r. 
w ramach kampanii, której głównym 
celem jest uświadomienie roli położnej 
w opiece okołoporodowej, pokazanie, 
że jest to nie tylko troska i serdeczność, 
ale także wysokie kompetencje i do-
świadczenie. W konkursie mogą głoso-
wać tylko pacjentki i ich rodziny, czyli 
osoby, które mają największe prawo do 
wydawania wiarygodnej oceny. 

Mgr Anna Sapiejewska ukończyła 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
jest specjalistką z zakresu położnic-
twa. W zawodzie pracuje od 2000 r. 
Od 2013 r. zasila grono kadry Centrum 
Medycznego na Reymonta w Radzy-
minie. O tym, że jest Położną na Medal 
świadczy grono zadowolonych pacjen-
tek i ich rodzin. Anna Sapiejewska za-
wsze służy dobrą radą każdej kobiecie. 
Bardzo angażuje się w swoją pracę. 
Zawsze uśmiechnięta, zaraża optymi-
zmem. Każdej mamie potrafi  udzielić 
fachowych wskazówek. 

Zwróciliśmy się do Anny Sapiejew-
skiej z kilkoma pytaniami, tym bar-
dziej, że pisaliśmy już o niej w „Patrii” 
w artykule „Bo miała życzenia?” o tym, 
jak dyrekcja wołomińskiego szpitala 
bez skrupułów pozbywa się pracowni-
ków, a potem przegrywa w sądzie pracy 
i płaci odszkodowania.

W imieniu redakcji „Patrii” ser-
decznie gratulujemy, cały czas wie-
rzyliśmy, że Pani wygra. Proszę nam 
zdradzić, jak zostaje się „Położną na 
medal”? 

– To pytanie trzeba zadać moim pa-
cjentom i ich rodzinom. To oni wywal-
czyli dla mnie ten tytuł. Ja mogę powie-
dzieć, że w swoją pracę wkładam całe 
swoje serce. Jeśli ktoś odbiera mnie 
jako położną na medal, to mogę być 
z tego bardzo dumna.

Z czego ma Pani największą satys-
fakcję? Z tego, że pokonała swoje 
koleżanki po fachu z całej Polski, czy 
z ogromnego zaufania, jakim obda-
rzyły Panią pacjentki?

– W Polsce jest na pewno wiele bar-
dzo dobrych położnych. W tym kon-
kursie nie liczyło się dla mnie kto kogo 
pokonał, a to, że moje pacjentki obda-
rzają mnie tak dużym zaufaniem, że 
polecają mnie sobie, że często dzwonią 
i chwalą się dziećmi.

Jaka powinna być położna dosko-
nała?

– Położna doskonała chyba nie istnie-
je. Ale oczywiście należy dążyć do tej 
doskonałości. Trzeba słuchać pacjen-

tek, trzeba umieć nawiązywać z nimi 
przyjacielskie stosunki, zdobyć ich za-
ufanie. Jednak zawsze trzeba trzymać 
rękę na pulsie, tak aby w razie potrzeby 
reagować na bieżąco.

Od ilu lat pracuje Pani w zawodzie? 
Czy zawsze, w każdym miejscu pra-
cy, tak samo sumiennie podchodziła 
Pani do swoich obowiązków?

– W zawodzie pracuję od 2000 roku. 
Od prawie siedemnastu lat tak jak każ-
da położna opiekuję się kobietą w każ-
dym wieku i stanie zdrowia: zajmuję 
się noworodkami obojga płci, małymi 
dziewczynkami, nastolatkami, kobie-
tami w okresie planowania rodziny, 
ciąży, porodu, połogu, a także w okre-
sie klimakterium i starości. Mój zawód 
to moja pasja, niezależnie od mojego 
miejsca pracy staram się do każdej pa-
cjentki podchodzić bardzo indywidual-
nie. To według mnie jest najważniejsze.

Czy po otrzymaniu tego zaszczytne-
go tytułu zrobiła Pani jakieś postano-
wienia, że coś jeszcze można popra-
wić, zmienić, robić lepiej?

– Myślę, że każdy ma jakieś postano-
wienia, a tytuł, który zdobyłam na po-
czątku roku przyczynił się do mojego 
postanowienia. Postanowiłam zostać 
sobą, wykonywać swoją pracę naj-
lepiej jak potrafi ę oraz aktualizować 
zdobywaną wiedzę. To chyba to ciągłe 
dążenie do bycia lepszym w tym, co 
się robi...

Dziękujemy za rozmowę. 

Jedni się pozbywają, 
drudzy (słusznie) nagradzają 

O pani Annie Sapiejewskiej, o tym, 
jak została zwolniona z pracy w Szpi-
talu Powiatowym w Wołominie, pisa-
liśmy w Patrii w ubiegłym roku. Pani 
Anna jest dla nas wzorem odwagi 
i determinacji, osobą dzielną i godną 
naśladowania. Przypomnijmy: Anna 
Sapiejewska była położną w Oddziale 
Położniczo-Ginekologicznym woło-
mińskiego szpitala, pracowała i jedno-
cześnie studiowała. Konfl ikt zaczął się 
od układania przez oddziałową grafi ku 
dyżurów, do którego pani Anna wnosiła 
swoje uwagi i propozycje. Z powodów 
osobistych dość regularnie zwracała się 
o wyznaczenie dyżuru w określone dni. 
Później, w sądzie okazało się, że takie 
układanie grafi ku sprawiało oddziało-
wej trudność. Tak samo jak urlopy na 
żądanie. Zdarzyło się też raz, że pani 
Anna nie przyszła na dyżur, było to 
w czerwcu 2012 r. Wtedy oddziałowa 

oddała położną do dyspozycji dyrekto-
ra ds. pielęgniarstwa Urszuli Starużyk, 
uzasadniając, że położna miała życze-
nia dotyczące czasu pracy, które nie są 
możliwe do uwzględnienia. W lipcu 
pracodawca, czyli szpital, postanowił 
rozwiązać umowę o pracę z pracow-
nikiem, który ma życzenia. I chociaż 
przeciwny zwolnieniu był działający 
w szpitalu Związek Zawodowy Pie-
lęgniarek i Położnych (uznał, że trud-
ności oddziałowej z dostosowaniem 
grafi ku nie są argumentem do zwol-
nienia, tym bardziej, że wcześniej nie 
było żadnych zarzutów do pracowni-
ka), to dyrekcja zwolniła panią Annę 
jako przyczynę podając występowanie 
istotnych trudności z dostosowaniem 
grafi ku czasu pracy do jej możliwości 
czasowych. Anna Sapiejewska przy-
czyny zwolnienia uznała za niepraw-
dziwe i złożyła pozew w Wydziale 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi Po-
łudnie o uznanie bezskuteczności wy-
powiedzenia umowy o pracę na czas 
nieokreślony. W kwietniu 2015 r. Sąd 
Rejonowy wydał wyrok zasądzający 
od szpitala wysokość trzykrotnego wy-
powiedzenia (niecałe 9 tys. zł) tytułem 
odszkodowania, przywrócenia do pra-
cy pani Anna już nie chciała. Wydając 
taki wyrok, sąd uznał że podana przez 
szpital przyczyna rozwiązania umowy 
o pracę była niekonkretna i nie miała 
odzwierciedlenia w materiale dowodo-
wym. Szpital, a raczej jego dyrekcja, 

zaskarżyła wyrok Sądu Rejonowego do 
Sądu Okręgowego i prosiła o oddalenie 
zasądzonych kosztów, motywując, że 
szpital nie ma pieniędzy i ma ujemny 
wynik fi nansowy. 16 września 2015 r. 
Anna Sapiejewska wygrała sprawę 
w Sądzie Okręgowym. Napisała wte-
dy do naszej redakcji: „To co przeży-
łam dzięki (tutaj nazwiska oddziałowej 
i dyrektor ds. pielęgniarstwa) jest nie 
do opisania i żadna odszkodowanie 
nie zrekompensuje wyrządzonej mi 
krzywdy…”

Pani Anna znalazła nową pracę i na 
początku tego roku zdobyła tytuł „Po-
łożnej na medal”. Ten tytuł to duże 
wyróżnienie dla osoby nagrodzonej, 
ale także dla zatrudniającej ją placów-
ki. Przychodnia zdrowia w Radzymi-
nie może się pochwalić „położną na 
medal”, lubianą i docenianą przez pa-
cjentki. Szpital w Wołominie pozbył 
się dobrego pracownika i pewnie teraz 
co poniektórym jest „łyso”. Bo nic nie 
słyszeliśmy, żeby oddziałowa była po-
łożną na medal. Nic nam też nie wia-
domo, żeby medal dostała pielęgniarka 
z zawodu Urszula Starużyk. No chyba, 
że taki z buraka.
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Mamy zaszczyt poinformować 
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego

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

Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki 
w trzech kategoriach:

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

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

Wyróżnienie Honorowe.

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

pod podany niżej adres do dnia 28 II 2017 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

Uroczystość wręczenia wyróżnieńUroczystość wręczenia wyróżnień
Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej za rok 2016Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej za rok 2016

odbędą się 18 marca o godz. 17.00 odbędą się 18 marca o godz. 17.00 
w Miejskim Domu Kultury w Miejskim Domu Kultury 

przy ul. Mariańskiej 7przy ul. Mariańskiej 7

Zapraszamy wszystkich mieszkańców.Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Urle. Pierwsza w Polsce
szkoła mundurowa

obchodzi w tym roku
15. urodziny

Konferencją pt. “Klasy wojskowe w aspekcie obrony 
terytorialnej kraju” rozpoczęły się obchody 15-lecia 
istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Uroczystość rozpoczęła się przywi-
taniem ze sztandarem szkoły przez 
Teresę Wargocką Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej na placu apelowym szkoły. 
Cześć konferencyjna odbyła się na 
sali gimnastycznej należącej do szko-
ły. Przybyłych na konferencję gości 
przywitała w imieniu społeczności 
szkolnej dyrektor placówki Maria 
Łopuska. Następnie wyświetlony zo-
stał materiał fi lmowy przybliżający 
15 lat istnienia szkoły. Film akcen-
tował zarówno najważniejsze wyda-
rzenia z życia szkoły jak i podkreślał 
iż Liceum w Urlach było pierwszą 
w Polsce w pełni mundurową szko-
łą posiadającą klasy przygotowujące 
do pełnienia służby w wojsku, policji 
i straży pożarnej. Wielu uczniów 
szkoły pełni  już służbę w służbach 
mundurowych lub kształci się na 
uczelniach wyższych przygotowują-
cych do służby mundurowej. Następ-
nie wygłoszony został szereg prelek-
cji zarówno przez ofi cerów Wojska 
Polskiego jak i przedstawicieli orga-
nizacji proobronnych współpracują-
cych z Liceum w Urlach. W trakcie 
konferencji uczestnikom zaprezen-
towany został również pokaz walki 
wręcz i taktyki interwencji w wyko-
naniu uczniów szkoły.

W konferencji, która odbyła się 
pod patronatem Ministerstwa Obro-
ny Narodowej i portalu internetowe-
go wojsko-polskie.pl, w imieniu Sił 
Zbrojnych RP udział wzięli: płk To-
masz Szoplik - Komendant Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, płk dr Ro-

bert Pawlicki - Komendant Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, płk Piotr 
Iwaszko - Dowódca 23. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego,  płk Konrad Kor-
powski - w imieniu Dowódcy Wojsk 
Obrony Terytorialnej,  ppłk Sławomir 
Niemirka - Zastępca Komendanta 
OSŻW w Mińsku Mazowieckim, 
ppłk mgr inż. Robert Putrzyński - 
Wojskowy Komendant Uzupełnień 
Warszawa Praga. W konferencji 
wzięli udział również przedstawiciele 
Policji oraz Państwowej i Ochotni-
czej Straży Pożarnej, przedstawiciele 
władz samorządowych, przedstawi-
ciele parlamentarzystów, dyrektorzy 
i delegacje szkół o profi lu mundu-
rowym, przedstawiciele organizacji 
proobronnych - Polowych Drużyn 
Sokolich oraz Związku Strzeleckie-
go, instruktorzy walki wręcz oraz 
przyjaciele szkoły.

Prelegenci zgodnie podkreślali rolę 
i znaczenie szkół o profi lu munduro-
wym oraz organizacji proobronnych 
dla systemu bezpieczeństwa państwa. 
Ich rola i znaczenie staje się istotna 
zwłaszcza teraz kiedy zdobyta przez 
nich w szkołach i organizacjach wie-
dza zaprocentuje przygotowaniem 
do pełnienia służby między innymi 
w strukturach Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. Konferencja w Liceum 
w Urlach stała się ważnym przyczyn-
kiem do analizy potencjału szkół 
o profi lu mundurowym dla bezpie-
czeństwa państwa oraz problemów 
i wyzwań jakie przed nimi stoją.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksawww.prawicarzeczypospolitej.org
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