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Kazimierz Andrzej Zych

Świat zrozumiał grę Putina, Świat zrozumiał grę Putina, 
ale czy wyciągnie należyte wnioski?ale czy wyciągnie należyte wnioski?
Świętej Pamięci, Prezydent RP Lech Kaczyński przemawiając na wiecu w Tbilisi w czasie agresji Rosji na 
Gruzję, nie mógł przewidzieć, że przed Ukrainą to właśnie Polska stanie się kolejną ofi arą totalitaryzmu. 
„Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój 
kraj, na Polskę”. Tragiczna śmierć elity Rzeczypospolitej Polskiej 10 kwietnia pod Smoleńskiem - generalicji 
Paktu Obronnego NATO - wszystkich formacji Wojska Polskiego, a także dwóch prezydentów Polski, szefów 
służb, ministrów, polityków i duchowieństwa Wojska Polskiego na czele z Kapelanem WP Ks. Bp Tadeuszem 
Płoskim - to cios i strata możliwa tylko w  efekcie działań  wojennych.

Jak podawały media w ostat-
nich tygodniach – szef polskiego 
BBN – gen. Koziej - oświadczył, 
że „w tak szczególnej sytuacji na 
Ukrainie prezes PiS Jarosław Ka-
czyński nie zostanie wpuszczony na 
posiedzenie Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, gdyż wcześniej nie 
przejawiał takich chęci”. Warto wo-
bec tych słów zadać pytanie - dlacze-
go z Wikipedii zniknął wpis o tym, 
że gen. Koziej jest absolwentem 
sowieckich akademii wojskowych? 
Należy również wskazać na nie-
dawno zorganizowane przez niego 
w Polsce spotkanie szefów urzędów 
bezpieczeństwa narodowego, w tym 
również specjalnego gościa z Rosji 
–super agenta tamtejszych służb – 
gen. KGB Patruszewa. Na szczęście, 
widocznie w wyniku nacisku samego 
prezydenta RP, w ogóle nie wzięto 
pod uwagę tej skandalicznej wy-
powiedzi generała Kozieja i narada 
bezpieczeństwa się odbyła. 

Blisko cztery lata od narodowej tra-
gedii pod Smoleńskiem, jak również 
w czasie trwania agresji wojsk Puti-
na na Ukrainę ponownie zadajemy 
sobie pytanie - na jakie jeszcze zu-
chwalstwo polityczno - militarne stać 
byłego pułkownika KGB Władymira 
Putina?

Ochoczo przyjmowana jest i lek-
ceważona rozbudowa polskiej armii 
poprzez jej radykalne zmniejszanie 
w myśl teorii, która dziś legła w 
gruzach – że przez najbliższe 20 lat 

nie wybuchnie żaden konfl ikt w na-
szym rejonie. Tymczasem premier 
Tusk z energią tuskobusa jeździ po 
kraju i spotyka się nie z wyborcami, 
a z żołnierzami w bazach strate-
gicznych obrony lotniczej, morskiej 
i lądowej. Wystarczył jeden kaprys 
nieobliczalnego Putina, któremu cały 
świat w amoku uśpienia czujności,  
dał przyzwolenie na odbudowę Ar-
mii Czerwonej, by w trybie nagłym 
mówić o powrocie do okresu zimnej 
wojny. Zachwyt świata a szczególnie 
Europy działaniami Rosji i Putina 
nagle opadł, ten niedawny jeszcze 
rosyjski misio na przestrzeni ostat-
niej dekady przemienił się w agre-
sywnego rosyjskiego niedźwiedzia 

szczerzącego kły. Na zorganizowanej 
niedawno konferencji prasowej Puti-
na – kpina goni kpinę, a Stalin XXI 
wieku grozi niewygodnej dziennikar-
ce na stawiane z dociekliwością py-
tania. Bierność , pozorowanie użycia 
sankcji zachodu i wyrafi nowana gra 
Merkiel i Camerona oraz Hollanda 
pozostawia Ukrainę i Polskę na pa-
stwę KGB-owca Putina. Gdy młodzi 
dziennikarze zadali Putinowi serię 
pytań o pochodzeniu żołnierzy, któ-
rzy zajęli Krym – z uśmieszkiem Pu-
tin odpowiedział, że to są siły samo-
obrony Krymu, którzy kupili sobie 
mundury i broń w sklepach a rosyjscy 
żołnierze to dopiero mogą tam wejść. 
Otóż żołnierze choć bez oznakowań, 

Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” przyznano pośmiertnie Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” przyznano pośmiertnie 
Żołnierzom Niezłomnym-WyklętymŻołnierzom Niezłomnym-Wyklętym

W tegorocznych Obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – Stowarzyszenie 13 Grudnia i Ogólno-
polski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki – współorganizowali uroczystości wręczenia medali „ZŁO 
DOBREM ZWYCIĘŻAJ” Żołnierzom Niezłomnym.

Ryszard Walczak
Radny Powiatu 
Wołomińskiego

Ceremonie poprzedzone były Mszą 
Świętą i uświetnione koncertem pt. „Ar-
mia Podziemna Powraca”, w którym 
wystąpili Jan Pietrzak, Jerzy Zelnik, 
Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk. 

Pierwsza uroczystość miała miejsce 
w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie 28 
lutego br. gdzie po nabożeństwie wie-
czornym, Kapituła wyróżniła Medalem 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” Pana Witalisa 
Skorupkę, jednego z ostatnich Żołnierzy 
Niezłomnych skazanego na karę śmier-
ci i cudem ocalałego. Podczas tej uro-
czystości zostali również wyróżnieni: 
ks. bp Józef  Zawitkowski, aktor Jerzy 
Zelnik oraz artyści Leszek Czajkowski 
i Paweł Piekarczyk.

Tego samego dnia w Kobyłce pod-
czas zakończenia młodzieżowego kon-
kursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych 
członkowie Kapituły ks. dziekan Jan 
Andrzejewski, poseł Mariusz Błaszczak 
i Ryszard Walczak wręczyli medal „Zło 
Dobrem Zwyciężaj” Pani Zofi i Pilec-
kiej-Optułowicz córce bohaterskiego 
Rotmistrza Witolda Pileckiego, wyróż-
nienie to otrzymała również prywatna 

Szkoła Podstawowa „Animus” z Ko-
byłki.

Kolejna uroczystość Organizowana 
przez Sławomira Karpińskiego prezesa 
Stowarzyszenia 13 Grudnia i Ryszarda 
Walczaka prezesa O. Komitetu Pamięci 
ks. Jerzego Popiełuszki miała miejsce 2 
marca 2014 r. w Katedrze Świętego Flo-
riana.  Została odprawiona Msza Święta 
w intencji żołnierzy Niezłomnych, któ-
rzy po II Wojnie Światowej byli prze-
śladowani przez władze komunistyczne, 
mordowani i chowani w nieoznakowa-
nych, zbiorowych mogiłach. Zapomnie-
ni przez prawie pół wieku. Liturgii Św. 
Przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
abp Henryk Hoser – Ordynariusz Die-
cezji Warszawsko Praskiej w asyście 
kapłanów.

Po Nabożeństwie Kapituła Medalu 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” w składzie: 
prezes Ryszard Walczak, prof. Jan Ża-

ryn, prof. Wiesław Wysocki, Sędzia 
Bogusław Niezieński, ks. Stanisław 
Małkowski, ks. Dziekan Stanisław Kuć, 
Sławomir Karpiński, Andrzej Melak, Je-
rzy Zelnik, Grażyna Siemion Siostrze-
nica ks. Jerzego Popiełuszki dyplomy 
podpisali również: brat ks. Jerzego – 
Józef Popiełuszko z małżonką Alfredą, 
premier RP Jarosław Kaczyński, ks. Płk 
Prałat Sławomir Żarski, ks. Prałat Jan 
Andrzejewski, ks. Prałat Edward Ko-
wara.

Wyróżniono medalami  pośmiertnie 
Niezłomnych Żołnierzy Polskiego Pod-
ziemia IV Zarządu „WIN” zamordowa-
nych 1 marca 1951 r, Płk Łukasz Cie-
pliński, Płk Mieczysław Kawalec, Ppłk 
Adama Lazarowicz, mjr Józef Rzepka, 
mjr Józef Batory, mjr Franciszek Błażej, 
Kpt. Karol Chmiel.

Zostali również wyróżnieni: Rotmistrz 
Witold Pilecki, Kpt. Władysław Koba, 

Pułkownik – Ryszard Kukliński. a także 
Profesora IPN – Krzysztof Szwagrzyk 
inicjator ekshumacji na powązkowskiej 
łączce.

„ZA SZERZENIE PAMIĘCI 
O MĘCZENNIKACH,/ BOHA-
TERACH I MĘŻACH STANU/ 
Z POŚWIĘCENIEM SŁUŻĄCYCH 
BOGU I OJCZYŹNIE/ A TAKŻE ZA 
BOHATERSKĄ I NIEZŁOMNĄ PO-
STAWĘ/ W WALCE O NIEPODLE-
GŁĄ  RZECZYPOSPOLITĄ  POL-
SKĄ”

Medale te osobiście wręczał przedsta-
wicielom rodzin Niezłomnych Ofi ce-
rów, ks. abp Henryk Hoser, który rów-
nież jest laureatem wyróżnienia.

dystynkcji, ale z profesjonalną bro-
nią, samochodami bojowymi i sa-
molotami nieoznakowanymi – to wg 
Putina nie jest sowiecka armia. Mło-
da dziennikarka jednak nie ustępuje 
i pada zasadnicze pytanie – kto 
uzbroił to wojsko w tak potężny 
sprzęt – rozdrażniło Putina, który 
nie potrafi ł zachować twarzy opa-
nowanego gracza. Putin energicznie 
podniósł wówczas palec wskazujący 
– pogroził i kazał aby dziennikarka, 
która zadawała niewygodne pytania 
stanowczo go posłuchała. To był klu-
czowy moment konferencji i próbki 
możliwości cynicznej gry Putina. 
Kpina ze świata i Europy.

Powracając do wiecu podczas woj-

ny z Gruzją. Z zagrożenia Polski do-
skonale zdawał sobie sprawę Prezy-
dent Lech Kaczyński. Wyśmiewany, 
wyszydzany twardo mówił, że gwa-
rantem bezpieczeństwa Polski jest 
silna, nowoczesna i dobrze wyszko-
lona  armia oparta na własnej myśli 
technicznej i przemyśle obronnym, 
wtedy będziemy się liczyć w Euro-
pie i świecie. Wystarczyło jedynie 
cztery lata, by dobitnie potwierdzić, 
że się nie mylił. To Lech Kaczyński 
ponownie przywrócił w Święto Nie-
podległości defi ladę Wojska Polskie-
go, by pokazać krajom Europy środ-
kowej, że Polska to silny sojusznik 
i gwarant pokoju w tej części konty-
nentu, któremu warto zaufać. Teraz 
z dziennikarską euforią i niecier-
pliwością liczymy kolejne amery-
kańskie F-16 lądujące na naszych 
lotniskach, ale najbliżsi Sojusznicy 
z NATO – jak dawniej przed wybu-
chem II wojny światowej nie chcą 
drażnić sowieckiego niedźwiedzia. 
Im szybciej świat zada sobie zasadni-
cze pytanie po tragicznych dowodach 
w Czeczenni, Gruzji, Smoleńsku, Sy-
rii, ćwiczeniach wojskowych „Zapad 
2012 i 2013” i ostatnich wydarze-
niach na Ukrainie – Kim jest Wła-
dymir- Władymirowicz Putin? tym 
szybciej uchronimy się od nie tylko 
lokalnego ale i być może globalnego 
konfl iktu zbrojnego, czyli III wojny 
światowej.

fot: facebook.com „Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na 
mój kraj, na Polskę” – 12 sierpnia 2008 r. Tibilisi. Prezydenci i premierzy 5 państw na wiecu poparcia dla Gruzji.



3

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 2 (31) 2014

Animus wśród wyróżnionychAnimus wśród wyróżnionych

REKLAMA

Niektórych wzrusza, innych zadziwia, dla kolejnych wydaje się być cudem, zaangażowanie młodych ludzi 
w walkę o pamięć i cześć tych, którzy dla Polski gotowi byli do największych poświęceń. Takich młodych pa-
triotów nie brakuje również w gminie Kobyłka, czego dowodem było duże zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w: I Konkurs Wiedzy Historycznej o Żołnierzach Wyklętych.

Organizatorem Konkursu był Klub 
Gazety Polskiej w Kobyłce im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Co 
dodało podniosłości temu wydarze-
niu, konkurs organizowany był przy 
ścisłej współpracy polskiej szkoły 
w Miednikach na Wileńszczyźnie.  
Uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z gminy Kobyłka 
oraz Szkoły Średniej im. Św. Kazi-
mierza w Miednikach zmagali się 
z różnymi trudnościami, pisząc 
eseje,  rozprawki oraz tworząc pre-
zentacje multimedialne. Wszystkie 

te wytwory miały na celu przybli-
żenie wydarzeń sprzed przeszło 
sześćdziesięciu lat – wydarzeń, 
które odcisnęły piętno nie tylko 
na kartach historii naszego kraju, 
a przede wszystkim w sercach wielu 
Polaków. 

Do dnia 3 lutego 2014 r. Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa 
ANIMUS w Kobyłce, która ob-
jęła patronat nad tym wydarze-
niem, przyjmowała prace konkur-
sowe. Trzeba przyznać, że odzew 
na zaproszenie do udziału w tym  
przedsięwzięciu okazał się godny 
uznania. Widać było, że uczniowie 
podeszli do tematu z prawdziwym  

zaangażowaniem. A walczyć było 
warto. Główną nagrodą był wyjazd 
do Brukseli. Po długich obradach 
w Szkole przy ul. Ks.F. Marmo 
13C, zostali wyłonieni zwycięscy. 
Jury w składzie: Prof. Jan Żaryn 
z Instytutu Pamięci Narodowej, 
Bogdan Grzenkowicz – przewod-
niczący Klubu Gazety Polskiej 
w Kobyłce oraz mgr. Patrycja Cicha 
– wicedyrektor Szkoły ANIMUS 
z wielką radością przyznali nagrody 
główne: Marioli Bujnickiej, Gabrie-
li Rawoit, Zofi i Niokołajew, Jaku-
bowi Zawiślańskiemu oraz Marii 
Drozdowicz. Ogromnym zaszczy-

tem dla uczestników było odebranie 
nagród z ręki Pani Zofi i Pileckiej-
Optułowicz, córka rotmistrza Pilec-
kiego.

Od 27 lutego 2014 r. nauczyciele 
i rodzice uczniów szkoły ANIMUS 
oraz ks. proboszcz parafi i św. Trójcy 
w Kobyłce gościli naszych rodaków 
z Wileńszczyzny, którzy przyjecha-
li na uroczyste wręczenie nagród.  
Całe to wydarzenie było ściśle po-
wiązane z Obchodami Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
które w uroczysty sposób obcho-
dzone były m. in. w Kobyłce. Tych 
kilka dni było prawdziwym spo-

tkaniem z historią – spotkaniem ze 
wspomnieniem o ludziach walczą-
cych o dzisiejszą Polskę. Zarówno 
dla nas- mieszkańców Kobyłki, jak 
i gości z Miedników, był to powrót 
do korzeni. Oni na chwilę powrócili 
do ukochanej ojczyzny, my otrzy-
maliśmy od nich cząstkę ojczyzny 
utraconej. 

Niezmiernie cieszymy się, że jako 
nowopowstała szkoła mogliśmy 
uczestniczyć w tak ważnych wy-
darzeniach jak współorganizowa-
nie konkursu patriotycznego oraz 
przyjęcie tak miłych Gości. Jeszcze 
bardziej raduje nas ogromne wyróż-
nienie jakim zostaliśmy uhonorowa-
ni – medal „Zło dobrem zwyciężaj”, 
który został nam przyznany za krze-
wienie wartości chrześcijańskich 
i patriotycznych – wypowiada się 
z radością dyrektor Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej ANIMUS –
Katarzyna Krawczyk. 

Oby tak ważne wydarzenia miały 
miejsce częściej. W nich bowiem 
nadzieja, że Polska, o którą walczyli 
nasi dziadkowie nie pozostanie tyl-
ko na kartach niektórych książek do 
historii, lecz będzie trwać dzięki pa-
mięci jej mieszkańców. 

Aleksandra Dobczyńska
Poseł Mariusz Błaszczak i ks. prałat Jan Andrzejewski wręczają medal córce 
Rotmistrza Pileckiego Zofi i Pileckiej-Optułowicz.

Kapituła wyróżnienia wręcza dyplom i medal dyrekcji szkoły „Animus”.
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Należy pamiętać i nie bać się Należy pamiętać i nie bać się 
dawać świadectwa prawdziedawać świadectwa prawdzie
Trzy lata temu, na mocy ustawy podjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
dzień 1 marca stał się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Właśnie tego dnia 1951 r.  w mo-
kotowskim więzieniu stracono 
przywódców IV Zarządu Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość. Łukasz 
Ciepliński oraz jego towarzysze 
broni kierowali ostatnią po II woj-
nie światowej konspiracją, której 
przyświecały idee Armii Krajowej. 
Członkowie powojennej organiza-
cji niepodległościowej nie porzucili 
walki o wolność Ojczyzny, kiedy 
Armia Czerwona zajęła tereny Rze-
czypospolitej. Społeczność Żołnie-
rzy Wyklętych, jak podają history-
cy, mogła liczyć nawet pół miliona 
osób. 

Od trzech lat, podczas tej waż-
nej uroczystości, Polacy spotykają 
się, aby wraz z przedstawicielami 
władz uczcić pamięć tych, którzy 
doznali ogromnego cierpienia tyl-
ko dlatego, że odważyli się walczyć 
w obronie wolności. Również 
mieszkańcy gminy Klembów pa-
miętają o bohaterach. 1 marca klem-
bowskie uroczystości poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym rozpoczęły 
się Mszą świętą w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła w Ostrówku. Homilię wygło-
sił ks. proboszcz Dariusz Dębiński, 
który wypowiedział piękne słowa: 
„należy pamiętać i nie bać się dawać 
świadectwa prawdzie”. 

Uroczystość była kontynuowana 
przy pomniku w Ostrówku. Tutaj 
wójt Gminy Klembów Kazimierz 
Rakowski przywitał zgromadzo-
nych gości. Wśród nich byli m.in. 
przedstawiciele Koła Związku Po-
laków w Miednikach na Litwie, na 
czele z przewodniczącym Związku, 
radnym samorządu Rejonu Wileń-
skiego Lechem Leonowiczem i sta-
rostą gminy Miedniki Renatą Bog-
danowicz. Rodacy z Wileńszczyzny 
przyjechali do Ostrówka dzięki 
przewodniczącemu Klubu Gaze-
ty Polskiej im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Kobyłce Bogdanowi 
Grzenkowiczowi. Obecnie w Mied-
nikach, miejscowości znajdującej 
się 30 km od Wilna, mieszka 1117 
osób, z czego 80% stanowią Polacy, 
którym nie jest obca nasza historia. 
Młodzież z polskiej szkoły św. Ka-

zimierza zaśpiewała patriotyczną 
pieśń, zapalono również znicze. 

W krótkim wystąpieniu wójt Ka-
zimierz Rakowski przywołał sło-
wa Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego: „Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych ma być wy-
razem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji niepod-
ległościowych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny”. Następnie 
przedstawił dzieje powojennej kon-
spiracji niepodległościowej, by za-
kończyć słowami: 

- Drodzy Państwo, spotkaliśmy 
się dzisiaj, żeby przywołać pamięć 
Żołnierzy Wyklętych,  Żołnierzy 
Niezłomnych, żeby uczcić ich krwa-
wą ofi arę. W walkach podziemia 
z komunistyczną władzą ponad 20 
tysięcy żołnierzy zginęło lub zosta-

ło zamordowanych w więzieniach 
NKWD i UB, część wywieziono na 
Wschód, do łagrów na „nieludzkiej 
ziemi”. Pamiętajmy o nich. Pamię-
tajmy o Żołnierzach Wyklętych, 
którzy oddali życie, żebyśmy my 
mogli żyć w niepodległej Polsce.  

Następnie złożono kwiaty przy po-
mniku w Ostrówku. Wśród składa-
jących wieńce byli m.in. uczniowie 
gimnazjum im. Gen. Franciszka Ży-
mirskiego w Klembowie z dyrekto-
rem Andrzejem Olszewskim na cze-
le, młodzież ze Szkoły Podstawowej 
im. Polskiej Organizacji Wojskowej 
wraz z dyrektor Jolantą Paderewską, 
przedstawiciele SK Banku, Klubu 
Gazety Polskiej w Kobyłce oraz 
władz samorządowych, które repre-
zentowali wójt Kazimierz Rakow-
ski, przewodnicząca Rady Gminy 
Dorota Marcinkowska oraz radny 
Krzysztof Dołowy. W imieniu po-
sła na Sejm RP Jacka Sasina kwiaty 
składał radny Rady Powiatu Janusz 
Tomasz Czarnogórski. 

Po części ofi cjalnej odbyła się 
rekonstrukcja odbicia więźniów 
z obozu NKWD w Ostrówku 
w wykonaniu Stowarzyszenia Mi-
łośników Kawalerii im. 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich. To głośne 
i niezwykle realistyczne widowisko 
przyciągnęło wielu widzów i wspa-
niale uświetniło tegoroczne obcho-
dy. 

Opr. red

Polska głosem Polska głosem 
chrześcijańskiej Europychrześcijańskiej Europy
W dniu 22 lutego miał miejsce Krajowy Zjazd Pra-
wicy Rzeczypospolitej. Tego dnia do Warszawy zje-
chało ponad 400 przedstawiciel struktur rejonowych 
z całego kraju. Delegaci wybrali nowe władze partii. 
Prezesem Prawicy Rzeczypospolitej wybrany został 
Marek Jurek.

Na zjeździe wielu znamienitych 
gości, spośród nich przemawiali 
między innym marszałek Marek 
Kuchciński, profesor Witold Kie-
żun, Paweł Milcarek. Wiceprezes 
Prawa i Sprawiedliwości przekazał 
pozdrowienia od prezesa Kaczyń-
skiego oraz mówił o ważnej roli jaką 
odgrywa Prawica Rzeczypospoli-
tej na polskiej scenie politycznej. 
Profesor Witold Kieżun powiedział 
kilka zdań o patologii transformacji, 
a także o nadziei jaką wiąże z prawi-
cą konserwatywno chrześcijańską. 
Natomiast Paweł Milcarek wyraził 
zadowolenie z obecności pośród de-
legatów Prawicy Rzeczypospolitej 
i podziękował, iż takie ugrupowanie 
konserwatywno - chrześcijańskie 

istnieje w Polsce.
Marek Jurek, prezes partii, 

w przemówieniu programowym za-
prezentował Deklarację Europejską 
Prawicy Rzeczypospolitej. Doku-
ment ten defi niuje kształt polskiej 
polityki europejskiej i charakter, 
który powinna przybrać współpra-
ca europejska, aby Polska umocniła 
swoją niepodległość i realizowała 
w życiu Europy swoje wartości. 
Czas na politykę Christendom ma-
instreaming – przywracania w głów-
nym nurcie polityki europejskiej 
obecności zasad cywilizacji chrze-
ścijańskiej, zapewnianie im miejsca 
w działalności organizacji między-
narodowych, w polityce rządów, 
w działalności partii politycznych. 
Jeśli jutro cywilizacja chrześcijań-
ska ma na nowo stać się zasadą życia 
Europy, dziś musi być zasadą nasze-
go sprzeciwu wobec metodycznego 
rozkładu cywilizacji europejskiej 
- mówił prezes Prawicy Rzeczypo-
spolitej.  Zjazd Krajowy Prawicy 
Rzeczypospolitej to był także czas 
ożywionej dyskusji i planowania 
działań związanych z zbliżającymi 
się wyborami. Nie tylko wyborami 
do Parlamentu Europejskiego, ale 
także samorządowymi oraz zapla-
nowanymi na rok 2015 wyborami 
prezydenckimi i parlamentarnymi.

Wójt Klembowa Kazimierz Rakowski, radny Rafał Pazio i Bogdan Grzenkowicz.

Prezes Prawicy RP Marek Jurek.
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Europa Środkowa w myśli politycznej Europa Środkowa w myśli politycznej 
Adama DoboszyńskiegoAdama Doboszyńskiego

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Adam Doboszyński (1904-1949) to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego obozu narodowego, twórca 
oryginalnych koncepcji politycznych. Należy do nich m.in. teoria „wielkiego narodu” i idea Unii Słowian 
Zachodnich.

W swych rozważaniach Doboszyń-
ski wyróżniał „narody etnicznie jed-
norodne, wywodzące się z jednego 
ludu, i narody złożone, wielorodne”, 
dla których używa terminu „wielki 
naród”. „Wielkie narody narastają 
przez stopy etniczne. Wielki naród 
ma zawsze odłamy, które obok nazwy 
ofi cjalnej używają jeszcze własnych 
narzecz”.

Wielkie narody to: Wspólnota Bry-
tyjska, Stany Zjednoczone, szereg 
krajów Ameryki Łacińskiej, Chiny, 
Indie, Francja, Niemcy, Hiszpania, Ju-
gosławia, a nawet Związek Radziec-
ki. Dla Doboszyńskiego klasycznym 
przykładem wielkiego narodu są Bry-
tyjczycy – stop Celtów, Anglosasów, 
Normanów, z których wyrósł naród 
angielski. Dalszy proces doprowa-
dził do złączenia ze Szkotami, Wa-
lijczykami, częściowo Irlandczykami 
i ukształtowania się narodu brytyj-
skiego. 

Kolejny klasyczny przykład wiel-
kiego narodu to Francja. „Na podło-
żu celtyckim narosły nawarstwienia 
rzymskie i germańskie. W obręb na-
rodu francuskiego weszły poza tym w 
czasach nowszych również pierwiast-
ki baskijskie i katalońskie (Pireneje), 
włoskie (Korsyka, Sabaudia, Nicea), 
niemieckie (Alzacja)”.

Dla Doboszyńskiego przykładem 
wielkiego narodu była I Rzeczypo-
spolita - państwo Jagiellonów, które 

potrafi ło zapewnić poszanowanie od-
rębności etnicznych i zarazem wspo-
magać proces tworzenia wspólnoty 
wielkiego narodu. Z tradycją tą ze-
rwała niepodległa Polska. Także obie 
najpoważniejsze koncepcje: narodo-
wa, realizowana przez Narodową De-
mokrację i państwowa obozu piłsud-
czykowskiego  były równie nierealne: 
„Pierwsza, bo etniczny naród polski, 
nieuchronnie skłócony z etnicznymi 
nacjonalizmami Ukraińców, Litwi-
nów, Czechów itp., nie ma widoków 
utrzymania się w części Europy tak 
narażonej na przeciągi dziejowe jak 
nasza; koncepcja druga, narodu pań-
stwowego, rozbijała się o niemożność 
wciągnięcia przedetnicznej wspólno-
ty narodowo-państwowej wszystkich 
elementów ówczesnej ludności Pol-
ski”.

Doboszyński doszukiwał się w tych 
koncepcjach inspiracji rosyjskich 
i niemieckich. Szczególnie Moskwa 

miała wspierać „etniczne nacjonali-
zmy”, tak aby „na obszarach między-
morza nie zawiązały się jakiekolwiek 
więzi psychiczne rzędu wyższego od 
etnicznej więzi polskiej, czeskiej, li-
tewskiej czy ukraińskiej (...). Rosja 
i Niemcy skłócają narody, zwalczają 
wszelkie koncepcje międzymorza, 
jagiellońskie, federalne, zachodnio-
słowiańskie itp.”. Autor „Studiów Po-
litycznych” był zwolennikiem stoso-
wania podobnej polityki „wspierania 
nacjonalizmów etnicznych na terenie 
ZSRR, tak aby państwo to rozłożyć na 
składniki  etniczne”.

Adam Doboszyński sceptycznie od-
nosił się do pojawiających się na emi-
gracji, w czasie II wojny światowej, 
różnych modeli unii, federacji, konfe-
deracji,  międzymorza. Kwestionował 
założenie przyznające każdemu na-
rodowi „pełne prawo do zachowania 
swej indywidualności narodowej”. 
Rzeczywistą jedność narodów ob-
szaru międzymorza uzyskać można 
bowiem poprzez wytworzenie „jednej 
świadomości narodowej wyższego 
rzędu, jednej kultury ponad indywidu-
alnościami narodowym”. Dlatego za-
lecał „dźwignięcie naszego własnego 
nacjonalizmu na płaszczyznę wyższą, 
z angielskiej na brytyjską, z piastow-
skiej na jagiellońską, z państwa «na-
rodowego» na państwo łączące szereg 
narodów w państwowo-narodowo 
wspólnotę”. Nie można przy tym – jak 
podkreślał – zaniedbać przywiązania 
do własnej, najbliższej nam ojczyzny 
etnicznej. Doboszyński odrzucał mo-
del federacji, która gwarantowałaby 
jej wielonarodowy charakter i pielę-
gnowała odrębności poszczególnych 
narodów.

W założeniach programowych Ada-

ma Doboszyńskiego organizację mię-
dzymorza bałtycko – czarno – śród-
ziemnego wypełnić miały dwie unie: 
słowiańskich ludów bałkańskich i Sło-
wian Zachodnich. Unia Słowian Za-
chodnich obejmować miała Czechów, 
Słowaków, Polaków, Ukraińców 
i Białorusinów. Z czasem, naturalnym 
biegiem rzeczy w Unii znalazłaby się 
Litwa „odrębna wprawdzie języko-
wo, a po części etnicznie”. Unia Sło-
wian Zachodnich byłaby sfederowana 
z Węgrami i Rumunią oraz z unią bał-
kańską.

Niezbędnymi elementami jednoczą-
cymi Unię były: Głowa Państwa, rząd 
i parlament. Kompetencje parlamen-
tu obejmowałyby sprawy wojskowe, 
politykę zagraniczną i kwestie sporne 
miedzy państwami unii. Aby uniknąć 
niebezpiecznych sporów za niezbędne 
uznawał powołanie wspólnego mini-
stra spraw zagranicznych i ministra 
wojny. A to z uwagi na ewentualne 
różnice w stosunku do Rosji („mogą 
wyłamać się Czesi”) i w stosunku do 
Węgrów („mogą zajść rozbieżności 
między Polakami a Słowakami”). 
Pozostałe ministerstwa mogłyby po-
zostać odrębne. Nie mniej istotne od 
proponowanych rozwiązań instytu-
cjonalno-państwowych było stworze-
nie unii celnej i swobody przemiesz-
czania się ludności. 

Najważniejszym i pierwszym kro-
kiem w kierunku wielkiego naro-
du Słowian Zachodnich miało być 
„opracowanie alfabetu łacińskiego 
uwzględniającego potrzeby wszyst-
kich języków zachodnio-słowiań-
skich”. Miał świadomość, że zadanie 
to może okazać się nierealne. Dlatego 
dopuszczał możliwość przyjęcia za-
sady dwujęzyczności – obok mowy 

ojczystej stosowanie „języka zachod-
nio-słowiańskiego”. 

Doboszyński ubolewał, że triumf 
idei narodowej w 1918 r. doprowadził 
do powstania szeregu nowych państw, 
z których niektóre, jak na przykład 
Łotwa i Estonia, nigdy przedtem nie 
istniały. Obawiał się dalszego pro-
cesu odradzania „etnicznego nacjo-
nalizmu”. Pisał, że droga od ludu do 
narodu jest długa. Do takich ludów 
nie-narodów zaliczył m.in. Macedoń-
czyków, Gruzinów, Katalończyków, 
Flamandów, Serbów Łużyckich, Sło-
weńców.

Współczesne procesy integracyjne 
i dezintegracyjne zdają się zaprzeczać 
przewidywaniom Doboszyńskiego. 
Nastąpił rozpad Jugosławii, Czecho-
słowacji, powstały niepodległe pań-
stwa w Europie Środkowej i Wschod-
niej.

5005 złotych dla Hospicjum w Wołominie5005 złotych dla Hospicjum w Wołominie
Tyle udało się zebrać podczas Charytatywnego Koncertu na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie. Nie byłoby to możliwe 
gdyby nie wspaniali goście i darczyńcy, którym  z całego serca serdecznie dziękujemy.

28 luty br. z pewnością pozostanie 
na długo w pamięci,poprzez niezwy-
kły wieczór w gościnnym Hotelu 
GREGORY w Kobyłce, wypełnio-
ny fantastyczną muzyką, ale przede 
wszystkim niepowtarzalną atmosferą 
wspólnego pomagania. 

Gospodarze wieczoru prezes Stowa-
rzyszenia JEDEN POWIAT Robert 

Roguski oraz Dyrektor Hospicjum 
Opatrzności Bożej w Wołominie ks. 
Dariusz Czupryński, powitali wszyst-
kich gości, wśród których był gość 
specjalnego – nasza srebrna medalist-
ka olimpijska z SOCZI Luiza Złot-
kowska. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyli soliści Joanna Horodko 
i Piotr Rafałko oraz Orkiestra Woj-

skowa Garnizonu Warszawa pod dyr 
mjr. Artura Czereszewskiego. Duże 
emocje wzbudziły też licytacje spe-
cjalnych darów, zlicytowano za 1400 
złotych. 

Koncert zakończono jakże wzru-
szającym utworem „Barka”, którego 
słowa były jego  mottem przewodnim 
„… Ty na mnie spojrzałeś”.

Tablica pamiątkowa w Krakowie.
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O inwestycjach mijającej kadencji O inwestycjach mijającej kadencji 
w gminie Wołominw gminie Wołomin

Dominik Kozaczka
Radny Miasta Wołomin

Obserwując politykę rozwoju gminy realizowaną 
przez burmistrza Ryszarda Madziara należy ocenić 
ją negatywnie. W poprzedniej kadencji (lata 2006-
2010), więcej środków niż obecnie przeznaczano na 
inwestycje, mimo niższych dochodów gminy w tam-
tym okresie.

Najwięcej na inwestycje w po-
przedniej kadencji przeznaczono 
w 2010 roku – prawie 30 mln zł. 
W kadencji burmistrza Ryszarda 
Madziara (przez ostatnie trzy lata), 
wydatki te średnio wynosiły około 
20 mln zł, mimo że dochody i wy-
datki ogółem gminy znacząco rosły. 
Natomiast w roku wyborczym 2014 
burmistrz Ryszard Madziar planuje 
przeznaczyć na inwestycje około 
25 mln zł (wykonanie zapewne bę-
dzie o 10-15% mniejsze). Co jest 
wynikiem bardzo słabym w porów-
naniu do tego z przed czterech lat.

Jakiś czas temu statystyczne ze-
stawienia przytoczyłem na sesji bu-
dżetowej. Burmistrz próbował robić 
dobrą minę do złej gry tłumaczył, 
że woli wykonywać więcej inwe-
stycji za mniejsze środki. Wiadomo, 
że szukanie tańszych rozwiązań jest 
dobre, o ile nie obniżają one jakości 
inwestycji. Jednak w tym miejscu to 
ja postawię pytanie: kto ma większe 
możliwości fi nansowe – ten kto za-
rabia 2 tys. zł czy ten kto 4 tys. zł? 
Oczywiście można stwierdzić, 
że ten kto zarabia 4 tys. zł. I tu wła-
śnie wychodzi cała istota problemu. 
Oczywiście, inwestycje są robione, 
bo przyzwoitość nakazuje, by za 
20 mln zł pewne prace wykonać. 
Tylko w 2010 roku Jerzy Mikulski 
na inwestycje przeznaczył 30 mln zł 
(dochody gminy 111 mln zł). A przy 
obecnym potencjale fi nansowym 
(dochody gminy około 150 mln zł), 
dobry gospodarz spokojnie mógł-
by przeznaczyć na inwestycje 40-

60 mln. Tymczasem przeznaczana 
kwota jest o połowę mniejsza. Ry-
szard Madziar bardziej woli inwe-
stować w partyjnych kolegów, niż 
w drogi i chodniki. Analizując bu-
dżet obecnej kadencji można za-
uważyć, że znacząco wzrosły wy-
datki bieżące, zwłaszcza w obszarze 
przeznaczanych na wynagrodze-
nia i ich pochodne. Wydatki te są 
efektem zatrudnienia dużej grupy 
dobrze opłacanych pracowników. 
Powiększono ilość dyrektorów, na-
czelników, doradców, pełnomocni-
ków itd., Jest to dodatkowo smutne, 
że burmistrz w obszarze tworzenia 
nowych etatów potrafi  być wyjąt-
kowo kreatywny i skuteczny, a jeśli 
chodzi o planowanie i realizację in-
westycji wykazuje się cechami zu-
pełnie odmiennymi.

W tym miejscu pragnę zwrócić 
uwagę, że burmistrz często przed-
stawia większą kwotę planowanych 
w tym roku wydatków inwestycyj-
nych (27-28 mln zł). Jest to efekt 
różnych publikacji, które przed-
stawiły stan faktyczny niskich na-
kładów fi nansowych na inwestycje 
w gminie Wołomin. Zgodnie z de-
fi nicją, wydatki każdego budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, 
z punktu widzenia ich przezna-
czenia, można podzielić na: bie-
żące (konsumpcyjne) i inwesty-
cyjne (majątkowe). Burmistrz 
zaczął dodawać do inwestycji, środki 
z innych pozycji budżetu, które 

nie są zaliczane do wydatków in-
westycyjnych (majątkowych), aby 
tylko zwiększyć kwotę globalną. 
W mojej ocenie przedstawienie ta-
kich informacji przez burmistrza 
można zakwalifi kować jako propa-
gandową manipulację ekonomicz-
ną.

Wracając do konkretnych inwe-
stycji: każdy w tym miejscu może 
spróbować wymienić choć jedną 
inwestycję autorską burmistrza Ma-
dziara, istotną dla większości miesz-
kańców gminy, za którą będzie pa-
miętany przez lata. Tak naprawdę 
niczego realnego niemożna wymie-
nić. Wszystkie inwestycje rozpo-
częte przez obecnego burmistrza są 
bowiem kontynuacją prac przygoto-
wanych przez jego poprzedników. 
Gdyby zapytać mieszkańców o in-
westycje, to z pewnością Pawłowi 
Solisowi pamiętają rondo i kładkę 
ze ścieżką w Czarnej (mimo że już 
tyle lat minęło). Jerzemu Mikul-
skiemu np. budowę nowej oczysz-
czalni ścieków, budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w wielu 
ulicach, czy budowę nowego base-
nu. A pytając o autorską inwestycję 
Ryszarda Madziara dla mieszkań-
ców Wołomina, najczęściej usły-
szymy „hmm...” Dlatego bez cienia 
wątpliwości już teraz można śmiało 
ocenić dotychczasowe osiągnięcia 
burmistrza Ryszard Madziara w ob-
szarze inwestycji jako najgorsze od 
wielu lat.

Jak dotąd jedyna inwestycja kadencji ukończona „na błysk”.

Kolejna miesięcznica Kolejna miesięcznica 
smoleńskasmoleńska
Jarosław Kaczyński ostrzega przed apetytami Rosji. 
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, przemawiając przed 
Pałacem Prezydenckim, nawiązał do niedawnej agre-
sji Rosji na Ukrainę. Przestrzegł też przed rosnącymi 
apetytami Rosji, przywołując słowa swojego brata, 
śp. Lecha Kaczyńskiego.

„Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, 
jutro Ukraina, pojutrze Państwa 
Bałtyckie, a później może i czas 
na mój kraj, na Polskę!” – mówił 
w 2008 r. w Tbilisi Lech Kaczyński.

Dziś te słowa przypomniał jego 
brat Jarosław Kaczyński, który 
przemawiał przed Pałacem Prezy-
denckim w kolejną miesięcznicę 
katastrofy smoleńskiej.

– W trakcie każdego wystąpienia 
pod Pałacem Prezydenckim powta-
rzam, że jesteśmy o jeden miesiąc 
bliżej od prawdy. Zwykle chodzi 
o to, że na światło dzienne wychodzą 
nowe fakty i dokumenty, odsłaniając 
prawdę o Smoleńsku. Dziś również 
jesteśmy bliżej jądra prawdy, nasze 
narodowe śledztwo staje się bogat-
sze – mówił prezes PiS-u. – Dziś też 
to powtarzam, ale z innej przyczyny 
– bo kto dziś ośmieli się powiedzieć, 
że Rosja to wiarygodne państwo, 
a raport Anodiny jest prawdziwy? 
Dziś prawda jest naoczna i nie moż-
na jej już zaprzeczyć – dodał. Jak 
tłumaczył, doświadczenie Ukrainy 
powinno stać się nauką dla bytu 
i charakteru naszego narodu, „a tak-
że dla sprawy, dla której zbieramy 
się tu po raz 46”.

– Za miesiąc musimy zademon-
strować naszą siłę i wyciągnąć rękę 
do tych, którzy w nowych okolicz-
nościach chcą stanąć po stronie 

prawdy i Polski – mówił szef PiS-u. 
– Staniemy z nimi razem w praw-
dzie. Spotkamy się tu za miesiąc, bu 
pokazać światu i Moskwie, że Pol-
ska nigdy się nie ugnie – zakończył 
przemówienie Kaczyński. Wystą-
pienie szefa PiS próbowało zakłócić 
kilku narodowców z transparentem 
„Jarosław, przeproś za Banderę”, 
ale ich działania wygwizdano.

Po Jarosławie Kaczyńskim prze-
mawiała Anita Czerwińska, szefowa 
warszawskiego klubu „Gazety Pol-
skiej”, który organizował dzisiejsze 
uroczystości. „Putinowska Rosja 
jest zdolna do najgorszych zbrodni. 
To jej najemnicy brali udział w mor-
dowaniu Ukraińców na Majdanie. 
Dzisiaj rosyjskie wojska napadły 
suwerenne państwo i okupują frag-
ment terytorium naszego sąsiada. 
W cieniu tego konfl iktu pozostaje 
tragedia narodu syryjskiego. Z rąk 
reżimu popieranego przez Moskwę 
zginęło tam 150 tys. osób w tym 
kobiety i dzieci. Zadajemy sobie py-
tanie, czy władze takiego Państwa 
mogłyby cofnąć się przed zamordo-
waniem prezydenta, który walczył 
o prawo do wolności narodów Eu-
ropy Wschodniej?” – mówiła Anita 
Czerwińska.

Autor: wg , sp
Źródło: telewizjarepublika.pl, 

niezalezna.pl

foto: Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska
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Kazimierz Andrzej Zych

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

Ostatnio w internecie wyświetlił mi się 
ciekawy tekst o zwolnieniu z pracy po-
przedniego dyrektora MZO Zbigniewa 
Piróga. Zagłębiając się w jego treść wy-
szło na jaw, że obecna władza dokonała 
rewolucji kadrowej w wołomińskim ra-
tuszu – jednych zwalniając, innych  ma-
sowo zatrudniając na dobrze płatnych, 
nowych etatach –  jak już wiemy kosztem 
olbrzymiego ograniczenia inwestycji, na 
skalę nie znaną od okresu transformacji 
po 1989 roku. Przeglądając gazety i lo-
kalne media internetowe natknąłem się 
na kolejne dowody nieporadności w za-
rządzaniu dużym powiatowym miastem 
jakim jest Wołomin. Prezentowane poni-
żej treści zacytowane w tym artykule, to 
tylko mała kropla tego jak fatalna w skut-
kach dla naszego miasta może być ewen-
tualna, kolejna kadencja burmistrzowania 
Ryszarda Madziara. 

Burmistrz nie radzi sobie 
z rządzeniem

Poniżej zamieszczamy list otwarty rad-
nego Igora Sulicha do Burmistrza Woło-
mina – Ryszarda Madziara z 2011 r. Na 
podstawie, co najmniej dziwnej odpowie-
dzi burmistrza – czytelnik łatwo może 
sobie wyrobić zdanie o tym najwyższym 
w hierarchii urzędniku w mieście i gmi-
nie Wołomin. Forma odpowiedzi, styl, 
treść i użyte w niej słowa pozwalają po-
znać jakże inną, nieznaną dotąd – nega-
tywną stronę osobowości burmistrza już 
na samym początku sprawowania przez 
niego swojego urzędu w ratuszu miej-
skim – czyli na początku 2011 roku – 
w niespełna pół roku od wyborów. Jak 
wiemy już dziś prawie wszyscy w roku 
2014 na końcówce kadencji – ten styl wła-
dzy otrzymał potoczną nazwę „rządów 
desantu Ryśka”. W związku z powyż-
szym, analizując treść pism kierowanych 
do burmistrza, postanowiłem odłożyć 
na kolejny numer PATRII, sprawę oce-
ny programu wyborczego i przedstawić, 
a raczej przypomnieć czytelnikowi po-
stawę „ojca miasta” w jakże drażliwym 
i czułym temacie załatwiania spraw ka-
drowo-osobowych pracowników. 

Czteroletni kadencja wydaje się, iż po-
zwoliła wystarczająco poznać osobę bur-
mistrza. Czas przed kolejnymi wyborami, 
to czas podejmowania decyzji, czy temu 
człowiekowi możemy zaufać. Kolejne 
teksty mam nadzieję ułatwią Państwu 
podjęcie decyzji niezdecydowanym.

List otwarty radnego Igora Sulicha 
do Burmistrza Wołomina Ryszarda 
Madziara z dnia 17 lutego 2011 r. do-
tyczący wyjaśnień w sprawie niezro-
zumiałych decyzji wpływających nie-
korzystnie na jakość i komfort życia 
mieszkańców Wołomina, w którym 
między innymi czytamy:

Szanowny Panie,
Odnoszę wrażenie, że Pańskie ostatnie 

decyzje personalne są wdrożeniem w ży-
cie niezrozumiałej dla mnie wizji miasta 
prawego i sprawiedliwego, w której osoby 
na kierowniczych stanowiskach dobiera 
się z klucza partyjnego – po znajomości, 
a nie według rzeczywistych umiejętności 
mających służyć zaspokojeniu najpilniej-
szych potrzeb mieszkańców Wołomina. 
Jednocześnie w atmosferze oczerniania 
i zastraszenia zwalniane są osoby z wielo-
letnim doświadczeniem samorządowym, 
na których Pańscy współpracownicy 
znajdują „gwoździe do trumny”.

W ostatnich dniach, gdy z wielkim tru-

dem uchwalony został budżet miasta 
na rok 2011, docierają do mnie kolejne 
niepokojące sygnały od mieszkańców 
naszej gminy, iż w urzędzie miejskim 
oraz spółkach gminnych będących wła-
snością Miasta Wołomin, czyli pośrednio 
wszystkich mieszkańców dokonywane są 
niezrozumiałe „polityczne roszady perso-
nalne”.

Zarówno w moim przekonaniu (jak 
i innych mieszkańców) nie mają one ra-
cjonalnego uzasadnienia. Dlatego też 
zwracam się z prośbą o przedstawienie 
precyzyjnego i szczegółowego uzasadnie-
nia podjętych ostatnio przez Pana decyzji.

W szczególności prosiłbym o odpowiedź 
na pytania:

1. Czy prawdą jest, iż w ostatnim czasie 
(jeśli tak, to od kiedy i na jakim stano-
wisku) w Zakładzie Energetyki Cieplnej, 
spółce będącej w 100% własnością Gmi-
ny Wołomin, został zatrudniony, z pensją 
w wysokości 9 tysięcy złotych, były woje-
woda Mazowiecki. Jakie są merytoryczne 
argumenty przemawiające za stworze-
niem stanowiska dla w/w osoby i czy po-
siada ona odpowiednie doświadczenie?

2. Czy Zakład Energetyki Cieplnej, we-
dług Pana opinii lub też informacji, które 
Pan posiada był (nadal jest) źle zarządza-
ny?

3. Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, 
utworzenie wysoko płatnego etatu wpły-
nie w przyszłości na koszty sprzedawa-
nego przez zakład ciepła? Czy to miesz-
kańcy będą bezpośrednim „sponsorem” 
posady dla przypuszczalnie zatrudnione-
go „eksperta”?

4. Dlaczego uznał Pan za konieczne 
natychmiastowe zwolnienie Dyrekto-
ra Miejskiego Zakładu Oczyszczania 
w Wołominie oraz opuszczenie przez 
niego zakładu pracy w upokarzający go 
sposób, w asyście strażników miejskich, 
po 10 latach jego pracy na tym stanowi-
sku? Czy nakładając na podległą Panu 
instytucję obowiązek usuwania padłych 
zwierząt, jak również przeterminowanych 
leków z apteki, zostały przekazane środki 
fi nansowe stosownie do potrzeb (zgodne 
z rachunkiem ekonomicznym) związanych 
z jego realizacją ?

5. Na jakiej podstawie w dniu 7 lute-
go 2011 roku uznał Pan, iż w Wołomi-
nie „wystąpiło zagrożenie sanitarne, 
które mogło doprowadzić do powstania 
powszechnego niebezpieczeństwa dla 
mieszkańców gminy”?

6. Czy informacja o grożącym niebez-
pieczeństwie została przekazana właści-
wym instytucjom?

7. Czy o fakcie zaistnienia zagrożenia 
sanitarnego w sposób właściwy została 
poinformowana Rada Miasta oraz miesz-
kańcy bezpośrednio narażeni na utratę 
zdrowia lub życia?

Uważam Pana za rozsądną osobę, któ-
ra zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie 
nadzieje pokładają w Panu mieszkańcy, 
którzy w demokratycznych wyborach 
zdecydowali postawić na nowy rozdział 
i nową jakość w Naszym Mieście.
Życzę nam wszystkim tego, by nie wpro-

wadzać w Wołominie złych praktyk zarzą-
dzania miastem, usprawnić te działania, 
które tego wymagały, a jest to między in-
nymi pełna informacja o podejmowanych 
istotnych decyzjach. Decyzjach podejmo-
wanych na podstawie merytorycznych 
argumentów, a nie partyjno-politycznych 

zależności.
Liczę na szeroką i publicznie dostępną 

odpowiedź na przedstawione pytania.
Z wyrazami szacunku

Igor Sulich,
radny Rady Miasta w Wołominie

Król jest nagi
Poniżej przedstawiamy treść pisma 

przesłanego przez Burmistrza Wołomina 
w nawiązaniu do wystosowanego przez 
radnego Igora Sulicha w.w. listu otwarte-
go i komentarz tegoż radnego:

„Taki komentarz nasuwa się na usta, po 
wnikliwym przeanalizowaniu treści pisma 
przesłanego w nawiązaniu do listu otwar-
tego wystosowanego przeze mnie w dniu 
16 lutego 2011 roku.

Czy na tak lakoniczną informację 
zwrotną potrzeba było aż miesiąca cza-
su?

Tego typu pismo (celowo nie nazywam 
go odpowiedzią) jest jedynie potwierdze-
niem faktu, iż zastęp nowo zatrudnionych 
„doradców i asystentów” w żaden sposób 
nie przekłada się na szybkie i pełne infor-
mowanie mieszkańców na temat bieżącej 
sytuacji w Gminie. Po „wzmocnieniach 
kadrowych” (które, jak możemy się tylko 
domyślać, jeszcze nie zostały zakończo-
ne) gołym okiem widać brak fachowej 
koordynacji osób, które byłyby w stanie 
przygotować w kilku zwięzłych zdaniach 
odpowiedź, a w zasadzie zredagować fak-
ty, na podstawie których podjęte zostały 
decyzje bulwersujące do dziś lokalną opi-
nię społeczną.

Podczas kampanii wyborczej z ust obec-
nego Włodarza padło dużo deklaracji 
dotyczących przejrzystości i jawności 
w podejmowaniu decyzji – przecież to 
było tak niedawno!

Media w dzisiejszych czasach są dosko-
nałym narzędziem kontroli społecznej, 
a upublicznienie mego listu miało na celu 
skuteczne poinformowanie mieszkańców 
o budzącej mój niepokój bieżącej sytuacji 
w Wołominie. Dlatego też niezrozumia-
łym i bezpodstawnym jest dla mnie zarzut, 
iż informowanie to działanie polityczne.

Przekazana korespondencja, w sty-
lu „wiem, ale nie powiem, bo nie taki 
tryb” oraz „to sprawa polityczna” od-
krywa całą prawdę o naszej nowej wła-
dzy. „Król jest nagi!” Mamy tutaj do 
czynienia z ewidentnym uchylaniem się 
od odpowiedzi, brakiem przejrzystości 
działania i chęci szybkiego wyjaśnienia 
sprawy.”

Nadal więc nie tylko radny Sulich, po-
zostali radni, ale wszyscy mieszkańcy 
Wołomina oczekują ogólnie dostępnej, 
konkretnej odpowiedzi na w.w. pytania. 

Odpowiedź burmistrza Madziara na pi-
smo radnego I. Sulicha.

Odpowiedź 
w odpowiednim do tego 
miejscu i czasie

„Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pana listu otwartego 

z dn. 16.02.2011 r. informuję, iż jestem 
gotów udzielić odpowiedzi na pytania do-
tyczące moich ostatnich decyzji. Uważam 
jednak, iż przyjęta przez Pana forma listu 
otwartego opublikowanego w lokalnych 
mediach jest działaniem politycznym, 
w którym nie zamierzam brać udziału. 

Wszelkich informacji na temat pracy 
jednostek organizacyjnych gminy udzielę 
w odpowiednim do tego miejscu i czasie. 
Martwi mnie również brak Pana wcze-
śniejszego zainteresowania tym tematem, 
bez angażowania w to mediów. Uważam, 
że współpraca organów gminy powinna 
opierać się na zasadach zawartych w sta-
tucie gminy, a wszelkie dyskusje na temat 
ostatnich decyzji nie powinny być upoli-
tycznione. Jako burmistrz nigdy nie ukry-
wałem i nie zamierzam ukrywać moich 
planów dotycznących Wołomina, dlatego 
chętnie udzielę informacji na ten temat 
zarówno Panu, jak i pozostałum Radnym.

Burmistrz Ryszadr Madziar”

W sprawie zaś bulwersującego zwol-
nienia dyrektora MZO Zbigniewa Piroga 
przez obecne władze Wołomina, czytamy 
między innymi na stronie internetowej 
jednej z ogólnokrajowych gazet: źródło: 
www.przeglad-tygodnik.pl

Zbigniew Piróg, były dyrektor Miejskie-
go Zakładu Oczyszczania w Wołominie, 
również walczy o swoje prawa w sądzie. 
Na mieście mówią, że bezpartyjny Pi-
róg to największa ofi ara czystki nowych 
władz. On sam też nie ma złudzeń: jest 
przekonany, że jego zwolnienie to odprysk 
wojny na górze. Poza tym PiS potrzebo-
wało wolnego stołka dla swoich, więc 
trzeba było kogoś z tego stołka wysadzić. 
Padło na niego. ...

– Ale po kolei – stwierdza Piróg i wyj-
muje teczkę z dokumentami. A w niej, 
oprócz pozwu o przywrócenie do pracy, 
pismo z 8 marca odbierające mu pełno-
mocnictwo do zarządzania MZO. Od 
niego wszystko się zaczęło. – Rano, oko-
ło godz. 10 odebrałem telefon z urzędu 
miasta. Miałem się stawić w gabinecie 
burmistrza Madziara – wspomina oko-
liczności wręczenia dokumentu. – Przy-
witał mnie w towarzystwie strażników 
miejskich i Radosława Wasilewskiego, 
wiceburmistrza, również członka PiS. 
Byłem zdumiony, kiedy wręczył mi pismo 
i kazał w ciągu godziny zabrać swoje 
rzeczy z MZO. Wszystko miało się dziać 
w asyście straży!

Piróg z niejednego pieca chleb jadł, 
w Wołominie żyje 62 lata, przepracował 
tu ponad 40 lat, ale nie słyszał o równie 
upokarzającym zwolnieniu. Jechał do 
zakładu, a za nim straż miejska. Wszedł 
do gabinetu, a wiceburmistrz Wasilewski 
już tam był, gotowy do objęcia stołka. Stał 
z laptopem, oparty o futrynę, obserwował, 
co Piróg zabiera, a co zostawia. Strażnik 
– poczciwy chłop, znają się z widzenia – 
nie wiedział, co z rękami zrobić. Siedział 
na krzesełku markotny, z opuszczoną gło-
wą. Było widać, że nie ma ochoty śledzić, 
jak Piróg wkłada do kartonowego pudła 
nierozpakowane drugie śniadanie, pióro, 
kalendarz, pamiątkowe breloki z forów 
dyrektorów oczyszczania miast i szczelnie 
zapchany  wizytownik. – Ledwo opuści-
łem gabinet, a do MZO weszli panowie 
w garniturkach: miasto zleciło audyt ze-
wnętrzny, wart kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych – wspomina Piróg. – I co? Haka na 
Piróga nie udało się znaleźć. Księgowość 
była czyściuteńka, inspekcja pracy mogła 
się jedynie przyczepić, że gaśnica wisiała 
za nisko albo że ktoś przekrzywił strzałkę 
wskazującą drogę ewakuacyjną. Nie było 
podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego, 
więc do MZO została ściągnięta kontrola 

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.

Efekty kontroli Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska były, Piróg 
musiał się do nich ustosunkować. Tyle 
że jego pismo o udostępnienie kopii proto-
kołów i możliwość wglądu do materiałów 
w MZO zostało bez odpowiedzi. – Nawet 
to wykorzystano przeciwko mnie – uśmie-
cha się smutno. – Pan Wasilewski na sesji 
rady miasta oświadczył, że nie raczyłem 
się ustosunkować do zarzutów. A kilka 
dni później zapukał do mnie listonosz 
z wypowiedzeniem dyscyplinarnym. Dwa 
z trzech zarzutów udało się wyjaśnić. 
Pozostał jeden: drobne niedopatrzenie 
w papierach. Wina niewspółmierna do 
kary.

Piróg niechętnie myśli o sobie jako 
o trafi onym rykoszetem walki partyjnej, 
ale pociesza się, że ofi arą PiS padło paru 
fajnych facetów, którzy potem wygrywali 
sprawy w sądzie. Jednak szczerze mó-
wiąc, w okupowanym Wołominie i bez 
pracy marna to pociecha.”

Mieszkańcy nie są głupi
Radny Igor Sulich zaangażował się 

także w wyjaśnienie bulwersującego 
zwolnienia dyrektora  MZO Zbignie-
wa Piróga.

Igor Sulich, wołomiński radny z PO, 
przyznaje, że starał się wyjaśnić, dlacze-
go Piróg musiał odejść. Interesowało go 
też, dlaczego wiceprezesem wołomińskie-
go Zakładu Energetyki Cieplnej został 
były wojewoda mazowiecki odwołany 
niegdyś ze stanowiska przez Ludwika 
Dorna. Ciekawiły go kompetencje no-
wego „speca” od energetyki. Napisał 
w tej sprawie list otwarty do burmistrza 
Madziara. Przedrukowały go regional-
ne gazety, pojawił się też w internecie. 
Przeczytało go kilka tysięcy osób. – I jaką 
dostałem odpowiedź? – pyta retorycznie 
Sulich. – Żadnej! Pan burmistrz stwier-
dził, że chętnie odpowie na moje pytania, 
ale nie podoba mu się sposób, w jaki je 
zadałem. Dlaczego? List otwarty uwa-
ża za element walki politycznej, w której 
nie zamierza brać udziału. W taki sposób 
zostałem nie tylko odesłany z kwitkiem, 
ale też namaszczono mnie na wołomiń-
skiego wroga publicznego nr 1. To dobra 
wymówka na przyszłość: Sulich czepia 
się, nie dlatego, że ma rację, ale dlatego, 
że jest złośliwy i nasłany przez wrogie 
siły. Wcześniej startował w wyborach sa-
morządowych i przegrał w nich z przed-
stawicielem PiS. Z Ryśkiem – bo tak mówi 
o Madziarze – znają się prywatnie i lubi 
go jako człowieka. Ale widzi, że jako wo-
łomińska kukiełka partii radzi sobie coraz 
gorzej. Owszem, potrafi  już gestykulować 
niczym rzecznik PiS poseł Adam Hof-
man,  wie, że lepiej przemawiać, stojąc 
przed stołem prezydialnym, niż chować 
się za nim. Widać, że ma zaprawionych 
w bojach nauczycieli. Sulich może się 
założyć, że odpowiedź na jego list otwar-
ty też wysmażyli „fi rmowi doradcy”. 
Ale nawet najlepsi spece od PR popeł-
niają błędy. – Wydaje im się, że ludzie 
w Wołominie są sterowalni, łatwo uda się 
im zamydlić oczy uroczystościami, prze-
cięciami wstęg, opowieściami o wrogach, 
którzy tylko czyhają, żeby zabrać nam oj-
cowiznę – mówi Sulich. – Ale to niepraw-
da! Mieszkańcy Wołomina widzą więcej, 
niż im się wydaje, ale przede wszystkim 
nie są głupi!” Konkluduje radny Igor 
Sulich. I niech te słowa będą właściwym 
podsumowaniem stylu sprawowania wła-
dzy przez burmistrza Ryszarda Madziara.

Można powiedzieć, styl rządzenia – 
wszyscy widzą jaki jest, ale te metody – to 
miniona epoka. Źródło: www.przegląd-
tygodnik.pl, skróty pochodzą od redakcji.
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Jeszcze nie tak dawno Miejski Zakład Oczyszczania (MZO) zarządzany przez dyr. Zbigniewa Piróga generował 
zyski. Ich skumulowana wartość w 2010 r. wynioła blisko 1,5 mln. Za dbałość o kondycję zakładu szef zapła-
cił stanowiskiem, a fi rma stratami - na przestrzeni 2 lat osiągnęły poziom 3,5 mln. Dotacje wzrosły dwukrot-
nie, dług obciążył budżet, a zakres i jakość świadczonych usług spadły. Tak R. Madziar zakończył w 2012 r. 
eksperyment zmian w dobrze funkcjonującej fi rmie.Grzegorz Lipski

MZO – TO JEST TO!MZO – TO JEST TO!  
WCZORAJ – DZIŚ – JUTROWCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

Przekształcenie w spółkę prawa han-
dlowego miało wynikać z wymogów 
ustawy „śmieciowej” – nie odpowiada 
to prawdzie. Gospodarkę odpadami 
można prowadzić na kilka sposobów, 
tylko odbiór obwarowano przetargiem. 
Burmistrz Madziar, naczelnik Ku-
śmierowski oraz radny Bereda obok 
ustawowego obowiązku jako argu-
ment za przekształceniem, przywołali 
ratunek dla pracowników i zakładu. 
Nikt nie wspomniał o najzwyklejszym 
powierzeniu zadań bądź udzieleniu 
koncesji. Firmę kontrolowaną przez 
Radę Miejską oddano kierownictwu 
politycznemu burmistrza oraz jego re-
prezentantów. Wieloosobowy zarząd, 
zbędne stanowiska, rada nadzorcza 
i obowiązek naliczania amortyzacji 
rozdmuchują koszty o około 20%. Nie 
przeprowadzenie do 2017 roku mo-
dernizacji, pozbawi spółkę szans na 
pozyskanie statusu Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych (RIPOK). Przedsięwzięcie na 
potrzeby odbioru odpadów od powyżej 
120 tys mieszkańców, ich termiczne-
go lub mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania, zagospodarowania se-
lektywnie zbieranych odpadów oraz 
przygotowania składowiska na okres 
ponad 15 lat, nie jest fi nansowo do 
udźwignięcia przez samych mieszkań-
ców Wołomina. Przykład – RIPOK dla 
215 tys mieszkańców pow. ciechanow-
skiego to koszt 95 mln zł przy 35 mln 
dotacji.

Rozstrzygnięty w MZO przetarg na 
rozbudowę, objął powiększenie skła-
dowiska o kwaterę na 460 tys m3 odpa-
dów (obecna 230 tys m3), kompostow-
niki i drogi wewnętrzne. Kwota 14, 
4 mln zł nie zapewniając wymogów 
RIPOK, przyczyni się do powiększe-
nia w sposób oczywisty uciążliwość 
tego obiektu dla mieszkańców. To 
już jest przesądzone po uprawomoc-
nieniu się decyzji środowiskowej 
przygotowanej oraz opracowanej 
w zaciszu gabinetów przy ul. Łukasie-
wicza i Ogrodowej. Przy okazji zła-
mano prawo wydając MZO warunki 
zabudowy w trakcie prac nad planem 
miejscowym – informował o tym na-
czelnik P. Seweryniak na posiedze-
niu komisji gospodarki, uzasadniając 
to, aplikowaniem MZO o środki ze-
wnętrzne. Nawet jeśli uda się je po-
zyskać, nastąpi wzrost cen. Dowodzi 
tego przykład z MPWiK – po inwesty-
cjach środowiskowych ceny wzrosły 
niemal dwukrotnie. 

Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania 
z 2011 r. potwierdzało stan istniejący 
w Starych Lipinach dla obszaru we 
władaniu MZO. Określiło też na str. 79 
kierunek działań – cyt. „dalsza rekulty-
wacja składowiska odpadów w Starych 
Lipinach i docelowo przekształcenie 
na teren zieleni”. Nieuprawnione jest 
powoływanie się nań jako przyzwole-
nie na rozbudowę składowiska w do-
kumentach później opracowanych.

MEANDRY PRZETARGÓW
Nie posiadając własnego RIPOK, 

a jedynie wyeksploatowane instalacje 

zastępcze, gmina Wołomin za pośred-
nictwem MZO winna przeprowadzić 
przetarg na zagospodarowanie odpa-
dów. Powierzając to zadanie spółce 
miejskiej, ominięto ten obowiązek w 
sposób prawnie wątpliwy. „Wytry-
chem” jest trzydniowe postępowanie 
o wartości około 16 tys zł. obejmujące 
wymianę zmieszanych odpadów ko-
munalnych na odpady po mechanicz-
nej segregacji w stosunku 1:1. Tenże 
koszt mechanicznej segregacji tony 
odpadów za 1,08 zł należy powiększyć 
o transport na trasie Wołomin-Warsza-
wa-Lipiny Stare (około 60 km) oraz 
to co najdroższe – składowanie masy 
uzupełniającej „odsianą” frakcję. We-
dług spotu f-my BYŚ, może to być 
nawet 70% strumienia odbieranych 
śmieci – http://www.youtube.com/wat-
ch?v=cEr92B1Gp9o. Przyjęte przez 
naszych samorządowców rozwiązanie 
pozwala ukrywać rzeczywiste koszty 
funkcjonowania MZO – i o to chodzi. 

Racjonalny kierunek działań inwe-
stycyjnych w tym zakresie powinien 
objąć przede wszystkim linię do me-
chanicznej segregacji odpadów, redu-
kując koszty odbioru oraz zagospo-
darowania, podnosząc poziom zysku 
z recyklingu.

Odbiór odpadów komunalnych wy-
magał obowiązkowego przetargu. Aby 
nie narażać się osobiście, zarządzanie 
gospodarką odpadami, burmistrz prze-
niósł uchwałą Rady Miejskiej na Miej-
ski Zakład Dróg i Zieleni (MZDiZ). 
Pozostało opracować Specyfi kację 
Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) tak, aby wygrała „własna” 
spółka – i udało się, wpłynęła jedna 
jedyna oferta. Innych oferentów znie-
chęcono zamieszczeniem w SIWZ; ko-
dów usług dot. gospodarki odpadami, 
obróbki mającej zapewnić odpowied-
ni poziom recyklingu (zadanie prze-
twarzającego), ważenia odbieranych 
odpadów lub wyposażenia pojazdów 
w wagi (odbiorca rozlicza się ryczał-
towo, a ewidencja obciąża zagospo-
darowującego), wymogu posiadania 
bazy z urządzeniami do selektywnego 
gromadzenia odpadów (w razie bra-
ku możliwości dostarczenia odpadów 
do MZO). Taką bazą z wymaganymi 
urządzeniami przy zdarzeniu losowym 
obejmującym pożar na Łukasiewicza 4 
nie dysponuje również spółka miejska. 
Przedobrzono, MZO nie tylko w chwi-
li rozstrzygnięcia przetargu, ale i dziś, 
wielu wymogów SIWZ nie spełnia. 
Porównanie założeń SIWZ z realizacją 

ujawnia liczne braki, nierówne trakto-
wanie mieszkańców oraz naruszenie 
zapisów ustawy śmieciowej, w postaci; 

– braku wyposażenia samochodów 
w system GPS do śledzenia tras prze-
jazdów. Wydruki winny stanowić 
część dokumentacji warunkującej wy-
płatę wynagrodzenia. Zapobiegać miał 
łączeniu strumienia odpadów z innych 
gmin, co w świetle obsługi miasta 
Ząbki, leżącego po trasie do sortowni 
może mieć miejsce. Przetarg na dzier-
żawę 18 zestawów GPS ogłoszono po 
pół roku od rozstrzygnięcia przetargu 
i jak dotąd brak śladu w BIP o jego za-
kończeniu, 

– braku wymaganej liczby pojemni-
ków do selektywnej zbiórki odpadów 
w 80-ciu punktach na terenie miasta. 
Wymogiem było złożenie oświadcze-
nia. Obowiązek dopełni się po wielu 
miesiącach, na bazie pozyskanych na 
ten cel środków zewnętrznych – prze-
targ trwa. Jak wszystko i ten zarzut 
podlega weryfi kacji w terenie, ma-
gazynie i ewidencji. Nomen omen, 
licznymi publikacjami nadano tej 
„dotacji” wymiar wielkiego sukcesu, 
a pod patronatem donatora wyróżnio-
no MZO nagrodą – Mazowiecka Firma 
Roku 2013.

– braku odbioru odpadów segre-
gowanych oddzielnym taborem dla 
każdej z frakcji. Worki z plastikiem 
i papierem odbiera ten sam samochód, 
naruszając nałożony w SIWZ zakaz 
mieszania odpadów, 

– nie wywiązywania się wykonawcy 
z odbioru odpadów z osiedli miesz-
kaniowych codziennie bez niedziel 
i świąt – odbywa się co kilka dni, na-
ruszając następny z warunków SIWZ. 
Mają miejsce przypadki nie odbierania 
odpadów segregowanych z gospo-
darstw indywidualnych – osobiście 
zgłaszałem taki fakt prezesowi spółki 
– pozostał bez reakcji, a worki z butel-
kami odleżały miesiąc,

– zgodnie z ustawą śmieciową od-
biór frakcji zielonych winien objąć 
wszystkich mieszkańców. Tak jest 
w Ząbkach, gdzie dostarcza się na 
nie worki, a odbiera wraz z odpadami 
w całym okresie wegetacji. W Woło-
minie SIWZ objął tą usługą wyłącznie 
mieszkańców miasta dwa razy do roku, 
pomijając sołectwa,

– odpady zmieszane nie dostarczane 
są do wyznaczonego w SIWZ punktu 
odbioru przy ulicy Łukasiewicza 4, 
a wiezione są do segregacji w RIPOK 
(f-ma BYŚ) Kiedy inni oferenci propo-

nowali zapis ten zmienić, ogłaszający 
przetarg nie wyraził zgody. Przyjęta 
rozwiązanie zwolniło MZO z koniecz-
ności posiadania instalacji przeła-
dunkowej. Jednak w umowie z prze-
twarzającym śmieci (BYŚ), odbiorca 
(MZO) takie rozwiązanie przewidział 
wprowadzając trzeciego kontrahenta 
odpowiadającego za transport odpa-
dów p.n. „Przyjmującego”,

– przetargiem nie objęto odbioru 
odpadów z koszy ulicznych. Prezes 
Kuśmierowski przekonywał radnych 
o braku takiego obowiązku. Warto 
wyjaśnić, że gmina jest takim samym 
właścicielem nieruchomości jak każ-
dy mieszkaniec, zatem ten ustawowy 
obowiązek i ją dotyczy. Jest to kolejne 
łamanie przepisów ustawy „śmiecio-
wej”. Z budżetu gminy do spółki z tego 
tytułu płynąć będzie poza przetargiem 
od 200 do 300 tys zł rocznie.

MZO sp. z o.o. w Wołominie pod-
czas wyboru i po powierzeniu usług 
nie spełniała oraz nadal nie wypełnia 
wszystkich wymogów przetargu. Za 
taki stan rzeczy bezpośrednio odpo-
wiada kierownictwo MZDiZ. Wiara, 
że dzieje się to bez wiedzy burmistrza 
i jego nadzoru właścicielskiego jest 
naiwna. Tak czy inaczej po ujawnie-
niu tych faktów burmistrz musi zare-
agować, bazując na prawie i zawartej 
z MZO umowie.

TANIO – DROGO 
– CO SIĘ OPŁACA

Najlepiej ocenić odnosząc się i po-
równując z innymi. Dobrym punktem 
odniesienia będą Ząbki w których 
MZO wygrało przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów zmie-
szanych (mokrych). Przeprowadzono 
w nich 3 przetargi na kompleks usług 
obejmujących również kosze ulicz-
ne. Cena wskaźnikowa przeliczona 
na jednego mieszkańca osiągnęła 
poziom niższy niż w Wołominie. Do-
wodzi to realnych korzyści z prze-
targów dla mieszkańców. W najbliż-
szym czasie dysproporcja ta wzrośnie 
z tytułu realizacji inwestycji w Lipi-
nach Starych – inaczej być nie może, 
fi nansów nie da się oszukać. To kolej-
ny fakt mówiący o tym, że posiadanie 
własnego pseudo RIPOK nie wszyst-
kim służy. Odpady zmieszane nadal 
będą wożone po DW634, S7, S8, za-
wyżając koszt odbioru, przetwarzania 
i składowania. Czas eksploatacji wysy-
piska skróci się niemal o połowę po-

przez naddatek przywożony w ramach 
wymiany 1:1. 

Najdroższym i najuciążliwszym 
zakresem gospodarki odpadami jest 
odbiór i transport – rentowniejszym 
przetwarzanie oraz składowanie. Roz-
sądny inwestor i reprezentant podat-
nika zarabiałby niczym fi rma BYŚ na 
odsiewaniu „złota” ze strumienia śmie-
ci i/lub składowaniu przetworzonego 
substratu. Niestety dla zarządzających 
MZO sp. z o.o. oraz gminą Wołomin 
okazuje się to czymś nieosiągalnym 
w wielu obszarach oraz płaszczyznach. 
„Boje” o odbiór odpadów miały dać 
fi nansowy impuls do rozwoju spółki, 
niczym wcześniejsze zmiany na lepsze 
w MZO i MZDiZ. Jak jest wyjaśni naj-
bliższy bilans spółki. 

Dobrze funkcjonujący zakład budże-
towy bez ryzyka można było moderni-
zować w obszarach; zagospodarowa-
nia odpadów, punktów selektywnego 
przetwarzania, odbioru odpadów nie 
objętych ustawą, sprzątania i odśnie-
żania gminy oraz ograniczonego do 
konserwacji utrzymania dróg. Szansę 
dawały; zmarnotrawione stratą środki 
(3,5 mln), utracone zyski (1,5 mln), 
wydatki budżetowe źle lokowane 
w rozbudowę administracji i zbędnych 
jednostek (7-8 mln) oraz dotacje lub 
kredyt. Nie rodziło to redukcji zatrud-
nienia, a wzrost tam gdzie istniała rze-
czywista potrzeba. Odbiorem odpadów 
komunalnych od mieszkańców mogli 
się zająć wyłonieni w przetargach lo-
kalni przedsiębiorcy funkcjonujący 
na naszym rynku od lat. Nie byłoby 
drożej, a taniej i przy niższym bezro-
bociu. Na źle zorganizowanym oraz 
prowadzonym odbiorze odpadów tra-
cimy około1 mln zł. rocznie, tj. 15% 
podatku śmieciowego – tyle też wyno-
siła dumpingowa oferta MZO złożo-
na w „przetargu” na odbiór odpadów 
w skali roku. Jeszcze więcej kosztuje 
nas nieefektywne zarządzanie wysypi-
skiem. Pojawiają się sygnały o rozwa-
żaniu wydzielenia z wyeksploatowanej 
spółki matki, zliftingowanej córki zaj-
mującej się dochodowym interesem. 
Aby do tego dojrzeć, nasi włodarze 
potrzebowali kolejnego eksperymentu, 
nadużywając po drodze praw, zdrowe-
go rozsądku i udzielonego im zaufania.

Decydenci czystości Wołomina. Od lewej: Janusz Tomasz Czarnogórski – Członek Zarządu, Krzysztof Kuśmierowski – Prezes, burmistrz Ryszard Madziar.
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Wołomin uczcił pamięć Wołomin uczcił pamięć 
Żołnierzy WyklętychŻołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpo-
czął się Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Królowej 
Polski. Po mszy odbył się spektakl pt. „Oni zachowali 
się jak trzeba”. Przejmujące sceny przedstawienia, 
w których NKWD strzelało do polskich bohaterów, na 
długo pozostaną w pamięci widzów.

Po przedstawieniu nastąpił uro-
czysty przemarsz pod pomnik Na-
rodowych Sił Zbrojnych, w którym 
wzięli udział mieszkańcy, rekon-
struktorzy, księża i władze samorzą-
dowe. Pod pomnikiem miał miej-
sce apel poległych, oraz modlitwa 
w intencji polskich żołnierzy oraz 
ich oprawców.

Zwieńczeniem tego dnia był kon-
cert w Szkole Podstawowej nr 5, pt. 
„Podziemna Armia Powraca”, pod-
czas którego wystąpił wybitny pol-
ski aktor Jerzy Zelnik oraz muzycy 
Leszek Czajkowski, Paweł Piekar-
czyk i Andrzej Perkman.

Kolejnym dniem obchodów był 
trzeci marca. Do Wołomina przyje-
chała grupa kombatantów na czele z 
kpt. Weroniką Sebastianowicz – vi-
ce-prezes Stowarzyszenia Łagierni-
ków Żołnierzy AK.

Bardzo emocjonującemu spotka-
niu, towarzyszyła projekcja fi lmu 
pt. „Pani Weronika i jej chłopcy”. 
Spotkanie miało szczególny charak-
ter, ponieważ zostało zorganizowa-
ne specjalnie dla osób i instytucji 

zaangażowanych w zbiórkę paczek 
świątecznych dla byłych żołnierzy 
AK żyjących na Kresach Wschod-
nich w bardzo trudnych warunkach 
materialnych. Kombatanci w dowód 
wdzięczności, wręczyli wszystkim 
darczyńcom pamiątkowe dyplomy.

Ostatnim punktem byłą wizyta 
w Przedszkolu nr 9 w Wołomi-
nie. Dzieci powitały kombatantów, 
śpiewając hymn Polski, Rotę i inne 
utwory patriotyczne. Był to bardzo 
przejmujący moment dla byłych 
żołnierzy, którym trudno było ukryć 
wzruszenie. Przedszkolaki przy-
gotowały paczki ze słodyczami, 
książki i misie dla wnuków komba-
tantów. Uściskom i pocałunkom nie 
było końca.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych ma być wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej kon-
spiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji niepod-
ległościowych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny.

źródło: wołomin.org

Andrzej Szkopowiec

Pierwszy pomnik świętego Pierwszy pomnik świętego 
papieża Polaka w Wołominiepapieża Polaka w Wołominie
Z pomysłodawcą i ojcem przedsięwzięcia pierwszego 
pomnika bł. Jana Pawła II w Wołominie Andrzejem 
Saulewiczem rozmawia Andrzej Szkopowiec.

Coś o sobie dla czytelników Pa-
trii, prócz tego że był Pan twórcą 
pomysłu pomnika ojca świętego 
Jana Pawła II w Wołominie.

– Nie uważam się za twórcę mo-
numentu świętego papieża Polaka. 
Wraz z żoną pochodzimy z Mazur. 
35 lat temu przybyliśmy do Wo-
łomina. Na początku pracowałem 
jako kierownik osiedla Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a od 30 lat pro-
wadzę prywatną fi rmę budowlaną. 
W 2005 roku piastowałem funk-
cję prezesa Kapituły Wyróżnienia 
„Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”.

Kiedy i dlaczego zrodziła się idea 
powstania pomnika?

– W listopadzie 2005 roku przy-
szedł do mnie p. Kazimierz A. 
Zych reprezentant Powiatowego 

Stowarzyszenia Przymierza Samo-
rządowego i powiedział, że znalazł 
w Internecie wiadomość o sprze-
daży fi gury papieża Jana Pawła II. 
Firma odlewnicza z Opola ogłosiła 
sprzedaż tej rzeźby, gdyż wcześniej-
szy odbiorca wycofał się z umowy. 
Idea powstania monumentu zrodziła 
się spontanicznie z potrzeby serca. 
Myśleliśmy z Kazimierzem A. Zy-
chem aby choć w taki sposób oddać 
hołd Wielkiemu Polakowi.

Skąd pochodziły środki na ten 
szlachetny cel?

– Odlew fi gury bł. Papieża Polaka 
kupiłem za własne oszczędności. 
Pan Kazimierz A. Zych wraz z pa-
nem Janem Tokarskim zorganizo-
wali środki pieniężne z Przymierza 
Samorządowego, a pan Józef Radzio 
dał pieniądze z NSZZ Solidarność 
o. Wołomin. Pan Jerzy Mikulski 
były burmistrz Wołomina w ramach 
Urzędu miasta zatroszczył się o ilu-
minację pomnika. Dary pieniężne 
wymienionych organizacji pozwoli-
ły na sfi nansowanie materiałów bu-
dowlanych oraz otoczenia. Podsta-
wę monumentu stanowi betonowy 
cokół obłożony później brązowym 
marmurem ze środków probosz-
cza parafi i św. Józefa Robotnika 
ks. Jerzego Ćwiklaka. Współdzia-
łał z moją fi rmą budowlaną ślusarz 
pan Bogdan Sobiecki, który wyko-
nał 3 przęsła ogrodzenia i wciął się 
w ogrodzenie kościoła św. Józefa 
Robotnika. Wspólnie z Panem B. 
Sobieckim wykonaliśmy wszystkie 
prace budowlane i montażowe, na 
szczęście była wtedy bardzo łagod-
na zima.

Dlaczego wybrano miejsce na 
monument przy kościele św. Jó-
zefa Robotnika u księży Orioni-
stów i jaki mieli udział w przed-
sięwzięciu księża Orioniści wraz 
z proboszczem parafi i ks. Jerzym 
Ćwiklakiem?

– Po informacji od p. Kazimie-
rza A. Zycha odnośnie możliwości 
nabycia fi gury papieża Jana Paw-
ła II zamieszczonej w internecie 
pojechałem do proboszcza mojej 
parafi i ks. J. Ćwiklaka. Proboszcz 
wyraził zainteresowanie i nie ukry-
wał radości z pomysłu, oraz dodał 
że Orioniści jako zakon złożyli 
przyżeczenie szczególnego chary-
zmatu ojcu świętemu Janowi Pawło-
wi II. Ksiądz proboszcz zgodził się, 
że nie będzie dużego pomnika, tylko 
fi gura przed kościołem i wyznaczył 
jej miejsce, a mnie mianował na 
organizatora tego dzieła. Wszyscy 
spodziewaliśmy się, że papież Jan 
Paweł II zostanie wkrótce świętym, 
a ks. proboszcz J. Ćwiklak nosił się 
z pomysłem przeniesienia w przy-
szłości fi gury papieża do bocznej 
nawy kościoła i utworzenia ołtarza 
po kanonizowaniu papieża Polaka, 
gdyż w tamtym czasie było to nie-
możliwe, ponieważ Jan Paweł II był 
dopiero sługą bożym. Obecnie nikt 
już nie myśli o przeniesieniu fi gury 
błogosławionego bowiem pomnik 
wrósł w swoje miejsce.

Kto wykonał rzeźbę – odlew?
– Rzeźbę wykonała p. profesor 

Akademii Sztuk Pięknych z Kra-
kowa. Niestety nie znam nazwiska.  
Odlewu tego posągu ze spiżu do-
konała fi rma z Opola, której nazwy 
także już nie pamiętam.

W jakich okolicznościach doszło 
do odsłonięcia i poświęcenia po-
mnika?

– Pomnik odsłonięto 10 grud-
nia 2005 roku przy kościele pw. 
św. Józefa Robotnika, po Mszy 
świętej za Ojczyznę i w rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Poświęcenia monumentu 
dokonał biskup senior diecezji war-
szawsko-praskiej Kazimierz Roma-
niuk. Pomnik stanął bez rozgłosu, 
w krótkim czasie, ok. 3. tygodni 
z akceptacją parafi an i błogosła-
wieństwem ówczesnego probosz-
cza parafi i św. Józefa Robotnika ks. 
Jerzego Ćwiklaka ku pokrzepieniu 
serc mieszkańców Wołomina.

fot. Szymon Krzyżanowski

SPRZEDAM DZIAŁKĘSPRZEDAM DZIAŁKĘ
Ząbki, ul. Kosynierów 500 m2

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

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

fot. kaz

Fundator pomnika Andrzej Saulewicz

fot. kaz
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REKLAMA

Wiarygodny certyfi kat sukcesu lub Finansista Roku 2013Wiarygodny certyfi kat sukcesu lub Finansista Roku 2013
Rozmowa z prezesem SKOK Wołomin Mariuszem Gazdą wyróżnionym nagrodą Finansista Roku w konkursie organizowanym przez 
„Gazetę Finansową”.

Jak się Pan czuje w roli Finan-
sisty Roku? To kolejne w ciągu 
ostatnich miesięcy wyróżnienie 
w uznaniu mocnej pozycji i osią-
gnięć SKOK Wołomin.

– Rzeczywiście – wcześniej był 
m.in. tytuł Top Managera na Czasy 
Kryzysu przyznany przez tygodnik 
„Wprost”, nagroda Filar Spółdziel-
czości i Najlepszy Partner w Bizne-
sie. Wszelkie wyróżnienia, nagrody 
i tytuły mają wartość jedynie wtedy, 
gdy są potwierdzeniem faktycznych 
dokonań, kiedy stanowią wiary-
godny certyfi kat sukcesu. SKOK 
w Wołominie jako drugi największy 
SKOK w Polsce, z wciąż rosnącą 
liczbą członków i rosnącym z roku 
na rok wynikiem fi nansowym ma 
się czym chwalić. Dlatego tytuł Fi-
nansisty Roku cieszy - jest w moich 
oczach wyróżnieniem dla całego 
zespołu Kasy. Jego codzienna, bar-
dzo ciężka i odpowiedzialna praca 
na rzecz rozwoju SKOK Wołomin 
i na rzecz dziesiątków tysięcy człon-
ków naszej Kasy pozwala cieszyć 
się wyróżnieniami. Dlatego gratu-
luję wyróżnienia wszystkim naszym 
pracownikom.

Jakie kryteria były brane pod 
uwagę przy przyznawaniu nagro-
dy?

– Doceniono stabilną sytuację fi -
nansową SKOK Wołomin, co jest 
niezwykle ważne w kontekście 
wielu ataków podważających wia-
rygodność kas spółdzielczych. Co 
istotne, w uzasadnieniu wskazano 
również na dobre praktyki i przej-
rzystość w ofertach i kampaniach 
naszej Kasy. Jako przykład wska-
zana została kampania promująca 
pożyczki. Postawiliśmy w niej na 

rzetelną informację: żadnego kusze-
nia rekordowo niskim oprocento-
waniem (przy rekordowo wysokich 
innych opłatach), żadnego manipu-
lowania przekazem. Klient ma pra-
wo wiedzieć, ile naprawdę będzie 
musiał spłacić. Efekty kampanii są 
dla nas bardzo satysfakcjonujące. 
Okazuje się, że warto grać uczciwie. 
Doceniła to nie tylko redakcja „Ga-
zety Finansowej”, ale i nasi człon-
kowie.

Znalazł się Pan w nie byle jakim 
gronie…

– Nagrodę główną „Finansisty 
Roku” za 2013 rok przyznano pani 
premier Elżbiecie Bieńkowskiej 
– za jej walkę o pozyskiwanie dla 
Polski unijnych funduszy. Wśród 
nagrodzonych znalazł się także pre-
zes Polskich Kolei Państwowych 
Jakub Karnowski, a spośród instytu-
cji – zasłużone Centrum im. Adama 
Smitha. Proszę mi wierzyć - znaleźć 
się w takim gronie to olbrzymia sa-
tysfakcja.

Skoro mówiliśmy o nagrodach, 
to nie sposób nie zadać pytania: 
jaka jest Pana recepta na sukces?

– Thomas Edison powiedział: „Na-
szą największą słabością jest podda-
wanie się. Najpewniejszą drogą do 
sukcesu jest zawsze próbowanie po 
prostu jeden, następny raz”. I to jest 
punkt wyjścia: nie poddawać się, nie 
rezygnować w przypadku niepowo-
dzenia. Wytrwałość to pierwszy fi lar 
sukcesu, wiara w to, że osiągnie się 
nakreślony cel - drugi. Trzeci, i chy-
ba najważniejszy, to umiejętność 
budowy profesjonalnego i lojalnego 
zespołu - drużyny, z którą pracu-
je się w przyjacielskiej atmosferze 

i rozumie niemal bez słów.

W 2013 r. głośno było o sła-
bej kondycji Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych. 
Jakie są wyniki SKOK Wołomin 
za zeszły rok? 

– Jeszcze trochę trzeba będzie po-
czekać na ostateczne, ofi cjalne wy-
niki, ale już dziś mogę zapewnić, że 
będą one o wiele lepsze, niż wyni-
ki za 2012 rok, które przecież były 
bardzo satysfakcjonujące. Zysk 
netto będzie oscylował w granicach 
80-90 mln zł. Co do oceny kondy-
cji Kas, mogę tylko powiedzieć, 
że trzeba wystrzegać się uogólnień. 
Nie ma jednego SKOK-u, jest kilka-
dziesiąt instytucji różnej wielkości, 
o różnej ofercie i w różnej kondy-
cji fi nansowej. Dokładnie tak, jak 
w sektorze bankowym. SKOK Wo-
łomin należy do najbardziej stabil-
nych spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych. Fakt, że stale 
powiększa się liczba naszych człon-
ków (dziś to 80 tysięcy osób w całej 
Polsce) świadczy o tym, że ludzie 
wierzą jednak 
faktom, a nie 
enuncjacjom. 
3 miliardy zło-
tych aktywów, 
blisko 400 
pracowników, 
102 oddziały, 
bardzo niski 
odsetek prze-
t e r m i n o w a -
nych pożyczek 
i wskaźnik 
wypłacalności 
na poziomie 
wymaganym 
ustawą - te 
dane, podob-
nie jak profe-
sjonalny ze-
spół, są naszą 
najlepszą wi-
zytówką.

Czy powie 
Pan kilka 
słów o pla-
nach na bie-
żący rok?

– Oczywi-
ście chcemy 
umacniać po-
zycję SKOK 
W o ł o m i n 
i zwiększać 
liczbę człon-
ków. Wszyst-
ko wskazuje 

na to, że jeszcze w tym półroczu 
nasza oferta wzbogaci się o obsługę 
podmiotów z tzw. trzeciego sektora, 
czyli parafi i, fundacji, organizacji 
społecznych. Zgodnie z przepisami, 
które obowiązują od jesieni 2013 
r., SKOK-i mogą zajmować się ich 
obsługą. Będziemy też rozwijać sieć 
sprzedaży. Nie zapomnimy o pro-
fesjonalizacji systemów i procedur, 
oraz o szkoleniach kadry. Chcemy 
być liderem nie tylko pod względem 
liczby członków, lecz również stan-
dardów obsługi klienta. 

Jesienią minionego roku we-
szła w życie nowelizacja ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym, która oznacza duże 
zmiany dla Kas. Na czym skupili 
się Państwo w związku z koniecz-
nością dostosowania do nowych 
przepisów?

Ta ustawa dla naszych człon-
ków oznacza dodatkową gwaran-
cję bezpieczeństwa środków, które 
powierzyli Kasie. I z tego punktu 
widzenia wzmacnia wiarygodność 

Kas, również w kontekście ataków 
- często kłamliwych - przeciwników 
tych instytucji. Dla SKOK Wołomin 
oznaczało to oczywiście dużo „pa-
pierkowej roboty”. Nowe przepisy 
to szereg zmian w zakresie prawa 
i nadzoru, co z kolei powoduje ko-
nieczność zmian organizacyjnych 
wewnątrz Kasy, zapoznanie zespo-
łu z nowymi regulacjami, dosko-
nalenie obowiązujących procedur 
itp. Wszystko to musi przebiegać 
tak sprawnie, by nie odbijało się na 
procesie obsługi członków SKOK. 
Myślę, że poradziliśmy sobie z tymi 
zadaniami dość sprawnie.

Czy życzyć Panu i SKOK Woło-
min kolejnych nagród?

Proszę życzyć tego, byśmy zawsze 
byli o krok przed oczekiwaniami 
naszych członków i zawsze cieszyli 
się ich zaufaniem. To jest najważ-
niejsze.

Dziękuję za rozmowę.
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Gender Gender 
– współczesny obraz zła!– współczesny obraz zła!
Trwa intensywny atak na kościół w Polsce. Krytyko-
wane i wyszydzane są środowiska prawicowe, które 
opierają swoje działania na cywilizacji chrześcijań-
skiej. Narzędziem ataku jest, ukazywana jako po-
zytywnie postępowa, ideologia gender. Czy tak na-
prawdę jest?

Promotorzy gender wskazują na 
potrzebę równości, tolerancji i na 
tym budują swoją „troskę” o przy-
szłość naszego społeczeństwa, a na-
wet całej ludzkości. W swoim wy-
stąpieniach, publikacjach sprytnie 
pomijają temat edukacji seksualnej, 
która jest swoistą bombą atomową 
tej niszczącej ideologii. Prowadzi 
bowiem ona do zniszczenia rodziny 
i wypromowania związków LGBT. 
Co więcej lewicowe organizacje 
podejmują starania o uzyskanie jak 
największego poparcia dla tego typu 
związków wraz z przyznaniem im 
prawa do adopcji i wychowywania 
dzieci. Ta ideologia

najbardziej uderza w kobietę, która 
zgodnie z prawem natury, w stanie 
błogosławionym, nosi pod sercem 
nowe życie, nowego człowieka. Te 
właśnie kobiety, które naturalnie 
planują potomstwo, nie poddają się 
aborcji są największym wrogiem 
genderystów.

Za wszelką cenę usiłują walczyć 
o wyzbycie się naturalnych, prokre-
acyjnych funkcji kobiety (zmiana 
płci, aborcja). Co więcej wykorzy-
stywany jest aparat państwowy do 
wprowadzania do naszych szkół 
edukacji seksualnej wg zaleceń 
WHO, które są szkodliwe, uwłacza-
jące ludzkiej godności i sprzeczne 
z społeczną nauką Kościoła Katolic-
kiego. 

Chrześcijaństwo ukazuje nam 
mocny fi lar małżeństwa i rodziny, 
którego twórcą jest sam BÓG! To 
On stworzył człowieka, mężczyznę 
i kobietę łącząc ich węzłem mi-

łości nierozerwalnej i wyłącznej. 
Dał DAR Życia, który powinniśmy 
szanować i dziękować. Odrzucenie 
tej wizji prowadzi do poważnego 
zagrożenia duchowego jakim jest 
rozpad rodziny. Prawica Rzeczy-
pospolitej permanentnie podejmu-
je różnorakie działania mające na 
celu nie tylko hamowanie ideolo-
gii gender, ale przede wszystkim 
ukazywanie potrzeby budowania 
i umacniania opinii chrześcijań-
skiej. Christendom mainstreaming 
– to polityka przywracania w głów-
nym nurcie polityki europejskiej 
obecności zasad cywilizacji chrze-
ścijańskiej, zapewnianie im miejsca 
w działalności organizacji między-
narodowych, w polityce rządów, 
w działalności partii politycznych.

Nie zgadzamy się na ideologię 
gender w naszym kraju. Nie zga-
dzamy się na pogwałcenie praw 
człowieka, tym samym wtargniecie 
demona w nasze życie. Bóg tak uko-
chał człowieka, że dał nam wolność 
serca i rozumu. Naszym wzorem 
pozostaje św. Rodzina z Nazaretu.

Zjawisko Gender nie jest jeszcze 
tak zauważalne w Polsce jak na 
świecie. Bądźmy strażnikami na-
szych pociech bo to one są przyszło-
ścią naszego narodu. Jakie ziarno 
zasiejemy taki plon zbierzemy.

Marzena Radzikowska

Radomski Informator
Konferencja historyczna 

„Polska głosem chrześcijańskiej Europy” 
z udziałem zaproszonych historyków, 

Marka Jurka i Mariana Piłki

8 kwietnia w Resursie Obywatel-
skiej przy ul. Malczewskiego 16 w 
Radomiu o godz. 17-tej, odbędzie 
się konferencja pod hasłem „Polska 
głosem chrześcijańskiej Europy”. 
Organizatorem spotkania jest Sto-
warzyszenie „Solidarność Polskich 
Rodzin”. Część konferencji będzie 
poświęcona fi nałowi konkursu hi-
storycznego dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Konkurs obejmuje zagadnie-
nia związane z wiedzą historyczną 
od Chrztu Polski aż po czasy współczesne.

Jednym z celów konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej, zarówno 
wśród młodzieży, ale i dorosłych. 

Warto zwrócić uwagę na to, że historia to nie tylko przedmiot szkolny, 
historia ukształtuje naszą teraźniejszość, warto więc ją poznać, a właściwie 
pokazana może być ciekawa nie tylko dla jej pasjonatów.

ZAPROSZENIE
na

Radomski Marsz Dla Życia w Dniu Świętości Życia – 25 marca 2014r.
W Radomiu Marsz dla Życia organizowany jest od 2009 roku.

Przebieg Marszu:
• o godz. 17-tej marsz rusza z przed radomskiej katedry do kościoła oo. Bernardynów
• o godz. 18-tej w kościele oo. Bernardynów zostanie odprawiona droga krzyżowa 
•  o godz. 18.30 następnie będzie sprawowana msza św. w czasie której będzie możliwość podjęcia – Dzieła Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego, polega to na zobowiązaniu się do modlitwy i podjęcia dodatkowych wy-
rzeczeń w intencji dziecka zagrożonego aborcją. To dzieło należy kontynuować każdego dnia przez 9 miesięcy 
do uroczystości Bożego Narodzenia. (wypełnia się zobowiązanie)

•  o ok. 19.30 po mszy świętej wyruszy procesja pod pomnik Maryi Matki Życia, gdzie odbędzie się zawierzenie 
Matce Bożej wszelkich dzieł związanych z obroną życia i zapalenie świec.

Marsz Świętości Życia organizowany jest w Dniu Świętości Życia 25 marca tj. w dniu Zwiastowania Pańskiego, 
kiedy to Maryja za sprawą Ducha Świętego poczęła w swym łonie Dziecię Jezus.

Przypomina nam Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”.
Podstawowym celem Dnia Świętości Życia jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, Kościele i społeczeństwie 

wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Celem marszu jest 
propagowanie wartości rodzinnych, , wzmacnianie odpowiedzialności za założenie rodziny, zachęcanie do życia 
w rodzinach wielodzietnych, wzmacnianie relacji w rodzinie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w marszu oraz do wszelkich działań na rzecz obrony życia, 

dawania świadectwa świętości życia przy różnych okazjach.

Bronimy Ojcowizny!Bronimy Ojcowizny!
Od kilku miesięcy z inicjatywy „OJCOWIZNY”, Soli-
darności RI, Prawicy Rzeczypospolitej i innych orga-
nizacji patriotycznych między innymi w miastach wo-
jewódzkich przed Urzędami Wojewódzkimi odbywają 
się pikiety, protesty w obronie polskiej ziemi i lasów.

Obecnie mamy do czynienia 
z bezprawną wyprzedażą polskiej 
ziemi cudzoziemcom oraz nałoże-
niem daniny na Lasy Państwowe, co 
doprowadzi do nadmiernej eksplo-
atacji lasów i do ich prywatyzacji 
oraz wyprzedaży zasobów leśnych.

Znaczenie ziemi, jako kapitału 

sięga czasów rzymskich, kiedy to 
sprecyzowano zasadę prawa cywi-
listycznego „superfi cies solo cedit”, 
co oznacza, że właściciel ziemi jest 
właścicielem wszystkiego, co na tej 
ziemi jest posadowione. Z zasady 
tej można wyprowadzić wszystkie 
tytuły prawne do nieruchomości, 
jak również ekonomiczne argumen-
ty związane z lokalizacją wszelkiej 
działalności gospodarczej o charak-
terze rolniczym i pozarolniczym, 
jak np. gospodarka leśna, łowiecka, 
drzewna, przetwórcza, agrotury-
styczna i wypoczynkowa.

W dniu 1 maja 2016 r. mija 12-to 
letni okres ochronny na zakup pol-
skiej ziemi przez cudzoziemców za-
pisany w załączniku nr 12 Traktatu 
akcesyjnego Unii Europejskiej. Po 
tej dacie polska ziemia, będzie mo-

gła być kupowana przez cudzoziem-
ców, bez żadnych ograniczeń.

Uczestnicy pikiet, protestów do-
magają się od najwyższych władz 
RP niezwłocznego wprowadze-
nia ustawodawstwa zakazującego 
sprzedaży polskiej ziemi obcokra-
jowcom oraz usunięcia nieprawi-
dłowości w obrocie ziemią poprzez 
wyeliminowanie zjawiska korup-
cyjnych zakupów ziemi rolniczej, 
przez podstawiane osoby, na rzecz 
podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym.

Polska ziemia, lasy oraz bogactwa 
naturalne są naszym kapitałem na-
rodowym i państwowym, są gwa-
rancją niezależności gospodarczej 
Polski i suwerenności politycznej.

Leszek Murzyn
Członek Ogólnopolskiego

 Komitetu Protestacyjnego 
w Obronie Polskiej Ziemi
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Bogdan Grzenkowicz
przewodniczący Klubu Gazety Polskiej

w Kobyłce
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

REKLAMA

REKLAMA

Testament InkiTestament Inki
Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Niezłomnych 1 marca 2014 r. po Uroczystości 
złożenia wiązanek na Pl. 15 sierpnia odbyła się re-
konstrukcja historyczna pt. „Inka” poświęcona Da-
nusi Siedzikównie, niespełna 18 letniej dziewczynie 
skazanej na karę śmierci przez rozstrzelanie.

W 1945 r. wstąpiła w szeregi 5 Brygady 
Wileńskiej, gdzie służyła jako łączniczka 
i sanitariuszka, biorąca udział w akcjach 
przeciwko NKWD i UB. Nigdy nie wal-
czyła z bronią w ręku. Podczas wielu 
akcji udzielała pomocy sanitarnej nie 
tylko rannym partyzantom, ale również 
rannym milicjantom. Wychowywana 
w patriotycznej rodzinie, Mama została 
aresztowana za współpracę z polskim 
podziemiem, zamordowana przez Ge-
stapo. Podczas rekonstrukcji w Kobyłce 
Inka wypowiedziała bardzo ważne sło-
wa:

„... tylu ludzi mogło zginąć,
lepiej że ja jedna zginę.
Powiedz mojej Babci, że
zachowałam się jak trzeba”
W Kobyłce po raz pierwszy obcho-

dzony był Dzień Pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych. Od wielu miesięcy pro-
wadziłem rozmowy z wieloma osobami, 
organizacjami. Spotkałem się ze zdecy-
dowaną aprobatą pomysłu, bardzo wiele 
osób czynnie włączyła się w realizację 
projektu. Podczas jednej z setek rozmów 
usłyszałem jednak słowa :

„... nie czuję, aby potrzebna była re-
konstrukcja w Kobyłce...”

Gabriela Rawoit uczennica VI klasy 
Szkoły Średniej im. Św. Kazimierza 
w Miednikach (Wileńszczyzna) biorąca 
udział w I Konkursie Wiedzy Historycz-
nej o Żołnierzach Wyklętych napisała 
pracę właśnie o Ince. Dzięki konkursowi 
otworzyła sobie drzwi w inny świat. 

„...Jako dziecku trudno mi jest zrozu-
mieć wiele rzeczy, a zwłaszcza politykę, 
prowadzone manipulacje, fałszywe da-
wane świadectwa, co stawały się po-
wodem kary i mordowaniem patriotów. 
Utrudnia to zrozumieć i odebrać tragicz-
ne losy Żołnierzy Wyklętych. Pierwszym 
krokiem wprowadzającym mnie w dzieje 
antykomunistyczne była historia Danuty 
Siedzikówny (ps. Inka)...”

W swojej pracy Gabrysia porównała 
losy dwóch młodych dziewcząt Danu-
ty Siedzikówny i Joanny d’Arc, bardzo 
młodych bohaterek, które biorą na swo-
je barki dużą odpowiedzialność. Joanna 
walczy z bronią w ręku, Danuta czynem 
i słowem. Inka była silna duchem, wierna 
przysiędze, niezłomna.

„...Zarówno Joanna d’Arc i Danuta 
Siedzikówna- młode bohaterki- za swoją 
postawę obywatelską, niesioną prawdę 
i wierność do Ojczyzny zostały skazane 
na śmierć i bezczelnie zamordowane! 
Za dobro, wyzwolenie i osobistą odwagę 
zostały wyklęte i zdradzone przez swój 
naród...”

Kiedy trwały intensywne i szczegóło-
we przygotowania do obchodów 1 marca 
byłem przekonany, że w Kobyłce musi 

być rekonstrukcja poświęcona Ince. Taki 
był plan od zeszłego roku. Andrzej Mi-
chalik ze Stowarzyszenia Miłośników 
Kawalerii 1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich z wielką radością wprowadził temat 
Inki do realizacji rekonstrukcji.

„...Powiedz mojej Babci, że
zachowałam się jak trzeba”

Słowa te są testamentem dla współcze-
snego społeczeństwa. Czy My potrafi my 
„Zachować się jak trzeba”? Czy potrafi -
my oddawać Hołd Bohaterom Polskiego 
Państwa Podziemnego? Czy potrafi my 
edukować młode pokolenie ucząc naszej 
historii?

Człowiek bez przerwy musi w życiu wy-
bierać/Czy ma uschnąć, czy też ze źródła 
żywej wody pić,/Bo jeśli nie warto dla 
czegoś umierać,/To nie warto dla tego 
żyć

Gdyby w naszej historii nie było ks. 
Ignacego Skorupki, Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920 r., Bohaterów Pod-
ziemnego Państwa Polskiego, gen. Au-
gusta Emila Fieldorfa „Nil”, rotmistrza 
Witolda Pileckiego, mjr. Edwarda Szen-
dzielarza  „Łupaszko”, Danuty Siedzi-
kówny „Inki” i wielu innych Bohaterów, 
to dziś zamiast biało-czerwonej fl agi, 
polskiego hymnu, języka polskiego na 
naszych ziemiach zamieszkiwaliby nasi 
najeźdźcy. 

Dziś mamy obowiązek wobec zapo-
mnianych, wymazywanych z pamięci, 
niezłomnych Bohaterach. Musimy ZA-
CHOWAĆ SIĘ JAK TRZEBA, tylko 
tyle i aż tyle! Często słyszymy w TV, na-
wet z ust polityków, tzw. „autorytetów”, 
że patriotyzm to faszyzm. 11 listopada 
w Święto Niepodległości Polacy w War-
szawie byli bici tylko dlatego, że tego 
dnia byli z biało-czerwoną fl agą. Czy 
wtedy protestowaliśmy...?

BÓG HONOR OJCZYZNA
Może warto zastanowić się, dlaczego 

Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna byli 
gotowi umrzeć niż przyznać rację kłam-
cy.

Hasło BÓG HONOR OJCZYZNA jest 
wyznacznikiem tożsamości Polaków, to 
hasło odróżnia Nasz Naród od innych. 
Próba odcinania się od któregokolwiek 
z elementów tego hasła niszczy polskość 
w samych podstawach, w korzeniach, 
w tradycji tysiącletniego państwa. Trzy-
manie się tego hasła pozwala na prze-
trwanie narodu polskiego.

Czy w polskich szkołach młodych oby-
wateli uczy się o Witoldzie Pileckim? 
Czy jest zakazany?

Czy jest Bohaterem, czy też nie? Jedy-
ny ochotnik do obozu koncentracyjne-

go KL Auschwitz nie znajduje miejsca 
w edukacji, dlaczego?

„... Bo Oświęcim to była igrasz-
ka...” Jak wielu Polaków wie, kto 
wypowiedział te słowa, jak wielu 
z Nas zna biografi ę autora tych słów?

Polacy z Wileńszczyzny
Na uroczystości do Kobyłki przyje-

chali Polacy z Wileńszczyzny(Miedni-
ki).Wyjazd ten był tak dla Nich ważny, 
że przyjechały ważne osobistości, w tym 
Starosta gminy Miedniki Renata Bogda-
nowicz, Prezes Koła Związku Polakó-
w(ZPL) na Litwie w Miednikach Lech 
Leonowicz, członkowie Wspólnoty, 
członkowie ZPL, nauczyciele, promo-
torzy prac uczniów, pracownicy gminy, 
uczniowie.

Dziś wiem, dlaczego tak ważny był 
udział uczniów z Wileńszczyzny w Kon-
kursie. Co znaczy patriotyzm, co znaczy 
historia, co znaczą wartości, co jest fun-
damentem polskości, najlepiej zrozu-
mieć jest od Polaków z Wileńszczyzny.

Wileńszczyzna 
– Tam bije serce, 
tam płynie szlachetna 
polska krew

Od Nich musimy czerpać energię, tam 
czuć tradycję, patriotyczne wychowanie, 
dumę z języka polskiego, polską kulturę.

Przyjazd Polaków z Miednik pozwo-
lił mi na poznanie wspaniałych nowych 
mieszkańców naszego miasta, którzy 
czynnie włączyli się w pomoc w orga-
nizację pobytu Gości jak i same uroczy-
stości.

Możliwość zamieszkania, spędzenia 
wspólnego czasu w naszych domach 
było bardzo ważnym elementem integra-
cji. Dzięki życzliwości i otwartości serc 
mogliśmy przyjąć dwa razy tylu Gości.

To nie jest przypadek, że szkoła 
z Miednik wzięła udział w naszym kon-
kursie, nie przypadkowy był termin 
rozdania nagród. Kulminacją przyjazdu 
Polaków z Wileńszczyzny były nasze 
wspólne obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Niezłomnych nie tylko 
w Kobyłce, ale również w Ostrówku jak 
i Warszawie. Przyjechali do Kobyłki ze 
Sztandarem Wileńskiego Oddziału Re-
jonowego Związku Polaków na Litwie. 
Złożone wieńce, zapalone znicze są Ich 
świadectwem, że doskonale rozumieją 
testament Inki jaki My współcześni Po-
lacy musimy wypełnić. 

Nasze dzieci muszą wiedzieć, 
że Wileńszczyzna i Wilno były kie-
dyś polskie, muszą wiedzieć, że wciąż 
mieszkają tam Polacy. Ich ojcowie zna-
leźli się poza granicami państwa polskie-
go wbrew swojej woli.

Wracając do słów „... nie czuję, aby po-
trzebna była rekonstrukcja w Kobyłce” 
to na poparcie słuszności naszej inicja-
tywy najlepszym dowodem jest przyjazd 
tak licznej grupy Polaków z Wileńszczy-
zny, duże zaangażowanie szlachetnych 
mieszkańców Kobyłki, włączenie się 
wielu organizacji.
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183. rocznica śmierci 183. rocznica śmierci 
gen. Franciszka Żymirskiegogen. Franciszka Żymirskiego

23 lutego 2014r.Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobie-
skiego w Woli Rasztowskiej wziął udział w uroczystościach związanych ze 183 
rocznicą śmierci gen. dyw. Franciszka Żymirskiego w Klembowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. w intencji śp. Generała. Na-
stępnie, zaroszeni goście złożyli 
wieńce pod tablicą pamiątkową. Za-
kończenie uroczystości uwieńczył 
koncert pieśni patriotycznych z cza-
sów Insurekcji Kościuszkowskiej. 
W uroczystej Mszy Świętej uczest-
niczyli specjalni goście min. Mini-
ster Kancelarii Prezydenta RP pan 
Jacek Michałowski potomek gen. 
F. Żymirskiego, poseł  Krzysztof 
Oksiuta, burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin Powiatu Wołomiń-
skiego na czele ze starostą Piotrem 
Uścińskim i wójtem Kazimierzem 
Rakowskim. Kwiaty pod tablicą 
upamietniającą śp. Generała Żymir-
skiego złożył w towarzystwie rad-
nego Tomasza Czarnogórskiego pan 
Stanisław Jachacy kronikarz Ziemi 
Klembowskiej na którego ziemi 
mieścił się dwór rodziny Żymir-
skich. Stryj Stanisława Jachacego, 
Czesław Jachacy autor wspomnień 
o gen. Franciszku Żymirskim rów-
nież zajmował się gromadzeniem 
pamiątek i materiałów dotyczą-
cych rodziny generała. Z okresem 
nastania niepodległości po 1989 r. 
pan Czesław Jachacy uczestniczył 
w przygotowaniach kolejnych 
rocznic Powstania Listopadowego 
i śmierci gen. Franciszka Żymirskie-
go. W roku 1994 napisał pierwsze 
wspomnienia w lokalnej prasie o śp. 
Generale w Łączniku Mazowieckim 
nr 1. Wspomnienia te zamieszcza-
my w tym wydaniu gazety PATRIA. 
Ze słów pana Stanisława „Mój stryj 
Czesław Jachacy był świadkiem 
i uczestnikiem uroczystości 100-let-
nej rocznicy śmierci gen. Fr. Ży-
mirskiego w Klembowie. Około 
roku 1992 zwrócił się z prośbą 
do proboszcza Ks. J. Góreckiego 
o przywrócenie Mszy Św. za fun-
datora kościoła. Rozmowa odbyła 
się w kancelarii parafi alnej. – Mój 
ojciec Jan Jachacy był świadkiem 

i uczestnikiem pogrzebu Wł. Ży-
mirskiego wnuka generała w Klem-
bowie”. Jak mówi pan Stanisław 
Jachacy – stryj Czesław miał wów-
czas 76 lat a zmarł 12 czerwca 1994 
roku.

Czesław Jachacy 
tak pisał o generale

Generał Franciszek Żymirski 
urodził się w Krakowie 5.X.1779 
roku. Bohaterski obrońca Olszyuki 
Grochowskiej, wybitny żołnierz 
i dowódca, w wieku 15 lal rozpo-
czął służby w wojsku. W karierze 
wojskowej piął się po wszystkich 
szczeblach, aż do osiągnięcia szli-
fów generalskich. Bierze udział 
w insurekcji kościuszkowskiej. Na-
stępnie wstępuje do legionów Hen-
ryka Dąbrowskiego. Przydzielony 
jesl do wojsku francuskiego. Prze-
chodzi następnie do wojska Księ-
stwa Warszawskiego. Brał udział 
w bitwach pod Warną, Mantuą, 
Ferrarą, San Domingo, Donanwenh 
i Ulm. Na Pogórzu Dynarskim, na 
wybrzeżu Adriatyku i Kotar. Ko-
mendant twierdzy częstochowskiej 
i ostatni obrońca twierdzy Zamość. 
Za męstwo otrzymuje Krzyż Vir-
tuti Militari i Legie Honorowy. 
W roku 1815 wstępuje do wojska 

Królestwa Polskiego. Jego zdolno-
ści i osiągnięcia jako dowódcy ni-
gdy przez historyków nie były kwe-
stionowane. Był wielkim patriotą, 
człowiekiem uczciwym, skromnym. 
Mimo to był jakby pomijany, jakby 
zapomniany. General Franciszek 
Żymirski byi żołnierzem zdyscy-
plinowanym, oceniającym realnie 
sytuację w wojsku, znającym jego 
możliwości. Dlatego też w ostatnich 
dniach przed podjęciem decyzji 
o wybuchu powstania listopadowe-
go Żymirski nie był za jego wywo-
łaniem. Ale z chwilą gdy powstanie 
wybuchio, włączył się całkowicie 
w wir walk i walczył dzielnie. Od-
niósł wiele zwycięstw, aż do boha-
terskiej śmierci w obronie Olszyn-
ki Grochowskiej w dniu 25 lutego 
1831 roku. Posiawa generała przed 
wybuchem powstania posłużyła 
jego przeciwnikom do niewybred-
nych ataków na niego. Powodowa-
ni byli osobistymi uprzedzeniami 
i zawiścią, gdyż przewyższał ich 
poziomem i znajomością sztuki 
wojennej. Zazdrościli mu osiągnięć 
i zwycięstw. Żeby obniżyć jego au-
torytet i pozycje w społeczeństwie, 
rozpowszechniali pogłoski jakoby 
Żymirski sprzedał Polskę carowi, 
a ponieważ car oszukał go, Żymir-
ski wydał carowi wojnę. Była to 
wierutna bzdura, ale oszczerstwo 
to wywoływało szkodliwą dla Ży-
mirskiego atmosferę. Pogłoski takie 
krążyły i w naszej okolicy, cho-
ciaż ludność nie dawała im wiary. 
W Klembowie i okolicy Żymir-
ski był mile wspominany przede 
wszystkim jako fundator kościoła 
i dobry gospodarz w dobrach klem-
bowskich, które nabył w 1822 roku

Dlatego też obchody setnej rocz-
nicy śmierci generała Żymirskiego, 
które odbyły się w dniu 25 lutego 
1931 roku w Klembowie wywo-
łały zrozumiałe zainteresowanie 

ludności Kleinbowa i całej parafi i, 
która licznie przybyła na uroczy-
stości. Udział wzięła też młodzież 
szkolna ze wszystkich szkół parafi i, 
a także delegacja Wojska Polskie-
go z dowódcą Okręgu I genera-
łem Czesławem Jarnuszkiewiczem 
(zmarł w roku 1993 w Londynie, 
w wieku 101 lat). W szkole po-
wszechnej odbyła się akademia, 
na której Józef Konrad Targow-
ski wygłosił odczyt p.t. „O życiu 
i czynach generała Zymirskiego”. 
Następnie w kościele odprawione 
zostało nabożeństwo z katafalkiem. 
Przed katafalkiem ustawiony był 
portret generała, który stale wisiał 
nad tablicą z epitafi um generała (po 
wojnie portret został przeniesiony 
do’zakrystii, a następnie na pleba-
nię). W czasie nabożeństwa prze-
mawiał do zgromadzonych ofi cer 
WP Podczas uroczystości przygry-
wała orkiestra 36 Pułku Piechoty 
z Warszawy. Mnie najbardziej impo-
nowała orkiestra. Marsowy wygląd 
żołnierzy w hełmach przywodził mi 
na pamięć rycerzy z powieści histo-
rycznych. W trzy lata po śmierci ge-
nerała, w 1834 roku, małżonka wraz 
z dziećmi ufundowała epitafi um 
w kościele klembowskim, poświe-
cone pamięci generała Franciszka 
Zymirskiego. W tym też czasie, 
jak głosi tradycja rodzinna, ekshu-
mowano zwłoki generała z kryp-
ty w kościele Księży Kapucynów 
w Warszawie do podziemia kościoła 
w Klembowie. Ja przed wojną sły-
szałem od starszych ludzi inną wer-
sję, według której rodzina przekupi-
ła strażników i zwłoki potajemnie 
przewiezione zostały nocą do Paska, 
gdzie czekała spora grupa parafi an 

i trumna ze zwłokami przeniesiona 
została na ramionach do kościoła 
w Klembowie. Życzeniem Zymir-
skiego było, żeby dwa tysiące zło-
tych legować, na czystą hipotekę 
dla kościoła klembowskiego, od 
których procent ma służyć na na-
bożeństwo corocznie w rocznicę 
śmierci za duszę generała. Do roku 
1848 msze za duszę generała orga-
nizowane były kolejno w Klembo-
wie i Zelechowie. Później nastąpi-
ła przerwa. Ostatnio, od kilku lat, 
w Klembowie jest ponownie odpra-
wiana msza w dniu śmierci generała 
25 lutego.

Ja byłem bardzo uradowany tak 
wspaniałą uroczystością. W domu 
naszym często wspominane było 
nazwisko generała. Urodziłem się 
w dworku, który należał do gene-
rała Żymirskiego za jego życia, 
a który pradziadek mój, Zygmunt 
Jachacy, nabył wraz z folwarkiem 
od rodziny generała. Dlatego też 
starałem się wyszukiwać w litera-
turze wszelkich publikacji o życiu 
i działalności generała. Nie po-
święcano mu wiele miejsca. Nawet 
w encyklopediach zamieszczano 
tylko krótkie wzmianki. Ostatnio 
zainteresowanie historyczną po-
stacią generała znacznie wzrosło. 
W roku 1986 w Warszawie powstał 
Komitet Społeczny Budowy Pomni-
ka Nagrobnego Generała Francisz-
ka Żymirskiego. W wyniku jego 
działalności zbudowano pomnik 
w pobliżu kościoła św. Wacława na 
Grochowie, przy ui. Korkowej. Od-
słonięcie i poświęcenie pomnika na-
stąpiło 7 grudnia 1987 roku w 157. 
rocznicę powstania listopadowego.

opr. red.

foto: Iwona Tarczyńska   Spotkanie z biografem płk. Markiem Tarczyńskim.

Uczestnicy kolejnej uroczystości rocznicowej. Krusze – teren byłego dworu. W  1868 r. Józef Żymirski wraz z rodziną opuścił to miejsce.

Stanisław Jachacy
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Urlop na żądanie

Zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy 
Pracodawca jest obowiązany udzielić 
na żądanie pracownika i w terminie 
przez niego wskazanym nie więcej niż 
4 dni urlopu w każdym roku kalenda-
rzowym. Pracownik zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu.
Powyższy przepis wprowadza szcze-
gólny tryb udzielania pracownikowi 
czterech dni urlopu wypoczynkowego 
w każdym roku kalendarzowym, w ter-
minie przez niego wskazanym.
Urlopu na żądanie nie obejmuje się pla-
nem urlopów (art. 163 § 1 k. p.) oraz 
nie dotyczy go zasada, że urlopu niewy-
korzystanego należy udzielić najpóźniej 
do 30 września następnego roku kalen-
darzowego (art. 168 k. p.). Z jego istoty 
wynika możliwość wykorzystania każ-
dego z czterech dni oddzielnie.
Ustanowienie obowiązku pracodawcy 
udzielenia pracownikowi na jego żąda-
nie części urlopu wypoczynkowego ma 
na celu uwzględnienie nadzwyczajnych 
sytuacji, które powodują, że pracownik 
w danym terminie nie może świadczyć 
pracy. Z uwagi na to, że ustawodawca 
nie określił obowiązku uzasadniania 

przez pracownika jego żądania udziele-
nia mu urlopu w trybie art. 1672, pra-
codawca nie ma jakiegokolwiek instru-
mentu, który umożliwiałby weryfi kację 
celu, na który jest wykorzystywany 
urlop na żądanie. W praktyce urlop na 
żądanie pracownika będzie udzielany 
zarówno wówczas, gdy wskutek prze-
męczenia będzie on potrzebował krót-
kiego wypoczynku, jak i wówczas, gdy 
nie będzie on chciał skorzystać z krót-
kiego zwolnienia lekarskiego w związ-
ku z chorobą, a także w celu załatwienia 
spraw osobistych lub rodzinnych.
Z wyroku  Sądu Najwyższego z 28 
października 2009 r. (II PK 123/2009), 
można wyciągnąć wniosek, że pracow-
nik nie może rozpocząć urlopu „na żą-
danie” dopóty, dopóki pracodawca nie 
wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu 
takiego urlopu. Wyraźne sprecyzowanie 
takich reguł korzystania z urlopu „na 
żądanie”, uprawnia do stwierdzenia, iż 
mogą zdarzyć się sytuacje, w których 
pracodawca może odmówić uwzględ-
nienia wniosku żądania pracownika, 
bowiem wymóg ustawowy udzielenia 
urlopu przez pracodawcę byłby zbędny, 
gdyby czynność pracodawcy w każdym 
przypadku miała sprowadzać się wy-
łącznie do akceptacji wniosku pracow-
nika. Obowiązek udzielenia urlopu „na 
żądanie” nie jest więc bezwzględny, 
a pracodawca może odmówić żądaniu 
pracownika ze względu na szczególne 
okoliczności, które powodują, że jego 
zasługujący na ochronę wyjątkowy in-
teres wymaga obecności pracownika 
w pracy.
Źródło:
1. Ustawa Kodeks pracy ( Dz. U. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.)
2. www.lexisnexis.pl

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa, 
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy 

Straż Miejska Straż Miejska 
do poprawkido poprawki
Od jakiegoś czasu w naszym powiecie toczy się dys-
kusja o przydatności Straży Miejskiej oraz jej kształ-
cie. W Zielonce została zlikwidowana, a w Ząbkach 
odbyło się referendum w tej sprawie. Wołomińska 
Straż Miejska w obecnej formie również budzi pewne 
wątpliwości wśród mieszkańców. Jakie środki powin-
niśmy podjąć aby tę sytuację zmienić?Szymon Krzyżanowski

sz.krzyzanowski@gmail.com

Zacznijmy od Zielonki. Decyzja, 
która tam zapadła jest całkowicie 
niezrozumiała. Zielonkowscy straż-
nicy byli świetnie wyszkoleni i sta-
nowili prawdopodobnie najlepszą 
tego typu jednostkę w powiecie - do-
brze ocenianą przez lokalną społecz-
ność, dlatego byłem dość mocno za-
skoczony szukaniem oszczędności 
kosztem Straży. Gdybyśmy w Woło-
minie mieli podobnych fachowców, 
robilibyśmy wszystko aby zatrzy-
mać ich w naszym mieście.

Z kolei referendum, które odbyło 
się w Ząbkach nie przyniosło rezul-
tatu. Straż zostaje. Mieszkańcy nie 
idąc na głosowanie, wyrazili swoją 
dezaprobatę dla tej akcji zorgani-
zowanej przez kilku samorządow-
ców. Nie można jednak lekceważyć 
głosów oddanych za odwołaniem 
Straży. Przykłady Ząbek i Zielonki 
pokazują, że obecność Straży Miej-
skiej może budzić pytania i obiek-
cje. Z resztą pojawiały się one także 
podczas powoływania tej jednostki 
w Wołominie. 

Jak wygląda ta kwestia w na-
szym mieście? Przede wszystkim, 
nie słyszymy zdecydowanych gło-
sów mówiących o likwidacji SM. 
Prawdopodobnie samorządowcy 
nie wsłuchują się zbytnio w opinie 

mieszkańców, które są dość mocno 
krytyczne. Swoją drogą, nie wiem 
czy takie działania jak te podjęte 
w Zielonce, byłby dla nas najlep-
sze. Raczej jestem zdania, że na-
sza Straż Miejska powinna zmienić 
formę funkcjonowania. Póki co, 
dominującym aspektem jej działal-
ności jest wlepianie mandatów za 
złe parkowanie, także w miejscach 
w których miasto nie zapewnia par-
kingów, a takich miejsc jest bardzo 
wiele. Chciałbym raczej zobaczyć 
strażników na ulicach, pracujących 
dla ludzi a nie wbrew mieszkańcom.

Patrząc na działania naszej straży, 
zastanawiam się czy została ona po-
wołana po to aby działać na rzecz 
mieszkańców, czy raczej jej celem 
jest zasilanie miejskiego budżetu 
naszym kosztem. Przykłady widać 
przynajmniej dwa razy w tygodniu, 
w okolicach miejskiego targowiska. 
Miasto zrobiło zadaszenie terenu, 
ale zapomniało o budowie choćby 
jednego parkingu. Co najbardziej 
zaskakujące, kolejne władze Woło-
mina najwidoczniej nie widzą takiej 
potrzeby. Dużo łatwiej jest postawić 
kilka znaków zakazu parkowania 
i wysłać strażników miejskich na 
patrol, aby zebrali plon w postaci 
mandatów opłaconych z naszych 
portfeli. Jest to nagminna praktyka  

w dni targowe, wymierzona bez-
pośrednio w mieszkańców, którzy 
licznie przyjeżdżają tam na zakupy. 
Panowie rządzący, albo budujemy 
parking (co jest absolutną koniecz-
nością), albo likwidujemy zakaz po-
stoju w dni targowe.  

Podobną scenkę widziałem przed 
targowiskiem podczas Dnia Kobiet. 
Dwójka strażników, likwidowała 
stoisko z kwiatami znajdujące się 
przed ogrodzeniem rynku. Stoisko 
nie blokowało przejścia ani w żaden 
sposób nie utrudniało poruszania 
się. Taka działalność Straży Miej-
skiej to zwykła nadgorliwość, któ-
ra działa na szkodę mieszkańców. 
Chciałbym zobaczyć wołomińską 
SM czuwającą nad tym, aby w na-
szej okolicy był spokój i porządek. 
Niestety, w obecnej formie zamiast 
troski o mieszkańca, widzę troskę 
o budżet miasta.
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