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Kazimierz Andrzej Zych

70. Rocznica zdobycia Monte Cassino70. Rocznica zdobycia Monte Cassino
18 maja 1944 roku polscy żołnierze II Korpusu, pod dowództwem generała Władysława Andersa, zatknęli 
polską fl agę na wzgórzu Monte Cassino, uznawanego przez ówczesnych strategów wojskowych za obiekt nie 
do zdobycia.

Bitwa o Monte Cassino (zwana także 
bitwą o Rzym) – w rzeczywistości czte-
ry bitwy stoczone przez wojska alianc-
kie z Niemcami, które miały miejsce 
w 1944 roku w rejonie klasztoru na 
Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest 
za jedną z najbardziej zaciętych (obok 
walk pod Stalingradem, na Łuku Kur-
skim, lądowania w Normandii i Powsta-
nia Warszawskiego) w czasie II wojny 
światowej. Brytyjski historyk Matthew 
Parker napisał: Bitwa o Cassino – naj-
większa lądowa bitwa w Europie – była 
najcięższą i najkrwawszą z walk za-
chodnich aliantów z niemieckim Wehr-
machtem na wszystkich frontach drugiej 
wojny światowej. Po stronie niemieckiej 
wielu porównywało ją niepochlebnie ze 
Stalingradem.

Po udanych lądowaniach aliantów 
w Kalabrii, Tarencie i Salerno na począt-
ku września 1943 roku, i po kapitulacji 
Włoch w tym samym miesiącu, siły nie-
mieckie zaczęły się powoli wycofywać 
w kierunku północnym. Sprawnie do-
wodzone wojska niemieckie, opierając 
się na dwóch improwizowanych liniach 
obrony, prowadziły działania opóźnia-
jące ofensywę aliancką, przygotowując 
w tym czasie Linię Gustawa – silnie 
ufortyfi kowany i trudny do zdobycia 
pas umocnień obronnych przebiegający 
w najwęższym miejscu Półwyspu Ape-
nińskiego. Feldmarszałek Luftwaffe 
Albert Kesselring, któremu 6 listopa-
da 1943 roku powierzono dowodzenie 
wszystkimi siłami niemieckimi we Wło-
szech, obiecał Hitlerowi utrzymanie tej 
linii przez przynajmniej sześć miesięcy.

Generał Władysław Anders, dowo-
dzący 2. Korpusem Polskim, gdy tylko 
dowiedział się o planowanym natarciu, 
przystał na propozycję udziału Polaków, 
nie pytając o zgodę przełożonych. Do-
skonale zdawał sobie sprawę z sytuacji 
na Monte Cassino, zaciętości niemiec-
kiego oporu oraz strat, jakie niechybnie 
nastąpią. Jak sam wspominał w biografi i 
„Bez ostatniego rozdziału”: 

„Zdawałem sobie jednak sprawę, że 
Korpus i na innym odcinku miałby duże 
straty. Natomiast wykonanie tego zada-
nia ze względu na rozgłos, jaki Monte 
Cassino zyskało wówczas w świecie, 
mogło mieć duże znaczenie dla sprawy 
polskiej. Byłoby najlepszą odpowiedzią 
na propagandę sowiecką, która twierdzi-
ła, że Polacy nie chcą się bić z Niem-
cami. Podtrzymywałoby na duchu opór 
walczącego Kraju. Przyniosłoby dużą 
chwałę orężowi polskiemu. Oceniałem 
ryzyko podjęcia tej walki, nieuniknione 

straty oraz moją pełną odpowiedzial-
ność w razie niepowodzenia”. 11 maja 
odczytano żołnierzom 2 Korpusu rozkaz 
dowódcy:

„Żołnierze!
Kochani moi Bracia i Dzieci. Nade-

szła chwila bitwy. Długo czekaliśmy 
na tę chwilę odwetu i zemsty nad od-
wiecznym naszym wrogiem. Obok nas 
walczyć będą dywizje brytyjskie, ame-
rykańskie, kanadyjskie, nowozelandz-
kie, walczyć będą Francuzi, Włosi oraz 
dywizje hinduskie. Zadanie, które nam 
przypadło, rozsławi na cały świat imię 
żołnierza polskiego. W chwilach tych 
będą z nami myśli i serca całego Na-
rodu, podtrzymywać nas będą duchy 
poległych naszych towarzyszy broni. 
Niech lew mieszka w Waszym sercu.
Żołnierze – za bandycką napaść 

Niemców na Polskę, za rozbiór Polski 
wraz z bolszewikami, za tysiące zruj-
nowanych miast i wsi, za morderstwa 
i katowanie setek tysięcy naszych sióstr 
i braci, za miliony wywiezionych Pola-
ków jako niewolników do Niemiec, za 
niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze 
cierpienia i tułaczkę – z wiarą w spra-
wiedliwość Opatrzności Boskiej idzie-
my naprzód ze świętym hasłem w ser-
cach naszych Bóg, Honor i Ojczyzna.” 
– Generał dywizji Władysław Anders.

Kompanie spadochroniarzy 
kontratakowały wzgórze 

„593” sześć razy
Atak na niemieckie linie obrony roz-

począł się 11 maja 1944 r. o godzinie 
23.00 silnym ostrzałem artyleryjskim. 
Zaskoczenie było na tyle kompletne, 
że odpowiadający za obronę na Linii 
Gustawa gen. Fridolin von Senger und 
Etterlin, był wtedy na urlopie. Po go-
dzinnej kanonadzie z 1060 dział ruszy-
ło polskie natarcie na Monte Cassino. 
W walkach z doborowymi jednostkami 
Wehrmachtu: 1. Dywizją Spadochro-
nową i 5. Dywizją Górską, brały udział 
wszystkie oddziały 2 Korpusu: 3. Dy-
wizja Strzelców Karpackich gen. bryg. 
Bronisława Ducha, 5. Kresowa Dywizja 
Piechoty gen. bryg. Nikodema Sulika 
oraz 2. Samodzielna Brygada Pancerna 
gen. bryg. Bronisława Rakowskiego. 
Wsparcie zapewniała im Armijna Grupa 
Artylerii płk. Ludwika Ząbkowskiego, 
a także brytyjscy saperzy. 

Polacy mogli liczyć także na pomoc 
Wojtka, zaadoptowanego i wychowa-
nego przez żołnierzy Korpusu... niedź-
wiedzia. Dzielnie pomagał on podczas 
ataku, nosząc żołnierzom skrzynie 
z nabojami.

Polskie natarcie skoncentrowane 
w ataku na bardzo ważne wzgórza „593” 
i „569”, na które nacierał 2. batalion 
ppłk. Brzoski z 3 DSK. Na farmę Massa 

Albaneta próbował dostać się natomiast 
1. bat. ppłk. Raczkowskiego. Polakom 
początkowo udało się zając wzgórze 
„593”, naciskiem zaciekle kontrataku-
jących Niemców polscy żołnierze stop-
niowo wycofywali się z zajmowanych 
pozycji. 

Dramatycznie rosły straty, tak w sprzę-
cie, jak i ludziach. Zaprawione w bojach 
pod Stalingradem kompanie spadochro-
niarzy kontratakowały wzgórze „593” 
sześć razy. Do południa 12 maja 1944 
r. polskie pozycje utrzymywało tylko 17 
żołnierzy dowodzonych przez jednego 
ofi cera. Łącznie straty 3 DSK, głównie 
z 1. i 2. batalionu, wyniosły tylko tego 
dnia ponad 700 ludzi.

Niemcy dziesiątkowali także polskie 
bataliony z 5. Brygady Wileńskiej płk. 
Kurka (wchodzącej w skład 5. KDP), 
które atakowały wzgórze „Widmo” 
oraz „San Angelo”. Polacy, praktycznie 
zupełnie rozbici w tzw. dolinie śmierci, 
pełnej pułapek minowych rozpadlinie, 
wycofali się. O godzinie 14.00 12 maja 
1944 r. gen. Anders dał rozkaz do od-
wrotu.

Treść korespondencji 
dziennikarza BBC, nadanej 

po zakończeniu bitwy:
Raz jeszcze Polacy zaatakowali 

Monte Cassino 16 maja. W trakcie po-
przedniego natarcia dowiedziano się od 
schwytanych Niemców o niskim morale 
obrońców. Zażarte kontrataki żołnierzy 
Wehrmachtu pozwoliły natomiast na 
zlokalizowanie najsilniejszych punk-
tów oporu. Mimo trwającego cztery dni 
ostrzału artyleryjskiego Niemcy dalej 
zaciekle się bronili. Straty polskie, po-
mimo dużych postępów w natarciu, były 
ogromne.

Przełom przyniósł 17 maja 1944 r., 
kiedy to oddziały Wolnych Francuzów 
przedarły się przez linie obrony na za-
chód od doliny Liri i zmusiły Niemców 
do odwrotu do fortyfi kacji na Linii Hi-
tlera. Droga na Rzym stała dla Aliantów 
praktycznie otworem. 

Walcząca prawie cały dzień niemiecka 
1. Dywizja Spadochronowa otrzymała 
w nocy z 17 na 18 maja rozkaz dowódcy 
naczelnego wojsk niemieckich we Wło-
szech feldmarszałka Alberta Kesselrin-
ga, nakazujący opuszczenie klasztoru 

i wycofanie się na tyły. W przeciwnym 
razie zostaliby otoczeni przez wojska 
alianckie.

Zdobycie klasztoru 
i Hejnał Mariacki

Nad ranem zauważono na ruinach 
klasztoru białą fl agę. Wysłano patrol 12 
Pułku Ułanów Podolskich pod dowódz-
twem ppor. Kazimierza Gurbiela, któ-
ry przechodząc bez strat pole minowe 
o wymiarach 300 × 100 metrów, wkro-
czył do ruin klasztoru, zajmując zupeł-
nie już opuszczone obiekty. Wziął do 
niewoli szesnastu rannych żołnierzy 
niemieckich pod opieką trzech sani-
tariuszy i zatknął na murach najpierw 
proporzec 12 Pułku Ułanów, uszyty na 
poczekaniu przez plut. Jana Donocika, 
a następnie polską fl agę.

Dopiero w kilka godzin później, na 
wyraźne polecenie gen. Andersa, obok 
polskiej fl agi została wywieszona fl aga 
brytyjska. 18 maja 1944 roku w samo 
południe na ruinach klasztoru Mon-
te Cassino polski żołnierz, plutonowy 
Emil Czech, odegrał Hejnał Mariacki, 
ogłaszając zwycięstwo polskich żołnie-
rzy.

Sukces 2 Korpusu Polskiego polegał 
na umożliwieniu jednostkom brytyj-
skiego XIII Korpusu wejścia w dolinę 
rzeki Liri bez obawy, że północne skrzy-
dło brytyjskie może zostać zaatakowane 
przez Niemców z rejonu masywu Monte 
Cassino.

19 maja wzgórza „575” i „San Ange-
lo” zostały oczyszczone przez polskie 
oddziały z wojsk nieprzyjaciela.

2 Korpus Polski zdobył też Piedimonte 
(grupa „Bob”[p]), a Passo Corno i Mon-
te Cairo opanowali ułani z 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich w dniach 21-25 
maja 1944 roku. Droga na Rzym została 
otwarta.

W ten sposób 2 Korpus Polski prze-
rwał w swoim pasie dwie linie obronne 

Niemców: „Linię Gustawa” i „Linię Hi-
tlera”.

19 maja około godz. 17 dywizje pol-
skie nawiązały łączność ogniową z 78 
Dywizją brytyjską w rejonie Santa Sco-
lastica. Po utracie masywu Monte Cassi-
no Niemcy odeszli z całej Linii Gustawa 
na Linię Hitlera. Dzięki temu oddziały 
8 Armii brytyjskiej uzyskały swobodę 
działania w dolinie rzeki Liri. Już 18 
maja XIII Korpus zbliżył się na odle-
głość 2,5 km do Piedimonte, górskiego 
zwornika Linii Hitlera. Położony bar-
dziej na zachód ważny węzeł niemiec-
kiej obrony Santa Oliva zdobył Francu-
ski Korpus Ekspedycyjny. Oddziały te 
prawie nie napotykały oporu. Następne-
go dnia XIII Korpus brytyjski podszedł 
do Linii Hitlera w rejonie Aquino.

Wybrałbym Was – Polaków
Wieczne Miasto Amerykanie zajęli 

4 czerwca, a więc w dwa tygodnie po 
bitwie. Pod Monte Cassino siły niemiec-
kie wiązały aliantów przez ponad cztery 
miesiące.

Gen. Harold Alexander, dowódca 15 
Grupy Armii, skierował do 2 Korpusu 
Polskiego rozkaz, w którym dziękował 
za zwycięstwo:

„Żołnierze 2. Polskiego Korpusu! Je-
żeliby mi dano do wyboru między któ-
rymikolwiek żołnierzami, których bym 
chciał mieć pod swoim dowództwem, 
wybrałbym Was – Polaków.” – Harold 
Alexander

Polskie walki o masyw Monte Cassino 
i Piedimonte trwały 13 dni i 20 godzin 
i były niezwykle krwawe. W natarciu 
zginęło 923 żołnierzy, 2931 zostało 
rannych, a za zaginionych uznano 345, 
z których 251 powróciło do oddziałów 
po zakończeniu walk. Ogólne straty 
wojska alianckich są dużo wyższe. Sza-
cuje się, że mogą one wynosić nawet sto 
tysięcy poległych. W bitwie zginęło tak-
że około 20 tys. żołnierzy Wehrmachtu..

Jednak już w czerwcu 2 Korpus Polski 
ponownie wkroczył do akcji, wyzwala-
jąc w lipcu 1944 roku Loreto i Ankonę. 
Wygrana bitwa o Ankonę, ważne miasto 
portowe, ułatwiła przełamanie niemiec-
kiego systemu umocnień o znaczeniu 
strategicznym tzw. Linii Gotów.

opr. K. A. Zych
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Obchody zakończenia II Wojny Światowej w PoświętnemObchody zakończenia II Wojny Światowej w Poświętnem
Obchody 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz ofi ar poniesionych przez społeczeństwo Gminy Poświętne.

W niedzielę 18 maja w Poświęt-
nem uroczystą Mszą Świętą spra-
wowaną przez ks. Proboszcza Zdzi-
sława Konkola w intencji Ojczyzny, 
lotników załogi samolotu „Kraś” 
i mieszkańców gminy poległych 
w czasie II wojny światowej rozpo-
częły się  obchody 69 rocznicy za-
kończenia II wojny światowej, ofi ar 
poniesionych przez społeczeństwo 
Gminy Poświętne. 

W uroczystościach, organizowa-
nych każdego roku z inicjatywy 
Wójta Jana Cymermana, uczest-
niczyła wojskowa Kompania Ho-
norowa wraz z żołnierzami Pocztu 
Sztandarowego, które wystawiła 
Pierwsza Brygada Pancerna im. Ta-
deusza Kościuszki z Wesołej oraz 

żołnierze Orkiestry Wojskowej 
z Siedlec. Pan Czesław Adamiuk 
– współtwórca idei budowy obeli-
sku – pomnika poległych lotników, 
Pan Wojciech Arciszewski – krew-
ny poległego lotnika – strzelca po-
kładowego samolotu PZL Karaś 
Antoniego Iwaniuka. Obecni byli 
także przedstawiciele samorządu 
gminnego i powiatowego, delegacje 
szkół gminnych, ochotnicze straże 
pożarne z terenu naszej Gminy oraz 
mieszkańcy Poświętnego. Po Mszy 
Św. zgromadzeni udali się na miej-
scowy cmentarz, gdzie przy mogile 
załogi „Karaś” kontynuowano uro-
czystość, zakończoną apelem pole-
głych i salwą honorową oraz złoże-
niem kwiatów na mogile lotników 

przez Ochotnicze Straże Pożarnej 
z terenu gminy, Pana Wojciecha 
Arciszewskiego, Wspólnotę Samo-
rządową Gminy Poświętne, Klub 
Radnych, a także w imieniu Miesz-
kańców Gminy Poświętne przez 
Wójta Jan Cymermana. 

W swoim wystąpieniu wójt Jan Cy-
merman przypomniał rolę polskiego 
lotnictwa, głównie rozpoznawczo-
bombowego. Spoczywająca w zbio-
rowej mogile na miejscowym cmen-
tarzu załoga samolotu PZL „Karaś” 
należała do tego rodzaju formacji 
lotniczych. 

Polskie lotnictwo bombowo-roz-
poznawcze było zaangażowane 
w zwalczanie kolumn pojazdów 
wroga, czyli wspieranie wojsk lą-

dowych. Głównym celem działań 
lotniczych było powstrzymanie ko-
lumn pancerno-motorowych na ich 
drogach marszu. 

Z przekazów o sposobach walki 
powietrznej wynika, że „Karaś”, 
będący jednym z wolniejszych 
polskich samolotów w momencie 
nawiązania walki z szybkimi ma-
szynami przeciwnika, przyjmował 
taktykę rozdzielania się i zniżania 
lotu do poziomu kilkunastu metrów 
nad ziemią, a następnie podejmował 
próbę ucieczki pomiędzy budynka-
mi, strzelając do przeciwnika tylko 
w wypadku konieczności, czyli naj-
częściej bezpośredniego ataku na 
własny samolot. 

Spoczywająca na cmentarzu 

w Poświętnem załoga stoczyła 
prawdopodobnie taką właśnie wal-
kę. Świadkowie tamtych zdarzeń 
opowiadali, że walka powietrzna 
została nawiązana nad Wołominem. 
„Karaś” został trafi ony przy pierw-
szym ataku dwóch przeciwników, 
trafi enie spowodowało zapalenie 
maszyny i nagłe zniżenie jej lotu. 
Podczas ucieczki załoga broniła się 
mocno krótkimi seriami strzelca po-
kładowego. Samolot spadł w rejonie 
Ręczaj, nie wiadomo, czy załoga 
poniosła śmierć w czasie walki, czy 
też lotnicy zginęli podczas przymu-
sowego lądowania na uszkodzonej 
maszynie. 

Ł.R.

Wójt gminy Jan Cymerman i ks. proboszcz na czele pochodu uroczystości.
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Gender i aborcja
– szatańskie rodzeństwo

Gender jest dziś już nieco lepiej rozumianym ter-
minem niż choćby rok wcześniej. Całe rzesze ludzi 
mniej więcej już rozumieją o co z grubsza w tym 
chodzi. Zupełnie odmiennym pozostaje fakt, czy ro-
zumieją zagrożenie lub podejmują przeciwdziałania. 
Gdyby określić defi nicję tej ideologii to powiedzieli-
byśmy, że to rozmycie i podważenie natury oraz jej 
praw a zastąpienie prawdy obiektywnej - propagan-
dą i kłamstwem na temat człowieka.

Wedle bowiem inżynierów spo-
łecznych płeć człowieka i jego naj-
głębsza istota, wynika z czynników 
kulturotwórczych nie zaś z biologii 
i natury. Nikt przy zdrowych zmy-
słach tego nie zaakceptuje, chyba że 
popłynie rzeka pieniędzy lub groźba 
i zastraszenie, wtedy bowiem czło-
wiek zachowuje się nieracjonalnie 
i gotowy jest głosić wszelkie głup-
stwa sam w to nie wierząc. Wiemy 
skądinąd  że jednak ludzie sprze-
dadzą siebie za pieniądze i głosić 
będą kłamstwa gdy im kto dobrze 
zapłaci, inni uwiedzeni autorytetem 
i powagą innych gotowi są służyć 
kłamstwu często dając się nabrać. 
Dziś jednak chciałbym skupić się na 
zbrodni dzieciobójstwa i wykazać 
jak ważna jest aborcja w drodze do 
nowego totalitarnego świata. Cechą 
każdego reżimu zniewalającego 
człowieka jest przymus zewnętrz-
ny, ale daleko bardziej skutecznym 
środkiem jest zniewolenie umysło-
we i duchowe człowieka. Wycho-
wując człowieka do roli niewolnika 
należy pozbawić go wszelkich me-
chanizmów obronnych, tym łatwiej 
jest nim potem zarządzać i utrzymać 
w posłuszeństwie. 

Jaki związek ma aborcja z gen-
der i dlaczego warto to opisać? 

Aborcja jest w pierwszym rzę-
dzie zabójstwem, zabójstwem rzec 
można podwójnym bo dokonanym 
na bezbronnym człowieku. Każda 
zbrodnia pociąga za sobą straszliwe 
konsekwencje na przyszłość. Jeżeli 
jeszcze zbrodnię nazwiemy prawem 
i dobrem, to mamy zupełnie odwró-
cony porządek rzeczy. Gender jest 
wynaturzeniem, aborcja jest zaprze-
czeniem człowieczeństwa, końcem 
obu jest śmierć i nicość. Popatrzmy 
na Europę i świat poprzez pryzmat 
zbrodni dzieciobójstwa. Rocznie 
samych chirurgicznych aborcji jest 
około 40 mln. Jeżeli dodamy do tego 
skutki pigułek wczesnoporonnych, 
spiralek wewnątrzmacicznych czy 
środków antykoncepcyjnych o dzia-
łaniu poronnym na wypadek połą-
czenia plemnika z komórką jajową 
to mamy do czynienia z tak potęż-
ną liczbą, której wprost nie sposób 
oszacować. Trudno nie dodać tu lu-
dzi stworzonych i unicestwionych 
na potrzeby zapłodnienia in vitro. 
Liczby są ogromne. Narody świa-
ta odczłowieczyły człowieka już 
na poziomie przed urodzeniowym. 
Łatwo więc odczłowieczyć potem 
już narodzonego. Wszyscy byli-
śmy świadkami decyzji parlamentu 
i króla belgijskiego zezwalającego 
na zabijanie dzieci chorych. Granica 
zbrodni przesuwa się szybko. Eu-
tanazja z ludzi starszych przecho-
dzi na dzieci. Następnym krokiem 
będzie obowiązek zabijania każde-
go, kto nie kwalifi kuje się do życia 
zdefi niowanego przez współczesny 
totalitaryzm. Chiny prowadzą od 
dawna ścisłą kontrolę urodzeń, każ-
dy nadprogramowy człowiek jest 

zabijany. Rząd decyduje o prokre-
acji, rząd chiński kontroluje cykl 
miesiączkowy u każdej chińskiej 
kobiety. Zwróćmy jednak uwagę na 
jedno z ostatnich wystąpień Hilary 
Clinton – powiedziała ona, że nie 
ma mowy o demokracji i wolności 
jeśli nie kobieta ma zapewnione-
go swobodnego dostępu do abor-
cji. Uwaga: to powiedziała jedna 
z najważniejszych kobiet na świe-
cie, powiedziała to ofi cjalnie i nie 
jest to urzędniczka chińskiego lub 
koreańskiego reżimu. To powiedzia-
ła obywatelka rzekomo najbardziej 
demokratycznego państwa. Dla nas 
bardzo ważny sygnał. Kończy się 
świat demokracji, rozpoczyna się 
świat gdzie zbrodnia jest prawem 
i wolnością, obrona prawdy i natury 
zbrodnią nienawiści. Te rzeczy są 
zasadniczo zawarte w prawie każdej 
konstytucji i przepisach ustawodaw-
czych na świecie. Polskie i świato-
we kobiety chodzą na badania USG 
i badania prenatalne. Co jest jednak 
najczęściej skutkiem tych badań? 
Jeśli istnieje podejrzenie choroby 
lub jakiś wad u dziecka – lekarz (czy 
jeszcze lekarz czy jednak zbrod-
niarz?) kieruje i sugeruje aborcję. 
Tak, najczęściej badanie prenatalne 
i USG jest eugeniczną selekcją lu-
dzi chorych lub li tylko z podejrze-
niem choroby. Obrona życia niena-
rodzonego wiąże się coraz częściej 
z szykanami i prześladowaniami 
oraz więzieniem. Przypadek Mary 
Wagner z Kanady jest tu najlepszym 
przykładem. Nie jest to przypadek 
jedyny a teraz stawać się to będzie 
normą. Jeśli bowiem zabójstwo jest 
prawem to sprzeciwianie się prawu 

jest jego złamaniem. Za złamanie 
prawa słuszne jest więc więzienie. 
Dlaczego aborcja jest tak ważna 
w świecie genderowym. Ideologia 
gender to droga do totalitarnego 
świata. Każdy reżim nie znosi wol-
ności swoich poddanych, wymusza 
więc niewolę. Niewolnik musi być 
posłuszny a posłuszeństwo może 
być dobrowolne lub wymuszone 
groźbą. Jeżeli zdecydowano się na 
genderową drogę zniewolenia świa-
ta poprzez seks, trzeba uświadomić 
sobie że z seksu powstają dzieci. Re-
żim jednak nie znosi wolności, dzie-
ci więc nie mogą rodzić się sponta-
nicznie i poza kontrolą. Zwłaszcza 
że dzieci to przyszłość i nadzieja, 
radość. Cóż za szatańskie dzie-
ło? Namawiać do seksu już dzieci 
a potem naturalny wynik współ-
życia czyli dziecko bezwzględnie 
zabić. Dziecko rozbudzone seksu-
alnie jest w dorosłym życiu sekso-
holikiem. Seksoholik pragnie tylko 
użycia i wyżycia nie zaś ŻYCIA. 
Aborcja ściśle odpowiada na potrze-
by seks-nałogowców. Nad wszyst-
kim czuwa opiekuńcza rola państwa 
i jego urzędników. 

Dziś w Polsce przeżywamy zała-
manie demografi czne. Polskie ko-
biety nie chcą rodzić dzieci. Polscy 
mężczyźni nie chcą być ojcami. 
Mamy niemal najniższy wskaź-
nik urodzeń na świecie, biegniemy 
w stronę przepaści. To wynik kata-
strofalnego wpływu kultury śmierci, 
która napoiła Polskę niechęcią do 
nowego maleńkiego życia do dzie-
ci. Od czasów stalinowskiej ustawy 
aborcyjnej do dziś w Polsce wybito 
ponad 20 mln dzieci. Kto pamięta 
o tych małych męczennikach? 
Ideologia gender zanim stała się 
w Polsce znana i jako tako rozumia-
na, od lat była sączona do naszych 
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umysłów. Antykoncepcja tak popu-
larna także w polskich katolickich 
rodzinach jest powszechnie uzna-
wana za pożądaną. Antykoncepcja 
jest zawsze wstępem do aborcji, bo 
w zamyśle mówi – nie chcę dziecka. 
Jeśli matka jest zdolna zabić dziec-
ko to czyż nie będzie zdolna uwie-
rzyć że kobiecość to nie biologia 
i natura tylko wytwór kultury? Od-
powiadam że może w to uwierzyć 
jak może uwierzyć w każde kłam-
stwo, jeśli podnosi rękę na swoje 
dziecię. Tak więc genderyści zry-
wają wiele szatańskich owoców 
z jednego drzewa genderowego 
kłamstwa. Powróćmy jeszcze do 
Hilary Clinton i jej wystąpienia. 
Moim zdaniem jest to wstęp do tego 
by wprowadzić powszechną kon-
trolę urodzeń na wzór chiński. To 
tylko kwestia czasu. Nazwałbym to 
znak czasu, być może znak końca 
czasów. Ostatnio żyjemy wszyscy 
wydarzeniami na Ukrainie i niego-
dziwością Putina. Pomyślmy jed-
nak o 40 mln małych Ukraińców 
wybitych przez swoje matki przez 
ostatnie 25 lat, w Rosji więcej dzie-
ci zabija się w brzuchach matek niż 
się rodzi na ten świat (mam na myśli 
tylko aborcje chirirgiczne). Wojna 
na Ukrainie trwa od dawna i to naj-
bardziej okrutna. Ona trwa na całym 
świecie. Chciałbym tu na koniec 
zachęcić do tego by stać się praw-
dziwym obrońcą życia nienarodzo-
nego. Tak możesz nim zostać, jeśli 
tylko zechcesz.

Szanowni Państwo!
Mamy dwóch odwiecznych potężnych wrogów-sąsiadów. Nic zatem dziwnego, że kraj 

nasz wypełniony jest po brzegi ich agentami działającymi na naszą zgubę. Tak się złoży-
ło, że Polacy wybierali (kiedy można było wybierać) demokrację, a Niemcy i Rosjanie 
woleli w tym czasie dyktatury. Demokracja bowiem dobra była na żyznych ziemiach, 
które można było ciężką pracą przetwarzać w krainę mlekiem i miodem płynącą. Naro-
dy nastawione ekspansywnie przedkładają grabież nad orkę. Taki cel łatwiej jest osią-
gnąć poprzez dyktaturę niż demokrację. Nie bez powodu w armii wykonuje się rozkazy 
bez dyskusji, a decyzje nie zapadają większością głosów.

Nasi wrogowie nawet nie muszą knuć potajemnie. Przyjaźń rosyjsko-niemiecka nie próbuje zbytnio 
się ukrywać. Jedynie Polska, jak zwykle, stoi na drodze jej zacieśnienia. Wybieranie „mniejszego 
zła”, czyli opowiadanie się po stronie jednego z wrogów jest zdradą stanu, której dopuszczają się 
łapówkarze na najwyższych stanowiskach. Ruscy agenci ślą wiernopoddańcze listy do cara Putina w 
imieniu Narodu Polskiego. Premier bierze kasę od Niemców i bezkarne obwieszcza, że polskość to 
nienormalność. I co? I nic! A może pójdźmy na wybory 25 maja i zróbmy małą wyrwę w tym układzie 
zamkniętym? 

Pozdrawia, Małgorzata Todd

Raj dla agentówRaj dla agentów Teatrzyk Zielony Śledź
ma zaszczyt przedstawić sztukę pt.

IV Rozbiór?IV Rozbiór?
Występują: Wańka i Fritz.

Wańka – O co tu chodzi z tym „przeciekiem” o fi nansowaniu Donka przez wasz rząd?
Fritz – Zwykły sprawdzian. Głównie chodzi o to ile Polacy są w stanie zaakceptować.
Wańka –  Sądząc po Smoleńsku ich tolerancyjność jest bezgraniczna. Ja myślę, że tu 

chodzi również o sprawdzenie jak silnie sam Donek jest umocowany.
Fritz –  To akurat, dla nas bez znaczenia. Takich jak on mamy na pęczki i tylko prze-

bierają nóżkami, żeby wskoczyć na jego miejsce. A co tam na froncie poparcia 
dla Putina?

Wańka – Zgodnie z uzgodnieniami. „Profesory” ślą listy wiernopoddańcze w imieniu narodu.
Fritz – Masz na myśli takich „profesorów” jak ten przez nas sponsorowany?
Wańka – Nie wchodzimy wam w paradę. Nasi są „prawdziwi”.
Fritz – To dobrze. Póki my będziemy straszyć ruskimi, a wy faszystami nic się nie zmieni.
Wańka – I o to właśnie chodzi. Za pabiedu!
Fritz – Für den Sieg! 

KURTYNA

www.prawicarzeczypospolitej.org
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Prawicy Rzeczypospolitej

9 maja święto PRL i Armii Czerwonej9 maja święto PRL i Armii Czerwonej
7 maja 1945 roku, w kwaterze głównej wojsk alianckich generała D. Eisenhovera, dowódcy niemieckich sił 
zbrojnych podpisali akt kapitulacji, oznaczający koniec II wojny światowej. Jednakże na żądanie Stalina, 
procedurę tę powtórzono ponownie 8 maja (9 maja czasu moskiewskiego), tym razem w kwaterze głównej 
sowieckiego marszałka G. Żukowa. Żukow przyjął kapitulację o godzinie 22.16 czasu środkowo-europejskie-
go, ale zgodnie z czasem moskiewskim było już po północy 9 maja.

8 maja 1945 r. ukazał się dekret, 
zatwierdzony przez tzw. Prezydenta 
Krajowej Rady Narodowej B. Bie-
ruta o ustanowieniu w dniu 9 maja 
Narodowego Święta Zwycięstwa 
i Wolności „celem upamiętnienia 
po wsze czasy zwycięstwa Narodu 
Polskiego i Jego Wielkich Sprzy-
mierzeńców nad najeźdźcą germań-
skim, demokracji nad hitleryzmem 
i faszyzmem, wolności i sprawiedli-
wości nad niewolą i gwałtem”. 

W PRL 9 maja (do 1950 r. dzień 
wolny od pracy) był jednym z naj-
ważniejszych, uroczyście obcho-
dzonych świąt państwowych. Tym 
samym propaganda PRL wpisywała 
się w sowiecką wersję wydarzeń. 
Sowieci, dzięki układom teherań-
sko-jałtańskim, opanowali pół Eu-
ropy. 9 maja to było święto Armii 
Czerwonej.

Dla Polaków maj 1945 r. nie był 
końcem wojny. Polska, ofi ara nie-
miecko-sowieckiej agresji, poniosła 
klęskę, nie odzyskała niepodległo-
ści. 8 maja 1945 roku,  ostatni Dele-
gat Rządu Rzeczypospolitej na Kraj, 
Stefan Korboński, w depeszy radio-
wej z Warszawy do Londynu pisał: 
„Zakończenie wojny Warszawa 
przyjęła obojętnie. U nas to niczego 
nie zmienia”.

W chwili zakończenia wojny, 
w Moskwie sądzonych było szesna-
stu przywódców Polski Podziemnej 
a w kraju walczyło ponad 30 tysięcy 
żołnierzy podziemia antykomuni-

stycznego wiernych idei niepod-
ległej Rzeczypospolitej. Do rangi 
symbolu urasta fakt, że gdy w Mo-
skwie 9 maja odbywała się  defi lada 
Armii Czerwonej (z udziałem tzw. 
ludowego Wojska Polskiego) na zie-
miach polskich miały miejsce wiel-
kie akcje podziemia niepodległo-
ściowego. Jedną z nich była bitwa 
w dniu 7 maja 1945 roku we wsi Ku-
ryłówka, w pobliżu Leżajska. Do-
szło tam  do całodniowego starcia  
oddziałów Narodowej Organizacji 
Wojskowej pod dowództwem mjr. 
Franciszka Przysiężniaka, ps. „Oj-
ciec Jan” z dużymi siłami NKWD. 
W bitwie zginęło co najmniej 57 
żołnierzy sowieckich. Straty NOW 
wyniosły 7 osób. Następnego dnia 
do wsi Kuryłówka wkroczyła eks-
pedycja NKWD. Sowici zamordo-
wali osiem osób i spalono szereg 
zabudowań.

Z kolei w nocy z 8 na 9 maja, około 
200 osobowe zgrupowanie pod do-
wództwem mjr. Jana Tabortowskie-
go ps. „Bruzda”, podjęło operację 
opanowania Grajewa i uwolnienia 
z sowiecko-ubeckich więzień pol-

skich żołnierzy. Stacjonowała tam 
250 osobowa grupa „utrwalaczy 
władzy ludowej”, w tym 60. czer-
wonoarmistów z sowieckiej komen-
dantury wojennej. Zgrupowanie  
„Bruzdy” zostało podzielone na trzy 
grupy uderzeniowe. Pierwsza z nich 
(80 osób) pod dowództwem ppor. 
Stanisława Marchewki ps. „Ryba” 
przeprowadziła skuteczny szturm 
na budynek Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, druga 
– dowodzona przez por. Franciszka 
Waszkiewicza „Wawer” (50 żołnie-
rzy) zaatakowała siedzibę Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej.  
Zadaniem trzeciej grupy (ppor. An-
toni Kurowski „Olszyna”) było za-
blokowanie sił sowieckich. W rezul-
tacie znakomicie przeprowadzonej 
operacji uwolniono, wg szacunków, 
od 90 do 120 więźniów.

Również z 8 na 9 maja 1945 roku 
w Dąbrowie Tarnowskiej około 40 
osobowy oddział ppor. Tadeusza 
Musiała „Zarysa” rozbił więzienie 
UB. Wolność uzyskało 80 osadzo-
nych, w tym wielu żołnierzy AK. 

8 maja UB aresztowała trzech 

braci i dwóch szwagrów poszu-
kiwanego przez nich legendarne-
go dowódcy AK Antoniego Hedy 
„Szarego”. Wszyscy przeszli okrut-
ne śledztwo, trzech z nich zostało 
od razu zamordowanych. Wkrótce 
250 osobowy oddział Ruchu Oporu 
Armii Krajowej pod dowództwem 
Antoniego Hedy zdobył znajdujące 
się w samym centrum Kielc więzie-
nie, w którym UB i sowieccy funk-
cjonariusze „Smiersza” trzymali 
więźniów politycznych. W wyniku 
akcji uwolniono kilkuset więźniów, 
przeważnie byłych AK-owców. 
Warto wspomnieć także o zdobyciu 
i rozbiciu w nocy z 20 na 21 maja 
1945 r., przez oddział dowodzony 
przez ppor. Edwarda Wasilewskiego 
„Wichurę”, obozu NKWD w Rem-
bertowie pod Warszawą i wyswobo-
dzeniu około 500 osób.

9 maja w Białymstoku grupa 
więźniów, członków Armii Kra-
jowej Obywatelskiej (AK-AKO), 
Narodowej Organizacji Wojskowej 

i Narodowych Sił Zbrojnych opa-
nowała część budynku więzienia 
i wydostała się na zewnątrz. Wol-
ność odzyskało ponad 100 osób.

27 marca 1945 r. NKWD aresz-
towało 16 osób z kierownictwa 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
W czerwcu tego roku, w Moskwie,  
rozpoczął się ich proces. Po pięciu 
latach walki z Niemcami o wolność 
Polski i narodów Europy, przywód-
cy Polski Podziemnej znaleźli się 
w sowieckich więzieniach. Tym 
samym w Moskwie potwierdzono 
„wyrok” na Rzeczpospolitą.

Co roku – w dniu 9 maja – przed-
stawiciele Prawicy Rzeczypospoli-
tej składają kwiaty na grobie Jana 
Stanisława Jankowskiego, wicepre-
miera Rządu Polskiego i Delegata 
Rządu RP na Kraj w latach 1943-
1945. W tzw. procesie szesnastu 
został skazany na 8 lat i prawdopo-
dobnie zamordowany w sowieckim 
obozie koncentracyjnym.

Media murem w obronie TuskaMedia murem w obronie Tuska
Jak ujawniła ‘Gazeta Polska’, w latach 90. gang 
pruszkowski miał związki biznesowe z Wiktorem Ku-
biakiem, sponsorem Kongresu Liberalno-Demokra-
tycznego, czyli partii Donalda Tuska. Temat okazał 
się na tyle niewygodny, że media głównego nurtu, 
stając murem za premierem, nie wspominają o nim 
ani słowem.

Jarosław Sokołowski, najsłynniej-
szy polski świadek koronny, w roz-
mowie z „Gazetą Polską” otwarcie 
mówi o kontaktach pruszkowskich 
gangsterów z fi nansującym partię 
Donalda Tuska Wiktorem Kubia-

kiem.
– Robiliśmy z nim interesy od po-

czątku lat 90. - mówi „GP”. - Spon-
sorowaliśmy kampanie wyborcze, 
dawaliśmy pieniądze politykom. 
Wtedy takie były czasy, że dawało 
się pieniądze pod stołem, bez żad-
nych pokwitowań, a oni tych pienię-
dzy nigdzie nie wykazywali. Wiktor 
Kubiak też dawał pieniądze poli-
tykom, które zarobił na interesach 
z „Pruszkowem” - dodaje Sokołow-
ski.

Przedstawiciele mediów główne-
go nurtu, stając w obronie premie-

ra Donalda Tuska, nabrali wody 
w usta. O ile o sprawie rewelacji 
ujawnionych przez Pawła Piskor-
skiego w książce „Między nami 
liberałami” (pisał m.in. o fi nanso-
waniu KLD przez Kubiaka) było 
głośno, to ujawniony przez „Gazetę 
Polską” skandal przeszedł bez echa. 
Jak to jest możliwe, że media w de-
mokratycznym kraju milczą w tak 
ważnej sprawie? Jednym z nielicz-
nych mediów, które zajęły się kwe-
stią fi nansowania partii przez mafi ę, 
jest TV Republika. Zapytaliśmy, 
dlaczego tak się dzieje.

- Bo inne media są fi nansowane z 
tych samych źródeł, na co wskazuje 
bezpośrednio osoba Wiktora Kubia-
ka związanego z Funduszem Obsłu-
gi Zadłużenia Zagranicznego - uwa-
ża Michał Rachoń, dziennikarz TV 
Republika.

- Proszę doprecyzować adresata 
pytania, bo jako rzecznik reprezen-
tuję nadawcę publicznego, który 

emituje 26 niezależnych anten - od-
powiedział wymijająco Jacek Ra-
kowiecki, rzecznik prasowy TVP. 
Niestety, ‘doprecyzowany’ adresat, 
jakim jest szef Panoramy Jacek 
Skorus, nie udzielił nam odpowiedzi 
na pytania. Podobnie było w wypad-
ku „Gazety Wyborczej” i „Faktów” 
TVN.

Gen. Leopold Olulicki na ławie oskarżenia w procesie szesnastu – Moskwa, 
czerwiec 1945 r.

Obóz NKWD w Rembertowie.
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Honory dla profesora Witolda KieżunaHonory dla profesora Witolda Kieżuna
O solidarność społeczną zaapelował prof. Witold Kieżun, który w sobotę został honorowym doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowiec przestrzegał przed pu-
łapką konsumpcjonizmu. Jak zazna-
czył, w świecie rosną dysproporcje 
między najbogatszymi a biednymi, 
a ostatnie ofi cjalne badania, któ-
re były przedmiotem konferencji 
w Davos, wskazują, że 1 proc. lud-
ności świata ma kapitał będący 
odpowiednikiem kapitału połowy 
ludzkości. – Skąd to wszystko ro-
śnie? Między innymi ze spekulacji 

giełdowych –mówił. Jak zauważył 
prof. Kieżun, sytuacja Polski nie 
jest tak tragiczna, ale dysproporcje 
się zwiększają. – Z jednej strony 
mamy dziesięć dużych miast, jak 
Kraków, Warszawa, Poznań, gdzie 
poziom życia coraz bardziej zbli-
ża się do średniej europejskiej. Ale 
jednocześnie mamy, według danych 
GUS, 10 mln ludzi, którzy żyją po-
niżej minimum socjalnego – dodał 

prof. Kieżun.
Dotąd problem ten łagodziła emi-

gracja, która przez 25 lat przysłała 
do Polski grubo powyżej biliona 
złotych. Teraz jednak rola już ok. 
2,5-milionowej emigracji ulega 
zmianie, a owo „zaopatrzenie” prze-
staje istnieć, gdyż emigranci ściąga-
ją do siebie swoje rodziny. W ocenie 
prof. Kieżuna, skutki tego zjawiska 
będą wkrótce coraz bardziej dotkli-
we.

– To jest problem dla nas, specja-
listów od zarządzania, dla ekono-
mistów i socjologów. To jest pro-
blem fi lozofi czny i psychologiczny. 
Chciałbym, aby wszyscy wielcy 
tutejsi uczeni zajęli się tym, co zro-
bić, żeby ten problem rozwiązać 
i powrócić do tego, co było dawniej, 
że na hasło „Polska” był odzew „so-
lidarność społeczna” – zaznaczył 
prof. Kieżun.

Profesor wspominał czasy, kiedy 
jego życie związane było z Krako-
wem i Uniwersytetem Jagielloń-
skim. – To były wspaniałe studia. 
Myśmy byli oczarowani naszymi 
profesorami – opowiadał. Studio-
wał w nie byle jakim towarzystwie, 
kolegą prof. Kieżuna był Zbigniew 
Herbert.

Uniwersytet Jagielloński wyróż-
nił prof. Witolda Kieżuna tytułem 
doktora honoris causa za „wybitny 
w skali międzynarodowej dorobek 
naukowy w zakresie nauk o organi-
zacji i zarządzaniu, a w szczególno-
ści za twórczą kontynuację polskiej 
myśli prakseologicznej, międzyna-
rodowe dokonania w zakresie teorii 
i praktyki funkcjonowania admi-
nistracji oraz zarządzania publicz-
nego, w tym za osiągnięcia jako 
eksperta ONZ w krajach afrykań-
skich, wychowanie wielu pokoleń 
uczonych, którzy dziś pełnią ważne 
funkcje w nauce i gospodarce, pro-
pagowanie dobrego imienia Polski 
i polskiej nauki w świecie, postawę 
patriotyczną, której dowiódł jako 
uczestnik Powstania Warszawskie-
go”.

Wyróżnienie miało szczególny 
charakter, bo zostało nadane pod-
czas uroczystego posiedzenia Sena-
tu UJ zwołanego z okazji obchodów 
650-lecia uczelni.

Profesor Kieżun nie krył, że za-
szczyt, jaki mu przypadł, to jego 
najważniejszy dorobek w życiu na-
ukowym.

Honorowy doktorat odebrał też 
wybitny chemik prof. Robert Hub-
ner, nagrodzony za osiągnięcia na-
ukowe, popularyzowanie wiedzy z 
zakresu biologii strukturalnej, wie-
loletnią pomoc udzielaną polskiej 
nauce i badaczom.

Profesor Kieżun ma 92 lata, wciąż 
jest aktywnym zawodowo naukow-
cem, napisał ponad 70 zwartych 
pozycji wydawniczych – książek 
i skryptów naukowych, około 300 
artykułów, referatów i rozdziałów w 
zbiorowych monografi ach w języku 
polskim, angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim i czeskim; 
jest też autorem dwóch pozycji li-

terackich i wielu utworów muzyki 
fortepianowej.

Witold Kieżun był uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego, wal-
czył w Oddziale Specjalnym „Har-
naś”. Został odznaczony w sierpniu 
1944r. Krzyżem Walecznych, a 23 
września 1944 r. udekorowany przez 
gen. Tadeusza Bora-Komorowskie-
go, dowódcę AK, wojennym Orde-
rem Virtuti Militari i awansowany 
do stopnia podporucznika.

W marcu 1945 r. w Krakowie 
aresztowało go NKWD. Po ciężkim 
śledztwie z pozorowanym rozstrze-
laniem w więzieniu na Montelupich 
został wywieziony do gułagu Kra-
snowodsk. Ciężko chory, z częścio-
wym paraliżem nóg trafi ł do szpitala 
w Kaganie, a następnie do Brześcia. 
Wydany polskim służbom bezpie-
czeństwa został osadzony w Obozie 
Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Złotowie.

Na wolność wyszedł w lipcu 1946 
roku. Pracował m.in. w Narodo-
wym Banku Polskim. Stopień dok-
tora nauk ekonomicznych uzyskał 
w 1964 r. w SGPiS (dziś SGH). 
Kierował Zakładem Prakseologii 
PAN. Po politycznym zwolnieniu z 
funkcji związał się z Uniwersyte-
tem Warszawskim. Tytuł naukowy 
profesora uzyskał w 1975 roku. W 
latach 80. współpracował z uczel-
niami w USA, a także z ONZ. W la-
tach 1980-1981 zasłynął z serii pu-
blicznych odczytów na temat „Spirit 
of Solidarity” na 14 uniwersytetach 
amerykańskich i kanadyjskich.

Marcin Austyn,
www.naszdziennik.pl

Polska jest neokolonią
„Nasza struktura gospodarcza 

w chwili obecnej jest analogiczna 

do struktury krajów pokolonialnych 
i w zasadzie można powiedzieć, 
że Polska jest neokolonią” – mówi 
prof. Witold Kieżun.

Bardzo ciekawy wywiad ukazał 
się na łamach portalu Pch24.pl. Wy-
bitny ekonomista prof. Witold Kie-
żun analizuje polską rzeczywistość 
ekonomiczną. I kreśli niestety dość 
negatywny obraz naszej rzeczywi-
stości.

Na pytanie czy jesteśmy „zielo-
ną wyspą” jak uważa nasz Premier 
i były minister fi nansów Jacek Ro-
stowski, profesor Kieżun mówi: 
„Nasza struktura gospodarcza 
w chwili obecnej jest analogiczna 
do struktury krajów pokolonialnych 
i w zasadzie można powiedzieć, 
że Polska jest neokolonią. Jeśli 
chodzi o niepodległość polityczną 
to uważam, że ją mamy, choć jest 
ona ograniczona w ramach Unii 
Europejskiej. Natomiast w sferze 
ekonomicznej, niestety, jesteśmy 
podlegli”. Komu podlega polska 
gospodarka? „W Polsce obecnie 
istnieje około sześćdziesięciu ban-
ków, z czego tylko trzy są polskie. 
Spośród tych trzech tylko jeden ma 
100 procent polskiego kapitału - jest 
nim Bank Gospodarstwa Krajowe-
go. Wszystkie nasze banki sprzeda-
liśmy łącznie za ok. 25 mld zł, a dla 
porównania łączny dochód banków 
w roku ubiegłym wyniósł 15 mld zł. 
Podsumowując, można powiedzieć, 
że banki oddaliśmy prawie za dar-
mo” – alarmuje profesor.

źródło: fronda.pl
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Podczas Dni Wołomina w Miejskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia Podczas Dni Wołomina w Miejskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia 
dorocznych nagród i wyróżnień. Medalem Zasłużonego dla Wołomina został odznaczony dorocznych nagród i wyróżnień. Medalem Zasłużonego dla Wołomina został odznaczony 
ks. kpt. Grzegorz Idzik.ks. kpt. Grzegorz Idzik.
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Kazimierz Andrzej Zych

Czasy się zmieniają i to w zastraszającym tempie, kiedyś to jedna i jedynie słusznie partia wystawiała kan-
dydatów w wyborach i nie było mowy, by frekwencja nie wynosiła blisko 100 procent. Wybrany w taki spo-
sób naczelnik, czy inny przedstawiciel rządzącej matki nieboszczki PZPR rozliczał się ze swoich spraw tylko 
i wyłącznie przed egzekutywą i jej pierwszym sekretarzem. Jak gość bardziej podpadł to organa miejscowe 
kierowały sprawę o szczebel wyżej i tam w województwie oceniano, czy skierować na podupadły odcinek 
nowego kandydata, czy nagrodzić, a może udzielić nagany. 

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

Po roku 1989 i okresie transformacji 
ustrojowej próbowano jeszcze utrzy-
mać listy krajowe dla swoich, ale i to 
upadło. Wolne wybory pokazały jak to 
było naprawdę, chociażby po wyraź-
nym spadku liczby procentowej samej 
frekwencji uczestników głosowań.

Kolejne lata to systematyczne po-
zbywanie się wpływów związków 
zawodowych, a szczególnie NSZZ 
Solidarność, to powstające jak grzyby 
po deszczu partie o różnym zabarwie-
niu politycznym i często dyskusyjnych 
funduszach obcych państw na ich po-
wstanie – chociażby pożyczki z byłe-
go ZSRR czy niemieckiej CDU. 

Trend tzw. marketingu wyborczego 
dziś zwanego pijarem to olbrzymie 
pieniądze partyjne jak i prywatne an-
gażowane w lansowanie kandydatów 
i partii. Nie zawsze bliskość tak wy-
lansowanych polityków przekładała 
się na dobro wyborców, lecz raczej 
na interesy ich sponsorów. Pół biedy, 
kiedy ma to swoje proporcje – czyli 
kampania jest zrobiona stosownie, ale 
jak przechodzi ona w natrętne i bardzo 
przesadzone lansowanie w formie ba-
jońskich kosztów i materiałów wybor-
czych staje się niesmaczne, wręcz za-
czyna działać z odwrotnym skutkiem. 
Wyborcy wtedy zastanawiają się czy 
głosowali na człowieka godnego, war-
tościowego czy zwykłego celebrytę, 
który wysokie stanowisko w samo-
rządzie czy sejmie wykorzystuje nie 
dla dobra wyborców i regionu gdzie 
pracuje, ale dla odskoczni marketin-
gowej promując własną osobę do dal-
szej niekiedy politycznej kariery. Jedni 
głosząc hasła podniośle patriotyczne 
i skierowane na walkę z biedą polskich 
rodzin – w praktyce czynią odwrotnie, 
dosłownie przeznaczając setki tysięcy 
złotych na swoją promocję niejedno-
krotnie bijąc w kosztownej propa-
gandzie wyborczej tzw. jedynki z list 
wyborczych najbogatszych partii. Ob-
łuda, cynizm – by tylko wyżej i wy-
żej – władza ponad wszystko władza 

to opium. Już nie chcą być radnymi, 
burmistrzami, a nawet starostami – oto 
obraz obecnych czasów. A wtedy już 
nie ma czasu, by zajmować się spra-
wami czysto ludzkimi. Moim zdaniem 
podobny przykład mamy w Wołominie 

z osobą burmistrza Madziara. Po sesji 
zdjęciowej i bywaniu na różnych im-
prezach, nie tylko w Mieście i Gminie 
w blasku fl eszy i kamer – nie ma już 
chwili na spotkanie z mieszkańcami 
w sprawie wysypiska czy tragedii 
jak wydarzyła się w Duczkach. Czas 
ojca miasta jest jak widać zbyt cenny, 
by przeznaczać go dla mieszkańców. 
Szkoda, że w tak najbardziej właści-
wym okresie jak jest potrzebny, robi 
uniki i jest nieobecny. Doskonale 
chyba rozumie, że tu w bezpośred-
nim kontakcie ze swoimi wyborcami 
można utracić medialnie wszystko - 
wizerunek elegancika i elokwentnego 
faceta,- on wie, że na to tak skrupulat-
nie pracował przez ostatnie cztery lata. 
Śledząc internet natrafi łem na ciekawy 
tekst potwierdzający moją opinię pt: 
„Tap madl” wołomińskiego ratusza. 
Autorstwa pani Anny Sajnog, a za-
mieszczony w Tygodniku Kurier-W 
z dn. 15.11.2011r., gdzie autorka 
w sposób bardzo jasny przedstawia 
sposób sprawowania władzy przez 
burmistrza Wołomina Ryszarda Ma-
dziara i pośrednio stawia nam wszyst-
kim pytanie – na kogo głosowaliśmy 
i czy nasz wybór był dokładnie prze-
myślany?

„Burmistrz Wołomina Ryszard Ma-
dziar troszczy się o swój wygląd tak 
bardzo, że zamówił sobie profesjo-
nalną sesję zdjęciową, by podkreślić 
swoją urodę. Choć na fotografi ach 
prezentuje się całkiem przyzwoicie, to 
kontrowersje budzi fakt, że wszystkie 
koszty pokrył z budżetu gminy!

Czy chłopak z plakatu może być do-
brym burmistrzem? Wiele osób próbo-
wało odpowiedzieć sobie na to pytanie 
dokładnie rok temu, przed wyborami 
samorządowymi. Wówczas kandydat 
PiS-u, choć pięknie prezentował się 
na ulotkach i billboardach, to przed 
ofi cjalnymi spotkaniami z wyborcami 
mozolnie uczył się czytać przygotowa-
ne wcześniej wystąpienia i jak ognia 

unikał konfrontacji z kontrkandy-
datami podczas publicznych debat.  
Ryszard Madziar burmistrzem został 
i szybko rozwiał wszelkie wątpliwości. 
Zamiast skupić się na rozwoju mia-
sta i wprowadzać swoje zapowiadane 
w kampanii „zmiany na lepsze”, zajął 
się – mówiąc kolokwialnie – lansem. 
Nadal nie ma kompletnej dokumen-
tacji na drogę 634, ale za to są skan-
dale wywołane budową pomników, 
a w ratuszu zasiada „piękny” bur-
mistrz. Ryszard Madziar najpierw 
usiłował dodać sobie odrobinę powa-
gi modnym, dwudniowym zarostem. 
Potem zamienił przykrótkie mary-
narki na garnitury w lepiej dopaso-
wanym do sylwetki rozmiarze. „Tego 
jeszcze w wołomińskim ratuszu nie 
było. Do Wołomina przyszło „nowe”, 
a nowe sięga po środki  bez jakich-
kolwiek zahamowań. I ruszyła rulet-
ka wydatków na jak pisze redaktorka  
„lans”, jeżeli poprzez plakaty w tym 
samym stylu udało się przekonać do 
głosowania na siebie – to czemu nie 
robić tego dalej. Tym razem jest już 
z czego. Hasło promocja daje zielone 
światło i uruchamia fundusze na tzw. 
PR. Jakby tego było mało po raz bo-
dajże pierwszy burmistrz Madziar 
zastosował nową strategię – czyli 
przemawianie do tłumów spod ołta-
rza. Robił to kilkakrotnie rozumiejąc, 
że docierać należy do wyborców 
wszelkimi sposobami. Ostatnio na Pla-
cu 3 maja w dniu 27 kwietnia, podczas 
uroczystej mszy świętej za dar kano-
nizacji Jana Pawła II, jeszcze przed 

błogosławieństwem swoje kilka minut 
przemówienia dołożył ojciec mia-
sta. Tak to zniesmaczyło zebranych, 
że gromadnie zaczęli opuszczać plac 
modlitwy. W swoim tekście Anna 
Sajnog potwierdza, że: „Przyszedł 
też czas na profesjonalne zdjęcia. 
Wydział Kultury i Promocji, wraz 
z naczelnikiem Tadeuszem Deszkie-
wiczem, zlecił fi rmie DG ART Pro-

jects wykonanie sesji zdjęciowej wło-
darza miasta we wnętrzach urzędu 
i w plenerze, za co zapłacono z budże-
tu gminy 2 tys. zł.  Jak informuje na-
czelnik, zdjęcia są wykorzystywane do 
publikacji związanych z działaniami 
promocyjnymi WKiP UM. Takie dys-
ponowanie publicznymi środkami ra-
czej nie spodobało się społeczeństwu 
i niektórym radnym. – W mojej ocenie 
był to niepotrzebny wydatek Gminy– 
powiedział radny Dominik Kozacz-
ka – Budżet jest w  trudnej sytuacji, 
a takie nieprzemyślane wydatki do-
datkowo drażnią społeczność lokal-
ną. Jak niby potem wytłumaczyć 
mieszkańcom, że Gminy na coś nie 
stać? Nie mówię tu o inwestycjach 
drogowych za kilka milionów, ale np. 
o zabawkach na plac zabaw dla dzie-
ci, których koszt to kilkaset złotych. 
Zamiast tej sesji zdjęciowej, moż-
na było zrobić coś pożytecznego dla 
najmłodszych. Ja sam w tym roku 
złożyłem wniosek do urzędu o zakup 
dwóch takich zabawek i dostałem od-
powiedź odmowną z powodu braku 
pieniędzy – wyjaśnił.

Jak widać, dla burmistrza odpo-
wiednie prezentowanie swojej urody 
jest ważniejsze, niż dobro dzieci. Pie-
niądze zamiast przeznaczyć na dodat-
kowe wyposażenie placu zabaw, czy 
nagrody dla dzieci w konkursie, wydał 
na własne zdjęcia. Nic więc dziwnego, 
że na stronie internetowej jednej z lo-
kalnych gazet, w której ukazało się 
zdjęcie, rozgorzała dyskusja.

– Nie jestem mieszkańcem Woło-
mina, dlatego proszę o odpowiedź na 
pytanie: ten „przystojniak” piastuje 
urząd burmistrza, czy może jest kan-
dydatem do top model? – pytał jeden 
czytelnik. 

– To jest człowiek młody, ale na 

urzędzie, powinien zachowywać się 
poważnie i nie upubliczniać podob-
nych próbek swojej próżności. Urząd 
do czegoś zobowiązuje. – oburzał się 
inny. 

Całe zajście może budzić nie tylko 
kontrowersje, ale i obawy na przy-
szłość. Czy burmistrz tak zaabsorbo-
wany swoim wizerunkiem nie posunie 
się dalej i na koszt gminy nie zatrudni 
sztabu stylistów, wizażystów i osobi-
stych trenerów? Kto wie? A może już 
to zrobił?

Zbliżają się kolejne wybory ponow-
nie będziemy wybierać burmistrza 
miasta. Czy tym razem postawimy na 
fachowca, czy celebrytę? Jak kończy 
swój tekst red. Sajnog – czy w ekipie 
obecnego ojca miasta pracuje już sztab 
spindoktorów i ludzi od strategii wy-
borczej? Zobaczymy czym nas tym 
razem zaskoczy Ryszard Madziar?

Zdjęcia www.dgart.pl

 Burmistrz 
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Willowa – „włodarz” niech się schowaWillowa – „włodarz” niech się schowa
Jak wygląda i funkcjonuje nasz samorząd nie pokazują kadry fi lmowe i fotografi e, a rzeczywisty stan pro-
cesów zarządzania - dla przykładu inwestycją na ul. Willowej w Duczkach.  Współpraca gminy oraz powiatu 
podczas jej modernizacji, skupia niczym w soczewce;  braki, zaniedbania i prowizorkę. Prace rozpoczęto 
dawno temu, a nadal jest gorzej niż było, co w niczym nie przeszkadza sesjom zdjęciowym kreować propa-
gandę sukcesu burmistrzów i starosty.

Grzegorz Lipski
Kiedy ruch drogowy od wielu miesię-

cy przekierowany jest na sąsiednie uli-
ce, a odwodnienie nie likwiduje kałuż, 
mówić i pisać możemy wyłącznie o bla-
mażu. Dziury, zatkane studzienki, okre-
sowo woda, błoto lub kurz, no i dosadne 
słowa „pozdrowień” od okolicznych 
mieszkańców! – czy o to chodziło? Po 
przewlekłym okresie komunikacyjnej 
udręki nikt nie może liczyć na uznanie 
i wdzięczność. Bilansując zmoderni-
zowany fragment ulicy tym będącym 
w stanie pierwotnym, ponad połowa 
pozostaje niestandardowo rozbabrana 
i nieprzyjaźnie przejezdna. W żaden 
sposób nie służy mieszkańcom, tak 
jak i samorządowcy wybierający się 
do Brukseli po europejskie standardy 
i przyjazność. Te, tu i teraz poznajemy 
najczęściej z wyborczych plakatów. 

Czego zabrakło?
Wyjaśnień wymagają przyczyny po-

dzielenia inwestycji na etapy nie zamy-
kające się kompleksowo oraz ich efekt. 
Dokumentację techniczną zlecono 
i opracowano już w 2012 r. Realizację 
pierwszego rozpoczęto w październiku 
ubiegłego roku, miał się zakończyć po 
84 dniach. O ile wykonanie kanalizacji 
deszczowej w zaistniałych warunkach 
można rozgrzeszyć, o tyle nie da się 
wytłumaczyć kilkumiesięcznej przerwy 
w odtwarzaniu nawierzchni. Pozosta-
wienie jej w stanie obecnym jest ka-
rygodne. Nikt rozsądny nie realizuje 
robót drogowych w okresie zimowym, 
kiedy to, nie tylko kopać, ale i zagęsz-
czać grunt jest niesłychanie trudno, 
a bez tego o solidnym odtworzeniu na-
wierzchni nie ma mowy. Etap zakoń-
czono „ni z gruchy, ni z pietruchy” uło-
żeniem fragmentu nowej nawierzchni 
i chodników do skrzyżowania z ul. Miłą. 
Odbierający „zapomnieli” lub „prze-
oczyli” istotny zakres Specyfi kacji Istot-
nych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
Obok odwodnienia i modernizacji ulicy 
na odcinku stu paru metrów, zamiesz-
czono w nim odtworzenie nawierzch-
ni asfaltowej nad ułożoną kanalizacją 
deszczową. Trudno nie zauważyć braku 
przywrócenia do stanu poprzedniego 
kilkuset metrowego pasa drogowego 
o powierzchni 640 m2. 

Po wyłonieniu 18 kwietnia wyko-
nawcy kolejnego etapu modernizacji 
ul. Willowej, pytanie o brakującą na-
kładkę wydaje się zbyteczne, ale rodzą 

się poważne wątpliwości co do prawi-
dłowości planowania, nadzoru, odbioru 
i rozliczeń. Ulica o długości około 500 
metrów winna być realizowana nie-
przerwanie w ramach jednego przedsię-
wzięcia przez tego samego wykonawcę. 
Taki proces jest nie tylko naturalny, 
ale i zdecydowanie tańszy. Inwestycję 
należało rozpocząć w innym terminie, 
a jeśli etapować to nie tak. Byłoby już 
po wszystkim i bez utrudnień nękają-
cych mieszkańców oraz przyjezdnych. 
Biorąc pod uwagę nie tak odległe ukła-
danie kanalizacji sanitarnej na tym sa-
mym odcinku drogi, widać jak na dłoni, 
że włodarze powiatu i gminy robót nie 
synchronizują, a niedogodności oraz na-
kłady powielają.

Belka w czyimś oku 
Podczas niedawnego spotkania 

z mieszkańcami Zagościńca burmistrz 
R. Madziar obciążył poprzednią eki-
pę samorządową deszczówką stojącą 
w ul. 100-lecia, do czasu jej rozchla-
pania lub odparowania. Któż inny był 
w tamtej ekipie, jak nie R. Madziar peł-
niący funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz jego partyjny kole-
ga wiceburmistrz R. Wasilewski, odpo-
wiedzialny za gospodarkę komunalną? 
Skoro latami nie udało się rozwiązać 
problemu nierówno odtworzonej na-
kładki w ul. 100-lecia, kilkumiesięczne 
mankamenty ul. Willowej wydają się 
zaledwie pryszczem na samorządowym 
obliczu. Tyle że dziury, kałuże i błoto 
dotyczą drogi z niedawno wykonanym 
odwodnieniem, a wynikają z braku uję-
tego w SIWZ odtworzenia nawierzchni. 
W tych okolicznościach obecni współ-
inwestorzy z gminy i powiatu nie mogą 
wyprzeć się własnej odpowiedzialności.

Przyjmując do wiadomości, że ko-
alicjant z poprzedniej kadencji stał się 
liderem, a opozycjonista przeszedł do 
koalicji, ciągłość władzy, jej nieodpo-
wiedzialność oraz zaniechania trwają 
w najlepsze jak i ich sukcesorzy. Tak 
niezadowalająca współpraca pomiędzy 
organami samorządu terytorialnego 
dziwi u powiązanych więzami towarzy-
skimi i organizacyjnymi. Sprawdza się 
tutaj przysłowiowa ułomność spółek po-
śród jaskółek, dlatego warto obnażać i te 
partyjno-samorządowe.

Po linii i bazie 
politykierstwa

Powróćmy do opisywanego już w lo-
kalnej prasie spotkania burmistrza R. 
Madziara z mieszkańcami Zagościńca. 
Wiodącym tematem było „obdarowa-
nie” przez powiat pieniędzmi na rondo 
obok szkoły. Ci, co nie chcieli, protesto-
wali lub wstrzymywali się z przyjęciem 
- mieli przyczyniać się do utraty pokaź-
nych kwot. Po pierwsze, trudno mówić 
o jakimkolwiek fundowaniu, gdyż po-
datkami tworzymy budżety wszystkich 
szczebli samorządu, a po drugie, kiedy 
gmina dopłaca do inwestycji powia-
towych lub wojewódzkich w sposób 
oczywisty zaniedbuje własne. Te fak-
ty stały się kanwą sporu mieszkańców 
z burmistrzem. Padła na spotkaniu pro-
pozycja, aby środki gminne wycofać 
z ulicy Willowej i zastąpić je tymi po-
wiatowymi przewidzianymi na rondo, 
ponieważ nie jest ono dla mieszkańców 
Zagościńca priorytetowym kierunkiem 
inwestowania. Takim sposobem część 
zwolnionego udziału  gminy w moder-
nizacji ul. Willowej mogła posłużyć 
zaspokojeniu ich pierwszoplanowych 
potrzeb. Założony przez powiat koszt 
budowy tego ronda, tj. około 500 tys. 
w odniesieniu do osiągniętych w prze-
targu 539 tys. na II etap modernizacji 
ulicy Willowej (405 mb nawierzchni 
drogi z chodnikami) jest czymś horren-
dalnie wysokim i niepojętym. Kto zna 
układ ulic obok szkoły w Zagościńcu, 
wie doskonale, że namiastka ronda tam 
już istnieje. Niewielkim nakładem sił 
i środków można je wyprofi lować i sto-
sownie oznakować. Takie przeniesienia 

środków, dawały szansę na realizację 
nie tylko odwodnień jakie od wielu lat 
nurtują lokalną społeczność, ale i na 
inne postulowane na spotkaniu zakresy.

Zaproponowane rozwiązanie zakwe-
stionował burmistrz R. Madziar powo-
łując się na porozumienie obligujące 
gminy do 40 % udziału w drogowych 
inwestycjach powiatu. Bez takiego 
wsparcia, o jakichkolwiek robotach na 
tych drogach rzekomo można zapo-
mnieć.

Fakty nie mity
Po rozeznaniu tematu, okazuje się, 

że burmistrz wprowadził zebranych 
w błąd. De facto takich porozumień 
zawartych w sposób formalno-prawny 
nie ma. Wysokość dofi nansowania oraz 
zakres rzeczowy ustalają w indywidual-
nych rozmowach burmistrzowie ze Sta-
rostwem na etapie opracowania wielo-
letniego planu inwestycyjnego powiatu. 
Dzieje się to na wiele miesięcy bądź lat 
przed podjęciem uchwał rad miejskich 
o dotowaniu konkretnych inwestycji. 
Nawet radni stawiani są przed faktem 
dokonanym - wręcz „pod ścianą”, bez 
realnego wpływu na te kierunki inwe-
stowania. Co w takich okolicznościach 
można powiedzieć o zaspokajaniu woli 
mieszkańców? Gromadzenie naszych 
podpisów poparcia dla zadań po wcze-
śniejszym przyjęciu planów inwesty-
cyjnych, jest farsą obliczoną na doraźną 
politykę, a nie zaspokajaniem rzeczywi-
stych potrzeb.

Prawdę o poziomie dofi nansowania 
inwestycji drogowych powiatu na bazie 
wieloletniego planu na lata 2013-2017 
pokazują grafi czne zestawienia, sporzą-

dzone dla gmin 
(udział od 10 do 
33%) oraz inwe-
stycji drogowych 
w Wołominie 
(udział od 20 do 
50%).

To jak burmistrz 
R. Madziar mami 
i zwodzi miesz-
kańców pokazują 
grafi cznie zo-
brazowane dane. 
Dla przykładu 
Ząbki przy po-
dobnej wartości 
inwestycji dro-
gowych powiatu 
co w Wołominie, 
wnoszą ponad 
połowę niższy 
wkład własny. 
Dodatkową cie-
kawostką jest to, 
że na ich terenie 
powiat ma tyl-
ko 9 km dróg, 
tj. cztery razy 
mniej od Woło-
mina. Najwięcej 
dróg powia-

towych jest w gminie Radzymin, aż 
63 km, a i tu poziom dofi nansowania 
jest prawie dwa razy niższy od wo-
łomińskiego przy dużo wyższej war-
tości realizowanych tam inwestycji. 
Dlaczego tak jest? - sądzę, że nie ma 
potrzeby wyjaśniać! Kolejne z zesta-
wień dotyczące inwestycji drogowych 
w gminie Wołomin mówi dobitnie 
o zróżnicowaniu jednostkowych do-
tacji. W świetle powyższego istnieje 
możliwość dokonywania ewentualnych 
przesunięć pomiędzy nimi, nawet takich 
o jakie postulowano w Zagościńcu. 

Komu i czemu służą?
Z załączonych wykresów można 

wysnuć szereg wniosków, tak fi nanso-
wych jak i politycznych. Najdalej idący 
mówi, że gminy w znacznym stopniu 
pokrywają niedobór środków budżeto-
wych powiatu. Rodzą go również straty 
jednostek organizacyjnych takich jak 
Szpital Powiatowy w Wołominie. Za-
dłużenie tej placówki utrzymuje się na 
poziomie 30 mln., a 13-tu sięgają wy-
magalne krótkoterminowe należności. 
Nie po raz ostatni w 2013 r. redukował 
je powiat nieoprocentowaną pożycz-
ką. Gdyby nie dofi nansowanie z gmin, 
udzielanie takich pożyczek byłoby zna-
komicie utrudnione, tak jak i realizacja 
zadań inwestycyjnych. Przy okazji żon-
glerki środkami budżetowymi w sposób 
mało satysfakcjonujący mieszkańców, 
zaprzyjaźnione ze sobą koalicje zaspo-
kajają własne plany i potrzeby. Profi tem 
politycznym jest to, że przy niższym 
zaangażowaniu oraz uszczuplonych na-
kładach i zakresach gminnych, „ punk-
tami” liczonymi głosami wyborców 
za inwestycje powiatu, wspierają się 
i dzielą razem. Mit o dobrym staroście, 
burmistrzu i radnych, jacy nam służą, 
pryska tutaj niczym mydlana bańka. 
W rzeczywistości takimi zabiegami 
odbierają szanse na realizację tych za-
kresów i potrzeb, których to my ocze-
kujemy z utęsknieniem. Dla jednych jest 
to odwodnienie, na jakie wiceburmistrz 
S. Jagodziński dodatkowych środków 
nie potrzebował, bo dla niego koszenie 
i czyszczenie rowów melioracyjnych 
jest wystarczającym standardem. Innym 
brakuje wykupu gruntów pod drogi, 
w których przy czterech metrach szero-
kości uzbrojenia ułożyć się nie da, a bez 
niego i o nawierzchniach można zapo-
mnieć. Jeszcze innym marzy się zgoła 
coś innego w obszarze infrastruktury, 
to, czego pseudo obywatelski budżet 
też nie załatwi. Obecnie promowane 
i realizowane inwestycje roku wybor-
czego zadawalają przede wszystkim 
powiązanych ze sobą zabiegami o re-
elekcję, zajętych umieszczaniem swoich 
ludzi w organach samorządu. Bulwersu-
je mijanie się z prawdą i realną potrzebą, 
sięganie po ewidentne matactwo wokół 
źle planowanych lub wcześniej nieobec-
nych przedsięwzięć, takich jak rondo 
w Zagościńcu bądź rozbudowa skła-
dowiska w Starych Lipinach!!! Od lat, 
„lud” kupuje tanią propagandę i głosuje 
w nieświadomości. Ta autopromocja 
sięga przede wszystkim po „królicz-
ki” wyciągane z wyborczego kapelu-
sza iluzjonisty, a jako taka nie może 
zadowalać ludzi myślących. Nie tylko 
w kampaniach analiza oraz weryfi kacja 
faktów z teraźniejszości i przeszłości 
daje argumenty przy podejmowaniu od-
powiedzialnych decyzji.

Gospodarska wizyta władz miasta i powiatu.
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Co z terenem po przedszkolu w Duczkach?Co z terenem po przedszkolu w Duczkach?
Podczas zebrania wiejskiego w 2012 roku po przedstawieniu mojego pomysłu wykonanie koncepcji zagospo-
darowania terenu po starym przedszkolu oraz zakup małej architektury. Mieszkańcy zdecydowali przezna-
czyć środki z Funduszu Sołeckiego na ten właśnie cel. 

Jak opisałam mieszkańcom a na-
stępnie we wniosku na terenie po 
przedszkolu miał powstać: „tor dla 
rolkarzy  wzdłuż ogrodzenia pla-
cu, który w zimę po wylaniu wody 
zmieni się w tor dla łyżwiarzy, za-
kup elementów  małej architektury 
tj. betonowe stoły do gry w szachy, 
ławeczki, mała fontanna, budowa 
małej sceny wraz z zadaszeniem 
typu muszla na małe imprezy sołec-
kie, posadzenie nasadzeń, ławeczki, 
alejki, kosze na śmieci, studia ogro-
dowa ozdobna, składzik na drewno, 
miejsce na ognisko z ławeczkami 
betonowymi obudowane w celu 
bezpieczeństwa w odpowiedni spo-
sób, altany”.

Gmina ogłosiła konkurs na opra-
cowanie koncepcji zagospodarowa-
nia terenu w zeszłym roku. Jak się 

okazało główne element cieszące 
się największym zainteresowa-
niem tj.tor dla rolkarzy/łyżwiarzy 
oraz mała scena w ogóle w kon-
cepcji nie zostały uwzględnione. 
Kto zawinił? Czy Urząd ogłaszając 
konkurs czy wykonawca? Z in-
formacji jakie uzyskałam wynika, 
że wykonawcom w ogóle nie zosta-
ła przekazana treść wniosku zebra-
nia wiejskiego. Ale od czego mamy 
naszych przedstawicieli? W komisji 
wybierającej koncepcję znaleźli się: 
sołtys Duczek Dariusz Melcher, 
Wojciech Plichta, Marcin Dutkie-
wicz i pracownicy urzędu. Nikomu 
nie przyszło do głowy by sprawdzić 
zgodność koncepcji ze złożonym 
wnioskiem. 

Gmina będzie musiała zwrócić 
około 75 tyś zł. ponieważ wyko-
nanie jest niezgodne z wnioskiem 
mieszkańców. W zeszłym roku na 
lipcowym zebraniu pracownica Wy-
działu Ochrony Środowiska infor-
mowała, że w 2013 roku zaplanowa-
ne jest tylko wykonanie koncepcji 
oraz zakup kilku elementów małej 
architektury. Na zebraniu we wrze-
śniu, poprosiłam o przeznaczenie 
Funduszu Sołeckiego w roku 2014 
na dokończenie inwestycji „zago-
spodarowania terenu po przedszko-
lu” i przeznaczenie 25 tyś zł na wy-

konanie projektu budowy, ponieważ 
niektóre elementy wymagają po-
zwolenia na budowę. Duczkowscy 
radni Marcin Dutkiewicz, Wojciech 
Plichta i Rafał Pazio zarzekali się 
i obiecywali, że do końca 2013 roku 
teren po starym przedszkolu bę-
dzie zagospodarowany, bo wg ich 
wiedzy projekt budowlany nie jest 
potrzebny. Twierdzili, że potrafi ą 
przekonać burmistrza do zabezpie-
czenia środków na kolejne etapy 
niezbędne do zagospodarowania te-
renu w 100% do grudnia 2013 r. Tak 
się jednak nie stało. 

W budżecie Gminy nie zosta-
ła zabezpieczona ani złotówka na 

dokończenie zagospodarowania 
terenu. W zeszłym roku wykona-
na została koncepcja, zakupiona 
architektura, która stała na terenie 
MZO oraz posadzone zostały tuje. 
W ostatnich dniach zostały posta-
wione elementy małej architektury. 
Na sesji rady miejskiej 9 kwietnia 
br dyrektor MZDiZ poinformował, 
że należy sporządzić projekt budo-
wy i nic więcej nie zostanie wyko-
nane do czasu uzyskania pozwole-
nia na budowę, które nie koniecznie 
musi być zgodne z koncepcją nie 
wspominając, że nie ma za co wy-
konać pozostałych prac gdyż środki 
nie zostały zabezpieczone w bu-

Kinga Sadowska

dżecie. 18 marca br uświadomiłam 
wiceburmistrzowi Jagodzińskiemu 
błąd pracowników, którego niestety 
nasi radni i sołtys nie wychwyci-
li. Jako wniosek do Budżetu Oby-
watelskiego złożyłam propozycję 
przeznaczenia 100 tyś na projekt 
budowy terenu po przedszkolu 
w Duczkach, który uzyskał pozy-
tywną ocenę formalno-kosztoryso-
wą. 

Teraz od mieszkańców zależy czy 
uda się nam pozyskać te pieniądze 
i ruszyć z kolejnym etapem zago-
spodarowania terenu oraz przywró-
cić pierwotną koncepcję. Pomysł 
dzięki któremu dzieci nie będą mu-
siały jeździć na ulicach na rolkach 
a na łyżwy jeździć do Wołomina. 
Będzie można organizować zawo-
dy sportowe (biegi) na torze wzdłuż 
ogrodzenia a w porze wiosenno let-
niej w końcu zorganizować małą 
imprezę typu dzień dziecka. W tym 
miejscu chciałabym zwrócić się do 
mieszkańców nie tylko Duczek ale 
i okolicznych wsi oraz ich sołty-
sów o wsparcie naszego pomysłu 
i głosowanie na przeznaczenie tych 
100 tyś na ten cel. Wierzę, że dzięki 
ich życzliwości nasz wniosek wygra 
i Duczki będą pierwsza wsią, która 
będzie miała tego typu obiekt jeśli 
nie w tym to w przyszłym roku.

Władza gra faul!Władza gra faul!
Nieuchronnie zbliżają się wybory samorządowe do 
władz lokalnych. W końcu roku 2014 staniemy do urn 
wyborczych.

Z ubolewaniem trzeba zauważyć, 
że zwykle okres wyborów organi-
zatorów komitetów wyborczych 
przekonanie, iż do celu należy dą-
żyć wszelkimi sposobami, nawet 
zapominając o dobrych obyczajach, 
a kandydaci do samorządu i „wła-
dza” nie przestrzegają prostych 
zasad „savoir-vivre”. Zły przykład 
idzie od samej góry i niestety dosię-
ga samorządów lokalnych.

O konieczności przypominania 
„rządzącym” o zachowaniu dobrych 
manier świadczą ostatnio liczne 
zdarzenia. Myślę, że te wynikają-
ce z niewiedzy można potraktować 
ulgowo – /chociaż 4 lata kadencji to 
moim zdaniem wystarczająco dłu-
go by zapoznać się z zarządzenia-
mi legislacyjnymi obowiązującymi 
w tym kraju/, ale te wymyślne, do-
prowadzające do lekceważenia kon-
kurentów tylko dlatego, że nie są 
członkami władczej partii – trzeba 
i należy ganić.

Otóż dla przykładu; podczas mo-

dłów dziękczynnych prowadzonych 
na placu 3-go Maja w czasie jakże 
pięknej uroczystości z okazji kano-
nizacji Świętych Jana XXIII i Jana 
Pawła II zaplanowano odsłonięcie 
i poświęcenie „uzupełnienia” po-
mnika naszego Świętego Papie-
ża. Jak ofi cjalnie ogłoszono po-
mnik w projekcie prof. Tadeusza 
Tchórzewskiego od początku miał 
przedstawiać postać wielbionego 
Ojca Świętego pochylającego się 
do ukochanych przez Niego posta-
ci młodzieńca i dziecka. Powstał 
komitet uzupełnienia i wykończe-
nia pomnika. W uroczystości od-
słonięcia „uzupełnień” brało udział 
wielu „ofi cjeli”; poseł, starosta, 
burmistrz, przewodnicząca Rady, 
przewodniczący budowy „uzupeł-
nienia” pomnika – wszyscy z jednej 
rządzącej w naszym mieście partii. 
Nie uznano natomiast za stosowne 
zaprosić do tego szacownego grona 
projektanta pomnika oraz obecnych 
na uroczystości przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego komitetu 
budowy podstawowej części pomni-
ka sprzed kilku lat (nie mówiąc już 
o poprzednim burmistrzu). Zwrócę 
uwagę na fakt, że wszyscy zapo-
mniani choć zasłużeni samorządow-
cy są bezpartyjni.

W tej sytuacji dobrze, że nie za-
pomniano o zaproszeniu do udziału 
w gronie odsłaniającym i poświę-

cającym pomnik, celebransa ks. 
Biskupa Kazimierza Romaniuka 
oraz ks. Dziekana Sylwestra Sien-
kiewicza – bo i tego można się było 
spodziewać. TO BYŁ ZWYKŁY 
„FAUL” – proszę partyjnych Pa-
nów.

Oto inne przykłady nonszalancji 
władzy. Otóż wszyscy, bez wyjąt-
ku, lubimy powoływać się na nauki 
przekazane przez ukochanego Świę-
tego Jana Pawła II. Czynią to także 
z ochotą burmistrz Madziar i staro-
sta Uściński. Ale czy stosują prawo 
miłości bliźniego na co dzień? Czy 
potrafi ą podporządkować własne 
– nad wyraz rozbudowane EGO – 
w trosce o bliźnich? Mam co do 
tego szereg wątpliwości.

Podczas tegorocznych obcho-
dów święta 3-go Maja padał rzę-
siście zimny deszcz. Zebrana przy 
pomniku „Obrońców Ojczyzny” 
garstka mieszkańców mokła (nawet 
chroniąc się pod parasolami). Nie 
wszyscy jednakże mogli osłaniać 
się od deszczu. Wojsko, orkiestra, 
„strzelcy”, a nade wszystko młodzi 
uczniowie szkoły w Ossowie, go-
towi do udziału w przygotowanej 
pięknej części artystycznej, zmu-
szeni byli do oczekiwania na swoje 
występy w strugach deszczu. Nikt 
z „ofi cjeli” nie pomyślał o skróceniu 
do minimum, lub zrezygnowaniu ze 
swego wypełnionego po brzegi tru-

izmami wystąpienia. O wielkiej nie-
przemijającej wartości Konstytucji 
3-go Maja, o zdradzieckiej, hanieb-
nej roli targowicy – słyszymy każ-
dego roku. Jeśli starosta ubiegający 
się o fotel europosła uznał, że musi 
już prowadzić kampanię wyborczą, 
to burmistrz mógł go zwyczajnie 
zarekomendować i oddać mu głos. 
Głoszenie przez starostę pochwał 
(co najmniej 2 krotnie) w rodzaju  
/cytuję/ „jak to ujął pan burmistrz 
w swoim pięknym wystąpieniu” 
nie było tak istotne, aby zajmować 
nimi zziębniętą i przemokniętą mło-
dzież, która nie miała wyboru i mu-
siała trwać na swoim „posterunku” 
oraz zmokniętych słuchaczy, którzy 
mogli odejść i odchodzili wyraźnie 
znużeni tym politycznym slogana-
mi.

A tak naprawdę część artystyczną 
można było przenieść do sali wido-
wiskowej MDK (dla przewiezienia 
garstki wytrwałych mieszkańców 
wystarczyłyby 2 autokary) nawet 
zagospodarowane na prędce z są-
siadującego przystanku autobuso-
wego. Tymczasem młodzi artyści 
przygotowani do występu mokli, 
bo nikt z lokalnych samarytaninów 
nie dbał o ich zdrowie, ale nie zapo-
mniał zadbać o poparcie dla siebie 
w nadchodzących wyborach do eu-
roparlamentu. Pięknie wyglądający 
stylizowani szlachcice mieli chociaż 
zakryte głowy, ale urocze wydekol-
towane szlachcianki przesiąkły zim-
nym opadem od włosów po stopy. 
Dla zaspokojenia własnych ambi-
cji politycznych narażono młodych  
ludzi na ciężkie przeziębienie i tyl-
ko hart ducha i młodość mogły ich 
uchronić od choroby /nie wiadomo 

zresztą czy uchroniły/. Czy aż tak 
ważnym było dbanie przemawiają-
cych o swój własny wyborczy inte-
res? Zastanawiało się nad tym wielu 
uczestników uroczystości.

Wspomnieć wypada także o incy-
dentalnym nieuszanowaniu zwycza-
jów, dążącej do autoreklamy wła-
dzy, w czasie uroczystych modłów 
w intencji Ojczyzny w dniu 3-go 
Maja.

Dotychczas – po zakończeniu uro-
czystości w kościele podziękowa-
nie celebransom oraz uczestnikom 
składał przewodniczący Rady lub 
w przypadku jego nieobecności – 
wiceprzewodniczący. Taka jest rola 
przewodniczącego, który na ze-
wnątrz reprezentuje Radę. W tym 
roku pod nieobecność Przewod-
niczącej Rady pomimo obecności 
wiceprzewodniczącego nie zapew-
niono mu możliwości pełnienia na-
leżnej mu roli. Miejsca w ławkach 
zwyczajowo przeznaczone dla „ofi -
cjeli” zajęli partyjni koledzy rządzą-
cej ekipy, a ich przedstawiciel pełnił 
– nie wiedzieć czemu – nobilitującą 
rolę przedstawiciela Radnych – zu-
pełnie pomijając i ignorując obec-
nego „funkcyjnego” wiceprzewod-
niczącego.

Apeluję więc do partyjnych kole-
gów samorządowców o opanowanie 
i takt. Walcząc o zachowanie swej 
partyjnej pozycji nie zapominajcie 
o obowiązujących zasadach FAIR 
PLAY! 

Szanujmy się nawzajem.

Andrzej Żelezik
Radny Rady Miejskiej
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Bardzo dobry wynik fi nansowy 
– SKOK w Wołominie podsumowała 2013 rok
Mimo spowolnienia gospodarczego, zmian legislacyjnych oraz spadku zaufania do sektora SKOK-ów, Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 
w Wołominie zamknęła miniony rok z najlepszym wynikiem fi nansowym w historii. Pomnożyła się też liczba placówek i klientów Kasy.

W 2013 roku, SKOK w Wołomi-
nie wypracowała najwyższy zysk 
w swojej czternastoletniej historii, 
który wyniósł 83 mln zł. Ponadto 
SKOK w Wołominie podniosła do 
poziomu wymaganego dla banków 
tzw. współczynnik wypłacalności. 
Oznacza to, że wzrosło bezpieczeń-
stwo pieniędzy ulokowanych w Ka-
sie przez jej klientów. Zaufanie wo-
bec kasy znajduje odzwierciedlenie 
w stale powiększającej się liczbie 
członków. W porównaniu z 2013 
rokiem, wzrosła ona aż o 15 proc. 
i obecnie wynosi ponad 80 tys. zde-
klarowanych stałych klientów. 

Popyt na pożyczki rośnie 
W 2013 roku Kasa prowadzi-

ła ożywioną działalność fi nanso-
wą. Dobra kondycja Kasy to efekt 
wzbogacenia oferty o nowe produk-
ty oraz inwestowania w bezpieczne 
instrumenty fi nansowe chroniące 
Kasę od strat

– Najlepsze w historii wyni-
ki fi nansowe są dowodem na to, 
że 2013 był rokiem intensywnej 
pracy i dynamicznego wzrostu 
Kasy. Zrealizowaliśmy nie tylko 
cele deklarowane, ale wykorzysta-
liśmy również dotychczasową siłę 
i dobrą kondycję fi nansową fi rmy do 
wzmocnienia jej pozycji na rynku 
usług fi nansowych. Jednak nie tylko 
wyniki są ważne, ale i warunki w ja-
kich zostały wypracowane. Obecna 
sytuacja załamania gospodarczego 
jak również zmiany ustawodawcze 
nie sprzyjały płynnemu funkcjono-

waniu Kasy i zdobywaniu zaufania. 
Mimo to, obrana przez nas strategia 
indywidualnego podejścia do klien-
ta, zaowocowała wzmożeniem akcji 
pożyczkowo-depozytowych przy 
jednoczesnym zachowaniu ostroż-
nej i racjonalnej polityki zarządza-
nia ryzykiem. Sukcesem zakończył 
się również przeprowadzony przez 
nas proces podniesienia wskaźni-
ków kapitałowych, a uzyskane wy-
niki są wyższe od średniej w całym 
systemie skok – mówi Mariusz Gaz-
da, Prezes Zarządu SKOK w Woło-
minie. 

Recepta na ciężkie czasy
W 2013 roku SKOK w Wołominie 

pilnował wzrostu kosztów, dzia-
łalności. Zdaniem zarządu, wraz 
z efektywnym budowaniem relacji 
ze swoimi klientami, pomogło to 
utrzymać dobre wyniki w okresie 
spowolnienia

– Kasa zawsze miała restrykcyjną 
politykę kosztową, co przy wejściu 

gospodarki w gorszą koniunkturę 
okazało się przewagą. Kasa za-
wsze była nastawiona na klienta, 
na członka, bo członek to jest nasz 
współwłaściciel. Staramy się być 
dla niego doradcą, dlatego jeżeli nie 
mamy w jakimś segmencie dobrych 
produktów, to mówimy o tym. Ofe-
rujemy tylko to, w czym jesteśmy 
najlepsi – deklaruje Mariusz Gazda.

Śmiałe plany 
Strategia SKOK w Wołominie do 

roku 2015 zakłada jej dalszy wzrost. 
Poważnym wyzwaniem będzie też 
dostosowanie działalności Kasy do 
wymogów KNF

– Celem na ten rok jest dalszy roz-
wój Kasy oraz kontynuacja prac do-
stosowujących nas do nowego nad-
zorcy. Ponadto w planie na obecny 
rok mamy uruchomienie sześciu 
nowych placówek, z czego dwie już 
działają  – mówi Gazda.

Od 27 października 2012 r. Spół-
dzielcze Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowe są nadzorowane przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. 
To efekt rosnącej skali działalności 
SKOK-ów, które oferują podob-
ne produkty do banków. Przede 
wszystkim gromadzą depozyty 
i obciążają je ryzykiem, udzielając 
kredytów, co jest tradycyjną dzia-
łalnością bankową. Nowe regulacje 
i zalecenia KNF to dodatkowe kosz-
ty dla sektora kas

– Założyliśmy w tym roku mniej-
szy wzrost i mniejszy rozwój niż 
w latach poprzednich, ponieważ 
musimy dostosować nasze proce-
dury do oczekiwań nowego nadzor-
cy. Jednak osiągnięte w 2013 roku 
wyniki są imponujące i pozwalają 
z optymizmem patrzeć na realizację 
planów.  Naszym celem jest utrzy-
manie pozycji najdynamiczniej roz-
wijającej się kasy w Polsce, która 
z powodzeniem będzie konkuro-
wała na rynku usług bankowych 
z podmiotami komercyjnymi, 
a także zwiększenie udziału w sek-

torze fi nansowym. Chcemy należeć 
do grona najbardziej szanowanych 
instytucji fi nansowych w Polsce, 
o wysokim poczuciu odpowiedzial-
ności biznesowej i społecznej. Ko-
lejny rok owocnej współpracy prze-
chodzi do historii, jednak z wiarą 
patrzymy w przyszłość, która otwie-
ra przed nami nowe możliwości. 
Jutrzejsze rozwiązania wpisują się 
w naszą teraźniejszość, a odnaleźć 
się w niej możemy dzięki klientom 
Kasy i pracownikom, dzięki którym 
nasza fi rma rośnie w siłę. Rynkowa 
rzeczywistość szybko się zmienia, 
jednak to co pozostaje niezmienne 
i czego nie zdobędzie się poprzez 
nawet najbardziej zaawansowane 
rozwiązania to partnerstwo, budo-
wane przez lata na fundamentach 
lojalności, zaufania i obustronnego 
zaangażowania. Za te wartości dzię-
kuje członkom, współpracownikom 
i pracownikom Kasy - dzięki wam, 
spokojnie  spoglądamy w przy-
szłość. Pragnę podziękować tym 
Wszystkim, którzy swoim zaanga-
żowaniem, wspólną pracą, przyczy-
nili się do rozwoju  naszej fi rmy.  
Życzę wszystkim naszym Człon-
kom, aby dobry wybór dawał im 
w przyszłości godziwe zyski.  – 
mówi Mariusz Gazda, Prezes SKOK 
w Wołominie. 

Dynamiczny rozwój 
SKOK Wołomin

SKOK w Wołominie rozpoczęła 
działalność statutową 1 września 
1999 r. Obecnie SKOK Wołomin 
jest drugą co do wielkości Kasą 
w Polsce i obsługuje ponad 80 tys. 
członków. Kasa prowadzi działal-
ność w 103 oddziałach zlokalizo-
wanych w 10 województwach kra-
ju. SKOK w Wołominie zatrudnia 
343 pracowników i jest jednym 
z największych pracodawców w po-
wiecie wołomińskim. SKOK Woło-
min od listopada 2013 r objęty jest 
Bankowym Funduszem Gwarancyj-
nym - to dodatkowe zabezpieczenie 
dla klientów, zapewniające wypłatę 
środków ulokowanych w Kasie.
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Radomski Informator

Kandyduje Pan, podobnie jak 
i inni kandydaci Prawicy Rzecz-
pospolitej do parlamentu euro-
pejskiego z list PISu?

– Ponad dwa lata temu Prawica 
rzeczpospolitej podpisała poro-
zumienie z Prawem I Sprawiedli-
wością o współpracy politycznej 
i wyborczej. W ramach tego poro-
zumienia nasi kandydaci startują 
tych wyborach z list PiSu z pią-
tych miejsc w każdym okręgu wy-
borczym. Nasze porozumienie jest 
wyrazem konsolidacji prawicy 
i potrzeby dokonania zasadniczej 
zmiany politycznej po najbliż-
szych wyborach parlamentarnych. 
Bowiem rządy PO, są zasadni-
czym zagrożeniem dla przyszłości 
naszego kraju. Te rządy  bowiem 
nie odpowiadają na podstawowe 
wyzwania naszego kraju, zwłasz-
cza na wyzwanie kryzysu demo-

Wywiad z Marianem Piłką, kandydatem do Parlamentu Europejskiego

I–szy Samochodowy Rodzinny Rajd Turystyczny
W dniu 03.05.2014r. odbył się I Samochodowy Rodzinny Rajd Turystyczny organizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin i PTTK Oddział 

Miejski w Radomiu. W rajdzie brało udział ponad 40 osób, pomimo nie najlepszej pogody humory uczestnikom dopisywały. Trasa rajdu samochodowego wiodła 
przez: Radom – Wierzbica – Wąchock – Kałków – Piotrowe Pole – Marcule (ok. 85 km). Założeniem imprezy było stworzenie trwalszej więzi w ramach działalności 
Stowarzyszenia Solidarność Polskich Rodzin mającym na celu integrację rodzin, poznanie ciekawych miejsc w okolicy Radomia, poznanie historii, zabytków na 
trasie rajdu, popularyzacja turystyki. Samochodowy Rodzinny Rajd Turystyczny wpisuje się również w nauczanie i myśli św. Jana Pawła II w oparciu o wartości 
chrześcijańskie i patriotyczne – powiedziała prezes stowarzyszenia Grażyna Soja.

Tomasz Michna

Radomskie obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W 1791 roku był to bardzo nowoczesny akt prawny – pierwszy w Europie, 
a drugi w świecie. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja oparta była na 
konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale przystosowana do polskich realiów 
i pozbawiona błędów, których nie uniknięto w USA. Zawarte były w niej 
nowatorskie rozwiązania, między innymi trójpodział władzy na ustawo-
dawczą, którą stanowił dwuizbowy parlament, wykonawczą – realizowaną 
przez urząd króla oraz sądowniczą.

Organizatorami radomskich obchodów rocznicy byli: dowódca Garnizo-
nu Radom , Prezydent Miasta Radomia i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu. Jak co roku, sprzed Urzędu Miejskiego na plac Konstytucji 
przemaszerowała kolumna pocztów sztandarowych. W tym roku, z powo-
du niekorzystnej pogody, nie była odprawiana Msza polowa, a obchody 
rozpoczęły się w kościele garnizonowym. Po Mszy został tradycyjnie od-
czytany Apel Poległych. Następnie, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 
zostały złożone kwiaty przez władze miasta, przedstawicieli służb mundu-
rowych i poczty sztandarowe. 

Prawicę Rzeczypospolitej Okręgu Radomskiego jak co roku w rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, reprezentowała delegacja z Wi-
ceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej, dr Lucyną Wiśniewską, która 
złożyła wieniec kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przed 
kościołem garnizonowym.

dr inż. Piotr Fundowicz

III Radomski Marsz dla życia i rodziny
1-go czerwca 2014 r. już po raz trzeci, ulicami Radomia przejdzie „Marsz dla 

życia i rodziny”. Tegoroczny marsz przebiegać będzie pod hasłem: „Rodzina 
obywatelska. Rodzina – Wspólnota – Samorząd”, a więc aktywna i zaangażowa-
na nie tylko we własne sprawy, ale także na rzecz innych i dla dobra wspólnego 
naszej ojczyzny.

 Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli, wzorem lat ubiegłych, Pre-
zydent Radomia Andrzej Kosztowniak i ks. biskup Henryk Tomasik – Ordyna-
riusz Radomski. 

Marsz od samego początku jest inicjatywą społeczną Radomian. Paradoksal-
nie, mimo tzw. „kryzysu rodziny”, zainteresowanie marszem z roku na rok wzrasta. Marsz jest swoistą manifestacją war-

tości chrześcijańskich, takich jak szacunek dla życia od jego poczęcia, aż do 
naturalnej śmierci, oraz afi rmacją tradycyjnej rodziny. Uczestnikami marszu 
są przede wszystkim rodziny z dziećmi, ale też młodzież i ludzie w dojrzałym 
wieku, dla których wspomniane wartości stanowią życiowe priorytety.

 Marsz rozpocznie się o godz. 15 uroczystą Mszą Świętą w Kościele Far-
nym, św. Jana Chrzciciela przy ul. Rwańskiej, po której wszyscy, w rodzinnej 
atmosferze przejdą główną ulicą naszego miasta, niosąc różnobarwne balony 
i hasła promujące życie ludzkie i tradycyjną rodzinę.

Przed Urzędem Miejskim, na Placu Corazziego zaplanowano koncert zna-
nej, nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą – Radomskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Grandioso”(w programie musztra paradna, występy mażore-
tek i czirliderek) oraz fi nał konkursów, towarzyszących tegorocznej imprezie. 

Organizatorzy „Marszu dla życia i rodziny” serdecznie zapraszają 
wszystkich, którym nieobce są te same wartości, do uczestniczenia w mar-

szu, aby wspólnie zaświadczyć o fundamentalnej roli rodziny w życiu społecznym oraz szacunku dla życia. Do 
tego zobowiązuje nas duchowa spuścizna po świętym Janie Pawle II, naszym wielkim rodaku.

Irmina Kołodziejczyk

grafi cznego, 
ogromnego 
bezrobocia 
i emigracji 
m ł o d e g o 
pokolenia, 
co zagra 
w perspek-
tywie kil-
kunastu lat 
załamaniem 
się systemu 
emerytalne-
go. Odsu-
nięcie PO 
od władzy 
jest koniecz-
nym, choć 

niewystarczającym oczywiście wa-
runkiem, polityki narodowej.

Czy postulat odsunięcia od wła-
dzy PO był głównym powodem 
podpisania waszego porozumie-
nia?

– Tak, bo potrzeba zmienić wła-
dzę. Trzeba w zasadniczy sposób 
zmienić politykę naszego państwa. 
Dziś nasze państwo dryfuje podpo-
rządkowując swoje interesy naszym 
zachodnim sąsiadom. Polsce jest 
potrzebna przede wszystkim zdecy-
dowana polityka na rzecz rodziny. 
Chodzi o takie wsparcie rodzin, aby 
zlikwidowana została ekonomiczna 
bariera jeżeli chodzi o posiadanie 
dzieci. Polacy chcą mieć więcej 
dzieci, ale nie mogą na to sobie 
pozwolić, A bez dzieci nasz sys-
tem emerytalny i ekonomiczny się 
zawali. następna kwestia to zmia-

na polityki gospodarczej. Trzeba ja 
oprzeć na podstawach patriotyzmu 
gospodarczego, czyli zasadniczego 
wsparcia polskich przedsiębiorców. 
Dziś bowiem mamy politykę pre-
ferencji dla obcego kapitału, któ-
ry wyprowadza kapitał z Polski. 
Trzeba naprawić funkcjonowanie 
państwa, zwłaszcza systemu sądow-
niczego i ułatwić prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.

Nie mówi pan o polityce europej-
skiej?

– Przede wszystkim trzeba pamię-
tać, że państwo ma jedną politykę 
którą realizuje w różnych wymia-
rach. i polityka zagraniczna i unijna 
powinna być skorelowana z całością 
polityki państwa polskiego. Dlate-
go ważne jest wygranie zarówno 
wyborów europejskich jak i parla-
mentarnych, bo wtedy można sko-
relować politykę państwa polskiego 
zarówno w wymiarze wewnętrznym 
jak i zewnętrzny. Co więcej jedy-
nie PIS dąży do zmiany polityki 
polskiej poprzez walkę o przejęcie 
władzy. Inne komitety po prawej 
stronie walczą jedynie o zaistnienie 
na scenie politycznej, a nie o zmianę 
polityki państwa polskiego. Dlatego 
tak ważne jest aby ta lista wygrała 
znacząco wybory europejskie, bo 
będzie to sygnał do zwycięstwa 
w przyszłorocznych wyborach par-
lamentarnych.

Co proponuje pańskie ugrupo-
wanie w polityce europejskiej?

– Przede wszystkim mamy do czy-

nienia z dwoma wymiarami polskiej 
polityki europejskiej. pierwszy do-
tyczy walki w obronie cywilizacji 
chrześcijańskiej, czyli w praktyce 
ochrony praw rodziny przed różno-
rakimi dewiacjami szerzonymi dziś, 
także z wykorzystaniem instytucji 
rodziny. Chodzi o zastopowanie 
propagowania homoseksualizmu, 
feminizmu, ideologii gender, czy 
adopcji dzieci przez pary homosek-
sualne. jeżeli nie przeciwstawimy 
się tym tendencjom, to bardzo szyb-
ko Unia będzie chciała wprowadzić 
te innowacje także w Polsce. I drugi 
wymiar , to obrona interesów Pol-
ski. Rząd Tuska podpisał się pod pa-
kietem klimatycznym, który prowa-
dzi do osłabienia konkurencyjności 
polskiej gospodarki poprzez wzrost 
cen energii. Trzeba się temu pakie-
towi zdecydowanie przeciwstawić. 
Podobnie jak z kwestia waluty na-
rodowej. jesteśmy zdecydowanymi 
przeciwnikami wprowadzenia euro. 
Wprowadzenie euro, co rząd pla-
nuje, osłabi konkurencyjność pol-

skiej gospodarki. Także jesteśmy 
przeciwnikami paktu fi skalnego 
i unii bankowej, bo to osłabia pol-
ska i suwerenność i gospodarkę. 
To właśnie marek Jurek przed 
laty pierwszy wysunął postulat 
wyrównania dopłat do polskiego 
rolnictwa.

Na zakończenie chciałem za-
pytać o Pana kwalifi kacje na 
posła do parlamentu europej-
skiego.

– Byłe czterokrotnie posłem na 
Sejm RP. Wśród funkcji parla-
mentarnych byłem min wiceprze-
wodniczącym komisji Spraw za-
granicznych i przewodniczącym 
polskiej delegacji do Zgroma-
dzenia Parlamentarnego NATO. 
Oprócz studiów historycznych na 
KULU odbyłem także studia z za-
kresu geopolityki i międzynarodo-
wych stosunków gospodarczych 
na Georgetown University. A tak-
że publikowałem wiele artykułów 
na tematy międzynarodowe



9

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 4 (33) 2014

REKLAMA

Katastrofa
Posłuchaj rodaku, to rzecz niesłychana,
co się wydarzyło pewnego dnia z rana.
Dziesiątego kwietnia roku tragicznego
startował samolot do kraju obcego.

Na jego pokładzie elita narodu,
nikt by nie przypuszczał, że lecą do grobu.
Wciąż nie wiem dlaczego w ziemię uderzyli,
w guberni smoleńskiej życie zakończyli.

Lecieli tam oddać szacunku wyrazy,
żołnierzom sprzed laty, rycerzom bez skazy.
Wśród nich Lech Kaczyński, szlachetny, wspaniały
– przyjmij ich o Panie, przyjmij do swej chwały.

Pyta Stwórca Piotra, czy brama otworzona,
pójdźcie moje dzieci, wezmę was w ramiona.
Gdy widzicie z góry nieszczęścia Polaków,
proście Najwyższego o wsparcie rodaków.

W królewskim Krakowie dzwoniono w kościele,
Pierwszą Parę żegnali rodzina i przyjaciele.
W katedrze wawelskiej wśród wielkich patronów,
spoczęli Lech z Marią w krypcie srebrnych dzwonów.

Czesław Ireneusz 
Grabowski

Klub Gazety Polskiej 
im. rtm. Witolda 

Pileckiego
w Kobyłce

W hołdzie parze prezydenckiej
Państwu Lechowi i Marii Kaczyńskim
oraz pozostałym ofi arom tragedii smoleńskiej 
– utwór ten poświęca autor.

Okiem PATRIIOkiem PATRII

Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców Wołomina 

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

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

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

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

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

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

Dlatego wspieramy utworzenie przez lokalne stowarzyszenia, towarzystwa, kluby i osoby fi zyczne: 

Inicjatywy Samorządowej Mieszkańców Wołomina i Ziemi Wołomińskiej – 

„POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”.

Zapraszamy do współdziałania 
wszystkie środowiska samorządowe.

porozumienie.samorzadowe_wolomin@wp.pl
Inicjatorzy Porozumienia

Młodzież Zespołu Szkół w Ossowie w programie artystycznym 3 maja.
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OGŁOSZENIE

SPRZEDAM 
LUB WYNAJMĘ 

Działkę inwestycyjną
3000 m. 

Kobyłka, ul. Załuskiego
tel. 602 192 199

Do istniejących dołączyły po-
piersia śp. Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego i gen. Wojciecha Lubiń-
skiego (prof. szpitala na Szaserów 
w Warszawie). 

Dzięki inicjatorowi i koordyna-
torowi budowy Panteonu Ryszard 
owi Walczakowi razem z ks. pra-
łatem Janem Andrzejewskim i kil-
koma osobami z lokalnych grup 
patriotycznych (na czele z Konra-
dem Rytlem) – Panteon Bohaterów 

Ryszard Walczak
Inicjator upamiętnienia 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i Ofi ar Narodowej Tragedii 

pod Smoleńskiem

Kolejne popiersia w Dolince Kolejne popiersia w Dolince 
Dębów Smoleńskich w OssowieDębów Smoleńskich w Ossowie

26 kwietnia w Ossowie po uroczystej Mszy Św. w In-
tencji Ofi ar Tragedii Smoleńskiej Abp Henryk Hoser 
w asyście rodzin tragicznie zmarłych odsłonił i po-
święcił w Dolince Smoleńskich Dębów w Ossowie ko-
lejne popiersia-pomniki.

w Dolince Smoleńskiej corocznie 
wzbogaca się o kolejne popiersia 
wybitnych Polaków którzy zginęli 
10 kwietnia 2010 r.

W sierpniu br. podczas uroczy-

stości Bitwy Warszawskiej w dniu 
Święta Wojska Polskiego odsłonięty 
zostanie kolejny pomnik generała 
Andrzeja Błasika szefa polskich sił 
powietrznych.

fot. kaz Na zdjęciu tuż po odsłonięciu syn ś.p. Macieja Płażyńskiego z rodziną.

Kim naprawdę jest Jaruzelski? Kim naprawdę jest Jaruzelski? 
Dyktator PRL sfałszował swój życiorysDyktator PRL sfałszował swój życiorys
Dr Piotr Gontarczyk, historyk i biograf Wojciecha Jaruzelskiego, twierdzi na ła-
mach „Naszego Dziennika”, że generał „podrasował” swój życiorys, dokonując 
„rekonstrukcji teczki personalnej”.

Gontarczyk wskazuje na zeszyt 
ewidencyjny Jaruzelskiego zawie-
rający podstawowe dane ofi cera 
i jego rodziny. Powinien on być uzu-
pełniany sukcesywnie. Tymczasem 
„spis dokumentów z lat 1944-1979 
został napisany jedną ręką i jednym 
pisakiem” a „po jego sporządzeniu 
zadecydowano o dołożeniu do tecz-
ki kolejnych czterech dokumentów 
z lat 1946-1950”.

- Nie jest to więc autentyczny ze-
szyt ewidencyjny Jaruzelskiego, 
który powstał w latach pięćdziesią-

tych, lecz falsyfi kat, którym zastą-
piono usunięty oryginał - konkludu-
je Gontarczyk.

Historyk powołuje się na ocenę 
grafologa, według którego niektó-
rych poprawek własnoręcznie doko-
nywał generał. Hipoteza jest taka, że 
teczka była preparowana w interesie 
i pod opieką, a także przy współ-
udziale samego zainteresowanego, 
mniej więcej w latach 1989-1990 
gdy Jaruzelski był prezydentem RP. 
Konsekwentnie starano się usunąć z 
niej dowody m.in. na to, że Jaruzel-

ski zwalczał polskie podziemie nie-
podległościowe pod koniec lat 40.

Autor: mg
Źródło: Nasz Dziennik, 

niezalezna.pl, PAP

Czas wyborów to sprawdzian z korzystania z prawa demokracji i wolności
W imieniu Ruchu Rozwoju Gospodarczego Polaków, Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki oraz 

wielu środowisk Patriotycznych i Niepodległościowych apeluję do wszystkich Państwa o skorzystanie z przysługującego jeszcze 
w Polsce prawa wyboru z trudem wywalczonego i okupionego krwią przez tak wielu Polaków, oraz wymodlonego przez umiłowa-
nego Ojca Świętego Jana Pawła II naszego Papieża.

Apelujemy byście Państwo nie obojętnieli z powodu nie zrealizowanych obietnic przez grupy polityków lecz wzięli udział 
w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego i sami zaczęli zmieniać przedstawicieli własnego państwa i jego oblicze.

Nie wystarczy twierdzić że nie ma na kogo głosować my popieramy Partię Jarosława Kaczyńskiego PiS i Wam też jeszcze wol-
no. Spróbujcie raz jeszcze mu zaufać i wybrać najkompetentniejszych i doświadczonych Kandydatów z listy PiS do Parlamentu 
Europejskiego. 

Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak

Prezes St. Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków
I Komitetu pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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§
Urzędy pracy po zmianie 
ustawy przyjętej przez Sejm

W dniu 14.03.2014 r. Sejm przyjął bez po-
prawek nowelizację ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, przy-
gotowaną przez MPiPS – czeka na podpis 
Prezydenta RP.

Zmiany zaczną się już od pierwszego kon-
taktu z urzędem. Każdemu zgłaszającemu 
się zarówno poszukującemu pracy, jak i szu-
kającemu pracowników będzie towarzyszył 
przeznaczony mu jeden doradca klienta. 

W przypadku bezrobotnego rozpocznie on 
pracę od przypisania go do jednego z trzech 
profi li:

1. bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebu-
ją specjalistycznej pomocy, a jedynie przed-
stawienia oferty pracy,

2. bezrobotni wymagający wsparcia, któ-
rzy będą korzystać ze wszystkich usług 
i instrumentów rynku pracy, jakie oferują 
urzędy pracy,

3. bezrobotni oddaleni od rynku pracy, 
zarówno tacy, którzy z różnych powodów 
zagrożeni są wykluczeniem społecznym, jak 
i ci, którzy z własnego wyboru nie są zain-
teresowani podjęciem pracy lub uchylają się 
od pracy legalnej.

Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla 
osób szukających pracy m. in. grant na tele-
pracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka 
na utworzenie stanowiska pracy (nie więcej 

niż 6-krotnosć przeciętnego wynagrodze-
nia) lub podjęcie działalności gospodarczej 
(nie więcej niż 20-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia), szkolenia organizowane 
w ramach trójstronnych umów szkolenio-
wych zawieranych pomiędzy starostą, pra-
codawcą i instytucją szkoleniową, dofi nan-
sowanie wynagrodzenia za zatrudnionego 
bezrobotnego w wieku 50+. 

Dla osób z dłuższym stażem na rynku pra-
cy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szko-
leniowy. Dzięki niemu pracownicy 45+ będą 
mogli podnosić swoje kwalifi kacje, zdo-
bywać niezbędne certyfi katy i sfi nansować 
szkolenia.

Najważniejszą zmianą, dotyczącą mło-
dych, będzie podniesienie wieku w tej kate-
gorii do 30 roku życia. Urzędy w terminie do 
4 miesięcy będą zobowiązane do przedsta-
wienia im oferty pracy, stażu lub szkolenia, 
niezbędnego do znalezienia zatrudnienia. 
Pracodawcy, zatrudniający takie osoby, zo-
staną zwolnieni z obowiązku opłacania skła-
dek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych. Będą 
mieli również możliwość refundacji składek 
na ubezpieczenie społeczne przez okres do 
12 miesięcy za bezrobotnych, którzy po raz 
pierwszy podjęli pracę.

Dla młodych przewidziano także specjalne 
bony: m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, 
na zasiedlenie oraz stażowy. Dzięki bonom 
osoby szukające pracy będą miały większą 
swobodę działania. Sami będą planować, co 
zrobić z otrzymanymi środkami i jak nimi 
efektywnie zarządzać.

Przedłużono także z 14 do 30 dni okres, 
w którym można składać w określonej sytu-
acji wniosek o świadczenie przedemerytalne.
Źródło: www.mpips.gov.pl
Opracowała: Halina Raszka vel Repa Kan-

celaria Podatkowa Skłodowscy
Stan prawny na dzień 14.05.2014 r.

Dominik Kozaczka
Radny Miasta Wołomin

Czy poznamy ekonomiczne uzasadnienie Czy poznamy ekonomiczne uzasadnienie 
budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych?Odpadów Komunalnych?

Zamieszanie wokół rozbudowy MZO w Wołominie, 
wzbudza wiele kontrowersji. Sytuacja ta jest spowo-
dowana brakiem informacji ze strony władz gminy 
jak i zarządu MZO. O szczegółach inwestycji nie tylko 
nie zostali poinformowani mieszkańcy, ale również 
większość radnych o ile nie wszyscy. Dopiero ogło-
szony przetarg przez MZO na rozbudowę zakładu, 
wzbudził wiele kontrowersji i rozpoczął dyskusję, 
która głównie skupia się na kwestiach środowisko-
wych oraz oddziaływaniu przedsięwzięcia na zdrowie 
i komfort życia mieszkańców gminy.

Kwestie środowiskowe i wpływ na 
zdrowie mieszkańców tej inwesty-
cji są bardzo istotne, jednakże jest 
jeszcze jeden ważny aspekt - eko-
nomiczny, który został całkowicie 
pominięty. Władze Gminy Wołomin, 
które chcą rozbudować wysypisko 
śmieci, tworząc Regionalną Instala-
cję Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych, zupełnie nie przedstawiły 
radnym ani mieszkańcom założeń 
ekonomicznych tej inwestycji. Wia-
domo, że RIPOK będzie kosztował 
kilkanaście-kilkadziesiąt milionów 
złotych. W następstwie tego zostanie 
zmniejszony komfort życia miesz-
kańców, zwłaszcza w okolicach 
wysypiska (m.in. poprzez nieprzy-
jemne zapachy, zwiększony ruch 
pojazdów wożących śmieci itp). Na-
tomiast brak jest zupełnie informacji 
o potencjalnych zyskach dla Gminy 
Wołomin oraz możliwych szansach 
i zagrożeniach funkcjonowania ta-
kiego RIPOK. Gdyby burmistrz 
przedstawił biznes plan takiej inwe-
stycji to można by było publicznie 
podyskutować o stronie ekonomicz-
nej przedsięwzięcia. Tak niestety nie 
wiemy co zyska gmina w zamian za 
kolejną górę śmieci przywiezioną 
do Wołomina. Zwłaszcza pamięta-
jąc niedawny pomysł burmistrza, by 
z MZO zrobić fi rmę budowlaną, m.in. 
budującą drogi i chodniki. Miały być 
duże zyski dla gminy ale po kilku 
spektakularnych wpadkach, równie 
szybko się z tego pomysłu wycofano.

Dlatego po raz kolejny pytam 
o przedstawienie uzasadnienia eko-
nomicznego inwestycji. Niepewno-
ści dodaje fakt wielu zagrożeń na 
jakie najprawdopodobniej napotka 
przedsięwzięcie, np. cykliczne star-
towanie w przetargach i możliwość 

niewygrania w Wołominie. Dużym 
problemem, może też być podobna 
inwestycja powstająca na poligonie 
w Zielonce, która wsparta dużymi 
środkami fi nansowymi z Warsza-
wy może posiadać (droższe) lepsze 
maszyny, co za tym idzie bardziej 
wydajny ciąg technologiczny prze-
twarzania odpadów, czyli bardziej 
konkurencyjny od tego w Wołominie.

Ponadto w kuluarach słychać, 
że w związku z powstaniem RIPOK

-u ma zostać utworzona kolejna spół-
ka gminna „Wysypisko”, administru-
jąca nową pryzmę śmieci - czyli kilka 
kolejnych dobrze płatnych etatów 
z klucza partyjno-rodzinnego?? Czy 
to jest główny cel tej inwestycji??

Na te i podobne pytania chciałbym 
uzyskać konkretne odpowiedzi, dla-
tego oczekuję, że burmistrz wraz 
z zarządem MZO przedstawią moty-
wy ekonomiczne inwestycji.
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