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Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada br. przypada 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze po 3 Maja i 15 sierpnia święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla
upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli spod trzech zaborców
Rosji, Prus i Austrii.

Kazimierz Andrzej Zych
Dlaczego Święto Niepodległości obchodzimy właśnie 11 listopada? Co
się wydarzyło 11 listopada 1918 roku,
że wywieszamy narodową flagę
i uczestniczymy w patriotycznych manifestacjach?
Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski.
Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość.
11 listopada 1918 r., po 123 latach od
rozbiorów Polska odzyskała wolność.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym.
Wybór 11 listopada uzasadnić można
zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki
zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej
przybył do Warszawy Józef Piłsudski.
W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie
w pełni odzyskanie niepodległości,
a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami
„Niepodobna oddać tego upojenia,
tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120
latach prysły kordony. Nie ma „ich”.

fot. http://www.muzeumpilsudski.pl/

Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko
będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek,
złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili.
(...) Cztery pokolenia nadaremno na tę
chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”
Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie
przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek
Piłsudski w tym dniu został Naczelnym
Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą
Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się
z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który
stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12 listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję
tworzenia rządu.

Warszawa – obchody Święta Niepodległości

Święto Niepodległości zostało ustanowione w ostatnich latach II RP (19181945). Obchody przywrócono w 1989 r.
Do 1937 roku PPS (Polska Partia Socjalistyczna) świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę
utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23
kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat
po odzyskaniu niepodległości i do czasu
wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937
i 1938.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944 Niemcy zakazywali
świętowania dnia odzyskania niepodległości, mimo tego polskie podziemie
podejmowało wiele udanych prób przypominając rodakom o tym szczególnym
dniu właśnie w tak trudnym historycznie momencie.

fot. http://www.muzeumpilsudski.pl/

W roku 1945 władze komunistyczne
świętem państwowym uczyniły dzień
22 lipca – datę podpisania Manifestu
PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju
przez opozycję manifestacje patriotyczne a szczególnie w okresie stanu wojennego, były tego dnia brutalnie tłumione
przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy
aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. W Warszawie i innych miastach
Polski 11 listopada w stanie wojennym
podczas świętowania dnia niepodległości na ulice wychodziło dziesiątki
tysięcy ludzi uświadamiając aparatowi
komunistycznemu że zbliża się kolejny
etap odzyskania wolności tym razem
przy wsparciu NSZZ Solidarność.
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u
IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną
nazwą: Narodowe Święto Niepodległo-

Warszawa – obchody Święta Niepodległości

ści. Dzisiejsze czasy kiedy Rosja jeden
z zaborców Rzeczypospolitej powraca
do swoich imperialnych planów i aktywnie uczestniczy w łamaniu umów
międzynarodowych i angażuje się militarnie w sąsiedniej Ukrainie, jest dla
nas Polaków sygnałem że niepodległość nie jest dana na zawsze ale należy
o nią walczyć zawsze. Tak naprawdę jesteśmy w dużym zagrożeniu naszej suwerenności, analizując wypowiedziane
kilka dni temu słowa prezydenta Rosji
Władymira Putina na spotkaniu z młodymi historykami odnośnie wybuchu II
wojny światowej „ że Polska dostała to
na co zasłużyła” komentując wzajemny
agresyjny pakt Rosji z Niemcami tzw.
Ribbentrop-Mołotow i bandycki atak
Niemiec 1 września a Rosji 17 września
1939 roku na Polskę bez wypowiedzenia wojny.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Program Prawa i Sprawiedliwości koncentruje się wokół kwestii społecznych i gospodarczych
będących przyczyną obecnej trudnej sytuacji Polski. Dotyczy to ustawy emerytalnej każącej Polkom pracować do 67 roku życia, obciążeń podatkowych dotykających najniższe emerytury, prób
odebrania Polakom wolnych sobót wywalczonych jeszcze przez Solidarność. Zmiana tych regulacji potrzebna jest natychmiast i rząd PiS to zrealizuje. Wskazujemy też na konieczność opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych i innych międzynarodowych korporacji unikających
płacenia w Polsce podatków. Kluczem do zwalczenia bezrobocia niszczącego polska gospodarkę
jest odbudowa przemysłu a wsparcie rodzin wielodzietnych jest konieczne dla zatrzymania odpływu polskiej młodzieży wyjeżdżającej w poszukiwaniu pracy za granicę.
W polityce samorządowej szczególnie istotne jest sprawiedliwe i zrównoważone rozdzielanie
środków unijnych, zagwarantowanie powszechnego dostępu do służby zdrowia, która nie możę
www.gazetapatria.pl

zostać sprywatyzowana, realizacja szkolnych programów nauczania zgodnie ze światopoglądem
i stanowiskiem rodziców, ograniczenie do dwu kadencji władz wykonawczych.
Taki program będą realizować kandydaci Prawa i Sprawiedliwości dlatego z pełnym przekonaniem popieram mojego bliskiego współpracownika - Bartłomieja Misiewicza ubiegającego się
o mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wiem, że będzie pracował w Sejmiku
równie solidnie i skutecznie jak czyni to w Zespole Parlamentarnym Ds. Zbadania Przyczyn
Katastrofy Smoleńskiej. A nie ukrywam, że na rozwoju i pomyślności wsi i miast okręgu podwarszawskiego zależy mi szczególnie także ze względów osobistych, bo na całe życie zapadły mi
w pamięci lata dzieciństwa spędzone w domu moich dziadków w Kobyłce.

Antoni Macierewicz

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości
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Władza nas zdradziła

Ciekawe czy mieszkańcy Wołomina wiedzą, że w kompostowni, która powstanie w ramach rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach będą przetwarzane m.in. odchody zwierzęce, osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków, ustabilizowane komunalne osady ściekowe czy też odpady z targowisk?
Czy zdają sobie sprawę, że ta inwestycja może odbić się na zdrowiu wielu pokoleń mieszkańców Wołomina?
Dwa oblicza posła Sasina – władze
Wołomina i podległej jednostki gospodarczej, skarżą swoich mieszkańców
do sądu za to, że ośmielili się bronić
własnego zdrowia i życia, protestując
przeciwko rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych
Lipinach. W analogicznej sytuacji są
mieszkańcy Radiowa, gdzie poseł Jacek
Sasin stanął w ich obronie. Tymczasem
będąc mieszkańcem Powiatu Wołomińskiego i szefem partyjnym podległych
mu – Starosty i Burmistrza Wołomina,
absolutnie ignoruje fakt, iż w/w doprowadzili do budowy regionalnej instalacji przerobu odpadów komunalnych,
w ramach rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach – tuż przy kilkunastotysięcznym osiedlu, lesie, rzece i co wręcz
karygodne i szokujące przy głównym
ujęciu wody pitnej, z którego zasilany
jest Wołomin.
Wyemitowany kilka dni temu w telewizji Republika program red. Anity Gargas o rozbudowie wysypiska
w podwarszawskim Radiowie z udziałem posła Jacka Sasina wprowadza
w osłupienie, jak tak można postępować
w cywilizowanym świecie z ludźmi.
Autorka bez jakichkolwiek skrupułów
pokazuje i udowadnia widzom szkodliwe działanie w.w. przedsięwzięcia dla
mieszkańców tej miejscowości. Poseł
Jacek Sasin jako kandydat na prezydenta Warszawy bierze ich w obronę i podejmuje konkretne kroki kierując pisma
do warszawskiego ratusza. Można by
tylko przyklasnąć tym działaniom pana
posła, ale jest druga strona medalu –
w bardzo podobnej sytuacji jest rodzimy Powiat Wołomiński pana posła Sasina, którego mieszkańcy domagają się
obrony zdrowia i życia. Nie doczekali
się jednak takiego wsparcia pana posła.
Radiowo w granicach Warszawy to konkretne głosy na kandydata i przyszłego
prezydenta Jacka Sasina.
W Wołominie władzę sprawują starosta Piotr Uściński i burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar, szef miejskiej partii
Prawa i Sprawiedliwości. Powiatowym

która powstanie w ramach rozbudowy
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Starych Lipinach będą przetwarzane
m.in. odchody zwierzęce, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, ustabilizowane komunalne osady ściekowe
czy też odpady z targowisk? Jeśli nawet
założymy, że sama technologia przetwarzania będzie mało wonna, to już transport i załadunek do instalacji – wątpię.
(Informacje o odpadach pochodzą
z Raportu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko inwestycji „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin”)
fot. facebook.com/czysteradiowow

zaś szefem partyjnym całej władzy
w powiecie i Wołominie jest właśnie pan
poseł Jacek Sasin, obrońca mieszkańców Radiowa przed rozbudową zwałki,
ale nie Wołomina. Dlaczego tak jest?
W Wołominie w ekspresowym tempie
powstaje RIPOK inwestycja przerobu
odpadów, w ekspresowym – bo mimo
licznych protestów mieszkańców Wołomina włącznie z pochodem przez miasto pod urząd burmistrza, który w tym
właśnie czasie czmycha z gabinetu na
bardzo ważne spotkanie, kontrowersyjna inwestycja już się buduje czego od
czasu do czasu efekty czujemy jak wiatr
zawieje. Mimo, że rozbudowa zakładu
nie została jeszcze zakończona, to już
śmierdzi – a to z powodu wzruszenia
starej zwałki (prace ziemne) na podłożu poprzedniego nie profesjonalnego
wysypiska bez zabezpieczenia niecki
składowania śmieci. Protest Zielonego
Wołomina jest identyczny jak Czystego
Radiowa, tyle że ci ostatni mogą oddać
cenne głosy wyborcze do warszawskiego ratusza dla pana posła. W/w włodarze Wołomina, za nic mają protesty
mieszkańców, gdyż mieszkają z dala
od smrodu wołomińskiego wysypiska
(obliczanego na 120 tys. Odbiorców,
a usytuowanego około 1 km od kilkunastotysięcznego osiedla. Brak zgody
mieszkańców jak i Stowarzyszenia
Zielony Wołomin odnośnie w/w roz-

budowy, tak się nie spodobało władzy,
że ta postanowiła zaskarżyć mieszkańców do sądu żądając bajońskich
odszkodowań za tzw. utratę dobrego
imienia. Brzmi to bardzo irracjonalnie,
ale dzieje się niestety naprawdę. Jest to
ewenement w skali Kraju kiedy władza
samorządowa z podległą jej jednostką
występuje na drogę sadową przeciw
swoim wyborcom Zielonego Wołomina.
Wchodzący z jedynego spotkania w UM
odnośnie RIPOK głośno mówili „Władza Nas Zdradziła!”
Czy poseł Jacek Sasin – kandydat na
prezydenta Warszawy, mieszkaniec
Ząbek w powiecie wołomińskim – nie
widzi (czy może nie chce widzieć?),
że jego podlegli partyjni koledzy starosta i burmistrz Wołomina postępują identycznie jak władze Radiowa?
Punkt widzenia – tu ewidentnie zależy od punktu siedzenia. Radiowo to
w przeciwieństwie do Wołomina głosy
wyborcze. Jak to widzi prezes PiS Jarosław Kaczyński? Czy informacje na ten
temat docierają do Niego?
http://czysteradiowo.pl/info_pages.
php?pages_id=65_art
OTO, CO WOŁOMINIAKOM
FUNDUJE WŁADZA PIS PODLEGŁA POSŁOWI JACKOWI SASINOWI – Ciekawe, czy mieszkańcy
Wołomina wiedzą, że w kompostowni,

Przełom w sprawie.
Z ostatniej chwili:

– 23 października Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zaskarżył
uchwalony w maju plan zagospodarowania dla terenów przemysłowych
w Starych Lipinach, który zezwalał na
budowę w Wołomin Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Teraz dalsza budowa stoi po
znakiem zapytania . Można powiedzieć
ze argumenty Zielonego Wołomina przekonały nadzór Wojewody który zdecydował się zaskarżyć plan do WSA.
– Wniosek do wojewody o stwierdzenie nieważności majowej uchwały
ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare
Lipiny złożyło Stowarzyszenie Zielony
Wołomin. Po rozpatrzeniu argumentów
wojewoda podjął decyzję o zaskarżeniu
uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając m.in. naruszenie przepisów zakazujących budowy
składowisk odpadów na terenach zagrożonych powodzią oraz niezgodność
ze studium uwarunkowań.
Dlaczego władze Wołomina z burmistrzem na czele unikały argumentów
mieszkańców, a z uporem maniaka
parły tą inwestycję do przodu zapewne
dowiemy się z wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. „Na spotkaniu
w Wołominie z Wojewodą Mazowieckim
dowiedzieliśmy się, że zaskarżenie pla-

Kazimierz Andrzej Zych
nu miejscowego to mało, oczekują tego
samego decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę, na dziś odesłane są do
szczegółowego zbadania. Prowadzenie
budowy jest sprzeczne z prawem, miała
też miejsce kontrola placu budowy”.
Gdyby poseł Jacek Sasin o nas nie
zapomniał, a pamiętał tak jak o mieszkańcach Radiowa oszczędziłby nadciągającej klęsce z zapewne poważnymi
konsekwencjami prawnymi jak i również finansowymi swoich partyjnych
kolegów. Osobiście życzę Mu wygranej
w wyborach prezydenckich w Warszawie, bo to właściwe Jego środowisko,
Wołomin był potrzebny na przetrwanie
i tak też się stało. W Warszawie czuje
się jak ryba w wodzie i daje to nadzieję,
że sprowadzony cztery lata temu przez
Niego do Wołomina tzw. desant powróci na swoje macierzyste łono tam skąd
przyszedł.
Nas mieszkańców Wołomina J. Sasin
nie chroni przed skutkami rządów jego
ludzi zasiadających w organach samorządu. Czynią to stowarzyszeni w Zielonym Wołominie (ZW), ich z kolei 10
października osłonił i wsparł swoją powagą Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.
Pozew MZO dot. zakazu informowania
o potencjalnie negatywnych skutkach
funkcjonowania RIPOK oddalił swoim
postanowieniem. Co ważniejsze stwierdził w nim cyt. „W ramach inicjatywy
obywatelskiej, zasad praworządności
i kontroli społecznej lokalnych władz,
tego rodzaju działania nie tylko są
dopuszczalne lecz na gruncie prawidłowego działania demokratycznego
państwa wręcz wskazane.” W innym
miejscu
wyjaśnia
pozywającemu,
że podjęte działania Zielonego Wołomina nie są wymierzone w MZO lecz
przede wszystkim są wyrazem braku
porozumienia z władzami samorządowymi.

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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11 Listopada – Święto Niepodległej Polski
Dzień 11 listopada został ustanowiony polskim świętem narodowym w 1937 roku przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej. Wcześniej dzień 11 listopada w sposób mniej oficjalny był obchodzony od początków II RP. Wówczas były to głównie parady wojskowe w Warszawie na Placu Saskim (od 1928 roku noszącym nazwę Placu
Marszałka Piłsudskiego) albo na Polach Mokotowskich w Warszawie.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

W propagowaniu tego święta
zainteresowane wówczas były
przede wszystkim kręgi piłsud-

czykowskie, dla których miała
to być data legitymizacji ich
władzy. I chociaż 11 listopada
w II RP miał przede wszystkim
wymiar piłsudczykowski (partyjny) to jednak w latach okupacji
niemiecko-sowieckiej i w okresie PRL przybrał on wymiar uniwersalny – niepodległościowy
i narodowy.
W PRL święto Niepodległości
11 listopada zostało zakazane.
W kalendarzu komunistycznym pojawiły się daty 22 lipca,
1 maja, 9 maja. Święto 11 listo-

pada miało zostać usunięte ze
świadomości narodowej Polaków.
Tradycję
(Najjaśniejszej
Rzeczpospolitej) kultywowali
polscy patrioci w kraju i polityczna emigracja. W latach 70.
pamiętali o tym dniu kombatanci, uczestniczący w mszach
św., m.in. w Krakowie i w Warszawie. Pamięć o niepodległej
Polsce została przywrócona
przez środowiska opozycji niepodległościowej w latach 70.
W 1978 roku środowiska opo-

zycyjne obchodziły 60. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi
i w Warszawie były rozbijane
przez ZOMO (Zmotoryzowane
Odwody Milicji Obywatelskiej).
W Warszawie we mszy św.
w Katedrze św. Jana na Starym
Mieście, celebrowanej przez bp.
Jerzego Modzelewskiego (zarówno wewnątrz świątyni jak
i na otaczających ją uliczkach)
wzięło udział ok. 20 tys. osób.
Według organizatorów w prze-

Trzydziesta Rocznica męczeńskiej
śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W Powiecie Wołomińskim w ząbkowskiej Parafii Św. Trójcy bł. ks. Jerzy Popiełuszko po wyświęceniach kapłańskich w 1972 r. rozpoczął posługę duszpasterską, którą sprawował do 1975 r. W tej parafii obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały zorganizowane przez ks. prałata
Edwarda Kowarę, Proboszcza Parafii Św. Trójcy w Ząbkach i przeze mnie jako
prezesa Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
i Kapituły Medalu
„Zło Dobrem Zwyciężaj”

Na uroczystej Mszy Świętej
o godz. 10 modlono się za pośrednictwem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko i o rychłą Jego
Kanonizację. Podczas kazania ks.
proboszcz przybliżył biografię męczennika naszych czasów i Jego
postawę godną do naśladowania
w dążeniu do świętości. Następnie
www.gazetapatria.pl

Warta honorowa przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik ks.
Jerzego Popiełuszki wybudowany
z mojej inicjatywy w 1997 r., gdzie

odmówiono modlitwę i złożono
kwiaty.
Przy pomniku przez cały dzień
była prezentowana wystawa pt:

„Ks. Jerzy w naszej Pamięci” zorganizowana w 2010 r. przeze mnie,
pod patronatem J.E. Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Wystawa ta była zaprezentowana
16 października br. na sesji Rady
Powiatu w Starostwie a przez prawie 4 lata prezentowaliśmy ją
w kilkudziesięciu miejscach Polski,
w Kościołach i Szkołach przybliżając przede wszystkim dzieciom
i młodzieży, ale także dorosłym życie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Tego samego dnia udaliśmy się
na uroczystości rocznicowe do
Żoliborskiego Sanktuarium gdzie
o godz. 16.30 wraz z delegacją Komisji Krajowej i Regionów złożyliśmy kwiaty przy grobie Patrona So-

marszu z Katedry na Plac Zwycięstwa przy Grobie Nieznanego
Żołnierza wzięło udział 10 tys.
osób. Organizatorami manifestacji były Konfederacja Polski
Niepodległej i Ruch Obrony
Praw Człowieka i Obywatela
wraz z Komitetem Samoobrony
Społecznej KOR. Organizatorzy
demonstracji – Andrzej Czuma,
Jan Józef Janowski, Wojciech
Ziembiński skazani zostali przez
sędziego Sądu Rejonowego
w Warszawie, Andrzeja Kryże na
karę trzech miesięcy a Bronisław
Komorowski na karę jednego
miesiąca pozbawienia wolności.
Zdaniem sędziego Kryże kara
była wymierzona za stwierdzenie, że PRL nie jest państwem
niepodległym.
Poza Warszawą manifestacje
w dniu 11 listopada odbyły się
w Gdańsku, organizowane przez
Ruch Młodej Polski, w Krakowie, organizowane przez Konfederację Polski Niepodległej
i Studencki Komitet Solidarności oraz w Lublinie przez Ruch
Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz środowiska niepodległościowe i narodowe.
lidarności nadanego 31 sierpnia br.
dekretem Ojca Św. Franciszka.
Następnie ponad 200 delegacji
pocztów sztandarowych NSZZ Solidarność z całego Kraju i przedstawiciele Komitetu modlili się przy
grobie swojego Patrona. Podczas
trwającej Mszy Świętej na zmianę
pełniono warty przy grobie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Ostatnie 15
minutową wartę trzymała przy grobie swojego Patrona Komisja Krajowa NSZZ Solidarność z Przewodniczącym Piotrem Dudą i Ryszardem
Walczakiem prezesem Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
i Kapituły Medalu „Zło Dobrem
Zwyciężaj”, towarzyszyli im Górale
z Poronina.
patria.gazeta@op.pl
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Radzymin debatuje

PODPISANIE WZAJEMNEGO POROZUMIENIA

Wywiad z Krzysztofem Oksiutą, kandydatem na burmistrza Radzymina i radnego Sejmiku Mazowieckiego z listy PiS.

W Radzyminie odbyła się publiczna Debata Burmistrzowska
kandydatów na stanowisko burmistrza Radzymina, jak Pan ocenia swoje szanse po niej na tle innych kandydatów?
– Debata kandydatów na burmistrza to coś nowego w naszym powiecie. Radzymin dał przykład sąsiadom, że można poważnie ze sobą
konkurować na programy, bez ukrywania się przed wyborcami. Przybyło na nią ok. .200 mieszkańców.
Każdy może nadal ją obejrzeć na
youtube (www.youtube.com/watch?v=mOajLRHs2wo) i ocenić.
Niezręcznie jest oceniać mi ją samemu, ale fakt, że publiczność przerywała mi wypowiedzi oklaskami
i obejrzało ją 2000 osób w Internecie świadczy o tym, że mieszkańcy
potrzebują takiej formy dyskusji.
W debacie wzięło udział czterech
kandydatów, nie wzięło udziału
dwoje, w tym obecny burmistrz,
jak Pan to skomentuje?
Nieobecni kandydaci woleli spotkać się w swoim gronie, to ich wybór. Wydaje mi się, że popełnili błąd

unikając konfrontacji z kontrkandydatami i mieszkańcami.
Ja również początkowo zastanawiałem się nad sensem udziału
w debacie. Miałem obawy, czy nie
zamieni się w zwykłą pyskówkę,
ale gdy organizujący ją Kurier Radzymiński zapewnił mnie, że będzie
profesjonalnie prowadzona przez
dziennikarza Rzeczpospolitej zdecydowałem się. Udział był też formą
okazania szacunku dla wyborców
i braku strachu przed ich publicznymi pytaniami. To była bardzo ciekawa dyskusja i duże wydarzenie
w mieście.
Opowiedział się Pan za budową
nowej szkoły podstawowej na terenie obecnego targowiska, skąd
ta propozycja?
– W Radzyminie w ciągu ostatnich 10-ciu lat osiedliło się 10 tys.
nowych mieszkańców. Obecne
szkoły są za małe, by pomieścić
ich dzieci w odpowiednich do nauki warunkach. Dyrektorzy szkól
i nauczyciele robią co mogą, ale tak
dłużej nie można edukować dzieci.
Należy wybudować nową podstawówkę z basenem. Miasto nie dysponuje obecnie tak dużym, wolnym
placem. W skandaliczny sposób pozbyło się na rzecz dewelopera terenów przy Technikum Zieleni. Zakup

działki na rynku musiałby wiązać
się z wywłaszczeniem i kosztem ok.
3-4 mln zł. Jedyny duży teren jaki
miasto posiada to właśnie targowisko. Decyzja należy do Rady Miejskiej. Można ogłosić w tej sprawie
również referendum i jestem przekonany, że mieszkańcy mając do
wyboru utrzymywanie mało rentownego targowiska i nową szkołę,
opowiedzą się za szkołą. Dlatego
jestem zwolennikiem referendum
w tej sprawie. Ponadto obecne targowisko nie oferuje zbyt wielu
zdrowych produktów regionalnych,
większość towaru pochodzi z hurtowni i hipermarketów i jest sprzedawana po wyższej cenie. Większość sprzedawców to osoby spoza
naszej gminy, a nawet powiatu. Na
temat warunków sanitarnych nie
będę się wypowiadał. W Warszawie
nie płaczą za skasowanym handlem
na Stadionie Dziesięciolecia, tutaj
też nie będą. Tańsze place na ten cel
można znaleźć na rogatkach miasta.
A jaki ma Pan program dotyczący poprawy komunikacji nie tylko
w gminie Radzymin?
– Problemem naszego powiatu są
opóźnienia w modernizacji dróg,
nie tylko krajowych, ale i wojewódzkich. Rządząca Sejmikiem
koalicja PO-PSL uznaje nasz teren

– Jak myślisz Rysiek? Co teraz z nami?
– Piotrek ja idę za ciebie na starostę, a ty do sejmiku
na marszałka.
– A co na to ludzie?
– Żartujesz – naród wszystko kupi.
– Powiem ci Rysiu więcej – już kupuje.
– Pioterk, jak mówisz do mnie, patrz prosto w kamery.
za pisowski i wycina z większości
projektów modernizacyjnych. To
naganna praktyka, którą należy głośno potępiać i dążyć do jej zaniechania. Takie widzę dla siebie zadanie
w Sejmiku Mazowieckim. Nie możemy zadowalać się takimi ochłapami jak modernizacja 2 km drogi
między Rembertowem a Zielonką.
Cała droga powinna być sukcesywnie modernizowana, aż do ronda w
Zegrzu. Chcę pracować w komisji
budżetowej i zapobiec eliminacji
naszego powiatu w inwestycjach
wojewódzkich. Jesteśmy po Warszawie największym ludnościowo
powiatem na Mazowszu i powinna
obowiązywać uczciwa kierunkowa
zasada- ilu mieszkańców ,tyle pieniędzy na inwestycje w budżecie
województwa. Nie mogą nam robić
łaski i eliminować cywilizacyjnie
tylko z powodu innych preferencji
wyborczych. Będę o to walczył dla
nas wszystkich.

Jak Pan skomentuje protesty
mieszkańców Wołomina związane
z rozbudową wysypiska?
– Decyzja władz miasta i powiatu
o rozbudowie przetwórni śmieci to
nie tylko poważny cios zadany Prawu i Sprawiedliwości w tych wyborach, ale przede wszystkim mieszkańcom tej części Wołomina. Gdy
byłem radnym w 1990 r. przewodniczyłem Komisji Ochrony Środowiska wówczas podjęliśmy decyzję
o jego etapowym zamykaniu. Wtedy smród czuć było aż na osiedlu
Niepodległości. Przysypaliśmy ziemią odpady, by temu zapobiec. Dziś
rozwala się tę zwałkę i rozbudowuje
zakład. Pogoń za zyskiem wygrywa
nie tylko z dobrem ludzi, ale nawet
ze zdrowym rozsądkiem. Gdy zostanę radnym wojewódzkim będę blokował dalszy rozwój tej inwestycji
na wszystkich szczeblach władzy.
Dziękuję za rozmowę.
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
PRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆ
Okręg nr 2 – Marki – Lista nr 21

1. Celina Jezierska

2. Danuta Wilkowska

3. Bożena Kornacka

4. Grzegorz Sałanowski

5. Tomasz Czarnecki

Okręg nr 4 – Kobyłka, Zielonka – Lista nr 21

1. Irena Jadwiga Nowak

2. Ryszard Jerzy
Luchowski

3. Elżbieta Kilańska

4. Mirosława
Rostkowska

5. Piotr Banulski

6. Jarosław Damian
Demianowski

7. Magdalena
Żuk-Kujawa

8. Janusz Michalski

9. Jadwiga Kulbicka

10. Waldemar Ireneusz
Szczęsny

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin
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Okręg nr 5 – Wołomin – Lista nr 21

1. Jerzy Mikulski

2. Grzegorz Lucjan
Lipski

3. Kazimierz Andrzej
Zych

4. Jarosław Jan
Rosochacki

5. Jan Wiesław Tokarski

6. Irena Teresa
Suchowska

7. Monika Dubow

8. Lech Stanisław
Tomaszewski

9. Ewa Zalewska

10. Danuta Katarzyna
Maciążek

11. Waldemar
Stępczyński

12. Lidia Nasiadka

13. Marcin Oskar
Dernałowicz

14. Leszek Antoni
Patejuk

Okręg nr 6 – Dąbrówka, Klembów, Poświętne – Lista nr 21

1. Stefan Tlaga

2. Barbara Kościelniak

3. Marcin Bereda

4. Bożena Gorczyńska

6. Piotr Jacek
Jankowski

5. Hanna Agnieszka
Kurek Zbrzeźniak

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
PRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆ

Okręg nr 3 – Radzymin

1. Elżbieta Główka

2. Andrzej Pawlak

3. Łukasz Giera

4. Marianna Ratyńska

Okręg nr 7 – Jadów, Strachówka, Tłuszcz

1. Stefan Mikiciuk

2. Danuta Polakowska

3. Jarosław Jan Czubak

4. Katarzyna Wronka

6. Sylwia Ordyniak

5. Celina Gadomska

REKLAMA
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Amerykański ekspert:
Polska przygotowuje się
do rosyjskiej inwazji
„Warszawa podejmuje kroki, które mają obronić kraj przed ewentualną rosyjską
okupacją” – pisze prof. John Schindler. Amerykański ekspert ds. bezpieczeństwa
narodowego uważa, że Polska przygotowuje się do rosyjskiej inwazji.

Wskrzeszenie AK?
Jeszcze długa droga
MON chce przywrócić oddziały terytorialne. W ramach
„Armii Krajowej” w każdym województwie mają
powstać Pododdziały Narodowych Sił Rezerwowych.
Wstępnie mają liczyć 10 tys. osób.
Do zadań rezerwistów z AK
w czasie wojny należałoby m.in. obsadzanie strategicznych obiektów.
W razie agresji, odziały te mogłyby
prowadzić działania partyzanckie.
W czasie pokoju mogłyby wspierać
działania dotyczące np. likwidacji
skutków klęsk żywiołowych.
– To są pewne pomysły i przymiarki, ale do ich realizacji jeszcze długa
droga – powiedział prof. Romuald
Szeremietiew. Były minister obrony
narodowej przypomina, że wcześniejszy to szef MON zlikwidował Odziały
Terytorialne.
– Z jednej strony Siły Zbrojne,
a więc głównie wojsko operacyjne, traktowały trochę OT, jako kulę
u nogi. Uważano, ze to jest taki rodzaj
gorszego wojska, które może być wyposażone w gorszy sprzęt. Nie bardzo
było wiadome jakie zadania mają te
siły wykonywać i w końcu jednostki obrony terytorialnej zostały przez
MON zlikwidowane. Ostatnie decyzje
w tym zakresie podejmował minister
Klich. Ja rozumiem, że zainteresowa-

fot. wojsko-polskie.pl

Prof. Schindler postawił taką tezę
w piśmie „Business Insider”. Według niego, Polska – w odróżnieniu
od Ukrainy – chce być przygotowana w razie agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. O uwagach Schindlera poinformował portal interia.pl.
Ekspert przypomina w artykule,
że po aneksji Krymu i przejęciu
kontroli na wschodzie Ukrainy,
w Europie rosną obawy o dalsze
militarne kroki Moskwy. I tu ciekawostka – zdaniem Schindlera,
o skuteczną ochronę krajów NATO
znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie Rosji może zadbać wyłącznie Polska.
„Tylko Polska ma potencjał mili-

tarny, który może poważnie przeciwstawić się ruchom Rosji na
zachód” – napisał ekspert i przypomniał, że dokonaliśmy już tego
w 1920 roku. Wtedy „Armia Czerwona nie potrafiła przełamać Warszawy, (...) teraz Polska jest murem, który chroni Europę Środkową
przed działaniami zbrojnymi Moskwy” – uważa Schindler.
Jego zdaniem, obecnie nasz kraj
robi wszystko, żeby w razie konieczności mógł odpowiedzieć na
rosyjską agresję.
„(...) Warszawa podejmuje kroki,
które mają obronić kraj przed ewentualną rosyjską okupacją, którą Polacy bardzo dobrze znają. W odróż-

nieniu od Ukrainy, Polska planuje
przygotować się na wypadek wypowiedzenia wojny przez Putina” –
napisał ekspert ds. bezpieczeństwa.
Schindler zwraca też uwagę na
obawy, powszechne zwłaszcza
w kręgach obronnych, dotyczące
ewentualnego wsparcia sił NATO
w razie ataku na Polskę ze strony
Rosji.
Zaznacza, że Polacy wciąż pamiętają, jak podczas II wojny światowej
Wielka Brytania i Francja nie udzieliły im obiecanej pomocy.
Autor: plk
Źródło: interia.pl, niezalezna.pl

nie problematyką obrony, która się
pojawia w związku z napięciem rosyjsko-ukraińskim, skłoniło również
decydentów, żeby tą problematyką się
zająć, ale na razie wstrzymałbym się
z jakimiś konkretami. Do tego naprawdę trzeba podejść poważnie,
wyciągając wnioski z przeszłości –
stwierdził prof. Romuald Szeremietiew w wypowiedzi dla Radia Maryja.
Jak poinformował szef BBN Stanisław Koziej, jutro w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędą się
rozmowy z przedstawicielami organizacji proobronnych ws. zmian w Narodowych Siłach Rezerwowych.
RIRM, źródło: www.kresy.pl

Orzełek ZS „Strzelec” OSW
używany na podstawie umowy
z Ministerstwem Obrony Narodowej

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
(ZS „Strzelec” OSW) – organizacja
paramilitarna, jest patriotycznym
stowarzyszeniem – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym
Związku Strzeleckiego. Reaktywowany w 1991 r. przez ministra Romualda
Szeremietiewa.
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Co to jest gender? Atak nuklearny na Polskę
„Gender” to słowo, które w polskim języku pojawiło
się dopiero niedawno. Używa się go w różnych kontekstach – w dyskusjach o relacjach między kobietami a mężczyznami, o udziale kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, zawodowym, politycznym ale także
w rozmowach na temat rodziny i praw rodzicielskich,
wychowania i edukacji dzieci.

Danuta Wilkowska
Termin „gender” wywodzi się z języka angielskiego. W niedalekiej przeszłości oznaczał rodzaj gramatyczny słów, który tak jak
w języku polskim mógł być męski, żeński
i nijaki. Obecnie jednak słowa „gender”
używa się głównie do oznaczania płci ludzkiej w znaczeniu kulturowym – jako zespołu
cech osobowości oraz zachowań człowieka,
które decydują o tym, czy w społeczeństwie
jest on postrzegany jako kobieta albo mężczyzna. Te cechy i zachowania, wedle piewców ideologii gender mają pozostawać niezależne od płci biologicznej człowieka i są
przyjmowane przez niego w toku dorastania
i edukacji – jako wzorce (stereotypy) narzucane mu przez społeczność, w której się
wychowuje – wedle gender, największą rolę
w narzucaniu tych stereotypów ma rodzina
oraz religia, stąd należy z nimi walczyć.
Stereotypy te – wedle ideologii – ujawniają się w każdej dziedzinie życia i określają
przykładowo sposób ubierania się, rozdział
obowiązków domowych i rodzinnych, rolę
w życiu społecznym itd.
Ostatecznym celem gender jest danie każdemu możliwości wyboru swojej płci kulturowej a tym samym pozbawienie znaczenia
płci biologicznej. Jeżeli zaś dla naszego zachowania nie ma znaczenia czy biologicznie
ktoś jest mężczyzną czy kobietą, nie może
mieć też znaczenia jego orientacja seksual-

na, którą również każdy – jak postuluje gender – ma mieć prawo sobie wybrać.
Jak zaś najłatwiej wprowadzać nowe porządki? Poprzez edukację najmłodszych.
Stąd postulaty jak najwcześniejszego rozpoczynania edukacji seksualnej i równościowej, która pozwoli uprzedzić zakorzenienie się w dziecku jakichkolwiek „złych”
zdaniem ideologów stereotypów. Zgubnym
efektem takich działań jest promowanie
wśród dzieci od najmłodszych lat zachowań
rozwiązłych i wszelkiego rodzaju dewiacji, które będą stawiane jako równorzędne
wzorcom wyniesionym z domu. Walka z rodziną, jako podstawowym wzorcem „złych
stereotypów” odgrywa w ideologii gender
znaczącą rolę. Przejawia się to zarówno
w stawianych przez tę ideologię postulatach
odbierania czy ograniczania praw rodzicielskich osobom sprzeciwiającym się wpajaniu tej ideologii ich dzieciom jak również
w płaszczyźnie językowej, gdzie proponuje
się nie używać słowa „mama” czy „tata”,
które uznawane są za „seksistowskie stereotypy”.
Niemiecka socjolog Gabriele Kuby, która
jest świadkiem realizacji postulatów Gender
w swoim kraju zwraca uwagę na destruktywne skutki edukacji seksualnej i polityki
antyrodzinnej w Niemczech. Równocześnie
ostrzega: „w Polsce pojawiają się oczekiwania, a nawet naciski, aby wprowadzić edukację seksualną na wzór tej obowiązującej
na Zachodzie. Będą zapewnienia, że to jest
właściwe. Z chwilą gdy się to stanie faktem
Polska znajdzie się na równi pochyłej, na
której nie ma miejsca by powiedzieć stop”.
Zdaje się, że ani polscy nauczyciele, ani
rodzice nie są „przygotowani” na przyjmowanie ideologii gender, stąd na razie jest
ona obecna u nas głównie na uniwersytetach
i w popkulturze. Brak oporu ludzi wyznających tradycyjne wartości grozi destrukcją, której przykłady możemy obserwować
w krajach zachodniej Europy. Stąd już teraz warto patrzeć na ręce politykom i innym
osobom decyzyjnym, które pod płaszczykiem promocji równości i otwartości na
odmienność mogą wprowadzać w życie
w naszym kraju dramatyczne w skutkach
błędne idee.

nadal możliwy

Rozmowa z prof. Romualdem Szeremietiewem, byłym szefem MON, wykładowcą AON.
Stefczyk.info: Na Ukrainie odbyły
się wybory parlamentarne. Czy ich
wynik ma znaczenie dla przyszłości
tego kraju i geopolitycznych rozstrzygnięć?
Prof. Romuald Szeremietiew: – Jeśli potwierdzą się pierwsze wstępne
wyniki i dwa pierwsze miejsca zajmą blok Petro Poroszenko i partia
premiera Jaceniuka, to oznaczało
będzie ustabilizowanie i umocnienie
linii prozachodniej Kijowa. Zdaje się,
że prezydent Poroszenko liczy na pomoc Niemiec, zaś premier Jaceniuk
na pomoc USA. To oznacza, że wynik wyborów nie jest dobry z punktu widzenia planów, jakie ma Kreml
i prezydent Putin. Najważniejsi politycy Ukrainy mają oczy zwrócone na
Zachód, a nie w stronę Rosji. Lawirowanie, jakie widać było w działaniach
prezydenta Janukowycza, zapewne
się skończy. To oznacza, że Rosja nie
będzie miała możliwości manipulacji
na drodze politycznej. Będzie musiała
wywierać nacisk środkami militarnymi.
Czy zwycięstwo opcji prozachodniej na Kijowie wyklucza zagrożenie kolejną agresją ze strony Rosji?
– Oczywiście Rosja dysponuje
znacznymi środkami militarnymi.
Jeśli będzie chciała zrealizować plany podporządkowania sobie Ukrainy
przy pomocy sił militarnych, Ukraina
nie będzie miała szans. No chyba,
że Zachód wytworzy silną presję
na Moskwę. Jednak pamiętajmy,
że mowa o państwie, które nie jest
w NATO. A wiemy, że opcja zachodnia, jaką prezentowała choćby Gruzja,
nie zabezpieczyła tego kraju przed
atakiem Rosji w 2008 roku. A pretekst
zawsze się znajdzie... Wtedy była nim
sytuacji wokół gruzińskich republik Osetii i Abchazji, które Gruzja chciała
sobie podporządkować. Obecnie pre-

fot. http://carcinka.neon24.pl/

tekstem może być fakt, że Ukraina
będzie chciała przywrócić stabilizację
na Wschodzie kraju.
W Polsce z mediów zniknął temat
Ukrainy i zagrożenia rosyjskiego.
Tymczasem Pan mówił jakiś czas
temu, że należy brać pod uwagę nawet rosyjski atak nuklearny na Polskę. To nam nadal zagraża?
– W mojej ocenie takie zagrożenie
nie zniknęło. Nie została przecież wycofana z użycia tajna instrukcja prezydenta Federacji Rosyjskiej o użyciu
broni nuklearnej również przeciwko
krajom, które jej nie posiadają. Taka
instrukcja jest, została przyjęta i podpisana przez Dmitrija Miedwiediewa.
Nie wiemy co dokładnie ona zawiera,
ale pewnym sygnałem są scenariusze
ćwiczeń, które odbywały się za naszą
wschodnią granicą. Tam ćwiczono
użycie broni atomowej. To nie jest
już element fikcji, skoro pojawia się
w scenariuszu ćwiczeń. One są realne. Szkolono rosyjskich żołnierzy
w tym kierunku. I dowódcy i żołnierze musiały mieć świadomość, że taki

scenariusz ćwiczeń władze im przygotowały.
To jednak nadal tylko ćwiczenia.
Może słowa o ryzyku w tej sprawie
są przesadzone?
Nie robi się jednak takich ćwiczeń
ot tak sobie. Fakt, że takie scenariusze
się pojawiają, oznacza, że to zagrożenie rzeczywiście istnieje. Nie sądzę,
by Rosja zrezygnowała z tych planów,
które sobie ułożyła. Przypominam,
że broń nuklearna jest typem broni,
a jej użycie nie zawsze musi oznaczać
apokalipsę. Możemy mieć do czynienia z atakiem nuklearnym o małej mocy. Taki atak wywołałby szok.
Jednak zniszczenia nie musiałyby
być wielkie. Najważniejszym dla nas
pytaniem jest to, jak zachowałaby się
wtedy opinia publiczna. Pamiętajmy,
że Putin cały czas podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o użycie sił zbrojnych.
Taktyczna broń atomowa jest następnym szczeblem.
Rozmawiał Stanisław Żaryn
źródło: www.stefczyk.info

LIST DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze.
W nawiązaniu do mojego listu do redakcji , zamieszczonego w PATRII nr 9 (38) 2014 na str. 10,
uprzejmie informuję, że radni Rady Miejskiej w Wołominie, posiadając wiedzę o nieudzielaniu
odpowiedzi przez Burmistrza Wołomina – uznając moją skargę za bezzasadną, moim zdaniem
świadomie, umyślnie i celowo poświadczyli w głosowaniu imiennym nieprawdę, wobec czego
złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa.
Uważam, że radny, który nie potrafi czytać i pisać ze zrozumieniem, nie potrafi myśleć zgodnie z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, przyczynia się do szerzenia bezprawia
i naruszania porządku prawnego, co jest niedopuszczalne.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, chciałbym przestrzec wyborców przed upartyjnianiem samorządowi wyborem tych radnych na kolejną kadencję.
Upartyjnienie samorządów już w obecnej kadencji spowodowało wielokrotną podwyżkę podatków, zwłaszcza gruntowych z czego w naszym urzędzie
zatrudniono po linii partyjnej PiS
nadmierną ilość pracowników
urzędu na koszt podatnika.
Takim praktykom w wyborach
2014, czas najwyższy powiedzieć
NIE!

Z poważaniem
Józef Wódka

www.gazetapatria.pl

patria.gazeta@op.pl
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Niekorzystne koszty
uzyskania przychodów
dla twórców

Irena Jadwiga Nowak

– nauczyciel z powołania i wykształcenia. Dzieciństwo i młodość spędziła w Wołominie.
Tu mieszkała, uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej, tu też rozpoczęła swoją
pierwszą zawodową pracę i działalność społeczną. Całe zawodowe życie związała z oświatą
zajmując różne stanowiska. Zawsze przewodnią dewizą jej działalności było, jest i będzie
dobro dzieci i młodzieży. Jest przekonana, że społeczeństwa stawiające na tę część populacji osiągają największy rozkwit.
Od 12 lat, od momentu jego powstania, jest dyrektorem Miejskiego Gimnazjum w Zielonce,
które w środowisku jest postrzegane jako placówka nowoczesna, dobrze zarządzana,
mająca osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, otwarta dla instytucji samorządowych
i organizacji pozarządowych. Aktywnie działania na rzecz społeczności lokalnej zabiegając
o szeroką współpracę i pełną jej integrację.

wysokości 42 762 zł. Wątpliwości
podatników, co do możliwości stosowania 20 % kosztów (stosowane
dla przychodów z umów zlecenie lub
umów o dzieło) powyżej ww limitu
rozstrzyga orzecznictwo sądowe na
niekorzyść twórców i artystów.
Tak wskazuje wyrok sądowy WSA
z dnia 11 lipca 2014 roku (III SA/Wa
39/14) jak i wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2014 (I SA/
Wr/298/14).
Sądy stwierdzają, że przychody
z tytułu korzystania i rozporządzania prawami autorskimi objęte są
50% kosztami do kwoty limitu, po
przekroczeniu, którego nie można
stosować 20% kup. Nie można też
zrezygnować ze stosowania zryczałtowanych 50% kosztów do kwoty
limitu, a stosować jedynie 20% kosztów.
Twórcy korzystający z praw autorskich, którzy ponieśli wyższe koszty
niż ustawowa kwota 42 764 zł. mogą
je uwzględnić, jeśli przedstawią właściwą dokumentację.

§

Przychody artystów i twórców uzyskane z korzystania i rozporządzania
prawami autorskimi lub pokrewnymi, uzyskane w roku 2014 objęte są
50% kosztami do ustawowego limitu
w wysokości 42 764 zł.
Przepis ten reguluje ustawa
o PIT art. 22 ust. 9a i obowiązuje od
2013 roku.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność o indywidualnym charakterze, której przedmiotem jest m. in.
twórczość naukowa, literacka, publicystyczna, plastyczna, słowno-muzyczna jak również programy komputerowe, mają możliwość stosować
jedynie zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodu do

Opracowała:
Agnieszka Kotecka
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
29.10.2014 r.
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Jarosław Godlewski – okręg nr 1
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wój naszych terenów. W szczególności chcę
zadbać o: kompleksową modernizację
ul. Hallera, Matarewicza i Kasprzykiewicza; budowę ciągu pieszo-rowerowego
w ul. Watykańskiej od ronda w Majdanie,
do cmentarza w Lipinach Starych, budowę
ul. Grabicznej; budowę sali gimnastycznej
przy ZS w Ossowie.

POROZUM

Numer 9 (29) 2014
– W Radzie Miejskiej chcę zabiegać o roz-

WOŁOMIN - WWL 2014

GAZETA
– Wołominianką
jestem WOŁOMIŃSKA
od urodzenia, dlatego też znam problemy z jakimi borykają się
mieszkańcy miasta. Choć wiele zostało już
zrobione, to wciąż mnóstwo pozostaje do
zrealizowania zarówno w zakresie infrastruktury – poprawy stanu dróg, budowy kanalizacji deszczowej, uporządkowania planu
zagospodarowania przestrzennego, ale również w zakresie strategii jego rozwoju
i pomysłu na przyszłość.

Kamila Dąbrowska – okręg nr 15

GAZETA WOŁOMIŃSKA

BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK SAMORZĄDOWYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ

• Nr 4 (30) 12.11.2014

Kandydaci do Rady Miejskiej w Wołominie
z burmistrzem Jerzym Mikulskim:

Okręg nr 1 – Ossów: Jarosław Godlewski
Okręg nr 2 – Czarna/Helenów: Anna Marianna Zalewska
Okręg nr 3 – Duczki: Józef Wódka
Okręg nr 4 – Stare Grabie: Antoni Kowalczyk
Okręg nr 5 – Stare Lipiny: Katarzyna Iwona Okuniewska
Okręg nr 6 – Zagościniec: Mariusz Dezydery Lipski
Okręg nr 7 – Wołomin: Lilia Grażyna Zych
Okręg nr 8 – Wołomin: Robert Kobus
Okręg nr 9 – Wołomin: Maciej Krzysztof Łoś
Okręg nr 10 – Wołomin: Andrzej Saulewicz
Okręg nr 11 – Wołomin: Teresa Wosińska
Okręg nr 12 – Wołomin: Jan Krasowski
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Okręg nr 13 – Wołomin: Karol Moczydłowski
Okręg nr 14 – Wołomin: Małgorzata Jolanta Posmyk
Okręg nr 15 – Wołomin: Kamila Magdalena Dąbrowska
Okręg nr 16 – Wołomin: Grażyna Jolanta Podhorodecka
Okręg nr 17 – Wołomin: Małgorzata Kadziszewska
Okręg nr 18 – Wołomin: Magdalena Joanna Chwaleba
Okręg nr 19 – Wołomin: Wiesław Mieczysław Kobyliński
Okręg nr 20 – Wołomin: Paweł Adam Szufladowicz
Okręg nr 21 – Wołomin: Małgorzata Dyrda
Okręg nr 22 – Wołomin: Andrzej Marcin Żelezik
Okręg nr 23 – Wołomin: Leszek Jan Boruc

Sondaż wyborczy na burmistrza Wołomina z 8 listopada
Gazeta KWW „Porozumienie Samorządowe – Wołomin”, ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin
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Kandydaci do Rady Miejskiej w Wołominie – Lista nr 24
Jarosław Godlewski
Mieszkaniec Ossowa. Wykształcenie

Anna Marianna Zalewska
Okręg nr 2
– Czarna/Helenów:

wyższe, mgr prawa. Od 2006 r. pracuję

Mieszkanka

Okręg nr 1 – Ossów:

na rzecz samorządu, obecnie w Starostwie

Powiatowym

w

Wołominie,

w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa.

wentka

gm.

Wołomin.

Technikum

Absol-

Ekonomicznego

Józef Wódka
Okręg nr 3 – Duczki:
Mieszkaniec Duczek. Od ponad 15 lat
działam na rzecz poprawy warunków

w Wołominie. Obecnie pracuję w Fun-

zamieszkania i funkcjonowania w na-

dacji Dzieci-Dzieciom oraz uczę się

szej miejscowości. Jestem wrażliwy

na kierunku Technik Weterynarii. Je-

W Radzie Miejskiej chcę zabiegać o roz-

stem osobą sumienną, odpowiedzialną,

wój naszych terenów. W szczególności chcę zadbać o: kompleksową

komunikatywną i otwartą na problemy ludzi.

na nieuczciwość, brak poszanowania
prawa oraz niedotrzymywanie danego słowa. Swoją działalność

modernizację ul. Hallera, Matarewicza i Kasprzykiewicza; budowę

w Radzie Miejskiej chciałbym skupić m.in. na doprowadzeniu do

ciągu pieszo-rowerowego w ul. Watykańskiej od ronda w Majdanie,

realizacji wszystkich inwestycji planowanych w Duczkach, zgodnie

do cmentarza w Lipinach Starych, budowę ul. Grabicznej; budowę

z wnioskami do budżetu gminy Wołomin, uchwalanymi przez miesz-

sali gimnastycznej przy ZS w Ossowie.

kańców na zebraniach wiejskich.

Antoni Kowalczyk
Okręg nr 4 – Stare Grabie:

Katarzyna Okuniewska
Okręg nr 5 – Stare Lipiny:

Mariusz Lipski
Okręg nr 6 – Zagościniec:

wadzącej ze St. Grabia do Cmentarza w Nowym Grabiu, budowę

możemy zdziałać naprawdę wiele dobrego dla siebie i innych i to nie

ścieżki pieszo-rowerowej ze St. Grabia do Duczek.

tylko w swoim najbliższym otoczeniu.

Mieszkaniec Zagościńca. Lat 31, żonaty. Studia na Informatyce Gospodarczej w WSFiHM w Warszawie.
Zatrudniony w dziale kontroli jakości
i logistyki firmy produkcyjnej. Zainteresowanie samorządem wynika z aktywności i zaangażowania. Szczególną
uwagę i starania zamierzam poświęcić
na odwodnienie gruntów i dróg, stanowi technicznemu oraz prawnemu dróg
lokalnych, skomunikowaniu z Warszawą na lepszych od dotychczasowych warunkach, minimalizacji utrudnień w ruchu kolejowym
i drogowym oraz poprawie bezpieczeństwa. Misję radnego widzi
jako dobro wyborców oraz godną i nieskrępowaną dyscypliną organizacyjną reprezentację, a dbałość o zrównoważony rozwój całego
sołectwa widzi jako przenoszenie na forum rady miejskiej wniosków
bez subiektywnej oceny ich priorytetów.

Lilia Grażyna Zych
Okręg nr 7 – Wołomin:

Robert Kobus
Okręg nr 8 – Wołomin:

Maciej Krzysztof Łoś
Okręg nr 9 – Wołomin:

Robert

Kandyduję do Rady Miejskiej z osiedla Sławek. Ludzkie sprawy są dla
mnie bardzo ważne. Marzę o tym, by
w naszym samorządzie nie było
polityki, tylko twórcze działanie na
rzecz miasta i całej społeczności.
Działalność w Radzie Miejskiej zawsze traktowałem jako służbę wobec mieszkańców i taką postawę chcę utrzymywać. W trakcie
minionych 4 lat, nie będąc radnym, dalej interesowałem się miastem i jego sprawami, pisałem też wnioski do budżetu gminnego dotyczące naszego osiedla. Najważniejsze moje cechy
w działalności to uczciwość, samorządność i aktywność. Maciej Łoś
– dla ludzi, dla miasta, dla naszego osiedla!

Mieszkaniec Starego Grabia. Absolwent Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie, prowadzę własne gospodar-

Jestem matką trzech dorosłych córek,
prowadzę z mężem działalność gospodarczą. Ukończyłam pedagogikę
opiekuńczo-socjalną

ponieważ

lubię

stwo ogrodnicze. Od czterech kadencji

pracować z ludźmi i zawsze chciałam

działam w Radzie Sołeckiej St. Grabia.

pomagać innym. Od ośmiu lat jestem

W Radzie Miejskiej będę zabiegał o re-

członkiem rady sołeckiej w Starych Li-

alizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców, m.in.: wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Głównej, budowę boiska przy Szkole
Podstawowej im. F. Chopina w St. Grabiu, utwardzenie drogi pro-

Kandyduję do Rady Gminy Wołomin,
ponieważ cenię sobie uczciwą politykę
i chciałabym aby zarządzanie miastem
i gminą Wołomin trafi ło do ludzi kompetentnych. Swoim doświadczeniem będę
wspierała tylko te inicjatywy, które przyniosą zmiany na lepsze. Niezmiennie opowiadam się za zwiększeniem wsparcia dla
samotnych matek i ludzi starszych oraz
bezwzględną zmianą polityki kadrowej
w instytucjach samorządowych znajdujących się w naszym mieście tak, aby młodzi mieszkańcy Wołomina mieli równe szanse do zajmowania stanowisk i pracy na rzecz Wołomina.
Chciałabym aby Wołomin stał się wreszcie miastem do którego warto
wracać, w którym chce się mieszkać i Najwyższy czas żeby w końcu
rozpocząć nowe projekty z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Wołomina, które będą służyć zwiększeniu jego atrakcyjności inwestycyjnej,
a co za tym idzie poszerzenie rynku pracy i wzrost liczby mieszkańców.
W związku z powyższym deklaruję wolę współpracy z każdym, komu
zależy na poprawie jakości życia w Wołominie.

Andrzej Saulewicz
Okręg nr 10 – Wołomin:
W Wołominie mieszkam od 1978 r.,
żonaty, ojciec pięciorga dzieci. Od
1984 r. prowadzę przedsiębiorstwo
budowlane „HYDRO-INSTAL”. W latach 1996-2002 byłem prezesem
WKS „Huragan”. Od wielu lat działam społecznie, za działalność na
rzecz sportu i kultury otrzymałem
wiele odznaczeń sportowych oraz tytuł „Zasłużony dla Wołomina”. Byłem radnym Rady Miejskiej kadencji 2006-2010,
w tym czasie zrealizowaliśmy na wołomińskim Sławku najważniejsze inwestycje drogowe (m.in. ul. Głowackiego i Tęczowa oraz
Wiosenna). Teraz trzeba właściwie zagospodarować przestrzeń
publiczną w tej części miasta, zrobić osiedle Sławek miejscem
przyjaznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

pinach, od roku przewodniczącą Koła LOP w Wołominie, a od maja
tego roku reprezentuję mieszkańców protestujących przeciwko
budowie RIPOK (rozbudowa wysypiska na skalę regionalną) w ramach działań Stowarzyszenia Zielony Wołomin. Wierzę, że razem

Kobus,

lat

43,

kandyduję

w okręgu nr 8 gdzie mieszka od
urodzenia i tu również pracuję. Dlatego
ten obszar Wołomina jest mi doskonale
znany. Mając wpływ na decyzje nowo
wybranej

Rady

Miasta

postaram

się aby te decyzje były owocne dla
wszystkich mieszkańców Wołomina, a nie tylko wybranej grupy.

Teresa Wosińska
Okręg nr 11 – Wołomin:
W życiu prywatnym i zawodowym
kieruję się prostą zasadą: „Człowiek
jest tyle wart, ile może zrobić dla
drugiego człowieka. A jeśli może,
to znaczy, że powinien to zrobić…”
Po 40 latach pracy w wołomińskiej
oświacie, w tym 25 latach na
stanowisku dyrektora Przedszkola nr
10 im. Misia Uszatka, przeszłam na
emeryturę. I chcę ten czas wykorzystać najlepiej, jak potrafię.
Kandyduję do Rady Miejskiej w Wołominie z Osiedla Nafta,
z którym byłam związana przez 40 lat, przez całe moje zawodowe
życie. Szczególnie bliskie są mi sprawy najmłodszych, ale mam
świadomość, że ludzie dorośli mają dużo problemów i jako radna
będę dążyć do tego, by te problemy skutecznie rozwiązywać, przy
pomocy powołanych do tego służb, urzędów i instytucji.

Jan Krasowski
Okręg nr 12 – Wołomin:
Wykształcenie wyższe, bezpartyjny.
Od ponad 30 lat pracuję na kierowniczych stanowiskach, obecnie w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie.
Jestem przewodniczącym Rady Osiedla Sosnówka. Kandyduję z Okręgu Wyborczego nr 12 obejmującego
Osiedle Sosnówka i Centrum, najbardziej zaniedbanych i niedoinwestowanych osiedli w mieście. W Radzie Miejskiej zajmę się
sprawami najważniejszymi dla mieszkańców tych osiedli: budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową ulic i chodników, stanem technicznym budynków komunalnych, zagospodarowaniem
terenu przy muzeum Z. i W. Nałkowskich, infrastrukturą drogową
na terenie przyległym do OSiR „Huragan”.
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Kandydaci do Rady Miejskiej w Wołominie – Lista nr 24
Karol Moczydłowski
Okręg nr 13 – Wołomin:

Małgorzata Posmyk
Okręg nr 14 – Wołomin:

Żonaty, ojciec dwojga dorosłych dzieci

Od 30 lat mieszkam i pracuję w Wołominie. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel
dyplomowany, przez sześć lat byłam
wicedyrektorem, a następnie, przez
siedem lat dyrektorem Zespołu Szkół
nr 4 im. Marynarki Wojennej RP
w Wołominie. Od maja 2014 r.
jestem prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Szczególnie bliskie są mi sprawy funkcjonowania oświaty, poprawy warunków w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy, organizowania dzieciom
i młodzieży wolnego czasu, wspieranie w rozwijaniu zdolności
i zainteresowań.

Lat 28, wykształcenie wyższe pedagogiczne, pracuję w bankowości. Wołominianką jestem od urodzenia, dlatego też znam problemy
z jakimi borykają się mieszkańcy miasta. Wołomin powinien być miastem zaspokajającym potrzeby swoich mieszkańców. Praca i dialog z mieszkańcami
to podstawa sprawnego funkcjonowania. To oni muszą mieć możliwość decydowania o kolejności spełniania swoich oczekiwań. To oni
powinni wyznaczać kierunek rozwoju miasta. Wołomin potrzebuje
zmian.

Małgorzata Kadziszewska
Okręg nr 17 – Wołomin:

Magdalena Chwaleba
Okręg nr 18 – Wołomin:

i dziadek dwojga wnuczków. Absolwent
Akademii
w

Wychowania

Warszawie.

Zawód:

Fizycznego
nauczyciel

WF, magister wychowania fizycznego
i

trener

zyciel

piłki

siatkowej.

wychowania

Naucfizyczne-

go od 1976 r., zawsze w Wołominie. Trener piłki siatkowej,
współzałożyciel szkoły sportowej Nr 5 w Wołominie. Przez 30
lat nauczyciel, wychowawca i trener wołomińskich siatkarzy
i współtwórca osiągnięć wołomińskiej siatkówki z tych lat. W Radzie
Miejskiej chciałbym przede wszystkim zajmować się sprawami
oświaty i sportu.

Grażyna Podhorodecka
Okręg nr 16 – Wołomin:
Urodzona w Wołominie, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego
SGPiS. Od ponad 20 lat pracuję jako
nauczycielka szkół wołomińskich, uczę
języka angielskiego, od 1997 roku
zatrudniona w Zespole Szkół nr 5.
W Radzie Miejskiej będę zabiegała
o utworzenie na terenie Słonecznej parku z miejscem na rekreację dla osób starszych i placem zabaw dla dzieci. Widzę potrzebę
zorganizowania świetlicy środowiskowej dla dzieci ze Słonecznej,

Od urodzenia mieszkam w Wołominie.
Jestem żoną oficera Żeglugi Morskiej,
matką dorosłego syna i szczęśliwą
babcią 4-letniej wnuczki. Od wielu
lat pełnię funkcję ławnika sądowego,
pracuję społecznie na rzecz osób
niepełnosprawnych, w Polskim Związku
Niewidomych (PZN), działam w Kole
Nr 1 Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a także zasiadam w nowo powstałej Radzie Seniorów.
Nie składam żadnych konkretnych obietnic wyborczych, bo dla mnie
ważne jest tylko to co uda mi się zrobić dla ludzi i dla Wołomina –
czyli skuteczne działanie.

pragnę zaangażować emerytowanych nauczycieli i oferuję własny
czas na pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu prac domowych.

Kamila Dąbrowska
Okręg nr 15 – Wołomin:

Wołominianka. Od 15 lat mieszkam na
osiedlu Niepodległości, jestem członkiem Rady Osiedla Niepodległości
i Zarządu SKW. Postanowiłam kandydować do Rady Miejskiej w Wołominie, aby pomóc nam wszystkim. Chcę
reprezentować interesy tego osiedla,
nie uwikłana w żadne układy polityczne. W Radzie Miejskiej będę starać się o: zagospodarowanie dirt
parku, żeby nie straszył postnuklearną scenerią, wybudowanie
placu zabaw dla dzieci na wschodniej ścianie osiedla, choćby na
terenie wspomnianego dirt parku, ustawienie jak najwięcej ławek
na naszym osiedlu, sygnalizację świetlną na najważniejszych
skrzyżowaniach na tym terenie.

Wiesław Kobyliński
Okręg nr 19 – Wołomin:

Paweł Adam Szufladowicz
Okręg nr 20 – Wołomin:

Małgorzata Dyrda
Okręg nr 21 – Wołomin:

Mieszkaniec Wołomina. Od lat prowadzę
działalność
gospodarczą
i doskonale znam problemy małych i średnich przedsiębiorstw.
W tej grupie widzę szanse na dalszy
rozwój miasta m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. W Radzie
Miejskiej będę reprezentować interesy mieszkańców os. Niepodległości. Ich opinie i głosy będą dla mnie inspiracją do aktywnego
działania. Chciałbym zaktywizować szkolenie zawodowe na bazie
lokalnego rzemiosła.

Mieszkaniec Wołomina. Ukończyłem
studia na Politechnice Warszawskiej.
Z żoną prowadzę firmę zajmującą się
wyposażeniem gabinetów dentystycznych. Reprezentuję mieszkańców
ze ścisłego centrum Wołomina.
W mojej okolicy w pierwszej kolejności
chciałbym zmniejszyć ruch na początku
ulicy Kościelnej oraz poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach
Wileńska – Legionów i Lipińska – Mickiewicza. Chcę zaplanować
zagospodarowanie zaniedbanych przez obecną władzę terenu po
spalonym Carrefourze oraz ruiny po basenie przy ul. Mariańskiej.
Mam na to pomysły. Kluczowym wyzwaniem dla mnie będzie przygotowanie naszego miasta do modernizacji linii kolejowej.

Wołominianka. Mężatka, mama Julii
i Jacka. Absolwentka Wydziału Integracji
Europejskiej
Wyższej
Szkoły
Ekonomiczno-Informatycznej
w Warszawie. Wołomin potrzebuje nowoczesnych wizji, śmiałych inwestycji
i
odważnych
działań.
Trzeba
się kochać, szanować, wierzyć i
działać! To moje motto, które pokazuje, jakimi wartościami staram się kierować w życiu zawodowym i prywatnym. Cechuję
się wytrwałością w dążeniu do określonych celów, mam
zdolności
organizacyjne
oraz
umiejętność
nawiązywania
i utrzymywania kontaktów międzyludzkich.

Andrzej Marcin Żelezik
Okręg nr 22 – Wołomin:
Od prawie 65 lat jestem mieszkańcem Wołomina, a więc związany z tym miastem przez całe życie. Jestem
magistrem inżynierem, absolwentem Wydz. Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Po ukończeniu studiów przez 20 lat pracowałem jako inżynier, przez kolejne 20 prowadziłem własną piekarnię
„U Kakitka”, wypiekając tradycyjne pieczywo bez „ulepszaczy”. Przez całe życie nie należałem do żadnej partii.
Wierzę, że w działalności samorządowej jest wielka siła. Dlatego uważam, że samorządom miast i gmin powinna
przyświecać idea „NIE PARTIA A LUDZIE”. Swoją ponad 20-letnią działalnością w Radzie Miejskiej udowadniam,
że można realizować myśl, która przyświeca mi od zawsze: „INTERES MIASTA JEST TAM, GDZIE INTERES JEGO MIESZKAŃCÓW”.
Mieszkańcom mojego rejonu chciałbym zapewnić w przyszłej kadencji m.in.: dokończenie utwardzania i „ochodnikowania” wszystkich
pozostałych ulic, po uzupełnieniu budowy instalacji sieciowych; „przebicie” ul. Partyzantów do osiedla 1 Maja; budowę obwodnicy południowej
miasta (ul. Zielona i Graniczna) od Kobyłki do Majdanu, wraz z budową ścieżki rowerowej.

Leszek Jan Boruc
Okręg nr 23 – Wołomin:
Mieszkaniec Wołomina od 1983 r.
Wykształcenie wyższe inżynieryjne,
ukończone Studium Podyplomowe
z zakresu Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Przez
12 lat pracowałem w administracji
samorządowej w Wołominie, obecnie
zawodowo związany z Gminą Klembów. Przez cztery kadencje byłem
przewodniczącym Rady Osiedlowej Partyzantów, w tym czasie
zostały utwardzone wszystkie drogi na tym osiedlu. W Radzie
Miejskiej w Wołominie chciałbym zająć się dalszym rozwojem tej
części miasta i poprawą jakości życia mieszkańców największego
wołomińskiego osiedla. Będę się także starał o przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach i przedszkolach oraz przywrócenie
Wspólnego Biletu PKP i MZK.
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Pieniądze wyrzucone w przysłowiowe błoto
Tak plakatowo-bilbordowa kampania zaklejania wszystkich i wszystkiego wierzcie mi Państwo to są ogromne naprawdę ogromne pieniądze. Szacuję, że na dziś najbardziej rozreklamowany kandydat wyłożył około
100 tys. złotych a to dopiero początek.

Kazimierz Andrzej Zych
Co jeszcze zobaczymy w jego
wydaniu, po wstępie można spodziewać się wszystkiego. A ten
kandydat ma do dyspozycji ogromny aparat do pracy, bo kto odmówi

plakatowania, roznoszenia, reklamy itp.-szefowi szefów. Kogo na to
stać? Proszę wejść na oświadczenia
majątkowe władzy i radnych gminy
i powiatu i zobaczycie Państwo
gdzie się najlepiej zarabia. Podpowiem największe zakłady pracy
w okolicy to Urząd Miasta w Wołominie, Starostwo powiatowe,
Szpital powiatowy, spółki podległe
miastu.
http://wolomin.bip.net.pl/?c=578
http://www.bip.powiat-wolomin-

ski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=21482

Kogo w bezrobotnym
Wołominie stać na tak
drogą kampanię?

W Wołominie poza chlebem
i ciastkami nic się nie produkuje produkuje się za to pracowników
tzw. urzędników desantowców
zewsząd. U nas nie ma zakładów
produkcyjnych, ale są zakłady jak
wyżej gdzie pensje przekraczają

znacznie średnie krajowe. Jeżeli
starosta, burmistrz i niektórzy radni
z rządzącej partii na miesiąc przed
wyborami zakleili , zawiesili, zamalowali i poobjeżdżali wokoło powiat
i Wołomin to widocznie było ich
stać na to. Dowiodła tego kampania
do europarlamentu kiedy w każdym
zakątku i płocie wisiały plakaty
i banery starosty , który dziś zmienił
zdanie i odpuszcza sprawy powiatu
i chce zamiast Unii być na Mazowszu w Sejmiku. Widząc w ostatnim
okresie zaangażowanie naszych

włodarzy właściwie w każdej dziedzinie, począwszy od służby zdrowia do inwestycji drogowych, zapominają oni, że środki przeznaczone
na ich własną promocję z pożytkiem można by było przeznaczyć na
szczytny cel, np. o którym ostatnio
w TV Trwam mówił starosta Uściński, tzn. na Rodzinne Domy Dziecka, przedszkola i żłobki.
Patrząc z boku na to wszystko czy
My Wyborcy musimy dalej dawać
się nabijać w przysłowiową butelkę.

Szpital na „prostej” – ale do zamknięcia!!!

Tak ją opisuje biegły rewident na 17-tej stronie opinii z 10 maja 2014 r. „{...} Jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przynajmniej w ciągu 12 i 24 miesięcy od dnia bilansowego pod warunkiem, że nastąpi zapłata przez NFZ kwoty
12 881 459,20 zł nie uznawanej za należną dla Szpitala z powodu przekroczenia limitu świadczeń usług
z przekroczeniem limitów określonych umowami za rok 2012 i 2013, w przeciwnym wypadku może dojść do
zamknięcia szpitala.”

Grzegorz Lipski
Co na to rządząca koalicja? Niemal w tym samym czasie za pośrednictwem Mojej Gazety Regionalnej informuje nas mieszkańców,
że szpital jest coraz zdrowszy,
a w innych publikacjach, że wychodzi na prostą. W świetle opinii biegłego rewidenta ten medialny przekaz płynący z Zarządu Starostwa
i Rady Powiatu na których czele stoją Piotr Uściński i Paweł Solis wy-

dają się jedną wielką blagą. Z racji
kierowania oraz przewodzenia to im
można przypisywać największą odpowiedzialność za dalekie mijanie
się faktów z ich przekazem oraz narracją. Być może to ich przekłamania rodzą ścigające się w niektórych
umysłach pomysły na uruchamianie
nowych zakresów świadczonych
usług. Można próbować i owszem,
ale po likwidacji zagrożenia, którym
jest groźba wystawienia na licytację
przez wierzycieli. Narastająca strata
33 mln zł skonsumowała już 83%
kapitału założycielskiego placówki, a zadłużenie nadal przekracza
30 mln. zł. Redukcja wymagalnych
płatności na bazie nieoprocentowa-

nej pożyczki udzielonej przez powiat sytuacji nie ratuje. Program naprawczy sprowadzono do redukcji
zatrudnienia o 32 etaty zapominając

o kierownictwie, w którym nadal
zasiada pięciu dyrektorów. Z informacji docierających od personelu
wynika, że oddziałowe pożyczają

od siebie brakujący sprzęt i wyposażenie. Takim obrazem Szpitala Powiatowego w Wołominie nikt z dziś
rządzących nie chce się chwalić, no
i słusznie.
Kto nie zamierza tego tolerować,
chce znać prawdę, mieć wpływ na
los szpitala oraz pacjentów musi
podjąć radykalne działania i decyzje
w kwestii tej reprezentacji co nas
zawodzi. Zamieszczony wykres obrazuje coś czego samorządowi celebryci ze Starostwa boją się pokazać.
W toczącej się kampanii wolą publikować na wielokrotnie wykupywanych szpaltach zgoła coś innego.
Skoro nie płacą z własnych kieszeni
– no to hulaj dusza...

