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Dziesiąta Rocznica Śmierci
Św. Jana Pawła II – Papieża Polaka
Zbliża się 10 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku. W tak wyjątkowym momencie okrągłej rocznicy odejścia od nas człowieka dziś świętego, którego tysiące z nas mogło oglądać, słuchać i dotykać.
Należy przypomnieć czytelnikom ten wyjątkowy i niespotykany dotąd pontyfikat św. Piotra Naszych czasów.

Kazimierz Andrzej Zych
Wspomnijmy ostatnią i pierwszą
pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny które jak twierdzi wielu historyków pozostawiły przełomowe
i nieodwracalne skutki dla Polski
i Polaków, dając nam uwolnienie się
od jarzma komunizmu i powrotu do
rodziny krajów wolnych. Pontyfikat Jana Pawła II to bezdyskusyjnie
okres bezkrwawej rewolucji i obalenia totalitaryzmu komunistycznego
w Europie środkowo – wschodniej.
Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła
II do Polski w 2002 r. była pełna
wzruszeń
Chwilami można było odczuć,
że papież przygotowuje rodaków
do czasu, kiedy go zabraknie. Prosił w Krakowie, aby pamiętać
o modlitwach za niego. Podczas tej
pielgrzymki Polacy drżeli o zdrowie Jana Pawła II, któremu każdy
krok sprawiał trudność. Mimo to
papież dotrwał do końca i pokazał
nieprawdopodobną siłę ducha. Podczas wieczornych spontanicznych
spotkań z młodzieżą odżywał i z entuzjazmem prowadził dialog. Przed
wejściem do samolotu powiedział:
„A na końcu cóż powiedzieć: żal
odjeżdżać”. Mówił, że nie było mu
dane ze wszystkimi się spotkać:
„Może następnym razem”...
Dla milionów Polaków pielgrzymki Jana Pawła II były najważniejszym elementem Jego pontyfikatu.
W trakcie ośmiu wizyt Karola Wojtyły w Ojczyźnie Polacy zawsze witali Go z szeroko otwartymi ramionami. Godzinami stali zasłuchani
w Jego słowa, nie przeszkadzały im
ani upał, ani ulewa. Zewsząd było
słychać skandowanie: „Niech żyje
papież”, „Umocnij nas”, „Zostań
z nami”.
Pielgrzymki, które Jan Paweł II
nazywał rekolekcjami pod gołym
niebem, były znakiem Jego pontyfikatu. Karol Wojtyła chciał przyjechać do Polski zaraz po wyborze na

13 czerwca 1999 r. Władze Wołomina – spotkanie z Janem Pawłem II.

papieża w październiku 1978 r. Ale
władze komunistyczne zgodziły się
na to dopiero po długich negocjacjach, i to pod warunkiem że Ojciec
Święty nie pojawi się na Śląsku i we
wschodniej Polsce.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce
w czerwcu 1979 r., była najbardziej
wzruszająca i dla papieża, i dla
rodaków. Odbyła się pod hasłem
„Gaude Mater Polonia”, czyli „Raduj się Polsko - Matko Moja”. Ojciec Święty w homilii wygłoszonej
podczas mszy św. na pl. Zwycięstwa w Warszawie wzywał: „Wołam
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem
ja: Jan Paweł II, papież, wołam
z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój i odmieni oblicze ziemi! Tej
ziemi!”. Wierni wołali: „Niech żyje
papież!”. Ludzie nagle przestali się
bać komunistycznych władz. Śpiewali patriotyczne pieśni. Płakali.
W sierpniu 1980 r. papieskie wezwanie stało się jednym z haseł „Solidarności”. Wielkie znaczenie miały słowa, którymi papież pożegnał
się z rodakami, apelując: „Musicie
być mocni! Musicie być wierni!”.
Pielgrzymki w 1983 i 1987 r. też
mobilizowały naród do walki o wolność. Piąta, nieoficjalna wizyta już
w wolnej Polsce w 1995 r. trwała

Kwiecien 1999 r. Watykan – zaproszenie Ojca Świętego do Ossowa.
www.gazetapatria.pl

tylko jeden dzień. Słowa papieża,
które wtedy wypowiedział, poruszyły nie tylko Polaków, lecz cały
świat: „Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj.
Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego
przekazu szerzy się nieraz wielka,
może coraz większa nietolerancja...”. Pielgrzymka w 1997 r. trwała 10 dni. Do dziś wierni pamiętają
mszę góralską, którą Ojciec Święty
odprawił na Wielkiej Krokwi. Podczas siódmej, przedostatniej wizyty
w Polsce w 1999 r. papież poruszył nasze serca wyznaniem o kremówkach. Podczas tej pielgrzymki
Jan Paweł II gościł w Radzyminie
a także odwiedził Ossów miejsce
Bitwy Warszawskiej i bohaterskiej
śmierci Ks. Ignacego Skorupki.
W 1920 r. W Katedrze Praskiej podczas uroczystej Mszy Świętej ówczesne władze samorządowe Wołomina wręczyły Ojcu Świętemu dary
od mieszkańców naszego miasta.
Tego dnia 13 czerwca 1999 r. Jan
Paweł II poświęcił kamień węgielny
pod pierwszy w Polsce pomnik Ks.
mjr Ignacego Skorupki, który stanął
w Ossowie w 80. rocznicę Cudu
nad Wisłą. Miałem zaszczyt i honor
uczestniczyć wtedy w pracach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika jako jego przewodniczący.

13 czerwca 1999 r. JPII w Ossowie.

Był jednym z najbardziej podróżujących światowych przywódców
w historii, odwiedzając 129 krajów
podczas swojego 27 letniego pontyfikatu (przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika
i czterokrotnej odległości między
Ziemią a Księżycem). Był papieżem, który najwięcej osób wyniósł
na ołtarze, więcej niż wszyscy jego
poprzednicy w okresie poprzednich
pięciu wieków.
Jego proces beatyfikacyjny był
jednym z najkrótszych w historii
Kościoła, rozpoczął się miesiąc po
pogrzebie, a zakończył się sześć lat
po śmierci, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci.

Pielgrzymki

Liczba podróży apostolskich Jana
Pawła II.
Charakterystycznym elementem
pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104,
odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach,
które odwiedził, nigdy przedtem
nie postawił stopy żaden papież.
Był m.in. pierwszym papieżem,
który odwiedził Wielką Brytanię
(od roku 1534 Kościół Anglii nie
uznaje władzy zwierzchniej Stolicy

Apostolskiej), jest też pierwszym
w historii papieżem, który odwiedził
Biały Dom oraz jest też pierwszym
papieżem, który odwiedził Sejm RP.
Mimo wielu zabiegów nie udało mu
się jednak odbyć pielgrzymki do
Rosji, prawdopodobnie ze względu
na niechęć ze strony patriarchatu
moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm.
Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę
(8 razy), USA (7 razy), (7 razy) oraz
zasłynął spotkaniami z młodzieżą
na Światowych Dniach Młodzieży
(9 razy).

Podróże apostolskie
do Polski:

• I pielgrzymka
(2-10 czerwca 1979)
• II pielgrzymka
(16-23 czerwca 1983)
• III pielgrzymka
(8-14 czerwca 1987)
• IV pielgrzymka (1-9 czerwca,
13-16 sierpnia 1991)
• V pielgrzymka (22 maja 1995)
• VI pielgrzymka
(31 maja-10 czerwca 1997)
• VII pielgrzymka
(5-17 czerwca 1999)
• VIII pielgrzymka
(16-19 sierpnia 2002)
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Katyń – symbol sowieckiego ludobójstwa

W okresie II wojny światowej Polacy stali się ofiarami trzech ludobójstw -ze strony nazistowskich Niemiec,
Związku Sowieckiego oraz owładniętych zbrodniczą ideologią UPA - Ukraińców na terenie Wołynia, Podola
i Małopolski Wschodniej.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Katyń to miejsce szczególne, narodowe sanktuarium, które stało
się symbolem ludobójstwa i eksterminacji polskiej inteligencji na
Kresach Wschodnich. Katyń to nie
tylko miejsce mordu około 4,5 tysiąca polskich oficerów, ale symbol
sowieckiego ludobójstwa, które rozpoczęło się 17 września 1939 roku,
z chwilą wkroczenia na terytorium
Rzeczpospolitej Armii Czerwonej.
Nie można jednak również zapomnieć o wymordowaniu, w latach
1937-1938, na terenach sowieckiej
Białorusi i Ukrainie około 100 tysięcy Polaków, tylko z powodu
przynależności narodowej.
Po 17 września sowieci wzięli do
niewoli ponad 240 tys. żołnierzy.
Zbrodnie dotknęły ludność cywilną,
którą torturowano i mordowano, jak
np. w Grodnie, gdzie zamordowano 130 harcerzy. Po wywiezieniu
w głąb Związku Sowieckiego polskich oficerów i żołnierzy, NKWD
przystąpiło do aresztowań ludności
cywilnej. Liczbę aresztowanych
szacuje się na 200 tys. Taką samą
ilość osób przymusowo włączono
do Armii Czerwonej.
W latach 1940-1941 władze sowieckie dokonały czterech wielkich
akcji deportacyjnych. Pierwszą deportację przeprowadzono 10 lutego
1940 roku. Jej ofiarami byli głównie
niżsi urzędnicy państwowi i samorządowi oraz osadnicy wojskowi
i pracownicy służby leśnej z rodzinami. Razem około 220 tys. Ostatnia deportacja (czerwiec 1941)
przeprowadzona na Wileńszczyźnie
objęła ocalałych uchodźców z centralnej i zachodniej Polski. Łącznie
około 300 tys. osób. W sumie wg.
szacunków polskich, deportacje objęły ponad milion osób. Źródła sowieckie podają liczbę około 320 tys.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, NKWD dokonywało
rozstrzeliwań aresztowanych więźniów politycznych, także kobiet
i dzieci. I tak we Lwowie, w czterech
więzieniach, m.in. w Brygidkach
i Zamarstynowie, zamordowano
7-8 tys. więźniów, a w w Berezweczu na Wileńszczyźnie, uciekające
NKWD zamordowało ok. 4 tys.
aresztowanych.
Przyjmuje się, że w okresie
ok. 20 miesięcy rządów NKWD
(od 17 września 1939 r.) Kresy
Wschodnie straciły 1,7 miliona
obywateli II Rzeczpospolitej. Internowani przez sowietów oficerowie
i żołnierze Armii Polskiej zostali
patria.gazeta@op.pl

umieszczeni w trzech obozach:
Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. W dwóch pierwszych zgromadzono oficerów Wojska Polskiego
a w Ostaszkowie funkcjonariuszy
policji państwowej, pracowników
sądownictwa, żołnierzy i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza.
Z Kozielska transportowano jeńców
koleją do Gniezdowa (pierwszy
transport 3 IV 1940), a stamtąd do
lasu katyńskiego.
Wniosek o rozstrzelanie jeńców
polskich złożył Beria. Rozkaz rozstrzelania został podpisany 5 marca
1940 r. przez najważniejszych funkcjonariuszy państwa sowieckiego:
Stalina, Mołotowa, Woroszyłowa,
Kaganowicza, Kalinina i Mikojana.
Mordu dokonało NKWD. Jeńców
z obozu w Ostaszkowie i Starobielsku rozstrzeliwano w piwnicach
urzędu NKWD.
Według tajnego raportu przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR
A. Szelepina z 1959 r. rozstrzelano
w lesie katyńskim (obóz kozielski)
4421 osób, pod Charkowem (obóz
starobielski) 3820 osób, w Kalininie (obóz ostaszkowski) 6311 osób.
W innych obozach i więzieniach sowieckich – 7305 osób.
Miejsce masowych grobów w Katyniu zostało odkryte latem 1942
roku przez polskich robotników
przymusowych. którzy uzyskali
informacje od miejscowej ludności rosyjskiej. Wiosną 1943 roku
zbrodnię katyńską ujawnili Niemcy. W komunikacie radiowym
z 13 kwietnia poinformowali o znalezieniu ośmiu masowych grobów.
Największy i pierwszy w kolejności
zapełnienia, w kształcie litery „L”,
mieścił 2500 zwłok. Ofiarom zadawano śmierć pojedynczo, z broni
krótkiej, przeważnie jednym strzałem w tył głowy.

Za wiedzą i zgodą rządu polskiego oraz władz Polski Podziemnej
do Katynia udało się w tym czasie
kilkunastu Polaków, wraz ze zorganizowaną przez Niemców międzynarodową delegacją. Wśród nich
znajdowali się wybitni pisarze: Ferdynand Goetel i Józef Mackiewicz,
którzy opisali okoliczności mordu
katyńskiego. Z tego powodu byli
przedmiotem oszczerczej propagandy komunistycznej. Powołana
w końcu kwietnia 1943 roku przez
Niemców międzynarodowa komisja lekarska dokonała ekshumacji
zwłok 4143 oficerów polskich.
Pierwszym „kłamcą katyńskim”
był Stalin, który na Kremlu 3 grudnia 1941 roku w rozmowie z generałem Sikorskim, z udziałem generała
Andersa, powiedział, że „internowani” żołnierze z obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie
zapewne „uciekli do Mandżurii”.
Także władze brytyjskie i amerykańskie nie tylko milczały, ale
w imię „wyższych celów” przyjęły
sowiecki punkt widzenia.
„Kłamstwo katyńskie” było fundamentem tożsamości PRL. Komu-

nistyczna propaganda nie doprowadziła jednak do narodowej amnezji,
mimo, że również wielu tzw. historyków uczestniczyło w tym kłamstwie. Tymczasem nawet za wyrażanie wątpliwości na temat sprawców
zbrodni trafiało się do więzienia.
Pamięć o prawdzie przechowywała emigracja polityczna. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
na Uchodźstwie prof. Stanisław
Ostrowski dekretem z 11 listopada
1976 r. nadał zbiorowo Krzyż Virtuti Militari żołnierzom polskim

zgładzonym w Katyniu i innych,
wówczas jeszcze nieznanych miejscach kaźni.
Prawda o Katyniu , wyeliminowana ze szkół i książek, przetrwała.
Duży udział mają w tym działacze
niepodległościowej,
antykomunistycznej opozycji jeszcze przed
sierpniem 1980 r. Wśród bezimiennych często bohaterów, kultywujących pamięć o sowieckim ludobójstwie i Katyniu, wymienić trzeba
Wojciecha Ziembińskiego, Jerzego
Łojka, ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego oraz ks. Stefana Niedzielaka, jednego z twórców Sanktuarium Katyńskiego. W 1989 r.
ks. Niedzielak został zamordowany
przez „nieznanych sprawców”.
Zmowa milczenia trwała aż do
roku 1990, kiedy to Gorbaczow na
Kremlu przyznał, że oficerów polskich wymordowało NKWD. Dopiero jednak w 2004 r. w Instytucie
Pamięci Narodowej zostało wszczęte śledztwo katyńskie, które klasyfikuje zbrodnię katyńską jako zbrodnię wojenną i zbrodnię ludobójstwa.
Nadal jednak przed Państwem Polskim stoi wyzwanie i obowiązek
wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni katyńskiej i ujawnienia
wszystkich dokumentów.
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Radomski Informator
Nowy biskup pomocniczy
w diecezji radomskiej
W dniu 17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym
diecezji radomskiej ks. Piotra Turzyńskiego. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego
w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny
w Radomiu.
Uroczystości głównym konsekratorem był
arcybiskupem Migliore, święceń również
udzielali metropolita częstochowski abp Wacław Depo i ordynariusz diecezji radomskiej,
bp Henryk Tomasik. Za swoje biskupie motto
ks. Piotr Turzyński wybrał słowa: „Ecclesia
Mater - Mater Ecclesiae” (Kościół Matką Matka Kościoła).
W uroczystości święceń biskupich udział
wzięło około 20 biskupów z całej Polski oraz
m.in. z Włoch, Czech, Białorusi oraz Ukrainy. W radomskiej katedrze zgromadzili się

wierni oraz przedstawiciele duchowieństwa
z diecezji radomskiej.
Ks. Piotr Turzyński jest współtwórcą spotkań dla młodzieży Radomia i okolic nazywanych „Kuźnią Młodych”. Organizował
Apele Młodych i Diecezjalne Dni Młodzieży
w Kałkowie-Godowie oraz w Turnie koło
Białobrzegów
W Wyższym Seminarium Duchownym
w Radomiu osiem lat był ojcem duchownym,
a od 2006 roku jest wicerektorem. W latach
2000-2003 był adiunktem na Wydziale Teologicznym w Radomiu przy UKSW w Warszawie i tak pozostało, kiedy wydział został
przemieniony w Instytut Teologiczny.
W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej Okręgu
Radomskiego.

1 marca – Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
W dniu 1 marca w wielu miastach odbyły
się obchody upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”. Święto ustanowione w 2011 roku
jest poświęcone żołnierzom, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i sprzeciwiali
się komunistycznemu reżimowi. Szacuje się,
że w latach 1945-1956 w szeregach tzw.
drugiej konspiracji walczyło od 120 do 180
tysięcy osób. Przede wszystkim uczestnikami antykomunistycznych ruchu oporu
byli żołnierze Armii Krajowej. Wybór dnia
tego święta nie był przypadkowy. 1 marca
1951 roku wykonano wyroki śmierci na mjr.
Łukaszu Cieplińskim i sześciu jego towarzyszach z IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
Niezależnie od trudnych kart związanych
z działalnością drugiej konspiracji, jesteśmy

winni pamięć ludziom, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej wbrew wszelkim racjonalnym przesłankom, nawet wtedy,
gdy cały świat już o nich zapomniał
W Radomiu jak co roku zorganizowane zostały uroczystości Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, które koncentrowały
się na mszy św. w kościele Garnizonowym
i pod pomnikiem „Wolność i Niezawisłości”,
przy ul. Beliny Prażmowskiego. Została wystawiona warta honorowa, był krótki program
artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu
Szkół Samochodowych im. rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz przemówienia okolicznościowe, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów.
W uroczystościach tych licznie uczestniczyli również członkowie Prawicy Rzeczypospolitej.
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100 Dni Ekipy Burmistrz Elżbiety Radwan
Pierwsze 100 dni urzędowania
burmistrz Elżbiety Radwan i jej zastępców Edyty Zbieć i Sylwestra Jagodzińskiego pozostałego po ekipie
R. Madziara to głównie zatrudnianie
swoich, zapraszanie do Wołomina
notabli PSL i spłacanie wyborczych
długów. Można by powiedzieć że to
przywilej władzy, raczej nie są też
obiecane uwarunkowania wyborcze
głośno mówiące o odpartyjnieniu
samorządu wołomińskiego . Czy tak
się dzieje? Kolejne miesiące pokażą.

100 dni minęło. Czas szybko biegnie, po wyborach samorządowych pozostały
wspomnienia oraz nowe władze i obietnice wyborcze – a było ich dosyć dużo.
Podsumowanie będzie krótkie, bo niespecjalnie jest o czym pisać.

Mamy świadomość, że 100 dni to
za mało, żeby posprzątać po czteroletnich rządach działaczy PiS
i Ryszarda Madziara. Ogromne zadłużenie gminy będziemy spłacać
latami, wszyscy też poniesiemy
konsekwencje decyzji wydawanych
przez poprzednie władze. Ewentualnie – braku decyzji. Dlatego życzymy burmistrz Radwan zwycięskiej
walki o Wspólny Bilet (rozmowy
w tej sprawie już trwają) i spokojnego przeprowadzenia Wołomina
przez modernizację linii kolejowej.
O to przygotowanie do największej
inwestycji, która przez co najmniej
dwa lata będzie trwała na tym terenie, o sporządzenie nowego układu
komunikacyjnego powinien był zadbać poprzedni burmistrz. Ale nie
zadbał i teraz Elżbieta Radwan ze
swoją ekipą musi nadrobić stracony
czas. Mam obawy, że tak jak ówczesne władze, tak i obecne nie przygotowały mieszkańców (brak należytej informacji) do ogromu utrudnień
codziennego życia związanego
z budową linii kolejowej szybkiego
ruchu. Wołomin to miasto przedzielone linią kolejową na pół, inwestycja modernizacji kolei ten podział
REKLAMA
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Trzeba nadrobić
stracony czas

na duży okres czasu jeszcze bardziej
uwidoczni. Oby tylko to trwało, jak
deklaruje obecna władza, około dwa
lata. Poprzednia kadencja właściwie
spoczęła na laurach wydając miejskie fundusze a zapominając o ich
pozyskiwaniu choćby na tworzenie
nowych miejsc pracy. Miasto i Gmina ponad pięćdziesięciotysięczna
utraciła liczące się zakłady pracy
przy wyjątkowo biernej postawie
decydentów, którzy zza biurek nie
mieli wizji jej rozwoju tuż przy rozwijającej się dynamicznie stolicy.
Złośliwi nawet mówią, po co się
wysilać - że to Warszawa już niedługo wejdzie w granice Wołomina
robiąc z niego swoją kolejną dzielnicę.

Kiedy zostanie
przecięty ten wrzód?

Dużo do zrobienia jest w wołomińskiej oświacie. Środowisko czeka na konkretne decyzje, najlepiej
przywrócenie dyrektorów z 2010 r.
Bez znieczulenia należy przeciąć wrzód w jednej ze szkół i nie
zważając, że kadencja jeszcze nie
skończona, jak najszybciej zmienić
dyrektora. Dość już pomiatania pracownikami, mobbingowania, zamawiania w szkolnej stołówce obiadków dla pięciu osób. Indoktrynacja
polityczna też nie przełożyła się na
wyniki w nauce. Pani Burmistrz, tu
trzeba odwagi i szybkiego działania.
Trzeba też zweryfikować konkursy
na dyrektorów jednego przedszkola

i nowej szkoły wiejskiej, gdzie już na
długo przed konkursami było wiadomo, kto je wygra. Trzeba słuchać,
co mówią ludzie i przywrócić
w (kilku) placówkach normalność.
Wydawało by się że w oświacie nie
ma na czym oszczędzać - zapewniam że jest i to dość sporo.

Kiedy będą inwestycje
zamiast bubli?

Drgnie wreszcie w inwestycjach,
tak jest bynajmniej zaplanowane, miejmy nadzieję że w końcu
drogi i chodniki będą budowane
z sensem, a nie tylko tam, gdzie
mieszkają radni albo naczelnicy.
Wiceburmistrz Elżbieta Zbieć nadzoruje działania i jest na tyle rozsądna,

że nie dopuści więcej do takich
bubli, jak ul. Partyzantów, gdzie
w okolicy pełnej zieleni, gdzie przy
każdym domu jest ogródek, wysilono się jeszcze na pasy zieleni. Na
Partyzantów chodnik i pas zieleni
jest szerszy niż jezdnia, nic dziwnego, że inwestycja pochłonęła
z budżetu ogromne kwoty. Czy na
pewno nie można już tego zmienić?
Nadal w centrum miasta są ulice czy
chodniki, które natychmiast należy
zrobić np. ulica Powstańców tuż
przy urzędzie, następnie ul. Kiejstuta, Traugutta, Przyjacielska,
Sienkiewicza od lat obiecywano
ich remont. Należy pozyskać środki na odnowienie (rewitalizację)
starych kamienic naszego miasta)
takich jak przy ulicach Kościelnej,
Warszawskiej, Legionów czy Ogrodowej. Jest jeszcze jeden bardzo
ważny temat inwestycyjny - to budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej
w Ossowie. To wyjątkowa sprawa
i jako Wołomin winniśmy wszelkimi możliwymi środkami ją doprowadzić do końca by w 100-lecie
wygranej wojny z Armią Czerwoną
bolszewików w 1920 roku stać się
miejscem centralnych uroczystości państwowych. Obecne władze
z panią Burmistrz Elżbietą Radwan
na czele oraz władzami powiatowymi i starostą Kazimierzem Rakowskim a także dyrektorem placówki
w Ossowie Maksymem Gołosiem
jak widać już o tym myślą goszcząc
ostatnio marszałka Sejmiku Mazowsza. Oby ta wizyta przełożyła
się na konkretną finansową pomoc
a nie kolejne odwiedziny marszałka
w ramach gospodarskiej wizyty.
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Dlaczego osoby związane
z poprzednim burmistrzem
nadal są w urzędzie
i spółkach?

100 dni minęło. Czas szybko biegnie, po wyborach samorządowych pozostały wspomnienia oraz nowe władze
i obietnice wyborcze – a było ich dosyć dużo. Podsumowanie będzie krótkie, bo niespecjalnie jest o czym pisać.
po deszczu rosną tylko kolejne Biedronki. Czy burmistrz Radwan ma
na to pomysł?

Dlaczego jedni
muszą oszczędzać
a drudzy dostają
po znajomości?

Od 100 dni słyszymy o oszczędzaniu. Trzeba oszczędzać, musimy

fot.wołomin.org

W poprzedniej kadencji, gdy
w Wołominie masowo zatrudniano
kontrowersyjnych działaczy PiS,
skończyło się to gigantycznym zadłużeniem miasta. Większość tych
działaczy PiS nadal jest w urzędzie
i podległych spółkach. Sekretarz,
naczelnicy, prezesi (MZO), dyrektorzy (OPS). Burmistrz Radwan po-

100 Dni Ekipy Burmistrz Elżbiety Radwan

Dzień ślubowania burmistrz Radwan w towarzystwie czołowych polityków PSL.

zbyła się, różnymi sposobami kilku
osób, a reszta pozostałości po byłym
burmistrzu ma się całkiem dobrze.
Jak długo jeszcze mieszkańcy Wołomina będą utrzymywać działaczy
partyjnych PiS? Gdyby mieszkańcy
chcieli ich w Wołominie, to w ostatnich wyborach na burmistrza głosowaliby na Ryszarda Madziara.

Kiedy w Wołominie
będzie praca dla zwykłych,
niepartyjnych ludzi?

Jednocześnie, trwa zatrudnianie
swoich. Wydawało się, że cały klan
jest już poupychany po różnych
spółkach, a tu nie ma końca, Wołomin jest mały, tutaj każdy wie, kto
jest czyim kuzynem, szwagrem i jakie było nazwisko panieńskie czyjej
matki. Powoływanie nowych wydziałów, zatrudnianie pełnomocników, dobrze rzecz jasna opłacanych.
To wszystko jest dla swoich, dla
normalnych ludzi nie ma w Wołominie pracy! Nie ma zakładów produkcyjnych, nie ma inwestorów, nie
ma nowych miejsc pracy, jak grzyby

oszczędzać. To może trzeba rozliczyć tych, co zadłużyli miasto, zamiast wymagać od wszystkich wyrzeczeń. W końcu ktoś przez cztery
lata te miody spijał. A tak w ogóle,
to oszczędności najlepiej zacząć od
siebie. Bo nie może być tak, że jednym dużo, a drugim tylko zaciskanie pasa. Byłemu działaczowi PiS
5,5 tysiąca umowy o dzieło, różnym pikusiom też spore pieniądze
w ramach różnych umów. Każdy by
tak chciał, każdy ma jakieś talenty,
za które można płacić urzędowymi
pieniędzmi.

Komu zależy
na wyrzucaniu
pieniędzy w MZDiZ?

Jak nas pamięć nie myli, to Miejski Zakład Dróg i Zieleni miał zostać po wyborach zlikwidowany?
Najbardziej nieudany twór burmistrza Madziara, który obowiązki
z kilku wydziałów urzędu przeniósł do wynajmowanego budynku na ul. Sienkiewicza. Siedzą tam
głównie urzędnicy, grzebią wolno

w papierkach, a do wszystkich prac
wynajmują za pieniądze firmy zewnętrzne. Najwyższy czas zrobić
tam porządek, bo aż krew zalewa na
takie marnotrawstwo pieniędzy.

Dlaczego mieszkańcy
są oszukiwani?

I jeszcze jedna przedwyborcza
obietnica burmistrz Radwan. Wysypisko odpadów w Lipinach Starych,
RIPOK, cała ta sprawa związana ze
śmierdzącym Wołominem. Bo wychodzi na to, że mieszkańcy zostali
oszukani i już niedługo do Wołomina zjadą śmieci z całej okolicy. Sprawa wysypiska w Lipinach Starych
to temat rozwojowy i bardzo ciekawy, temat łączący poprzednią, jak
i obecną władzę przez choćby wiceburmistrza Jagodzińskiego, szefa
MZO Kuśmierowskiego, naczelników w urzędzie miasta, ta ekipa
była i jest dalej strażnikiem inwestycji zwanej budową RIPOK, biorącą
na siebie wszelką odpowiedzialność
toczących się spraw w sądach poszczególnych instancji czy Wojewody Mazowieckiego. Burmistrz
Radwan obiecała sprawę wyjaśnić
i jeżeli będą nieprawidłowości podjąć odpowiednie kroki włącznie ze
wstrzymaniem budowy. Jak wiemy,
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego takie nieprawidłowości wskazał i co? Nie przejęto się
jego treścią i postanowiono odwołać się do NSA. Wniosek nasuwa
się sam - okres przedwyborczy to
nie to samo co powyborczy po przejęciu władzy. Ostatnio jest głośno
na forach internetowych i innych
o tym, że zwałka w Lipinach śmierdzi jak zgniłe jaja i to waniajet od
kilkunastu dni. Na nic apele mieszkańców, na nic pisma, straż miejska
i inne czynniki, opowiada się bajki,
że to lisy, dziki i inne robactwo wraz
z fermentacją przyczyniły się do
tego, że cała ściana góry śmieciowej się oberwała i ma prawo śmierdzieć aż do naprawy. Wychodzi na
to, że mimochodem powstał drugi
problem - raz budowa kontrowersyjnego RIPOKU, dwa - problemy
ze starą zwałką, która też śmierdzi.
Stawiam ciekawe pytanie, która inwestycja bardziej teraz i w przyszłości będzie śmierdzieć, stara zwałka
z coraz to obsuwającymi się dziwnie
zrekultywowanymi poboczami czy
nowy RIPOK? Dwa smrody mogą
się nałożyć i co wtedy? Czyżby na
dziś problemem stała się również
stara, uśpiona jak wulkan zwałka?
Jestem przekonany że tak właśnie
jest. Kolejne sytuacje zapewne pozwolą nam dokładnie zrozumieć
o co w tym wszystkim chodzi.

Kto wreszcie posprząta
w Wołominie?

Protest Zielonego Wołomina w sprawie budowy RiPOK – lato 2014.

Od 2010 r., od zakończenia kadencji burmistrza Jerzego Mikulskiego,
przez cztery lata nie było w Wołominie prawdziwego gospodarza.
Myśleliśmy, że wreszcie gospodyni
zadba o gminę chociaż przed świętami. Wołomin jest strasznie brudny.
Na jezdniach hałdy piachu, brudne

www.powiat-wolominski.pl
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Władze Wołomina z marszałkiem Sejmiku Mazowsza w Ossowie.
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Spotkanie w Starostwie z marszałkiem Sejmiku.

chodniki, pasy zieleni zniszczone
po budowanych naprędce przed wyborami chodnikach (ul. Wileńska),
wszędzie pełno śmieci, niedopałków, jeden wielki syf. Sprzątaniem
niby zajmuje się MZDiZ. Skoro ma
być biednie i oszczędnie, to niech
przynajmniej będzie czysto. Kończąc podsumowanie 100 dni pracy
pani burmistrz Elżbiety Radwan
należy być przekonanym, że sprawy
idą w dobrym kierunku i wypadałoby tylko Ją wspierać w działaniach.
Błędy czy niepowodzenia a także
niewypełnianie obietnic również
tych składanych w wyborach poddawać merytorycznym ocenom, liWIOSNA POWYBORCZA

cząc na to że mieszkańcy jak i opozycja, szybko je zauważą i sztuką
będzie to czy w porę zostaną przez
rządzących naprawione. Niedobrze
by było gdyby uzgodnienia i plany wyborcze tak jak u poprzednika
burmistrza Madziara kwitowane
były upływem czasu lub liczeniem
na niepamięć wyborców a dziś
wszystkich popierających obecnie
sprawujących władzę w Wołominie.
Redakcja zwróciła się do kilku radnych o przedstawienie swoich opinii
o 100 dniach pani burmistrz Elżbiety Radwan.
Red.

Czas umyka, jak szalony. Po wyborczej jesieni, przeszła
zima i nastała wiosna. Mieszkańcy gminy – wyborcy – niecierpliwie oczekują na realizację obietnic, które były składane w przedwyborczym okresie.
Każda zmiana zarządzającej gminą ekipy, wiąże się
z podporządkowaniem zastanego po ch stanu gospodarki.
Nowa władza, to nowe spojrzenie, dostrzeganie niedociągnięć i zaniedbań. Wykonuje się więc szereg analiz, bilansów i podsumowań. Opracowuje się audyty wewnętrzne i zewnętrzne, koryguje się poziom zatrudnienia
w administracji. Kompletuje się kompetentną i zapewniającą utrzymanie linii rozwoju gminy ekipę urzędniczą..
Władze gminy – na czele z Panią Burmistrz – ambitnie zabrały się do pracy. Czy
uda im się pilnie naprawić to, co od kilku lat „kuleje”? Wyzwania są poważne. Dla
przykładu; niecierpiącym zwłoki obciążeniem stają się tematy związane z modernizacją linii kolejowej oraz budowa dróg dostępu do trasy S8 (dojazd do węzła
komunikacyjnego). Prace te wymagać będą wielkiego zdyscyplinowania i przyjęcia
nowych wyzwań w organizacji funkcjonowania podzielonego miasta. Aby sprostać
tym zadaniom Pani Burmistrz winna wykazać nie lada odporność i poświęcenie.
Bowiem wyborcy rozliczają obietnice wyborcze, a popierający Ją w wyborach nie
zawsze mogą być gotowi do współuczestnictwa w tworzeniu i budowaniu nowego
porządku w gminie.
Andrzej Żelezik
Klub Radnych
Porozumienie Samorządowe
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Pierwsze sto dni urzędowania pani Burmistrz poświęciła
głównie na zmiany personalno-organizacyjne urzędu, realizowane według swojej wizji. Zmieniono pracowników
na wielu stanowiskach m.in. wiceburmistrzów, skarbnika,
kilku naczelnicy itd. Ponadto wprowadzono inny regulamin
organizacyjny urzędu. Liczę, że po tych zmianach rozpocznie się systemowe rozwiązywanie wielu problemów
mieszkańców i realizowanie zapowiadanych postulatów.
Wspomnę w tym miejscu o najistotniejszych, takich jak:
problemy wysypiska śmieci (RIPOK), kwestia uporządkowania finansów gminy, czy sprawa która pojawiała się
w trakcie kampanii obecnej pani Burmistrz, czyli chirurgia dziecięca w wołomińskim
szpitalu.
Dominik Kozaczka, Radny Miasta Wołomin

Mija sto dni rządów pierwszej w historii Wołomina kobiety burmistrza. Sto dni to w sumie spory szmat czasu,
ale biorąc pod uwagę rozległość zagadnień związanych
z „wejściem w nieznane środowisko” strasznie mało. Teoretycznie powinno być łatwiej, gdyż ciągłość władzy zapewniona została przez osobę Wiceburmistrza Sylwestra
Jagodzińskiego. Chyba nie do końca. Jeden człowiek
wszystkiego nie ogarnie.
Co widać przyglądając się działaniom Pani Burmistrz?
Na pewno lepszy kontakt z mieszkańcami – poprawiła się
dostępność samej Pani Burmistrz, ale także przedłużenie
czasu pracy urzędu w poniedziałki do godz.19-tej było strzałem w dziesiątkę. Całą
trójkę burmistrzów można spotkać w urzędzie od samego rana do późnych godzin
wieczornych.
Została także spełniona obietnica dana radnym o wprowadzeniu jawnego rejestru
umów zawieranych przez Urząd Miasta. Czekamy na ujawnieniu umów zawieranych przez jednostki podległe. Myślę, że w tej kwestii już wkrótce pojawią się pytania radnych i mieszkańców do Pani Burmistrz.
Rada Miejska otrzymuje od Pani Burmistrz po każdej sesji odpowiedzi w formie
pisemnej na zadane przez radnych pytania. Jak można zauważyć trwa wymiana
urzędników różnego szczebla – święte prawo zwycięzcy – dlatego nie będę komentował tego faktu.
Tyle pozytywów, a co kuleje? Nadal śmierdzi wysypisko śmieci – nie mamy jasnego przekazu jakie plany w stosunku do powstającego RIPOK-u ma nowa władza.
Trzeba jednak przyznać, że Pani Burmistrz spełniła obietnicę i pozew przeciwko
Zielonemu Wołominowi został wycofany.
Tydzień temu odwiedził nas Marszałek Adam Struzik – boleję nad tym, że Rada
Miejska dowiedziała się o tym fakcie z lokalnej prasy zamiast od Pani Burmistrz.
Czy wizyta ta zaowocuje nowymi projektami dofinansowanymi przez Urząd Marszałkowski zobaczymy. Trzymam za to kciuki.
Podsumowując moim zdaniem za wcześnie oceniać skuteczność działań Pani
Burmistrz. Wyzwania związane z modernizacją linii kolejowej i grożącym nam paraliżem miasta pokażą prawdziwe zdolności organizacyjne służb podległych Pani
Burmistrz. Tak potrzebna szybkość działania i skuteczność zarządzania może się
wtedy okazać zbawienna dla całej naszej gminy.
Tomasz Kowalczyk, Radny Miasta Wołomin
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe
Pozytywnie oceniam pierwsze 100 dni Pani Elżbiety Radwan na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Wołomin.
Wszyscy możemy zauważyć zmiany w funkcjonowaniu
Urzędu Miasta – zmiany godzin pracy, dostępność pracowników poszczególnych wydziałów jak również Pani
Burmistrz i Jej zastępców. Nie jest tajemnicą, że było to
do tej pory dla naszych mieszkańców dużym problemem.
Urząd staje się bardziej przyjazny i przejrzysty, co również możemy zapisać jako duży plus dla obecnej władzy.
Doświadczenie samorządowe to niewątpliwie duży atut
Pani Burmistrz Elżbiety Radwan, nasza gmina potrzebuje
gospodarza, który nie boi się nowych wyzwań, również tych z kategorii najtrudniejszych i jest jednocześnie w stanie opanować cały urzędowy bałagan istniejący
dotychczas w naszym urzędzie.
Chęć gry zespołowej niezależnie od tego jaka opcja polityczna jest w tym zespole
reprezentowana, bliski i ciągły kontakt z mieszkańcami, którym na sercu leży dobro
miasta i gminy również zapisuję na plus dla Pani Burmistrz.
Przed nami duże wyzwania związane między innymi z budową linii kolejowej E75
jak również łącznika trasy S8 z miastem. To największe inwestycje jakie czekają
miasto w najbliższym czasie, jednak przygotowania do nich zostały zupełnie zaniedbane przez poprzednie władze miasta i całość przygotowań skumulowała się na
początek kadencji obecnej Pani Burmistrz.
Mam jednak nadzieję, że pracując wspólnie (tak jak było to obiecane w trakcie
kampani) poradzimy sobie z tymi zadaniami, aby nie doprowadzić do paraliżu miasta w okresie trwania inwestycji, szczególnie tych związanych z budową linii kolejowej i tuneli pod nią, co zasadniczo zmieni układ komunikacyjny miasta na okres
co najmniej 7 m-cy.
Pojawiło się również kilka drobnych niedociągnięć, jednak mam nadzieję,
że wynikały one tylko i wyłącznie z kumulacji zadań do natychmiastowej realizacji
i w przyszłości Pani Burmistrz i Jej zespół uniknie takich sytuacji. Generalnie z dużą
nadzieją patrzę w przyszłość.
Robert Kobus, Radny Miasta Wołomin
Pani Elżbieta Radwan ma bogate doświadczenie urzędnicze i to widać od pierwszego dnia sprawowania funkcji Burmistrza Wołomina. Wydaje mi się, że w UM czuje
się jak u siebie w domu. Gdy burmistrz ma większość
w Radzie Miejskiej jest łatwiej i przyjemniej. Gdy burmistrz
musi szukać poparcia dla swoich idei jest trudniej ale sprawiedliwiej. Pani Burmistrz kiedyś powiedziała, że woli grę
zespołową. Jednak zdarzyło się w tej grze, że pobiegła
w stronę bramki samotnie. Reszta zawodników nie została
zawołana na mecz. Ciekawe czy w tej akcji strzeliła gola?
Sto dni to za mało, by postawić ocenę i wyrazić pełną opinię o kimś. Burmistrz bez radnych sobie nie poradzi, radni bez burmistrza też nie.
Wszystkim nam radnym i Pani Burmistrz potrzebne są dalsze treningi.
Maciej Łoś, Radny Miasta Wołomin
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Przerwać niemoc
Niemoc czy przemoc? Przerwać należy każdą, nie tylko komunikacyjną opisaną w Życiu Powiatu z dnia 19
marca 2015 r. Stanowczo szybciej i prościej przezwycięża się leżącą w zasięgu własnych rąk i decyzji.

Grzegorz Lipski

Chocholi tanieć wokół instalacji
Zakładu Zagospodarowania Odpadów stawia włodarzy w złym
świetle, bez względu na ich barwy
organizacyjne i szyldy. Rozwój wydarzeń oraz następstwa nie licują
z wyborczymi deklaracjami dot. regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów (RIPOK).

Wyrok, uzasadnienie
i niezrozumienie

Odwołanie się Rady Miejskiej
(RM) przy tylko jednym głosie
przeciw do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie
uchylenia planu miejscowego dla
RIPOK przez sąd wojewódzki, jest
nieprzemyślaną decyzją i grą na
czas. Przyczyny uchylenia znane
są od momentu jego kontrowersyjnego uchwalenia, mówiono o nich
w trakcie obrad. Tyle, że radni nie
chcieli i nie chcą z nimi się pogodzić. Wiążą się one z brakiem zgodności ze studium oraz naruszeniem
wymogów ochrony środowiska.
Widnieją w 17-tu pozycjach 6-ciu
punktów uzasadnienia sądu, który
to przychylił się w całości do zarzutów oraz wniosku wojewody. Unieważnienie objęło całość miejskiego
planu z uwagi na opublikowanie nadesłanego tekstu różniącego się od
uchwalonego. Nie pozwala, na jednoznacznie odniesienie się do treści
artykułów posiadających wad więcej niż błędna i powtarzająca się numeracja. Ponadto skarżący zarzucił
odpowiedzialnym za ten fakt urzędnikom poświadczenie nieprawdy
i skierował doniesienie do prokuratury. W sprawie wytoczonego pozwu przeciwko RM dziwi jeszcze
jeden aspekt, a mianowicie nieobecność na posiedzeniu sądu jej przewodniczącego. Statut gminy pełnomocnictwo do reprezentacji RM na
zewnątrz przyznaje właśnie jemu.
Brakiem informacji o terminie rozprawy przewodniczący podzielił
się z radnymi. Radę reprezentował
prawnik zatrudniony w urzędzie,
którego źródło i ciągłość pełnomocnictwa nie zostały dostatecznie wyjaśnione. Relację z posiedzenia sądu
radni poznali za pośrednictwem
naczelnika urbanistyki i prawnika.
Obecni w sądzie twierdzą, że przekaz ten nie oddał w pełni i bezstronnie wypowiedzi stron i sędziego. Co
może powiedzieć prawnik o prze-

biegu rozprawy i przesłance wyroku
po opuszczeniu sali rozpraw przed
jego ogłoszeniem?

Relacje, transmisje
i merytoryka

Wydarzenia w sądzie oraz sali
obrad RM toczą się równolegle
z nasilającym się odorem wokół
składowiska odpadów w Starych
Lipinach. Tam gdzie nie pomogło nawet ratownictwo chemiczne
DJCHEM, nie poradzą perfumy.
Zalatuje nawet w Wersalu po okresie braku higieny, grzebaniu oraz
paskudzeniu tam gdzie nie należy.
Zastosowane urządzenia do dezodoryzacji powietrza nie usuną źródeł jego skażania. Powinien o tym
wiedzieć każdy bywalec dworów
i gabinetów opromienionych wiedzą
oraz możliwościami. Obowiązkiem
ich jest przeciwdziałać, nie tylko informować i obradować.
Bezpośrednie relacje video z wołomińskiego ratuszu pokazują,
że burza mózgów i aktywność pojawia się wraz z lansem i problemami
personalnymi. Na merytorykę z nielicznymi wyjątkami brakuje czasu,
odwagi lub chęci. Większość radnych nie odpytuje i nie przesłuchuje, ona po prostu się mizdrzy. Gdy
okoliczności wymagają natychmiastowego wkroczenia z mocy urzędu pojawia się nieśmiałe pytanie
o termin odwiedzin. Było tak podczas wyjaśnień prezesa MZO na
okoliczność smrodu rozchodzącego
się ze składowiska. Do zapoznania
się z przyczynami oraz skutkami
bądź, co bądź awarii, wystarcza
„rzut” szkiełka i oka zza płota oraz

nos. Dezinformacja dotycząca przyczyn, a nie źródła, bo to aż nadto jest
znane, trwa w najlepsze. Do wersji
o naprawie osuniętej skarpy, doszła
mówiąca o planowym profilowaniu
zbocza ukształtowanego już wcześniej w procesie końcowej rekultywacji. Składowisko prowadzi się
w zgodnie z instrukcją, a profilowanie warstw czynnego składowiska
ma miejsce w trakcie ich tworzenia
przed wypełnieniem. Próba połączenia tego procesu z przypadkowym rozszczelnieniem skarpy o tej
skali przez operatora koparki budzi
gromki śmiech.
Panowie prezesi, panie i panowie
burmistrzowie oraz radni, górna
warstwa eksploatowanego składowiska jest całkiem odkryta, nawet osunięcie się jej niewielkiego
fragmentu na ogólny bilans emisji
odorów wpływa pomijalnie. Tyle
ile łyżka koparki może osunąć
i rozszczelnić uzupełni łopata i kilka taczek piachu. Fizyczną niemożliwością jest widoczne na zdjęciu
rozległe uszkodzenie skarp oraz
stopień dokuczliwości prawidłowo eksploatowanego składowania
zaburzony uderzeniem lub zawadzeniem koparki. Dewastację skarpy o takim zakresie dokonać może
czołgista szkolony w pokonywaniu
przeszkód, ale nie nieostrożność
operatora. Obszar naruszenia skarp
starego i obecnie eksploatowanego
składowiska wyklucza nieszczęśliwy przypadek, jest to wynik celowego działania – ale jakiego?
Osunięcie się stoku składowiska
prawidłowo
zrekultywowanego
za duże pieniądze 2006 r. można
wykluczyć, tak jak konieczność
ponownego jego profilowania. Dotychczasowe wersje pomiędzy bajki
włożyć i czytać dzieciom.

Dokończenie na str. 2
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Kiedy szpital będzie dla ludzi?
Rada powiatu powołała Radę Społeczną Szpitala Powiatowego w Wołominie, w skład
której wchodzą m. in. przedstawiciele rady powiatu oraz poszczególnych gmin.

Podawane przyczyny nie są ze sobą zgodne i konfabulują nieokiełznaną
wyobraźnią, a znając życie, w miarę ich podważania możemy oczekiwać
kolejnych. Istota problemu odorów tkwi gdzieś indziej, a jego wyjaśnienie
leży w postaci składanych odpadów, eksploatacji i działaniu zarządcy. Na
zdjęciach widać zalegające nieposegregowane odpady, a efekt pracy ludzi
i sprzętu odczuwany jest przez mieszkańców w promieniu ponad kilometra.

Koszty finansowe, ekologiczne i społeczne

Nawet uciążliwość, która wg. relacji prezesa Kuśmierowskiego trwa około
10 dni rodzi zagrożenie, koszty i straty. W rzeczywistości występuje od drugiej połowy 2014 r. Nieodpowiedzialny eksploatator naruszył zrekultywowane za niemal 8 milionów zł. składowisko, z czego ponad pięć pochodziło
z dotacji objętej trwałością projektu, a ta obejmuje również ciągłość efektu
ekologicznego. Stan poprzedni wymaga poniesienia kolejnych nakładów,
wiąże się to z niegospodarnością zarządcy. Audyt w MZO staje się zbyteczny. Nikt nie wyjaśnia w oparciu o jaką umowę i kwotę buszowała tam koparka, której MZO nie posiada. Na stronach BIP przysłowiowa „plaża”, a SIWZ
na ZZO nie przewidywał takich robót. Koszt usuwania awarii w kwocie kilku tysięcy zł., w tym za dezodoryzację o której mówił na sesji członek zarządu MZO Czarnogórski jest nieprawdopodobnie niski. Dużo więcej musiano
wydać, dodajmy samo ułożenie około 2000 m2 membrany. Być może to ten
przesławny GORE-TEX, co to woni ma nie przepuszczać. Konieczność stosowania „perfumeryjnych” agregatów bezskutecznie rozpylających cysterny
„lawendy” poddaje w wątpliwość takie metody ograniczania odorów. Nie
od kilku dni, a od miesięcy zarząd MZO i pracownicy spółki nie potrafią
powstrzymać ich emisji.

O co tak naprawdę chodzi?

Czas powiedzieć nie zmyślajcie i nie wprowadzajcie w błąd. Nic nie usprawiedliwia stanu ze zdjęć, tj. faktu złej eksploatacji oraz nieodpowiedniej
lokalizacji instalacji do przetwarzania oraz składowania odpadów. Można
to przypisać działaniom, za które odpowiada zarządca, pracownik i wykonawca. Kiedy nie wiadomo o co chodzi - najczęściej chodzi o pieniądze. Zanim RIPOK otrzyma zintegrowane pozwolenie, MZO musi funkcjonować,
pokrywać potencjalne straty i zarabiać na spłatę zaciągniętych kredytów.
Najłatwiej i najszybciej zarabia się na składowaniu. Miejsca na wyeksploatowanej kwaterze brak, a więc przyjmuje się po najwyższej cenie to coś,
czego nie udało się ukryć przed ciekawskim obiektywem. Karą za naruszenie prawa jest grzywna - dobry zysk pokona strach nawet i przed nią.
Radni poniewczasie zainteresowali się tematem, a od transmitowanych
posiedzeń komisji i sesji ciekawsze muszą być wydarzenia w zaciszu gabinetów. Brak zgłoszenia skutków celowego działania lub awarii nie powinien
być zagadką tam gdzie naturalną konsekwencją jest wstrzymanie odbioru
odpadów. W Starych Lipinach winno mieć ono miejsce od dawna. Mieszkańcy od miesięcy niemile doświadczani są o każdej porze dnia, pracownicy z musu w godzinach pracy, a zarząd MZO okazjonalnie przy okazji
sutej gratyfikacji. Ot, dziwnie się składa, że intensywność odorowa wrasta
w godzinach popołudniowych i wieczornych. Problem w tym, że brak jest
prawnych sankcji za powodowanie tej uciążliwości. Aktualnym pozostaje
pytanie - czy cuchnący pieniądz ceni się w Wołominie wyżej ponad zdrowie
i samopoczucie mieszkańców, ponad środowisko i ponad strach przed odpowiedzialnością?

Przewodniczącym rady społecznej jest przewodniczący Zarządu
Powiatu Wołomińskiego – starosta
Kazimierz Rakowski, jako przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego do rady został powołany Tomasz
Kalata. Radę powiatu reprezentują:
Andrzej Olszewski, Tomasz Szturo,
Jerzy Mikulski i Ireneusz Maślany. Przedstawiciele gmin powiatu
to: burmistrz Paweł Bednarczyk
– Gmina Tłuszcz, wójt Jan Cymerman – Gmina Poświętne, burmistrz
Grzegorz Dudzik – Miasto Zielonka, wiceburmistrz Sylwester Jagodziński – Gmina Wołomin, wiceburmistrz Karina Jaźwińska – Miasto
Kobyłka, wójt Rafał Mathiak –
Gmina Klembów, Ewa Mikulska –
Gmina Strachówka, burmistrz Jacek
Orych – Miasto Marki, burmistrz
Robert Perkowski – Miasto Ząbki.
Rada społeczna szpitala jest organem wnioskującym, opiniotwórczym i doradczym. Może też
wnioskować o odwołanie dyrektora szpitala i takie uprawnienia
rada wykorzystała przy odwołaniu
Roberta Mazura. W nowej radzie
społecznej, a szczególnie w niektórych radnych i burmistrzach,
pokładane są duże nadzieje. Najwyższy czas rozliczyć tych, którzy
zadłużyli szpital na około 30 mln zł.
Najwyższy czas przestać zajmować
się sumieniami, a zacząć leczeniem
pacjentów. W poprzedniej kadencji
szpital został mocno upolityczniony, a o aktualnym dyrektorze dużo
pisaliśmy na łamach Patrii i nie były
to bynajmniej pochwały.
Mamy nadzieję, że nowa rada
wreszcie wyjaśni, czy winę za fatalną kondycję i gigantyczne zadłużenie szpitala ponosi NFZ – jak
zwykło się mówić, czy może źle zarządzający dyrektor.
Zwracamy się do nowej rady społecznej, żeby powiedziała głośno
prawdę o szpitalu i przestała zasła-

niać się statystykami. Bo statystyki
wyglądają ślicznie, nie widać zza
nich zwalniania pracowników, zatrudniania swoich, sprawowania
rządów za pomocą szantażu (obniżka wynagrodzeń), krzyków, histerii,
wynoszenia na wysokie stanowiska
wszelkiej maści przydupasów.
Może nowa rada społeczna zainteresuje się w końcu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR), który
wywołuje grozę nawet u zdrowych
a z ratownictwem nie ma nic wspólnego.
Może nowa rada społeczna zainteresuje się, ile zarabiają lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach i czy
rzeczywiście jest to najkorzystniejsza forma zatrudniania. Poza tym
fajnie byłoby, gdyby pacjent mógł
z lekarzem pogadać po polsku.
Mogłaby też rada społeczna zwrócić uwagę, czy naprawdę nie ma
innej możliwości poprawiania statystyk, niż likwidacja popularnych
poradni specjalistycznych. Dlaczego została zlikwidowana poradnia
endokrynologiczna? W pobliskim
szpitalu w Radzyminie opłaca się
taka poradnia, ale w Wołominie już
nie.
Bardzo ważna rada społeczna mogłaby też zobaczyć, w jakich warunkach na przyjęcie czekają pacjenci
poradni specjalistycznych. Co by się
stało, jakby taki burmistrz czy radny
usiadł pod ścianą i pięć godzin czekał na wejście do gabinetu, jak jaki
pospolity człowiek.

Może w końcu dowiemy się, dlaczego na przyjęcie do specjalisty
trzeba czekać pól roku? Czy państwo burmistrzowie, wójtowie i radni też czekają tak długo?
Zwracamy się do rady społecznej
z pytaniem, czy w szpitalu musi być
aż 5 dyrektorów? Co to w ogóle za
curiosum, żeby utrzymywać dyrektora od pielęgniarek, skoro jest
dyrektor ds. medycznych. Trzeba
te sprawy w końcu uregulować, bo
niektórzy za bardzo dossali się do
stanowisk. Zwalnia się pielęgniarki i salowe, zwalnia matki samotnie wychowujące dzieci, a zostawia całą rzeszę kierowników. Jak
w pokoju siedzą dwie osoby, to jedna musi być kierownikiem, bo przecież swoi muszą zarabiać więcej.
Czy rada społeczna ma świadomość, że szpital jest przede wszystkim dla pacjentów, a nie dla garstki
wybrańców? Kiedy w końcu zostaną rozliczone z zadłużenia i niegospodarności osoby, które od lat zarządzają placówką?
I czy naprawdę w szpitalu powinno być miejsce dla takich szefów,
na widok których współpracownicy
i podwładni spluwają z obrzydzeniem?
Nowa rada społeczna szpitala zacznie działalność w połowie kwietnia. Czekamy na efekty, na zmiany,
na odpowiedzi na nasze pytania.
Red.

Zło Dobrem Zwyciężaj
Medal, „Zło Dobrem Zwyciężaj” wręczono w Hołdzie
Żołnierzom Niezłomnym i działaczom niepodległościowym.

Ryszard Walczak

Prezes Kapituły i Medalu
„Zło Dobrem Zwyciężaj”

W tegorocznych Obchodach Narodowego dnia Żołnierzy Wyklętych,
Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks.
Jerzego Popiełuszki współorganizował uroczystości przy budynku katowni NKWD u zbiegu ulic
11 Listopada i Szwedzkiej na Warszawskiej Pradze. W tym miejscu
28 lutego br. z udziałem ks. Stanisława Małkowskiego, Sędziego Bogusława Nizieńskiego, Burmistrza
Dzielnicy Pawła Lisieckiego i Sła-

womira Wojdata oraz licznie przybyłych gości modlono się w intencji
Żołnierzy Niezłomnych ofiar terroru
sowiecko-rosyjskiego.
1 marca 2015 r. w Katedrze Świętego Floriana odprawiono uroczystą
Mszę Świętą w intencji żołnierzy
Niezłomnych, którzy po wojnie byli
prześladowani przez władze komunistyczne, mordowani i zakopywani zbiorowo, wyklęci przez prawie
pół wieku. Liturgii Świętej przewodniczył i homilie wygłosił Ks.
Arcybiskup Henryk Hoser Ordynariusz Diecezji Warszawsko Praskiej
w asyście Kapłanów. Ksiądz Arcybiskup w swojej homilii nazwał
„Męczennikami nadziei i legendą
narodu walczącego o prawdę, honor
i wolność” Żołnierzy antykomunistycznego podziemia.
Po Mszy Świętej Kapituła Medalu
„Zło Dobrem Zwyciężaj” przystą-

piła do wręczenia wyróżnień medalami z wizerunkiem ks. bł Jerzego
Popiełuszki oraz dyplomem. Wyróżnienia otrzymali: Pani Krystynia
Lubieniecka-Baraniak z Warszawy,
Zygmunt Goławski z Siedlec, Jan
Wojciechowski i Mieczysław Chojnacki z Radzymina.
Również w Katedrze Świętego
Jana 1 marca br. na zakończenie
obchodów „Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych” po Mszy Świętej
Kapituła wyróżniła medalem „Zło
Dobrem Zwyciężaj” śp. Gen. Antoniego Hedę (Szarego), wyróżnienie
to odebrała córka Generała Teresa
Heda Snopkiewicz, wyróżnienie
nadano również śp. Wojciechowi
Ziembińskiemu, niezłomnemu działaczowi opozycji niepodległościowej, medal żona Zdzisława Ziembińska z córkami.
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„PATRIA”

Droga Krzyżowa
W pierwszą niedzielę Męki Pańskiej, czyli niedzielę poprzedzającą Niedzielę Palmową z parafii pw. Św. Klemensa Hofbauera wyszła trzecia już Droga Krzyżowa
w intencji prześladowanych chrześcijan. Tegorocznym hasłem Drogi były słowa
„Nasi bracia cierpią dla Chrystusa“. Zwyczajowo uczestnicy przeszli ulicami Warszawy z Woli, aż na Zoliborz do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Wydarzenie rozpoczeło się o godzinie 14.00 uroczystą Mszą świętą
odprawioną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego przez jedno
z gości z Franacji księdza Vinceta Ribetona z Bractwa św. Piotra.
W krótkiej homilii poprzedzającej
liturgię ks. Ribeton przypomniał
pytanie jakie Jana Paweł II postawił
Francuzom podczas jednej z pielgrzymek do tego kraju: „Francjo, co
zrobiłaś ze swoich chrztem?” Przypomniał także, że to pytanie dotyczy każdego z katolickich narodów
i także Polacy, choć wciąż są wierni
Kościołowi muszą sami siebie pytać
o swój stosunek do chrztu księcia
Mieszka I.
Przy dobrej, choć chłodnej pogodzie Droga Krzyżowa wyruszyła
nieco po godzinie 15.00 kierując się
w stronę Alei Jana Pawła II a potem
Ronda „Radosław”, przeszła ulicami Żoliborza by po około dwóch godzinach zakończyć się pod kościołem parafii pw. Stanisława Kostki.
W rozważaniach przy kolejnych
stacjach można było usłyszeć echa
głośnych prześladowań chrześcijan
na całym świecie. Zarówno tych,

którzy w Azji cierpią z powodu
działania Państwa Islamskiego, jaki
i tych, którzy giną z rąk nigeryjskiej
sekty muzułmańskiej Boko Haram.
Nie zabrakło jednak także odniesień
do rozmaitych przypadków cichego
męczeństwa, a jest ono udziałem
choćby chrześcijan wyniszczanych
w północnokoreańskich obozach
koncentracyjnych, czy katolików
chińskich ukrywających się przed
państwem. Nie zabrakło także wątków dotyczących sytuacji na konty-

nencie Europejskim, gdzie katolicy
i szerzej chrześcijanie są poddawani
róznego roddzaju presji mającej na
celu wypchnąć ich z życia publicznego, społecznego, mających ich
zniechęcić do własnej wiary.
Rozważania nie miały charakteru
politycznej deklaracji, ale zawsze
rozpoczyłany się cytatem z Pisma
Świętego, który odnosił się do tajemnicy męki Jezusa Chrystusa
i znaczenia kolejnych stacji Drogi
Krzyżowej, a kończyły wezwaniem

modlitewnym.
Szczególne miejsce, podczas rozważania Drugiej Stacji, mówiącej
o wzięciu przez pana Jezusa na ramiona Krzyża poświęcone zostało
obchodzonej w tym roku, setnej
rocznicy pierwszego holokaustu
XX wieku, czyli ludobóstwu Ormian. Środowisko ormaińskie reprezentowane było przez Jana Abgarowicza.
Wśród uczestników Drogi Krzyżowej znalezli się poseł do Parlamentu
Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej – Marek Jurek, poseł
Jan Dziedziczak, Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka, Piotr Strzembosz
– radni Sejmiku Mazowieckiego,
a także goście z Francji: Bernard
Antony były europoseł, który kieruje Powszechnym Przymierzem
przeciw Rasizmowi na rzecz Szacunku dla Tożsamości Francuskiej
i Chrześcijańskiej (AGRIF) oraz
wspomniany już ksiądz Vincent Ri-

beton, przełożony Bractwa Św. Piotra we Francji.
Opiekę duszpasterską nad wydarzeniem, jak co roku sprawował
ks. Krzysztof Stępowski, redemptorysta, duszpasterz wiernych tradycji łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej, który na koniec zaprosił
wszystkich na rok 2016 w tym samym liturgicznym terminie, czyli
na I Niedzielę Męki Pańskiej, która
w przyszłym roku przypadnie 13
marca. Warto zatem już dziś zarezerwować sobie czas, który będzie
można poświęcić wspólnej modlitwie za braci chrześcijan cierpiących na całym świecie z powodu
swojej wiary.
tr
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75 lata temu 28 marca 1940 r.
w Warszawie został aresztowany
przez Gestapo Janusz Kusociński.
Janusz Kusociński ps. „Kusy” to
najwybitniejszy lekkoatleta Polski
międzywojennej(II RP),rekordzista
świata i mistrz olimpijski w biegu
na 10000 m z Los Angeles (1932).
Mimo prawie trzymiesięcznego
śledztwa (Szucha, Pawiak) nie
wydał nikogo z towarzyszy walki
zachowując wysoce moralną i patriotyczną postawę. Rozstrzelany
podczas masowej egzekucji w Palmirach 21 czerwca 1940 r.
Cześć Jego Pamięci!
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Macierewicz obnaża propagandowy charakter informacji NPW
W przedeniu piątej rocznicy Tragedi Smoleńskiej – Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, odpowiada wojskowym prokuratorom. Wiceprezes PiS pokazał zdjęcia z akt śledztwa, gdzie na fragmentach samolotu osmalenia
występują. Jeszcze godzinę wcześniej NPW ogłosiła, że osmaleń i śladów ognia nie było.
Macierewicz zapowiedział przekazanie 10 kwietnia dziennikarzom
uzupełnionego raportu na temat
przyczyn katastrofy smoleńskiej.
- Z tego raportu płynie ostateczny
wniosek, że doszło do zniszczenia
samolotu TU-154 na skutek eksplozji w powietrzu - mówił na konferencji prasowej.
- Jest sprawą powszechnie na całym świecie stosowaną, że rodziny
ofiar jako pierwsze dowiadują się
o szczegółach nowych ekspertyz.
Nie znam takiej sytuacji na świecie,
w której rodziny ofiar dowiadują się
o nowych ekspertyzach z konferencji prasowej prokuratury - zaczął
Antoni Macierewicz - Konferencja
prokuratury cofa nas do wczesnej
Anodiny - dodał.
Szef zespołu parlamentarnego
zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi
o treść materiałów, które zostały
przekazane, to dobitnie charakteryzuje je wypowiedź prokuratura
Filipowicza, która według Macierewicza najlepiej oddaje wartość całej
konferencji od strony merytorycznej.
- Nieodesłanie na inne lotnisko zapasowe przez kontrolerów nie miało
wpływu na przebieg wydarzeń - cytował prok. Filipowicza Antoni Macierewicz.
- Jeżeli nieodesłanie na lotnisko
zapasowe nie miało wpływu na
przebieg wydarzenia, to prokuratura
jest przekonana, że samolot zostałby

zniszczony nawet, gdyby był skierowany na inne zapasowe lotnisko
- powiedział Macierewicz.
- Jeżeli jest tak, jak chciała prokuratura, jeżeli samolot upadł na
skutek oczywistego błędu pilotów,
to gdzie jest krater na tym podmokłym terenie - to jest 80 ton? Gdzie
jest ten straszliwy dół, jaki musiałby zostać wyryty, bo samolot miał
upaść w całości? 80 ton uderzyło
w podmokły teren. Gdzie jest ten
wielki rów, gdzie jest ta dziura?
Otóż jej tam nie ma, jak i nie ma
do dzisiaj wiarygodnej ekspertyzy
prokuratury. To, co państwu przedstawiono, to jest polityczna propaganda na użytek chwili bieżącej.
Przykro, że bierze w tym udział prokuratura wojskowa, bo rzecz doty-

uderzenia w brzozę, ale leciał prosto. Prokurator Filipowicz przywołał TAWS 38, który jest na linii
prostej w stosunku do brozy. Powinien się odchylać w lewo, po stracie
skrzydła, tymczasem leci prosto.
Jest to po prostu absurdalne - zwraca uwagę Antoni Macierewicz.
- Zrekonstruowany przebieg wydarzeń według skrzynki ATM zawiera
parametry pokazujące pochylenie,
kurs magnetyczny, przeciążenie
i wysokość, na jakiej samolot znajdował się samolot przed brzozą i za
brzozą. Nie ma żadnego nagłego
skoku wysokości za brzozą. Cała
historia o balistycznej paraboli za
brzozą nie jest wzięta ze skrzynki
ATM, lecz chyba z wyobraźni prokuratorów – sugerował szef zespołu
parlamentarnego.
Jednocześnie Antoni Macierewicz
zaprezentował zdjęcia obrazujące
zakres rozrzutu szczątków samolotu, podkreślając, że maszyna zaczęła
się rozpadać jeszcze przed brzozą.
- Czerwony prostokąt to miejsce
zaraz za szosą Kutuzowa, gdzie
doszło do eksplozji rozrzucającej
szczątki samolotu na 120 m co najmniej. Polscy archeolodzy ocenili,
że samolot rozpadł się na 60 tys.
fragmentów. Nie 1 tys., nie 2, nie
11 tys. jak samolot, który został
zniszczony wybuchem nad Lockerbie. Nie ma w historii lotnictwa podobnego, tak drastycznego rozpadu
samolotu – zauważył Antoni Macie-

czy poza wszystkim innym honoru
polskiej armii losów polskiego prezydenta i polskiej elity narodowej –
mówił Antoni Macierewicz.
Antoni Macierewicz zwraca uwagę, że odejście na drugi krąg zostało
podane na wysokości 100 m. Potwierdza to ekspertyza instytutu im.
Sehna. Tymczasem prokuratura podawała na konferencji, że komenda
odejścia padłą na wysokości 75 m.
- Dlaczego jesteście państwo przekonywani, że zostało to podane na
wysokości 75 m - nie wiem. Nie podano nowych faktów, które by o tym
świadczyły. Byliście państwo wprowadzani w błąd chyba wyłącznie ze
względów propagandowych. (...)
Jesteście państwo przekonywani,
że samolot obracał się na skutek

rewicz.
Szef zespołu parlamentarnego badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej odniósł się także do kwestii
nadpalonych szczątków samolotu
i informacji prokuratorów, którzy
twierdzili, że biegli wykluczyli jakąkolwiek eksplozję jako przyczynę
katastrofy.
- Po pierwsze kluczowa jest analiza fragmentów spalonych, zniszczonych, nadtopionych... One
wszystkie spadają w tym miejscu,
tymczasem pierwsze zetknięcie samolotu z ziemią jest tutaj. A wiec
spadają one mniej więcej 100 m
przed zetknięciem z samolotu ziemią. Te szczątki są świadectwem,
że samolot rozpadał się w trakcie
lotu. Są one spalone, zwęglone,
osmolone – mówił Antoni Macierewicz.
Następnie szef zespołu parlamentarnego prezentował kolejne zdjęcia
szczątków samolotu.
- Jeżeli to nie są osmolenia, to nie
jest działanie ognia, to można powiedzieć, że prokuratura pokazała
prawdziwy obraz wydarzeń. Albo
była eksplozja, albo prokuratura
mówiła prawdę i nie było wybuchu,
a biegli nie stwierdzili osmaleń, wybrzuszeń i śladów wybuchu. Albo
tak, albo tak - podsumował Antoni
Macierewicz.
Autor: rz , kp
Źródło: niezalezna.pl
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Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dla inwestycji związanych z poprawą BHP

§

Od niedawna uruchomione zostały środki krajowe przeznaczone przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (w ramach działalności prewencyjnej) na działania związane z poprawą BHP u płatników składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
• projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego,
wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie
działań prewencyjnych w zakresie BHP,
• projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
• projekty doradczo-inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.
Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.
Rodzaj
przedsiębiorstwa

Liczba
pracowników

Mikro przedsiębiorstwa

1-9

Małe przedsiębiorstwa

10 - 49

Średnie przedsiębiorstwa

50 - 249

Duże przedsiębiorstwa

250 i więcej

Procent
budżetu projektu
podlegający
dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania dla

projektów
doradczych
(w PLN)

projektów
inwestycyjnych
(w PLN)

projektów
doradczoinwestycyjnych
(w PLN)

90%

40 000

60 000

100 000

80%

60 000

90 000

150 000

60%

80 000

180 000

260 000

20%

100 000

300 000

400 000

Przedsiębiorca, który opłaca składki musi wypełnić wniosek i złożyć go do ZUS-u. Złożony wniosek podlega ocenie
przez ZUS. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu umowy na realizację projektu, ZUS przekazuje połowę zaplanowanych środków przed wykonaniem projektu, drugą połowę po jego zakończeniu - źródło: strona ZUS
Dofinansowanie można otrzymać na projekty doradcze oraz projekty inwestycyjne. Więcej informacji na ten
temat w biuletynie na stronie www.sklodowscy.pl
Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem w uzyskaniu dotacj proszę o kontakt: tel. /22/ 242 60 51,
adres e-mail: anna.debska@sklodowscy.pl
Anna Dębska,
Skłodowscy Wiedza i Finanse Sp. z o.o. 11.02.2015 r.
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