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Powstanie Styczniowe
Wspólny bój o niepodległość

153. rocznica

„[...] Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia juz wybiła,
stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty...”
– z manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego, 22 stycznia 1863 r.
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153. Rocznica Powstania Styczniowego
Geneza Powstania Styczniowego
Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej, Polacy zobaczyli słabość swego zaborcy.
Wzmocniło to tendencje niepodległościowe
wśród młodego pokolenia Polaków, niepamiętającego już tragedii Powstania Listopadowego.
Wpływ na rozbudzenie nadziei niepodległościowych miała niewątpliwie tzw. „odwilż posewastopolska”, czyli reformy przeprowadzone przez
cara Aleksandra II. Po 1856 roku załagodzono
cenzurę, pojawiła się możliwość legalizacji niektórych polskich organizacji, wprowadzono także amnestię dla więźniów politycznych. W Królestwie Polskim ponownie wprowadzono Radę
Stanu z Aleksandrem Wielkopolskim na czele.
Jednak zdawano sobie sprawę, że reformy nie
mogą pójść zbyt daleko, czego wyraz dał sam
car podczas wizyty w Warszawie w 1856 roku.
W Królestwie Polskim istniały w tym czasie
dwie główne koncepcje polityczne. Z jednej strony były to poglądy umiarkowane, przewidujące
początkowo reformy, a dopiero później ewentualną walkę o wolność. Aleksander Wielkopolski
uważał, że trzeba dojść do ugody z Rosją i starać
się jak najbardziej powiększać autonomię Królestwa. Z drugiej strony natomiast pojawiły się
tendencje radykalne, propagujące ogólnonarodowe powstanie. Głównymi przedstawicielami
tego nurtu byli Ludwik Mierosławski, Zygmunt
Sierakowski i Jarosław Dąbrowski.
Od roku 1860 sytuacja w Królestwie zaczynała
być coraz bardziej napięta. Pojawiały się liczne
manifestacje o wydźwięku niepodległościowym
i antyrosyjskim. Brutalne rozbijanie protestów
przez Rosjan spowodowało jeszcze większe zradykalizowanie nastrojów społecznych.
Przebieg Powstania Styczniowego
W przeddzień wybuchu Powstania Styczniowego, na terenach Królestwa Polskiego istniały
dwie główne grupy. „Biali” propagowali zjednoczenie całego społeczeństwa i pracę organiczną
oraz dążenie do rozszerzania Królestwa. „Czerwoni” natomiast byli zwolennikami powstania
zbrojnego przeciw caratowi, by dokonać reform
uwłaszczeniowych w wolnej już Polsce.
Bezpośrednim powodem wybuchu Powstania
Styczniowego była tzw. branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska (chciano powołać
do wojska działaczy opozycyjnych). W związku
z tym utworzono Tymczasowy Rząd Narodowy, który wybrał Ludwika Mierosławskiego na
dyktatora. 22 I 1863 roku TRN wydał manifest,
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ukaz (dekret) o uwłaszczeniu. Miało to odciągnąć chłopów od popierania powstańców. Z drugiej strony zamierzano przez to ukarać szlachtę
biorącą udział w Powstaniu Styczniowym (miano odebrać im ziemię i przekazać w ręce chłopów). Działania te odniosły pewien skutek, a siły
powstańców stawały się coraz słabsze. Jednym
z ostatnich aktów powstania było stracenie Trauguta w Cytadeli 5 VIII 1864 roku. Od kwietnia
tego roku dyktatorem powstania był Aleksander
Wyszkowski. Jednak pod koniec 1864 roku powstanie ostatecznie upadło.

Warszawska Cytadela – miejsce straceń przywódców Powstania Styczniowego

w którym wzywał Polaków do walki z caratem.
Symbolem powstańców było godło symbolizujące Orła, Pogoń i Archanioła, czyli herby Polski, Litwy i Ukrainy.
Początek Powstania Styczniowego był sukcesem Polaków, którzy zaskoczyli Rosjan. Ci
ukryci w większych miastach oddali prowincję
powstańcom. Walki prowadzone były w sposób
podjazdowy, wojna miała charakter partyzancki.
Duże sukcesy w walce z Rosjanami odnosił na
ziemi kieleckiej Marian Langiewicz. Jednak już
w lutym miało miejsce wydarzenie dla powstańców bardzo niekorzystne. W Petersburgu podpisano konwencję Alvenslebena, przewidującą
współpracę prusko-rosyjską przy zwalczaniu
powstańców.
Mimo, że początkowo władze powstańcze
składały się głównie z Czerwonych, z czasem
Biali starali się zyskiwać coraz silniejszą pozycję. Zaczęli oni popierać umiarkowanego
Czerwonego, za jakiego był uważany Langiewicz. W wyniku ich działań po wyjeździe Mierosławskiego, Langiewicz został dyktatorem
powstania. W tym czasie wojska powstańcze
ze zmiennym szczęściem toczyły zażarte walki
z oddziałami rosyjskimi. W kwietniu Biali oficjalnie przystąpili do powstania i wkrótce objęli
nad nim władzę. W związku z tym powołano
składający się z Białych Rząd Narodowy.
We wrześniu 1863 roku Czerwoni rozpoczęli
akcje terrorystyczne wymierzone w zaborców.

W jednym z zamachów zginął namiestnik Królestwa gen. Berg. Następnie w październiku
dowódca wojskowy Romuald Traugutt został
dyktatorem powstania. Zreorganizował on władze powstańcze i oddziały zbrojne. Jednak ta
próba ratowania powstania nie miała już szans
powodzenia. Walki prowadzone były na coraz
mniejszą skalę, a coraz liczniejsze wojska rosyjskie skutecznie rozbijały oddziały powstańcze.
W marcu 1864 roku car Aleksander II wydał

Skutki Powstania Styczniowego
Jak tylko Powstanie Styczniowe zostało stłumione Rosjanie rozpoczęli represje. Wiele tysięcy Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd
nigdy już nie wrócili. Zniesiono autonomię Królestwa i uczyniono z niego zwykłą prowincję
Rosji. Przybrał na sile także proces rusyfikacji.
Skonfiskowano wiele majątków szlacheckich,
by ukarać szlachtę biorącą czynny udział w powstaniu. Powstanie Styczniowe zakończyło się
klęską, jednak pomimo tego i represji wobec
Polaków, zaborcom nie udało się złamać w narodzie ducha oporu, czego skutkiem było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej.
źródło: www.historia.azv.pl/
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Kolędowy czas – powiatowy przegląd twórczości seniorów
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się wyjątkowy koncert kolędowo-noworoczny. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone
kluby seniora z terenu powiatu wołomińskiego.

Swoje interpretacje kolęd, pastorałek oraz przedstawienia jasełkowe przedstawili seniorzy
z Koła nr 3 w Zielonce, Koła nr 1 i 2 w Wołominie, Koła nr 4 w Tłuszczu, Koła nr 5 w Ręczajach
oraz Klubu osiedlowego „Tramp” w Wołominie.
„Kluby seniora z wielkim zapałem zajmują się twórczością o czym przekonałem się na spotkaniu opłatkowym w Klubie „Tramp”. To właśnie tam zrodził się pomysł aby zaprosić na scenę
Miejskiego Domu Kultury osoby, które przygotowywały świąteczny repertuar i chciałyby go zaprezentować szerszej publiczności. Zależało mi na tym aby te wydarzenie miało zasięg powiatowy. Bardzo mocno w organizację koncertu włączyli się seniorzy z Zielonki za co im serdecznie

dziękuję. Jestem pewien, że niebawem znów się spotkamy na scenie MDK, bez okazji, tylko po
to aby miło spędzić czas.” – mówi Szymon Krzyżanowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie i inicjator całego wydarzenia.
Koncert który miał miejsce 20 stycznia, był pierwszym z cyklu spotkań z twórczością seniorów z powiatu wołomińskiego. Organizatorem wydarzenia był Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło nr 3 w Zielonce oraz Miejski Dom Kultury w Wołominie.
Redakcja

Mistrzostwo Powiatu
„Kolejny sportowy sukces” – taka myśl nasuwa się po przeczytaniu
tytułu. Chociaż takich nie brakuje, tym razem mistrzostwo zostało
zdobyte w dziedzinie intelektualnej i to nie byle jakiej, bo główną
bohaterką jest królowa nauk – matematyka.
Mamy zaszczyt poinformować
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego
o terminie zgłaszania kandydatów
do kolejnej edycji wyróżnienia statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”
Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki
w trzech kategoriach:
• Za Działalność Charytatywno-Dobroczynną
• Za Działalność w Krzewieniu Wartości
Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskiech
• Za Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.
• Wyróżnienie Honorowe.

Zdolna młodzież z LO w Wołominie.

W finale IV Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Stefana Żulińskiego brały udział
dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie, które uzyskały najlepsze wyniki
podczas etapu szkolnego - Ewa Rudnik oraz Jowita Kaczyńska. 22 stycznia 2016 zostały ogłoszone wyniki konkursu, ale zanim to nastąpiło doktor inżynier Krzysztof Bryś zaprezentował
wykład pt. „Jak grać, aby wygrywać?”. Nagrody wręczał wicestarosta powiatu wołomińskiego,
pan Adam Łossan wraz z gospodynią, czyli dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, panią Urszulą Zimińską. Mistrzostwo Powiatu oraz nagrodę rzeczową w postaci tabletu
zdobyła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie,
Jowita Kaczyńska, zaś Ewa Rudnik, która również uczy się w tym liceum, została wyróżniona.
Na uznanie zasłużyła również pani Małgorzata Rząsa, która będąc motywatorem do pracy, przyczyniła się do sukcesu dziewcząt.
Jak widać mistrzostwo można osiągnąć nie tylko w dziedzinach sportu, ale także w sferach
intelektualnych. Mamy nadzieję, że takie sukcesy będą się wśród naszych uczniów pojawiały
coraz częściej. Gratulacje!
patria.gazeta@op.pl

Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem kandydatów
lub organizacji szczególnie zasłużonych z Ziemi Wołomońskiej
w podanych kategoriach, proszone są o przesłanie zgłoszeń
pod podany niżej adres do dnia 15 II 2016 roku.
Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się
w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
są znani i szanowani Polacy, między innymi
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski,
śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski,
śp. ks. Prałat Jan Sikora, JE ks. Abp Henryk Hoser,
Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew,
Komandor Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn, marszałek
Marek Jurek i wielu innych.
Prezes Kapituły
Jan Tokarski
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Przecież można zwolnić wszystkich… Taki szpital
Sprawa jest bardzo ważna i od kilku tygodni stanowi główny punkt rozmów pacjentów wołomińskiego szpitala, jego pracowników oraz
mieszkańców powiatu. Jako, że szpitalny rzecznik zasłania się tajemnicą i odmawia odpowiedzi na nasze pytania, posłużymy się listami
od zaniepokojonych pacjentów.
To zaniepokojenie jest spowodowane polityką personalną prowadzoną przez władze szpitala. Ostatnio ta polityka brutalnie dotknęła
powszechnie lubianego i szanowanego dr Przemysława Wierzbickiego, ordynatora Oddziału Chorób
Wewnętrznych ze Stacją Dializ.
Pod koniec ubiegłego roku cały powiat obiegła wiadomość, że ordynator rezygnuje z pracy. Kończy mu
się kontrakt i już kto inny ma apetyt
na jego stanowisko. Wierzbicki był
dobry, kiedy stacja dializ mieściła
się w skandalicznych warunkach
w kilku ponurych pokoikach, ale
teraz, gdy oddział jest wizytówką
szpitala i zarabia duże pieniądze,
jednemu z najlepszych specjali-

stów w naszym szpitalu mówi się
won. Jesteś już niepotrzebny, teraz
my będziemy rządzić stacją dializ
i kasą. Nieważne są wszystkie zasługi, nie ma znaczenia, że to nie
elegancki budynek, tylko Wierzbicki z zespołem postawili wołomińską stację dializ na najwyższym poziomie. Nie liczy się dobro
szpitala, tylko jakieś dziwne roszady personalne. Wiemy kto ma
chętkę na to stanowisko, ale nie
napiszemy. Bo mamy nadzieję,
że Wierzbicki zostanie na stanowisku ordynatora, w jego obronę zaangażowało się wiele osób. Ale zostanie też ogromny smród po tych
obrzydliwych działaniach.
Ne jest to pierwsze, podejrze-

30 milionów długu
na 40-lecie szpitala

Rzecznik szpitala Agnieszka Paź odmówiła odpowiedzi na pytanie naszej redakcji dotyczące zadłużenia
wołomińskiego szpitala. Ale była tak uprzejma, że pouczyła nas, gdzie takich informacji mamy szukać. Nie
skorzystaliśmy z tej propozycji, ale coś niecoś się dowiedzieliśmy.

Pięciu dyrektorów szpitala w Wołominie i starosta Powiatu Wołomińskiego.

I wiemy, że sytuacja finansowa szpitala jest zła, a zadłużenie wcale nie
maleje. Aktualnie wynosi prawie 30 mln zł. To ogromne pieniądze. Dziwi
bardzo w tej sytuacji dobre samopoczucie dyrekcji. A jeszcze bardziej dziwią ochy i achy, i opowiadanie bajd o sukcesach szpitala. Bo 30 mln długu
sukcesem trudno nazwać.
Pod koniec ubiegłego roku obchodzono 40-lecie szpitala w Wołominie.
Hucznie obchodzono, w restauracji w Zielonce. Było wielu gości, wśród
nich kilku ostatnich dyrektorów. Od tych najlepszych, którzy musieli odejść
z powodów politycznych, ale zostawili szpital w dobrej kondycji finansowej
i kadrowej. Po tych, którzy zniszczyli dobrą, wieloletnią kadrę i zadłużyli
szpital swoją niekompetencją i lekkomyślnością.
Wypijmy za te 30 mln długu szpitala.
www.gazetapatria.pl

wamy też, że nie ostatnie, pozbycie się niechcianego pracownika.
Zwolnieni ze szpitala pracownicy
opowiadają nam takie historie,
że włos się jeży. Wygląda na to,
że dyrekcji przeszkadzają najlepsi
specjaliści. Niedługo zostaną sami
pochlebcy i lekarze kontraktowi
o obco brzmiących nazwiskach.
Jedna z osób pracujących do niedawna w szpitalu opowiedziała
nam taką historię. „Siostra mojej
znajomej, osoba niepełnosprawna,
miała udar mózgu. Poszłam ze znajomą na oddział neurologii. Wydawało mi się, że jako pracownik
szpitala, z przypiętą plakietką, pomogę w uzyskaniu informacji. Gdy
już znalazłyśmy lekarkę, okazało

się, że ona po polsku nie za bardzo.
Za to po rosyjsku? ukraińsku? gada
że hej. O pacjentce oczywiście nic
nie wiedziała. Mówię, że wobec
tego przyjdziemy jutro. Może będzie jaki doktor, który będzie wiedział więcej. A lekarka na to łamaną
polszczyzną, że jutro to lepiej nie.
Bo przyjedzie doktor z Białegostoku, który jest na kontrakcie. On też
nic nie będzie wiedział o pacjentce.
Może lepiej pojutrze…”
Z tego wynika, że znajomość języków obcych może się przydać
nawet w szpitalu powiatowym
w Wołominie. Mamy dziwne wrażenie, że dyrekcji zawadzają nie
tylko niektórzy pracownicy, ale
i pacjenci. Pchają się do lekarzy,

czekają w kolejkach do specjalistów w tym dusznym i ciasnym
korytarzu. Miesiącami wyczekują
na rehabilitację. Awanturują się
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym już po pięciu godzinach czekania. Chwili spokoju przez nich
nie ma.
Mówią, że ryba psuje się od głowy.
To może zamiast zwalniać ordynatorów, trzeba zwolnić dyrekcję szpitala. Czy naprawdę w całym powiecie
wołomińskim nie ma odpowiednich kandydatów do zarządzania
szpitalem? To przecież oczywiste,
że placówką, o której mówimy
„nasz szpital”, powinien zarządzać
ktoś stąd, swój, a nie obcy.
JA

Tajne przez poufne
Jakiś czas temu wystosowaliśmy do dyrekcji Szpitala Powiatowego w Wołominie
kilka nieskomplikowanych pytań, żeby podzielić się pozyskaną wiedzą z naszymi
Czytelnikami. Odpowiedź dostaliśmy po terminie i to taką, że nie wiadomo, śmiać
się czy jeszcze zaczekać?
Bełkot niesamowity, bo co znaczą
słowa: „w odpowiedzi na pytania
zawarte we wniosku o pytania”?
Nie wiedzieliśmy, że w szpitalu
składa się wnioski o pytania. To co
muszą składać chorzy, jak chcą np.
basen? Też wniosek do rozpatrzenia?
Poniżej przytaczamy i nasze pytania
i „odpowiedzi na pytania zawarte we
wniosku o pytania” Agnieszki Paź.
Nasze pytania o sprawy, które
obecnie bardzo interesują pacjentów, mieszkańców naszego powiatu.
W związku z powstającym artykułem prasowym w gazecie PATRIA,
na podstawie art.61 w związku
z art.8 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustępy art.2
i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września
2001 r. ( Dz. U.Nr 112, poz. 1198
z późn.zm.) prosimy o odpowiedź
na następujące pytania:
1. Czy dr Przemysław Wierzbicki pracuje w Szpitalu Powiatowym
w Wołominie na dotychczas zajmowanym stanowisku ordynatora?
Jeśli tak, to do kiedy ma podpisany
kontrakt?
Jeśli natomiast kontrakt z drWierzbickim nie został przedłużony, to czy
został ogłoszony konkurs na stanowisko ordynatora tego oddziału?
2. Kto i od kiedy pełni funkcję

kierownika Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego?
3. Prosimy o podanie aktualnego
zadłużenia szpitala oraz pełnego
stanu pracowników zatrudnionych
na podstawie umów?
O odpowiedź prosimy do godz. 12
w poniedziałek 25 stycznia 2016 r.

Odpowiedź nie może
zostać udzielona

Dwa dni po terminie dostaliśmy
coś takiego:
Szanowny Panie Redaktorze!
W odpowiedzi na pytania zawarte
we „Wniosku o pytania w związku
z przygotowywanym tekstem o Szpitalu Powiatowym w Wołominie”
przesłanym drogą e-mail dnia
21 stycznia 2015 informuję, co następuje.
Ad 1. Informacje dotyczące pracowników szpitala - w tym informacje dotyczące umów, kontraktów itp.
- nie mogą być ujawniane ze względu na obowiązek chronienia danych
osobowych.
Informuję w tym miejscu również,
iż konkurs na Ordynatora Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
ze Stacją Dializ nie został ogłoszony.
Ad 2. Odpowiedź na pytanie: Kto
i od kiedy pełni funkcję kierownika
Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-

go? również nie może zostać udzielona ze względu na ochronę danych
osobowych.
Ad 3. Informacje na temat Szpitala, między innymi w zakresie Pana
interesującym, są powszechnie dostępne w Sądzie Rejestrowym – Krajowym Rejestrze Sądowym w postaci okresowych sprawozdań za rok
2014 i lata wcześniejsze.
Tego rodzaju informacje udostępniane są każdemu. Temu właśnie
służy Krajowy Rejestr Sądowy.
Pełne sprawozdanie za rok 2015
zostanie złożone w KRS w termie
przewidzianym ustawą o rachunkowości, po jego sporządzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez
organ do tego powołany.
Pod tym podpisała się Agnieszka
Paź, rzecznik SZPZOZ.

Po co w szpitalu
rzecznik?

Całe sześć dni zajęło przygotowanie tej odpowiedzi Agnieszce Paź,
która podpisała się jako rzecznik
prasowy SZPZOZ w Wołominie.
Tempo pracy zaiste powalające.
Czego się Państwo dowiedzieli
z tych odpowiedzi? Niczego? A czy
odpowiedzi pasują do pytań? Niespecjalnie. Ale przynajmniej wiemy,

Dokończenie na str. 5
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W święto III Króli odwiedziła Wołomin grupa „Golec uOrkiestra”. W Kościele Matki Bożej Królowej Polski odbył się przepiękny koncert
kolęd. Łukasz i Paweł Golcowie, bliźniacy niemal nierozpoznawalni w swoim stylu poprowadzili mieszkańców Wołomina i całą uOrkiestrę
wraz z chórem Gospel Rain przez najpiękniejsze polskie kolędy.

TėğĊĈč KėŘđĎ, ĉĜŘĈč GĔđĈŘĜ
Ď ĈĆőĆ ĚOėĐĎĊĘęėĆ

Zainteresowanie występem braci bliźniaków było ogromne. Pierwsi widzowie pojawili się
w Kościele na 3 godziny przed czasem. Na mszy przed koncertem z trudnością można było
znaleźć miejsce siedzące zaś już podczas koncertu żadna mysz się nie prześlizgnęła. Sami bracia to przesympatyczni panowie, którzy nie tylko doskonale śpiewają, grają i komponują ale są
też doskonałymi organizatorami. Kilka ich uwag oraz zachowanie przed koncertem i w trakcie
koncertu wskazywało że są normalnymi ludźmi a nie gwiazdorami. Mają ogromny szacunek
do wiary i wielką wiarę w Boga. Podczas koncertu opowiadając o sobie i rodzinie, przekazali
widzom swoje świadectwo wiary a wchodząc z zakrystii na scenę przed ołtarzem przyklęknęli
REKLAMA

przed Świętym Sakramentem i przeżegnali się.
Popularność braci Golec jest tak duża że nawet na zwykły koncert kolęd, które każdy z nas
zna, przyjechali widzowie aż z Zamościa. Podeszli do Łukasza Golca z którym akurat rozmawiałem, przedstawili się i życzyli dobrego koncertu. Koncert był dobry, bracia Golec super a na
zakończenie zgodnie ze swoją tradycją zrobili sobie zdjęcie z całą publicznością zgromadzoną
w Kościele.
Z nadzieja że to nie był jedyny występ w Wołominie Golec uOrkiestra
Maciej Łoś
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Szerokopasmowy internet – chcielibyśmy mieć…
Sprawa jest bardzo ciekawa, a zarazem niesłychana – Gmina Wołomin wydała już ponad 861 tys. zł na wybudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej – radiowej sieci szerokopasmowej w technologii LTE, opartej o odpowiednią ilość węzłów dostępowych, która miała
objąć zasięgiem części 15 sołectw gminy Wołomin, internetu jednak nie ma…
Minęło ponad pół roku – jak wynika to z dokumentów umowy na
wykonawstwo z dnia 25.06.2015
i protokołu odbioru inwestycji datowanej na 26.06.2015 r. czyli czas
trwania realizacji jeden dzień, mimo
tak zawrotnego tempa, mieszkańcy
sołectw Gminy Wołomin nadal nie
doczekali się możliwości dobrodziejstwa korzystania z szerokopasmowego internetu LTE również
i tego darmowego.
Co się stało? Próbowaliśmy podpytać, co poniektórych radnych
- reakcja była dziwna od śmiechu
do pokazania strat jakie poniosło
miasto. Gdy poprosiliśmy o wywiad
- okazało się, że to tajemnica poliszynela - o co zatem chodzi?
Więcej możemy wyczytać w internecie i w jednej z lokalnych gazet. Jeden z internautów tak opisuje
zaistniałą sprawę, podając interesujące fakty. To raczej dobrze zorien-

towana osoba w tym temacie, związana zapewne z samorządem lub
urzędem miasta.
„Więcej informacji od jednego
z radnych: włos jeży się na głowie
!!!!! Sprawa brzydko pachnie choć
gdyby nawet po czasie zrobiono co
trzeba, nie byłoby problemu. Umowę z nowym wykonawcą podpisano 25.06.2015, a protokół odbioru
26.06.2015 więc na gołe oko widać,
że w jeden dzień nie da się fizycznie wyznaczyć i podpisać umowy
najmu z trzydziestoma właścicielami posesji na których mają być
zainstalowane anteny, no i przede
wszystkim nie da się zainstalować,
przetestować i odebrać tylu urządzeń (zresztą protokół odbioru jest
kuriozalny - potwierdzam odbiór
i tyle - a jakie czynności wykonano?
Czy logowano się w tych punktachw jaki sposób, jakie są kody itp. Ale
to jeszcze nic. Gdyby wtedy wzięto

się do roboty i z opóźnieniem ale
jednak zainstalowano te urządzenia
sprawy by nie było ale w lipcu przyszła kontrola (Urzędu Komunikacji
Elektronicznej), gdyż środki unijne
nie są wydawane ot tak sobie na
dobre słowo i stwierdzono, że nie
zostało zrobione więc dofinansowania z Unii nie będzie- i tu jest sedno- Miasto wywaliło 861 tys. zł. bo
miało otrzymać 541 199 tys. zł zwrotu z Unii a tu dupa i coś co miało
być tanie zrobiło się diablo drogie
i za takie pieniądze nikt normalny
by tego nie kupił. Nie mam pojęcia
dlaczego wykonawca nie wykonał
tego projektu choć 30.06.205 odebrał całą kwotę 861 tys. zł. czy myślał że nikt tym się nie zainteresuje
i szkoda mu było wydawać pieniądze na urządzenia które zobowiązał
się zainstalować? I druga sprawa z zeznań niektórych sołtysów wynika, że w czerwcu nikt jeszcze u nich
nie był i fizycznie nie było tam zainstalowanych żadnych urządzeń. Wynika z tego, że protokół odbioru był
fikcyjny a na jego podstawie miasto
wypłaciło 861 tys. zł. Gdyby jednak
w ciągu miesiąca do nadejścia kontroli decydującej o przyznaniu środków unijnych nadrobiono te zaległości, sprawa nie wyszłaby na jaw.”
To, że inwestycja była „robiona
na kolanie” świadczy choćby wypowiedź jednego z przedstawicieli
samorządu, który stwierdził że nie
wprowadzono blokad na strony
dla dorosłych i uczniowie choćby
w szkołach mogli sobie bez problemu serwować po stronach erotycznych. Całe szczęście w nieszczęściu,
że wykonawca lub podwykonawca
wadliwie montował anteny i odbiór internetu wszelkich stron był
niemożliwy. Zatem, który z burmistrzów nie dopilnował sprawy?
Skoro złożono podpisy na protokole odbioru to do momentu kontroli prace winny być rzeczywiście zrobione, a tak miasto straciło
541 199 tys. zł dotacji z Unii Europejskiej.
Pieniądze zostały wypłacone, papiery podpisane, a internetu nie ma.
Nie ma, bo nie mogło go w takim
stanie być z braku niewykonania
kompletnej inwestycji wg umowy.
Jedni mówią, że im działa na kablu, inni szukają go dalej tak jak
w szkole w Czarnej, gdzie urządzenia leżały na strychu bez jakichkolwiek podłączeń by można było
z ich korzystać. Co ciekawsze,
o tym że taki internet był
w ogóle montowany wielu
domniemanych jego odbiorców dowiedziało się o tym
dopiero podczas kontroli
audytora. Z całego obrazu
tej inwestycji nasuwa się
pytanie. Czy ta inwestycja
tak naprawdę miała szansę
kiedyś powstać, czy jej istnienie miało być widoczne tylko
na umowach i fakturach?
Inny internauta (2014-06-18)
stwierdził, iż „Wystarczy poszukać w internecie kto jest odpowiedzialny. Umowę zawarto w wyniku

postępowania przetargowego. Konsorcjum firm z Wrocławia złożyło
najlepszą ofertę. W ramach kontraktu wybudowana zostanie infrastruktura telekomunikacyjna – radiowa
sieć szerokopasmowa w technologii
LTE, oparta o odpowiednią ilość
węzłów dostępowych, która obejmie
zasięgiem części 15 sołectw gminy
Wołomin. Zakończenie inwestycji
planowane jest po przesunięciu
terminu do 30.06.2015 r. Kontrakt
jest częścią projektu pn. „Internet
szansą rozwoju gminy Wołomin” realizowanego w ramach „Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”. Dzięki
jego realizacji Wołomin dołączy do
największych miast w Polsce, które
mogą pochwalić się radiową siecią szerokopasmową w technologii
LTE. - Podejmując ten projekt myślimy głównie o wyrównywaniu szans
rodzin najuboższych. Cieszymy się,
że Internet i komputer trafi przede
wszystkim tam, gdzie podstawowe
wydatki na odzież, żywność czy podręczniki mają oczywisty priorytet,
ale rodzice mają też świadomość,
jak ważny dla przyszłości ich dzieci
jest udział w społeczeństwie cyfrowym. Inwestując w ich rozwój, w ich
przyszłość, pomagamy całej społeczności lokalnej. Moim zdaniem
to najlepsze przeznaczenie środków
unijnych, jakie można sobie wyobrazić – powiedział Ryszard Madziar, Burmistrz Wołomina. Głównym celem projektu jest zapewnienie
nieodpłatnego dostępu do Internetu
dla mieszkańców Gminy Wołomin,
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m. in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw
domowych czy też stopnia niepełnosprawności. Dla 200 rodzin przewidziano m. in. nieodpłatne użyczenie
komputerów oraz szkolenia komputerowe. W wyniku realizacji projektu zwiększą się szanse jego uczestników na pełniejsze uczestnictwo
w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług
oferowanych drogą elektroniczną.
Ponadto szerokopasmowy internet
w technologii LTE pozwoli na dalszą informatyzację gminy i rozwój
e-usług dla 50 tys. mieszkańców
Gminy Wołomin. - Firmy

technologiczne najczęściej realizują projekty, w których informatyka
jest niewidoczna, przykryta założeniami biznesowymi. Tym chętniej
angażujemy się w inicjatywy, które przynoszą konkretne efekty dla
mieszkańców. Firma wykonawca
współpracuje w zakresie budowy
sieci szerokopasmowych z wieloma
samorządami. Są wśród nich duże
ośrodki miejskie, jak Radom, Elbląg,
czy Ostrowiec Świętokrzyski, ale
i mniejsze, wiejskie i miejskie gminy, które rozumieją, że nowoczesna
infrastruktura to klucz do rozwoju.
Życzylibyśmy sobie, aby wysokie
kompetencje Firmy z Wrocławia
w zakresie technologii telekomunikacyjnych służyły tak ważnym społecznie sprawom jak najczęściej
– mówi Andrzej D., Wiceprezes
Zarządu Firmy. Firma z Wrocławia
jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.....”
Należy postawić pytanie: co dalej
z tą inwestycją, kto jest odpowiedzialny za fatalny jej stan i utratę dotacji
oraz własnego wkładu finansowego?
Jeżeli zawinił wykonawca - firma
z Wrocławia, to należy jak najszybciej wszcząć postępowanie odszkodowawcze i żądać zwrotu pieniędzy.
Jeżeli podpisano odbiór, a wiadomo
że podpisano należy, przedstawić dowody, że wszystko działało, a z wypowiedzi sołtysów i radnych miejskich
i kontroli wynika, że nie działało.
Sprawa zatem wydaje się jasna - winowajcą jest nieprzewidywalny zbieg
wydarzeń meteorologicznych: nawałnice, powodzie, wichury, ulewy,
śnieżyce i inne kataklizmy. Faktów
nie da się ubrać w świecidełka - czynnik ludzki ma tu również kolosalne
znaczenie. Inwestycja zapewne była
ubezpieczona - jeżeli ubezpieczyciel
wypłaci utracony blisko milion złotych wrócimy do punktu wyjścia, jeżeli nie sprawa musi być wyjaśniona
do samego końca, takiej sumy pieniędzy nie da się zapomnieć lub zgubić
w papierach, o czym przypomina protokół pokontrolny Urzędu Marszałkowskiego. Teraz ruch w rękach Pani
Burmistrz - ewentualny winny wykonawca musi zwrócić pobrane kwoty
i wypłacić odszkodowanie.
Redakcja
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Dobre widoki na przyszłość
Wiedziałam, że łatwo nie będzie. Ale jestem przyzwyczajona do ciężkiej pracy i cierpliwości – mówi Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
Co Pani robiła 17 grudnia 2015 r.
po sesji budżetowej? Przypomnijmy, mający większość w radzie
radni PiS wprowadzili swoje inwestycje do budżetu kosztem wynagrodzeń dla pracowników urzędu,
OPS i ośrodka sportu. Ponadto,
ograniczyli samodzielność burmistrza w podpisywaniu zobowiązań
z 7 mln do pól miliona złotych.
– Decyzja radnych o wprowadzeniu nowych projektów i przesunięciu
na nie środków finansowych kosztem m.in. wołomińskiego sportu była
zaskakująca. Tym bardziej, że informowałam radę o dodatkowych 3 mln
złotych dotacji, jakie niedługo wpłyną do budżetu. Większość w radzie
tak zadecydowała, ja uważałam tę
decyzję za niewłaściwą. Regionalna
Izba Obrachunkowa, która obligatoryjnie kontroluje uchwałę budżetową oraz wieloletni plan finansowy,
zakwestionowała zapisy radnych
i wezwała Radę Miejską do ich naprawienia. Dobrze zorganizowany
samorząd poradzi sobie ze wszystkimi trudnościami. W wołomińskim
urzędzie pracują osoby kompetentne. Ograniczenie uprawnień do zaciągania zobowiązań do pół miliona złotych jest utrudnianiem pracy
burmistrzowi, ale przede wszystkim
gminie, która wymaga sprawnego
zarządzania i decyzyjności. Mam
nadzieję, że wezwanie RIO do usunięcia naruszenia prawa przez Radę
Miejską zakończy to nieporozumienie.
Zabrane zostały pieniądze ze
sportu, tego, który ma być chlubą
Wołomina. Ale bez pieniędzy nie
będzie ani treningów, ani sekcji,
ani chluby. Jak naprawić te straty?
– Upadek SKOK-u Wołomin
i SK Banku znacząco ograniczył
sponsoring wołomińskiego sportu.
Tego ubytku nie sposób wyrównać
pieniędzmi gminy. Szukamy nowych
sponsorów, ale dobre zmiany w tym
zakresie wymagają sporo czasu.
Współpraca burmistrza z częścią rady nie układa się najlepiej.
W efekcie rykoszetem dostaje się
np. ośrodkowi sportu czy pracownikom urzędu. Po co te spory?
– Granicą, której nie możemy przekraczać w sporze – będącym naturalnym elementem demokracji – jest
dobro Wołomina i jego mieszkańców.
Wyciągajmy wnioski z doświadczeń
nieodległej przeszłości. Nie stać nas
na kolejne zmarnowane lata, jałowy
spór i polityczną demagogię. Mamy
ogrom pracy do wykonania, do czego potrzebne jest wspólne działanie
rady i burmistrza. Wierzę, że damy
radę.
Jak minął ubiegły rok, pierwszy
rok Pani urzędowania? Największym sukcesem był niewątpliwie
Wspólny Bilet, co jeszcze sprawiło
satysfakcję?
– Przede wszystkim otwarcie na
bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Tego brakowało w poprzedniej
kadencji i to nie jest wyłącznie moje
zdanie, a przede wszystkim opinia

wołominiaków, z którymi widzę się
w każdy poniedziałek w urzędzie
i podczas licznych spotkań i konsultacji. Brak dialogu, a momentami
nawet izolowanie i wrogość względem głosu lokalnej społeczności doprowadziły do ogromnego problemu,
jakim jest sprawa RIPOK.
W 2015 roku udało się zrobić wiele
dobrych rzeczy np. dostosowaliśmy
godziny otwarcia urzędu do potrzeb mieszkańców. W poniedziałki
przyjmujemy od godz. 9.00 aż do
19.00. Dzięki temu osoby pracujące
w Warszawie mogą załatwić osobiście swoją sprawę w urzędzie. Stawiamy na jawność i przejrzystość
działania publikując w centralnym
rejestrze umowy zawieranych przez
urząd, objęliśmy tym narzędziem
także lata poprzednie. Transmitujemy w Internecie posiedzenia komisji
i sesje Rady Miejskiej. Archiwalne
nagrania przebiegu obrad można znaleźć na miejskim kanale YouTube.
Faktycznie, wołominiacy chyba
najbardziej cieszą się ze Wspólnego Biletu. Dla urzędników to również ogromna radość, że miesiące
ciężkich negocjacji i uzgodnień zakończyły się sukcesem, a dla mnie
osobiście satysfakcja z realizacji wyborczej obietnicy.
Ponadto w 2015 roku m.in. poprawiliśmy komunikację miejską, przez
co więcej osób z sołectw może dojechać np. do szpitala i stacji PKP, czas
oczekiwania na decyzję o warunkach
zabudowy ograniczyliśmy do niezbędnego minimum, czyli 3-4 miesięcy. Na pewno kolejnym sukcesem
jest to, że od początku roku szkolnego w Wołominie przybyło 350 miejsc
w przedszkolach. Cieszę się również
z tego, że niebezpieczne skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Lipińskiej
zostało zmodernizowane przez starostwo jeszcze przed świętami, co
przełoży się na poprawę bezpieczeństwo. Kupiliśmy też nowy samochód
strażacki dla wołomińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki temu
znacząco wzrosła wartość bojowa
OSP.
Jakie są Pani priorytety inwestycyjne na ten rok?
– Priorytetem dla rozwoju Gminy
Wołomin są plany zagospodarowania przestrzennego. Rozmawiając
z inwestorami, którzy wyrażają
wstępne zainteresowanie Wołominem, zwykle pierwsze pytanie brzmi:
czy macie plany zagospodarowania?
Tymczasem gmina ma ich bardzo
mało…
Nowe inwestycje wymagają dobrego dojazdu i uproszczonych
procedur inwestowania. Większość
z nich finansowana jest kredytami
bankowymi, co z kolei oznacza,
że inwestor nie będzie czekał 2-3
lata, by zakończyć proces inwestycyjny. Albo ma uproszczone procedury i swobodę działania, albo idzie
do innej gminy. Pozyskiwania inwestorów to rywalizacji między gminami, do której Wołomin musi być dobrze przygotowany. To jest dla mnie
priorytet.

za wywóz śmieci. Prawnicy obecnie
analizują każde możliwe rozwiązanie wraz z ewentualnym skutkiem.
Szukamy najbardziej korzystnego
dla mieszkańców. Tę sprawę trzeba wyjaśnić i wyprostować zgodnie
z prawem. I tego dopilnuję. Rok
2016 generalnie rozpoczął się dobrze
od informacji, że otrzymaliśmy dotację w wysokości 3 mln złotych na
budowę ulicy Grabicznej w Ossowie.

Poza planami zagospodarowania
przestrzennego niezwykle ważna jest
dobra komunikacja. Modernizacja
kolei trwa i zakończy się prawdopodobnie na początku 2017 roku. Połączenie z drogą ekspresową S8 w okolicach Helenowa to rok 2017. Mamy
również obietnicę MZDW, że budowa drogi 634 rozpocznie się jeszcze
w tej kadencji, czyli w 2018 roku.
Wołomin ma dobre widoki na przyszłość. Inwestorzy i nowe miejsca
pracy to realna perspektywa.
Czy oczekiwania mieszkańców są
brane pod uwagę? Bo częstokroć
mieszkańcy wolą wspomniany
Wspólny Bilet czy sprawną komunikację na terenie gminy niż kawałek chodnika czy asfaltu?
– Wszystkie inwestycje i projekty
realizowane przez urząd są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Jedni
chcą Wspólnego Biletu, dla innych
bardziej istotna jest przejezdność ulicy, przy której mieszkają. Tworząc
budżet słuchamy mieszkańców. Każdy może zgłosić wniosek do budżetu.
Planując inwestycje na dany rok staramy się pracować po gospodarsku,
co oznacza, że najpierw budujemy
odwodnienie i kanalizację, a później kładziemy asfalt. Nie na odwrót.
Jeśli coś robimy, róbmy to dobrze.
Rozwijamy Budżet Obywatelski, na
który w 2016 roku przeznaczyliśmy
1 milion złotych. Mieszkańcy sami
zgłaszają projekty, a później decydują w głosowaniu, które ze zgłoszonych projektów będą realizowane.
Zgodzi się Pani Burmistrz, że to
nie będzie łatwy rok. Nadal straszą
sprawy poprzedniej kadencji, chociażby wysypisko.
– Kiedy decydowałam się wystartować w wyborach wiedziałam,
że łatwo nie będzie. Jestem przyzwyczajona do ciężkiej pracy i cierpliwości.
Muszę jednak przyznać, że spadek

po poprzedniej ekipie w postaci problemów z wysypiskiem i sortownią
zaskoczył mnie skalą. Źle wydano
15 mln złotych. Popełniono poważne
błędy proceduralne, które teraz skutkować mogą likwidacją MZO i zamknięciem wysypiska. Moim celem
jako burmistrza jest takie zarządzanie, by mieszkańcy uniknęli negatywnych konsekwencji tej „śmierdzącej afery”, czyli np. podwyżek

Wie już Pani, na kim może polegać? Jakie środowiska doceniają
jej pracę?
– Ludzie tworzący Wołomin. Bardzo dobrze nam się współpracuje
np. z organizacjami społecznymi,
w tym z parafiami. Ostatnio z księdzem Zygmuntem Podstawką, proboszczem parafii MB Królowej Polski w Wołominie organizowaliśmy
koncertu Golców, na który przyszło
ok. 2500 osób, a kościół wręcz „pękał w szwach”.
Jest wiele osób, którym chce
się działać dla dobra Wołomina.
Z nimi współpracuje się najlepiej
w sprawach kultury, edukacji, sportu
i innych. Wołomin ma szczęście do
ludzi z pasją, kreatywnych, odpowiedzialnych. Trzeba tylko z nimi
rozmawiać, radzić się, konsultować.
W wysoko rozwiniętych i bogatych
gminach to się po prostu opłaca.
W Wołominie też tak będzie. Nie zaprzepaścimy naszej szansy.
Dziękuję za rozmowę
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Wołominiak
w Kadrze Polski

Na zaproszenie Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina Emil Walkowski gościł w Urzędzie
Miejskim. Nastąpiło podsumowanie roku sekcji bokserskiej Champion Wołomin. Kilka tygodni
temu Emil obchodził jubileusz – 50-tą walkę w barwach Wołomina. Z tej okazji Pani Burmistrz
wręczyła wychowankowi Pawła Babickiego kilka ciekawych nagród, wśród których znalazł się
talon do sklepu sportowego. Oby tak dalej mistrzu!

Numer 1 (44) 2015

Stypendium Premiera
dla wołomińskiej licealistki
Katarzyna Saulewicz, uczennica klasy maturalnej o profilu obywatelsko-prawnym I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, otrzymała tegoroczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W ubiegłym roku szkolnym otrzymała promocję do następnej klasy
ze średnią ocen 5.0.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest
nagrodą dla wybitnie uzdolnionych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego. Uczeń, który w roku poprzedzającym
przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen
najwyższą w swojej szkole oraz promocję
z wyróżnieniem lub wykazał się wyjątkowymi
zdolnościami w konkretnej dziedzinie nauki,
może zostać zgłoszony do otrzymania tej nagrody przez samorząd szkolny albo specjalnie
w tym celu powołaną komisję. Wnioski są
rozpatrywane przez radę pedagogiczną, która
dokonuje wyboru jednego kandydata. W następnej kolejności zgłoszenia podlegają ocenie kuratora oświaty, który przedstawia listę
zbiorczą Prezesowi Rady Ministrów. Stypendium, na okres jednego roku, może otrzymać
tylko jeden uczeń każdej szkoły.
- Jestem dumny z tego, że uczennica naszej
szkoły spełniła wszystkie warunki umożliwiające przyznanie Stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Każde takie osiągnięcie jest wielką
chlubą szkoły i dowodem na to, że nasza szkoła kształci młodzież na wysokim poziomie –

Kasia Saulewicz z tatą Andrzejem.

mówi dyrektor I LO w Wołominie Krzysztof
Milczarek.
JA

Brunatny kolor przyjaźni
Młody czytelnik nie pamięta (ja pamiętam od dziecka),
jak za PRL-u kwitła przyjaźń polsko - radziecka.
Później w naszej historii pojawiła się gruba kreska
i zaczęła rozkwitać przyjaźń polsko - niemiecka.
Po dzień dzisiejszy kwitnie pod niemieckim dyktatem można ją porównać do przyjaźni szubienicy z katem.
Pani kanclerz Merkel to uczucie w ten sposób wyrażała,
że brukselskimi Niemcami unijną szubienicę nam zgotowała.
Dziś wszyscy wrogowie demokratycznego obozu rządzącego:
zastanówcie się, komu powierzacie losy Państwa Polskiego.
Kogo Platforma i Nowoczesna w tej walce reprezentują,
skoro w polskim, narodowym tyglu niemieckie żelazo kują?

Emil od 17 do 29 stycznia był na zgrupowaniu Kadry Narodowej w Zakopanem.

Kuratela Niemców nad Polską wychodziła nam bokami,
a niekiedy była znaczona kolczastymi drutami.
Obecnie znowu, pod obrony demokracji pozorem,
Niemcy chcą Warszawę objąć specjalnym nadzorem.
Proponuję niemieckim politykom - politycznej arystokracji niech pilnują swoich Arabów i własnej demokracji.
Tych, którzy liczą na obcą pomoc, historia zawsze rozlicza.
Dziś na naszych oczach z opozycji zrodziła się Targowica.
Kiedy słyszę to pouczanie i strofowanie, rozpacz mnie zżera,
gdy nauk nam udzielają pan Schulz i pani Merkel - pogrobowcy Hitlera.
Przypominam, co w czasie wojny powtarzali folksdojcze:
w dialogu polsko - niemieckim zawsze będzie ,,Nur für Deutsche’’.
Z głębi piekieł pan kanclerz Hitler obserwuje to działanie.
Padł na kolana przez Belzebubem i rzekł: ,,Dzięki Ci, Panie’’.
Z drugiego końca piekielnych czeluści Stalin mu wtóruje.
Obaj czekają na to, jaki los nowa Targowica Polakom zgotuje...

Budynek sekcji bokserskiej przy ul. Broniewskiego 9 w Wołominie. To właśnie tutaj dosłownie
hartują się bokserskie talenty. Chyba najwyższy czas pomyśleć o lepszej siedzibie dla utalentowanej wołomińskiej młodzieży.

Czesław Ireneusz Grabowski urodził się 13.08.1951 r. na Podlasiu. Od czterdziestu
lat jest mieszkańcem Kobyłki.
W czasie odbywania służby wojskowej za swoją patriotyczną postawę i godzenie w obronność PRL, został skazany na 5 lat więzienia.
Obecnie jest rencistą, a w wolnych chwilach pisze wiersze o tematyce patriotyczno-historycznej i aktywnie uczestniczy w pracach Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Kobyłce.

5

Numer 1 (52) 2016

„PATRIA”

Forum Gospodarcze
Powiatu Wołomińskiego
W czwartek 21 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie spotkali
się na zaproszenie Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego przedsiębiorcy i samorządowcy. Celem współpracy w ramach Forum Gospodarczego Powiatu
Wołomińskiego jest wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy.
Przewodniczącym FGPW został p. Tadeusz Redyk, przedsiębiorca z Radzymina.

Tajne przez poufne


Dokończenie ze str. 4

że w wołomińskim szpitalu wszystko jest tajne przez poufne.
Przyzwyczailiśmy się jednak do
tego, że rzecznicy ewentualnie wydziały promocji nie tylko promują
reprezentowaną przez siebie instytucję, ale także udzielają informacji na temat jej funkcjonowania.
W Szpitalu Powiatowym w Wołominie informacji się nie udziela, tylko odsyła dziennikarza do
wszystkich diabłów. Pani rzecznik
najwyraźniej nie wie, co należy do
jej obowiązków. Może na te pytania odpowie nam łaskawie dyrektor
Gruza, o co zwracamy się teraz, na
łamach gazety. Pytamy nie dlatego,
że mamy takie widzimisię, bo jako
redakcja występujemy w imieniu
naszych czytelników, mieszkańców
powiatu wołomińskiego. Do powyższych pytań dodajemy jeszcze
jedno? Po co w szpitalu powiatowym rzecznik? Nie ma na nic pieniędzy, zadłużenie sięga kilkudziesięciu milionów, ale na utrzymanie
rzecznika kasa się znalazła. Chyba
dyrektor umie mówić? W końcu jakoś do tego szpitala w Wołominie
trafił (a skąd przyjechał, to już na
łamach PATRII pisaliśmy).
Pytamy, bo bardzo chcielibyśmy
wiedzieć:
Po co w szpitalu powiatowym został zatrudniony rzecznik prasowy?
patria.gazeta@op.pl

Kiedy został ogłoszony konkurs na
to stanowisko i jakie doświadczenie
w zawodzie ma pani Paź. Kto utworzył takie stanowisko i dlaczego
podatnicy muszą płacić za zatrudnianie osoby, która zamiast informować, dezinformuje czytelników.
Jako redakcja z taką arogancją
nie spotkaliśmy się jeszcze nigdy.
Zamiast uzyskać odpowiedź, zostaliśmy niezbyt grzecznie pouczeni. Zamierzamy złożyć skargę na
szpitalnego rzecznika do Starosty
Wołomińskiego oraz merytorycznej
komisji Rady Powiatu. Szpital nie
jest prywatną placówką, która może
olewać kogo chce, w tym przypadku dziennikarzy występujących
w imieniu mieszkańców. Organem
założycielskim szpitala jest Powiat
Wołomiński, dlatego władze samorządowe powiatu powinny wiedzieć
o takim traktowaniu dziennikarzy
lokalnej gazety. Ponadto, od tej
pory wszystkie pytania dotyczące szpitala będziemy kierować do
Starosty Wołomińskiego ponieważ
nie mamy życzenia kontaktować
się z takim rzecznikiem. Ale też
nie mamy życzenia kogoś takiego
w naszym szpitalu utrzymywać.
Dlatego prosimy Państwa o opinie,
czy w szpitalu powiatowym w Wołominie potrzebny jest rzecznik?
Najciekawsze wypowiedzi przedstawimy na naszych łamach.
Redakcja

Forum gospodarcze Powiatu Wołomińskiego zostało powołane zarządzeniem Starosty, jako organ pomocniczy w sprawach dotyczących
bieżących zagadnień rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu.
W jego skład weszli reprezentanci
organizacji skupiających lokalnych
pracodawców, burmistrzowie i wójtowie, radni powiatowi i przedstawiciele Starosty. Skład Forum zaproponowali burmistrzowie i wójtowie
oraz działające w powiecie organizacje środowisk biznesowych (Wołomiński Klub Biznesu, Powiatowy
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości,
Związek Kupców Powiatu Wołomińskiego, Mazowieckie Forum Biznesu,
Nauki i Kultury i Izba Gospodarcza
Powiatu Wołomińskiego). Spośród
47 osób oprócz przewodniczącego

powołano 6 wiceprzewodniczących,
którymi zostali: Elżbieta Radwan,
Teresa Urbanowska, Jan Myszk, Ryszard Czarnecki, Paweł Bednarczyk,
Roman Borowski. Sekretarzem został
doradca starosty, Andrzej Siarna.

Podczas pierwszego spotkania
przyjęto regulamin FGPW, a także
dyskutowano o szansach i barierach
rozwoju przedsiębiorczości w naszym
powiecie. Na pierwszy plan wysuwały się kwestie związane z transportem,
zaopatrzeniem w media (energia elektryczna, gaz), szkolnictwem i doradztwem zawodowym oraz wizerunkiem
powiatu wołomińskiego i okolicznych
gmin. Są to zdaniem osób biorących
udział w dyskusji główne problemy
w prowadzeniu działalności gospodarczej i przyciąganiu nowych inwestorów. W opinii uczestników spotkania powinny powstać w ramach
Forum zespoły tematyczne, które zajmą się konkretnymi dziedzinami.
Kolejne spotkanie, tym razem
w szerszym gronie przedsiębiorców,
odbędzie się 17 lutego w Zielonce.
Starostwo Powiatowe

www.gazetapatria.pl
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Niemiecka über
überhipokryzja
hipokryzja Ochrona dziecka poczętego
Szanowni Państwo!
Nad bramą niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Auschwitz (dawniej Oświęcim) zamocowane jest hasło, które można by przetłumaczyć „Praca czyni wolnym”. A faktycznie, kogo ciężka praca i głodowe racje
żywności nie zabiły, ten mógł liczyć na komorę gazową.
Nie lepiej było w Mauthausen, innym niemieckim obozie
koncentracyjnym, do którego wywożeni byli między innymi Polacy na przymusowe roboty.
Przypomnienie niechlubnej niemieckiej historii wywołał niejaki Martin Schultz przy okazji połajanek, jakich
nie szczędził Polakom w Parlamencie Europejskim. Skąd
wziął się taki „mędrzec”? Okazało się, że prócz braku
matury może jeszcze „poszczycić się” tatusiem, byłym
esesmanem w niemieckim obozie koncentracyjnym
Mauthausen, do którego trafił również mój ojciec po Powstaniu Warszawskim. Teraz ktoś z takim rodowodem i brakiem wykształcenia śmie pouczać nas, Polaków na czym polega demokracja
i praworządność. Niemiecka hipokryzja jest bez granic, jak widać.
A może zacznijmy brać przykład z niemieckiej pragmatyki? Ustalmy jaki procent obcego kapitału
dopuszczamy w bankach i mediach na teren Polski. Zacznijmy też bojkotować niemieckie wyroby.
Przy obfitości towarów w sklepach omijanie tych niemieckich nie jest trudne. Proponowałabym też
bojkot polskojęzycznej niemieckiej prasy kolorowej, ale z tym może być już nieco trudniej. Panie
czytające niniejszy felieton do miłośniczek tabloidów mogą nie należeć, a czytelniczki brukowców
pewnie nie są moimi czytelniczkami.
Pozdrawiam
Małgorzata Todd

najskuteczniejszym sposobem
wykluczenia in vitro
Jeszcze w grudniu Prawica Rzeczypospolitej, reprezentowana
przez Marka Jurka, posła do Parlamentu Europejskiego oraz przez
Jana Klawitera posła na Sejm przedstawiła projekt o ochronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro. Projekt ten
przede wszystkim służy uspójnieniu polskiego prawa chroniącego
życie, rozproszonego w różnych aktach prawnych. Celem tego projektu jest przeciwstawienie się swoistej samowoli ustawodawczej,
której przykładem, podczas kadencji poprzedniego Sejmu, była
ustawa o zapłodnieniu poza ustrojowym czyli in vitro.

Jak stwierdzają autorzy nowego projektu
ustawy „w ciągu ostatnich lat, z kompletnym
lekceważeniem prawa, przyjęto bowiem milcząco założenie, że można ignorować wszystkie przepisy prawa chroniące dziecko poczęte
przed instrumentalnym traktowaniem. To założenie w sposób oczywisty prawo lekceważy. W Polsce nie potrzeba ustanawiać szczególnych praw dla ochrony życia w pierwszej
fazie pozaustrojowego poczęcia. Trzeba po
prostu przestrzegać obowiązującego prawa.
Ta ustawa o tym przypomina.” Przypomina
a także porządkuje istniejące już zapisy chroniące życie i dobro dziecka poczętego.
Warto zauważyć, że ustawa przede wszystkim przypomina, że praktyka zapłodnienia in
vitro musi toczyć się w ramach już obowiązującego prawa. Istniejąca ustawa wyraźnie
nie jest dostosowana do wcześniejszych przepisów prawnych – takich jak ustawa o ochronie życia, ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, kodeks karny, czy wreszcie Konstytucja
i zaniedbuje dobro dziecka. Projekt Prawicy
Rzeczypospolitej w oparciu o dorobek prawny państwa polskiego upomina się o sprawę
tak oczywistą lecz zlekceważoną przez usta-

wodawcę w przypadku uchwalania ustawy
faktycznie dopuszczającej in vitro – „żadne
z działań podejmowanych w ramach praktyki
in vitro nie może naruszyć praw i dobra dziecka poczętego, w szczególności prawa do życia
i zdrowia”.
Warto zastanowić się nad sensem takiego
projektu – organizacje pro-life proponują przecież raczej jednoznaczny sprzeciw i projekty
będące praktycznym zakazem praktyki in vitro. Czy nie o to właśnie chodzi? Po pierwsze
jednak takie projekty nie zyskają szerokiego
poparcia politycznego i społecznego i staną
się jedynie sposobnością do kolejnych starć
medialnych, a nie rzeczywistego załatwienia
sprawy niegodziwej praktyki jaką jest in vitro.
Po drugie takie projekty będą miały równie
słabe osadzenie w prawie jak obecnie funkcjonująca ustawa o in vitro, która pozostaje
w sprzeczności z wyrażonym w wielu zapisach sprzeciwie polskiego prawodawcy
wobec jakichkolwiek form występowania
przeciw dobru dziecka. Tę spójność systemu
prawnego, wykazującego aksjologiczną spójność należy wykorzystywać.
Wreszcie na koniec trzeba dodać, że praktyczny efekt projektu ustawy Prawicy Rzeczypospolitej będzie taki sam jak projektu
zawierającego radykalny zakaz – z tą różnicą,
że projektu radykalnego nie da się żadną siłą
przeprowadzić przez Sejm w sytuacji, gdy potrzebne jest szerokie poparcie polityczne ponad partyjnymi podziałami.
Tomasz Rowiński
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Nowy zarząd MKS Wicher Kobyłka
i zwycięstwo siatkarzy
W czwartek 14 stycznia odbyło się walne zebranie członków MKS Wicher Kobyłka.
Na kolejną kadencję prezesem wybrano Artura Rolę.
Podczas zebrania w kobyłkowskim MOKu podsumowano mijającą
kadencję i wybrano nowe władze.
W 10 osobowym zarządzie znaleźli
się przedstawiciele wszystkich czterech sekcji. Zarząd spośród swojego
grona wyłonił prezesa, wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika. Prezesem ponownie został Artur Rola, jego zastępcą Piotr Srejlau, sekretarzem Tomasz
Chodkowski, a skarbnikiem Katarzyna Zawistowska. Ponadto członkami
Zarządu są: Katarzyna Rzeszotarska,
Eugeniusz Topczewski, Grzegorz
Engel, Damian Achremczyk, Hubert
Milewski i Kamil Ruta.
Obecny na zebraniu burmistrz Robert Roguski podziękował za dotychczasowe osiągnięcia i pracę na rzecz
klubu, życząc jednocześnie kolejnych
sukcesów.
Oprócz sukcesów sportowych kickboxerów i trójboistów siłowych na
arenach krajowych i międzynarodowych, klub rozwinął szkolenie piłkarskiej młodzieży i zbudował drużynę
siatkarzy. Wicher w ostatnich latach
był również organizatorem wielu imprez sportowych np. mistrzostw Polski w Kickboxingu, turniejów piłkarskich, czy Memoriału im. Andrzeja
Wiśniewskiego.
- W tym roku przypada jubileusz 90

– lecia MKS Wicher Kobyłka. Chcemy, by wypadł okazale, bo nasz klub
na stałe wpisał się w historię miasta
i mamy nadzieję, że nadal będzie rozsławiał Kobyłkę w Polsce i zagranicą.
– powiedział prezes Artur Rola
W piątek siatkarze Wichru pokonali
w meczu wyjazdowym rezerwy Legii
3:0 (w setach do 23, 18 i 19) i nadal
pozostaję liderem grupy w IV lidze.
Po niespodziewanej porażce na własnym parkiecie z SPS Konstancin 2:3

w ubiegłym tygodniu zespół był mocno zmotywowany przed spotkaniem
z Legią. Podopieczni trenera Szymanowskiego w każdym elemencie gry
przeważali nad rywalami, a kluczowa
okazała się wysoka skuteczność zagrywki.
W poniedziałek Wicher wygrał na
wyjeździe z MMKS Mińsk Mazowiecki.
red.

Wassermann: Prokuratura w nowej
formie będzie pracować
dużo sprawniej niż do tej pory
Po wejściu w życie nowej ustawy prokuratura jest w stanie pracować dużo sprawniej niż do tej pory - mówiła o nowej ustawie o prokuraturze Małgorzata Wassermann, posłanka PiS. Jej zdaniem Ziobro będzie człowiekiem, który „nie będzie się
wahał przy trudnych śledztwach, nie będzie czuł obawy”. Dodała, że rozmawiała
z wieloma prokuratorami, również tymi którzy odchodzą. Zaznaczyła, że dzieje
się to z różnych przyczyn, m.in. kwestii wieku.
Poselski projekt Prawa o prokuraturze zakłada m.in. ponowne połączenie funkcji ministra sprawiedliwości
i szefa prokuratury, a jeden z przepisów
przejściowych
stanowi,
że z dniem wejścia ustawy w życie
wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej.
Z danych Prokuratury Generalnej,
wnioski o przejście w stan spoczynku złożyły 103 osoby, w większości
prokuratorzy okręgowi. Nieoficjalnie śledczy w rozmowach przyznają,
że powodem, dla którego chcą zrezygnować z pełnionych obowiązków,
jest spodziewana od marca reforma
prokuratury. Obawiają się oni m.in.
zmiany ich stanowiska, zdegradowania czy przeniesienia do innych prokuratur.
„Po wejściu w życie nowej ustawy
prokuratura jest w stanie pracować
dużo sprawniej niż do tej pory” oceniła w TVN 24 Małgorzata Wassermann. Dodała, że rozmawiała
patria.gazeta@op.pl
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z wieloma prokuratorami, również
tymi którzy odchodzą. Zaznaczyła,
że dzieje się to z różnych przyczyn,
m.in. kwestii wieku.
„Są też pewnie tacy, którzy obawiają
się nowych przepisów bądź tego, co
do tej pory zrobili, że zostanie to rozliczone” - stwierdziła. Wassermann
przypomniała też, jak w 2000 roku
razem z prokuratorem i ministrem
sprawiedliwości Lechem Kaczyńskim „odeszło wielu wspaniałych
prokuratorów”.
„Mój tata jako doświadczony prokurator otrzymał propozycję pracy
w okienku w skargach i wnioskach”
- dodała. Jej zdaniem Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny będzie
na pewno człowiekiem, “który nie
będzie się wahał przy trudnych śledztwach, nie będzie czuł obawy”.
Małgorzata Wasserman nie chciała
jednak oceniać, czy będzie lepszy niż
Andrzej Seremet.
„Seremet został wyposażony w bardzo ubogie narzędzia. Jestem rozcza-
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Zmiany w przepisach
w zakresie umów zlecenia
od 2016 roku w przypadku
zbiegu tytułów do ubezpieczeń
emerytalnych i rentowych
Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów
zleceń. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października
2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831).
Od 01.01.2016 r. osoba wykonująca dwie takie same lub różne umowy
cywilnoprawne będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, jeżeli łączna podstawa wymiaru
składek emerytalnej i rentowych ze zlecenia będzie niższa od kwoty
minimalnej płacy (na rok 2016 r. kwota 1850 zł).
Zasada ta nie znajdzie zastosowania, jeśli łączna podstawa wymiaru
podanych składek osiągnie co najmniej pułap minimalnej płacy (art. 1 pkt 3 lit. b nowelizacji
z 23.10.2014 r.).
Jeśli więc w 2016 r. zatrudniony na zlecenie otrzyma za te czynności wynagrodzenie
w wysokości 1 850 zł brutto, to z tytułu kolejnej umowy zlecenia wykonywanej równolegle
zostanie objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Składka zdrowotna będzie natomiast obligatoryjna z obu tytułów. Jeżeli zleceniobiorca będzie miał trzy umowy zlecenia, każda na 950 zł, to obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom z dwóch
umów, bo da to kwotę 1900 zł, a z trzeciej ubezpieczenia będą dobrowolne.
Od 01.01.2016 r. osoba zatrudniona na umowę zlecenie, umowę o pracę albo na kontrakcie menedżerskim, która będzie wykonywała pozarolniczą działalność gospodarczą, dla
której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ze standardowymi składkami, zasadniczo
będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z DG. Umowa cywilna będzie
dobrowolnym tytułem podanych ubezpieczeń. Składka zdrowotna będzie należna z obu aktywności.
Umowę cywilnoprawną będzie mógł wskazać za tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń
emerytalnych i rentowych dopiero, gdy podstawa wymiaru tych składek z umowy cywilnej,
co najmniej zrównoważy 60% przeciętnej płacy prognozowanej (czyli najniższą podstawę
wymiaru składek emerytalnych i rentowych przedsiębiorców opłacających standardowe
składki). Gdy tak się stanie, DG uzyska status dobrowolnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, a składkę zdrowotną trzeba będzie płacić z obu tytułów (zmieniony art. 9 ust. 2a
i 2b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
Od 01.01.2016 r. zatrudniony na zlecenie, umowę o pracę nakładczą lub na kontrakcie menedżerskim, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza składki za każdy miesiąc od podstawy wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia
(preferencyjna działalność gospodarcza), zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi oraz zdrowotnym z obu tytułów.
Jeżeli podstawa składek z umowy cywilnoprawnej osiągnie w miesiącu co najmniej kwotę
minimalnej płacy, za tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie mógł zadeklarować umowę cywilnoprawną, a preferencyjna działalność gospodarcza stanie się
wówczas źródłem dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Składka zdrowotna będzie
obowiązkowa z obu tytułów.
Będzie mógł również zadeklarować z preferencyjnej działalności gospodarczej podstawę
wymiaru składek emerytalnych i rentowych równą co najmniej minimalnej pensji. Gdy to
uczyni, preferencyjna działalność gospodarcza będzie tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, a umowa cywilnoprawna – do dobrowolnych. Składka
zdrowotna będzie obowiązkowa z obu tytułów (zmieniony art. 9 ust. 2a-2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
Szczegółowe informacje wraz z przykładami można uzyskać na stronie ZUS
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835
Monika Prus– Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Źródła: Strona ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835;
Dz. U. 2014 r. poz. 1831
Grudzień 2015
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rowana w zakresie jego wypowiedzi
dotyczących Smoleńska” - mówiła
i przypomniała, że zrobił konferencję
prasową, w której mówił o wykluczeniu materiałów wybuchowych, mimo,
jak stwierdziła, braku testów na ich
obecność.
„Z drugiej strony nie mogę oczekiwać niczego od prokuratora generalnego przy tak ułomnej ustawie” - dodała.
Odpowiedziała też na zarzuty opozycji, że również posłowie PiS powinni obawiać się tak dużej władzy
w rękach jednego człowieka.
„Wszyscy w PiS jesteśmy tego
świadomi, że jeśli ktoś z nas dopuści
się przestępstwa, to zostanie srogo
potraktowany, niezależnie od tego kto
będzie ministrem sprawiedliwości.
Jesteśmy tego świadomi i się nie obawiamy” - stwierdziła.
Autor: JW
Źródło: niezalezna.pl, tvn24.pl
www.gazetapatria.pl
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