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Uroczystości nadania imienia
Ks. Sylwestra Zycha rondu w Zagościńcu

Kazimierz Andrzej Zych
Doniosła uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez syna Ziemi Wołomińskiej Ks. biskupa
Marka Solarczyka. Przybyli
do Zagościńca wyjątkowi goście jak senatorowie i posłowie – prof. Jan Żaryn, Piotr
Uściński, Anita Czerwińska
a także Pani Generałowa Bła-

sik, Ks. Stanisław Małkowski przyjaciel Ks. S. Zycha,
Starosta Konrad Rytel, przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Czarzasty, burmistrz
Edyta Zbieć, kapłani deka-

natu wołomińskiego na czele
z Dziekanem Zygmuntem
Podstawką, delegacje NSZZ
Solidarność, TV REPUBLIKA z red. Ewą Stankiewicz,
starosta Kazimierz Rakowski,

burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan oraz przedstawiciele
komitetu uroczystości Ryszard Madziar, radni powiatu
i gminy oraz licznie przybyli
mieszkańcy.

Ks. Sylwester Zych – kapłan z powołania
Ks. Sylwester Zych urodził się w 1950 r. w Ostrówku jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Rodzice przyszłego kapłana bardzo ciężko pracowali, aby utrzymać rodzinę. Żyli niezwykle skromnie, jednak w domu nigdy nie brakowało
pieniędzy na edukację dzieci, która była dla państwa Zychów bardzo ważna.
Sylwester Zych ukończył
szkołę podstawową w Duczkach, a następnie zawodową
w Zielonce. Już w wieku 17 lat
zapragnął wstąpić do seminarium duchownego, jednak
ksiądz z duczkowskiej parafii
odradził mu to, zalecając, aby
zdał najpierw maturę. Dlatego
też zdecydował o ukończeniu
technikum
elektronicznego.
Jego ojciec nie żył od roku, ciężar utrzymania rodziny spadł na
matkę. Aby ją wesprzeć, jednocześnie podjął pierwszą w życiu pracę zarobkową. Dopiero
w 1970 r. wstąpił do Wyższego
Metropolitarnego Seminarium
Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako kleryk
został wezwany do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1977 r. z rąk
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele parafialnym
w Duczkach, tam też udzielił
ślubu swojej młodszej siostrze
Alicji Zych-Krasieńko. Pracował w parafiach Czerniewice
koło Tomaszowa Mazowieckiego, Stanisławów koło Mińska
Mazowieckiego, Bedlno koło
Kutna, Tłuszcz oraz w parafii
św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. W każdej z nich bardzo szybko zdobywał zaufanie
i sympatię parafian. Mówiono
o nim, że jest prawdziwym księdzem, z powołania. Był szczególnie ceniony przez dzieci
i młodzież. Niestety ściągnął na
siebie również uwagę ówczesnej władzy, po raz pierwszy na
początku lat 80., kiedy w parafii
w Tłuszczu podjął działalność
na rzecz przywrócenia krzyży
w szkołach. Współpracował
z działaczami Solidarności
www.gazetapatria.pl

i odważnie występował przeciwko władzom PRL, piętnując
ich okrucieństwo i bezprawie.
Nigdy nie bał się mówić, co
myślał o ustroju komunistycznym, dlatego dziś często jest
porównywany do innego znanego kapłana Jerzego Popiełuszki.
Dawał parafianom nadzieję na
lepszą przyszłość i popierał walkę robotników. Już wkrótce jego
nazwisko miało stać się znane
w całej Polsce…
Przebaczam wszystkim

18 lutego 1982 r. w warszawskim tramwaju śmiertelnie
postrzelono st. sierż. milicji
Zdzisława Karosa. Niedługo
później w związku z tą sprawą
aresztowano dwóch nastolatków
z Grodziska, Roberta Chechłacza i Tomasza Łupanowa,
założycieli organizacji pod nazwą Polskie Siły Zbrojne, dobrze znanych ks. Sylwestrowi
Zychowi. Sierż. Karos zginął
w wyniku nieudanej próby
zdobycia broni potrzebnej do
planowanego odbicia interno-

wanych na Białołęce. To właśnie ks. Zychowi chłopcy oddali
zdobytą broń do przechowania,
w związku z tym on również
został aresztowany. Funkcjonariusze, którzy go przesłuchiwali, potraktowali go brutalnie,
pobili i poniżali. Jednak nawet
w tej sytuacji nie stracił odwagi,
przyznając, że popiera działania
Solidarności. Za przynależność
do nielegalnej organizacji i przechowywanie broni został skazany na 6 lat więzienia. Przebywał
w więzieniu przy Rakowieckiej
w Warszawie, następnie przeniesiono go do Braniewa. Wielokrotnie grożono mu śmiercią
i karano dyscyplinarnie. Pomimo tego jako pierwszy kapłan –
więzień PRL zdobył pozwolenie
na odprawianie mszy.
Został zwolniony w październiku 1986 r. Podczas pobytu
w więzieniu znacznie pogorszył
się stan jego zdrowia. Jednak
nawet wtedy władza ludowa
nie pozwoliła mu o sobie zapomnieć. Otrzymywał anonimy
z groźbami śmierci. Zarówno

on, jak i jego rodzina bali się
tego, co mogło się wydarzyć.
Ks. Zych został skierowany do
parafii w Białołęce Dworskiej,
do domu dziecka prowadzonego
przez siostry zakonne. Jednocześnie był kapelanem okręgu
warszawskiego Konfederacji
Polski Niepodległej, współpracował z Niezależnym Ruchem
Społecznym im. ks. Jerzego Popiełuszki. W 1987 r. napisał i nagrał na taśmie magnetofonowej
testament, w którym przeczytać
można m.in. „Na zakończenie
chcę powiedzieć, że przebaczam
wszystkim, którzy w więzieniu wyrządzili mi jakąkolwiek
krzywdę. I temu sierżantowi
z Mokotowa, który powiedział,
że jak będzie trzeba, to odetnie
mi rękę, bo podniosłem ją na
władzę ludową.” Przez ostatnie
lata żył w nieustannym poczuciu
zagrożenia.
Ciało ks. Sylwestra Zycha znaleziono 11 lipca na przystanku
autobusowym w Krynicy Morskiej. Pierwsza sekcja zwłok wykazała tylko kilka otarć naskórka
i alkohol w organizmie, dlatego
też śledztwo w tej sprawie szło
w kierunku nietrzeźwości. Drugą sekcję przeprowadzili inni
patomorfolodzy, w obecności
innych osób. Z kilku otarć zrobiły się 54 poważne obrażenia
ciała, wśród nich: złamane cztery żebra i trzon mostka, krwawe
wybroczyny w mięśniach szyi,
w okolicy kręgosłupa i w mózgu, pręgi na głowie – ślad po
uderzeniach tępym narzędziem.
Później dwaj młodzi mężczyźni
przyznali, że 10 lipca 1989 r. na
posterunku MO widzieli mężczyznę w średnim wieku, który
absolutnie nie wyglądał na pijanego. Byli przekonani, że padło wówczas nazwisko „Zych”.

Rozpoznali też księdza na zdjęciu zrobionym za życia i pośmiertnie. Na posterunku było
dwóch funkcjonariuszy i trzeci,
w cywilnym ubraniu, w koszuli i krótkich spodenkach. Ten
ostatni sprowadził opierającego się księdza do piwnicy. Tam
najprawdopodobniej duchowny
został zamordowany. Następnie
jego ciało zostało porzucone na
przystanku autobusowym.
Pogrzeb odbył się
18 lipca w kościele
parafialnym w Duczkach

Dziś nie ma już wątpliwości,
że ks. Sylwester Zych został
zamordowany, jednak śledztwo
w sprawie jego śmierci w 1993 r.
zostało umorzone. Sprawcy nie
zostali wykryci ani ukarani. Pozostały jednak świadectwa osób,
które znały księdza, w tym jego
najbliższych, matki Ireny Zych
oraz siostry Alicji Zych-Krasieńko. We wspomnieniach zapisał
się jako człowiek niezwykle
skromny i pracowity, obrońca
prawdy i wartości chrześcijańskich, męczennik komunizmu.
Został pośmiertnie odznaczony
przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi
z Mieczami, a przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski. Obecnie
coraz więcej się mówi o kapłanach zamordowanych za walkę
o wolność ojczyzny, w tym
o ks. Zychu. Być może już nigdy
nie uda się poznać całej prawdy
o jego tragicznej śmierci, jednak
liczą się pamięć oraz świadomość, że takie zdarzenia miały
miejsce już po upadku ustroju
komunistycznego.
red.
patria.gazeta@op.pl
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Miejski Dom Kultury przed nowym sezonem
Okres wakacyjny to czas przygotowywania nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców. To także moment w którym
można podsumować działania mijającego sezonu oraz zastanowić się nad tym co jeszcze należy zrobić, aby przyciągnąć do domu kultury nowe osoby.
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że MDK jest
tak popularnym miejscem.
Gdy we wrześniu 2015 roku
wprowadzaliśmy
szeroką
gamę sekcji dla mieszkańców, z naszej oferty postanowiła skorzystać niespotykana
dotąd liczba osób. Przyszły
sezon będzie jeszcze ciekawszy. Pojawią się nowe
kreatywne zajęcia dla dzieci,
takie jak mechanika połączona z elektroniką, czy zajęcia
sprawnościowe dla dorosłych, jak samoobrona dla
kobiet. Ale to tylko fragment
naszej nowej oferty. Pełny

zestaw sekcji zaprezentujemy już w sierpniu. Wiele
z nich to propozycje zgłaszane bezpośrednio przez zainteresowanych mieszkańców.
W ubiegłym sezonie staraliśmy się zachować balans
pomiędzy ambitną rozrywką a bardziej wymagającym
repertuarem i myślę, że to
właściwy kierunek. Koncerty Wojtka Mazolewskiego,
Janusza Radka czy grupy
Lemon, trafiły w szerokie
gusta odbiorców sprawiając,
że każdy mógł poczuć się
usatysfakcjonowany. Dodajmy do tego rokowe brzmie-

nia oraz lokalny hip-hop
a także bardziej taneczne rytmy które usłyszymy już 15
sierpnia a otrzymamy niemal
pełen przekrój muzyczny.
W ubiegłym sezonie Miejski Dom Kultury współpracował z Mazowieckim
Instytutem Kultury. Organizowaliśmy debaty i szkolenia. Zależy mi na tym aby
wołomiński MDK był miejscem rozmowy o kulturze,
centrum wydarzeń inicjującym działania. Myślę, że wykonaliśmy już pierwsze kroki
w tym kierunku.
Aktualnie trwa akcja “Lato

w mieście”. Widząc jak
ogromnym
zainteresowaniem cieszy się ten sposób
spędzania wakacji, postanowiliśmy po raz pierwszy
zorganizować dwa turnusy.
W ten sposób przez cały lipiec możemy opiekować się
Państwa dziećmi, które ani
przez chwilę nie mogą narzekać na nudę. To dla nas
wielkie wyzwanie, za które największą nagrodą jest
dziecięcy uśmiech. Przecież
nie ma nic bardziej cennego
i rozbrajającego niż uśmiech
naszych milusińskich.

Szymon Krzyżanowski
Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie

Lato w mieście z MDK WOŁOMIN

Dwa tygodnie świetnej zabawy, dwa tygodnie pełne uśmiechu i radości, tak w skrócie można
opisać akcję Lato w Mieście organizowaną przez Miejski Dom Kultury w Wołominie. Za nami
już I tura, przed nami kolejne wyzwanie.
Pierwsze dwa tygodnie
wakacji w Miejskim Domu
Kultury odbyła się akcja Lato
w Mieście. Zgrana pięćdziesięcioosobowa grupa bawiła się świetnie uczestnicząc
w wielu zajęciach i wycieczkach przygotowanych przez
organizatorów. Zwiedziliśmy
Magiczne Ogrody, Stadninę
koni. Dzieciaki wspaniale
bawili się w sali zabaw Colorado, odpoczywali na basenie szczęśliwickim oraz
na basenie w Jachrance.

Uśmiech dzieci i słowa dziękujemy to najlepsza zapłata
za ten czas spędzony wspól-

nie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z akcji.
MDK Wołomin
REKLAMA
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„Czas na narodową koalicję sumień!”
Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego ogłosiła deklarację „Czas na narodową koalicję sumień!”,
poświęconą społecznej inicjatywie ustawodawczej „Stop Aborcji!”. W Radzie uczestniczą przedstawiciele aktywnych społecznie środowisk chrześcijańskich, jej członkami są między innymi Paweł Milcarek (redaktor naczelny
„Christianitas”), Magdalena Korzekwa-Kaliszuk (dyrektor zarządzająca Citizen Go), Marek Jurek (prezes Prawicy
Rzeczypospolitej), Jakub Bałtroszewicz (sekretarz generalny Europejskiej Federacji „Jeden z Nas”), Andrzej Dubiel
(Stowarzyszenie MuzaDei), poseł PE Michał Marusik (prezes Kongresu Nowej Prawicy), Waldemar Wasiewicz (Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych).
Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego wezwała kierownictwo
Sejmu Rzeczypospolitej do
solidarnego i odpowiedzialnego poprowadzenie prac nad
społecznym projektem ustawy.
Zapowiedziała śledzenie przebiegu procesu ustawodawczego i reagowanie na każdą formę obstrukcji parlamentarnej
i destrukcji debaty publicznej.
Rada oczekuje, że większość
parlamentarna będzie reprezentowana w tych pracach przez
polityków znanych z odwagi
i samodzielności, z wytrwałości
i kompetencji w działalności na
rzecz prawa do życia.
Poniżej prezentujemy pełny
tekst deklaracji.

Czas na narodową
koalicję sumień!
1. Życie naszych bliźnich jest
podstawowym składnikiem dobra wspólnego każdego narodu
i jako takie – podstawowym
przedmiotem naszej społecznej odpowiedzialności. Św. Jan
Paweł II uczy, że choć życie
nie jest rzeczywistością „ostateczną”, jest rzeczywistością
„przedostateczną” i jako taka –
„rzeczywistością świętą, która
zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli”. („Evangelium
Vitae”, 2). Ludzka cywilizacja
albo jest cywilizacją życia, albo
zamienia się w zorganizowane
barbarzyństwo.
2. Od momentu narzucenia w czasach stalinowskich
przepisów zezwalających na
zabijanie
nienarodzonych,
trwał nieprzerwany sprzeciw
wielu środowisk działających
na rzecz uwolnienia naszej
Ojczyzny od tego bezprawia.
Dobitnym tego wyrazem było
uchwalenie przez pochodzący
z wolnych wyborów Senat Rzeczypospolitej projektu ustawy
o obronie życia, jeszcze zanim
odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu. Mówienie dziś
o „niespodziewanym” podjęciu
działań na rzecz przywrócenia
prawa do życia stanowi manifestację lekceważenia dla tego
wielkiego wysiłku i świadczy
o wykorzenieniu protagonistów
takiego stanowiska z rzeczywistości duchowego i moralnego
życia narodu.
3. Jednym z najważniejszych osiągnięć niepodległej
Polski było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28
maja 1997 roku stwierdzające,
że pierwszą dyrektywą wynikającą z zasady państwa prawa
musi być respektowanie „życia
ludzkiego od początków jego
powstania”. Życie bowiem
www.gazetapatria.pl

„w demokratycznym państwie
prawa musi pozostawać pod
ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”. To
pomnikowe sformułowanie powinno być bez przerwy przywoływane przez polityków w debacie na temat prawnej ochrony
życia. Jego przemilczanie jest
w istocie niszczeniem prawnego dorobku Rzeczypospolitej.
4. Podobny charakter ma
ciągłe przedstawianie przez
polityków (również centroprawicy) prawa do życia jako
„światopoglądowej kwestii (subiektywnego) sumienia”. Taka
nowa „konsolidacja narodu”
– Polaków wiernych prawu do
życia, uważających je za kwestię drugorzędną, obojętnych,
a może i przeciwnych temu
prawu – oznacza już nie tylko
odwrót od osiągnięć polskiego
prawa, ale i destrukcję wspólnoty narodowej, bo ta albo jest
ufundowana na wspólnych POWINNOŚCIACH moralnych,
albo degraduje się do emocji
czysto populistycznych.
5. Przypominamy politykom,
że sposób wypowiedzi w debacie na temat prawa do życia nie
może być nacechowany relatywizmem. O ile politycy mają
prawo i obowiązek stale szukać
najlepszych praktycznych rozwiązań umacniających prawo
do życia, o tyle ich stanowisko
musi w kwestii społecznego
obowiązku prawnej ochrony
życia musi być – jak uczy św.
Jan Paweł II (por. „Ewangeliom
Vitae, 73) – osobiste, absolutne, jasne i znane wszystkim.
Nie może być więc przedstawiane jako pochodna stanowiska jakiejkolwiek społeczności, nie może być selektywne,
dwuznaczne i „prywatne”. Ta
powinność jest tym większa,
że każda dwuznaczność w tej
kwestii „przyczyni się do osłabienia niezbędnego sprzeciwu
wobec zamachów na życie”
i poprowadzi „niepostrzeżenie
do coraz powszechniejszego

ulegania permisywnej logice”
(„Evangelium Vitae, 74).
6. Ostatnie osiem lat było
czasem nieprzerwanego obniżania poziomu ochrony życia.
Władza bowiem krok po kroku
dezinterpretowała obowiązujące prawo, wyłączając kolejne
kategorie dzieci spod ochrony
życia i zezwalając na zamachy
na życie w kolejnych przypadkach. W czasie tzw. sprawy Agaty – rząd po wpływem
„Gazety Wyborczej” uznał,
że poczęte dziecko nie ma prawa do ochrony prawnokarnej,
jeśli jeden z rodziców (również
ojciec) w momencie podjęcia życia seksualnego nie miał
skończonych piętnastu lat. Tę
nową „interpretację” przyjęto
wbrew całej doktrynie prawa,
traktującej „ciążę powstałą
w wyniku czynu zabronionego” wyłącznie jako następstwo
gwałtu i kazirodztwa. Tak było
potem w wypadku tabletek
wczesnoporonnych, doliczenia do kategorii niechronionej
dzieci poczętych in vitro, czy
traktowania w ogóle przepisów
polskiego prawa jako deklaracji
światopoglądowej na potrzeby
opinii chrześcijańskiej, a nie
jako normy prawnej, potwierdzonej przez wiele szczegółowych przepisów prawa, z którą
mają obowiązek identyfikować
się władze Rzeczypospolitej.
Następstwem tego procesu
destrukcji prawa była śmierć
małego Wiktora w Szpitalu
na Madalińskiego. Niestety,
wywrotowej działalności liberalnej władzy – towarzyszyła
najczęściej milcząca zgoda
ze strony liderów centroprawicowej opozycji. Podważa
to uczciwość deklaracji przeciwstawiających ochronę życia na
gruncie obowiązującego prawa
– jego „ryzykownej” poprawie.
7. Z uznaniem witamy społeczną inicjatywę ustawodawczą „Stop Aborcji”, dziękujemy
wszystkim uczestnikom akcji
zbierania podpisów i wzywamy

wszystkie środowiska kierujące się dobrem wspólnym do
solidarnego kontynuowania tej
akcji. Apelujemy szczególnie,
by uprawnione różnice w kwestii szczegółowych rozwiązań
prawnych nie podważały naszej
solidarności. Dziś chodzi o to,
by Sejm Rzeczypospolitej podjął, w klimacie należnej solidarności i powagi moralnej, prace
ustawodawcze nad wzmocnieniem i uregulowaniem ochrony
życia od poczęcia. Na omawianie szczegółowych prawnych
środków ochrony życia przyjdzie czas po skierowaniu projektu do Komisji Sejmowych.
8. Jednocześnie – w perspektywie nadchodzących prac
parlamentarnych nad społeczną inicjatywą ustawodawczą –
wyjaśniamy, że większość z nas
nie widzi potrzeby naruszania
utrwalonej w polskim prawie
zasady, że odpowiedzialność
karną za zabicie dziecka poczętego ponosi aborter, a nie zgadzająca się na to matka (która
przecież i tak pozostaje z psychicznymi i fizycznymi śladami
śmierci swego dziecka). Ważny problem sprowadzania do
Polski preparatów aborcyjnych
wymaga prawnego przeciwdziałania, ale jest to możliwe
bez naruszania tej utrwalonej
i akceptowanej społecznie zasady.
9. Ogólnonarodowa refleksja
wokół prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest
również okazją do otoczenia
niezbędną opieką rodzin, kobiet
i dzieci doświadczonych szczególnie trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak przykład
niepełnosprawność. Bezduszne
zachęcanie tych rodzin i kobiet do tzw. aborcji prowadzi
jedynie do mnożenia krzywd
i powiększania dramatów. Uruchomienie w tych sytuacjach realnych form publicznej pomocy
stanowi zarówno nakaz miłości
społecznej, jak i konieczną instytucję cywilizacji życia.
10. Apelujemy do kierownictwa Sejmu Rzeczypospolitej
o solidarne i odpowiedzialne
poprowadzenie prac nad społecznym projektem ustawy
o ochronie życia. Będziemy
uważnie śledzić ich przebieg,
reagując na każdą formę obstrukcji parlamentarnej i destrukcji debaty publicznej.
Oczekujemy, że większość

parlamentarna będzie reprezentowana w tych pracach przez
polityków znanych z odwagi
i samodzielności, z wytrwałości
i kompetencji w działalności na
rzecz prawa do życia. Oczekujemy, że przywódcy większości
będą w sposób otwarty i konstruktywny apelować do całego
świata politycznego o posłuszeństwo prawu do życia, jako
pierwszego spośród przyrodzonych praw każdego człowieka.
11. Podobna aktywność z naszej strony towarzyszyć będzie
pracom nad projektem ustawy
w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych
in vitro. Selekcja dzieci do
urodzenia powoduje bowiem
jeszcze gorsze – jeśli chodzi
o ilość ginących dzieci – niż
znane do tej pory formy tzw.
aborcji. Przygotowany przez
Prawicę Rzeczypospolitej projekt ustawy, która położy temu
kres, oczekuje już na pierwsze
czytanie w Sejmie. Projekt ten
przywraca moc polskiemu dorobkowi prawnemu w zakresie
ochrony życia i godności dzieci, chroni życie każdego dziecka poczętego pozaustrojowo
i wyklucza jakiekolwiek praktyki selekcji dzieci. Wzywamy
Sejm Rzeczypospolitej do jego
pilnego uchwalenia.
12. Skonstatować musimy na
koniec, że świadectwem upadku naszej kultury jest kontrast
między
FUNDAMENTALIZMEM, z jakim traktuje się
prawo do życia nawet masowych morderców, a RELATYWIZMEM i REDUKCJONIZMEM
światopoglądowym,
z jakim traktuje się prawo do
życia nienarodzonych dzieci.
Takie podejście zupełnie zaprzecza nauce św. Jana Pawła
II, zawartej w art. 57 „Evangelium Vitae”: „Jeśli tak wielką
uwagę zwraca się na szacunek
dla każdego życia, nawet dla
życia przestępcy i niesprawiedliwego napastnika, to przykazanie «nie zabijaj» ma wartość
absolutną w odniesieniu do
osoby niewinnej”.
Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego
Warszawa, 25 czerwca RP 2016
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Udany rok 2015 i nietypowa
sesja absolutoryjna
Nietypowa sytuacja z udzieleniem absolutorium za 2015 rok dla Burmistrz Wołomina,
kiedy radni nie podjęli uchwały absolutoryjnej, daje do myślenia. Organ kontrolny, czyli
Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie opiniując sprawozdania za rok 2015, skrytykowała Komisję Rewizyjną za wniosek o nieudzielenie absolutorium. Może stąd wynikło
takie zamieszanie wśród miejskich rajców.
Trzeba przyznać, że rok 2015 rozpoczął intensywne rozmowy z mieszkańcami. Pomimo budżetu, który
zaplanował poprzedni włodarz, Elżbiecie Radwan, obecnej Burmistrz
Wołomina, udało się zmienić styl zarządzania gminą. To właśnie działania
z poprzedniego roku zaowocowały
tym, że 2016 rok, z samodzielnym
projektem budżetu, zakłada rekordowe inwestycje, na które zostało przeznaczonych ok. 30 mln złotych.
Zdecydowanie więcej konsultacji społecznych, wiele dodatkowych godzin,
spędzonych na rozmowach z mieszkańcami sołectw i osiedli, które odbywały się nie tylko w urzędzie, ale
i bezpośrednio w terenie, często poza
oficjalnym czasem urzędowania spowodowały, że wzrasta zaufanie mieszkańców do urzędników. Ludzie muszą
być przekonani nie tylko, że ich głos
jest słyszalny i zauważalny, ale przede
wszystkim potrzebny, by miasto i gmina szybciej się rozwijało. Otwarte rozmowy prowadzone są również z przedsiębiorcami, od których zależy liczba
miejsc pracy w gminie.
Pozytywnie zaopiniowane sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe
przez Regionalna Izbę Obrachunkową
(RIO), spowodowały przekonanie,
że działaniu w roku 2015 przez burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan
REKLAMA

zostały wykonane wzorcowo. Pierwszy raz od lat Wołomin ma nadwyżkę
finansową, zadłużenie osiągnęło tendencję spadkową.
„Instytucja absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonywaniem
budżetu przez organ wykonawczy i jest
wyrazem końcowej oceny działalności
organu wykonawczego w tym zakresie.
Nie może być efektem niezadowolenia
rady z całokształtu działalności organu
wykonawczego, ale musi ściśle odnosić
się do wykonywania budżetu gminy.
W procesie udzielenia absolutorium
konieczne jest uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, jak wykonano planowany
budżet, jakie są przyczyny rozbieżności

fot. UM Wołomin.

pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy,
czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań.” – tak głosi definicja RIO z Wrocławia z 2 czerwca 2004 r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium wywołał więc
zdziwienie, czy na pewno radni zajmowali się tym samym sprawozdaniem.
RIO w Warszawie, analizując wniosek Komisji Rewizyjnej, stwierdziła,
że wniosek „nie wykazuje wystarczających przesłanek do uznania, że Komisja
Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej
i dostatecznie udokumentowanej oceny
całokształtu stopnia wykonania budżetu.” Bożena Wielgolaska, obecna na-

ul. Kiejstuta

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

czelnik Wydziału Finansów i Budżetu,
która pracuje w urzędzie ponad 20 lat,
uważa, że Wołomin nigdy nie miał tak
dobrych wyników finansowych i tak
kompleksowego wykonania budżetu,
jak za rok 2015. Wykonano wszystkie
zaplanowane inwestycje.
Decyzja Komisji Rewizyjnej została odczytana na sesji 30 czerwca, po
czym radni większością PiSu odrzucili
sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2015 i sprawozdanie finansowe, argumentując to... m.in. wykonywanym
przez zewnętrzną firmę projektem „Szerokopasmowy Internet dla sołectw...”,
który nie osiągnął pełnej funkcjonalności w terminie. Podczas sesji pokazywano zdjęcia pomiarowe, że jednak
urządzenia działają. To nie przekonało
większości radnych. Zagłosowali nad
przyjęciem uchwały o udzielenie absolutorium dla burmistrz.
Dokończenie na str. 2
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Udany rok 2015
i nietypowa
sesja absolutoryjna
Dokończenie ze str. 1
10 radnych było „za”, 1 radny
„wstrzymał się” od głosu, 12 było
„przeciw”. Jak podaje urzędowy „Nasz
Wołomin” nr 4(6): „W związku z powyższym kwestia absolutorium nie została rozstrzygnięta.”
Obecne władze Wołomina z Elżbietą Radwan na czele uważają, że przemyślane działania dają więcej zysku,
z czym nie można się nie zgodzić.
Wprowadzenie z początkiem kadencji
tak zwanego gospodarskiego zarządzania w gminie, które nadzoruje zastępca
burmistrza, Edyta Zbieć, zauważalnie
przyspieszyło inwestycje. Wprowadzono cykl 2 letni. Gminie nie są potrzebne projekty odkładane na półkę,
które za pewien czas ulegają deaktualizacji. Zdaniem Bożeny Kucharczyk,
naczelnik Wydziału Inwestycji obecnie jest tak, że w jednym roku tworzony jest projekt, następnego roku zaczyna się budowa.
Każda inwestycja konsultowana jest
wcześniej z mieszkańcami, którzy
zgłaszają uwagi. W miarę możliwości
technicznych i finansowych uwagi są
uwzględniane w realizacji. Niektó-

fot. UM Wołomin.

re tematy są trudne, ale trzeba się z
nimi zmierzyć, czego przykładem jest
chociażby kwestia budowy domu komunalnego. Mieszkań w gminie brakuje, a ostatni budynek komunalny
powstał aż 8 lat temu. Niektóre gminy
odkładają temat w nieskończoność.
W Wołominie podjęto działania, które
wywołały ożywione dyskusje wśród
mieszkańców m.in. Nowych Lipin,
ale także radnych. Innym przykładem
zainteresowania mieszkańców jest
Mostówka, gdzie z urzędnikami rozmawiała ponad połowa mieszkańców.
Niewątpliwie realizację inwestycji
przyspieszają przetargi, które urzędnicy ogłaszają jeszcze zimą, na początku
roku. To generują oszczędności, gdyż
firmy budowlane, startujące do przetargu, potrzebują nowych zleceń, więc
mocniej obniżają ceny. Więcej pieniędzy pozostaje w budżecie do wykorzystania, z czego cieszy się skarbnik
gminy Marta Maliszewska.
Realizowana przez nią zmiana systemu zarządzania finansami, efekty
przyniosła w pierwszym roku kadencji. Ten pozytywny wynik zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zamiast kilkumilionowego deficytu,
który był zaplanowany w poprzed-

Sala gimnastyczna w Czarnej.

fot. UM Wołomin.

niej kadencji, wypracowano blisko 3
mln nadwyżki. Obniżono dług gminy
o ponad 13 mln zł, a wydatki o 11 mln
zł. Jak chwalą się władze Wołomina
zamiast 37 planowanych zadań inwestycyjnych, udało się zrealizować
44, i to tylko poprzez oszczędności
przetargowe. Dzięki powołaniu nowego Zespołu do spraw windykacji, już
w pierwszym roku jego funkcjonowania odzyskano od dłużników gminy
ponad milion złotych.
Ciężka praca burmistrz Radwan i jej
urzędników opłaca się gminie. W 2015
roku pozyskano ok. 3,6 miliona złotych
z funduszy zewnętrznych, czyli więcej niż w trzech wcześniejszych latach
łącznie. - Obecny rok 2016 jest jeszcze
lepszy – dodaje Andrzej Ptaszyński,
naczelnik Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków. - Gmina w pierwszym półroczu uzyskała już ponad
6 mln złotych dotacji – dodaje z dumą.
Do priorytetów obecnej burmistrz
bez wątpienia można zaliczyć także
edukację, choć więcej w tym temacie

fot. UM Wołomin.

ul. Grabiczna

mogą powiedzieć nie tylko sami nauczyciele, ale także pracownicy szkolnej administracji. Ci bowiem od wielu
lat byli poza zainteresowaniem lokalnej władzy. Ich praca jest jednak tak
samo ważna.
Największym sukcesem, zdaniem
większości mieszkańców jest jednak
powrót Wspólnego Biletu, co oznacza
oszczędności dla obywateli i ułatwienia komunikacyjne ze stolicą. A to,
że gmina Wołomin ma najniższe podatki od nieruchomości w okolicy, czy
to że gmina kładzie nacisk na opiekę
nad seniorami, nie pozostają bez echa.
Kiedy pół roku temu zapytaliśmy
Elżbietę Radwan, na kim można polegać, odpowiedziała, że na ludziach
tworzących Wołomin, którym się po
prostu chce. - I wciąż jest tak samo –
mówi dzisiaj. - Cieszę się, że aktywność w mieście i gminie wzrasta, tak
jak zaufanie do urzędników. Dzięki
temu łatwiej być burmistrzem – dodaje
z uśmiechem.
UM Wołomin

`

ul. Sienkiewicza
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Ziszczą się – czy Nie!?
Społeczne konsultacje w sprawie ZZO Stare Lipiny, rozpoczęło kwietniowe spotkanie w Miejskim Domu Kultury.
Pani Burmistrz Elżbieta Radwan osobiście uczestniczyła
w ich inauguracji. Mocą wydanego zarządzenia, powołała
do życia Lokalny Komitet Dialogu (dalej LKD).
Zakończył on swoją pracę w tym samym miejscu 12 lipca br. Po krótkiej
prezentacji, Piotr Wielgus z Toruńskiej
Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, przekazał na ręce Pani Sekretarz
Małgorzaty Izdebskiej rekomendacje, o które zabiegała Pani Burmistrz.
Z przykrością przyjąć należy brak osobistych podziękowań dla wkładu jaki
wnieśli uczestnicy LKD – dziesiątki godzin zaangażowanej pracy. Nie
wszystkim jednak one się należą. Nie
było o tym mowy, ale najmniej do prac
LKD wnieśli oddelegowani doń, radni
miejscy. Uczestniczyli w spotkaniach
sporadycznie, zdarzało się, że udział
swój kończyli wpisem na listę obecności. Aktywnym uczestnikom nie będzie żal poświęconego czasu, o ile wypracowane propozycje znajdą uznanie
i rozwinięcie w podjętych działaniach.

Najważniejsze wnioski
Lokalnego Komitetu Dialogu
Wołomin może, ale nie musi posiadać
własny RIPOK, wszystko zależy od decyzji samorządu gminy i przyjętej strategii w zakresie gospodarowania odpadami (tylko około 4% gmin posiada własne
składowiska i zakłady przetwarzania odpadów).
– tzn., że decyzji nikt nie narzuca
z góry, to wybór mieszkańców i władz
samorządowych decyduje o tym czy
gmina chce rozwijać się w kierunku
gospodarowania odpadami, czy np.
w kierunku mieszkalnictwa, czyli poprawy jakości życia mieszkańców.
Koszty
gospodarki
odpadami
w Wołominie i wysokość opłaty za odpady dla mieszkańców są aktualnie na podobnym poziomie jak w innych gminach
nie posiadających własnego składowiska, a posiadanie własnego RIPOKa nie
gwarantuje niższych kosztów dla gminy.
– tzn., nie jest prawdą, że wzrosną
koszty gospodarki odpadami jeśli Wołomin nie będzie miał własnego składowiska.
W przypadku gdy ZZO w Wołominie uzyska status RIPOKa lub instala-

cji zastępczej będzie miał obowiązek
przyjmowania zmieszanych odpadów
komunalnych od wszystkich, którzy
będą chcieli je przywieźć z Regionu
Gospodarki Odpadami właściwego dla
Wołomina.
– tzn., że RIPOK w Wołominie może
stać się składowiskiem dla Warszawy
i nikt z Wołomina nie będzie mógł
tego zatrzymać!!! Prosty wniosek:
po co było wydać na tą inwestycję blisko
15 mln zł?
W przypadku braku własnego RIPOKa, inny RIPOK MUSI przyjąć odpady
zmieszane z Wołomina, w takiej samej
cenie jak odpady z innych gmin. RIPOKi nie mogą różnicować cen ze względu
na podmiot dostarczający, ewentualnie
mogą ze względu na jakość odpadów.
– tzn., że na cenę odbioru odpadów
przez RIPOK nie wpływa ich źródło pochodzenia.
Część wybudowanej instalacji jest niezgodna z zapisami decyzji środowiskowej nie zabezpiecza mieszkańców przed
uciążliwościami. Uruchomienie instalacji w takiej formie jak dziś nie gwarantuje braku oddziaływania odorowego poza
teren działki.
– tzn., że będzie śmierdziało bardziej
niż obecnie!!!
Kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację (wybrane cytaty z wypowiedzi):
•„Oczywiście były prezes MZO, były
burmistrz i radni, którzy głosowali za
inwestycją.”
•„Pełną odpowiedzialność ponoszą
poprzednicy, tzn. władze gminy i spółki. Odpowiednie służby muszą ustalić
winnych.”
Najistotniejsze
rekomendacje
Lokalnego Komitetu Dialogu
1. Gmina powinna opracować gminną strategię gospodarki odpadami
w wieloletniej perspektywie czasowej, zawierającą wizję Wołomina
jako gminy o wzorcowo zorganizowanym systemie selektywnej zbiórki
w Polsce. Strategia powinna szcze-

gółowo określać rolę Miejskiego
Zakładu Oczyszczania w systemie
gospodarowania odpadami, sposób
zagospodarowania odpadów, cele
gospodarki odpadami oraz edukację
mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów.
2. Rada Miejska oraz Burmistrz powinni zapewnić dalsze funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
oraz dotychczasowy poziom zatrudnienia. Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Starych Lipinach nadal
powinien funkcjonować. Nie ma zgody na sprzedaż MZO i ZZO w Starych
Lipinach.
3. Do głównych zadań MZO powinno należeć:
• rekultywacja starej zwałki – proces rekultywacji będzie trwać 35 lat.
• odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od mieszkańców gminy.
• przeładunek odpadów komunalnych
zmieszanych na terenie ZZO w Starych
Lipinach w celu dalszej ekspedycji.
• selektywna zbiórka odpadów komunalnych
• sortowanie odpadów zebranych selektywnie i przekazanie do recyklingu/
odzysku
• odbiór i zagospodarowanie odpadów
zielonych w sposób nieuciążliwy dla
mieszkańców, wyłącznie w przypadku
braku innych uruchomionych instalacji
do przetwarzania czy składowania odpadów
...
5. Bioreaktory (z membranami) powinno się wykorzystać do kompostowania odpadów zielonych, jednak docelowo dla odpadów zielonych należy
zbudować kompostownię, zgodnie
z zapisami decyzji środowiskowej.
...
6. MZO powinno dodatkowo zabezpieczyć mieszkańców przed ewentualnymi uciążliwościami odorowymi
oraz wizualnymi, minimum poprzez
zadrzewienie strefy buforowej wokół
zakładu.
...
8. Należy rozważyć inną formę
prawną dla MZO niż spółka, celem
czego jest zdjęcie presji finansowej
z zarządu oraz lepsza kontrola MZO
przez mieszkańców.
...
11. MZO Wołomin powinno otrzymać pełne wsparcie właściciela w zakresie rozwoju o nowe obszary działalności, które nie będą uciążliwe dla
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mieszkańców – niezbędne jest przygotowanie strategii biznesowej przez Zarząd MZO w terminie do 31.12.2016.
...
13. Nie ma zgody uczestników
LKD, z wyjątkiem pracowników
MZO, na uruchomienie nowej
kwatery składowiska, w związku
z powyższym LKD (z wyjątkiem pracowników MZO) wnosi o wycofanie
wniosku o pozwolenie zintegrowane
na prowadzenie instalacji do składowania odpadów.
...
15. Nie ma zgody uczestników
LKD, z wyjątkiem pracowników
MZO, na uruchomienie mechaniczno-biologicznej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów.
Całość dokumentu dostępna jest na
stronie internetowej pod adresem;
http://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/07/spotkanie-zamykające.pdf

Odory – oby w inne „pory”
Tematyka funkcjonującego składowiska w Starych Lipinach podczas prac
LKD nie wykroczyła poza konieczność
redukcji jego uciążliwości w następstwie zamknięcia i rekultywacji. Zauważono, że spółka miejska w kwietniu br. zmieniła politykę pozyskiwania
zintegrowanych pozwoleń. Złożyła oddzielne wnioski dla składowiska oraz
instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania. Ma to ułatwić ich pozyskanie i jest intensyfikacją starań
w finalizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w poprzedniej kadencji. Błąd ten
skutkować może daleko idącymi konsekwencjami. Jego następstw w pierwszej
kolejności doświadczyć mogą mieszkańcy, bowiem stopień oraz zasięg
odczuwanego dziś odorowego oddziaływania znacznie się powiększy. Pokazuje to zobrazowany kolorem fioletowym sumaryczny poziom emisji z ich
źródeł (3 kwatery składowiska). Prosi
się o weryfikację ten wielokrotnie zaniżony, odnoszący się wyłącznie do nowo
wybudowanej kwatery (kolor czerwony). Błędnie obliczony w raporcie oddziaływania na środowisko z kwietnia
br., - opracowanym na potrzeby modyfikacji wniosku o wydanie pozwolenia.
Czyżby nauka jakiej doświadczył poprzedni Prezes MZO poszła w las?

4

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 4 (47) 2016

Ireny Rybak wiersze
życiem pisane
Nie za to jaki jesteś, lecz za twe istnienie
Tylko matka cię kocha miłością prawdziwą
Dla niej tyś zawsze piękny choć dla innych cieniem
Ona jedna ci daje miłość wiecznie żywą.
Matka to postać bardzo ważna w twórczości znanej wołomińskiej poetki Ireny
Rybak. Pani Irena poświęciła mamom wiele wierszy – bardzo osobistych i czułych.
Matka zawsze jest osobą dobrą, mądrą, najlepszą przyjaciółką swoich dzieci, tą jedyną – która kocha prawdziwie i bezwarunkowo. Kto z nas nie mógłby powtórzyć za
panią Ireną: „Matka była podporą w mym
życiu,/ Służyła pomocą, mądrym słowem/
Wierzyła, iż dobro zło zwycięża,/ Kochała… tyle wszystkim powiem…” Dlatego
teraz, gdy „Dziś matki głowa już srebrem
spowita,/ Pokłon jej złóżmy, dłonie ucałujmy. /Niechaj do serca jej radość zawita,/
Hołd matkom złóżmy, miłość im darujmy.”
Warto zatrzymać się nad tymi strofami,
zamyślić, dopóki jest czas. Wszystko na
tej ziemi przemija, wszystko się kończy
i potem można powtórzyć już tylko za Ireną Rybak: „Mówię Ci kochana do widzenia/ Śpij spokojnie kiedyś się spotkamy…

wiersze tworzyła dla synka, do kontynuacji
pisania namówił ją Cezary Waszczyński,
który był nie tylko recenzentem wierszy,
ale i „sprawcą” pierwszego publicznego
występu Ireny Rybak.
Od samego początku muzą poetki był syn
Daniel. To jemu poświęciła najpiękniejsze
strofy, syn jest cały czas obecny zarówno
w poezji, jak i życiu pani Ireny. Zapytana o ulubiony wiersz, wymienia „Niebo”,
w którym „na łąkach pełnych kwiatów,/
Przy wtórze rajskich ptaków/ Spacerujesz
mój synku… Tam jesteś zdrowy i dzielny,/
Wspomnieniem mym nieśmiertelny/ Ukochany mój synku…”

Przychodzą na świat
przypadkiem poeci
W wierszu „Poeci” Irena Rybak napisała:
„Pośród sępów drapieżnych, orłów i sokołów,/ Przychodzą na świat także przypadkiem poeci.” No właśnie, skąd, z jakiego
przypadku, jest popularna wołomińska
poetka? Z Wołominem pani Irena związana jest ponad 30 lat. Wcześniej mieszkała
w sąsiedniej Kobyłce, a pochodzi z ziemi
kieleckiej. Pisać zaczęła w latach 70. ubiegłego wieku, dla swojego synka. Trudno
było wówczas zdobyć ciekawą, wartościową książkę dla dzieci, dlatego sama zaczęła swoje pomysły przenosić na papier.
Początkowo sama się sobie dziwiła jak to?
Ona, ścisły matematyczny umysł chwyciła
za pióro? W dodatku wiersze wychodziły
takie zgrabne, udane, lekkie, zazwyczaj
z jakimś morałem. Dużo w tym zasługi polonistki, pani Marii Malinowskiej, dzięki
której już w szkole pani Irena pisała opowiadania, wyróżniające się fantazją i spostrzegawczością świata.
Przez lata wierszy dla dzieci powstało
ponad 1000, zostały wydane w czterech
książkach z ilustracjami autorki. Można
je kupić, można wypożyczyć w bibliotekach w całym kraju, trafiły już do kanonu
literatury dziecięcej. Można ich posłuchać
w wykonaniu pani Ireny na licznych spotkaniach z najmłodszymi czytelnikami. Tak
naprawdę, to pani Irena jest najbardziej
znana z twórczości dla dzieci. Pierwsze
REKLAMA

rzystwie sprawdzonych przyjaciół. Idzie
przez życie swoją drogą, co wyraźnie podkreśla w wierszu „Każdy”:
Każdy chce mnie pouczać,
Wiele ma do powiedzenia,
Słucham z politowaniem,
I… swej drogi nie zmieniam!
Może to co ja czynię – innym niewygodne,
Dekalogu przestrzegam, a to dziś niemodne!
Czy ma droga jest słuszna, dzisiaj nie
wiem tego,
Staram się by bliźniemu nie czynić nic złego!
W wierszu „Życie” Irena Rybak próbuje
odpowiedzieć na pytanie, które, co sama
przyznaje jest odwiecznym dylematem: jak
żyć w zgodzie z samym sobą? I odpowiada:
„W życiu liczą się: serce i dobroć!” To stałe przesłanie w wierszach, powraca także
w utworze: „Dobro… Wiara… Uczynki!”
Dobro, które uczynisz drugiemu człowiekowi,
Wróci do ciebie zawsze ze zdwojoną mocą.
W tej mądrości zawarta jest życiowa prawda.
Niech łączy ona ludzi dniem i ciemną nocą!
Nie myśl co w zamian zyskasz, nie żądaj
zapłaty!
Wiedz, iż splot zdarzeń często bardzo różny bywa.
Nigdy nie wiesz, co niesie z sobą dzień
następny,
A czas w miejscu nie stoi i lat ci przybywa.

W życiu liczą się
serce i dobroć
W wierszach Ireny Rybak, tych pisanych dla dorosłych czytelników, możemy
przeglądać się jak w lustrze. Poetka jest
baczną obserwatorką otaczającego świata,
widzi jego złe i dobre strony, przygląda
się bliźnim, którzy mają tyle samo zalet co
wad. A potem swoje obserwacje przenosi
na papier. „Panie, zachowaj w ludziach
resztę człowieczeństwa” prosi w „Modlitwie porannej”, albo zastanawia się, „czy
na świecie jest miejsce dla takich,/ Co
nie dążą, by błysnąć w najwyższym szeregu?/ Czy jest miejsce dla cichych, małych,
a tak wielkich,/ Którzy nie widzą szczęścia
w tym szalonym biegu?” Sama jest skromna, najlepiej czuje się w kameralnym towa-

Samo życie
Natomiast poczucie humoru Ireny Rybak
najpełniej wyraża się w wierszach o seniorach. Na przykład, w „Rajskim życiu emeryta”, którego fragment przytaczamy:
Emerycie, emerycie, w Polsce wiedziesz
klawe życie./ W portfeliku Twoim pusto,
a więc nie jadasz za tłusto./ Jabłka, spady
te z robaczkiem tanie, więc łykasz ze smaczkiem!/ O innych owocach w domu tylko
marzysz po kryjomu./ Nie brak ci radości,
wiary, choć twój portfelik jest stary!/ Byś
nie wybył się ochoty, ZUS ci płaci sześćset
złotych./ Ach, listonosz do cię puka, twoje
serce głośno stuka.
Myślisz: tydzień będę panem, emeryturę dostanę!

Aforyzmy Ireny Rybak to prawdziwe
perełki, mądrość zaklęta w słowach, warte cytowania, a przy tym cały czas jakże
aktualne. Oto niektóre z nich: „Prawdziwa
twarz człowieka nieraz przez lata na odkrycie czeka”, „Licz na siebie, a nie zginiesz
w potrzebie”, „Nie chwal nigdy głośno
siebie, niech czyny mówią za ciebie”,
„Z mądrym czasu nie zmarnujesz, z głupim niewiele zyskujesz”, „Chcesz zostać
burmistrzem? Bądź w obiecankach mistrzem!”, „Choć wiele może nikomu nie
pomoże”, „Emeryt dla władzy postać niewygodna, jako elektorat tylko bardzo modna”, „Emerycka waloryzacja to mniej niż
poselska kolacja”. Po prostu – samo życie.

Ludzi niepowtarzalnych
czasem Pan Bóg stwarza
Nie wiadomo, czym jeszcze zaskoczy nas
pani Irena? Tworzy przecież nieustannie,
ciągle krążą w myślach słowa nie poskładane i wiersze nie napisane. – Cały czas
coś mi do głowy przychodzi, nie wiem,
kiedy wydam kolejny tomik – mówi autorka trzech wydanych własnym staraniem tomików wierszy: „Pejzaż życia”, „Posłuchaj
serca” i „Zwierciadło Lasu”. Pisze wiersze, kołysanki – bo koleżanki proszą dla
swoich wnuków, a nawet hymn dla szkoły
w Piszu. Nie zabiega o spotkania z czytelnikami, a cały czas przychodzą zaproszenia. Bo czytelnicy chcą spotykać się
z poezją mądrą i wartościową, gdzie smutki i cierpienie przeplatają się z uśmiechem.
Tak jak w życiu. A przecież musi być jeszcze czas na ogródek, na spacery z psami.
Pani Irena bardzo lubi zwierzęta, czworonogom oddała dużo miejsca w swoich
wierszach: „Kocham zwierzęta, one są
szczere,/ Dla nich ja jestem życiowym sterem! Są wdzięczne, miłe oraz oddane,/ Tulą
się do mnie pyszczki kochane”.
Znając – niemały przecież – dorobek pani
Ireny, można odnieść wrażenie, że poetka
nie jest szczególnie doceniana tu, gdzie
mieszka od lat. Do tej pory nie przyznano pani Irenie choćby tytułu „Zasłużony
dla Wołomina”, w uznaniu dla twórczości,
która może być drogowskazem dla wielu
z nas. Ale co tam nagrody i splendory, najważniejsze, że Irena Rybak ma swoich licznych i wiernych czytelników, którzy cenią
jej niepowtarzalną poezję. Bo przecież:
Ludzi niepowtarzalnych czasem Pan Bóg
stwarza,/ Oni kroczą prze życie często
w bólu wielkim,/ Zwątpienie jest ich bratem, a zmartwienie siostrą,/ Mimo to wiodą życie zwalczając rozterki./ To co czynią
jest dobre, choć niezrozumiałe,/ Dla tych,
którym czas płynie pełen szczęśliwości./
Z pokorą pierwsi znoszą wszelkie ciosy
losu,/ I w lustro stale patrzą pełni wytrwałości…
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Czy Rada Powiatu Pożegnaliśmy Marysię Krukowską
będzie miała
nowego radnego?

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Wojewoda
Mazowiecki żąda dalszych wyjaśnień. W świetle zapytań wojewody, sprawa
pozbawienia
mandatu
radnego Dembińskiego
nabiera realnych podstaw zmiany w składzie
Rady Powiatu.

Żegnamy śp. Marię Krukowską. Dnia 28 czerwca
2016 roku po kilkumiesięcznej ciężkiej chorobie zmarła
Maria Krukowska – wieloletnia dyrektor przedszkola „Jaś
i Małgosia” w Wołominie. Od
wielu lat organizowała i prowadziła dla tysięcy uczniów
„Lekcje katyńskie”, poprzez
które propagowała wiedzę
i pamięć o zbrodni katyńskiej.
Z Jej inicjatywy w 2013 roku
grupa wołomińskiej młodzie-

ży towarzyszyła XIII Rajdowi Katyńskiemu. Jadąc przez
Ossów dalej na wschód przez
Smoleńsk, Katyń, Ponary, Kuropaty i inne miejsca Golgoty
Wschodu jak i chwały polskiego oręża. To z Jej inspiracji wielokrotnie organizowano
w Wołominie i okolicach wystawy historyczne, wieczory
poezji katyńskiej, konkursy
i turnieje historyczne. Zapamiętamy Ją jako charyzmatyczną, miłą, pełną życia

i optymizmu, oddaną sprawie
edukacji patriotycznej dzieci
i młodzieży. To dzięki Niej
i grupie nauczycieli, młodzież
wołomińska w bardzo innowacyjny sposób z udziałem
uczestników Rajdu Katyńskiego mogła poznać tragiczne losy ludobójstwa Polaków,
jeńców wojennych na nieludzkiej ziemi ZSRR - Golgoty
Wschodu. Wieczny
y odpoczyp y
nek racz Jej dać Panie.
nie..

PiS wywraca uchwałę o ludobójstwie na Kresach. Szaleju się najedli?
Ta zamiana dat to typowa manipulacja. Oczywiście komunistyczne władze ZSRR
ponoszą odpowiedzialność za Zbrodnię Katyńską i wiele innych masowych mordów
na Polakach, ale za ludobójstwo na Wołyniu i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce
Wschodniej ponosi OUN-UPA. Dlatego też nie można ludobójstwem dokonanym
przez Rosjan (Sowietów) przykrywać ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców.
Jeszcze
wczoraj
wydawało się, że pomimo politycznego “geszeftu,” zwartego pomiędzy marszałkiem
Sejm Markiem Kuchcińskim
a przewodniczącym parlamentu Ukrainy Andrijem Parubijem, uchwała w sprawie banderowskiego ludobójstwa na
Kresach Wschodnich doczeka
się drugiego czytania i głosowania. Niestety pan marszałek,
podporządkował się całkowicie naciskom Kijowa i usunął ten punkt z harmonogram
patria.gazeta@op.pl

obecnego posiedzenia Sejmu.
Co więcej, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego
Jarosław Sellin, odpowiadając na interpelację klubu Kukiz’15 (jak i na głosy ze strony
PSL) oznajmił w sposób arbitralny, że Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa będzie obchodzony nie 11 lipca,
w rocznicę Krwawej Niedzieli
na Wołyniu, ale 17 września,
w rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę.
Ta zamiana dat to typowa
manipulacja. Oczywiście ko-

munistyczne władze ZSRR
ponoszą odpowiedzialność za
Zbrodnię Katyńską, które też
była ludobójstwem, oraz za
wiele innych masowych mordów na Polakach, ale za ludobójstwo na Wołyniu i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce
Wschodniej ponosi Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińska Powstańcza Armii.
Dlatego też nie można ludobójstwem dokonanym przez
Rosjan (Sowietów) przykrywać ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców. To tak,

jakby wspomnianą Zbrodnię
Katyńską pomieszać z KL
Auschwitz, a Powstanie Warszawskie z Powstanie Styczniowym.
Tragiczna jest też zapowiedź władz PiS, że samo
głosowanie, jak i upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa, odbędzie się dopiero uwaga! – 19 lipca, a więc 8 dni
po rocznicy! Na to nie wpadłaby nawet Platforma Obywatelska czy Ruch Palikota.
Co na prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, który

w czasie kampanii wyborczej,
zwłaszcza pomiędzy pierwszą
a drugą turą wyborów prezydenckich, obiecywał Kresowianom i ich potomkom
prawdę o ludobójstwie? Czy
będzie miał odwagę powiedzieć prawdę i przeciwstawić
się manipulacjom, czy też
podporządkuje się decyzjom
swojej macierzystej partii?
Przekonamy się o tym już za
kilka dni. Nawiasem mówiąc,
pan prezydent Andrzej Duda
nie odpowiedział na list organizatorów Światowego Zjazdu
Kresowian i nie objął patronatu
na upamiętnieniem ofiar UPA,
które miało miejsce 3 lipca br.
na Jasnej Górze.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
www.gazetapatria.pl
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Konflikt czy porozumienie?
Nie zgadzam się z zasadniczą tezą Piotra Zaremby ze obecny spór o pamięć ludobójstwa, to kwestia wyboru pomiędzy pamięcią a pojednaniem z Ukrainą. Zaremba widzi,
przede wszystkim problem w antyukraińskich nastrojach części elektoratu pisowskiego, działalnością Moskwy, która na pewno jest zainteresowana w eskalacji polsko-ukraińskiego konfliktu, a rządzącym PISem dążącym do pojednania z naszym południowo-wschodnim sąsiadem. Otóż konflikt ten ma przede wszystkim wymiar moralny
i historyczny, a wymiar polityczny jest zupełnie inny, niż to sugeruje Zaremba.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Otóż nie ulega wątpliwości, ze PIS,
a właściwie jego lider Jarosław Kaczyński traktuje kwestie Wołynia
w sposób instrumentalny, to znaczy
dąży do pozyskania elektoratu, dla
którego pamięć pomordowanych Rodaków przez Ukraińców jest ważna,
a jednocześnie pragnie zepchnąć tą
sprawę w niebyt, a w każdym razie
uważa, że jej nie należy eksponować
w polskiej polityce. Stąd te wszystkie
kontredanse aby zachować i poparcie
społeczne i jednocześnie zepchnąć
sprawę pamięci ludobójstwa na Wołyniu na polityczny margines. I to
nie jest kwestia tylko tegorocznych
obchodów. Podobnie zachowywał
się prezydent Lech Kaczyński, który
odmówił prezydenckiego patronatu
nad obchodami w 2008 roku. Prezydent Kaczyński tolerował probanderowskie zachowania prezydenta
Juszczenki, swego najbliższego sojusznika na arenie międzynarodowej.
I to w warunkach, w których poparcie
Polski dla Ukrainy miało dla niej strategiczne znaczenie.
Otóż uważam, że ta polityka braci
Kaczyńskich jest szkodliwym błędem
Bowiem prowadzi ona tylko pozornie
do polepszenia wzajemnych relacji,
a w rzeczywistości buduje długotrwały i bardzo głęboki konflikt. Dobre
relacje z innymi narodami można
zbudować tylko na prawdzie. Zamiatanie prawdy pod dywan nie tylko nie
rozwiązuje problemu, ale co więcej
rozzuchwala ukraiński nacjonalizm
i buduje społeczne podstawy konfliktu. To nie jest tylko kwestia polityki
polskiej, że należy dbać o pamięć pomordowanych w tak okrutny sposób
naszych rodaków. Wszelkie próby
pomniejszenia tej pamięci, choćby
w sposób taki, że dniem pamięci ma
być 17 września, czy twierdzenia
ministra Selina, że należy koncentrować się na inspiracji sowieckiej, nie
tylko podważają patriotyczne motywacje partii rządzącej, ale są zgodą
polskiego państwa na rozwój ukraińskiego nacjonalizmu. To jest przede

wszystkim kwestia ukraińskiej tożsamości narodowej. Budowanie jej
na apoteozie zbrodni jest po prostu
kreowaniem tożsamości niezwykle
groźnej dla naszego kraju. Otóż to nie
jest oczyszczenie ukraińskiej pamięci
historycznej ze zbrodniczych tradycji. To właśnie zbrodnicza tradycja
staje się fundamentem ukraińskiej
tożsamości. To dlatego zbrodniarzom
stawia się pomniki, nazywa się ulice
ich imieniem, ustanawia się oficjalnymi bohaterami państwa ukraińskiego. Budowanie takiej tożsamości, to
osadzenie polsko-ukraińskiego konfliktu, w głębokiej warstwie tożsamościowej. Czy można byłoby zbudo-

politycznych, ale jest zagrożeniem
dla dobrych relacji z Ukraina w przyszłości. Dziś podobną politykę stara
się realizować jego brat Jarosław. To
niebezpieczna polityka.
Ukraina odgrywa bowiem zasadniczą rolę dla naszego bezpieczeństwa
narodowego. Jest buforem pomiędzy
Polską i Rosją i jej niepodległość ma
zasadnicze znaczenie dla naszego
bezpieczeństwa narodowego. Ale to
nie znaczy, że Ukraina zawsze będzie
dla nas tylko buforem odgradzającym nasze państwo od rosyjskiego
imperializmu. Historia zna przypadki zmiany orientacji politycznej
państw. I nie ma żadnych gwarancji,

wać sąsiedzkie relacje z Niemcami,
gdyby one gloryfikowały hitlerowskich zbrodniarzy? Tego nie można
w żaden sposób sobie wyobrazić, bo
pojednanie, jeżeli ma być trwałe musi
być osadzone właśnie w charakterze tożsamości narodowej. Obecnie
kształtuje się nowoczesna tożsamość
narodowa i jest niezwykle ważne,
na jakich zasadach i wartościach będzie ona kształtowana. Przemilczenie
kwestii Wołynia w relacjach polsko-ukraińskich oznacza milczącą zgodę
na kształtowanie się ukraińskiego patriotyzmu na antypolskim, a co więcej
zbrodniczym fundamencie. Oznacza
po prostu zgodę na antypolska tożsamość narodową naszego sąsiada.
Na to nie może być zgody. Dlatego
zachowanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który nie reagował na
budowanie zbrodniczej tożsamości
ukraińskiego narodu, jest nie tylko
jego jednym z największych błędów

że Ukraina zawsze będzie naszym
naturalnym sojusznikiem. Dlatego
tak ważne jest aby ukraińska tożsamość narodowa była budowana nie
na konflikcie z polską, a na współpracy. Żeby ukraińska tożsamość była
oparta na wspólnych chrześcijańskich
wartościach, jako fundamencie wzajemnych relacji. Bo w ten sposób
zmniejszamy prawdopodobieństwo
antypolskiego zwrotu w ukraińskiej
polityce w przyszłości. W ukraińskiej tradycji jest wiele elementów na
których można budować propolską
i chrześcijańską tożsamość Ukraińców, ale trzeba prowadzić polską
politykę historyczną w stosunku do
Ukraińców. Z jednej strony pokazywać te wydarzenia i postacie na
których można budować taką tożsamość, ale z drugiej strony państwo
polskie musi się jasno domagać ze
strony ukraińskiej potępienia OUN-UPA, jego ideologii i zbrodni jakich
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się oni dopuścili na ludności polskiej.
Obojętność na budowanie ukraińskiej
tożsamości na tradycji zbrodniczej
formacji, jest bowiem budowaniem
polsko-ukraińskiego konfliktu. To
postawa nieodpowiedzialna i krótkowzroczna. Przekonanie że tradycja
OUN-UPA ma dziś przede wszystkim
antyrosyjski, a nie antypolski charakter jest krótkowzroczna. Ta tradycja
ma bowiem ogromny antypolski potencjał. I tego polska polityka wobec
Ukrainy nie może nie dostrzegać i nie
może nie reagować. Dopuszczenie do
budowania ukraińskiej tożsamości
na tej zbrodniczej tradycji oznacza
bowiem zgodę na budowanie wrogości Ukraińców wobec Polski. I na
to nie może być zgody. Pojednanie
polsko-ukraińskie jeżeli ma być realnym pojednaniem musi być pojednaniem w prawdzie. W przeciwnym
razie będziemy mieli do czynienie
z kiczem pojednania, z zakłamanymi
deklaracjami i z narastającą - poza
parawanem urzędowego pojednania
- wrogością pomiędzy naszymi narodami. Ukraińcy bowiem powinni
wiedzieć jakie są polskie oczekiwania
wobec ich narodu,. Nie można tych
oczekiwań zawieszać, czy spychać
je w niebyt. Bez potępienia tej wielkiej zbrodni, bez osądzenia żyjących
jeszcze zbrodniczy, bez potępienia jej
zbrodniczej ideologii i tradycji OUN-UPA, bez zburzenia pomników stawianych na Ukrainie zbrodniarzom,
nie zbudujemy rzeczywistego pojednania. Dotychczasowa obojętność
państwa polskiego w tej sprawie,
tylko przyczyniła się do rozwoju banderowskich nastrojów na Ukrainie.
Jeżeli chcemy rzeczywistego pojednania, a nie jego kiczu, to trzeba nie
tylko honorować przez państwo polskie pamięci ofiar, ale trzeba odważnej, opartej o prawdę, polityki historycznej wobec Ukrainy. Alternatywą
bowiem wobec takiej polityki będzie
narastający konflikt. I taki jest sens
“zacietrzewienia” w domaganiu się
godnego uczczenia ofiar ukraińskiego
ludobójstwa i polityki wobec państwa
ukraińskiego jednoznacznego potępienia tej zbrodni.
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zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
zwracamy materiałów niezamówionych.
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Jak przeprowadzić
Reformą Emerytalną?
Reforma emerytalna PO-PSL zwana także ,,reformą Tuska” została wprowadzona z powodów ekonomicznych
i demograficznych. Jest jednak krzywdząca dla setek tysięcy ludzi i wymaga nowego spojrzenia. Niestety aby
głębiej uzasadnić swoje stanowisko muszę szerzej opisać temat. (Część II)

inż. Zbigniew Rusin
(...)Po 60 roku życia musza być ponawiane w okresach rocznych.

Niestety można tu oszukiwać lekarza w tzw. wywiadzie, a lekarz
nie zawsze może to sprawdzić. Pracodawcy często zmieniają nazwy
stanowiska o ile jest to możliwe na
takie które nie wiążą się z zagrożeniem. Sam tego doświadczyłem.
Często również pracownicy akceptują takie podejście, bo chcą pracować.
Pracownik ma stanowisko montera,
ale naprawdę to jest monterem pracującym przez 20% swojego czasu
na wysokości. Jak wydarzy się wypadek, to pracodawca broni się mówiąc po co on tam wchodził, miał
pracować na dole. Tak tylko praca była taka że, aby ja wykonać na
czas, wszyscy musieli być na górze.
Pracowałem 22 lata w energetyce
i widziałem jakie prace wykonywano przy remontach i budowie, aby
nie być świadomym jak wygląda to
naprawdę. Jest to temat BHP, który
jednak bardzo się wiąże z wiekiem
emerytalnym. Reforma ,,Tuska” niestety w zbyt małym stopniu wzięła
te argumenty pod uwagę. Wyodrębniono grupę stanowisk gdzie można
iść po 60 latach na emeryturę, ale
zrobiono to w sposób niezwykle restrykcyjny, bez wydzielenia takich
stanowisk pracy z których którzy
mogliby ze względu na stanowisko
i warunki pracy wykonywanej często przez 20-30 lat iść na emeryturę
w wieku 61-64 lat. Komisja zbagatelizowała temat i wyznaczyła tylko
2 progi 60 i 67 lat.
Powinno być sprawą wyboru
w pewnych warunkach, czy ktoś
chce iść na emeryturę czy nie. Dziś
pracownicy zmianowi w elektrowpatria.gazeta@op.pl

niach pracują do 60 lat, ale ich koledzy w energetyce tzw. niezawodowej
i pracujący w firmach na rzecz energetyki już do 67 roku życia.
A czym się różni ich praca?
Niczym. Pracowałem na jednym
i drugim stanowisku. Argument, że
blok energetyczny o mocy 200MW
jest ważniejszy niż brak ciepła np.
w przypadku ostrej zimy np. w Siedlcach, Sierpcu, Rembertowie, Wołominie jest anachronizmem.
Jeżeli wypadnie blok w jednej elektrowni to zostanie włączony w innej.
Energię można sprowadzić z zagranicy i to w ciągu ułamków sekund,
bo systemy są połączone.
A co z pracownikami zmianowymi
w chemii, hutach i innych branżach
gdzie zatrzymanie procesu może
spowodować milionowe straty.
Nie twierdzę , że ci drudzy powinni
pracować do 60 lat, ale może do 62,
64, ale na pewno nie do 67, chyba
że sami chcą i zdrowie zbadane przez
lekarza im na to pozwala. Dotyczy to
prawie wszystkich stanowisk wykonywania pracy na 3 zmiany również
w soboty, niedzielę i święta. Chodzi
o pracowników petrochemii, zakładów chemicznych, wodociągów,
hut, lotnisk i wszelkich podobnych.
Piszę o tym bo niektórzy urzędnicy
czasem nie mają tej świadomości,
że dużo ludzi pracuje w tzw. świątek,
piątek, niedzielę i na noc (przepraszam za trywialność). Pracowałem
na takich stanowiskach i wiem jak
wygląda tzw. wolny dzień po nocy.
Byłem wtedy niewyspany, rozbity
i zmęczony chociaż nie pracowałem
fizycznie. Łatwo można w takiej sytuacji spowodować wypadek samochodowy. Czy policja przyjmie argument, że ktoś jest po nocnej zmianie.
Na pewno nie i można nawet trafić
do więzienia za spowodowanie tzw.
katastrofy w ruchu lądowym. Ktoś
powie, to nie należy wracać do domu
po pracy samochodem.
A czym wracać? Kiedy autobusy zakładowe zlikwidowano 20 lat
temu. W energetyce zawodowej za
każdy miesiąc przepracowany na
zmiany przysługuje 2 dni dodatkowego urlopu. Tak są zawarte zbiorowe układy pracy. W innych wymienionych przeze mnie branżach tego
niema. No może są wyjątki o których
nie wiem.
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Ministerstwo Finansów zapowiedziało,
że jest planowane podwyższenie limitu
zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł
oraz wprowadzenie rozliczenia ryczałtowego
dla podatników VAT od 2017 roku.
Jak wynika z art.
113 ust. 1 ustawy
o VAT, zwalnia się
od podatku sprzedaż dokonywaną
przez podatników,
u których wartość
sprzedaży
nie
przekroczyła łącznie w poprzednim
roku podatkowym
kwoty 150 000 zł.
Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Aby Polska mogła korzystać z w/w zwolnienia musiała wystąpić z wnioskiem do
Rady Komisji Unii Europejskiej o upoważnienie dotyczące dalszego przedłużenia
(do końca 2018 r.) środka stanowiącego
odstępstwo od art. 287 pkt 14 dyrektywy
2006/112/WE w celu dalszego stosowania
zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu
do podatników, których roczny obrót nie
przekracza równowartości 30 000 euro
w walucie krajowej, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia do Unii Europejskiej.
14-tego lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję
2009/790 WE upoważniającą Polskę
do stosowania środka stanowiącego
odstępstwo od art. 287 dyrektywy do
31 grudnia 2018 r.
Z przeprowadzonej przez resort finansów
analizy wynika, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 000 zł rocznie stanowią
aż ok. 51% liczby podatników VAT (ok. 880
tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT czyli ok. 121
mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 2014
r.), dlatego Ministerstwo Finansów (MF)
rozważa podniesienie progu podlegania
podatkowi VAT z obecnych 150 000 zł do
200 000 zł. W krajach UE limit zwolnienia
kształtuje się na różnym poziomie. We
Francji wynosi od 82 200 do 32 900 euro
(w zależności od rodzaju działalności),
w Irlandii 75 000 lub 37 500 euro rocznie.

Status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń,
które dla wielu podatników mogą być
uciążliwe, dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie
z usług kancelarii podatkowej. MF rozważa wprowadzenie dla podatników
uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania (ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu). Pod warunkiem,
że ich łączny przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył
200 000 zł.
Podatek od towarów i usług jest najbardziej skomplikowanym w Polsce
podatkiem, a w konsekwencji wszelkie
próby jego uproszczenia należy ocenić
pozytywnie. Udostępnienie większości
podatników możliwości opłacania VAT
w formie uproszczonej byłoby zatem
zmianą, jak najbardziej korzystną dla
podatników jak i kancelarii podatkowych
ich obsługujących.
Także podwyższenie limitu tzw. Zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł będzie
dla podatników korzystne, gdyż jeszcze
większa liczba podatników będzie miała
możliwość rezygnacji z opłacania VAT.
W przypadku wątpliwości najrozsądniej
jest skonsultować się z kancelarią doradztwa podatkowego, aby uchronić się
przed popełnieniem błędu.
Powyższe zmiany wymagają uzyskania
derogacji od ogólnych zasad VAT ze
strony Komisji Europejskiej. Zdaniem
MF odpowiadają one art. 395 dyrektywy
VAT, na podstawie którego kraj członkowski może uzyskać odstępstwo od
stosowania ogólnych reguł dyrektywy.
Katarzyna Orzoł
29.06.2016
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
http://www.sklodowscy.pl
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