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Kurier Poselski lato 20082

 Poseł Jarosław Zieliński z małżonką pod-
czas obchodów 68. rocznicy napaści sowie-
ckiej na Polskę z udziałem przedstawicieli 
samorządów, instytucji rządowych, młodzieży 
i żołnierzy 14 Suwalskiego Pułku Artylerii 
Przeciwpancernej, Suwałki 17 września 2007.

 Przemówienie posła Jarosława Zielińskiego 
podczas XVIII Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, 
Korycin, 13 października 2007.

 Dyżur posła Jarosława Zielińskiego w Fili-
powie, 1 grudnia 2007.

 Otwarcie w Muzeum Okręgowym w Suwał-
kach wystawy „Między Wschodem i Zacho-
dem. Ikony Słowacji”, 22 lutego 2008.

 Zakończenie prac remontowo-budowlanych 
i oddanie do użytku windy w Domu Księży 
Emerytów w Drohiczynie, 27 września 2007.

 Poseł Jarosław Zieliński z młodzieżą pod-
czas uroczystości odsłonięcia pomnika Papieża 
Jana Pawła II, Suwałki, 16 października 2007.

 Dzień Seniora w Suwałkach,  
26 stycznia 2008.

 Konferencja podczas zorganizowanych 
pod patronatem posła Jarosława Zielińskiego 
obchodów upamiętniających zbrodnię katyń-
ską, Suwałki, 13 kwietnia 2008.

 Obchody upamiętniające zbrodnię katyń-
ską, Suwałki, 13 kwietnia 2008.

 Uczczenie pamięci w I rocznicę śmierci Ś.p. 
Księdza Prałata Jerzego Zawadzkiego, Suwał-
ki, 27 kwietnia 2008.
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Poseł Jarosław Zieliński jest dobrze znany miesz-
kańcom województwa podlaskiego. Ze względu 
jednak na to, że nie wszyscy młodzi ludzie roz-
poczynający dorosłe życie i aktywność społeczną 
mieli okazję do zapoznania się z jego sylwetką 
i działalnością, przedstawiamy biogram naszego 
posła, który można przeczytać również w publi-
kacjach sejmowych. 

Jarosław Zieliński 
Wykształcenie wyższe; mgr filologii polskiej 
– ukończył studia na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Gdańskiego w 1986 roku. 
Nauczyciel: 1986 – w Zespole Szkół nr 2 w Suwał-
kach; 1986/1987 – w Zespole Szkół Samochodo-
wych w Gdańsku; 1987-1990 – w V Liceum Ogól-
nokształcącym w Gdańsku; 1995-1998 – nauczy-
ciel w Kolegium Nauczycielskim i Zespole Szkół 
nr 1 w Suwałkach; 1998-2001 i 2002 – dyrektor 
Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach; 1990-
1995 Kurator Oświaty w Suwałkach; 2001 – Pod-
laski Kurator Oświaty w Białymstoku. 
W latach 1981-1986 – członek Niezależnego Zrze-
szenia Studentów; od 1986 członek NSZZ "Soli-
darność"; 1989-1990 – szef Biura ds. Szkolenia 
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 
W latach 1990-1994, 1998-2002, 2002-2003 
– radny Rady Miejskiej w Suwałkach; 1998 – kie-
rownik Urzędu Rejonowego w Suwałkach; 2002-
2004 – burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy.
W latach 1992-2000 – członek Zarządu Głównego 
Porozumienia Centrum; od 2000 członek Zarządu 
Głównego, a następnie Komitetu Politycznego 
Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Komisji 
Etyki Prawa i Sprawiedliwości.
14 listopada 2005 roku powołany na stanowisko 
sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
– z dniem 6 maja 2006 roku został odwołany 
w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.
Od 31 maja 2006 roku do 20 listopada 2007 roku 
pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Poseł IV (od 23.10.2003 roku), V i VI kadencji 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
12 stycznia 2008 roku Jarosław Zieliński został 
wybrany przez Radę Polityczną PiS Sekretarzem 
Generalnym Prawa i Sprawiedliwości.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych. Od 29 maja 2008 roku jest 
członkiem, a od 11 czerwca przewodniczącym Sej-
mowej Komisji ds. Służb Specjalnych. 

Poseł Jarosław Zieliński – VI kadencja
	 21	października	2007	roku	–	wybory	do	Sejmu	i	Senatu	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Jarosław	
Zieliński	otrzymuje	od	Podlasian	mandat	do	reprezentowania	ich	w	Sejmie	VI	kadencji	uzy-
skując	21	830	głosów.	Znajduje	się	w	grupie	posłów	o	najwyższym	poparciu	społecznym.

	5	listopada	2007	roku	–	Poseł	Jarosław	Zieliński	składa	w	Sejmie	ślubowanie:
	 „Uroczyście	ślubuję	rzetelnie	i	sumiennie	wykonywać	obowiązki	wobec	Narodu,	strzec	suwerenno-

ści	i	interesów	Państwa,	czynić	wszystko	dla	pomyślności	Ojczyzny	i	dobra	obywateli,	przestrze-
gać	Konstytucji	i	innych	praw	Rzeczypospolitej	Polskiej.”

	 Ślubowanie	kończy	słowami	„Tak	mi	dopomóż	Bóg”,	podkreślając	tym	samym	swoje	przywią-
zanie	do	wiary	i	tradycji.

	 15	listopada	2007	roku	–	Jarosław	Zieliński	zostaje	Wiceprzewodniczącym	Sejmowej	Komisji	
Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji.

	 12	stycznia	2008	roku	–	Jarosław	Zieliński	zostaje	wybrany	przez	Radę	Polityczną	Prawa	
i	Sprawiedliwości	na	wniosek	Prezesa	PiS	Jarosława	Kaczyńskiego	na	Sekretarza	Generalne-
go	Prawa	i	Sprawiedliwości.

	 	15	marca	2008	roku	–	Rada	Polityczna	Prawa	i	Sprawiedliwości	powołuje	zespół	programo-
wy,	który	ma	przygotować	nowy	program	budowy	IV	Rzeczypospolitej.	 Jarosław	Zieliński	
jest	odpowiedzialny	za	przygotowanie	programu	w	części	dotyczącej	spraw	wewnętrznych	
i	administracji.

	 29	maja	2008	roku	–	Jarosław	Zieliński	zostaje	wybrany	do	siedmioosobowego	składu	Sej-
mowej	Komisji	ds.	Służb	Specjalnych.

	11	czerwca	2008	roku	–	Jarosław	Zieliński	zostaje	wybrany	na	Przewodniczącego	Sejmowej	
Komisji	ds.	Służb	Specjalnych	(otrzymuje	6	głosów	na	7	członków	Komisji).

	Od	11	czerwca	2008	roku	poseł	Jarosław	Zieliński	jako	Przewodniczący	Sejmowej	Komisji	
ds.	Służb	Specjalnych	wchodzi	w	skład	Kolegium	ds.	Służb	Specjalnych,	któremu	przewodni-
czy	Prezes	Rady	Ministrów.

Szanowni Państwo,
Po kilkumiesięcznej przerwie przekazuję w Państwa ręce pierwszy w tej kadencji, 

ale kolejny już w mojej pracy poselskiej numer biuletynu informacyjnego. Cenię 
tę formę informowania Wyborców o podejmowanych przeze mnie działaniach na forum 
Parlamentu i w okręgu wyborczym. Na łamach biuletynu mogę Państwu w sposób 
pełniejszy i bardziej szczegółowy przedstawić swoją pracę dla Polski i naszego 
regionu niż jest to możliwe za pośrednictwem mediów, które niejednokrotnie 
przekazują obraz fragmentaryczny i nie zawsze obiektywny. Z doświadczenia 
wynika, że nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu i rozmowy 
z drugim człowiekiem. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że odbywam wiele spotkań 
z mieszkańcami Podlasia i uczestniczę w miarę możliwości we wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach mających wpływ na sprawy Kraju i województwa. Pomimo 
to wiem, że nie wszędzie zdążę dotrzeć, aby wspólnie zastanowić się nad sposobem 
rozwiązania nurtujących nas problemów. Dlatego też zapraszam do lektury 
biuletynu i zachęcam do kontaktu z moimi biurami poselskimi w Białymstoku, 
Suwałkach, Sejnach i Augustowie, w których można między innymi uzyskać porady 
prawne. Proszę również pamiętać o możliwości porozumiewania się za pomocą poczty 
elektronicznej, której adres znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej, 
do odwiedzenia której serdecznie zapraszam (www.jaroslawzielinski.pl, www.sejm.
gov.pl/poslowie/posel6/448.htm).

Jarosław Zieliński

Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności 
organu, do którego zostali  wybrani (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora, Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 z późn. zm.).

W SKRÓCIE
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Spotkania, wydarzenia, 
uroczystości z udziałem 
posła Jarosława 
Zielińskiego:

 11 listopada 2007 roku – udział 
w obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości w Suwałkach

 13 grudnia – udział w zorganizo-
wanych przez Posła w Suwałkach 
uroczystościach związanych z 26. 
rocznicą stanu wojennego

 5 stycznia 2008 roku – udział w uro-
czystym oddaniu do użytku autobu-
su szkolnego w Filipowie

 26 stycznia – spotkanie ze środowi-
skiem seniorów w Suwałkach

 26 stycznia – uroczyste przekazanie 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobo-
lewie

 1 lutego – udział w obchodach 
25-lecia powstania izb i urzędów 
skarbowych w Białymstoku

 4 lutego – spotkanie noworoczne 
parlamentarzystów Prawa i Spra-
wiedliwości u Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

 16 lutego – udział wraz z żoną 
w obchodach 90. rocznicy niepod-
ległości Republiki Litewskiej w Sej-
nach

 16 lutego – spotkanie ze środowi-
skiem senioralnym w Augustowie 
poświęcone problemom budowy 
obwodnicy Augustowa, zacho-
waniu statusu uzdrowiska przez 
miasto Augustów, wzrostowi cen 
artykułów spożywczych i nośników 
energii

Wyniki wyborów do Sejmu RP VI kadencji
21 października 2007 roku odbyły się wybory parlamentarne. Prawo i Sprawiedliwość po dwóch 

latach rządów i trudnej koalicji oraz bardzo agresywnych atakach ówczesnej opozycji i związanych 
z nią środowisk medialnych uzyskało 32,11% głosów powiększając tym samym swój wynik w stosun-
ku do wyborów z 2005 roku, gdy na PIS głosowało 26,99% wyborców. W porównaniu z 2005 rokiem 
liczba wyborców w wyborach parlamentarnych 2007 roku wzrosła o prawie dwa miliony (z 3.185.714 
do 5.183.477). Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Parlamentu 166 posłów i 39 senatorów. Pomi-
mo tych wyników Prawo i Sprawiedliwość po wyborach parlamentarnych znalazło się w opozycji. 

W województwie podlaskim (okręg nr 24) wybory parlamentarne w 2007 roku wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość uzyskując 38,81% poparcia wyborców (PO poparło 32,36% głosujących). W poprzed-
nich wyborach 2005 roku PiS poparło 28,46% wyborców. W 2007 roku z list Prawa i Sprawiedliwości 
na Podlasiu mandaty uzyskało 7 posłów i 2 senatorów, a w 2005 roku 5 posłów i 1 senator. 

Poseł Jarosław Zieliński w wyborach parlamentarnych 2007 roku otrzymał 21 830 głosów. W 2005 
roku wynik ten ukształtował się na poziomie 15 780 głosów, co oznacza wzrost o ponad 38%. 

Poniższy wykres obrazuje poparcie, jakie poseł Jarosław Zieliński otrzymał w poszczególnych 
powiatach województwa podlaskiego.

WYBORY 2007

List posła Jarosława Zielińskiego do Wyborców
Pragnę	serdecznie	podziękować	za	dotychczasową	życzliwą	współpracę	i	wsparcie	w	działaniach	na	

rzecz	dobra	publicznego.	W	sposób	szczególny	dziękuję	za	przychylność	w	okresie	kampanii	wyborczej	
do	Sejmu	Rzeczypospolitej	 Polskiej	VI	kadencji.	Nasz	wspólny	wysiłek	przyczynił	 się	do	zwycięstwa	
Prawa	i	Sprawiedliwości	na	Podlasiu	i	uzyskania	przeze	mnie	mandatu	poselskiego.

Świadomość	udzielonego	mi	poparcia	w	liczbie	21	830	głosów	daje	energię	do	dalszej	pracy	dla	Polski	i	Regio-
nu.	Prawie	40-procentowy	wzrost	w	stosunku	do	wyniku	poprzednich	wyborów	odczytuję	jako	dowód	pozy-
tywnej	oceny	mojej	dotychczasowej	pracy	oraz	zaufania	mieszkańców	województwa	podlaskiego.	Zdaję	sobie	
sprawę,	że	udzielony	mi	mocny	mandat	społeczny	do	sprawowania	odpowiedzialnej	funkcji	reprezentanta	
mieszkańców	Podlasia	stanowi	poważne	zobowiązanie.	Będę	starał	się	wywiązać	z	niego	jak	najlepiej.

Pomimo	zaufania	ze	strony	tej	części	społeczeństwa,	która	pozostała	wierna	polskiej	tradycji	patrio-
tycznej	 i	potrafiła	 rzetelnie	ocenić	działania	naszego	Rządu,	Prawo	 i	Sprawiedliwość	zmuszone	 jest	
przejść	do	opozycji.	Dzieło	naprawy	Państwa,	które	podjęliśmy	przed	dwoma	laty,	zostało	przerwane.	
Trzeba	jednak	z	całą	mocą	podkreślić,	że	zwycięstwo	naszych	konkurentów	w	żadnym	stopniu	nie	ozna-
cza	porażki	Prawa	i	Sprawiedliwości.	Partia,	którą	mam	zaszczyt	reprezentować,	zdobyła	o	2	miliony	
więcej	głosów	niż	podczas	wyborów	w	2005	roku.	Tak	duże	poparcie	społeczne	zostało	nam	udzielone	
przez	Polaków	mimo	bezprecedensowego	ataku	ze	strony	przeciwników	politycznych	i	mediów,	które	
manipulując	faktami	kreowały	fałszywy	obraz	rzeczywistości.

Ten	dobry	wynik	stwarza	nadzieję,	że	nasza	misja	będzie	mogła	zostać	wznowiona.	Wymaga	to	
jednak	pełnej	determinacji	w	dalszej	działalności	na	rzecz	wspólnego	dobra,	roztropności	politycznej,	
solidarności,	a	nade	wszystko	wiary	w	przyszłe	zwycięstwo.

Jestem	przekonany,	że	tak	jak	dotychczas	mogę	liczyć	na	Państwa	życzliwość	i	współpracę	dla	Polski	
i	Regionu.	Bądźmy	razem! 9 listopada 2007 roku
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W poprzedniej kadencji pełnił Pan Poseł wiele 
odpowiedzialnych funkcji w Sejmie I w Rzą-
dzie. Był Pan Wiceministrem Edukacji i Nauki 
a następnie Wiceministrem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Pełnomocnikiem Rządu 
ds. Samorządu Terytorialnego, Współprzewod-
niczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, Współprzewodniczącym Komisji 
Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych, członkiem Komisji Konkordato-
wej, nie licząc innych ról. Mieszkańcy Podlasia 
sądzili, że po wyborach w 2007 roku, kiedy 
Prawo i Sprawiedliwość mimo uzyskania dobre-
go wyniku znalazło się w opozycji, będzie Pan 
mógł więcej czasu poświęcić na bezpośrednią 
pracę na Podlasiu. Czy będąc członkiem partii 
opozycyjnej rzeczywiście częściej może Pan 
przebywać w swoim okręgu wyborczym? Ostat-
nio podjął się Pan nowych obowiązków…
Po	pierwsze,	niezależnie	od	tego,	czy	przy-

pada	mi	rola	rządowa,	czy	też	–	jak	obecnie	–	
sprawuję	mandat	jako	poseł	partii	opozycyj-
nej,	zawsze	znajduję	czas	dla	Podlasia	i	 jego	
mieszkańców.	Nie	ukrywam,	że	z	racji	spra-
wowanych	przeze	mnie	 funkcji	wiele	 czasu	
muszę	 spędzać	 w	 stolicy.	 Miejscem	 pracy	
posła	jest	przede	wszystkim	Sejm.	Nie	ozna-
cza	to	jednakże,	że	rzadko	bywam	w	naszym	
regionie.	Wręcz	przeciwnie,	regularnie	pełnię	
dyżury	 w	 swoich	 biurach	 poselskich,	 spo-
tykam	się	z	wyborcami,	podejmuję	każdego	
tygodnia	szereg	 interwencji	w	ważnych	dla	
nich	 sprawach.	 Uczestniczę	 we	 wszystkich	
ważniejszych	wydarzeniach	na	Podlasiu.	Trze-
ba	pamiętać,	że	pracując	w	stolicy,	która	jest	

centrum	życia	politycznego	Kraju	wypełniam	
również	swoje	zobowiązania	wobec	naszego	
województwa.	Wiele	decyzji	 i	działań	mają-
cych	wpływ	na	nasz	region	ma	swój	początek	
i	niejednokrotnie	koniec	w	Warszawie.	 Jako	
poseł	na	Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej	mogę	
mieć	na	nie	wpływ	i	w	ten	m.in.	sposób	pra-
cuję	na	rzecz	regionu.	Proszę	jednak	pamię-
tać,	że	rolą	parlamentarzysty	nie	 jest	wyrę-
czanie	 władz	 samorządowych	 w	 realizacji	
ciążących	na	nich	zadań.	To	prezydenci	i	bur-
mistrzowie	miast,	wójtowie	gmin,	marszałek	
województwa	 i	 radni	 są	 odpowiedzialni	 za	
przeważającą	część	obowiązków	publicznych	
wobec	 społeczności	 lokalnych	 i	 obywateli.	
Jako	poseł	wspieram	ich	w	tych	działaniach,	
pod	warunkiem,	że	wykazują	chęć	współpra-
cy.	 Nie	 wszyscy	 w	 jednakowym	 stopniu	 tę	
chęć	przejawiają.

Ale nie mówi Pan nic o sprawowanych obecnie 
funkcjach. Wiemy, że jakiś czas temu został 
Pan Sekretarzem Generalnym Prawa i Spra-
wiedliwości, a ostatnio Przewodniczącym Sej-
mowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Którą 
sferę swojej działalności politycznej uważa Pan 
za szczególnie istotną?
Każdą	z	pełnionych	przeze	mnie	ról	traktu-

ję	w	sposób	poważny	i	sumienny.	Nie	dzielę	

Zawsze znajduję 
czas dla Podlasia

Rozmowa z Jarosławem 
Zielińskim, Posłem 

na Sejm RP  
VI Kadencji

ROZMOWA Z POSŁEM

 18 lutego – przekazanie samochodu 
ratowniczo-gaśniczego jednost-
ce Państwowej Straży Pożarnej 
w Zambrowie oraz podsumowanie 
roku 2007 w ochronie przeciwpoża-
rowej w powiecie zambrowskim

 22 lutego – otwarcie w Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach wystawy 
„Między Wschodem i Zachodem. 
Ikony Słowacji”

 23 lutego – udział w konferencji 
Prawa i Sprawiedliwości w War-
szawie poświęconej ocenie 100 dni 
rządów Donalda Tuska

 1 marca – udział w konferencji 
Prawa i Sprawiedliwości w Warsza-
wie, zatytułowanej „Inteligencja 
a polskie życie publiczne po wybo-
rach 2007”

 2 marca – udział w uroczystej 
mszy świętej i festynie „Kaziuki” 
w Suwałkach zorganizowanym 
przez Księdza Lecha Łubę, pro-
boszcza Parafii pod wezwaniem 
Świętego Kazimierza Królewicza 
w Suwałkach

 13 marca – udział w spotkaniu wiel-
kanocnym z parlamentarzystami 
i działaczami Prawa i Sprawiedliwo-
ści w siedzibie PiS w Warszawie 

 31 marca – spotkanie z nowo 
wybranym Burmistrzem Augustowa

 31 marca – spotkania konsultacyjne 
z dyrektorami białostockich szpitali 
dotyczące sytuacji w ochronie zdro-
wia oraz oceny projektów ustaw 
Prawa i Sprawiedliwości i Platformy 
Obywatelskiej reformujących służbę 
zdrowia

 31 marca – spotkanie z zespołem 
opiniodawczo-doradczym do spraw 
edukacji w Choroszczy koło Białego-
stoku
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 3 kwietnia – udział w konferencji 

Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie 
zatytułowanej „Rola spółdzielczości 
w budowie solidarnego państwa”

 4 kwietnia – udział w spotkaniu 
w Sejmie ze starostami i członkami 
zarządów powiatów reprezentują-
cymi Prawo I Sprawiedliwość

 5 kwietnia – udział w spotkaniu 
samorządowców szczebla woje-
wódzkiego reprezentujących 
Prawo i Sprawiedliwość zorgani-
zowanym przez władze PiS w War-
szawie

 6 kwietnia – udział w uroczystej 
Mszy Świętej i programie artystycz-
nym przygotowanym przez mło-
dzież w Żarnowie k/Augustowa w 3. 
rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana 
Pawła II

 13 kwietnia – udział w zorganizo-
wanym przez Posła obchodach Dnia 
Pamięci Ofiar Katynia w Suwałkach

 17 kwietnia – udział w spotkaniu 
z Prezydentem Izraela Shimonem 
Peresem w Senacie RP

 23 kwietnia – udział w spotkaniu 
w Sejmie z rektorami państwo-
wych wyższych szkół zawodowych 
poświęconym kontrowersyjnemu 
zamiarowi rządu przekazania tych 
uczelni samorządom wojewódzkim 

 27 kwietnia – udział w zorgani-
zowanej przez Posła w Suwałkach 
uroczystościach upamiętniających 
pierwszą rocznicę śmierci ś.p. księ-
dza Prałata Jerzego Zawadzkiego, 
Proboszcza Parafii pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 3 maja – udział w zorganizowanych 
przez Posła oraz przewodniczącego 
oddziału NSZZ Solidarność w Suwał-
kach Zdzisława Koncewicza obcho-
dach Święta Konstytucji 3 Maja 

 4 maja – udział w uroczystościach 
Święta Strażaka w Śniadowie

 5 maja – udział w obchodach  
10-lecia działalności Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Filipowie

obowiązków	na	ważne	i	mniej	ważne.	Każda	
ze	 sprawowanych	 przeze	 mnie	 funkcji	 ma	
swoją	specyfikę,	każda	jest	w	pewnym	sensie	
inna,	 chociaż	 wszystkie	 łączy	 podstawowa	
zasada	działania	każdego	odpowiedzialnego	
polityka	–	praca	na	rzecz	Kraju	i	jego	obywa-
teli.	Wiele	satysfakcji	sprawia	mi	działalność	

w	 Sejmowej	 Komisji	 Administracji	 i	 Spraw	
Wewnętrznych,	której	 jestem	wiceprzewod-
niczącym.	 Jest	 to	 kontynuacja	 pracy,	 jaką	
wykonywałem	sprawując	funkcję	Sekretarza	
Stanu	w	MSWiA.

Wracając do regionu – co Pan sądzi o polityce 
regionalnej obecnego rządu?
Nie	wiem,	czy	obecny	rząd	prowadzi	jaką-

kolwiek	 politykę	 regionalną.	 A	 jeśli	 tak,	 to	
trudno	 mi	 ją	 zrozumieć,	 a	 jeszcze	 trudniej	
zaakceptować.	 Szkodliwe	 jest	 odbieranie	
środków,	 które	 rząd	 PiS	 skierował	 na	 roz-
wój	Polski	wschodniej	 i	przenoszenie	ich	do	
regionów	o	znacznie	wyższym	poziomie	roz-
woju.	Wygląda	na	to,	że	jest	to	kara	za	popar-
cie,	 jakiego	 mieszkańcy	 Polski	 Wschodniej	
udzielili	 Prawu	 i	 Sprawiedliwości	 podczas	
ostatnich	wyborów	parlamentarnych.	Decy-
zje	te	są	krzywdzące	dla	województw	Polski	
wschodniej,	 naruszają	 zasadę	 solidarności	
społecznej	i	zrównoważonego	rozwoju	kraju.	
W	konsekwencji	takie	działania	są	szkodliwe	
dla	Polski	i	jej	przyszłości.	

Jaki jest według Pana Posła bilans dotychczaso-
wych rządów koalicji PO-PSL?
Obecny	 rząd	 nie	 podejmuje	 żadnych	 kon-

kretnych	działań	służących	rozwojowi	Polski.	
Brak	 jest	 zapowiadanych	 ustaw,	 parlament	
nie	ma	nad	czym	pracować.	Taka	sytuacja	nie	
stwarza	przestrzeni	dla	merytorycznej	dysku-

sji.	Trudno	oceniać	coś,	czego	w	istocie	nie	ma.	
Każda	władza	powinna	być	oceniana	poprzez	
pryzmat	 efektywności	 jej	 pracy	 dla	 państwa	
i	obywateli.	Tymczasem	rząd	PO-PSL	uważa,	że	
najważniejsze	jest	to,	co	doprowadziło	obecną	
ekipę	do	władzy	–	sprawny	marketing	politycz-
ny,	zabiegi	o	public	relations,	obraz	w	mediach.	
Nie	 bez	 przyczyny	 obecni	 ministrowie	 i	 pre-
mier	otoczeni	są	przez	armię	specjalistów	od	
kreowania	 wizerunku.	 Taka	 polityka	 prędzej	
czy	 późnie	 zderzy	 z	 twardą	 rzeczywistością,	
z	realnymi	problemami,	z	oczekiwaniami	spo-
łecznymi,	 tak	 bardzo	 rozbudzonymi	 przez	
obietnice	składane	przez	PO	podczas	kampanii	
wyborczej.	Mamy	 już	 zresztą	 pierwsze	 tego	
symptomy	–	zaczęła	się	fala	protestów	spo-
łecznych,	 jakich	nie	było	w	ciągu	ostatnich	
lat.	Znawcy	sceny	politycznej	twierdzą,	że	to	
dopiero	początek.	Negatywne	opinie	dotyczą-
ce	efektów	rządzenia	obecnej	władzy	formu-
łowane	są	już	nawet	przez	najpoważniejsze	
media	zagraniczne	–	„The	Economist”,	„Der	
Spiegel”	i	 inne	gazety	o	zasięgu	europejskim	
i	światowym.

ROZMOWA Z POSŁEM

XVI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, Olecko–Płociczno, 31 maja 2008. Na zdjęciu: poseł 
Jarosław Zieliński z żoną Lilianną, Juliuszem Sienkiewiczem – wnukiem pisarza Henryka Sienkiewi-
cza oraz Eligią Bańkowską – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku.
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 15 maja – udział w spotkaniu Pre-

zesa Prawa i Sprawiedliwości Jaro-
sława Kaczyńskiego z mieszkańcami 
Sokółki oraz Zarządem Okręgowym 
PiS w Białymstoku

 15 maja – udział w obchodach 
Święta Strażaka zorganizowanych 
przez Komendę Miejską Straży 
Pożarnej w Białymstoku

 17 maja – udział w uroczystoś-
ciach poświęcenia i wmurowania 
kamienia węgielnego wznoszonego 
kościoła w Parafii pod wezwaniem 
Świętego Kazimierza Królewicza 
w Suwałkach

 18 maja – udział w uroczystoś-
ciach poświęcenia i wmurowania 
kamienia węgielnego wznoszonego 
kościoła w Parafii pod wezwaniem 
Błogosławionej Bolesławy Lament 
w Białymstoku

 18 maja – udział w 7. Majówce 
Integracyjnej zorganizowanej przez 
Zespół Szkół nr 12 w Parku Zwierzy-
nieckim w Białymstoku 

 19 maja – udział w uroczystym 
posiedzeniu Senatu Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku z okazji 
zmiany statusu i nazwy Akademii 
Medycznej na Uniwersytet Medycz-
ny

 20 maja – udział w 9. Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci zorganizowanym 
w Wigrach

 27 maja – udział w konferencji 
zorganizowanej przez Klub Parla-
mentarny PiS w Sejmie „Samorząd 
terytorialny – w służbie Ojczyźnie” 
(wystąpienie podsumowujące kon-
ferencję)

W	jednej	jednakże	dziedzinie	rząd	Donalda	
Tuska	 działa	 wyjątkowo	 energicznie.	 Doty-
czy	to	czystek	kadrowych.	PO	i	PSL	dokonały	
skoku	na	stanowiska	we	wszystkich	instytu-
cjach	zależnych	od	rządu.	Podstawowym	kry-
terium	przy	obsadzie	kadrowej	 jest	przyna-
leżność	partyjna	do	PO	lub	PSL.	Ponadto	wiele	
spośród	 osób	 powoływanych	 do	 pełnienia	
funkcji	kierowniczych	wywodzi	się	z	kręgów	
związanych	 z	 SLD.	 Liczba	 takich	 przypad-
ków	wskazuje,	że	pod	rządami	PO	mamy	do	
czynienia	 z	 rekomunizacją	 państwa.	 Prawo	
i	Sprawiedliwość	wszystko	to	bardzo	dokład-
nie	monitoruje	 i	będzie	 informowało	o	 tym	
opinię	publiczną.

Jest	 jeszcze	 jeden	 bardzo	 niebezpieczny	
wymiar	 działań	 obecnego	 obozu	 władzy.	

Odnosi	 się	 to	 do	 osłabiania	 państwa	 i	 jego	
funkcji.	Proponowane	przez	PO	rozwiązania	
zagrażają	 spójności	 państwa,	 jego	 bezpie-
czeństwu	 i	 realizacji	 konstytucyjnie	zagwa-
rantowanych	 praw	 obywateli.	 Sprawa	 ta	
wymaga	 dokładniejszego	 opisu	 i	 zdecydo-
wanego	sprzeciwu	wszystkich,	którym	dobro	
i	przyszłość	Polski	leży	na	sercu.

Proszę przybliżyć wyborcom, czym się zajmuje 
Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości? 

Nie	wdając	się	w	szczegóły	można	powie-
dzieć,	że	do	moich	obowiązków	należą	spra-
wy	 organizacyjne	 Prawa	 i	 Sprawiedliwości	
i	nadzór	nad	strukturami	partii.

Wiemy, że służby specjalne to specyficzna część 
aparatu państwa. Wiele spraw w tej sferze 
objętych jest tajemnicą. Co jednak może Pan 
powiedzieć wyborcom o działalności Komisji ds. 
Służb Specjalnych, której niedawno został Pan 
przewodniczącym?
Przede	wszystkim	dobrze	się	stało,	że	posło-

wie	 najważniejszej	 partii	 opozycyjnej,	 jaką	
jest	PiS	znów	mogą	brać	udział	w	pracach	tej	
ważnej	Komisji.	Pragnę	przypomnieć,	że	przez	
pierwsze	półrocze	rządów	PO	i	PSL	nie	mieli-
śmy	w	niej	swojego	przedstawiciela.	Stało	się	
tak	dlatego,	że	Platforma	Obywatelska	wbrew	
wszelkim	zasadom	i	obyczajom	demokratycz-
nym	 uzurpowała	 sobie	 prawo	 decydowania	
o	 tym,	 kto	 może,	 a	 kto	 nie	 powinien	 repre-
zentować	Klub	Parlamentarny	Prawa	 i	 Spra-
wiedliwości	w	Komisji.	Nie	mogliśmy	się	na	
to	zgodzić.	Po	upływie	kilku	miesięcy	została	
wynegocjowana	 zmiana	 parytetów,	 zgodnie	
z	 którą	 klub	 PO	 jest	 reprezentowany	 przez	
trzech	posłów,	PiS	przez	dwóch,	a	kluby	PSL	
i	 SLD	 mają	 po	 jednym	 przedstawicielu.	 Od	
dawna	istnieje	w	Polsce	dobry	obyczaj	parla-
mentarny,	 że	 przewodniczącym	 Komisji	 jest	
zawsze	poseł	z	klubu	opozycyjnego.	Ale	 i	 tę	
zasadę	Platforma	Obywatelska	chciała	złamać	
poprzez	wysunięcie	do	funkcji	przewodniczą-
cego	swojego	kandydata.	Wobec	zdecydowa-
nego	sprzeciwu	Prawa	 i	Sprawiedliwości	PO	
została	 zmuszona	 do	 wycofania	 się	 z	 tego	
planu	i	przyjęcia	naszych	warunków.	W	innym	
przypadku	Platforma	Obywatelska	stanęłaby	
przed	 realnym	 zagrożeniem	 sparaliżowania	
prac	 Komisji.	 Jak	 widać,	 zmiana	 stanowiska	
PO	nie	wynikała	z	dobrej	woli	 czy	szacunku	
dla	dobrych	obyczajów	parlamentarnych.

Komisja	 ds.	 Służb	 Specjalnych	 sprawuje	
parlamentarną	 kontrolę	 nad	 działalnością	
służb	 specjalnych.	 Jest	 to	 niezwykle	 ważna	
dziedzina	mająca	wpływ	na	bezpieczeństwo	
państwa.	Ze	swojej	natury	jest	to	także	sfera	
wyjątkowo	wrażliwa.	Służby	specjalne	speł-
niają	istotną	rolę	w	strukturach	państwa,	ale	
wymagają	też	właściwego	nadzoru	ze	wzglę-
du	na	 specyfikę	 ich	działania	 i	przejawianą	
tendencję	do	autonomizacji.	Trzeba	pilnować,	
aby	działały	one	ściśle	w	ramach	wyznaczo-
nych	prawem	i	nie	były	wykorzystywane,	co	
się	 wielokrotnie	 zdarzało	 i	 niestety	 zdarza,	
do	celów	politycznych.	

ROZMOWA Z POSŁEM
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 28 maja – udział w zgromadzeniu 

posłów i senatorów z okazji wystą-
pienia w Sejmie RP Prezydenta 
Francji Nicolasa Sarkozy

 30 maja – udział w posiedzeniu 
zespołu opiniodawczo-doradczego 
ds. edukacji w Choroszczy koło Bia-
łegostoku

 31 maja – udział w uroczystym 
przekazaniu do użytku boiska spor-
towego zbudowanego w Rajgrodzie 
dzięki wsparciu Posła w ramach 
programu „Blisko Boisko”

 31 maja – udział wraz z małżonką 
w 5. powiatowych spotkaniach 
zespołów ludowych pod nazwą 
„Chwalcie łąki umajone” w Przełom-
ce, gmina Przerośl

 31 maja – spotkanie z młodzieżą 
i nauczycielami uczestniczącymi 
w XVI Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
Sienkiewiczowskich zorganizowa-
nym przez Szkole Podstawową nr 1 
w Olecku

 1 czerwca – udział w uroczystym 
przekazaniu do użytku boiska 
sportowego 
zbudowanego 
w Kolnie 
dzięki wspar-
ciu Posła 
w ramach  
programu  
„Blisko  
Boisko”

Spór o Traktat 
z Lizbony
1 kwietnia 2008 roku, po bardzo burzliwej debacie politycznej, 
odbyło się w Sejmie głosowanie nad ustawą upoważniającą 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji Traktatu 
z Lizbony. Poseł Jarosław Zieliński swoją decyzję oparł na 
analizie treści Traktatu, stanowisku Klubu Parlamentarnego Prawa 
i Sprawiedliwości oraz na konsultacjach ze swoimi wyborcami. Na 
przesłane drogą sms-ową pytanie: „Jak mam głosować w sprawie 
Traktatu z Lizbony?” 80% respondentów odpowiedziało: „za”, 
10% radziło głosować „przeciw”, a 10% sugerowało uzależnienie 
decyzji od dodatkowej ustawy zabezpieczającej Traktat lub nie 
wyraziło jednoznacznego stanowiska uznając, że ich wiedza 
jest niewystarczająca i nie pozwala na wyrobienie właściwej 
oceny. Poseł Jarosław Zieliński, podobnie jak większość 
parlamentarzystów PiS, oddał głos za ratyfikacją Traktatu.

Pytanie do posła 
Jarosława Zielińskiego:

Gorąca dyskusja w sprawie Traktatu i spór 
pomiędzy PiS a PO nie dla wszystkich był 
wystarczająco jasny i zrozumiały. O co tak 
naprawdę chodziło?

Poseł Jarosław Zieliński: 
W	okresie	komunizmu	dla	znacznej	części	

Polaków	nawet	trudne	do	wyobrażenia	było	
to,	że	Polska	za	naszego	życia	stanie	się	takim	
krajem	jak	państwa	zachodnie	i	będzie	mogła	
przynależeć	 do	 Unii	 Europejskiej	 i	 Paktu	
Północnoatlantyckiego.	 Jeszcze	na	początku	
lat	 90-tych	 część	 polskich	 elit	 politycznych	
nie	 stawiała	 jasno	 tej	 sprawy.	 W	 dniach	 7-
8	 czerwca	 2003	 roku	 odbyło	 się	 w	 naszym	
kraju	ogólnonarodowe	referendum,	w	którym	
wzięło	udział	58,	85%	uprawnionych	do	gło-
sowania,	z	czego	77,45%	opowiedziało	się	za	
członkowstwem	Polski	w	Unii	Europejskiej.	

Traktat	z	Lizbony	jest	dokumentem,	w	któ-
rym	zostały	zapisane	uregulowania	z	 jednej	
strony	stanowiące	wyraz	kompromisu	wszyst-
kich	 27	 krajów	 Unii	 Europejskiej,	 z	 drugiej	

POLSKA W EUROPIE
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 2 czerwca – udział w uroczystym 

przekazaniu do użytku boiska spor-
towego zbudowanego w Sejnach 
dzięki wsparciu Posła w ramach 
programu „Blisko Boisko”

 2 czerwca – udział w rozdaniu świa-
dectw absolwentom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Zambrowie

 4 czerwca – udział w konferencji 
zorganizowanej przez Klub Parla-
mentarny Prawa i Sprawiedliwości 
w Sejmie pod honorowym patro-
natem Prezydenta RP prof. dr hab. 
Lecha Kaczyńskiego zatytułowanej 
„Dobre prawo dla kobiety i rodziny 
w Polsce i w Unii Europejskiej”

 8 czerwca – udział wraz z rodziną 
w festynie zorganizowanym z okazji 
11. rocznicy funkcjonowania Parafii 
pod wezwaniem Krzyża Świętego, 
Centrum Katolickiego i diecezjalne-
go Radia Nadzieja w Łomży

 19 czerwca – udział w spotkaniach 
w ramach kampanii wyborczej 
w wyborach uzupełniających do 
Senatu RP na Podkarpaciu (Prze-
myśl, Sanok)

 21 czerwca – udział w II Podlaskiej 
Spartakiadzie „Trzeźwość i Zdrowie” 
w Mońkach

 21 czerwca – udział wraz z żoną 
w otwarciu Muzeum Diecezji 
Sejneńskiej w Sejnach, otwarciu 
wystawy IPN poświęconej repre-
sjom komunistycznym okresu 
1944-1956 oraz uroczystej Mszy 
świętej w związku z pożegnaniem 
odchodzącego na emeryturę ks. 
Prałata Kazimierza Gackiego

 22 czerwca – udział w obchodach 
Dnia Strażaka w Mikaszówce, gmina 
Płaska

List posła Jarosława Zielińskiego do Seniorów

„Do starości trzeba podchodzić w sposób pozytywny, starając się wykorzystać wszystkie ofe-
rowane przez nią możliwości”

Jan Paweł II
Szanowni	Państwo,
Z	okazji	przypadającego	dziś	Międzynarodowego	Dnia	Seniora	pragnę	przekazać	Państwu	serdeczne	

życzenia.
Dzień	pamięci	o	osobach,	które	znajdują	się	pięknym	okresie	jesieni	swojego	życia	oznacza	oddawanie	

należnego	szacunku	wartościom	takim	jak	doświadczenie	życiowe	i	mądrość.	Są	to	wartości,	które	w	naj-
większym	stopniu	decydują	o	kondycji	społeczeństwa.	Tylko	naród,	który	się	nimi	kieruje,	naród	szanujący	
tradycję	może	znaleźć	się	na	drodze	rozwoju	i	postępu.	Stosunek	społeczeństwa	do	osób	starszych	jest	więc	
nie	tylko	wyznacznikiem	kondycji	moralnej	narodu,	ale	przede	wszystkim	przejawem	umiejętnej	oceny	tego,	
co	powinno	stanowić	podstawy	funkcjonowania	zbiorowości.	Jest	rzeczą	wartą	podkreślenia,	że	najlepsze	
nawet	wykształcenie	nigdy	nie	zastąpi	doświadczenia,	które	każdy	człowiek	gromadzi	podążając	ścieżką	
swojego	życia.	Bezcenny	dar,	który	przychodzi	z	wiekiem	stanowi	wielki	kapitał,	z	którego	powinni	korzystać	
przede	wszystkim	ludzie	młodzi.	Powinien	pozostawać	wskazówką	w	ich	postępowaniu,	podczas	podejmo-
wania	trudnych	czasem	wyborów,	przy	określaniu	postawy	wobec	innych	ludzi.

Należy	pamiętać,	że	obowiązkiem	społeczeństwa	w	stosunku	do	ludzi	starszych	jest	zapewnienie	im	należy-
tej	opieki	oraz	–	co	szczególnie	warte	podkreślenia	–	szans	dalszego	rozwoju.	Zgadzam	się	w	pełni	ze	słowami	
Jana	Pawła	II,	że	do	starości	należy	podchodzić	w	sposób	pozytywny.	Jest	to	czas	w	życiu	każdego	człowieka,	
który	oferując	większą	ilość	wolnego	czasu	pozwala	na	rozwój	własnych	zainteresowań	i	pasji.

Z	okazji	dzisiejszego	święta	pragnę	życzyć	wszystkim	Seniorom	–	naszym	rodzicom,	dziadkom	i	pra-
dziadkom	wszystkiego,	co	w	życiu	najlepsze.	Aby	czas	pozostał	dla	Nich	łaskawy,	a	dobry	Bóg	chronił	
przed	chorobami	i	nieszczęściem.	Niech	w	jesieni	życia,	spoglądając	wstecz	mogą	cieszyć	się	z	pięknych	
wspomnień	oraz	z	tego,	czego	dokonali.	Pragnąc	zapewnić	Państwa	o	swojej	głębokiej	życzliwości	prze-
syłam	serdeczne	pozdrowienia.	 14 listopada 2007 roku

gwarancje,	 jakie	udało	się	Polsce	wynegocjo-
wać.	Traktat	nie	jest	na	pewno	dokumentem	
idealnym,	 ale	 zapewnia	 naszemu	 państwu	
dosyć	silną	pozycję	wśród	krajów	członkow-
skich	Unii.	 Istotne	jest	to,	że	Polska	i	Wielka	
Brytania	w	tzw.	protokole	brytyjskim,	stano-
wiącym	integralną	część	Traktatu	z	Lizbony,	
zabezpieczyły	swoje	najistotniejsze	interesy.	
Polska	 uzyskała	 przywilej,	 by	 nie	 ratyfiko-
wać	 w	 całości	 tzw.	 Karty	 Praw	 Podstawo-
wych,	której	zapisy	mogłyby	godzić	w	naszą	
tożsamość	 kulturową,	 obyczajową	 i	 prawa	
własności.	Dlatego	też	po	dogłębnej	dyskusji	
większość	 posłów	 Klubu	 Parlamentarnego	
Prawa	 i	 Sprawiedliwość	 postanowiła	 opo-
wiedzieć	się	z	ratyfikacją	traktatu.	 Jednakże	
nie	 mogliśmy	 tego	 w	 obecnych	 warunkach	
politycznych	uczynić	w	sposób	bezwarunko-
wy.	Sam	traktat	nie	jest	dla	Polski	zły,	ale	rzą-
dzący	naszym	krajem	liberałowie	z	Platformy	
Obywatelskiej	od	początku	nie	ukrywali,	 że	
gotowi	są	odstąpić	od	niektórych	gwarancji	

uzyskanych	przez	Polskę.	Koalicja	PO-PSL	dała	
temu	wyraz	w	uchwale	Sejmu	z	grudnia	2007	
roku.	Nie	ufamy	tej	koalicji	 i	dlatego	posta-
nowiliśmy	poprzeć	Traktat,	 ale	pod	warun-
kiem,	że	nie	będzie	on	mógł	być	zmieniony	
bez	zgody	wszystkich	najwyższych	organów	
państwa:	Sejmu,	Senatu,	Rządu	i	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej.	

Niektórzy	domagali	się	referendum	w	spra-
wie	Traktatu	z	Lizbony.	Z	przeprowadzonych	
badań	 i	 analiz	 wynikało,	 że	 przytłaczająca	
większość	 Polaków	 poparłaby	 ratyfikację	
Traktatu,	co	byłoby	sukcesem	liberałów	i	nie	
dawałoby	żadnych	możliwości	ustanowienia	
gwarancji,	że	nie	będzie	on	przez	nich	zmie-
niony	na	niekorzyść	Polski.	

Sprawa	 ta	z	dzisiejszej	perspektywy	uzy-
skała	inny	wymiar.	Odrzucenie	Traktatu	przez	
Irlandię	 zmusza	 państwa	 Unii	 Europejskiej	
do	poszukiwania	nowych	rozwiązań.	Polska	
powinna	w	tych	działaniach	odegrać	aktyw-
ną	i	ważną	rolę.	

POLSKA W EUROPIE

Poseł Jarosław Zieliński tradycyjnie już w związku z ważnymi okolicznościa-
mi kieruje specjalne przesłania do poszczególnych środowisk, z którymi na co 
dzień współpracuje. Poniżej zamieszczamy fragmenty niektórych z nich.
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Wystąpienia sejmowe
 24 listopada 2007 roku – wystąpienie 

w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS 
w sprawie rządowego projektu ustawy 
budżetowej na 2008 rok.

 23 listopada 2007 roku – wystąpienie 
w dyskusji nad exposé Prezesa Rady 
Ministrów i wnioskiem o udzielenie 
wotum zaufania Radzie Ministrów.

 19 grudnia 2007 roku – wypowiedź 
w sprawie budowy obwodnicy Augusto-
wa w ciągu drogi ekspresowej S8.

 19 grudnia 2007 roku – pytanie dotyczą-
ce sensu powołania komisji „Przyjazne 
Państwo”.

 23 stycznia 2008 roku – wypowiedź 
podczas pierwszego czytania poselskie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw.

 23 stycznia 2008 roku – wypowiedź 
dotycząca zmniejszającego się ruchu 
granicznego z Białorusią oraz braku pro-
pozycji rządu dla polskich służb celnych 
w zakresie poprawy warunków ich pracy 
i podniesienia wynagrodzenia.

 6 lutego 2008 roku – pytanie doty-

czące zapewnienia przez rząd bezpie-
czeństwa zdrowotnego obywateli na 
przykładzie trudnej sytuacji Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Suwałkach.

 28 lutego 2008 roku – wypowiedź doty-
cząca opóźnień przy budowie obwodnicy 
Augustowa.

 12 marca 2008 roku – wystąpienie 
w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS 
dotyczące poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony 
Rządu,

 18 marca 2008 roku – wypowiedź 
w sprawie niesprawiedliwego podziału 
podwyżek dla policjantów.

 27 marca 2008 roku – wystąpienie 
w imieniu Klubu Parlamentarnego 
PiS podczas sprawozdania Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych 
o senackim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw.

 10 kwietnia 2008 roku – wystąpienie 
dotyczące kierunków polityki edukacyj-
nej państwa.

 11 czerwca 2008 roku – pytanie podczas 
sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw doty-
czące m. in. podyżek dla nauczycieli.

 26 czerwca 2008 roku – wystąpienie 
w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS 
podczas pierwszego czytania poselskie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy 
o służbie cywilnej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw. 

 27 czerwca 2008 roku – wystąpienie 
dotyczące rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw. 

 27 czerwca 2008 roku – wystąpienie 
podczas sprawozdania Komisji Obrony 
Narodowej o rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 
Wojskowego oraz ustawę o służbie funk-
cjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz Służby Wywiadu Wojskowego 
(„nocny powrót WSI”).

Podwyżki dla policjantów
Wszyscy	słyszeliśmy	o	protestach	policjan-

tów	 w	 związku	 z	 nieracjonalnym	 i	 niespra-
wiedliwym	podziałem	środków	na	podwyżki	
dla	tej	grupy	zawodowej.	Na	10.	posiedzeniu	
Sejmu	w	dniu	18	marca	2008	 roku	nawiązu-
jąc	do	tej	sprawy	zadałem	pytanie	ministrowi	
spraw	wewnętrznych	i	administracji,	dlaczego		
¾	 policjantów	 zaszeregowanych	 w	 niższych	
grupach	otrzymało	podwyżki	poniżej	średniej	
522	zł.	na	etat.	W	ubiegłym	roku,	gdy	wprowa-
dzaliśmy	pierwszy	etap	podwyżek	w	ramach	
ustawy	 modernizacyjnej,	 były	 one	 mniejsze,	
lecz	 nie	 budziły	 kontrowersji	 ani	 protestów.	
Zapytałem,	 	 jakim	grupom	policjantów	przy-
dzielono	pozostałą	kwotę,	która	musiała	być	
w	przeliczeniu	na	etat	dużo	wyższa	niż	średnia	
i	kto	te	środki	otrzymał.	 Jaki	był	podział	tych	
podwyżek	dla	policjantów	w	poszczególnych	
grupach	 zaszeregowania,	 w	 szczególności	

w	grupach	od	drugiej	do	piątej.	Jakie	podwyżki	
otrzymała	kadra	kierownicza	Policji	w	Komen-
dzie	 Głównej,	 komendach	 wojewódzkich,	
komendach	miejskich	 i	powiatowych,	a	 jakie	
pozostali	policjanci?.

Na	 tym	samym	posiedzeniu	 Sejmu	konty-
nuując	dyskusję	w	przedmiocie	podwyżek	dla	
policjantów	starałem	się	dowiedzieć,	skąd	rząd	
weźmie	dodatkowe	pieniądze	na	ten	cel.	Rząd	
skrzętnie	ukrywał,	z	jakich	źródeł	te	pieniądze	
mają	 pochodzić.	 Ustawa	 z	 dnia	 12	 stycznia	
2007	roku	o	ustanowieniu	„Programu	Moder-
nizacji	 Policji,	 Straży	 Granicznej,	 Państwo-
wej	 Straży	 Pożarnej	 i	 Biura	 Ochrony	 Rządu	
w	latach	2007-2009”,	uchwalona	z	inicjatywy	
Rządu	Prawa	 i	 Sprawiedliwości	oraz	ustawa	
budżetowa	na	2008	rok	zagwarantowały	środ-
ki	finansowe	na	podwyżki	wynagrodzeń	funk-
cjonariuszy	policji	w	2008	roku	w	wysokości	
522	zł	na	etat.	Donald	Tusk	w	swoim	exposé	

WYSTĄPIENIA SEJMOWE

nawet	nie	wspomniał	o	istnieniu	tego	progra-
mu.	Donald	Tusk,	jak	to	ma	w	zwyczaju,	chciał	
stworzyć	wrażenie,	że	funkcjonariusze	Policji	
i	 innych	 formacji	 mundurowych	 otrzymane	
w	końcu	podwyżki	wynagrodzeń	zawdzięczać	
mają	 nowemu	 rządowi.	 To	 granie	 na	 zwło-
kę	 i	brak	 informacji	na	 ten	 temat	wywołało	
protesty	policjantów.	Wydawałoby	się,	że	nie	
jest	szczególną	sztuką	przekazanie	pieniędzy,	
które	są	przygotowane	i	zapisane	w	budżecie,	
wystarczy	 je	tylko	dobrze	podzielić.	W	przy-
padku	policjantów	okazuje	się,	że	dla	obecne-
go	rządu	jest	to	zadanie	przekraczające	 jego	
umiejętności.

Obwodnica Augustowa

Zdając	 sobie	 sprawę,	 że	 moje	 działania	
w	 sprawie	 budowy	 obwodnicy	 Augustowa	
nie	 mogą	 ograniczać	 się	 jedynie	 do	 prowa-
dzenia	 korespondencji	 z	 przedstawicielami	

O czym mówiłem? – niektóre wystąpienia sejmowe w skrócie
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List posła Jarosława Zielińskiego do strażaków

Z	okazji	Święta	Strażaka	pragnę	przekazać	wszystkim	Strażakom	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	
Druhnom	i	Druhom	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	serdeczne	pozdrowienia	i	podziękowanie	za	ofiarną	
służbę	ludziom	i	naszej	Ojczyźnie	Rzeczypospolitej	Polskiej.

Wyrażam	głębokie	uznanie	za	Wasze	ciągłe	czuwanie	i	stałą	gotowość	niesienia	pomocy	drugiemu	
człowiekowi	oraz	wykazywane	w	akcjach	ratowniczych	poświęcenie	i	męstwo.

Nie	wyobrażamy	sobie	dzisiaj	 systemu	bezpieczeństwa	publicznego	bez	działalności	państwowej	
i	ochotniczej	straży	pożarnej,	które	uczestniczą	nie	tylko	w	gaszeniu	groźnego	żywiołu	ognia,	ale	także	
w	akcjach	ratowniczych	związanych	z	wieloma	innymi	tragicznymi	zdarzeniami:	wypadkami	drogowy-
mi,	katastrofami	kolejowymi	i	budowlanymi,	powodziami,	huraganami	czy	wypadkami	lotniczymi.

Praca	strażaków	ze	swojej	natury	nie	należy	do	bezpiecznych,	a	obsługa	coraz	bardziej	nowoczesnego	
sprzętu,	umiejętność	udzielania	pierwszej	pomocy	i	sprawnego	przeprowadzania	akcji	ratowniczo	–	gaśni-
czych	wymaga	głębokiej	specjalistycznej	wiedzy,	dobrej	kondycji	fizycznej	i	ciągłego	doskonalenia	zawodo-
wego.

Praca	strażaka	to	niesienie	pomocy	innym	ludziom	nawet	w	najtrudniejszych	sytuacjach,	niejedno-
krotnie	z	narażeniem	własnego	zdrowia	i	życia.	Dlatego	zasługuje	na	najwyższy	szacunek	społeczny	
i	takim	powszechnym	szacunkiem	–	na	co	wskazują	wszystkie	badania	–	się	cieszy.	Służba	w	Państwo-
wej	Straży	Pożarnej	i	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	to	zawód	lub	dobrowolna	działalność	społeczna,	ale	
to	przede	wszystkim	wielki	zaszczyt	i	honor.

Niech	Wasz	patron	Św.	Florian,	który	zasłynął	cnotą	męstwa	oraz	odwagą	głoszenia	i	obrony	prawdy	
ma	Was	zawsze	w	swojej	opiece,	byście	w	poczuciu	satysfakcji	z	dobrze	wypełnionych	obowiązków,	
otoczeni	 ludzką	wdzięcznością	wracali	cali	 i	zdrowi	z	każdej,	nawet	najbardziej	niebezpiecznej	akcji	
ratowniczo	–	gaśniczej	do	swoich	najbliższych,	do	swoich	rodzin	i	domów.	 4 maja 2008 roku

rządu	PO	(cóż,	nie	da	się	ukryć,	że	udzielane	
mi	odpowiedzi	są	raczej	„mętne”	i	nie	wno-
szą	 nic	 nowego	 do	 sprawy)	 postanowiłem	
przestawić	problem	Wysokiej	Izbie.	Uznałem,	
że	opinia	publiczna	i	wszyscy	posłowie	mają	
prawo	wiedzieć,	czy	obecna	ekipa	ma	jakikol-
wiek	 pomysł	 na	 rozwiązanie	 tego	 palącego	
problemu.	 Jestem	zaniepokojony	 faktem,	że	
w	 omawianej	 sprawie	 Platforma	 Obywatel-
ska	 nie	 zajęła	 klarownego	 stanowiska.	 Tak	
było	w	maju	2007	roku	podczas	referendum	
w	 sprawie	 budowy	 obwodnicy	 Augustowa.	
Podczas	sejmowej	debaty	nad	exposé	Donald	

Tusk	 na	 moje	 pytanie	 o	 stosunek	 nowego	
rządu	do	 tego	problemu	nie	udzielił	 żadnej	
odpowiedzi.	 Widocznie	 uznał,	 że	 Sejm	 nie	
jest	 miejscem	 wystarczająco	 atrakcyjnym	
medialnie	 i	 głos	 w	 sprawie	 zabrał	 dopiero	
podczas	 pobytu	 w	 Brukseli.	 Twierdził,	 że	
będzie	poszukiwał	takiego	rozwiązania,	które	
satysfakcjonowałoby	również	–	podkreślam:	
również	 –	 mieszkańców	 Augustowa	 (!!!).	
Również	mieszkańców	Augustowa,	to	znaczy	
najpierw	i	przede	wszystkim	kogo?

Wypowiedział	się	natomiast	minister	śro-
dowiska.	 Problem	 w	 tym,	 że	 prezentowane	
przez	niego	stanowisko	w	żadnym	calu	nie	
jest	 zbieżne	 z	 oczekiwaniami	 mieszkańców	
Augustowa.	 Z	 jego	 słów	 wynikało,	 że	 prze-
bieg	 obwodnicy	może	 zostać	 zmieniony,	 co	
musiałoby	oznaczać	odłożenie	budowy	w	cza-

sie	z	nieznanymi	skutkami	co	do	przyszłości.	
Powyższe	 fakty	 przypomniałem	 podczas	

mojego	wystąpienia	w	Sejmie	wygłoszonego	
19	lutego	2008	roku.	

Dążąc	do	wyjaśnienia	niejednoznacznego	
stanowiska	 PO	 poprosiłem	 ministra	 infra-
struktury	o	udzielenie	odpowiedzi	na	nastę-
pujące	pytania:	„Jakie	jest	stanowisko	rządu	
w	sprawie	sporu	o	przebieg	budowanej	 już	
obwodnicy	 Augustowa?	 Jakie	 stanowisko	
zajmie	rząd	w	tej	sprawie	w	procesie	przed	
Europejskim	 Trybunałem	 Sprawiedliwości?	
Czy	 będzie	 podejmował	 wysiłki,	 aby	 skar-
ga	Komisji	 Europejskiej	 została	odrzucona,	
czy	też	miękką	 i	spolegliwą	postawą	będzie	
zachęcał	 Trybunał	 do	 wydania	 wyroku	 dla	
Polski	 niekorzystnego?	 Czy	 obecny	 rząd	
z	 taką	 samą	determinacją	 jak	 rząd	premie-
ra	 Jarosława	Kaczyńskiego	będzie	dążył	do	
szybkiej	 budowy	 obwodnicy	 Augustowa,	
co	oznacza	realizację	tej	 inwestycji	zgodnie	
z	 jej	 zatwierdzoną	 lokalizacją?	 I	 ostatnie	
pytanie:	 Kiedy	 rząd	 będzie	 miał	 odwagę	
ogłosić	 swoje	 jednoznaczne,	 klarowne	 sta-
nowisko	w	tej	sprawie	mieszkańcom	Augu-
stowa?”

W	 odpowiedzi	 na	 moje	 pytanie	 o	 stano-
wisko,	 jakie	 zajmie	 nowy	 rząd	 przed	 Euro-
pejskim	 Trybunałem	 Sprawiedliwości,	 usły-

szałem,	 że	 zostanie	 zorganizowany	 jakiś	
„okrągły	stół”,	że	odbędzie	się	jakaś	dyskusja	
wokół	tej	sprawy,	która	ma	przynieść	rozwią-
zanie	kompromisowe.

Do	sprawy	wróciłem	w	wystąpieniu	wygło-
szonym	28	 lutego	2008	 roku.	Powiedziałem	
w	nim	m.in.:	„Nie	wiemy,	jakie	są	efekty	tego	
„okrągłego	stołu”,	tych	spotkań.	Dotychczas	
opinia	publiczna	nie	została	o	 tym	poinfor-
mowana,	 a	 prace	 przy	 budowie	 obwodnicy	
zostały	wstrzymane”.

Sytuacja	robi	się	coraz	bardziej	dramatyczna.	
Wstrzymano	prace	także	na	odcinkach	niekon-
trowersyjnych,	 które	 nie	 były	 przedmiotem	
sporu.	W	tej	sytuacji	po	raz	kolejny	zwróciłem	
się	o	odpowiedź	na	pytania:	 „Jakie	są	koszty	
tej	decyzji,	kto	ją	podjął	i	dlaczego?	(…).	Jakie	
środki	zostały	już	zaangażowane	w	budowę	tej	
obwodnicy?	I	wreszcie	zwróciłem	się	o	udziele-
nie	odpowiedzi	i	mnie,	i	innym	posłom,	a	także	
opinii	publicznej,	zwłaszcza	mieszkańcom	tego	
niezwykle	ważnego	na	polskiej	mapie	uzdro-
wiskowego	 miasta	 Augustowa,	 jaki	 w	 ogóle	
pomysł	ma	rząd	na	rozwiązanie	 tego	proble-
mu.	Bo	tzw.	okrągły	stół	jest	pewną	przykryw-
ką	dla	przygotowywanych	 decyzji	 o	 zmianie	
przebiegu	tej	obwodnicy.	Będzie	to	oznaczało	
tak	duże	przesunięcie	w	czasie,	że	trudno	się	
z	tym	pogodzić.”	

WYSTĄPIENIA SEJMOWE

Obchody Dnia Strażaka w Mikaszówce,  
Gmina Płaska, 22 czerwca 2008
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List posła Jarosława Zielińskiego do kolejarzy

Z	okazji	Święta	Kolejarza	składam	wszystkim	Pracownikom	Polskich	Kolei	Państwowych	i	instytucji	
współpracujących	serdeczne	życzenia	sukcesów	w	pracy	zawodowej	oraz	satysfakcji	z	dobrze	wypełnia-
nych	codziennych	obowiązków.	

Wszyscy	zdajemy	sobie	sprawę,	że	od	nowoczesnej	infrastruktury	komunikacyjnej	i	sprawności	usług	
transportowych	zależy	rozwój	gospodarczy	i	społeczny	naszego	Kraju.	Po	okresie,	w	którym	kolej	nie	
była	należycie	doceniana,	jej	rola	zaczyna	być	odkrywana	na	nowo.	Zgodnie	z	opiniami	ekspertów	oraz	
powszechnym	doświadczeniem	transport	kolejowy	osób	i	towarów	jest	tańszą,	wygodniejszą,	bezpiecz-
niejszą	i	bardziej	ekologiczną	alternatywą	dla	komunikacji	kołowej.	Dlatego	też	powinna	znaleźć	ona	
należne	miejsce	w	polityce	Państwa	i	podziale	środków	budżetowych	i	funduszy	europejskich.	Rząd	Pre-
miera	Jarosława	Kaczyńskiego	rozwój	kolejnictwa	uczynił	jednym	z	priorytetów	strategii	rozwoju	Kraju	
i	podjął	niezbędne	decyzje	do	jego	modernizacji.	

Usługi	kolejowe	są	zdeterminowane	prawami	rynku,	ale	nie	można	zapominać	o	tym,	iż	w	swojej	
istocie	należą	one	do	sfery	działań	o	charakterze	użyteczności	publicznej.	

Raz	jeszcze	pragnę	życzyć	wszystkim	pracownikom	Polskich	Kolei	Państwowych	powodzenia	w	reali-
zacji	 tej	ważnej	 i	odpowiedzialnej	misji	wobec	pasażerów	i	 innych	użytkowników	kolei.	Życzę	także	
dobrego	zdrowia	i	wszelkiej	pomyślności	w	życiu	osobistym,	rodzinnym	i	społecznym.

 21 listopada 2007 roku

Służba cywilna, czyli 
zawłaszczanie przez PO 
administracji państwowej

Podczas	 18	 posiedzenia	 Sejmu	 odbyło	 się	
pierwsze	czytanie	poselskiego	projektu	usta-
wy	o	zmianie	ustawy	o	służbie	cywilnej	oraz	
o	zmianie	niektórych	 innych	ustaw	(druki	nr	
125	 i	125-A).	 Jak	to	w	zwyczaju	ma	rządząca	
koalicja,	ważne	dla	Polski	sprawy	dyskutowane	
są	pod	osłoną	nocy	tak,	aby	jak	najmniej	prze-
dostało	się	do	opinii	publicznej.	Marszałek	Bro-
nisław	Komorowski	 celowo	ustala	 taką	porę,	
poza	 telewizyjną	 transmisją	 z	 obrad	 Sejmu,	
aby	 dyskusjom	 nie	 mogli	 się	 przysłuchiwać	
obywatele.	Sejm	najpierw	nie	ma	co	robić,	bo	
nie	ma	projektów	ustaw,	a	później	nagle	ważne	
ustawy	są	omawiane	nocą.

Moje	wystąpienie	miało	na	celu	ujawnienie,	
komu	 i	 czemu	 w	 rzeczywistości	mają	 służyć	
zmiany	w	ustawie	o	służbie	cywilnej.	PO	używa	
obłudnego	argumentu	dotyczącego	odpolitycz-
nienia	służby	cywilnej.	

Co	tak	naprawdę	proponuje	projekt	rządo-
wy,	popierany	przez	wszystkie,	poza	Prawem	
i	 Sprawiedliwością,	 kluby	 parlamentarne?	
Po	 pierwsze	 przywraca	 się	 instytucję	 szefa	
służby	cywilnej	powoływanego	przez	Prezesa	
Rady	Ministrów.	Prezes	Rady	Ministrów	nie	

jest	przecież	urzędnikiem	apolitycznym.	Pre-
zes	Rady	Ministrów	będzie	więc	powoływał	
szefa	służby	cywilnej	bez	żadnych	uwarun-
kowań	i	ograniczeń.	Ta	decyzja	będzie	miała	
więc	wymiar	polityczny,	to	jest	zupełnie	oczy-
wiste.	Po	drugie	proponuje	się	ustanowienie	
kontrolowanej	także	przez	premiera	–	będzie	
on	powoływał	8	na	15	członków	–	Rady	Służ-
by	 Cywilnej.	 Można	 sobie	 wyobrazić,	 czyje	
intencje	 będzie	 odzwierciedlała	 taka	 rada.	
Politycznie	powoływani	dyrektorzy	generalni	
urzędów,	którzy	uzyskają	większe	niż	dotąd	
uprawnienia,	 będą	 podlegać	 bezpośrednio	
politycznym	 przecież	 ministrom	 i	 innym	
kierownikom	 urzędów.	 Wyższe	 stanowi-
ska	w	służbie	cywilnej	mają	być	obsadzane	
przede	wszystkim	w	drodze	tzw.	otwartego	
i	konkurencyjnego	naboru.	Nawet	wniosko-
dawcy	 nie	 używają	 terminu	 „konkurs”,	 bo	
oczywiście	nie	będzie	tak	naprawdę	żadnych	
konkursów.	„Otwarty	i	konkurencyjny	nabór”	
ma	być	przeprowadzany	przez	zespoły	powo-
ływane	przez	ministrów,	kierowników	urzę-
dów	 centralnych,	 wojewodów,	 dyrektorów	
generalnych	 i	 inne	 organy.	 Co	 to	 oznacza?	
Jest	 to	oczywiście	dalekie	od	apolityczności.	
W	 wyniku	 naboru	 zespoły	 mają	 wyłaniać	
nie	 więcej	 niż	 trzech	 najlepszych	 kandyda-

tów	 i	przedstawiać	osobom	powołującym	te	
zespoły,	aby	podjęły	decyzję.	Nazywając	rzecz	
po	imieniu,	jest	to	po	prostu	przykrywka	dla	
działań,	które	ze	 swojej	natury	będą	mocno	
upolitycznione.

Projekt	 ustawy	 znosi	 państwowy	 zasób	
kadrowy.	Politycy	PO-PSL-SLD	bardzo	zniena-
widzili	 idee	państwowego	zasobu	kadrowe-
go.	Nie	wiadomo	dlaczego	tak	bardzo	on	im	
przeszkadza.	 Obecnie	 z	 zasobu	 kadrowego	
powoływane	są	osoby	na	wyższe	stanowiska	
państwowe.	Jedną	z	dróg	umożliwiającą	dzi-
siaj	wejście	do	państwowego	zasobu	kadro-
wego	jest	złożenie	z	wynikiem	pozytywnym	
egzaminu	 przeprowadzonego	 przez	 Krajo-
wą	 Szkołę	 Administracji	 Publicznej,	 bardzo	
zacną	 instytucję,	której	dorobku	chyba	nikt	
nie	może	kwestionować.	Jest	to	szkoła	rządo-
wa	 i	należy	 się	 jej	uznanie.	 Inną	drogą	 jest	
wygranie	konkursu	ogłoszonego	przez	preze-
sa	Rady	Ministrów,	który	przeprowadza	rów-
nież	Krajowa	Szkoła	Administracji	Publicznej,	
a	nie	ministrowie.

Platformie	chodzi	przede	wszystkim	o	obsa-
dzenie	stanowisk	w	administracji	swoimi	ludź-
mi	i	zniesienie	wszelkich	przeszkód,	które	stoją	
na	drodze	do	realizacji	tego	celu.

Zwróciłem	się	do	rządu	PO-PSL	oraz	posłów	
koalicji	 rządzącej	o	obniżenie	poziomu	obłudy	
i	hipokryzji,	bo	inaczej	tego	nie	da	się	nazwać.	
Powiedziałem,	że	warto	byłoby	rozważyć	zmianę	
nazwy	tej	ustawy	na	ustawę	o	hipokryzji	rządu	
i	Platformy	Obywatelskiej	w	administracji	pań-
stwowej.	

Wystąpienia sejmowe
WYSTĄPIENIA SEJMOWE
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Spotkania z młodzieżą 14	maja	br.	miałem	przyjemność	spotkać	się	
z	 goszczącymi	 w	 Sejmie	 i	 Senacie	 suwalskimi	
uczniami	 Gimnazjum	 nr	 3	 Zespołu	 Szkół	 nr	 2	
(klasy	Ib	i	IIIb)	oraz	Zespołu	Szkół	nr	5	Tchnikum	
nr	3	(klasa	IITi,	ITBa)	oraz	uczniów	z	klasy	IITe.	
Dla	większości	z	nich	była	to	pierwsza	wizyta	
w	naszym	parlamencie	i	okazja	do	zapoznania	
się	z	sejmowymi	korytarzami	oraz	przybliżeniem	
sposobu	i	charakteru	pracy	parlamentarzystów.	
W	programie	wycieczki	do	Warszawy	było	rów-
nież	zwiedzanie	Muzeum	Powstania	Warszaw-
skiego,	które	–	jak	zgodnie	wszyscy	podkreślali	
–	zrobiło	na	nich	wielkie	wrażenie.	Wycieczka	
zorganizowana	była	m.in.	przez	Panią	Wicedy-
rektor	Annę	Musiałowicz,	jak	również	opiekunów	
klas	Panią	Renatę	Kaczmarek,	Panią	Bożenę	Pie-
trewicz-Dąbrowską,	Pana	Macieja	Węsierskiego,	
Panią	 Jolantę	Kosmowską,	Panią	Marlenę	Giza,	
Panią	Hannę	Imielską	i	Panią	Anetę	Stojanowską-
Chościłowicz.	Dziękuję	Im	za	inicjatywę.	

POSEŁ Z MŁODZIEŻĄ

DEKLARACJA MŁODZIEŻY
My, młodzi, należący do pokolenia Jana Pawła II, świadomi 

wielkiej wartości, szansy i nadziei, jaką stanowi młodość, prag-
niemy czynić świat lepszym, budować cywilizację przyszłości 
w oparciu o aksjologiczne podstawy naszej kultury i tradycji. 
Będziemy dążyć do tego, by niespotykany dotychczas postęp 
technologiczny coraz lepiej służył człowiekowi i jego humani-
stycznym potrzebom.

Deklarujemy swój udział i aktywność w dziele kształtowania 
rzeczywistości lepszego jutra. Nie chcemy być bierni. Poświę-
cenie, ofiarność, walkę i zaangażowanie w sprawy Ojczyzny 
poprzedzających nas pokoleń traktujemy jako przekazane nam 
zobowiązanie do dalszej troski o wspólne dobro, dobro Pol-
ski i Polaków w partnerskiej i pokojowej współpracy z innymi 
narodami Europy i świata. Nie zgubimy własnej tożsamości i nie 
wyprzemy się naszych korzeni w zglobalizowanym współczesnym 
świecie, w którym uczestniczyć będziemy świadomie i rozsądnie.

Do podjęcia wyzwań XXI wieku musimy być dobrze przygo-
towani. Dlatego oczekujemy od państwa, od władzy publicznej 
stworzenia właściwych warunków dla rozwoju i życia młodych 
ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej kolejności doma-
gamy się dobrej edukacji, powszechnie dostępnej dla wszystkich 
chcących zdobywać wiedzę w publicznych szkołach i uczelniach, 
z uwzględnieniem nie tylko wiedzy specjalistycznej, lecz także 
odpowiedniego wykształcenia humanistycznego, które pozwala 
lepiej zrozumieć świat, naszą przeszłość i samego siebie. Uzna-
jemy to za podstawowy obowiązek wobec nas, młodych, abyśmy 
mogli potem jak najlepiej wypełniać swoją pokoleniową powin-
ność wobec państwa i społeczeństwa.

Będziemy przejmować odpowiedzialność za własne życie 
i sprawy publiczne z pełną świadomością swoich praw i zobowią-
zań, aby żyć godnie i twórczo, na miarę czasów i zadań.

10 maja br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się zorganizowa-
na przez posła Jarosława Zielińskiego jako Sekretarza Generalnego PiS 
oraz Księdza Ryszarda Halwę, Redaktora Naczelnego pisma „Moja Rodzina” 
konferencja uzdolnionej młodzieży poświęcona współczesnym problemom 
młodego pokolenia, która zakończyła się przyjęciem deklaracji.
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Mimo iż w VI kadencji Sejmu naród jako suweren przydzielił posłom Prawa i Sprawiedliwości rolę 
opozycji, nie zaprzestaliśmy aktywności politycznej. Wszelkie działania, które podejmujemy zmierza-
ją do poszukiwania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie państwa we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego. Jednym z elementów naszej aktywności są konferencje programowe, które mają na 
celu zdefiniowanie problemów i wspólne poszukiwanie sposobów ich rozwiązania. Naszym założeniem 
jest, aby w tych dyskusjach uczestniczyła jak największa liczba osób znających daną problematykę 
i zaangażowanych w sprawy publiczne. Pragnę wyrazić swoje zadowolenie z faktu, że znaczącą grupę 
w tych spotkaniach stanowią osoby z naszego regionu, które wnoszą duży wkład w poszukianie rozwią-
zań programowych. Jestem zaangażowany w organizację tych konferencji, a udział w nich zaproszonych 
przeze mnie osób, jako reprezentantów naszego województwa, daje pewność, że nasz region nie będzie 
marginalizowany przy podejmowaniu kluczowych rozstrzygnięć i pozwoli mieszkańcom województwa 
podlaskiego odgrywać w tych działaniach należną i znaczącą rolę. Poniżej przedstawiam wykaz konfe-
rencji, w których uczestniczyłem wraz z przedstawicielami województwa podlaskiego. 

 23	 lutego	 –	 konferencja	 Prawa	 i	 Spra-
wiedliwości	 w	 Warszawie	 poświęcona	
ocenie	100	dni	rządów	Donalda	Tuska

 1	 marca	 –	 konferencja	 Prawa	 i	 Spra-
wiedliwości	w	Warszawie,	zatytułowana	
„Inteligencja	 a	 polskie	 życie	 publiczne	
po	 wyborach	 2007	 roku”.	 W	 konferen-
cji	 tej	udział	wzięli	m.	 in.	prof.	Ryszard	
Terlecki,	 publicysta	 Jacek	 Madziarski,	
socjolog	prof.	Tomasz	Żukowski,	historyk	
prof.	Wojciech	Roszkowski,	socjolog	prof.	
Barbara	Fedyszak-Radziejowska.	Jarosław	
Kaczyński	 zadeklarował,	 że	 „zaplecze"	
intelektualne	będzie	rozbudowywane	(za	
półtora	roku	ma	odbyć	się	wielki	kongres	
inteligencji).

 3	kwietnia	–	konferencja	Prawa	 i	 Spra-
wiedliwości	 w	 Sejmie	 zatytułowana	
„Rola	spółdzielczości	w	budowie	solidar-
nego	państwa”

 14	maja	–	konferencja	poświęcona	pakie-
towi	 ustaw	 PiS	 reformujących	 służbę	
zdrowia.	Otwarcia	spotkania	w	Centralnej	
Bibliotece	Rolniczej	w	Warszawie	dokonał	
Prezes	Prawa	i	Sprawiedliwości	Jarosław	

Konferencje programowe

Kaczyński,	a	oceny	poselskich	projektów	
ustaw	 zgłoszonych	 przez	 Klub	 Parla-
mentarny	Platformy	Obywatelskiej	oraz	

prezentacji	 projektów	 ustaw	 przygoto-
wanych	przez	Klub	Parlamentarny	Prawo	
i	 Sprawiedliwość	 dokonali	 parlamenta-
rzyści	PiS,	członkowie	Sejmowej	Komisji	
Zdrowia	 i	 Sejmowej	 Komisji	 Finansów	
Publicznych	–	Zbigniew	Religa,	Bolesław	
Piecha,	Aleksandra	Natalli-Świat,	Andrzej	

KONFERENCJE PiS

Sośnierz,	 Jolanta	 Szczypińska,	 Tomasz	
Latos	i	Czesław	Hoc.

 27	maja	–	zorganizowana	przez	Klub	Parla-
mentarny	PiS	w	Sejmie	konferencja	„Samo-
rząd	terytorialny	–	w	służbie	Ojczyźnie”.	
Data	 konferencji	 nie	 była	 przypadkowa,	
ponieważ	 dokładnie	 18	 lat	 temu	 odbyły	
się	 w	 Polsce	 pierwsze	 wolne	 wybory	 do	
rad	miast	i	gmin.	Na	zaproszenie	Prezesa	
Prawa	i	Sprawiedliwości	Jarosława	Kaczyń-
skiego	oraz	Przewodniczącego	Klubu	Par-
lamentarnego	 Prawo	 i	 Sprawiedliwość	
Przemysława	Gosiewskiego	w	konferencji	
udział	wzięli	m.in.	Prezydent	Rzeczypospo-
litej	Polskiej	Lech	Kaczyński,	parlamenta-
rzyści	 i	europarlamentarzyści	oraz	przed-
stawiciele	samorządu	terytorialnego,	czyli	
starostowie	powiatów,	prezydenci	i	burmi-
strzowie	miast,	wójtowie,	radni.	Konferen-
cję	podsumował	 Sekretarz	 Generalny	 PiS	
poseł	Jarosław	Zieliński.

 4	czerwca	–	zorganizowana	przez	KP	PiS	
w	 Sejmie	 pod	 honorowym	 patronatem	
Prezydenta	RP	prof.	dr	hab.	Lecha	Kaczyń-
skiego	konferencja	zatytułowana	„Dobre	
prawo	 dla	 kobiety	 i	 rodziny	 w	 Polsce	
i	w	Unii	Europejskiej”

 2	lipca	–	udział	w	VI	Ogólnopolskiej	Konfe-
rencji	Samorządowej	„Jak	dokończyć	refor-
mę	samorządową”,	Warszawa.	
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Ważniejsze wystąpienia  
medialne w mediach centralnych, 
regionalnych i lokalnych:

 20 listopada 2007 – udział w konferencji prasowej w Augu-
stowie poświęconej nieporozumieniom wokół funkcji burmi-
strza Augustowa oraz kwestii budowy obwodnicy

 14 stycznia – udział w programie Doroty Sawickiej „Gry politycz-
ne” w Radiu Białystok

 14 stycznia – udział w programie „Gość Dnia” w Telewizji Białystok
 15 stycznia – udział w audycji „Gość Dnia” w Radiu 5
 17 stycznia – wystąpienie w Diecezjalnym Radiu Nadzieja w Łomży
 17 stycznia – udział w programie telewizyjnym „U Elizy” 

w Superstacji
 4 lutego – konferencja prasowa w Augustowie poświęcona 

prezentacji kandydata PiS Dariusza Szkiłądzia na burmistrza 
Augustowa i jego programu

 5 lutego – wspólna konferencja prasowa w Sejmie z posłem, 
byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro poświęco-
na tzw. raportowi Julii Pitery na temat działalności CBA

 7 lutego – wspólna konferencja prasowa w Sejmie z posłanką, 
wiceprezesem PiS Aleksandrą Natalli-Świat dotycząca strajku 
celników i braku skutecznych działań rządu Donalda Tuska wobec 
sytuacji kryzysowej na wschodnich przejściach granicznych Polski

 11 lutego – udział w audycji „Gość Dnia” w Radiu 5 dotyczącej 
sytuacji w służbie zdrowia, utajnionego posiedzenia Sejmu oraz 
skreśleniu przez rząd PO–PSL podlaskich inwestycji z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 11 lutego – nagranie dla TV Suwałki poświęcone ww. tematom
 12 lutego – wspólna konferencja prasowa w Suwałkach z byłą 

kurator oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń na temat projektów 
inwestycyjnych z województwa podlaskiego wykreślonych z listy 
Indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko i problemów oświatowych (zapowiedzi rządu odnośnie 
likwidacji kuratoriów oświaty, likwidacja małych szkół) 

 25 stycznia – nagranie dla Radia 5 oraz Radia Nadzieja poświę-
cone ocenie 100 dni rządów Donalda Tuska

 25 lutego – udział w audycji Moniki Olejnik „Gość Radia Zet” 
dotyczącej oceny 100 dni rządów Donalda Tuska

 25 lutego – udział w konferencji prasowej Prawa i Sprawied-
liwości w Białymstoku dotyczącej oceny 100 dni rządu Donal-
da Tuska

 26 lutego – rozmowa w radiu Tok FM dotycząca oceny 100 dni 
rządu Donalda Tuska

 6 marca – wspólna konferencja prasowa w Sejmie z prze-
wodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS Przemysławem 
Gosiewskim poświęcona protestowi policjantów w związku 
z niewłaściwym podziałem środków na podwyżki wynagro-
dzeń przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 7 marca – spotkanie z kierownictwem Polskiej Agencji Prasowej 
na temat funkcjonowania systemu informacji internetowej dla 
samorządów terytorialnych

 10 marca – konferencja prasowa w Augustowie poświęcona 
wyborom burmistrza miasta

 19 marca – wystąpienie w Radiu Nadzieja dotyczące ratyfikacji 
Traktatu z Lizbony i próbie zniesienia przez PO abonamentu radio-
wo-telewizyjnego oraz podporządkowania mediów publicznych

 20 marca – życzenia wielkanocne w telewizjach kablowych 
w Łomży, Suwałkach i Białymstoku

 25 marca – udział w audycji Gość Dnia w Radiu 5 poświęcone 
ratyfikacji Traktatu z Lizbony, ocenie wyników wyborów bur-
mistrza Augustowa i wójta Filipowa oraz szkodliwej polityce 
społeczne władz miasta Suwałki w kontekście próby likwidacji 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2

 26 marca – udział w programie TVP INFO poświęconym ratyfikacji 
Traktatu z Lizbony oraz sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego

 29 marca – nagranie dla telewizji kablowej w Łomży na temat 
aktualnej sytuacji politycznej w Polsce w kontekście sporu 
o ratyfikację Traktatu z Lizbony

 14 kwietnia – nagranie dla telewizji kablowej w Łomży na 
temat aktualnych problemów edukacji i problematyki obrad 
Podlaskiego Zarządu Okręgowego na wyjazdowym posiedze-
niu w Łomży

 21 kwietnia – wspólna z byłą podlaską kurator oświaty 
Jadwigą Mariolą Szczypiń, burmistrzem Kolna Andrzejem 
Dudą i wiceprzewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszardem Urbańczykiem 
konferencja prasowa w Białymstoku poświęcona ogłoszo-
nym przez ministra edukacji narodowej Katarzyną Hall 
projektom zmian w oświacie

 28 kwietnia – udział w audycji „Gość Dnia” w Radiu 5 poświę-
conej próbie podporządkowania przez PO mediów publicznych, 
problemom z przebudową ul. Reja w Suwałkach oraz planowa-
nym obchodom Święta Konstytucji 3 Maja

 28 kwietnia – udział w audycji radiowej Tok FM na temat aneksu 
do raportu w sprawie likwidacji WSI i tworzenia biur Prawa 
i Sprawiedliwości wśród Polonii za granicą

 19 maja – udział w audycji „Gość Dnia” w Radiu 5
 26 maja – nagranie dla Telewizji Suwałki i Radia Nadzieja 

w Łomży dotyczące posumowania i oceny 18. lat samorządu 
terytorialnego w Polsce 

 28 maja – udział w programie „Kropka nad i” Moniki Olejnik 
w TVN24 poświęconym zapowiadanej przez rząd PO reformie 
administracyjnej kraju

POSEŁ W MEDIACH
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 29 maja – udział w programie w TVP Info poświęconym 
zapowiadanej przez rząd PO reformie administracyjnej

 29 maja – udział w audycji III programu Polskiego Radia 
poświęconej zarzutom PO dotyczącym rzekomej współ-
pracy CBA i FBI w sprawie afery byłej posłanki PO Beaty 
Sawickiej 

 9 czerwca – udział w programie TVP1 poświęconym 
problematyce służb specjalnych

 16 czerwca – udział w programie Doroty Sawickiej 
w Radiu Białystok zatytułowanym „Gry polityczne” 
poświęconym problematyce ochrony zdrowia, łamaniu 
przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego 
demokratycznych obyczajów parlamentarnych oraz 
działalności sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych

 17 czerwca – udział w programie „Gość Dnia” w Telewizji 
Białystok; rozmowa dotyczyła działalności Sejmowej 
Komisji ds. Służb Specjalnych

 23 czerwca – nagranie dla Telewizji Suwałki; rozmowa 
dotyczyła oceny rządów koalicji PO-PSL, zmianom 
w ustawie o systemie oświaty, debacie publicznej wokół 
książki „SB a Lech Wałęsa: przyczynek do biografii” oraz 
opóźnieniom w realizacji inwestycji drogowych w kraju, 
województwie podlaskim i mieście Suwałki

 24 czerwca – wystąpienie w Radiu 5 w ramach progra-
mu „Gość Dnia”; rozmowa poświęcona była debacie pub-
licznej wokół książki „SB a Lech Wałęsa: przyczynek do 
biografii”, zmianom wprowadzanym przez rząd PO-PSL 
w dziedzinie oświaty oraz budowie obwodnicy Suwałk.

 27 czerwca – wspólna konferencja prasowa z posłami 
PiS Markiem Opiołą, Zbigniewem Wassermannem 
i Antonim Macierewiczem w Sejmie zatytułowana: 
„Nocny powrót WSI”, poświęcona przygotowanej przez 
rząd PO-PSL ustawie umożliwiającej powrót funkcjo-
nariuszy zlikwidowanych Wojskowych Służb Informa-
cyjnych do pracy w służbach specjalnych oraz sądach 
i prokuraturach wojskowych.

 1 lipca – udział w Programie TVP Info „Gość Dnia” poświę-
conym bezprawnemu przejęciu przez Służbę Kontrwywia-
du Wojskowego dokumentów Komisji Weryfikacyjnej oraz 
budowie tarczy antyrakietowej w Polsce.

 4 lipca – konferencja prasowa w Suwałkach poświęcona 
zmianom kadrowym dokonywanym przez PO w instytu-
cjach publicznych.

inTerpelAcJe

  180 Interpelacja w sprawie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
cukrowymi, ujednolicenia zasad przeprowadzania konsultacji w przedmiocie likwida-
cji oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej oraz ich zakresu i znaczenia dla podejmowa-
nych decyzji, a nadto przesłanek ekonomicznych i społecznych istotnych w procesie 
decyzyjnym

  238 Interpelacja w sprawie zagrożeń związanych ze zmniejszeniem dofinansowania 
inwestycji na obszarze województw Polski wschodniej z funduszy europejskich 

  239 Interpelacja w sprawie istotnych aspektów zapowiadanego przekazywania kom-
petencji wojewodów samorządom województw 

  240 Interpelacja w sprawie problemów związanych z budową obwodnicy Augustowa 
w województwie podlaskim 

  1014 Interpelacja w sprawie odpowiedzialności państwa za edukację młodego 
pokolenia wobec zapowiadanej 
przez rząd likwidacji kuratoriów 
oświaty 

  1108 Interpelacja w sprawie 
podjęcia prac legislacyjnych 
odnośnie rekompensaty za szko-
dy poniesione przez obywateli 
polskich z tytułu wypłacania rent 
i świadczeń z instytucji zagranicz-
nych w walucie polskiej w okresie 
od 5 czerwca 1952 r. do 1 stycznia 
1995 r. 

  1294 Interpelacja w sprawie 
ochrony udzielanej niepełno-
sprawnym pracownikom zatrud-
nionym w spółdzielniach pracy 
znajdujących się w upadłości 
i konieczności zmiany przepisów 
w tym zakresie – na przykładzie Spółdzielni Niewidomych w Suwałkach 

  1558 Interpelacja w sprawie udziału instytucji publicznych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo obywateli i państwa w realizacji projektu Polskiej Platformy Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, dostępu osób, na których ciążą zarzuty prokuratorskie do 
poufnych danych i informacji oraz nieformalnych kontaktów tych osób z funkcjonariu-
szami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

  1827 Interpelacja w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przepisów ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, polegających na wyłączeniu z opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych pod pasy drogowe, stanowiących 
własność gmin 

  2183 Interpelacja w sprawie prawa do emerytury dla mężczyzn, którzy ukończyli 60 
lat i legitymują się co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym 

  2667 Interpelacja w sprawie treści raportu o działalności Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego przygotowanego przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Julię Piterę

  2946 Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi krajowej nr 8 
  3452 Interpelacja w sprawie wycofania skargi na decyzję Komisji Europejskiej doty-

czącą Unicredit oraz działań Komisji Europejskiej w sprawie odcinka drogi ekspreso-
wej S8 stanowiącej obwodnicę Augustowa

  3701 Interpelacja w sprawie powołania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
  3717 Interpelacja w sprawie poprawy warunków funkcjonowania służby dzielnico-

wych w Policji jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa obywateli

ZApYTAniA

  872 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na zatwier-
dzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia z tej listy inwestycji 
pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy 
w woj. podlaskim”

  873 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyjnego 

INTERPELACJE



Kurier Poselski lato 2008 17

Biuletyn Informacyjny Biura Poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

Od początku VI kadencji Sejmu zgłosiłem 15 interpelacji i 19 zapytań poselskich dotyczących 
problematyki krajowej i regionalnej. Poniżej przedstawiam Państwu ich wykaz oraz krótki opis 
niektórych z nich. Pozostałe, a także charakterystykę interwencji poselskich podejmowanych na 
podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (do chwili obecnej interweniowałem 
w tym trybie kilkadziesiąt razy) przybliżę moim Wyborcom w kolejnym numerze biuletynu.

Interpelacje i zapytania poselskie

„Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia z niej 
inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Monitoringu Środowi-
ska na wschodniej granicy Unii Europejskiej na bazie siedziby Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku” 

  874 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie miasta Siemiatycze w woj. podlaskim” 

  875 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta Hajnówka w woj. podlaskim” 

  876 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin Związku Komunalnego Biebrza w woj. podlaskim” 

  877 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w gminach: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże i Supraśl – etap II 
w woj. podlaskim” 

  878 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozwój 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach w woj. podlaskim” 

  879 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-
ściekowej miasta Kolno w woj. podlaskim” 

  880 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej w gminie Łapy w woj. podlaskim” 

  881 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
na terenie Łomży w woj. podlaskim” 

  882 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 
w ulicach dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim w woj. podlaskim” 

  883 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-

nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
modernizacja stacji uzdatniania wody w Wysokiem Mazowieckiem w woj. pod-
laskim” 

  884 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie aglomeracji sokólskiej w woj. podlaskim” 

  885 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w mieście 
Sejny w woj. podlaskim” 

  886 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Ochrona zlewni rzeki Narwi, Biebrzy i Bugu 
poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze koordynowanym 
przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży w woj. podla-
skim” 

  887 Zapytanie 
w sprawie 
kryteriów doko-
nywania weryfi-
kacji wniosków 
na zatwierdzonej 
liście indykatywnej 
projektów kluczo-
wych Programu 
Operacyjnego 
„Infrastruktura i środo-
wisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia z niej inwestycji pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka w woj. 
podlaskim” 

  888 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
stanu ekologicznego, retencji i stanu technicznego obiektów Kanału Augu-
stowskiego wraz z jeziorem Serwy, rzeką Marychą, Czarną Hańczą, Rospudą 
i Nettą w woj. podlaskim” 

  889 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w Białymstoku – etap I” 

  894 Zapytanie w sprawie kryteriów dokonywania weryfikacji wniosków na 
zatwierdzonej liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz przyczyn usunięcia 
z niej inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii E75 Rail Baltica Warszawa-Bia-
łystok-granica z Litwą – etap I na odcinku Warszawa-Suwałki” 	

ZAPYTANIA POSELSKIE

Spotkanie w sprawie inwestycji drogowych na 
Podlasiu, Suwałki, 7 lipca 2008
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Walka o Cukrownię w Łapach
		W	jednej	z	moich	pierw-

szych	interpelacji,	którą	wystosowałem	do	ministra	
skarbu	państwa	w	dniu	1	grudnia	2007	roku	podnio-
słem	kluczową	dla	mieszkańców	Łap	i	okolic	kwe-
stię	likwidacji	oddziałów	Krajowej	Spółki	Cukrowej	
w	Toruniu.	Jednym	z	nich	jest	cukrownia	w	Łapach.	

List posła Jarosława Zielińskiego do samorządowców

Mija	18	lat	funkcjonowania	odrodzonego	samorządu	lokalnego	w	wolnej	Rzeczypospolitej.	W	roczni-
cę	pierwszych	po	przełamaniu	systemu	komunistycznego	i	odzyskaniu	suwerenności	Polski	wyborów	do	
samorządu	gminy	obchodzimy	Święto	Samorządowca.	Stanowi	to	wyraz	uznania	dla	idei	samorządności	
oraz	ustrojowej	roli	i	znaczenia	samorządu	terytorialnego	w	budowie	demokratycznego	państwa	prawa.	

Z	tej	okazji	pragnę	Panu	serdecznie	podziękować	za	zaangażowanie	w	działalność	samorządową	
oraz	udział	w	umacnianiu	demokracji	lokalnej	i	społeczeństwa	obywatelskiego.	

Samorząd	terytorialny	jest	niezwykle	ważnym	segmentem	Państwa.	Stał	się	on	jednym	z	głównych	
uczestników	przemian	społecznych	w	Polsce,	przyczynił	się	w	sposób	istotny	do	uporządkowania	spraw	
publicznych	 i	 wyzwolił	 ogromny	potencjał	 tkwiący	w	 społecznościach	 lokalnych.	 Trudno	 dziś	 sobie	
wyobrazić	państwo	polskie	bez	samorządów	lokalnych	i	samorządu	regionalnego,	które	realizują	znacz-
ną	część	zadań	administracji	publicznej	wobec	obywateli	i	odpowiadają	za	rozwój	regionalny.

Samorząd	jako	najbliższa	obywatelom	struktura	władzy	publicznej	obdarzany	jest	dużym	zaufaniem	
społecznym.	

Jest	to	wielka	wartość,	którą	wszyscy	powinniśmy	pielęgnować	i	utrwalać.	Obywatele	stawiają	jednak	
wysokie	wymagania	tym,	w	których	ręce	powierzają	swoje	losy.	Od	osób	sprawujących	funkcje	publicz-
ne,	zarówno	w	administracji	rządowej	jak	i	samorządowej,	oczekują	uczciwości,	rzetelnego,	sprawnego	
i	szybkiego	załatwiania	spraw,	przejrzystości	procedur	oraz	pełnej	i	wyczerpującej	informacji.	Finansu-
jąc	ze	swoich	podatków	administrację	publiczną	mają	prawo	wymagać,	by	była	ona	wolna	od	korupcji,	
bezstronna	i	służebna	w	stosunku	do	swojego	suwerena,	jakim	jest	naród	czy	społeczność	lokalna.	

Idea	samorządności	dobrze	sprawdziła	się	w	sferze	umacniania	 tożsamości	 i	więzi	mieszkańców	
jednostek	samorządowych.	To	pozytywne	zjawisko	powinno	być	komplementarnie	uzupełniane	misją	
samorządu	w	dziele	wspólnej	odpowiedzialności	za	kształt	całego	państwa	i	jego	integralność.	

Aktywność	w	samorządzie	to	dobra	szkoła	działalności	publicznej.	Doświadczenie	samorządowe	jest	
nieocenioną	wartością	w	wykonywaniu	funkcji	państwowych.	Wiedzą	to	doskonale	wywodzący	się	z	samo-
rządów	parlamentarzyści	i	osoby,	którym	powierzane	są	wysokie	stanowiska	w	administracji	rządowej.	
Pełniąc	w	 rządzie	Premiera	 Jarosława	Kaczyńskiego	 funkcję	Sekretarza	Stanu	w	Ministerstwie	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji	i	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Samorządu	Terytorialnego,	a	także	jako	Poseł	na	
Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej	wielokrotnie	odwoływałem	się	i	nadal	odwołuję	do	swojego	doświadczenia	
w	samorządowych	organach	uchwałodawczych	i	wykonawczych.	Dlatego	wiem,	jak	jest	ono	cenne.

Samorząd	terytorialny	w	Polsce	osiągnął	już	swoją	pełnoletność.	Wszystkim	działaczom	i	urzędnikom	
samorządowym,	którzy	przez	minione	18	lat	swoją	aktywnością	tworzyli	wizerunek	społeczny	administracji	
samorządowej	oparty	na	ethosie	służby	publicznej	należne	są	wyrazy	głębokiego	uznania.	Znając	Państwa	
zasługi	na	tym	niełatwym	polu	działalności	obywatelskiej	kieruję	te	słowa	pod	Państwa	adresem.	Gratuluję	
wszystkich	osiągnięć	i	sukcesów	dobrze	służących	Polsce	i	Polakom,	które	są	Państwa	udziałem.	

Życzę,	aby	nadchodzący	czas	przynosił	coraz	większą	satysfakcję	wynikającą	z	uczestnictwa	w	roz-
wiązywaniu	problemów	społecznych,	którego	efektem	będzie	poprawa	warunków	życia	mieszkańców	
naszych	gmin,	miast,	powiatów	i	województw	w	niepodległej	Rzeczypospolitej.

 27 maja 2008 roku

Do	Urzędu	Miasta	Łapy	wpłynęło	pismo	tej	spółki	
zawierające	prośbę	o	wskazanie	możliwości	przezna-
czenia	nieruchomości,	na	której	zlokalizowana	jest	
cukrownia	na	inne	cele.	Z	pisma	wynikało,	że	pla-
nowana	jest	likwidacja	tego	oddziału.	Spowodowało	
to	zaniepokojenie	władz	samorządowych	i	pracow-
ników	przedsiębiorstwa.	Wątpliwości	 te	były	uza-

sadnione	faktem,	że	na	terenie	gminy	Łapy	i	całym	
przyległym	obszarze	województwa	podlaskiego	ist-
nieje	rejon	plantacyjny,	którego	„wygaszenie”	wpły-
nie	w	sposób	istotny	na	sytuację	funkcjonujących	
tu	gospodarstw	rolnych.	Nadto	tego	rodzaju	decyzja	
wywoła	poważne	skutki	na	lokalnym	rynku	pracy.	

Wśród	argumentów	przeciw	likwidacji	cukrowni	
w	 Łapach	 są	 przesłanki	 ekonomiczne,	 do	 których	
należy	zaliczyć,	że	oddział	ten	dysponuje	nowocze-
snym	obiektem	znajdującym	się	w	lepszym	stanie	
technicznym,	niż	wiele	innych	cukrowni.	Cukrownia	
osiąga	znakomite	wyniki	produkcji.	Na	podkreślenie	
zasługuje	to,	że	cukrownia	ta	jest	jedynym	obiektem	
spółki	 na	 znacznym	 obszarze	 wschodniej	 Polski,	
podczas	gdy	pozostałe	zakłady	znajdują	się	niekiedy	
w	bardzo	bliskim	sąsiedztwie.	Utrata	tak	rozległego	
obszaru	plantacyjnego	może	zatem	wywołać	skutek	
w	postaci	nieodwracalnej	 likwidacji	upraw	buraka	
cukrowego	w	dużej	części	wschodniej	Polski.	Dlatego	
też	zwróciłem	do	ministra	skarbu	państwa	o	udziele-
nie	odpowiedzi	na	następujące	pytania:	

Czy	nadzór	właścicielski	nad	spółkami	cukrowy-
mi	obejmie	ujednolicenie	zasad	przeprowadzania	
konsultacji	w	przedmiocie	ewentualnej	 likwidacji	
oddziałów	Krajowej	Spółki	Cukrowej?	

Czy	w	ramach	tych	konsultacji	będzie	się	zasięgać	
opinii	władz	samorządowych,	związków	zawodowych	
i	organizacji	plantatorów	i	jakie	będzie	to	miało	znacze-
nie	dla	podejmowanych	w	tym	zakresie	uchwał?	

Jakie	przesłanki	ekonomiczne	i	społeczne	będą	
uznawane	za	istotne	w	tym	procesie	decyzyjnym?	

Czy	istnieje	groźba	likwidacji	Oddziału	Krajowej	
Spółki	Cukrowej	w	Łapach	i	jakie	działania	podejmie	
rząd	w	celu	odwrócenia	tego	niebezpieczeństwa?”

W	 odpowiedzi	 ministra	 skarbu	 państwa	 Aleksan-
dra	Grada	z	10	stycznia	2008	roku	przeczytaliśmy,	że	
„Krajowa	Spółka	Cukrowa	SA	od	początku	istnienia	jest	
w	fazie	głębokich	przeobrażeń.	Konieczność	sprostania	
presji	konkurencji	rynkowej,	co	warunkuje	utrzymanie	
się	na	rynku,	wymagała	i	nadal	wymaga	podejmowa-
nia	bardzo	trudnych	i	niepopularnych	decyzji	w	zakresie	
działań	restrukturyzacyjnych.	

	Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	Zarząd	KSC	SA	rozważa	
zlikwidowanie	rejonów	kontraktacyjnych,	a	nawet	całych	
rejonów	uprawy	buraków	cukrowych.

Chciałbym	 podkreślić,	 iż	 decyzje	 w	 przedmiocie	
restrukturyzacji	KSC	SA	należą	do	kompetencji	zarzą-
du	spółki.	Jednakże	z	wiedzy,	jaką	aktualnie	dysponuje	
minister	skarbu	państwa	wynika,	że	kierownictwo	KSC	
SA	nie	podjęło	jeszcze	ostatecznych	decyzji	w	sprawie	
oddziału	„Cukrownia	Łapy”.

Dziś	 już	 wiemy,	 że	 mimo	 licznych	 działań	 los	

Interpelacje i zapytania poselskie
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do	ministra	rozwoju	regionalnego	wystosowałem	
zapytania	dotyczące	kryteriów	dokonywanej	wery-
fikacji	wniosków	na	zatwierdzonej	liście	indykatyw-
nej	projektów	kluczowych	Programu	Operacyjnego	
„Infrastruktura	 i	 środowisko”	 na	 lata	 2007-2013	
oraz	przyczyn	usunięcia	z	tej	 listy	 inwestycji	pt.:	
„Regulacja	gospodarki	 wodno-ściekowej	 na	 tere-
nie	dorzecza	Biebrzy	w	woj.	podlaskim”;	„Budowa	
Regionalnego	 Centrum	 Monitoringu	 Środowiska	
na	wschodniej	granicy	Unii	Europejskiej	na	bazie	
siedziby	 Wojewódzkiego	 Inspektoratu	 Ochrony	
Środowiska	 w	 Białymstoku”;	 „Zapewnienie	 pra-

widłowej	gospodarki	wodno-ściekowej	na	terenie	
miasta	Siemiatycze	w	woj.	podlaskim”;	„Rozbudo-
wa	 i	 modernizacja	 gospodarki	 wodno-ściekowej	
na	 terenie	miasta	Hajnówka	w	woj.	podlaskim”;	
„Uregulowanie	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 na	
terenie	gmin	Związku	Komunalnego	Biebrza	w	woj.	
podlaskim”;	„Budowa	wodociągów,	kanalizacji	sani-
tarnej	i	deszczowej	w	gminach:	Choroszcz,	Dobrzy-
niewo	Duże	i	Supraśl	–	etap	II	w	woj.	podlaskim”;	
„Modernizacja	oczyszczalni	 ścieków	oraz	 rozwój	
infrastruktury	wodno-kanalizacyjnej	w	Suwałkach	
w	 woj.	 podlaskim”;	 „Kompleksowe	 rozwiązanie	
gospodarki	wodno-ściekowej	miasta	Kolna	w	woj.	
podlaskim”;	 „Modernizacja	 oczyszczalni	 ścieków	
i	rozbudowa	kanalizacji	sanitarnej	w	gminie	Łapy	
w	 woj.	 podlaskim”;	 „Rozbudowa	 infrastruktury	
wodno-kanalizacyjnej	 na	 terenie	 Łomży	 w	 woj.	
podlaskim”;	 „Rozbudowa	 infrastruktury	ochrony	
środowiska	w	ulicach	dzielnicy	Studziwody	w	Biel-
sku	Podlaskim	w	woj.	podlaskim”;	„Budowa	kanali-
zacji	sanitarnej	i	deszczowej	oraz	modernizacja	sta-
cji	uzdatniania	wody	w	Wysokiem	Mazowieckiem	
w	 woj.	 podlaskim”;	 „Zapewnienie	 prawidłowej	

cukrowni	w	Łapach	jest	przesądzony.	Krajowa	Spółka	
Cukrowa	podjęła	decyzję	o	rezygnacji	z	całego	regio-
nu	kontraktacyjnego	„Cukrowni	Łapy”	obejmującego	
uprawy	buraków	w	województwie	podlaskim.	Nie	
pomogły	liczne	pikiety,	blokowanie	krajowej	„ósem-
ki”	czy	pikieta	5	lutego	2008r.	przed	gmachem	Sejmu	
i	składane	na	ręce	Premiera	Donalda	Tuska	petycje	
podpisane	przez	producentów	buraków	cukrowych	
z	Podlasia	wraz	z	pracownikami	cukrowni	w	Łapach.	
W	styczniu	br.	podpisałem	się	pod	dramatycznym	
apelem	pracowników	Cukrowni	i	mieszkańców	Łap	
do	 Premiera	 o	 osobiste	 zaangażowanie	 się	 w	 tej	
sprawie.	Cukrownia	w	Łapach	to	jeden	z	najnowo-
cześniejszych	 i	najlepszych	 w	Polsce	 i	w	Europie	
zakładów,	w	który	w	ostatnich	 latach	zainwesto-
wano	ok.	23	mln.	zł.	Średni	plon	biologiczny	plasuje	
ją	na	5	miejscu	wśród	wszystkich	cukrowni	KSC.	Jej	
likwidacja	to	niewątpliwie	wielki	cios	dla	2500	plan-
tatorów,	kilkuset	pracowników	i	ich	rodzin,	szcze-
gólnie	że	dotyczy	to	rolniczego	regionu	w	naszym	
województwie.	Krajowa	Spółka	Cukrowa	w	Toruniu	
ogłosiła	przetarg	na	sprzedaż	składników	majątku	
ruchomego.	Najbardziej	dramatycznym	wydaje	się	
bezduszność	i	brak	reakcji	rządu.	Podjęte	przez	pra-
cowników,	plantatorów	i	parlamentarzystów	woje-
wództwa	podlaskiego	działania	trafiały	w	próżnię.				

Rząd PO-PSL  
odbiera nam pieniądze

	 W	 interpelacji	 z	 dnia	 7	
grudnia	2007	roku	w	sprawie	zagrożeń	związanych	
ze	 zmniejszeniem	 dofinansowania	 inwestycji	 na	
obszarze	województw	Polski	wschodniej	z	funduszy	
europejskich	zapytałem	premiera	Donalda	Tuska,	
czy	prawdą	jest,	że	minister	rozwoju	regionalnego	
zamierza	dokonać	zmiany	listy	projektów	kluczo-
wych	w	naszym	regionie.	Niepokojącym	wydawał	
się	zamiar	przesunięcia	środków	na	wsparcie	inwe-
stycji	do	Wrocławia	i	Gdańska.	

Ze	środków	publicznego	przekazu	dowiedzieli-
śmy	się,	że	w	Ministerstwie	Rozwoju	Regionalnego	
podjęto	prace	nad	zmianami	decyzji	o	dofinansowa-
niu	poszczególnych	inwestycji	infrastrukturalnych.	
Z	przekazów	tych	wynikało,	że	zagrożone	jest	m.in.	
wsparcie	finansowe	dla	budowy	europejskiego	Cen-
trum	Sztuki	Opera	Podlaska	w	Białymstoku,	budo-
wy	kampusu	Uniwersytetu	w	Białymstoku,	budowy	
drogi	ekspresowej	S19,	budowy	drogi	ekspresowej	
S16	 Olsztyn-Augustów	 z	 obwodnicami	 Olsztyna	
i	Ełku	czy	modernizacji	 linii	kolejowej	pomiędzy	
Warszawą	a	Kielcami.	Według	doniesień	prasowych	
duże	dofinansowanie	mały	za	to	otrzymać	nastę-
pujące	 inwestycje:	 projekt	 szybkiego	 tramwaju	
miejskiego	we	Wrocławiu,	obwodnica	śródmiejska	
we	Wrocławiu,	budowa	drogi	łączącej	stadion	z	lot-
niskiem	we	Wrocławiu,	budowa	drogi	łączącej	port	

w	Gdańsku	z	lotniskiem	w	Rębiechowie,	budowa	
kolejki	łączącej	lotnisko	w	Rębiechowie	z	dworcem	
w	Gdańsku-Wrzeszczu.

W	 swoim	 exposé	 wygłoszonym	 w	 Sejmie	 23	
listopada	 2007	 roku	 Domald	 Tusk	 mówił	 m.in.	
o	tym,	że	„wielkim	wyzwaniem	jest	problem	solidar-
ności	między	 regionami,	między	obszarami	wiejski-
mi	 i	małych	miasteczek	a	 szybko	 rozwijającymi	 się	
ośrodkami	 miejskimi	 i	 aglomeracjami”.	 Zapewniał	
również,	 że	 program	 rozwoju	 Polski	 wschodniej	
na	 pewno	 zyska	 wsparcie	 rządu.	 Odpowiadając	
na	pytania	posłów	deklarował,	że	województwa,	

w	których	nie	wygrała	Platforma	Obywatelska,	nie	
będą	gorzej	traktowane	i	oburzał	się	na	to,	że	ktoś	
może	jego	rząd	o	to	podejrzewać.

W	odpowiedzi	na	moją	interpelację	która	nade-
szła	8	stycznia	2008r.	dowiedziałem	się,	a	za	moim	
pośrednictwem	Państwo,	że	„podstawową	przyczy-
ną	podjęcia	 tej	decyzji	była	konieczność	ponownego	
przeanalizowania	projektów	pod	kątem	ich	zgodności	
z	 kryteriami	 strategicznymi	 jak	 również	 zgodności	
z	kryteriami	wyboru	projektów	zatwierdzonymi	przez	
powołane	w	ostatnim	okresie	komitety	monitorujące.	
Podczas	weryfikacji	 list	nie	będzie	 stosowane	kryte-
rium	terytorialne,	lecz	wyłącznie	wcześniej	uzgodnione	
kryteria	strategiczne.”

Z	dostępnych	publicznie	informacji	dowiedzieli-
śmy	się,	że	1	lutego	2008r.	Ministerstwo	Rozwoju	
Regionalnego	dokonało	weryfikacji	zatwierdzonej	
przez	rząd	premiera	Jarosława	Kaczyńskiego	listy	
indykatywnej	 projektów	 kluczowych,	 w	 wyniku	
której	szereg	inwestycji	planowanych	do	realizacji	
na	terenie	województwa	podlaskiego	zostało	z	tej	
listy	usuniętych.	

W	związku	z	powyższym	20	lutego	2008	roku	

INTERPELACJE
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List posła Jarosława Zielińskiego do Konsula	Republiki	Litewskiej

Szanowny	Pan	Liudvikas	Milašius
Konsul	Republiki	Litewskiej

Z	okazji	przypadającej	16	 lutego	2008	 roku	90.	 rocznicy	odzyskania	niepodległości	 Litwy	pragnę	
złożyć	na	Pana	ręce	serdeczne	życzenia,	którymi	obejmuję	wszystkich	Pańskich	Rodaków	w	Republice	
Litewskiej	i	na	całym	świecie.

Narody	litewski	i	polski	połączone	są	ze	sobą	wspólnotą	losów	historycznych,	ale	zbliżają	je	także	do	
siebie	wspólne	wartości	i	cele	związane	z	naszą	przyszłością	w	zintegrowanej	rodzinie	państw	europej-
skich.	Od	dojrzałej	współpracy	naszych	państw	i	narodów	w	znacznym	stopniu	zależy,	czy	potrafimy	
w	pełni	wykorzystać	historyczne	szanse,	jakie	stawia	przed	nami	czas	obecny.	Wierzę,	że	tak	się	stanie.

Naród	polski	dobrze	zna	gorycz	niewoli	 i	radość	wolności.	Dlatego	też	my,	Polacy,	rozumiemy,	 ile	
znaczy	dla	naszych	braci	Litwinów	wolność	i	niezawisłość.

Raz	jeszcze	życzę	Narodowi	i	Państwu	Litewskiemu	jak	najlepszej	teraźniejszości	i	przyszłości.
 19 lutego 2008 roku

gospodarki	wodno-ściekowej	na	terenie	aglomeracji	
sokólskiej	w	woj.	podlaskim”;	„Budowa	sieci	wodo-
ciągowej	i	sanitarnej	w	mieście	Sejny	w	woj.	podla-
skim”;	„Ochrona	zlewni	rzeki	Narwi,	Biebrzy	i	Bugu	
poprzez	poprawę	gospodarki	wodno-ściekowej	na	
obszarze	 koordynowanym	 przez	 Międzygminny	
Związek	Wodociągów	i	Kanalizacji	w	Łomży	w	woj.	
podlaskim”;	„Budowa	kanalizacji	sanitarnej	w	aglo-
meracji	Dąbrowa	Białostocka	w	woj.	podlaskim”;	
„Poprawa	bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego,	
stanu	ekologicznego,	retencji	i	stanu	technicznego	
obiektów	Kanału	Augustowskiego	wraz	z	jeziorem	
Serwy,	rzekami	Marychą,	Czarną	Hańczą,	Rospudą	
i	Nettą	w	woj.	podlaskim”

W	odpowiedzi	na	te	zapytania	8	stycznia	2008	
roku	minister	rozwoju	regionalnego	poinformowa-
ła	nas,	że	zgodnie	z	propozycją	Ministerstwa	Śro-
dowiska	ogłoszoną	dnia	1	lutego	br.	przez	ministra	
rozwoju	regionalnego	zweryfikowana	lista	projek-
tów	indywidualnych	w	ramach	Programu	Opera-
cyjnego	„Infrastruktura	 i	środowisko”	w	zakresie	
sektora	środowiska	została	znacznie	ograniczona.	
Pani	minister	zaznaczyła	również,	że	umieszczenie	
projektu	na	 liście	projektów	 indywidualnych	nie	
jest	i	nigdy	nie	było	gwarancją	przyznania	dofinan-
sowania	i	w	związku	z	powyższym	na	liście	pro-
jektów	 indywidualnych	ogłoszonej	dnia	1	 lutego	
2008	r.	nie	znalazły	się	wymienione	wyżej	projekty.	

Wobec	powyższych	faktów	niepokój	budzą	inten-
cje	rządu	PO-PSL	związane	z	polityką	wobec	nasze-
go	 regionu.	 Przekreślenie	 inwestycji	 w	 naszym	
województwie	zaplanowanych	w	ramach	„solidar-
nego	państwa”	przez	rząd	Prawa	i	Sprawiedliwości	
jest	 świadomym	pogłębianiem	dysproporcji	mię-
dzy	regionami,	tworzenia	Polski	dwóch	prędkości	
i	utrwalaniem	podziału	na	Polskę	A	i	B.	Pani	mini-
ster	Elżbieta	Bieńkowska	z	charakterystycznym	dla	
tego	rządu	cynizmem	miała	odwagę	w	ostatnim	

akapicie	stwierdzić,	 iż	„decyzja	o	przeprowadzeniu	
procedury	 weryfikacyjnej	 w	 żadnym	 wypadku	 nie	
pozostaje	w	sprzeczności	z	programem	rządu	jak	rów-
nież	z	samym	exposé	pana	premiera	Donalda	Tuska.	
Powyższe	działanie	ma	służyć	przede	wszystkim	osiąg-
nięciu	możliwie	szybkiego	tempa	rozwoju	całego	kraju,	
w	tym	również	i	Polski	Wschodniej”.	

Cóż,	ocenę	powyższego	stanu	rzeczy	zostawiam	
Państwu.	 Ja	 nie	 mam	 wątpliwośc,	 że	 działania	

rządu	Donalda	Tuska	niweczą	szansę	województw	
Polski	wschodniej	na	szybszy	rozwój	cywilizacyjny.		

Liberalne państwo przestaje 
troszczyć się o obywateli

	W	dniu	10	grudnia	2007	
roku	 skierowałem	 interpelację	 do	 Prezesa	 Rady	
Ministrów	w	sprawie	istotnych	aspektów	zapowia-

danego	przekazywania	kompetencji	wojewodów	
samorządom	 województw	 w	 celu	 wyjaśnienia,	
jakie	 konkretne	 zadania	 i	 kompetencje	 zamierza	
rząd	 i	 jego	koalicyjne	zaplecze	polityczne	PO-PSL	
odebrać	 wojewodom	 i	 przekazać	 samorządom	
województw.	Zapytałem	Donalda	Tuska,	co	ozna-
cza	w	rozwiązaniach	 legislacyjnych	 i	w	praktyce	
zamiar,	 by	 wojewoda	 był	 tylko	 reprezentantem	
rządu?	Jakie	kompetencje	pozostaną	jako	właściwe	

wojewodzie?	Jaki	zakres	kompetencji	będzie	posia-
dał	wojewoda	w	zakresie	nadzoru	nad	samorządem	
terytorialnym	pod	kątem	legalności,	wykonywania	
funkcji	zwierzchnich	i	koordynacyjnych	w	stosun-
ku	do	administracji	 zespolonej	w	województwie	
oraz	w	zakresie	bezpieczeństwa?	Jakie	 instytucje	
i	urzędy	w	obecnym	stanie	prawnym	się	dublują?	
Zwróciłem	się	o	konkretne	wskazanie	tych	instytu-
cji	i	urzędów	oraz	przedstawienie	listy	dublujących	
się	kompetencji	i	zapytałem,	jakie	będą	(na	podsta-
wie	 jakich	danych	zostały	one	obliczone)	 koszty	
zapowiadanej	 reorganizacji	 i	 jakie	 oszczędności	
te	zmiany	przyniosą.	Chciałem	też	wiedzieć,	 czy	
w	zapowiadanych	zmianach	zostanie	uwzględnio-
ny	problem	utraty	pracy	i	ewentualnego	zatrudnie-
nia	pracowników	urzędów	wojewódzkich	i	innych	
instytucji	 tam,	gdzie	zostaną	ulokowane	zadania	
dotychczas	przez	nich	obsługiwane?	

W	odpowiedzi	z	7	stycznia	2008	roku	dowiedzia-
łem	się,	że	organizowane	są	spotkania	kierownictwa	
MSWiA	z	przedstawicielami	organizacji	samorządo-
wych	reprezentowanych	w	Komisji	Wspólnej	Rządu	
i	 Samorządu	 Terytorialnego,	 zadaniem	 których	
będzie	wypracowanie	koncepcji	decentralizacji	pań-
stwa.	Będzie	dokonywana	weryfikacja	pracowników	
i	jeśli	będą	niezbędni	w	związku	ze	zwiększonym	
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List posła Jarosława Zielińskiego do nauczycieli, rodziców i uczniów

Czerwiec	to	wspaniały	czas	–	 jeszcze	trochę	wysiłku,	 jeszcze	 jedna	klasówka,	ostatni	sprawdzian	
i	upragnione	wakacje.	Cichną	klasy	i	korytarze,	wybrane	zostały	szkoły	ponadgimnazjalne,	maturzyści	
liczą	punkty	dające	miejsce	na	studiach.	Napracowali	się	wszyscy:	uczniowie	i	ich	nauczyciele,	rodzice,	
pracownicy	szkół,	samorządowcy.

Serdecznie	gratuluję	osiągniętych	wyników.	Jak	co	roku	łączę	się	z	Państwem	w	radości	ze	wspania-
łych	sukcesów	naszych	dzieci,	podzielam	także	satysfakcję	z	najmniejszych	nawet	osiągnięć	wypraco-
wanych	na	miarę	możliwości	każdego	ucznia.	Najlepsze	życzenia	kieruję	przede	wszystkim	do	młodych	
ludzi:	odpocznijcie	po	roku	pełnym	wysiłku,	odłóżcie	i	podręczniki,	i	troski	szkolne	choć	na	krótki	czas	
wakacji.

Na	przyszły	zaś	rok	i	wszystkie	kolejne	lata	szkolne	życzę,	aby	spełniły	się	marzenia	małego	trze-
cioklasisty,	który	powiedział:	„Chcę,	aby	w	domu	i	w	szkole	nie	tylko	do	mnie	mówili,	nie	tylko	mnie	
słuchali,	ale	aby	mnie	jeszcze	słyszeli”.

Wierzę,	że	realizacja	tego	marzenia	jest	możliwa,	wymaga	tylko	rodzicielskiej	uwagi,	pedagogicznej	
wrażliwości,	życzliwości	wszystkich	dorosłych.

Szanowni Państwo Nauczyciele,
kończy	się	kolejny	rok	szkolny.	Włożyliście	Państwo	w	realizację	zadań	edukacyjnych	wiele	wysiłku	

i	osobistego	zaangażowania.	Podzielam	opinię,	że	szkoła	powinna	być	zawsze	miejscem	ładu	i	stabili-
zacji.	Przykre,	że	stała	się	ostatnio	miejscem	sporów	nie	tylko	z	powodu	relatywnie	coraz	gorszej	sytu-
acji	materialnej	nauczycieli,	ale	także	w	związku	z	reformą	oświaty,	ciągle	nieukończoną,	co	chwila	
zmienianą	–	niekoniecznie	ku	pożytkowi	najmłodszych.	Sytuacja	taka	budzi	niepokój	przede	wszystkim	
z	powodu	braku	rzetelnej	informacji	skierowanej	zarówno	do	nauczycieli,	jak	i	do	całego	społeczeństwa.	
Niepokój	ten	nasilił	się	w	atmosferze	uchybień	maturalnych	i	nieporozumień	wokół	egzaminu	gimna-
zjalnego,	który	części	uczniów	utrudnił	drogę	do	wymarzonych	szkół.

Szanowni Państwo,
sytuacja	materialna	wielu	polskich	rodzin	jest	bardzo	trudna.	Wiem,	że	liczni	uczniowie	przez	cały	

czas	wakacji	pozostaną	w	domu.	W	okresie	gdy	pełniłem	funkcję	Sekretarza	Stanu	w	Ministerstwie	
Edukacji	 i	Nauki	przygotowywałem	koncepcję	stworzenia	„funduszu	wakacyjnego”,	który	umożliwił-
by	każdemu	uczniowi	wyjazd	poza	miejsce	zamieszkania	na	co	najmniej	dwutygodniowy	wypoczynek	
pod	opieką	wykwalifikowanych	wychowawców.	Fundusz	ten,	utworzony	wspólnym	wysiłkiem	państwa,	
samorządów,	 organizacji	 pozarządowych	 i	 dobroczyńców,	 wspomógłby	 najbardziej	 potrzebujących	
w	realizacji	wakacyjnych	marzeń.	Boleję,	że	z	różnych	względów	nie	zdążyliśmy	tych	planów	zrealizo-
wać.	Dalsze	działania	w	tej	sprawie	podejmę	jako	poseł	na	Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Zwracam	się	
do	Państwa	o	poparcie	tej	inicjatywy. 20 czerwca 2008 roku

zakresem	zadań,	znajdą	zatrudnienie	w	urzędach	
marszałkowskich.	Niemniej	jednak,	na	obecnym	eta-
pie	prac	nad	dokończeniem	przedmiotowych	reform	
udzielenie	szczegółowej	odpowiedzi	na	sformułowa-
ne	przeze	mnie	pytania	okazało	się	niemożliwe.

Dzisiaj	już	wiemy,	że	pod	płaszczykiem	decen-
tralizacji	państwa,	działania	rządu	PO-PSL	zmierza-
ją	do	tego,	aby	zdjąć	z	siebie	ciężar	sprawowania	
władzy	w	państwie.	Rozstrzyganie	najbardziej	palą-
cych	i	strategicznych	problemów	kraju	rząd	chce	
przerzucić	na	barki	samorządów,	a	rząd	będzie	zaj-
mował	się	jedynie	administrowaniem	państwem,	
pozostawiając	w	swoich	rękach	możliwość	rozdy-
sponowania	pieniędzy	podatników	na	te	regiony,	
które	 uzna	 za	 strategiczne	 według	 sobie	 tylko	
znanych	kryteriów.	Niewątpliwie	jest	to	wygodna	
pozycja.	Zawsze	w	razie	 jakiegokolwiek	niezado-
wolenia	czy	niepokojów	społecznych	będzie	można	
powiedzieć,	że	to	nie	rząd	w	tym	sporze	jest	stroną	
–	to	samorządy.	Tylko	czy	umywając	od	wszystkie-
go	ręce	da	się	zbudować	silne	gospodarczo	i	soli-
darne	państwo?	Nie	twierdzę,	że	samorządy	nie	są	
w	stanie	dobrze	gospodarować	na	swoim	terenie,	
ale	muszą	oprócz	swojej	zaradności	posiadać	jesz-
cze	narzędzia	i	środki,	by	sprostać	tym	ogromnym	
obowiązkom,	jakie	będą	na	nie	nałożone.	

Niektóre	 zamiary	 rządu	 są	 szczególnie	 niebez-
pieczne.	Należy	do	nich	m.	in.	zamysł	przekazania	
szpitali	 samorządom	 i	otwarcie	drogi	do	 ich	pry-
watyzacji.	Rząd	Donalda	Tuska	odrzucając	projekt	
Prawa	i	Sprawiedliwości,	zakładający	zwiększanie	
przez	kolejne	lata	nakładów	na	służbę	zdrowia	do	
6	%	PKB	nie	przedstawił	nic	w	zamian.	Tym	samym	
zabrnął	w	ślepą	uliczkę	i	dzisiaj	nie	ma	jakiegokol-
wiek	pomysłu,	jak	rozwiązać	nabrzmiałe	problemy.	
Jedyne	 co	 ma	 do	 zaproponowania,	 to	 pozbyć	 się	
tego	zmartwienia	i	wdrożyć	w	życie	„projekt	Pani	
Sawickiej”.	Czy	zadłużające	się	dzisiaj	szpitale	przy	
takich	samych	środkach	jutro	będą	bogatsze?	Gdzie	
więc	będą	szukały	pieniędzy?	Być	może	w	zbywaniu	
majątku	trwałego,	może	w	likwidowaniu	kosztow-
nych	specjalistycznych	oddziałów,	może	zadłużając	
się	po	uszy	aż	do	bankructwa?	A	na	końcu	tej	pira-
midy	zostanie	pacjent	ze	swoją	chorobą.	Ale	tego	już	
scenariusz	rządu	PO-PSL	nie	uwzględnia.	Obyśmy	
nie	musieli	doświadczyć	braku	możliwości	interwen-
cji	państwa	w	tej	i	innych	dziedzianach,	które	będzie	
pozbawione	jakichkolwiek	instrumentów,	by	zapew-
nić	podstawowe	usługi	publiczne	dla	obywateli.

Rząd PO-PSL  
nie chce obwodnicy Augustowa

	 Bardzo	 interesującą	 nas	
wszystkich,	a	w	szczególności	mieszkańców	Augu-
stowa	jest	kwestia,	którą	podniosłem	w	interpelacji	
z	dnia	8	grudnia	2007	roku	w	sprawie	znanego	

nam	wszystkim	sporu	o	budowę	obwodnicy	Augu-
stowa.	Zabiegi	o	budowę	tej	obwodnicy	mają	już	
kilkunastoletnią	 historię.	 Po	 długotrwałym	 pro-
cesie	uzgodnień	wojewoda	podlaski	12	września	
2005	 roku	 wydał	 decyzję	 zezwalającą	 na	 budo-
wę	obwodnicy.	Był	to	okres	kampanii	wyborczej,	
a	ówczesny	wojewoda	podlaski	Marek	Strzaliński	
kandydował	z	listy	SLD	do	Sejmu.	Chciał	przypo-
dobać	się	mieszkańcom	Augustowa,	decyzję	wydał	
w	pośpiechu,	bez	należytej	staranności.	Wkrótce	
okazało	się,	że	jest	ona	dotknięta	wadami	praw-
nymi	i	jako	taka	musiała	zostać	uchylona	w	celu	
jej	 dostosowania	 do	 obowiązujących	 aktualnie	
przepisów	prawa.	Dzisiaj	jest	oczywiste,	że	gdyby	
wady	te	nie	zostały	usunięte,	Europejski	Trybunał	
Sprawiedliwości,	przed	którym	toczy	się	obecnie	
postępowanie	 w	 sprawie	 przebiegu	 obwodnicy	

Augustowa	z	wniosku	złożonego	przez	Komisję	
Europejską,	uchyliłby	decyzję	z	powodów	formal-
nych.	Ostatecznie,	po	wielu	latach,	w	okresie	spra-
wowania	władzy	przez	rząd	Prawa	i	Sprawiedli-
wości	zostały	podjęte	jednoznaczne	decyzje	umoż-
liwiające	budowę	obwodnicy	Augustowa.	W	dniu	
9	 lutego	 2007	 roku	 wojewoda	 podlaski	 wydał	
prawomocne	pozwolenie	na	budowę	obwodnicy,	
a	w	dniu	23	 lutego	2007	roku	rozpoczęto	pracę	
w	 terenie	 z	 wyjątkiem	 odcinków	 położonych	
w	obszarze	chronionym	Natura	2000.	Gdy	w	maju	
2007	roku	z	 inicjatywy	Prawa	 i	Sprawiedliwości	
odbyło	się	w	naszym	województwie	referendum,	
Platforma	Obywatelska	nie	zajęła	jednoznacznego	
stanowiska	w	tej	sprawie.	Taki	stan	rzeczy	trwa	do	
dziś,	a	rząd	Donalda	Tuska	wysyła	coraz	bardziej	
niepokojące	 sygnały	 co	 do	 stanowiska	 państwa	
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polskiego	w	procesie	przed	Europejskim	Trybuna-
łem	Sprawiedliwości.	Podczas	jednej	wizyt	w	Bruk-
seli	premier	Donald	Tusk	mówił	o	poszukiwaniu	
takiego	 rozwiązania,	 które	 satysfakcjonowałoby	
„również”	mieszkańców	Augustowa.	Co	 to	kon-
kretnie	oznacza,	bo	słowo	„również”	w	kontekście	
znanego	nam	wszystkim	sporu	może	być	odczy-
tywane	w	ten	sposób,	że	to	rozwiązanie,	którego	
Donald	Tusk	będzie	poszukiwał,	ma	być	satysfak-
cjonujące	 przede	 wszystkim	 dla	 przeciwników	
przebiegu	obwodnicy	przez	dolinę	Rospudy,	czyli	
organizacji	ekologicznych	wspieranych	przez	okre-
ślone	środowiska	polityczne,	bliskie	opcji	politycz-
nej	gabinetu	Donalda	Tuska.	W	wydaniu	„Gazety	
Wyborczej”	z	7	grudnia	2007	roku	(„Okrągły	stół	
dla	Rospudy”)	cytowane	wypowiedzi	ministra	śro-
dowiska	Macieja	Nowickiego	brzmią	jak	kapitula-
cja	w	staraniach	o	wygraną	w	procesie	przed	ETS	
i	 zachęta	do	 rozstrzygnięcia	 niekorzystnego	dla	
Polski:	 „Przegramy	proces	przed	unijnym	trybu-
nałem	o	budowę	obwodnicy	Augustowa	w	dolinie	
Rospudy.	Potrzebne	jest	alternatywne	rozwiązanie	
(...).	Mamy	trzy	pomysły,	jak	ten	konflikt	rozwią-
zać,	ale	w	tej	chwili	ich	nie	ujawnię”.	W	związku	
z	powyższym	rozwojem	zdarzeń	poprosiłem	pre-
miera	Donalda	Tuska	o	udzielenie	odpowiedzi	na	
następujące	pytania:	Jakie	jest	stanowisko	rządu	
w	sprawie	sporu	o	przebieg	budowanej	już	obwod-
nicy	Augustowa	i	kiedy	rząd	będzie	miał	odwagę	

ogłosić	je	mieszkańcom	Augustowa?.	Jakie	to	trzy	
pomysły	alternatywnych	rozwiązań	ma	rząd	i	czy	
z	taką	determinacją,	jak	rząd	premiera	Jarosława	
Kaczyńskiego,	będzie	dążył	do	 szybkiej	budowy	
obwodnicy	Augustowa,	co	oznacza	realizację	tej	
inwestycji	zgodnie	z	jej	zatwierdzoną	lokalizacją?.	
Jakie	stanowisko	zajmie	obecny	rząd	w	tej	sprawie	
w	procesie	przed	Europejskim	Trybunałem	Spra-
wiedliwości?.	Czy	będzie	podejmował	wysiłki,	aby	
skarga	Komisji	Europejskiej	została	odrzucona,	czy	
też	„miękką”	i	spolegliwą	postawą	będzie	zachę-
cał	Trybunał	do	wydania	wyroku	dla	Polski	nieko-
rzystnego?

Z	odpowiedzi	podpisanej	przez	ministra	infra-
struktury	Cezarego	Grabarczyka	z	dnia	9	stycznia	
2007	roku,	 jak	można	było	się	tego	spodziewać,	
dowiedzieliśmy	się,	że	resort	infrastruktury	zdaje	
sobie	 sprawę	 z	 konieczności	 podjęcia	 szybkich	
działań.	 Trwają	 spotkania	 GDDKiA,	 organizacji	
pozarządowych,	 samorządów	 lokalnych	 woje-
wództwa	podlaskiego	 i	niezależnych	ekspertów	
w	 celu	 wypracowania	 konsensusu	 w	 sprawie.	
Rząd	 w	 dalszym	 ciągu	 czeka	 na	 zakończenie	
postępowania	 przed	 Europejskim	 Trybunałem	
Sprawiedliwości.

W	najmniejszym	stopniu	nie	odniesiono	się	do	
stanowiska	 rządu	 w	 procesie	 przed	 Trybunałem	
oraz	do	tego,	kiedy	będzie	to	ogłoszone	mieszkań-
com	 Augustowa	 oraz	 nie	 udzielono	 odpowiedzi,	

o	jakich	trzech	alternatywnych	pomysłach	mówił	
Maciej	 Nowicki.	 Najbardziej	 w	 tym	 wszystkim	
niepokojącym	 jest	 fakt,	 że	 mamy	 chyba	 jedyny	
rząd	w	Europie,	który	w	walce	o	żywotne	interesy	
mieszkańców	ogłasza	kapitulację	przed	wydaniem	
wyroku	przez	ETS.	Nie	tylko	nasz	kraj	ma	podob-
ne	procesy.	Jednak	w	przeciwieństwie	do	naszego	
rządy	innych	państw	toczyły	długotrwałe	batalie	
z	Trybunałem	i	uzyskiwały	korzystne	orzeczenia.	
Rząd	jednak	musi	sobie	w	końcu	uświadomić,	że	
najistotniejsi	w	tym	sporze	są	mieszkańcy	Augu-
stowa,	ich	spokój,	zdrowie	i	życie,	natomiast	interes	
środowisk	ekologicznych	powinien	być	„również”	
brany	 pod	 uwagę	 przy	 satysfakcjonujących	 dla	
mieszkańców	 rozwiązaniach.	 Panie	 Premierze,	
w	 końcu	 najwyższy	 czas	 wybudzić	 się	 z	 letargu	
i	przewartościować	swoje	priorytety,	interes	miesz-
kańców	„przede	wszystkim”,	ekologów	„również”.

Kto będzie odpowiadał  
za jakość edukacji?

	 Wśród	 różnych	 zapo-
wiedzi	rządu	Premiera	Donalda	Tuska	znalazł	
się	zamiar	likwidacji	kuratoriów	oświaty	i	kura-
tora	oświaty	 jako	organu	 sprawującego	nad-
zór	pedagogiczny	nad	szkołami	i	placówkami	
oświatowo-wychowawczymi	w	województwie.	
Pomysł	ten,	o	którym	informowały	środki	pub-
licznego	 przekazu,	 wzbudził	 zaniepokojenie	
środowiska	 oświatowego	 oraz	 rodziców.	 Od	
kilkunastu	lat	funkcjonuje	zasada,	która	zosta-
ła	usankcjonowana	ustawą	z	dnia	7	września	
1991	 roku	 o	 systemie	 oświaty,	 że	 zadania	
z	zakresu	oświaty	należą	do	samorządu	tery-
torialnego	 (gmina,	 powiat,	 województwo),	
a	nadzór	nad	jakością	kształcenia	i	wychowania	
sprawują	powołane	do	tego	organy	administra-
cji	rządowej,	w	szczególności	minister	edukacji	
narodowej	oraz	–	w	województwie	–	kurator	
oświaty,	 który	 wykonuje	 swoje	 zadania	 przy	
pomocy	kuratorium	oświaty.	Rozdział	organu	
prowadzącego	 szkołę	od	organu	sprawujące-
go	nadzór	pedagogiczny	dobrze	sprawdził	się	
w	praktyce	i	nie	był	dotychczas	kwestionowa-
ny	(choć	oczywistym	jest,	że	funkcjonowanie	
tego	systemu	wymaga	ciągłego	doskonalenia).	

	 Zapowiedź	 likwidacji	 kuratoriów	 oświaty	
budzi	zaniepokojenie	tym	większe,	że	przekaza-
nie	części	kompetencji	kuratora	oświaty	samo-
rządom	 jako	 organom	 prowadzącym	 szkoły,	
czyli	przywrócenie	nieracjonalnej	zasady	nad-
zorowania	samego	siebie	prowadzić	będzie	do	
sytuacji,	 w	 której	 nieprawidłowości,	 a	 nawet	
patologie	 lokalne	pozostaną	poza	 jakąkolwiek	
realną	kontrolą.	Ponadto	nowy	system	mierzenia	
poziomu	edukacyjnego	pozostaje	w	sferze	mgli-

List posła Jarosława Zielińskiego do Burmistrza Miasta Sokółka

Szanowny	Pan
Stanisław	Małachwiej	
Burmistrz	Miasta	Sokółka

Pragnę	 uprzejmie	 podziękować	 Panu	 Burmistrzowi	 za	 zaangażowanie	 w	 organizację	 wizyty	
Pana	Premiera	Jarosława	Kaczyńskiego	Prezesa	Prawa	i	Sprawiedliwości	w	dniu	15	maja	2008	roku	
w	Sokółce.

Licznie	zgromadzeni	mieszkańcy	Sokółki	dali	wyraz	zainteresowania	sprawami	Rzeczypospolitej.	
Dzięki	naszej	współpracy	i	Pana	działaniom	mieli	Oni	możliwość	bezpośredniej	rozmowy	z	przywódcą	
partii	politycznej,	której	niezmiennym	celem	jest	budowa	sprawnego	i	uczciwego	państwa	dobrze	służą-
cego	swoim	obywatelom.	

Jestem	przekonany,	że	spotkanie	to	będzie	procentować	w	najbliższej	przyszłości	przynosząc	owoce	
w	postaci	coraz	większej	aktywności	społeczności	lokalnych	w	sferze	publicznej	w	duchu	troski	o	wspól-
ne	dobro.	

Wyrażając	raz	jeszcze	wdzięczność	Panu	Burmistrzowi	za	pomoc	w	organizacji	i	prowadzenie	spot-
kania	z	Prezesem	Prawa	i	Sprawiedliwości	przesyłam	zaproszenie	na	konferencję	„Samorząd	terytorial-
ny	–	w	służbie	Ojczyźnie”	z	udziałem	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Pana	Lecha	Kaczyńskiego,	
która	odbędzie	się	w	dniu	27	maja	2008	roku	w	Sali	Kolumnowej	Sejmu.	Będzie	to	wyjątkowa	okazja	do	
wspólnej	refleksji	dotyczącej	funkcjonowania	samorządu	terytorialnego	w	Polsce,	wzmocniona	dodatko-
wo	zbliżającym	się	Dniem	Samorządowca.

! 17 maja 2008 roku
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stych	pomysłów,	które	nie	przybrały	jak	dotąd	
konkretnego	i	realnego	kształtu,	nie	mówiąc	już	
o	badaniach	i	głębokich	eksperckich	analizach,	
którymi	należałoby	poprzedzić	wszelkie	działa-
nia	w	tej	szczególnie	wrażliwej	dziedzinie.	

Wobec	 powyższego	 w	 dniu	 4	 lutego	 2008	
roku	zwróciłem	się	do	Ministra	Edukacji	Naro-
dowej	z	zapytaniem,	dlaczego	rząd	premiera	
Donalda	 Tuska	 chce	 wyeliminować	 odpo-

wiedzialność	 państwa	 za	 polską	 edukację,	
za	poziom	 i	 jakość	kształcenia	 i	wychowania	
młodego	pokolenia?	Poprosiłem	także	o	udzie-
lenie	odpowiedzi	na	pytanie:	jakie	instrumenty	
i	rozwiązania	zamierza	resort	wprowadzić,	by	
zapewnić	odpowiednio	wysoki	poziom	eduka-
cji	w	polskich	szkołach?	Do	sfery	złudzeń	nale-
ży	zaliczyć	bowiem	zarówno	przekonanie,	że	
zagwarantuje	to	sam	samorząd	w	swojej	lokal-
nej	mądrości,	 jak	 i	wiarę,	że	wystarczającym	
narzędziem,	zapewniającym	jakość	kształcenia	
jest	system	sprawdzianów	i	egzaminów,	któ-
rym	objęci	byliby	uczniowie	na	poszczególnych	
etapach	 szkolnej	 edukacji	 (chociażby	 z	 tego	
powodu,	iż	ten	sposób	monitorowania	jakości	
edukacji	 będzie	 nieskuteczny	 i	 nieefektywny	
w	odniesieniu	do	niezwykle	ważnej	dziedziny,	
jaką	jest	wychowanie	młodego	pokolenia).	

Pani	minister	Katarzyna	Hall	26	lutego	2008	
roku	odpowiadając	na	interpelację	w	kilku	zda-
niach	 potwierdziła	 jedynie,	 że	 w	 najbliższej	
perspektywie	zostaną	przeanalizowane	zada-
nia	 realizowane	 przez	 kuratora	 oświaty	 pod	
kątem	przekazania	części	z	nich	samorządom	
lokalnym,	zaś	części	pozostawienia	przy	woje-
wodzie.	 Nie	 przedstawiła	 żadnych	 konkret-
nych	 rozwiązań,	bo	prawdopodobnie	 ich	nie	

ma.	Minister	edukacji	narodowej,	tak	jak	cały	
rząd	zmierza	w	kierunku	odsunięcia	od	siebie	
obowiązków,	jakie	są	obecnie	nałożone	na	ten	
resort.	 Pod	 hasłami	 oddania	 władzy	 w	 ręce	
samorządów	zrzuca	z	siebie	ciężar,	z	którym	
tak	 naprawdę	 nie	 potrafi	 sobie	 poradzić.	 Na	
każdym	kroku	widać	brak	koncepcji	i	nieudol-
ność	rządu	Donalda	Tuska.	Martwić	może	brak	
wyobraźni	i	zastanowienia	nad	tym,	jakie	skut-

ki	 mogą	 przynieść	 takie	 nieodpowiedzialne	
działania	 w	 tak	 istotnej	 dziedzinie,	 jaką	 jest	
edukacja	młodzieży.	

Zaniżone renty zagraniczne 
– krzywda obywateli

	W	okresie	od	1952	do	
1995	 roku	obywatelom	polskim	z	 racji	pracy	
za	granicą,	którzy	nabyli	 renty	 i	 świadczenia	
w	obcych	walutach	z	zagranicznych	instytucji	
przeliczane	 były	 one	 przez	 Narodowy	 Bank	
Polski	 na	 złote	 po	 kursach	 specjalnych	 usta-
lanych	dla	 tego	 rodzaju	 świadczeń.	Były	one	
bardzo	niekorzystne	i	krzywdzące	dla	obywate-
li.	Dysproporcję	tę	próbowano	tuszować	przy-
znawaniem	 wyrównań	 do	 wysokości	 stawek	
rent	polskich.	Nie	korespondowały	one	jednak	
z	wysokością	rzeczywistej	renty	przyznawanej	
przez	instytucje	zagraniczne.	Ze	środków	dewi-
zowych	napływających	z	instytucji	zagranicz-
nych,	które	wypłacały	świadczenia,	korzystało	
wyłącznie	komunistyczne	państwo.	W	związku	
z	tym	5	lutego	2008	roku	wystąpiłem	do	mini-
stra	finansów	z	interpelacją,	w	której	zawarłem	
pytanie,	czy	w	resorcie	tym	powstanie	projekt	
aktu	 prawnego	 mającego	 na	 celu	 zadość-
uczynienie	 stratom	materialnym	 i	moralnym	

wynikającym	z	bezprzykładnego	wzbogacenia	
się	 komunistycznego	 państwa	 kosztem	 jego	
obywateli,	 i	do	tej	 jego	części,	która	z	uwagi	
na	szczególne	uwarunkowania	wynikające	ze	
stanu	zdrowia,	a	także	na	skutek	konieczności	
poszukiwania	pracy	 z	przyczyn	politycznych	
i	społecznych	poza	granicami	własnej	ojczyzny	
była	potraktowana	niesprawiedliwie	i	w	ewi-
dentny	sposób	wykorzystana?

W	odpowiedzi	z	11	marca	2008	roku	minister	
finansów	 napisał:	 Mając	 na	 uwadze	 regulacje,	
opierające	się	na	powszechności	i	jednolitości	stoso-
wanych	wobec	osób	krajowych	ograniczeń,	obowiąz-
ków	i	zakazów,	w	szczególności	w	zakresie	prawa	do	
posiadania	walut	obcych	oraz	stosowania	kursów	
walutowych,	a	także	to,	że	do	wypłat	osobom	upraw-
nionym	świadczeń	przysługujących	im	od	zagranicz-
nych	instytucji	ubezpieczeniowych	były	stosowane	
umowy	międzynarodowe,	nie	znajduję	formalnych	
przesłanek,	które	przemawiałyby	za	podjęciem	prac	
legislacyjnych	w	zakresie	będącym	przedmiotem	zło-
żonej	przez	pana	posła	interpelacji.

Krzywda niepełnosprawnych 
pracowników

	 Od	 dłuższego	 czasu	
zwracali	 się	 do	 mnie	 z	 prośbą	 o	 interwencję	
pracownicy	 byłej	 Spółdzielni	 Niewidomych	
w	Suwałkach.	Nie	otrzymywali	oni	przez	okres	
wielu	miesięcy	wynagrodzenia,	a	ich	firma	zosta-
ła	postawiona	w	stan	upadłości,	zaś	uzyskane	ze	
sprzedaży	jej	majątku	środki	do	podziału	na	rzecz	
wierzycieli	nie	wystarczyły	na	pokrycie	wierzytel-
ności	pracowniczych,	które	sięgają	kwoty	600	000	
zł.	W	tej	sytuacji	syndyk	masy	upadłości,	który	
zatrudniał	 pracowników	 w	 czasie	 postępowa-
nia	upadłościowego,	wystąpił	do	Państwowego	
Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	
o	 dofinansowanie	 wynagrodzeń.	 Okazało	 się	
jednak,	że	na	skutek	niekorzystnych	dla	wszyst-
kich	pracowników	zmian	dokonanych	w	wyniku	
wprowadzenia	ustawy	z	dnia	30	sierpnia	2002	
roku	 o	 restrukturyzacji	 niektórych	 należności	
publicznoprawnych	od	przedsiębiorców	(Dz.	U.	
Nr	155,	poz.	1287)	 z	katalogu	 świadczeń	pod-
legających	 zaspokojeniu	 przez	 Gwarantowany	
Fundusz	Świadczeń	Pracowniczych	zostały	usu-
nięte	m.in.	roszczenia	z	tytułu	wynagrodzenia	za	
pracę	i	składki	na	ubezpieczenie	społeczne	sprzed	
wystąpienia	niewypłacalności	pracodawcy,	ekwi-
walent	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy	
należny	za	rok,	w	którym	ustał	stosunek	pracy	
oraz	odszkodowanie	za	skrócony	okres	wypowie-
dzenia.	Najkrócej	rzecz	ujmując,	jeśli	pracodaw-
ca	posiada	zaległości	w	zobowiązaniach	wobec	
Funduszu,	a	pozyskane	przez	syndyka	środki	nie	
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wystarczyły	na	zaspokojenie	roszczeń	pracowni-
czych,	to	ani	Gwarantowany	Fundusz	Świadczeń	
Pracowniczych,	ani	Państwowy	Fundusz	Reha-
bilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	nie	posiadają	
instrumentów,	za	pomocą	których	pracownicy	
ci	mogą	otrzymać	niewypłacone	przez	upadłego	
pracodawcę	 należności.	 W	 związku	 z	 powyż-
szym	6	lutego	2008	roku	wystąpiłem	do	ministra	
pracy	 i	 polityki	 społecznej	 z	 zapytaniem,	 czy	
rząd	przewiduje	wprowadzenie	regulacji,	dzięki	
którym	instytucja	dofinansowania	wynagrodzeń	
pozwalałaby	na	wypłacanie	należnych	pracowni-
kom	pensji	w	przypadku	upadłości	zakładu	pracy	
i	braku	pokrycia	potrzebnych	na	 ten	cel	kwot	
w	 wartości	 składników	 majątkowych	 przed-
siębiorstwa,	 zwłaszcza	 zatrudniającego	 osoby	
niepełnosprawne.	Zakłady	pracy	chronionej,	jak	
sama	nazwa	wskazuje,	powinny	posiadać	odręb-
ne	regulacje	prawne	zabezpieczające	ich	interes	
w	razie	wystąpienia	opisanych	wyżej	zdarzeń.	
W	 odpowiedzi	 minister	 pracy	 nie	 pozostawił	
żadnych	złudzeń,	że	obecny	rząd	w	jakikolwiek	
sposób	 będzie	 próbował	 wprowadzać	 mecha-
nizmy	 ochronne	 dla	 tej	 grupy	 pracowniczej.	
Uważa,	iż	definicja	„pracownika”	jest	jednakowa	
dla	wszystkich,	w	tym	również	dla	pracowników	
niepełnosprawnych.	 Zgodnie	 z	 tą	 zasadą	 pro-
wadzona	jest	polityka	obecnego	rządu.	Ostatnie	
decyzje	zmieniające	zasady	udzielania	pomocy	
publicznej	pracodawcom	zatrudniającym	osoby	
niepełnosprawne	oraz	osobom	niepełnospraw-
nym	prowadzącym	działalność	gospodarczą	i	nie-
pełnosprawnych	rolników	potwierdzają	tę	tezę.	
Od	1	stycznia	2009	roku	wszystkie	te	osoby	będą	
zmuszone	odprowadzać	pełne	składki	na	ubez-
pieczenie	społeczne	i	występować	co	miesiąc	do	
Funduszu	o	ich	refundację.	Do	tej	pory	opłacano	
minimalne	składki,	a	Fundusz	automatycznie	je	
refundował.	Na	pewno	nie	ułatwi	to	życia	nie-
pełnosprawnym,	 ale	 można	 być	 pewnym,	 że	
wypełnianie	 co	 miesiąc	 sterty	 papierów,	 żeby	
odzyskać	nadpłaconą	składkę	skutecznie	odstra-
szy	pracodawców	od	ich	zatrudniania.	Ta	ustawa	
to	modelowy	przykład	„przyjaznego	państwa”	
wg	Platformy	Obywatelskiej.	Ciekawe	co	wymy-
śli	rząd,	gdy	kilkanaście,	czy	kilkadziesiąt	tysięcy	
osób	ustawi	się	w	kolejkach	przed	instytucjami	
zajmującymi	się	pomocą	społeczną?

Standardy PO: podejrzany 
konsultantem władzy w sferze 
bezpieczeństwa

	 W	 dniach	 4-7	 grudnia	
2007	 roku	 w	 Pałacu	 Polskiej	 Akademii	 Nauk	
w	 Będlewie	 koło	 Poznania	 odbyła	 się	 kolejna	
sesja	Polskiej	Platformy	Bezpieczeństwa	Naro-

dowego.	 Powołanie	 tej	 instytucji	 ma	 na	 celu	
stworzenie	zintegrowanych	narzędzi	 informa-
tycznych	wspomagających	szeroko	rozumiane	
wysiłki	podejmowane	na	rzecz	bezpieczeństwa	
publicznego.	 Dzięki	 współdziałaniu	 i	 wspar-
ciu	władz	państwowych,	w	tym	Ministerstwa	
Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji,	Minister-
stwa	Sprawiedliwości	oraz	Ministerstwa	Nauki	
i	Szkolnictwa	Wyższego	Platforma	Bezpieczeń-
stwa	ma	poszukiwać	nowych	rozwiązań,	dosto-
sowując	je	do	nowych	form	przestępczości,	jaki-
mi	są	przestępczość	elektroniczna,	 terroryzm,	
cyberterroryzm,	przestępczość	zorganizowana	

o	 charakterze	 kryminalnym	 i	 gospodarczym	
oraz	przestępczość	związana	z	narkotykami.	Ze	
względu	na	poufność	danych	oraz	poruszaną	
problematykę	część	prac	badawczych	realizowa-
nych	w	ramach	Polskiej	Platformy	Bezpieczeń-
stwa	Wewnętrznego	ma	charakter	zamknięty.

We	 wspomnianym	 spotkaniu	 wzięli	 udział	
wiceminister	 spraw	 wewnętrznych	 i	 admi-
nistracji	 Adam	 Rapacki,	 komendant	 główny	
policji	Tadeusz	Budzik,	prokuratorzy	okręgowi	
oraz	przedstawiciele	komend	policji	z	Gdańska,	
Szczecina,	 Krakowa,	 Białegostoku	 i	 Poznania.	
I	wszystko	byłoby	w	porządku,	gdyby	nie	fakt	
wystąpienia	w	roli	„konsultanta”	Janusza	Kacz-
marka,	byłego	szefa	resortu	spraw	wewnętrz-
nych,	na	którym	ciążą	prokuratorskie	zarzuty.	
Zastanawia	 to,	 czy	 Janusz	 Kaczmarek	 miał	
dostęp	do	tej	części	prac,	która	ze	względu	na	
bezpieczeństwo	państwa	powinna	mieć	charak-
ter	 poufny.	 Grudniowe	 spotkanie	 w	 Będlewie	
trwało	kilka	dni.	Po	oficjalnej	części	sympozjum	
doszło	do	„towarzyskich	konsultacji"	utrzyma-
nych	w	znacznie	luźniejszej	atmosferze.	Uzna-
łem	za	stosowne	złożenie	27	lutego	2008	roku-

interpelacji	do	ministra	spraw	wewnętrznych	
i	 administracji	 „w	 sprawie	 udziału	 instytucji	
publicznych	odpowiedzialnych	za	bezpieczeń-
stwo	obywateli	i	państwa	w	realizacji	projektu	
Polskiej	Platformy	Bezpieczeństwa	Wewnętrz-
nego,	dostępu	osób,	na	których	ciążą	zarzuty	
prokuratorskie,	do	poufnych	danych	i	informacji	
oraz	nieformalnych	kontaktów	tych	osób	z	funk-
cjonariuszami	organów	ścigania	i	wymiaru	spra-
wiedliwości”	

Zapytałem,	kto	ponosi	odpowiedzialność	za	
dopuszczenie	osób	do	 tego	nieuprawnionych,	
w	 szczególności	 tych,	 które	 pozostają	 pod	

zarzutami	prokuratorskimi,	do	informacji	pouf-
nych	o	najnowszych,	wysoko	zaawansowanych	
technologiach	 i	 instrumentach	 informatycz-
nych	 związanych	 z	 analizami	 kryminalnymi	
i	działaniami	operacyjnymi?	Jaki	wpływ	mogą	
mieć	 kontakty	 osób,	 przeciwko	 którym	 toczy	
się	postępowanie	prokuratorskie,	z	 funkcjona-
riuszami	 Policji,	 organów	 ścigania	 i	 wymiaru	
sprawiedliwości	na	decyzje	prokuratury	i	sądu,	
w	sytuacji	gdy	patronują	im	najwyższe	organy	
państwowe	–	ministrowie	spraw	wewnętrznych	
i	administracji	oraz	sprawiedliwości?	

W	okresie	kampanii	wyborczej	PO	przygarnia-
ło	do	siebie	wszystkich	„skrzywdzonych”	przez	
Prawo	i	Sprawiedliwość.	W	mediach	brylowały	
takie	postacie	jak	Janusz	Kaczmarek	czy	doktor	
G.	Kreowano	ich	wręcz	na	męczenników	poli-
tycznych.	Musieli	spełniać	tylko	jeden	warunek	
-	nieustannie	i	ostro	krytykować	i	atakować	PiS.	
Nieistotne	były	fakty,	ewidentne	dowody	przyj-
mowania	 korzyści	 majątkowych	 czy	 zarzuty	
utrudniania	 śledztwa.	 Ci,	 którzy	 mieli	 posta-
wione	 zarzuty	 prokuratorskie	 czy	 też	 zostali	
skazani	za	czasów	rządów	PiS	mogli	przyjść	do	

INTERPELACJE

IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego,  
Wigry, 20 maja 2008
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PO	 i	mieli	otwartą	 furtkę	do	robienia	z	siebie	
ofiar	rządu	PiS.	Oczywistym	powinien	być	fakt,	
że	po	ukonstytuowaniu	się	rządu	wszelkie	jego	
działania	muszą	być	podporządkowane	prawu	
z	dochowaniem	przepisów	o	informacjach	nie-
jawnych,	co	ma	istotny	wpływ	na	bezpieczeń-
stwo	państwa.	Za	rządów	PO	Janusz	Kaczmarek,	
stojący	pod	poważnymi	zarzutami,	dalej	bryluje	
na	salonach	i	uczestniczy	w	pracach	przy	bardzo	
poważnych	projektach	dotyczących	bezpieczeń-
stwa.	To	są	te	nowe	standardy	PO,	gdzie	oskar-
życiel	 bierze	 na	 swego	 „konsultanta”	 podej-
rzanego.	Czekać	tylko	należy,	aż	powierzy	mu	
poprowadzenie	jego	własnej	sprawy.	

Drogi i podatki

	 Do	 ministra	 finansów	
3	marca	2008	 roku	wystosowałem	 interpela-
cję	w	sprawie	podjęcia	działań	w	celu	zmiany	
przepisów	ustawy	o	podatkach	i	opłatach	lokal-
nych,	polegającej	na	wyłączeniu	z	opodatko-
wania	podatkiem	od	nieruchomości	gruntów	
zajętych	pod	pasy	drogowe	ogólnodostępnych	
dróg	 wewnętrznych,	 stanowiących	 własność	
gmin.	 W	 ocenie	 Związku	 Gmin	 Wiejskich	
Województwa	Podlaskiego	zawartej	w	wystą-
pieniu	 do	 marszałka	 Sejmu	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	 z	 dnia	 2	 stycznia	 2008	 roku	 obecna	
regulacja	 skutkuje	 symetrycznym	 zwiększe-
niem	dochodów	 i	wydatków	budżetu	gminy.	
Autorzy	 wystąpienia	 przytaczają	 przykład	
gminy	 Wyszki,	 która	 posiada	 ponad	 325	 ha	
ogólnodostępnych	dróg	wewnętrznych	i	traci	
kwotę	przekraczającą	1	mln	zł	rocznie	(ponad	
10%	 dochodów	 budżetu),	 nierekompensowa-
ną	 wpływem	 z	 podatku	 od	 własnych	 dróg.	
Z	 uwagi	 na	 powyższe	 poprosiłem	 ministra	
finansów	o	udzielenie	odpowiedzi	na	pytanie,	
czy	podległy	mu	resort	zamierza	podjąć	prace	
legislacyjne	w	celu	wyłączenia	z	opodatkowa-
nia	podatkiem	od	nieruchomości	gruntów	zaję-
tych	pod	pasy	drogowe	ogólnodostępnych	dróg	
wewnętrznych	stanowiących	własność	gmin.	
Ministerstwo	w	odpowiedzi	z	dnia	2	kwietnia	
2008	roku	zawarło	stanowisko,	iż	wprowadze-
nie	 w	 ustawie	 o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokal-
nych	 zwolnienia	 (wyłączenia)	 z	 podatku	 od	
nieruchomości	dróg	wewnętrznych,	będących	
własnością	gminy,	nie	znajduje	uzasadnienia	
z	punktu	widzenia	wpływu	na	dochody	gmin-
ne	 i	 określanie	 subwencji.	 Poinformowano	
mnie	również,	że	brak	postulatów	zmian	zgła-
szanych	przez	samorządy	innych	województw	
w	omawianym	zakresie	wskazuje,	że	problem	
dotyczy	 jedynie	 województwa	 podlaskiego.	
Wynika	z	tego,	iż	rząd	w	najbliższym	czasie	nie	

zamierza	podjąć	żadnych	prac	 legislacyjnych	
w	tym	obszarze.

Prawo do emerytury  
60-letnich mążczyzn

	 Zapewne	 wiele	 osób	
śledzi	politykę	rządu	w	zakresie	przyznawania	
świadczeń	emerytalnych	dla	mężczyzn	urodzo-
nych	przed	dniem	1	stycznia	1949	roku,	którzy	
legitymują	 się	 co	 najmniej	 35-letnim	 stażem	
ubezpieczeniowym	i	osiągnęli	wiek	60	lat.	Trybu-
nał	Konstytucyjny	zakwestionował	przepisy	usta-
wy	o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubezpie-
czeń	Społecznych	w	zakresie,	w	jakim	nie	przy-
znawały	one	prawa	do	emerytury	mężczyźnie	
w	obniżonym	wieku	emerytalnym,	który	(odpo-
wiednio	jak	kobieta,	która	nabywa	to	prawo	po	
osiągnięciu	wieku	55	lat	i	co	najmniej	30-letniego	
okresu	składkowego	i	nieskładkowego)	osiągnął	
wiek	60	lat	i	legitymuje	się	co	najmniej	35-letnim	
okresem	składkowym	i	nieskładkowym.	Przepisy	
powyższe	okazały	się	niezgodne	z	Konstytucją.	
Trybunał	stwierdził	również,	że	wadliwe	prze-
pisy	tracą	moc	z	upływem	12	miesięcy	od	daty	
ogłoszenia	wyroku	w	Dzienniku	Ustaw	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej,	tj.	z	dniem	30	października	2008	
roku.	W	związku	z	tym	18	marca	br.	złożyłem	
interpelację	w	celu	uzyskania	odpowiedzi,	 czy	
rząd	opowiada	się	za	przyznaniem	mężczyznom,	
którzy	osiągnęli	wiek	60	lat	i	 legitymują	się	co	
najmniej	35-letnim	stażem	ubezpieczeniowym	

prawa	do	świadczeń	emerytalnych	w	skróconym	
o	5	lat	wieku	emerytalnym,	czy	też	za	wydłuże-
niem	tego	wieku	(i	stażu	ubezpieczeniowego)	dla	
kobiet?	Zapytałem,	jakie	jest	stanowisko	rządu	
wobec	obywatelskiego	projektu	ustawy	o	zmia-
nie	ustawy	o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	
Ubezpieczeń	Społecznych	oraz	niektórych	innych	
ustaw	 i	 jakie	 są	 zamierzenia	 rządu,	 jeśli	 cho-
dzi	o	 reformę	systemu	emerytalno-rentowego,	
zwłaszcza	w	kontekście	uprawnień	poszczegól-
nych	grup	ubezpieczonych	oraz	tzw.	emerytur	
pomostowych?	W	odpowiedzi	z	dnia	17	kwiet-
nia	br.	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	
poinformowało,	 że	 rząd	 przygotował	 ustawę,	
która	 zakłada,	 że	 mężczyźni,	 którzy	 ukończy-
li	60	 lat	 i	posiadają	 co	najmniej	35-letni	okres	
składkowy	 i	nieskładkowy,	uzyskają	prawo	do	
wcześniejszej	emerytury	odpowiednie	do	tego,	
którym	obecnie	dysponują	kobiety.	28	marca	br.	
Sejm	uchwalił	ustawę,	a	w	dniu	11	kwietnia	br.	
została	ona	przyjęta	bez	poprawek	przez	Senat.	
17	kwietnia	br.	 Prezydent	RP	ustawę	podpisał	
i	następnie	została	opublikowana	w	Dzienniku	
Ustaw	nr	67	poz.	411	z	23	kwietnia	2008	roku.	Po	
14	dniach	od	publikacji,	tj.	7	maja	2008	roku	usta-
wa	weszła	w	życie.	Ministerstwo	poinformowało	
również,	że	wejście	w	życie	ustawy	spowoduje,	
iż	dwie	osoby	urodzone	w	tym	samym	czasie,	
posiadające	takie	same	zarobki,	będą	miały	różne	
emerytury	–	wyższą	będzie	miała	osoba,	która	
przejdzie	 wcześniej	 na	 emeryturę	 obliczoną	
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List posła Jarosława Zielińskiego do osób niepełnosprawnych

W	Międzynarodowym	Dniu	Osób	Niepełnosprawnych	pragnę	przekazać	Uczestnikom	Warsztatów	
Terapii	Zjęciowej	oraz	ich	Pracownikom	i	Przyjaciołom	życzenia	wszystkiego,	co	dobre	i	piękne.

Z	głębi	serca	życzę,	by	otaczający	Was	świat,	w	imię	humanizmu	i	elementarnej	sprawiedliwości,	
stwarzał	Wam	godne	warunki	uczestnictwa	w	czerpaniu	z	jego	dóbr	i	wartości.	Niech	niepełnospraw-
ność,	 którą	 zostaliście	 dotknięci	 przez	 los	 w	 przypadku	 żadnego	 z	 Was	 nie	 będzie	 nigdy	 powodem	
wykluczenia,	braku	miłości	i	gorszego	traktowania.	

Miarą	 naszego	 człowieczeństwa	 jest	 stosunek	 do	osób	 słabszych	 i	potrzebujących	 pomocy.	 Pełna	
sprawność	nie	jest	nikomu	dana	raz	na	zawsze.	Powinniśmy	przeto	być	solidarni	w	dziele	wzajemnego	
wspierania	się	w	trudnych	doświadczeniach,	otaczania	opieką	tych	spośród	nas,	którzy	ze	względu	na	
swoją	kondycję	nie	są	w	stanie	sami	ze	wszystkim	sobie	poradzić	oraz	wszechstronnej	 integracji	ze	
środowiskiem	ludzi	zdrowych.

Od	wielu	lat	pozostajemy	wraz	z	Żoną	blisko	misji	wypełnianej	każdego	dnia	przez	warsztaty	terapii	
zajęciowej	wobec	osób	niepełnosprawnych.	

Wiedząc,	jak	wielką	spełniają	one	rolę	w	procesie	terapii,	rehabilitacji	 i	edukacji	Uczestników,	skła-
dam	wszystkim	szlachetnym	ludziom,	dzięki	którym	warsztaty	terapii	zajęciowej	powstały	i	funkcjonu-
ją	serdeczne	podziękowanie	oraz	wyrazy	szacunku	i	najwyższego	uznania.

Raz	jeszcze	życzę	wszystkim	jak	najpełniejszego	uczestnictwa	we	wspólnym	przeżywaniu	tego,	co	
przynosi	radość	i	szczęście	oraz	w	solidarnym	pokonywaniu	tego,	co	gorzkie	i	trudne.

 3 grudnia 2007 roku
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według	starych	zasad,	a	niższą	ta,	która	pracowa-
ła	dłużej	do	powszechnego	wieku	emerytalnego	
i	uzyska	świadczenie	obliczone	według	nowych	
reguł.	Takie	rozwiązanie	jest	sprzeczne	z	zasadą	
sprawiedliwości	społecznej.	W	związku	z	powyż-
szym	rząd	w	najbliższym	czasie	deklaruje	prace	
nad	 uchwaleniem	 ustawy	 o	 zmianie	 ustawy	
o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	
Społecznych	dla	osób	urodzonych	po	31	grudnia	
1948	roku.	Nie	poinformowano,	w	jakim	kierun-
ku	będą	zmierzały	te	zmiany.	Będę	bacznie	śledził	
prace	rządu	w	tym	zakresie	i	na	bieżąco	o	tym	
Państwa	informował.

Raport, którego nie ma

	 Przyzwyczailiśmy	 się	
już	 do	 tego,	 że	 obecna	 ekipa	 rządząca	 co	
jakiś	czas	wrzuca	coś	do	mediów,	które	przez	
kolejne	dni	czy	tygodnie	bombardują	opinię	
publiczną	 rzekomymi	 skandalami,	 czasami	
wręcz	 z	 pogranicza	 science	 fiction.	 Celem	
takiego	działania	 jest	zazwyczaj	wyelimino-
wanie	z	życia	publicznego	osób	sprawujących	
kierownicze	stanowiska	w	instytucjach,	które	
chce	przejąć	Platforma	Obywatelska.	Działa-
czom	PO	nie	przeszkadza	nawet	to,	że	dana	
funkcja	jest	objęta	kadencyjnością,	a	zasady	

jej	funkcjonowania	zapisane	są	w	Konstytucji.	
Taka	sytuacja	dotyczyła	również	tzw.	raportu	
w	sprawie	CBA	przygotowanego	w	Kancela-
rii	Prezesa	Rady	Ministrów.	W	mediach	głoś-
no	było	o	tym,	że	 Julia	Pitera	przygotowała	
raport	 o	 rzekomych	 nieprawidłowościach	
w	funkcjonowaniu	Centralnego	Biura	Antyko-
rupcyjnego,	który	miał	posłużyć	jako	podsta-
wa	do	odwołania	z	funkcji	szefa	CBA	ministra	
Mariusza	Kamińskiego.	Podczas	zorganizowa-
nej	28	stycznia	br.	konferencji,	w	której	bra-
łem	 udział	 wspólnie	 ze	 Zbigniewem	 Ziobro,	
domagałem	się	publicznego	ujawnienia	treści	
tego	raportu.	Podczas	posiedzenia	Sejmowej	
Komisji	Administracji	i	Spraw	Wewnętrznych,	
zwołanej	przez	nas	jako	posłów	PiS	Julia	Pitera	
poinformowała,	że	tak	naprawdę	raport	o	CBA	
nie	 istnieje,	a	 to	co	 jest	nazywane	raportem	
nie	ma	nawet	charakteru	dokumentu,	stano-
wi	 jedynie	prywatną	notatkę	przygotowaną	
w	wersji	elektronicznej	przez	panią	minister	
dla	premiera	Donalda	Tuska,	nie	zawierającą	
tytułu	i	podpisu	i	nie	posiadającą	żadnej	klau-
zuli	 w	 rozumieniu	 przepisów	 o	 dostępie	 do	
informacji	niejawnych.	Następnie	w	mediach	
pojawiły	 się	 informacje,	 że	 raport	 o	 CBA	
autorstwa	pani	Julii	Pitery	uzyskał	status	ofi-

cjalnego	 dokumentu	 opatrzonego	 klauzulą	
„tajne”	i	jest	przechowywany	w	tajnej	kance-
larii	Prezesa	Rady	Ministrów	 (”Raport	Pitery	
nie	 jest	 już	 prywatną	 notatką”,	 „Dziennik”	
nr	89	(606)/2008	z	dnia	15	kwietnia	2008	r.).	
Wszystkie	te	fakty	skłoniły	mnie	do	złożenia	
w	dniu	15	kwietnia	br.	na	ręce	Prezesa	Rady	
Ministrów	interpelacji	w	sprawie	treści	rapor-
tu	 o	 działalności	 Centralnego	 Biura	 Antyko-
rupcyjnego	przygotowanego	przez	sekretarza	
stanu	 w	 Kancelarii	 Prezesa	 Rady	 Ministrów	
Julię	Piterę.	Zastanawiającym	jest,	w	oparciu	
o	 jakie	dokumenty	pani	minister	 Julia	Pitera	
przygotowała	 swój	 raport?	 Czy	 były	 wśród	
nich	 dokumenty	 opatrzone	 klauzulą	 „tajne”	
i	„ściśle	tajne”	oraz	na	jakiej	podstawie	praw-
nej	 Julia	Pitera	uzyskała	do	nich	dostęp,	nie	
posiadając	 w	 zakresie	 swoich	 obowiązków	
nadzoru	nad	Centralnym	Biurem	Antykorup-
cyjnym?	 Do	 dziś	 treść	 tego	 raportu	 nie	 jest	
znana	 i	 tak	 naprawdę	 nie	 mamy	 pewności,	
czy	 faktycznie	 istnieje.	 Wszystko	 wskazuje	
na	 to,	 że	 było	 to	 skrupulatnie	 przygotowa-
ną	 intrygą,	 której	 celem	 było	 odsunięcie	 od	
funkcji	szefa	CBA	Mariusza	Kamińskiego.	Jest	
również	bardzo	prawdopodobne,	że	premier	
Tusk	udostępnił	Pani	Julii	Piterze	dokumenty,	
do	których	nie	powinna	mieć	wglądu.	Zadzi-
wiające	jest,	z	jaką	determinacją	Donald	Tusk	
broni	treści	tego	„raportu-widma”.	Interesują-
ca	jest	też	postawa	Pani	Julii	Pitery,	która	na	
hasłach	 o	 transparentności	 funkcjonowania	
życia	publicznego	zbudowała	 swoją	karierę	
polityczną.	

Z	 odpowiedzi	 na	 moją	 interpelację,	 której	
udzielił	13	maja	2008	roku	nie	premier,	lecz	właś-
nie	 Julia	Pitera	 (adwokat	we	własnej	sprawie)	
nie	wynika	nic.	Może	jedynie	to,	że	tzw.	raport	
ostatecznie	otrzymał	klauzulę	"tajne",	choć	jest	
nadal	tylko	"projektem".	No,	ale	jeśli	jest	to	jakiś	
dokument,	to	zażądam	jego	udostępnienia	Sej-
mowej	Komisji	ds	Służb	Specjalnych,	której	pra-
com	aktualnie	przewodniczę.

Kiedy obwodnica Suwałk?

	Od	ponad	20	lat	miesz-
kańcy	Suwałk	zabiegają	o	budowę	obwodnicy	
miasta.	Jest	to	jedna	z	najpilniejszych	potrzeb,	
która	 od	 lat	 czaka	 na	 realizację.	 W	 okresie	
kształtowania	 programów	 operacyjnych	
w	perspektywie	 finansowej	Unii	Europejskiej	
na	 lata	 2007-2013	 pojawiła	 się	 realna	 szan-
sa	 na	 zaprojektowanie	 i	 skuteczną	 realizację	
budowy	 obwodnicy	 Suwałk	 w	 najbliższych	
kilku	latach.	Generalna	Dyrekcja	Dróg	i	Auto-
strad	Oddział	w	Białymstoku	26	kwietnia	2006	

List posła Jarosława Zielińskiego	do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku

Szanowna	Pani	
Eligia	Bańkowska
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	1	w	Olecku

Pragnę	serdecznie	podziękować	za	zaproszenie	mnie	do	udziału	w	XVI	Ogólnopolskim	Zlocie	Szkół	
Sienkiewiczowskich.

To	piękne	i	niezwykle	pożyteczne	spotkanie	będzie	z	pewnością	doniosłym	wydarzeniem	w	życiu	szko-
ły	i	miasta,	a	przede	wszystkim	dostarczy	wielu	niezapomnianych	przeżyć	jego	uczestnikom.

	Proszę	przyjąć	wyrazy	uznania,	które	kieruje	do	Pani	Dyrektor,	Nauczycieli	oraz	Uczniów	w	związku	
z	podjęciem	inicjatywy	zorganizowania	Zlotu.	Takie	spotkania	są	niezwykle	ważną	i	cenną	formą	pracy	
szkoły	w	zakresie	kształtowania	postaw	i	zachowań	młodego	pokolenia,	a	zwłaszcza	postaw	obywatel-
skich	i	patriotycznych	wyrastających	z	polskiej	tradycji.

Jesteśmy	 narodem	 o	 wspaniałej	 bohaterskiej	 historii,	 a	 naszą	 przeszłość	 cechuje	 żarliwy	 patrio-
tyzm,	czasem	niezrozumiały	dla	innych	narodów,	które	nie	doświadczyły	tragedii	zaborów	i	niewoli.	
To	na	tych	doświadczeniach	wyrosły	arcydzieła	polskiego	romantyzmu	i	wielka	literatura	dająca	wiarę	
w	odrodzenie	naszej	Ojczyzny,	dlatego	też	najlepsze	lekcje	historii	to	także	lekcje	wyniesione	z	literatury	
i	dzięki	niej	–	zapamiętane.	

Jestem	głęboko	przekonany,	że	dzisiejszy	Zlot	Szkół	Sienkiewiczowskich	jest	dowodem	tego,	że	polska	
szkoła	potrafi	i	chce	starannie	pielęgnować	narodowy	ethos.

Bardzo	serdecznie	pozdrawiam	Organizatorów	i	Uczestników	XVI	Ogólnopolskiego	Zlotu	Szkół	Sien-
kiewiczowskich.

Życzę	wszystkim	osobom	zaangażowanym	w	przygotowanie	Zlotu	oraz	jego	uczestnikom,	aby	podję-
ty	trud	przyniósł	oczekiwane	owoce	i	stanowił	jednocześnie	źródło	osobistej	satysfakcji.	

 30 maja 2008 roku
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roku	ogłosiła	przetarg	na	opracowanie	doku-
mentacji	 projektowej	 w	 zakresie	 wstępnych	
oraz	szczegółowych	koncepcji	programowych	
wraz	z	opracowaniami	prawnymi	do	uzyska-
nia	decyzji	o	ustaleniu	 lokalizacji	obwodnicy	
w	 ciągu	 drogi	 krajowej	 nr	 8.	 Harmonogram	

GDDKiA	przewidywał	następujące	terminy	dla	
poszczególnych	etapów	przygotowania	i	budo-
wy	obwodnicy:	uzyskanie	decyzji	o	środowisko-
wych	uwarunkowaniach	–	I	kwartał	2007	roku,	
uzyskanie	decyzji	o	lokalizacji	drogi	–	do	końca	
2007	 roku,	 wykup	 terenów	 –	 do	 końca	 2009	
roku,	rozpoczęcie	budowy	obwodnicy	–	2010	
rok,	 zakończenie	 budowy	 obwodnicy	 –	 rok	
2013.	Ogłoszenie	tych	terminów	spowodowało	
wśród	mieszkańców	Suwałk	oraz	władz	mia-
sta	niezadowolenie	 i	 protesty.	 Jako	Sekretarz	
Stanu	w	Ministerstwie	Spraw	Wewnętrznych	
i	Administracji	odpowiedzialny	za	administra-
cję	publiczną	i	poseł	na	Sejm	RP	reprezentujący	
województwo	podlaskie	wystąpiłem	wówczas	
do	ministra	 transportu	oraz	GDDKiA	o	 skon-
kretyzowanie	realnych	terminów	poszczegól-
nych	 czynności	 związanych	z	 realizacją	 tego	
programu	oraz	podjęcie	wszelkich	możliwych	
działań	prowadzących	do	przyspieszenia	budo-
wy	obwodnicy.	Trzeba	pamiętać,	że	obwodnica	
Suwałk	 jest	 jednym	 z	 elementów	 inwestycji	
zakładającej	 budowę	 obwodnic	 miast	 leżą-
cych	wzdłuż	dróg	krajowych	nr	8	i	19	oraz	ich	
modernizację.	Wymagało	 to	 skoordynowania	
prac	na	wielu	odcinkach	i	mimo	że	zakończe-
nie	robót	miało	nastąpić	w	2013	roku,	dawało	
nadzieję	 na	 wybudowanie	 tak	 długo	 oczeki-

wanej	drogi.	W	ostatnim	czasie	docierają	do	
nas	 informacje,	 że	 ten	 i	 tak	 odległy	 termin	
jest	nierealny.	 21	kwietnia	2008	 roku	odbyło	
się	 w	 Białymstoku	 posiedzenie	 Wojewódz-
kiej	 Komisji	 Dialogu	 Społecznego.	 Z	 materia-
łów	przygotowanych	w	związku	z	tym	przez	

GDDKiA	 Oddział	 w	 Białymstoku	 wynika,	 że	
i	te	odległe	i	trudne	do	zaakceptowania	przez	
mieszkańców	terminy	realizacji	inwestycji	nie	
zostaną	dotrzymane.	Według	 	obecnego	har-
monogramu	budowa	obwodnicy,	jeśli	w	ogóle	
do	niej	dojdzie,	zakończona	zostanie	2-3	 lata	
później	niż	przewidywał	to	wcześniejszy	pro-

jekt.	W	związku	z	powyższym	28	kwietnia	br.	
wystąpiłem	do	ministra	infrastruktury	Cezarego	
Grabarczyka	z	interpelacją	dotyczącą	tego	proble-
mu.	Celowe	wydają	się	pytania,	czy	w	związku	ze	
zmianą	terminu	realizacji	inwestycji	nie	dokona-
no	innych	zmian	dotyczących	np.	jej	przebiegu.	
Czy	brane	są	pod	uwagę	alternatywne	warianty	
lokalizacji	obwodnicy	oraz	kiedy	realnie	zostaną	
rozpoczęte	prace	inwestycyjne?	Mając	na	uwadze	
dotychczasowe	posunięcia	rządu	PO-PSL,	które	
doprowadziły	do	wykreślenia	znacznej	liczby	pro-
jektów	inwestycyjnych	z	naszego	województwa	
i	przesunięcia	środków	na	to	przeznaczonych	do	
innych	regionów	kraju,	głównie	do	województw	
dolnośląskiego	i	pomorskiego,	inwestycje	te	trze-
ba	nieustannie	monitorować	i	podejmować	dzia-
łania,	by	tak	jak	inne	nie	została	skreślona	przez	
obecną	ekipę	rządzącą.	

Odpowiedź	ministra	infrastruktury	z	16	maja	
2008	 roku	 jest	 bulwersująca.	 Powtarza	 ona	
powszechnie	znane	ogólniki	dotyczące	proce-
dury	 planowania	 i	 przygotowania	 inwestycji	
drogowych.	 W	 sferze	 konkretów	 pojawia	 się	
data	2011	roku	jako	planowany	początek	robót	
budowlanych.	Ogłosiłem	publicznie,	że	uczynię	
wszystko,	 by	 inwestycja	 ta	 została	 przyspie-
szona	i	zaapelowałem	do	wszystkich	instytucji	
i	osób	działających	w	przestrzeni	publicznej	do	
współdziałania	w	tej	sprawie.

7	lipca	2007	roku	zorganizowałem	w	Suwał-
kach	 spotkanie	 z	 dyrektorem	 białostockiego	
GDDKiA	 i	 zainteresowanymi	 samorządowca-
mi	 w	 celu	 wyjaśnienia	 wszystkich	 istotnych	
i	aktualnych	okoliczności	związanych	z	budową	
obwodnicy	Suwałk.		

List posła Jarosława Zielińskiego	do Dyrektora, Nauczycieli, Rodziców 
i Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 

Jestem	świadomy	dorobku	Waszej	Szkoły	oraz	 jej	wysokiego	poziomu	kształcenia	 i	wychowania.	
Z	IV	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Białymstoku	współpracowałem	jako	kurator	oświaty,	a	potem	jako	
poseł	i	minister.	Towarzyszyłem	wielu	twórczym	inicjatywom,	które	się	tutaj	rodziły.	Za	te	szlachetne	
wysiłki	Koleżanek	i	Kolegów	Nauczycieli,	Rodziców	i	Przyjaciół	Szkoły	pragnę	Państwu	bardzo	serdecz-
nie	podziękować	i	ich	pogratulować.	To	dzięki	Wam	ta	Szkoła,	z	którą	związaliście	się	pracą	i	nauką,	
budowaniem	wspólnoty,	której	oddaliście	swoje	siły	i	swoje	serce	tak	dobrze	spełnia	swoją	misję	wobec	
kolejnych	roczników	młodych	ludzi,	dając	im	wiedzę	o	świecie	i	mądrość	na	dalszą	drogę	życia.

Ufam,	że	tak	jak	dotychczas	mury	IV	LO	w	Białymstoku,	po	spędzonych	tu	latach	nauki,	będą	opusz-
czać	mądrzy	i	dobrzy	ludzie,	którzy	potrafią	w	sposób	obywatelsko	odpowiedzialny	tworzyć	przyszłość	
Najjaśniejszej	Rzeczypospolitej	oraz	kształtować	swoje	życie	na	fundamentach	dobra,	piękna	i	prawdy.

Uczniom	IV	LO	życzę,	aby	każdy	dzień	wspaniałego	okresu	młodości	szkolnej	wykorzystali	jak	najle-
piej	z	myślą	o	kolejnych	etapach	edukacji	i	przygotowaniu	do	życia	w	świecie	dorosłych.

Panu	Dyrektorowi,	Nauczycielom,	Rodzicom	i	Uczniom	pragnę	życzyć	spełnienia	wszystkich	planów	
i	głębokiej	satysfakcji	z	osiąganych	rezultatów	pracy	i	nauki.

 30 listopada 2007 roku

INTERPELACJE

XVI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, Olecko–Płociczno, 31 maja 2008
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Serdecznie	gratulujemy	zaufania,	jakim	obdarzy-
li	Pana	wyborcy.	Życzymy	Panu	Posłowi,	aby	każ-
dego	dnia	ze	spokojem	i	odwagą	podejmował	Pan	
nowe	 wyzwania	 w	 niełatwym	 świecie	 naszej	 rze-
czywistości.	Wierzymy,	że	Pańska	działalność	par-
lamentarna	będzie	sprzyjała	stworzeniu	odpowied-
nich	warunków	do	nauki,	pracy	i	rozwoju	młodych	
pokoleń	Polaków.	Niech	nie	zabraknie	Panu	Posłowi	
sił	i	zapału,	aby	nieustannie	dążyć	do	polepszenia	
warunków	życia	wszystkich	Rodaków.	

Z	wyrazami	szacunku	i	sympatii	
Dyrektor	Szkoły	nr	47	w	Białymstoku,

grono	pedagogiczne,	uczniowie	i	rodzice

Szanowny	Panie	Ministrze,
bardzo	serdecznie	dziękuję	za	słowa,	skierowane	

na	zakończenie	misji	w	ramach	Ministerstwa	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji,	w	związku	z	dymi-
sją	Rządu	P.	Premiera	Jarosława	Kaczyńskiego.

Oczywiście,	rozumiem	dobrze,	iż	demokracja	ma	
swoje	wymagania	 i	może	właśnie	z	 tego	względu	
pragnę	ze	swojej	strony	wyrazić	szacunek	i	wdzięcz-
ność	właśnie	teraz	i	w	takich	okolicznościach.	Cieszę	
się,	że	w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	mogłem	właści-
wie	Pana	Ministra	dopiero	poznać.	Wcześniej	docho-
dziły	do	mnie	głosy	o	Kimś,	kto	gdzieś	nad	Hańczą	
energiczne	podejmuje	działania.

Czas	zaś	pracy	w	MSWiA	to	wszystko	przybliżył	
i	rozjaśnił.	Z	tego	względu	gratuluję	różnych	doko-
nań.	Dziękuję	za	pamięć	o	Diecezji	Drohiczyńskiej	
i	za	umacnianie	współpracy	Państwa	z	Kościołem	
dla	dobra	Polski.

Mam	 nadzieję,	 że	 nadejdzie	 czas,	 kiedy	 Pan	
Minister	 będzie	 jeszcze	 raz	 mógł	 owocnie	 pra-
cować	 dla	 dobra	 naszej	 Ojczyzny.	 Proszę	 też	 nie	
zapominać,	 że	 jest	 Pan	Minister	gościem	zawsze	
mile	 widzianym	 u	 nas,	 w	 Drohiczynie.	 Na	 ręce	
Pana	Ministra	kieruję	również	podziękowania	dla	
najbliższych	Współpracowników.

Z	należnym	uszanowaniem	
Antoni	Pacyfik	Dydycz

Biskup	Drohiczyński

Szanowny	Panie,
Proszę	 przyjąć	 podziękowanie	 za	 ogromne	

zaangażowanie	i	poświęcenie	czasu	sprawom	kole-
jowych	przewozów	w	naszym	województwie.	

Działania	 Pana	 Posła	 skierowane	 na	 poprawę	
połączeń	kolejowych	w	północno-wschodnim	regio-

nie	 kraju	 przyniosły	 wymierne	 efekty	 w	 postaci	
dodatkowego	połączenia	kolejowego	Suwałk	z	cen-
trum	 Polski.	 W	 dniu	 9	 grudnia	 2007	 roku,	 wraz	
w	wejściem	w	życie	nowego	rozkładu	jazdy	pocią-
gów,	 rozpoczął	 kursowanie	 pociąg	 pospieszny	
„Konopnicka”	do	Łodzi,	który	umożliwi	mieszkań-
com	 Suwalszczyzny	 dogodny	 dojazd	 w	 rannych	
godzinach	 nie	 tylko	 do	 stolicy,	 ale	 i	 w	 dalszych	
relacjach.

Pragnę	 również	 wyrazić	 wdzięczność	 Panu	
Posłowi	 za	 okazaną	 pomoc	 przy	 staraniach	
o	modernizację	linii	Białystok	–	Czeremcha.

Życzę	 Panu	 wielu	 sukcesów	 i	 satysfakcji	 pły-
nącej	z	pełnienia	zaszczytnej	 i	odpowiedzialnej	
funkcji	 Posła	 na	 Sejm	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
VI	kadencji.	Mam	nadzieję,	że	„sprawy	kolejowe”	
w	 dalszym	 ciągu	 pozostaną	 w	 kręgu	 Pańskich	
zainteresowań	 i	 będą	 przedmiotem	 Pańskich	
działań	 i	 inicjatyw	dla	wspólnego	dobra	Podla-
sian.

Dyrektor		Podlaskich	Zakładów
Przewozów	Regionalnych	w	Białymstoku

Elżbieta	Załuska

Szanowny	Panie	Pośle,
wyrażam	swoją	wdzięczność	za	troskę	i	wspar-

cie	projektów	z	podregionu	łomżyńskiego	zgłoszo-
nych	 do	 Programu	 Operacyjnego	 Infrastruktura	
i	Środowisko	–	„Ochrona	zlewni	rzeki	Narew,	Bie-
brzy	i	Bugu	poprzez	poprawę	gospodarki	wodno-
ściekowej”	 oraz	 „Rozbudowa	 infrastruktury	
wodno-kanalizacyjnej	na	terenie	Łomży”

Rzeczywiście	sposób	weryfikacji	listy	indykatyw-
nej	 projektów	 kluczowych	 tego	 programu	 budzi	
wiele	wątpliwości	i	niejasności.

Pragnę	zauważyć,	że	pozyskanie	środków	z	pro-
gramów	 centralnych	 może	 poprawić	 dostępność	
środków	z	programów	wojewódzkich.	Tym	bardziej	
istotne	jest	zabieganie	o	dofinansowanie	projektów	
z	naszego	województwa	środkami	pochodzącymi	
z	programów	sektorowych	zarządzanych	central-
nie.

Dziękuję	 za	 Pana	 osobiste	 zaangażowanie	
w	 nasze	 tematy	 i	 proszę	 o	 dalsze	 monitorowa-
nie	 zadań	 w	 tych	 dziedzinach	 tak,	 aby	 projekty	
z	Ziemi	Łomżyńskiej	nie	były	pomijane	na	szczeblu	
centralnym.

Z	poważaniem	
Prezydent	Miasta	Łomża	

Jerzy	Brzeziński	

Szanowny	Panie	Ministrze,
wielka	szkoda,	że	 tak	się	stało,	 jak	się	stało,	ale	

świat	nie	kończy	się	na	wyborach	21	października	br.
Jestem	przeświadczony,	że	PiS	jeżeli	będzie	zgod-

nie	działać,	to	po	czterech	latach,	a	może	i	wcześ-
niej,	wróci	do	rządzenia	RP.

Liberalizm,	którym	niektórzy	tak	się	zachłysnęli	
doprowadzi	do	osłabienia	wiary	i	chrześcijańskiej	
moralności,	co	w	przyszłości	może	być	zgubą	dla	
ludzkości.	Sądzę,	 iż	Polacy	szybko	przekonają	się,	
że	21	X	br.	popełnili	błąd.

Teraz	 trzeba	wytrwać	 i	umocnić	 się	w	przeko-
naniu,	że	 to,	co	zostało	zrobione	uczciwie	 i	 spra-
wiedliwie	będzie	owocować	na	przyszłość,	a	Pan,	
Panie	 Ministrze,	 spostrzegany	 jest	 jako	 człowiek	
o	 wyjątkowej	 kulturze	 osobistej,	 jako	 człowiek	
prawy	i	sprawiedliwy,	a	tacy	ludzie	nie	odchodzą	
w	zapomnienie.

Na	 tym	 etapie,	 jaki	 się	 obecnie	 politycznie	
ukształtował,	 chyba	 trzeba	wytrwać	w	konstruk-
tywnej	opozycji.	Pamiętajmy,	że	po	nocy	przycho-
dzi	dzień,	a	po	burzy	piękna	pogoda…

Szanowny	Panie	Ministrze!	Jesteśmy	niezmiernie	
wdzięczni	Panu	za	okazaną	nam	pomoc	w	Rzeszo-
wie	i	pamięć.	Sądzę,	że	wszystko	ułoży	się	po	myśli	
Szanownego	 Pana,	 z	 czego	 i	 nasza	 społeczność	
byłaby	niezmiernie	zadowolona.

Niech	Wszechmogący	Bóg	zachowa	Pana	i	Pań-
ską	Rodzinę	w	dobrym	zdrowiu,	wzajemnej	miłości	
i	błogosławi	wszystkie	dobre	poczynania.

Z	miłością	w	Chrystusie	Panu
Prawosławny	Arcybiskup	
Przemyski	i	Nowosądecki	

Adam	

Miłe listy
PODZIĘKOWANIA

Spotkanie z prawosławnym Arcybiskupem 
Przemyskim i Nowosądeckim Adamem 
podczas wizyty Sekretarza Generalnego PiS 
Jarosława Zielińskiego na Podkarpaciu,  
Sanok, 19 czerwca 2008.
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Szanowny	Panie,
w	imieniu	Najwyższego	Kolegium	Muzułmań-

skiego	Związku	Religijnego	w	PR	pragnę	złożyć	
serdeczne	podziękowanie	za	życzliwą	 i	 owocną	
współpracę.	 Chciałbym	 szczególnie	 podkreślić,	
iż	 za	 Pana	 kadencji	 na	 stanowisku	 Sekretarza	
Stanu	 w	 Ministerstwie	 Spraw	 Wewnętrznych	
i	 Administracji	 zrealizowano	 poważne	 projek-
ty	 dofinansowujące	 remonty	 obiektów	 naszego	
Związku	 oraz	 przy	 Pana	 wsparciu	 odbyły	 się	
imprezy	kulturalne	na	rzecz	podtrzymania	i	roz-
woju	 tożsamości	 kulturowej	 mniejszości	 tatar-
skiej	w	Polsce.

Pragnę	jeszcze	raz	podziękować	Panu	za	przy-
chylność	 wobec	 naszej	 społeczności	 Tatarów-
muzułmanów	polskich	oraz	życzę	sukcesów	w	dal-
szej	pracy	zawodowej.	Łączę	pozdrowienia.

Z	wyrazami	szacunku	
Przewodniczący	Najwyższego	Kolegium	

MZR	w	RP	Mufti	Tomasz	Miśkiewicz

Szanowny	Panie	Ministrze,
uprzejmie	 dziękuję	 za	 powiadomienie	 mnie	

o	 zakończeniu	 przez	 Pana	 pracy	 na	 stanowi-
sku	 Sekretarza	 Stanu	 w	 Ministerstwie	 Spraw	
Wewnętrznych	 i	 Administracji.	 Wysoko	 ceniłem	
sobie	dobrą	współpracę	 i	 okazywaną	nam	życz-
liwość.	Życzę,	aby	nabyte	doświadczenie	 i	umie-
jętności	podczas	sprawowania	urzędu	pomagały	
w	 dalszej	 działalności	 dla	 naszego	 wspólnego	
dobra	oraz	dla	 rozwoju	chrześcijańskiej	kultury	
w	świecie.

Proszę	przyjąć	wyrazy	należnego	szacunku
Arcybiskup	Metropolita	Łódzki

Władysław	Ziółek	

Szanowny	Pan	Jarosław	Zieliński,	
Poseł	na	Sejm	RP,
jesteśmy	 dumni,	 że	 wśród	 bogatego	 dorobku	

działalności	Pana	Ministra,	znalazł	się	także	roz-
dział	 dotyczący	 naszego	 miasta	 Łomży	 i	 naszej	
wspólnoty	 parafialnej.	 Z	 tej	 okazji	 raz	 jeszcze	
chcemy	podziękować	Panu	za	wszelkie	dobro,	które	
stało	 się	 naszym	 udziałem	 za	 sprawą	 Pańskiej	
osoby.	Szczególnie	dziękujemy	za	ostatnią	inicjaty-
wę:	zorganizowanie	siłowni	w	Centrum	Katolickim	
przy	naszej	parafii,	która	już	teraz	doskonale	speł-
nia	swoją	rolę	wychowawczą	i	sportową.

W	 imieniu	 swoim,	 księży	 współpracowników	
oraz	życzliwych	parafian	przesyłam	wyrazy	 sza-
cunku.	Z	Bogiem.

Ksiądz	Andrzej	Godlewski	

Wielce	Szanowny	Panie	Ministrze,
pragnę	serdecznie	podziękować	Panu	Ministro-

wi	 za	 pismo	 z	 dnia	 12	 października	 2007	 roku,	
informujące	o	przyznanych	w	roku	2007	dotacjach	
dla	 kościelnych	 osób	 prawnych	 z	 terenu	 Diecezji	
Sandomierskiej.

Doceniam	ogromny	wkład	Pana	Ministra	w	dzie-
ło	pomocy	sakralnym	obiektom	zabytkowym,	pla-
cówkom	charytatywno-opiekuńczym	z	terenu	Die-
cezji	Sandomierskiej	 i	 jeszcze	raz	wyrażam	moją	
serdeczną	wdzięczność.

Niech	 Bóg	 nagrodzi	 za	 wszelkie	 dobro	 swoim	
błogosławieństwem.

Biskup	Sandomierski	Andrzej	Dzięga

W.	Szanowny	Panie	Ministrze,
dziękuję	za	troskę	o	dzieło	ratowania	dziedzic-

twa	 narodowego	 w	 postaci	 różnych	 dotacji	 na	
remonty	i	konserwację	świątyń	leżących	na	terenie	
naszej	 Diecezji.	 Tym	 podziękowaniem	 obejmuję	
również	 wszelkie	 działania	 na	 rzecz	 naprawy	
i	rozwoju	całej	Rzeczypospolitej,	a	także	naszego	
Podlasia.

Niech	Dobry	Bóg	wynagrodzi	każdy	trud.	Pozo-
staję	z	wyrazami	szacunku	i	z	nadzieją	na	dalszą	
współpracę.	Łączę	biskupie	błogosławieństwo	i	naj-
lepsze	życzenia	na	dalsze	życie.

Biskup	Drohiczyński	
Antoni	Pacyfik	Dydycz

Przekazuję	 specjalne	 podziękowania	 i	 uzna-
nie	dla	Pana	Jarosława	Zielińskiego	–	Sekretarza	
Stanu,	który	bardzo	 sprawnie	kierował	pracami	

nad	budżetem	zadaniowym.	Dziękuję	za	znako-
mitą	współpracę	z	Departamentem	Budżetu	Zada-
niowego	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów.	

Z	poważaniem	
Sekretarz	Stanu	Teresa	Lubińska

Szanowny	Panie	Ministrze,
bardzo	 dziękuję	 za	 udzielenie	 pomocy	 pla-

cówkom	 kościelnym	 naszej	 Archidiecezji	 i	 za	
informacje	o	przekazanych	dotacjach.	 Składam	
jednocześnie	gratulacje	zwycięstwa	w	wyborach	
i	życzenia	błogosławieństwa	Bożego	w	pracy	dla	
dobra	Ojczyzny.

Arcybiskup	Edward	Ozorowski	
Metropolita	Białostocki

Szanowny	Panie	Ministrze,
uprzejmie	 dziękuję	 za	 list	 z	 dnia	 8	 listopada	

br.	przysłany	mi	z	okazji	zakończenia	Pana	misji	
na	 stanowisku	Sekretarza	Stanu	w	Ministerstwie	

Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	oraz	wyrażo-
ne	pod	moim	adresem	życzenia.

Za	swojej	strony	pragnę	podziękować	za	Pana	
wkład	 w	 kształtowanie	 dobrych	 relacji	 między	
Państwem	 a	 Kościołem.	 Proszę	 przyjąć	 życzenia	
sukcesów	 w	 życiu	 osobistym	 i	 zawodowym	 oraz	
zapewnienie	o	pamięci	w	modlitwie.

Łączę	wyrazy	szacunku	
i	serdecznie	pozdrawiam.

Stanisław	Budzik	
Sekretarz	Generalny	

Konferencji	Episkopatu	Polski

Zakończenie prac remontowo-budowlanych i oddanie do użytku windy w Domu Księży Emerytów 
w Drohiczynie, 27 września 2007

PODZIĘKOWANIA
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Szanowny	Panie	Ministrze,
serdecznie	dziękuję	za	 list	 z	dnia	8	bm.	 i	 całą	

jego	treść.	Dziękuję	również	za	życzliwą	i	kompe-
tentną	 współpracę	 w	 czasie	 sprawowania	 przez	
Pana	funkcji	kierowniczej	w	ministerstwie	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji	RP.

Składam	 też	 najlepsze	 życzenia	 wszelkiej	
pomyślności	w	dalszej	pracy	w	polskim	Parlamen-
cie	oraz	w	życiu	rodzinnym	i	osobistym.

Łączę	wyrazy	szacunku.
Nuncjusz	Apostolski	w	Polsce

Józef	Kowalczyk	

Szanowny	Panie	Ministrze,
dziękuję	za	informację	o	przyznanych	przez	Mini-

sterstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	czte-
rech	dotacji	z	Funduszu	Kościelnego,	przeznaczonych	
na	 wsparcie	 dzieł	 charytatywnych	 prowadzonych	
przez	Zgromadzenie	Sióstr	Loretanek,	Orionistek	oraz	
Wynagrodzicielek	Najświętszego	Oblicza.

Dofinansowanie	prac	podejmowanych	na	rzecz	
konkretnych	 środowisk	 i	 grup	 społecznych	 przez	
Kościół	 Warszawsko-Praski	 jest	 dowodem	 naszej	
wspólnej	 troski	 o	 dobro	 ludzi,	 którym	 służymy,	
choć	w	różny	sposób	i	na	różnych	odcinkach.

Mam	nadzieję,	że	nadal	możemy	liczyć	na	życz-
liwą	współpracę,	nie	tylko	w	tym	wymiarze.

Sławoj	Leszek	Głódź	
Biskup	Prasko-Warszawski

Pan	Jarosław	Zieliński,	
Poseł	na	Sejm	Rzeczpospolitej	Polskiej,
serdecznie	 dziękujemy	 za	 przesłane	 życzenia	

z	 okazji	 Dnia	 Seniora.	 Jesteśmy	 Stowarzysze-
niem	 ludzi	 aktywnych,	 działamy	 na	 rzecz	 swoją	
i	innych.	Aktywność	ta	daje	nam	dużo	satysfakcji.	
Chcemy	ustawicznie	dokształcać	się	 i	doskonalić,	
a	także	działać	na	rzecz	własnego	zdrowia	i	tym	
samym	„dodać	lat	do	życia	i	życia	do	lat”.	

Przesyłamy	 od	 naszych	 członków	 życzenia	
noworoczne,	a	w	szczególności	dużo	zdrowia	i	suk-
cesów	w	działalności	parlamentarnej.	

Z	pozdrowieniami	członkowie	
Stowarzyszenia	i	Prezes	Stanisław	Bogdan

Szanowny	Pan	Jarosław	Zieliński,
serdecznie	 dziękujemy	 za	 nadesłane	 życzenia.	

Jest	mi	niezmiernie	miło,	że	pamięta	Pan	zarówno	
o	uroczystościach	gminnych,	jak	i	świętach	okolicz-
nościowych.

Składam	wyrazy	szacunku,	życzę	wielu	 sukce-
sów,	radości	i	zdrowia.

Burmistrz	Wasilkowa	
Antoni	Pełkowski	

Poseł	na	Sejm	RP	Pan	Jarosław	Zieliński
Wójt	 Gminy	 Szypliszki	 wraz	 z	 Radą	 Gminy	

składają	 serdeczne	 podziękowanie	 panu	 Posłowi	
za	 osobiste	 zaangażowanie	 i	 pomoc	 w	 uzyska-
niu	przez	Gminę	Szypliszki	środków	finansowych	
z	budżetu	Państwa	w	wysokości	1	miliona	złotych	
z	przeznaczeniem	na	budowę	drogi	asfaltowej	na	
odcinku	Szury	–	Przejma	Wielka.

Uzyskanie	tej	kwoty	poprzedzone	było	protesta-
mi	mieszkańców	odbywającymi	się	przy	budowie	
radaru	wojskowego,	a	także	licznymi	pismami	do	
Ministra	Obrony	Narodowej	i	Wojewody	Podlaskie-

go.	Jednak	dzięki	Pana	zaangażo-
waniu	Gmina	Szypliszki	wreszcie	
otrzymała	 pieniądze	 i	 mogła	
zrealizować	 inwestycję	 drogo-
wą,	 która	 posłuży	 mieszkańcom	
i	 turystom	 odwiedzającym	 teren	
Gminy,	jak	również	częściowo	zła-
godzi	niezadowolenie	z	lokalizacji	
inwestycji	wojskowej.

Polecamy	 się	 pamięci	 Pana	
Posła	 w	 przyszłości	 wyrażając	
wdzięczność	 za	 dotychczasowe	
działanie	na	rzecz	naszej	Gminy.

Wójt	Gminy	Szypliszki	
Mariusz	Grygieńć,	

Przewodniczący	Rady	Gminy	
Stanisław	Gibowicz

Wójt	 Gminy	 Dobrzyniewo	
Duże	i	organizatorzy	składają	podzię-
kowanie	Posłowi	RP	Sz.	P.	Jarosławowi	

Zielińskiemu	 oraz	 wszystkim	 sponsorom	 i	 oso-
bom,	które	wniosły	swój	wkład	w	przygotowanie	
i	 organizację	 Półmaratonu	 EKO	 V.	 Życzymy	 dal-
szych	sukcesów!

Wójt	Gminy	Zenon	Szypcio,	
Prezes	Uczniowskiego	Klubu	Sportowego		

„Osiedle	Bacieczki”	Grzegorz	Łukaszewicz

I N F O R M A C J E
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Dni Otwarte w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata 
Kazimierza Hamerszmita w Filipowie, 5 maja 2008 roku. 
Do księgi pamiątkowej wpisuje się Ksiądz Biskup Romuald 
Kamiński
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 Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja w Suwałkach,  
3 maja 2008.

 Powiatowe uroczystości Dnia Strażaka, 
Śniadowo, 4 maja 2008.

 Ogólnopolskie Zjazd Młodzieży Uzdolnio-
nej, Warszawa, 10 maja 2008.

 Wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosława Kaczyńskiego na Podlasiu,  
15 maja 2008.

 Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja w Suwałkach,  
3 maja 2008.

 Dni Otwarte w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita 
w Filipowie, 5 maja 2008.

 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej  
w Rutkach imienia Obrońców Westerplatte, 
10 maja 2008.

 Majówka Integracyjna zorganizowana 
przez Zespół Szkół nr 12 w Białymstoku i Fun-
dację "Dr Clown", Białystok, 18 maja 2008.

 IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych Województwa Podlaskie-
go, Wigry, 20 maja 2008.

 Uroczystość otwarcia boiska w Rajgrodzie, 
31 maja 2008.



W OBIEKTYWIE
 Oddanie do użytku boiska ze sztuczną 

nawierzchnią w Kolnie, 1 czerwca 2008.

 Festyn zorganizowany z okazji  
11. rocznicy funkcjonowania Parafii pod 
wezwaniem Krzyża Świętego, Centrum 
Katolickiego oraz diecezjalnego Radia 
Nadzieja w Łomży, 8 czerwca 2008.

  II Podlaska Spartakiada „Trzeźwość  
i Zdrowie”, Mońki, 21 czerwca 2008.

 Obchody Dnia Strażaka w Mikaszówce, 
Gmina Płaska, 22 czerwca 2008.

 Otwarcie boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w Sejnach, 2 czerwca 2008.

 Wizyta Sekretarza Generalnego PiS 
posła Jarosława Zielińskiego na Podkar-
paciu, Przemyśl, 19 czerwca 2008.

 Obchody Dnia Strażaka w Mikaszówce, 
Gmina Płaska, 22 czerwca 2008.

 Spotkanie w sprawie inwestycji drogo-
wych na Podlasiu, Suwałki, 7 lipca 2008.

 VI Ogólnopolska Konferencja Samorzą-
dowa „Jak dokończyć reformę samorzą-
dową”, Warszawa, 2 lipca 2008.

 Uroczyste przekazanie wozu straża-
ckiego dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipsku, 6 lipca 2008.


