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152. Rocznica Powstania Styczniowego
– Działania w Regionie Wołomińskim
Walki i potyczki w Powstaniu Styczniowym na liniach kolejowych to mało znany, ale bardzo ciekawy, rozdział
walk powstańczych w latach 1863-64. Od pierwszych dni walk polscy konspiratorzy niszczyli i rozkręcali
szyny, zwrotnice i nastawnice kolejowe. Ich łupem padały także linie telegraficzne sąsiadujące z torami kolejowymi. Za sukces można uznać wyłączenie z ruchu na dwa tygodnie kolei warszawsko – petersburskiej, co
wywołało poważne zaniepokojenie w Moskwie i Petersburgu.
Kazimierz Andrzej Zych
Takie właśnie akcje dywersyjne
rozpoczęły się w rejonie Wołomina
już 23 stycznia 1863 r. Uczestniczyli w nich zakonspirowani kolejarze,
dowodzeni przez zawiadowcę stacji Praga – Leopolda Plucińskiego
i inż. Ignacego Mystkowskiego.
Akcja zaczęła się od zatrzymania
przez tą grupę ludzi – pociągu do
Petersburga, pocięciu nożycami kabli, ścięciu słupów telegraficznych
i rozkręceniu torów. Ale te działania na liniach kolejowych nie są
jedynym wołomińskim wątkiem
w Powstaniu Styczniowym. Czytając różne opracowania historyczne
tamtego okresu należy przypomnieć, ze walki trwały w lasach
nieporęckich, gdzie warszawska
młodzież uciekając z miasta przed
wojskami carskimi wstępowała do
oddziałów powstańczych. Tam też
przebywał oddział powstańczy majora Józefa Jasińskiego Naczelnika
Powstańczego Powiatu Stanisławowskiego, liczący około 100 ludzi. Walki trwały także w okolicach
Karczewa, w rejonie Okuniewa, pod
wsią Międzyleś, pod Radzyminem
i Markami. Zacięte potyczki toczyły
się 4 kwietnia 1863 r. pod Sulejówkiem, 10 kwietnia pod Okuniewem
na drodze do Wołomina, 17 kwietnia pod Ossowem i 16 maja pod
Michałowem leżącym pięć kilometrów od Okuniewa. Partia majora
Jankowskiego ostrzelała oddział
moskali, zadając im duże straty.
Oddział Majora Jankowskiego sta-

Romuald Traugutt

cjonował w gęsto zalesionych okolicach Wołomina, to właśnie stąd
kilkakrotnie wypadami paraliżował
komunikacje wojsk carskich na linii kolejowej Warszawa-Petersburg.
Rosjanie 30 lipca otoczyli oddział
www.gazetapatria.pl

Herb powstania.

Jankowskiego pod Radzyminem.
Po krótkiej walce udało mu się wycofać i skryć w okolicznych lasach.
Dalsza droga powstańcza partii Jankowskiego wiedzie przez Podlasie
i Lubelszczyznę gdzie dzielnie walczy w wielu bitwach. W okolicach
Żyżinia skoordynowana akcja kilku
oddziałów powstańczych przynosi sukces – odbito z niewoli około
150 jeńców i przechwycono kilkaset tysięcy rubli wiezionych dla
wojska. Rosjanie tracą w tej akcji
192 żołnierzy. Szlak bojowy majora Józefa Jankowskiego kończy
się 31 grudnia 1863 roku udziałem
w 30 bitwach i potyczkach. Wydział
Wojny Rządu Narodowego w obliczu zasług awansował go na stopień
podpułkownika i skierował za granicę na urlop zdrowotny. Podczas
przekraczania granicy austriackiej
Jankowski został schwytany pod
Błoniem i wyrokiem rosyjskiego
sądu stracony 12 lutego 1864 roku
na stokach Cytadeli. Przed śmiercią
zdążył krzyknąć „niech żyje Polska”. Pamięć o Powstaniu Styczniowym czci się szczególnie w kilku
miejscach powiatu wołomińskiego.
Przede wszystkim w Boruczy gdzie
stacjonowały oddziały powstańcze
w postaci 9 szałasów, 6 lepianek
i 2 pomieszczeń drewnianych. Dziś
na tym miejscu znajdują się mogiły powstańcze we wsiach Borucza
i Kąty Wielgie. W latach III Rzeczypospolitej odnowiono pomniki
powstańców z 1863 r. w Wołominie,
Markach, Nowej Wsi i Klembowie
gdzie corocznie składane są wiązanki kwiatów.

Bohater Narodowy
Ksiądz generał
Stanisław Brzóska

Ksiądz Stanisław Brzóska – wikary z Łukowa. W Powstaniu Styczniowym walczył z niewielkimi
przerwami przez dwadzieścia sie-

Powstanie styczniowe w regionie wołomińskim.

dem miesięcy. W dniu 23 stycznia
1863 r. na czele oddziału złożonego
głównie z włościan, atakował garnizon wojsk rosyjskich, znajdujący
się w Łukowie. Później był kapelanem w oddziałach powstańczych
operujących w województwie podlaskim. Rząd Narodowy mianował
księdza Brzóskę generałem. Wiosną
1864 r. kiedy działania powstańcze
zamarły, ksiądz Brzóska zorganizował niewielką konna „partię”
i przemieszczał się po powiatach
łukowskim i siedleckim podejmując potyczki z wrogiem. Jego czterdziesto osobowy oddział, grupujący
głównie patriotyczną zaściankową
szlachtę i chłopów, przetrwał przez
jedenaście miesięcy i został rozbity dopiero w końcu grudnia
1864 roku. Tylko dowódcy i kilku
jego towarzyszom udało się ujść
z zastawionej pułapki wroga. Przez
całą zimę aż do wiosny ukrywali
się po zaściankach i wiejskich chatach. Wreszcie jedna z kolejnych
obław zakończyła się dla zaborcy
sukcesem. 29 kwietnia 1865 roku
ks. Brzóska został schwytany, po
czym 24 maja 1865 r. powieszony
na rynku w Sokołowie Podlaskim.
Kilkadziesiąt osób aresztowanych
za udzielanie pomocy generałowi
Stanisławowi Brzósce zostało zesłanych na Syberię. W 145. rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński pośmiertnie
odznaczył na rynku w Sokołowie
Podlaskim ks. generała Stanisława

Brzóskę najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego.
Historia Naszej Ojczyzny ma wiele tragicznych i chwalebnych kart
w większości walk o niepodległość
z wiekowymi zaborcami Polski Rosją i Niemcami. Ilekroć próbowaliśmy zrzucić z siebie jarzma niewoli
zawsze ofiary liczyliśmy w tysiącach a nawet setkach tysięcy. Tak
było w powstaniach – kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym
czy powstaniach zaboru pruskiego.
Schwytani polscy dowódcy, generałowie w brutalny i poniżający
sposób byli torturowani by w konsekwencji tego ponieść męczeńską
śmierć na katorgach, łagrach czy sy-

beryjskiej zsyłce. Wolna i niepodległa Polska nawet i dziś jest dla wielu
naszych wrogów solą w oku i przy
każdej nadarzającej się okazji poniżany jest mundur polskiego generała czy żołnierza. Tak jak na stokach
warszawskiej Cytadeli, rynku Sokołowa Podlaskiego czy sowieckich
kazamatach pokazowo mordowano
przez powieszenie najwyższych
dowódców powstańczych, tak dziś
wrogie nam środowiska europejskie i światowe stosują inne równie
skuteczne metody obrażania i szkalowania Polski i Polaków. Historia
niejednokrotnie doświadczyła Polaków ze niepodległość nie jest nam
na zawsze dana.

Ks. gen. Stanisław Brzóska

patria.gazeta@op.pl

3

Numer 1 (41) 2015

„PATRIA”

Tragizm Powstania
Styczniowego 1863 roku
Zgubne konsekwencje Powstania Styczniowego
w postaci nieodwracalnych strat polskości na kresach wschodnich są oczywiste. Podobnie jest z oceną
decyzji o wywołaniu tego najbardziej poetyckiego,
jak i bezsensownego czynu zbrojnego, gdzie to nasi
poszli w bój bez broni. Z militarnego punktu widzenia
powstanie nie miało żadnych szans powodzenia.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Stefan Bobrowski, jeden z tych,
którzy podjęli decyzję o jego wywołaniu, nie miał – jak wynika
z jego przemówień – dużych złudzeń, co do możliwości sukcesu,
chociaż jego współtowarzysze
walki łudzili się, że Europa czeka na polski czyn, i że zaraz potem
temu czynowi pośpieszy z pomocą.
Bobrowski w oryginalny sposób
uzasadniał potrzebę powstania:
„Wywołując powstanie, do którego
czynimy przygotowania, spełniamy
ten obowiązek w przeświadczeniu,
iż dla stłumienia naszego ruchu Rosja nie tylko kraj zniszczy, ale nawet
będzie zmuszona wylać rzekę krwi
polskiej; ta zaś rzeka stanie się na
długie lata przeszkodą do wszelkiego kompromisu z najeźdźcami naszego kraju; nie przypuszczamy bowiem, aby nawet za pół wieku naród
polski puścił tę krew w niepamięć
i aby wyciągnął rękę do nieprzyjaciela, który tę rzekę wypełnił krwią
polską „(Paweł Jasienica, Dwie drogi, Warszawa 1963).
Sporo racji miał Roman Dmowski, który napisał, że Powstanie
Styczniowe narzuciły Polsce dzieci.
W chwili śmierci Bobrowski miał
22 lata, a Zygmunt Padlewski 28.
Nie mniej szkodliwe były zewnętrzne skutki Powstania. Trudno
nie podzielić opinii tych historyków,
którzy dowodzą, że przyczyniło się
ono do stworzenia w Europie nowej sytuacji politycznej w postaci

zbliżenia rosyjsko-pruskiego. Po
wojnie krymskiej doszło do współpracy francusko-rosyjskiej. Prusy
z niepokojem obserwowały ewolucję sytuacji w zaborze rosyjskim,
spowodowaną liberalizacją polityki
rosyjskiej, kierowanej przez Gorczakowa, polityki która wyraziła
się w reformach Wielopolskiego.
Potwierdzeniem są słowa pruskiego historyka, badacza polityki Bismarcka, Heinricha von Sybela:
„Byłoby trudno rozstrzygnąć które niebezpieczeństwo byłoby dla
Prus gorsze, czy bardzo zresztą
mało prawdopodobne zwycięstwo
czerwonego powstania, do którego zmierzali Mierosławski, Mazzini i Garibaldi, czy też zbudowanie
wyodrębnionej Polski pod opieką
rosyjską i francuską wedle planów
Wielopolskiego, Gorczakowa i Konstantego” (cyt. za: Jędrzej Giertych,
Kulisy powstania styczniowego,
Kurytyba 1965).
Wybuch powstania i gra dyplomatyczna Prus i Anglii, spowodowały, że sytuacja uległa radykalnej
zmianie. Bismarck natychmiast
spowodował wysłanie do Petersburga generała Alvensbena z wyrażeniem solidarności z Rosją i gotowości współdziałania przeciwko
Powstaniu. Natomiast we Francji
wiadomość o Powstaniu przyjęto
z zakłopotaniem, ale w otoczeniu
Napoleona III wkrótce pojawiła
się koncepcja wojny z Prusami, co
umożliwić miało m.in. zdobycie
Nadrenii. Pozornie propolskie stanowisko Francji było jednak dla
Polski szkodliwe, gdyż rodziło złudzenia, że można będzie jednak liczyć na pomoc państw zachodnich.
Tajni wysłannicy Napoleona utwierdzali polskie środowiska patriotyczne w tym przekonaniu, inspirując do
trwania w walce, a krew Powstania
miała określić przyszłe granice Polski. Cesarz miał jednak na uwadze

Mamy zaszczyt poinformować
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego
że decyzją Kapituły wyróżnienie statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”
w kategorii krajowej za

Szczególne Zasługi
dla Rzeczypospolitej Polskiej
przyznano Panu

Wiktorowi Węgrzynowi
Komandorowi Rajdu Katyńskiego

Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się
w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
są znani i szanowani Polacy, między innymi
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski,
śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski,
śp. ks. Prałat Jan Sikora,
JE ks. Abp Henryk Hoser,
Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew i wielu innych.
Wręczenie wyróżnienia odbędzie się 28 lutego
podczas uroczystej gali.

zdobycie Nadrenii a trwanie Powstania czyniło jego plany ciągle
aktualnymi. Rozgrywka dyplomatyczna wokół Powstania Styczniowego najbardziej posłużyła Prusom
i kanclerzowi Bismarckowi.
Powstanie Styczniowe, jak chyba
żadne z innych wydarzeń naszej
najnowszej historii, ukształtowało
określoną mentalność. Czyż Powstanie Warszawskie, wywołane
w nadziei poruszenia sumienia
świata nie było reinkarnacją tego
patriotyzmu, uczuciowego, nostalgicznego, a nade wszystko cierpiętniczego, odwołującego się do tego
co piękne, poetyckie, ale i tragiczne
w swych skutkach dla Narodu?
Jakże odmienny typ patriotyzmu
kształtuje dobrze przygotowane
i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Szacunek i pamięć o uczestnikach Powstania Styczniowego nie
zwalnia nas od oceny politycznej
decyzji o jego wywołaniu i skutkach.

Prezes Kapituły
Jan Tokarski

Warszawska Cytadela – miejsce straceń przywódców Powstania Styczniowego
patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

4

Numer 1 (41) 2015

„PATRIA”

Czy prawdę o Auschwitz trzeba przypominać?
Mija właśnie 70 lat od momentu wejścia żołnierzy sowieckich na teren hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.
Dzień 27 stycznia 1945 roku, pamięta do dnia dzisiejszego, jedna
z nielicznych już żyjących więźniarek
pani Jadwiga Bogucka. Była jedną
z kilkuset więźniów (7 500 dorosłych i 180 małych dzieci), którzy
mieli to szczęście zobaczyć otwartą
na wolność bramę obozową, nad którą rozpościerał się napis: ARBEIT
MACHT FREI (tł.: praca czyni wolnym).
Tego szczęścia – w nieszczęściu –
jakie miała pani Jadwiga Bogucka,
nie miało co najmniej 1 milion sto
tysięcy osób. Bowiem w Auschwitz-Birkenau, według ostatnich szacunków, tylu więźniów zginęło, zostało
zamęczonych, zagłodzonych, zakatowanych, zagazowanych, rozstrzelanych, powieszonych.
Tylko w tym jednym obozie i jego
podobozach straciło życie co najmniej 1,1 mln. ludzi. Takich obozów
na terenie III Rzeszy Niemieckiej
było 1634 (wg Paula Johnsona, brytyjskiego historyka). Dzisiaj dla nas
nie jest to aż tak istotne czy były to
obozy pracy, zagłady czy koncentracyjne, wszystkie miały na celu
unicestwienie lub zniewolenie ludzi
różnych narodowości. We wszystkich masowo ginęli ludzie, a ci którzy przetrwali przez całe życie mieli
przed oczyma koszmary utrwalone
podczas pobytu w obozach. To prawda, ze najwięcej zginęło Żydów,
o czym będzie jeszcze niżej, ale tragedia dotknęła wszystkie narody Europy i wina Niemiec jest bezdyskusyjna.
Pierwszy obóz powstał siedem
tygodni po objęciu urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera
w styczniu 1933 roku w Dachau na
terenie Niemiec (Bawaria). Osobiście otwierał go szef SS Heinrich
Himmler, nadając mu tym samym
„wybitną rangę” obozu dla przeciwników narodowego-socjalizmu czyli
reżimu hitlerowskiego.
Przed wybuchem II wojny światowej istniały już na terenie Rzeszy
Niemieckiej obozy koncentracyjne
w Oranienburgu, Sachsenchausen, Ravensbrueck, Flossenburgu,
w których przebywało około 170 000
więźniów. Zgoda że nie tylko politycznych, ale i kryminalnych. Ci
ostatni zajmowali jednak w hierarchii obozowej dość ważne stanowi-

ska, większość z nich „pracowała na
etatach obozowych” czyli byli nadzorcami (kapo) i oprawcami pozostałych więźniów. Po wybuchu II wojny światowej, mając już znaczne
doświadczenie w katowaniu i mordowaniu, ci specjaliści od „mokrej
roboty”, czyli notoryczni przestępcy
kryminalni (na bluzach obozowych
mieli przyszyte zielone trójkąty), oddelegowani zostali do obozów koncentracyjnych zakładanych przez SS
na terenach podbitych przez Wehrmacht i przejętych przez administrację niemiecką. Pierwszym takim obozem na terenach okupowanych przez
socjalistyczno-narodowe władze niemieckie, zwanymi dziś faszystami,
był obóz w Auschwitz w okupowanej
przez Niemców Polsce. Przed drugą
wojna światową, również obecnie,
miejscowość w której powstał nazywała się Oświęcim. Były tam koszary Wojska Polskiego, a po 1 września
1939 roku, po bezprawnym wejściu
wojsk hitlerowskich na teren niepodległej II Rzeczpospolitej Polskiej, do
koszar tych wprowadzili się żołnierze niemieccy. Prawie natychmiast
też, bo w październiku 1939 roku
część województwa krakowskiego
wraz z Oświęcimiem przyłączono do
Rzeszy Niemieckiej, a nazwę miasta
przemieniono na Auschwitz, nazwy
niemieckie otrzymały prawie wszystkie miasta w okupowanej Polsce.
Polska przestała istnieć na mapie Europy jako samoistne państwo.
Od początku II wojny światowej
nie było, bo nie mogło być (patrz
mapka wyżej) „polskich obozów
koncentracyjnych”. Nie istniało państwo pod nazwą – Polska. Okupanci
hitlerowscy podzielili II Rzeczpospolitą Polskę na: Generalgouvernement (Generalna Gubernia) na czele
której stał niemiecki generalny gubernator Hans Frank (NSDP), Ostpreussen (Prusy Wschodnie), Danzing-Westpreussen (Gdańsk – Prusy
Zachodnie), Wartheland, wymiennie
Warthegau (Kraj Warty) – z późniejszymi zmianami (po wybuchu wojny z Rosją Sowiecką czerwiec 1941
rok). Aby być dokładnym, należy
podać, że do wybuchu wojny Niemiec z Rosją Sowiecką, armia tego
ostatniego kraju 17 września 1939 r
napadła na Polskę bez wypowiedzenia wojny (dwa tygodnie po napaści

Jadwiga Bogucka-Regulska w 1944 r.

Jadwiga Bogucka-Regulska w 2010 r.

www.gazetapatria.pl

Niemiec 1.09.1939 r.) i zajęła jej tereny wschodnie z Wilnem i Lwowem
włącznie. To wbicie „noża w plecy”
polskiemu sąsiadowi, było „zgodne”
z tajnym porozumieniem zawartym
przez Niemcy i Rosję w sierpniu
1939 roku, znanym jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Polska tych terenów już nigdy nie odzyskała. Kto
ma jakiekolwiek wątpliwości do powyższych faktów niech nauczy się
prawdziwej historii, a najlepiej kiedy
pozna ją od autentycznych świadków
tamtych czasów.
Tak się składa, że naocznymi światkami tamtych makabrycznych wydarzeń byli członkowie rodzin autorów
tego artykułu.
Wspomniana wcześniej pani Jadwiga Bogucka (de domo Regulska) nr
obozowy 86356, dziewiętnastoletnia
wtedy dziewczyna, przywieziona
została do obozu Auschwitz-Birkenau razem ze swoja matką Marią
Regulska nr obozowy 86355. Od
1943 roku, wyłącznie w Auschwitz-Birkenau, numery obozowe tatuowane były więźniom dorosłym na
lewym przedramieniu, natomiast
małym dzieciom i niemowlętom na

Maria Regulska w 1935 r.

lewym udzie - nie do wiary, a jednak prawda - do obozów zwożono
całe rodziny, szczególnie żydowskie
i cygańskie, które w większości natychmiast kierowano do komór gazowych. Pani Maria i Jadwiga Regulskie aresztowane zostały w trakcie
trwającego w Warszawie powstania
zbrojnego Polaków przeciwko okupacji niemieckiej, wielkiego zrywu
wyzwoleńczego w stolicy Polski,
podczas którego zginęło co najmniej
200 tys. cywilnych mieszkańców
i około 20 tys. żołnierzy Armii Krajowej, największej armii podziemnej w okupowanych przez Niemców
krajach Europy. Polska armia podziemna, do czasu napaści Niemiec na
Związek Radziecki, stawiała również
opór okupantom sowieckim.
Obie
kobiety,
12
sierpnia
1944 roku, przywiezione zostały
z obozu przejściowego w Pruszkowie k/Warszawy i znalazły się
w pierwszym powstańczym transporcie do Auschwitz-Birkenau wraz
z grupą około 4 tys. kobiet i dziewcząt. W kilka dni po przyjeździe przypadkowo znalazły aluminiowy garnuszek. Niby drobiazg, a kto wie czy

Maria Regulska w 1955 r.

nie uratował życia obu więźniarkom.
Nie musiały już chłeptać z własnych
dłoni obozowej „niby zupy”, która
wylewała się między palcami. Taki
drobiazg, ale jak ważny w koszmarnych warunkach obozu zagłady. Dzisiaj ten dowód przetrwania znajduje
się w Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Głód, krzyki ludzi katowanych przez
SS-manów oraz wycieńczająca praca to tylko część niewyobrażalnego
koszmaru życia obozowego. Do tego
dochodził porażający swąd masowo palonych w krematoriach ludzi.
Głównie byli to Żydzi.
Pod koniec 1944 roku klęska Rzeszy
Niemieckiej była raczej przesądzona,
ale nie dla narodowych-socjalistów
hitlerowskich. Ci nadal wierzyli
i wypełniali polecenia swojego wodza
Hitlera. Jednym z najważniejszych
było „ostateczne rozwiązanie problemu żydowskiego”. Zanim jednak
do tego „ostatecznego rozwiązania”
doszło, 15 września 1935 roku parlament niemiecki (Reichstag) uchwalił
ustawę „o obywatelstwie w Rzeszy
i ochronie krwi i czci niemieckiej”.
Tego samego dnia ustawa ogłoszona
została na zjeździe NSDAP (narodowosocjalistyczna niemiecka partia
robotnicza) w Norymberdze. Tak
zwane Norymberskie Ustawy Rasowe (Nurnberger Gesetze) formalnie
pozbawiły Żydów, w pierwszym rzędzie, obywatelstwa Rzeszy i ochrony prawnej. Ograniczenia prawne
dotyczyły również Cyganów (dzisiaj Romów) i przedstawiciel rasy
czarnej. Od tej chwili rozpoczęła się
w Niemczech wręcz niewyobrażalna
gehenna Żydów niemieckich, a po
wybuchu II wojny światowej Żydów
i Cyganów w krajach okupywanych
przez Niemcy.
Pomimo wojny na kilku frontach,
w której w roku 1942 nie wszędzie
odnosi sukcesy armia niemiecka,
Adolf Hitler i podległe mu służby
bezpieczeństwa państwa nie zapomniały o „kwestii żydowskiej”.
20 stycznia 1942 roku w rezydencji
patria.gazeta@op.pl
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Budżet Wołomina Spokojne odpoczywanie,
zgodnie uchwalony racz nam dać…
Pod koniec stycznia został uchwalony jednogłośnie
budżet Gminy Wołomin na 2015 r. Budżet został
przygotowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza Ryszarda Madziara, pewnie dlatego zyskał poparcie radnych PiS, którzy mają w radzie zdecydowaną większość. Obecna burmistrz Elżbieta Radwan
wprowadziła do budżetu zmiany, najważniejsza
z nich to zmniejszenie wydatków na inwestycje o kilka milionów.

Część z tych zaoszczędzonych pieniędzy pójdzie na spłatę długu, reszta na
wydatki bieżące. A tego długo jest sporo do spłacenia, będzie co robić całymi
latami. Na koniec 2015 r. gminne zadłużenie wyniesie 72 miliony. Taki spadek
dostaliśmy po czterech latach rządów burmistrza Madziara. Z planu inwestycyjnego wykreślono kilka ulic, chociaż nie wiadomo, dlaczego akurat padło
na jedne, a drugie zostały do realizacji. Zmniejszono środki m.in. na muzeum
w Ossowie i na budowę parku przy muzeum Nałkowskich w Wołominie. Na
Ossów z 1 mln 800 tys. zł do 200 tys. Szkoda, bo za pięć lat przypada stulecie
bitwy, a tutaj wszystko w przysłowiowym lesie. Pani burmistrz zapowiada,
że zrobi z Ossowa sprawę ogólnonarodową, pojedzie do prezydenta i premiera. Życzymy powodzenia. Żeby tylko nie skończyło się jak z obiecanym
oddziałem chirurgii dziecięcej w wołomińskim szpitalu, na który w dalszym
ciągu czekają mieszkańcy.Bo może lepiej wrócić do pomysłu, jaki już dawno temu na Ossów miał burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski. A nie czekać
na to, co zrobi dla nas prezydent. Na park było przeznaczone 3 mln 600 tys.
zł, a zostało tylko 600 tys. na przebudowę zbiornika retencyjnego. I tutaj
słusznie, bo pokazywany projekt parku był nie tylko drogi, ale w dodatku
sztuczny i zupełnie nie pasujący do „Domu nad łąkami”. Zmodernizowany zbiornik wodny przyniesie dużo lepszy efekt wizualny i wypoczynkowy
niż wybetonowane alejki i nasadzenia obcej w naszym klimacie roślinności.
Podsumowując – nie będzie realizowana wizja pełnomocnika byłego burmistrza do spraw międzynarodowych w postaci dziwacznego parku (ten sam
pełnomocnik wymyślił „grzybki” na placu 3 Maja, co też nie sprawdziło się
w wołomińskim krajobrazie).
Wracając do budżetu, to projekt dochodów wynosi ponad 148 mln zł, a wydatków – ponad 159 mln zł. Na inwestycje zaplanowano niecałe 19 mln zł.
Plan inwestycyjny jest standardowy, bez rewelacji – budowa dróg, chodników, sali gimnastycznej, bardziej kontynuacja tego, co było zaczęte. Część
zaoszczędzonych na inwestycjach pieniędzy pójdzie na Wspólny Bilet (rozmowy w tej sprawie dopiero się zaczną), a część na wydatki bieżące m.in.
na poprawę komunikacji na terenie gminy, na pomoc społeczną, na zajęcia
sportowe. Przydałoby się więcej środków na konkursy dla organizacji pozarządowych, bo od kilku lat w Wołominie pieniądze dostają te same organizacje na realizację tych samych odgórnie ustalonych zadań (np. Caritas,
hospicjum, schronisko dla bezdomnych). Duże pieniądze (co warto wyjaśnić) brała też, bo trudno użyć innego określenia, siostra ważnego naczelnika. Jej warszawska, latająca organizacja wzięła w ciągu czterech lat ponad
80 tys. na zadania, które mało kto widział i podziwiał. Brakuje konkursów
i pieniędzy na ciekawe spotkania, koncerty, turnieje, zawody, które mieszkańcy chcieliby robić dla siebie i w jakich chcieliby uczestniczyć. A jak się
zmniejsza pieniądze na Miejski Zakład Dróg i Zieleni, to wiadomo, że stracą
na tym bezdomne zwierzęta, bo one się o swoje nie upomną. Podsumowując: Oszczędności zawsze wiążą się z czyjąś krzywdą. Budżet Wołomina na
2015 r. przygotował burmistrz Ryszard Madziar. Ale po zmianach wprowadzonych przez burmistrz Elżbietę Radwan to już nie jest budżet Madziara
i PiS. Jednak radni z tego klubu poparli projekt budżetu zaznaczając, że to
radni PiS doprowadzili do takiego budżetu, zgadzając się na kilka cięć. Co
za hipokryzja! Gdyby burmistrzem dalej był Madziar, radni PiS głosowaliby
za budżetem w przygotowanej przez niego wersji. Burmistrz Radwan wprowadziła zmiany, też zagłosowali „za”. Zgadzają się na wszystko i jeszcze
myślą, że rządzą w radzie, bo mają większość.
JA

I wszystko jest jasne. Mimo dużych protestów, mimo przedwyborczych obietnic,
lada moment w podwołomińskich Lipinach Starych ruszy gigantyczne składowisko odpadów. Smieci z całego województwa będą trafiać do Wołomina. Decyzję
o zaśmiecaniu gminy cudzymi odpadami podjęli w tamtej kadencji burmistrz Ryszard Madziar, jego zastępca Sylwester Jagodziński i szefowie Miejskiego Zakładu
Oczyszczania, jeden z Halinowa, drugi z Tłuszcza, nazwisk nie warto wymieniać.
Mimo zmiany burmistrza, obecnie rządząca Wołominem Elżbieta Radwan z wiecznym zastępcą
Sylwestrem Jagodzińskim, ciągną
tę inwestycję wbrew mieszkańcom. Nie zważają na to, że w pobliżu mieszkają ludzie, że zostaną
zdewastowane drogi dojazdowe,
że fetor będzie czuć w całym mieście. W imię niepojętych, niezrozumiałych interesów fundują nam
RIPOK.
Mieszkańcy licznie protestowali
przeciwko RIPOKowi, bo nie chcą
mieć gigantycznego wysypiska odpadów w sąsiedztwie domów. Nikt
jednak do tej pory nie raczył zauważyć, że ten wielki śmietnik powstaje w pobliżu cmentarza. W naszej
kulturze miejsca ostatecznego spoczynku zawsze były otaczane należną czcią. Osobiście nie mam życzenia leżeć w sąsiedztwie wysypiska
śmieci, przy hałaśliwej drodze, którą do Wołomina ciągną cuchnące
wozy z odpadami. A tak się złożyło,
że rodzinne groby mam z widokiem
na górę śmieci. W imię czego i dla

czyjego interesu mam być pozbawiona wiecznego spokoju? Cóż to
w ogóle za pomysł z piekła rodem,
budować RIPOK koło cmentarza.
Kto zarobi ogromne pieniądze na
tym, że ja będę kiedyś leżeć w hałasie i smrodzie?
Mieszkańcy Wołomina zostali

oszukani. Władze miasta pokazały,
że mają nas w okolicach kości ogonowej. Ale skoro za nic mają nasze
ludzkie prawo do życia w czystym
mieście, to może przynajmniej uszanują prawo boskie do spokoju na
tamtym świecie.
red.

Zgoda buduje
Podczas komisji które miały miejsce przed sesją budżetową, radni poparli poprawki zaproponowane
przez Panią burmistrz. To dobrze rokuje na przyszłość, bo Wołomin niczego nie potrzebuje teraz
bardziej niż porozumienia i spokojnej pracy. Jałowe
spory polityczne które obserwowaliśmy przez ostatnie cztery lata nie doprowadziły do niczego dobrego,
teraz pora zakasać rękawy.
Szymon Krzyżanowski
Musimy pamiętać, że projekt budżetu na 2015 rok, został przygotowany jeszcze przez poprzedniego
burmistrza. Elżbieta Radwan wraz
z radnymi jedynie zmodyfikowała
to co zostało zaproponowane. Najważniejsze w tym działaniu było
szukanie cięć, oszczędności i likwidacja zbędnych wydatków. Dzięki temu, z projektu zniknęła m.in.
kosztowna inwestycja parku przy
Muzeum Nałkowskich. Widmo budowy obiektu przy granicy z Kobyłką budziło duże kontrowersje, nie
tylko ze względu na koszty ale także
na bezzasadność inwestycji.
Mam wrażenie, że to jak dziś
wygląda budżet jest zdroworozsądkową wersją pierwowzoru, tak
usprawnioną jak tylko było to możliwe. Sam w ostatnich dwóch latach
wnioskowałem o wpisanie do projektu kilku inwestycji, niestety bezskutecznie. W ten sposób, zamiast
niezbędnych chodników czy przejść

Radni Klubu Porozumienia Samorządowego z Burmistrz Radwan i wiceburmistrzem Sylwestrem Jagodzińskim.

dla pieszych w uczęszczanych
miejscach, dostawaliśmy nikomu
niepotrzebne propozycje jak park
przy muzeum. Myślę, że teraz się
to zmieni i potrzeby mieszkańców
będą pełniej reprezentowane.
Wszystko wskazuje na to, że największy klub w Radzie Miejskiej,
jest przekonany co do kierunku
zmian w budżecie i zagłosuje za
zmianami zaproponowanymi przez

Panią burmistrz. Jeżeli tak się stanie (tekst powstawał jeszcze przed
sesją - red.), to będzie to zapowiedź
dobrej współpracy. Pomimo jednomandatowych okręgów wyborczych, radni muszą zdawać sobie
sprawę, że służą dla całego miasta
a nie dla swoich podwórek. Przyjęcie dobrych zmian, będzie potwierdzeniem, że to rozumieją.
sz.krzyzanowski@gmail.com
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Kto ma komisję, ten ma władzę O czym się nie mówi
22 grudnia 2014 r. zostały wybrane nowe władze Powiatu Wołomińskiego. Starostą Wołomińskim jest Kazimierz Rakowski – wieloletni wójt Gminy Klembów,
a wicestarostą Adam Łossan – były burmistrz Zielonki, a ostatnio zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo.
Do zarządu powiatu zostali wybrani: Marta Rajchert,
Mariusz Dembiński i Karol Małolepszy. Przewodniczącym Rady Powiatu jest Janusz Werczyński – były długoletni burmistrz Marek, wiceprzewodniczącymi – Halina
Bonecka oraz Jerzy Mikulski – były burmistrz Wołomina. W powiecie rządzi koalicja radnych ze Wspólnoty
Samorządowej (Rakowski, Werczyński), PO (Bonecka,
Łossan), Stowarzyszenia Jeden Powiat (Małolepszy)
i Porozumienia Samorządowego (Mikulski).
Natomiast całkowicie odsunięty od władzy PiS nie
może pogodzić się z utratą przywilejów i stanowisk.
Wyraźnie dało się to zauważyć podczas ostatniej sesji
rady powiatu 7 stycznia. Trzynastu radnych PiS usiadło
po jednej stronie, tworząc tym samym nowy zwyczaj
zasiadania opozycji. Nigdy wcześniej tak demonstracyjnie nie podzielono stołu przy którym zasiadają radni, ale
dzięki temu łatwiej liczyć głosy podczas głosowania.
Najpierw wybrano komisję rewizyjną, tutaj bez większych problemów. Przewodniczącym jest Igor Sulich
(PO), w komisji są także Andrzej Olszewski, Paweł Solis i Marek Pietrzak (PiS)
Zaczęło się przy uchwale w sprawie powołania stałych
komisji rady powiatu. Tutaj radnym PiS nie podobały
się nazwy komisji bo… w tamtej kadencji (gdy rządził PiS), były inne. Potem, zapisując się do komisji,
gros radnych z PiS wpisało się do komisji finansowej
i rozwoju gospodarczego, uznając je za najważniejsze.
Doszło do takiego absurdu, że bodajże do komisji rozwoju gospodarczego zapisało się 11 radnych, a do komisji dziedzictwa narodowego i kultury oraz współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego po czterech
i to wyłącznie radni z koalicji. Z tego widać, że dla niektórych radnych finanse ważniejsze od dziedzictwa.
W tej sytuacji wiceprzewodniczący rady Jerzy Mikulski

Taka liczba radnych w komisji sprawi, że obrady będą
owocne, a prace komisji będą przebiegać zgodnie. Czy
to takie skomplikowane?
W końcu w głosowaniu udało się ustalić, że komisje
będą siedmioosobowe. I znowu problem, bo tam, gdzie
zapisało się więcej radnych, trzeba było w głosowaniu
wybrać tych najbardziej odpowiednich do danej komisji. I słusznie, bo radni nie spadli z nieba, są znani
z wcześniejszych dokonań i wiadomo, kto się do komisji
finansowej czy rozwoju regionalnego nadaje, a kto powinien od takich spraw trzymać się z daleka.
Decyzja o głosowaniu składu komisji bardzo nie
spodobała się radnym PiS. Tak bardzo, że Madziar
w imieniu klubu podziękował za „taką współpracę”,
po czym kilka osób błyskawicznie ubrało się i wyszło,
m.in. Marek Pietrzak, Janusz Czarnogórski, Małgorzata
Zyśk, Sylwia Matusiak. Dziwnie czegoś kilka tygodni
temu w Wołominie radni z PiS tak wybierali składy komisji, że we wszystkich mają większość i swoich przewodniczących. I wtedy nikt ni protestował, nie dziękował za współpracę i wtedy to się podobało. A gdy
koalicja w powiecie bierze pełną odpowiedzialność za
najbliższe cztery lata i nie chce nieudaczników w komisjach, od razu podnosi się larum.
Kilkoro radnych opuściło salę obrad niczym pogniewane dzieci piaskownicę, a reszta w głosowaniu jawnym wybrała następujące składy komisji rady powiatu:
Komisja Finansowa – Magdalena Suchenek, Kazimierz Rakowski, Igor Sulich, Tomasz Kalata, Sylwia
Matusiak, Wiesław Mędrzycki i Stanisław Żak
Komisja Rozwoju Gospodarczego – Magdalena Suchenek, Jerzy Mikulski, Tomasz Szturo, Andrzej Zbyszyński, Izabela Dziewiątkowska, Katarzyna Lubiak,
Sławomir Pisarczyk

Szef opozycji w Radzie Powiatu – radny Ireneusz Maślany i Paweł Dąbrowski.

złożył wniosek o ograniczenie liczby radnych w komisjach do 7. O, bardzo się ta propozycja nie spodobała
opozycji, radny Mędrzycki powiedział nawet, że jest to
ograniczanie możliwości pełnienia mandatu radnego.
Tak jakby mandat można było pełnić wyłącznie wtedy,
gdy się rządzi. A w komisji kultury czy bezpieczeństwa
to już mandat niepotrzebny? Inni radni chcieli znowu
wiedzieć, dlaczego akurat 7 radnych ma być w komisji?
A dlaczego nie 14 – pytała Sylwia Matusiak - jak było
w tamtej kadencji w komisji rozwoju gospodarczego
i dzięki temu powiat rozkwitał. Więc dlaczego 7, a nie 6
czy 8 albo 9? A przecież to takie oczywiste:
Bo liczba 7 uchodzi za magiczną i mistyczną. Jest symbolem całości i dopełnieniem. Kojarzy się z siedmioma
dniami tygodnia i siedmioma archaniołami. Większość
bajek zaczyna się od słów: za siedmioma górami, za
siedmioma morzami i jeszcze za siedmioma lasami. Persom wszystko kojarzyło się z liczbą 7, siódemka była
otoczona wielkim szacunkiem u Greków i Rzymian ,
którzy zbudowali Rzym na siedmiu wzgórzach. Siedem
jest wszędzie – w Indiach, w Afryce, u Azteków i w Japonii, gdzie występuje siedmiu bogów szczęścia. Czy
to jeszcze mało? I czy można, będąc powiatowym radnych, nie znać nadzwyczajnych właściwości liczby 7.

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Paweł Solis, Adam Łossan, Janusz Werczyński,
Mariusz Dembiński, Wiesław Mędrzycki, Paweł Dąbrowski
Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury – Kazimierz Rakowski, Andrzej Zbyszyński, Mariusz Dembiński, Arkadiusz Werelich
Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki – Karol Małolepszy, Halina Bonecka, Arkadiusz Werelich, Marta
Rajchert, Małgorzata Zyśk, Adam Jaczewski, Janusz
Czarnogórski
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej –
Marta Rajchert, Janusz Werczyński, Andrzej Olszewski,
Karol Małolepszy, Ireneusz Maślany, Sylwia Matusiak,
Ryszard Madziar
Komisja Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – Tomasz Szturo, Adam Łossan, Jerzy Mikulski, Tomasz Kalata.
Każdy radny może uczestniczyć w pracach dwóch komisji rady, choć jak widać, nie wszyscy tę możliwość
wykorzystali. A potem będą krzyczeć, że im się ogranicza…
JA

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wołominie zaczęła
się o godz. 18, a skończyła po 22. Czemu ma służyć
takie późne zwoływanie obrad? Wszyscy są zmęczeni i myślą tylko o rychłym zakończeniu gadania.
Bo właśnie gadanie, i to głównie na pokaz, zdominowało wołomińską sesję. Pojawiło się również kilka ciekawych wątków, o których warto napisać.
A jeszcze bardziej warto o tych, które się nie pojawiły,
a są równie ciekawe.

Radny Dominik Kozaczka zapytał, czy już zostały zakończone sprawy między prezesem MZO a „Zielonym Wołominem”. Przypomnijmy,
w 2014 r. Stowarzyszenie „Zielony Wołomin” protestowało przeciwko wysypisku odpadów w Lipinach Starych. Prezes MZO wystąpił przeciwko
dwóm osobom do sądu i zażądał wysokiego zadośćuczynienia za – już nie
wiadomo – utracone dobra osobiste czy straty moralne. W każdym razie
prezes spółki utrzymywanej m.in. przez mieszkańców Wołomina obraził się
i zażądał chyba 100 tys. zł od prywatnej mieszkanki Wołomina. Nota bene,
prezes przyjechał z Halinowa za czasów burmistrza Madziara. Na pytanie
radnego burmistrz Elżbieta Radwan odpowiedziała, że pierwszą rzeczą,
jaką zrobiła po objęciu stanowiska, była telefoniczna rozmowa z prezesem
MZO, któremu poleciła skontaktowanie się z dwiema osobami pozwanymi
przez MZO i zakończenie tej sprawy. Dla normalnego człowieka zakończenie sprawy oznacza wycofanie pozwów i przeproszenie pozwanych. Okazało się jednak, że prezes skontaktował się tylko z jedną osobą z „Zielonego Wołomina” (drugą pominął) i zaproponował… rozmowę w cztery oczy.
Może pani burmistrz powinna wydawać polecenia językiem maksymalnie
prostym, żeby zrozumiał je także prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Jeden z radnych zapytał o nagrody, jakimi swoich współpracowników
w ostatnich dniach urzędowania obdarował były burmistrz Madziar. Hojność burmistrza kosztowała miejską kasę 220 tys. zł. Nagrody dostali wszyscy pracownicy urzędu, 134 osoby. Oficjalnie po 500 zł, co łącznie daje
65 tys. zł. Różnicę między 65 tys. a 220 tys. podzielono zapewne pomiędzy
najbardziej zapracowaną partyjną wierchuszkę: burmistrzów, naczelników,
doradców, pełnomocników itp.
Burmistrz Madziar był nie tylko hojny, ale i dobry. Jednemu z wołomińskich biznesmenów uprzejmie odstąpił od opłaty za wycinkę drzew w zamian
za nowe nasadzenia. Mógł zażądać pieniędzy, potrzebnych np. na Wspólny
Bilet, ale nie, burmistrzowi wystarczą nowe drzewka za stare wycięte. I nikt
by się pewnie nie czepiał, gdyby nie to, że opłata wynosiła 2,5 miliona złotych. Takie pan burmistrz Madziar robił prezenty.
Burmistrz Madziar był nie tylko hojny i dobry, ale i ładny. Dlatego wydał
kalendarz ścienny na 2015 r. ze swoim wizerunkiem. Oblicze burmistrza
spoglądającego ze ściennego kalendarza miało zapewne czynić każdy dzień
radosnym. Nie zdążyło, bo kalendarz w wersji pierwotnej nie trafił do odbiorców. Kto widział, nigdy nie zapomni. Trójdzielny, zwykły kalendarz,
na górze zaś kilka kółek ze zdjęciami charakterystycznych dla Wołomina
miejsc. I w jednym kółku, zdjęcie miłościwie panującego. Szkoda było wyrzucać kalendarze, bo nadrukowano ich całkiem niemało, dlatego wizerunek
byłego ojca miasta został zaklejony sreberkiem. Można też było zdrapywać
zdjęcie, ot taki kalendarz-zdrapka dla zbieraczy śmiesznych rzeczy.
Radny Dominik Kozaczka zapytał na sesji o kontrolę Miejskiego Zakładu
Dróg i Zieleni. Przypomnijmy – w poprzedniej kadencji kontrolę MZDiZ
przeprowadziła komisja rewizyjna i wykazała tyle nieprawidłowości, że radny Igor Sulich złożył wniosek o zgłoszenie sprawy do NIK. Cudem udało
się w poprzedniej kadencji ten wniosek przegłosować, chyba jednym głosem
przewagi. I na tym cud się skończył, bo ówczesna przewodnicząca rady Katarzyna Lubiak nie przekazała wniosku rady do NIK. Bo jakby to wyglądało,
żeby przewodnicząca z PiS donosiła do Najwyższej Izby Kontroli na miejski
zakład, którym zarządza burmistrz z PiS. Nie przekazała i teraz sprawa jest
nieaktualna. Dodatkowo z opinii radcy prawnego wynika, że wniosek komisji rewizyjnej o przekazanie do NIK został nieprawidłowo złożony cyt.
„w taki sposób, że nie sposób...”. Nie sposób było wywnioskować, że chodzi o przekazanie. Tamta sprawa jest już zamknięta. Można oczywiście kontrolować od nowa i gdzieś za pól roku przygotować nowy wniosek. Może
w MZDiZ będą nowe nieprawidłowości, bo po starych to już dawno zostało
pozamiatane.
JA
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Zawodnicy z Wołomina
Powstania Styczniowego Mistrzami Polski
Wołomin uczcił rocznicę wybuchu

W minioną niedzielę licznie zgromadzeni mieszkańcy Wołomina upamiętnili wydarzenia dotyczące jednego z największych polskich zrywów.

Wołomińskie obchody rocznicy wydarzeń sprzed 152 lat rozpoczęła msza święta, którą w asyście
pocztów sztandarowych odprawił ks. Jacek Pawlicki, proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika.
Duchowny w swojej homilii podkreślił znaczenie tożsamości narodowej i wiary katolickiej.
Po zakończeniu nabożeństwa zgromadzeni przeszli pod obelisk poświęcony powstańcom styczniowym. Tam przedstawiciele organizacji kombatanckich, społecznych i politycznych złożyli wiązanki.
Władze Wołomina reprezentowali burmistrz Elżbieta Radwan oraz przewodniczący rady miasta Leszek Czarzasty. Powiat zaś wicestarosta Adam Łossan, wiceprzewodnicząca rady Halina Bonecka
i członek zarządu Karol Małolepszy
– Dziękuje za tak liczną obecność mieszkańców naszego miasta i za to, że w tak ważnej dla nas rocznicy zdecydowaliście się być właśnie w tym miejscu – zwróciła się do zebranych burmistrz Radwan.
Powstanie styczniowe, które wybuchło 152 lata temu, było swoistym wyrazem buntu narodu wobec
postępującej tyranii. W tamtym czasie Polacy niczego innego tak mocno nie pragnęli, jak wyzwolenia
spod jarzma zaboru rosyjskiego.
W trakcie powstania stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów, batalia zakończyła się klęską powstańców. Kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków zginęło, blisko tysiąc
stracono, prawie 40 tysięcy skazano na katorgę lub zesłano na Syberię. Ponad 10 tysięcy wyemigrowało. Ci, którzy zostali, poddawani byli dotkliwym represjom. W odwecie zaborca rozpoczął proces
rusyfikowania społeczeństwa ze zdwojoną siłą.
Nie złamało to jednak hartu polskiego ducha. Polacy zamienili romantyzm na pracę organiczną
i pomimo wielu trudności dążyli do zapewnienia rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego
kraju, mimo iż nie było go wtedy na mapie świata. Dzięki tej ogromnej pracy dzielny naród mógł
przetrwać i w końcu doczekać się upragnionej wolności.
Szymon Krzyżanowski

17 stycznia w Mińsku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Federacji WKSF. W turnieju wzięło udział 250 zawodników zrzeszonych w 30 klubach, niemal z całej Polski.

Sebastian Jakubik Wice Mistrzmem Polski

Wiktoria Banaszek Wice Mistrzmem Polski

Nasze miasto reprezentowali zawodnicy Klubu Sztuk
Walk Tang Soo Do Wołomin. Ich dokonania przedstawiają się następująco:
Filip Szymaszczyk – Mistrzostwo Polski formy z
bronią, II miejsce Walki Semi Contact – 175 cm, III
miejsce formy tradycyjne, III miejsce Walki Kick Light
– juniorzy – 70kg
Monika Banaszek – Mistrzostwo Polski Walki Semi
Contact, II miejsce Formy z bronią, III miejsce Formy,
III miejsce Walki Light
Wiktoria Banaszek – II miejsce Semi Contact – 165,
II miejsce Semi Contact -165 cm, II miejsce formy z
bronią
Sebastian Jakubik – II miejsce Walki Semi Contact
-170 cm
Mateusz Ciok – II miejsce Walki Kalaki
Oliwia Winiarek – II miejsce Walki Kalaki
Franek Kamiński – wygrane trzy walki, w czwartej
przegrał jednym punktem.

Układ Formalny Tang Soo Do

Lodowisko czy... ślizgawka?
Wobec dużego zainteresowania mieszkańców Wołomina lodowiskiem (a raczej
jego brakiem) postanowiliśmy zbadać sprawę, dlaczego w tym roku tak późno doszło do jego otwarcia. Lodowisko, które powinno funkcjonować jeszcze
w starym roku w grudniu, miało być otworzone 11.01 (informacja z OSiR) zostało oddane do użytku dopiero 20 stycznia. Pozwoliliśmy sobie zadać kilka pytań
p.o. Dyrektora OSiR „Huragan” w Wołominie Pani Andżelice Miś – dotyczących
funkcjonowania ośrodka jak i spraw bieżących.
Dlaczego jeszcze nie jest otwarte
lodowisko miejskie? Kiedy będzie
otwarte? Skąd pojawiła się tak
długa zwłoka w otwarciu lodowiska? Pytanie to kierujemy do Pani
dyrektor w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców.
– Montażu lodowiska dokonano
pod koniec roku 2014. Od tamtej
pory wykonywane były prace mające
na celu wytworzenie warstwy lodu
o grubości pozwalającej na użytkowanie lodowiska. Z powodu dodatnich temperatur wytworzenie
właściwej tafli lodu przedłużało się
w czasie pomimo maksymalnej mocy
pracy agregatu chłodniczego. Ze
swojej strony pracownicy Ośrodka
robili wszystko, aby uruchomienie
lodowiska nastąpiło jak najszybciej.
Spadek temperatury umożliwił otworzenie lodowiska 20 stycznia. – mówi
p.o. dyrektora Andżelika Miś.
Gdyby lodowisko było wytwarzane
metodą tradycyjną to może uznalibyśmy, że faktycznie tak długa zwłoka
była spowodowana dodatnimi temperaturami. Ale nawet w tym wypadku
trzeba pamiętać, że pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym
Rokiem odnotowaliśmy temperatury
poniżej minus 10 stopni Celsjusza.
Przecież wystarczyło wylać wodę,
tak jak to dawniej bywało i mielibyśmy ślizgawkę. Okres świąteczny to
wymarzony czas na rodzinne spędza-

nie wolnego – właśnie na lodowisku.
Jak wiemy tego wolnego w końcówce roku 2014 było prawie dwa
tygodnie. Niestety brak wyobraźni
osób za to odpowiadających pozbawiło tysięcy mieszkańców nie tylko
Wołomina ale i okolic tej wspaniałej,
zimowej rekreacji.
W związku z niezrozumiałym stanowiskiem OSiR-u postanowiliśmy
bliżej przyjrzeć się sprawie.
Tzw. lodowisko „Biały Orlik” jest
wyposażone w specjalistyczny sprzęt
– agregat chłodzący, maty, zbiorniki
glikolu – pozwalające zamrażać taflę lodowiska nawet przy temperaturach dodatnich dochodzących do
plus 6 stopni. Dlaczego więc zwłoka
w otwarciu lodowiska trwała aż ponad trzy tygodnie?
Naszym zdaniem, wyjaśnienie
w tek kwestii p.o. dyrektora OSiR
nie jest do końca jasne gdyż wiemy
doskonale że w tym roku dokładnie
na same święta mieliśmy doskonałe
warunki zimowe – co więc się stało
że nie było lodowiska? Dlatego zapytaliśmy o to jednego z pracowników
OSiR-u, na bieżąco śledzącego budowę tej instalacji dopytując się jaka
jest prawdziwa przyczyna tak dużej
zwłoki w otwarciu obiektu?
Poniżej cytujemy wypowiedź osoby, która bojąc się zwolnienia zastrzegła sobie anonimowość.
„Lodowisko jest otwarte tak późno

bo nie było prądu. Za późno kierownik i dyrektorka zaczęli załatwiać
sprawę. Jak firma zaczęła rozkładać
maty (pod lodowisko – przyp. redakcji) to się okazało, że prądu nie ma.
I dlatego lód nie mógł się zrobić.
A wystarczyło wylać wodę i lodowisko byłoby już dawno. Ale odkąd nie
ma już dyrektora (dyr. Piotra Szulca
– przyp. redakcji) to źle się dzieje na
„Huraganie” – „każdy sobie rzepkę
skrobie”, co dział to każdy po swojemu, najmądrzejszy, sami dyrektorzy”
– mówi pracownik.
I tak o to dowiedzieliśmy się więcej
o powstałych przyczynach opóźnień
. Dziwi jednak fakt nie umiejętności
poradzenia sobie z tak łatwą sprawą
jak otwarcie lodowiska, tym bardziej,
że już trzeci rok funkcjonuje przy Zespole Szkól nr 3 w Wołominie.
I w tym miejscu oprócz oceny wypowiedzi pani Andżeliki Miś, należy
się zastanowić czy przygotowanie
zawodowe obecnej po. Dyrektora jest
wystarczające? Czy doświadczenie
w zarządzaniu tak dużym obiektem
również? Tu postawiliśmy kolejne
pytania pani Dyrektor dotyczące jej
powołania na szefa OsiR-u, a warto
wiedzieć, że była to jedna z ostatnich
decyzji byłego już burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara.
W jaki sposób została Pani wybrana na stanowisko p.o. dyrekto-

ra OSiR Huragan w Wołominie ?
– Na stanowisko p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” zostałam powołana Zarządzeniem Burmistrza Wołomina.
Czy przed pracą w Wołominie
pracowała Pani w jakiejkolwiek
jednostce administracji samorządowej? Jakie ma Pani doświadczenie na stanowisku kierowniczym?
– Od 2004 roku pracowałam
w Polskim Związku Piłki Siatkowej,
ogólnopolskim związku sportowym
działającym w formie stowarzyszenia. Od 2010 roku do końca stycznia
2013 roku pełniłam funkcję kierownika działu rozgrywek i dyscypliny.
W lutym 2013 roku zostałam zatrudniona w OSiR „Huragan” w Wołominie, gdzie od kwietnia 2013 r. byłam
zatrudniona na stanowisku głównego
specjalisty ds. administracji.
Jakie Pani posiada wykształcenie
i o jakim kierunku?
– W 2011 roku ukończyłam studia podyplomowe w Szkole Głównej
Handlowej w Kolegium Gospodar-

ki Światowej o kierunku marketing
sportu. Tytuł magistra uzyskałam
w 2004 roku kończąc Akademię
Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie, na
kierunku pedagogika resocjalizacyjna. W 2002 roku obroniłam pracę
licencjacką na kierunku pedagogika
specjalna – praca socjalna w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej.
Czy prawdą jest, że na OSiR jest
prowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli tak to
jakie są jej wyniki?
– Kontrola z Państwowej Inspekcji
Pracy dobiegła końca. W obecnym
momencie czekamy na zalecenia pokontrolne.
Co wykazała Państwowa Inspekcji
Pracy, która w ostatnich dniach zakończyła kontrolę w OSiR HURAGAN Wołomin? O tym w następnym
numerze w artykule pt. „Kulisy władzy”.
red.

Prof. dr hab. Juliusz Popowicz –
rektor WSP w Olsztynie

Wannsee pod Berlinem szef IV (B4)
wydziału gestapo – Adolf Eichmann
kieruje przygotowaniami do tajnego
spotkania, któremu przewodniczyć
będzie generał SS Reinhard Heydrich.
Na to wielce konspiracyjne spotkanie (polecam doskonały amer. film
Conspiracy dotyczący tego wydarzenia), przybywa w sumie 14 wysokiej rangi oficerów, urzędników
i naukowców hitlerowskich.
Wszyscy, a niektórzy nawet
z pewnymi oporami, akceptują zaprezentowany przez Heydricha plan
„ostatecznego rozwiązania problemu żydowskiego” (Endlosung der
Judenfrage). Jest nim na niewyobrażalną skalę masowe wymordowanie
milionów Żydów w komorach gazowych (pada nawet cyfra 20 tysięcy
ludzi dziennie). Koszmarne ale, jak
się okaże, aż za bardzo prawdziwe.
W samym tylko Auschwitz-Birkenau
wymordowali hitlerowcy co najmniej
milion Żydów w większości obywateli polskich. Mordowali ich prawie
do ostatnich dni obozu. Obozy na terenie Niemiec „pracowały” do ostatnich dni Trzeciej Rzeszy, a ginęli
w nich Żydzi, Cyganie, Polacy, Rosjanie, Czesi, Węgrzy, Francuzi, Litwini, Tatarzy, Ormianie, Ślązacy
i inni.
Przykre jest i to, że w niektórych
obozach poniemieckich, po zakoń-
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„PATRIA”

czeniu II wojny światowej, sowieci
przetrzymywali zarówno niemieckich zbrodniarzy wojennych jak i patriotów podbitych. Czy prawdę o Auschwitz trzeba przypominać? Prof. dr
hab. Juliusz Popowicz – rektor WSP
w Olsztynie przez siebie państw –
w tym wielu, wielu Polaków. Jednym
z pierwszych więźniów obozu w Auschwitz był 17 letni uczeń gimnazjum
w Nowym Sączu Juliusz Popowicz,
syn wysokiego rangą oficera WP nr
obozowy 197. Jadąc ze szkoły na rowerze nie zatrzymał się przed oficerem niemieckim i nie zdjął przed nim
czapki z głowy, pomimo polecenia
wydanego przez żołnierza. W tym
samym czasie zajechały esesmańskie
samochody ciężarowe i rozpoczęła
się uliczna łapanka. Młodziutkiego
gimnazjalistę wskazał SS-manom
oficer i nakazał go aresztować. Po
paru tygodniach pobytu w więzieniu w Tarnowie został przewieziony
14 czerwca 1939 r. do przejętych
przez SS od armii niemieckiej koszar,
które niebawem staną się największym miejscem zagłady w dziejach
ludzkości – Auschwitz.
Trafił tam z pierwszą grupą przywiezionych do Auschwitz, złożoną z
728 Polaków złapanych w ulicznych
łapankach SS w różnych miastach
do niedawna polskich. Więźniowie
otrzymali pierwsze numery obozowe
od 31 do 758 (od 1 do 30 otrzymali
funkcyjni czyli kryminaliści niemieccy). Juliusz Popowicz był najmłodszy w tej grupie, otrzymał numer
obozowy 197. Wszyscy polscy więźniowie otrzymali czerwone trójkąty
oznaczające więźniów politycznych.
Napiętnowani nimi, na rozkaz kapo,
rozpoczęli wielogodzinne bieganie
wokół placu apelowego ze „śpiewem
na ustach”: Im lager Auschwitz war
ich zwar so einen Monat Tag und
Jahr. Bici drewnianymi pałkami,
kopani, poniżani „ćwiczyli” naukę
języka niemieckiego. Każdy kraj
miał swoje metody „pedagogiczne”,
niemieccy esesmani mieli je wyrafinowane. Nie dość tu miejsca aby
przedstawić całą gehennę pobytu
w obozie młodego człowieka. Najważniejsze, że przeżył. Około 200
tys. etnicznych Polaków nie przeżyło
Auschwitz i jego podobozów.

Obywateli polskich, wliczając
wszystkie grupy etniczne zamieszkujące przedwojenną Polskę, zginęło z rąk nazisów (narodowych
socjalistów), co najmniej 6 000 000
– wliczając 3 mln obywateli polskich
pochodzenia żydowskiego. Nie są to
oczywiście jedyne straty osobowe
Narodu Polskiego, bo do nich należy
doliczyć co najmniej 800 tysięcy pomordowanych, zaginionych i umarłych z przemęczenia i warunków
bytowych na terenie byłego Związku
Sowieckiego. Wszystkim im należy
się od nas modlitwa za ich wieczny
odpoczynek.
Zarówno faszyści jak i jak i komuniści z tamtych ponurych czasów w
pierwszym rzędzie więzili i mordowali elity polskie: polityczne i intelektualne oraz młodzież.
Panie Maria i Jadwiga Regulskie
były w tej nielicznej grupie więźniów, którzy doczekali wolności.
Maltretowanie więźniów, mordowanie i gazowanie (głównie Żydów),
trwało prawie do ostatnich chwil
Konzentriatonslager Auschwitz-Birkenau.
Natomiast obozowy ostatni sąd
doraźny (!), tak był taki, na kilka
dni przed ucieczką z obozu skazał
na śmierć 70 Polaków – mężczyzn
i kobiet. Rozstrzelano ich następnego
dnia po wyroku przy krematorium V
w Birkenau.
Ostatnia grupa wycieńczonych do
cna więźniów, pod nadzorem kilkunastu pozostałych jeszcze SS-manów,
wyszła po apelu poza bramy obozu
17 stycznia 1945 roku, który nazwany został Marszem Śmierci. Tego
dnia rozpoczęła się też ostateczna likwidacja obozu. Bez esesmańskiego
nadzoru pozostało jeszcze przy życiu
około 7000 tysięcy skrajnie wyczerpanych i chorych więźniów, dookoła
nich same trupy, kości i prochy ludzkie. A nad nimi? Duchy ponad miliona zamęczonych towarzyszy niedoli.
One na nas patrzą i są zdziwione jak
manipuluje się najstraszniejszą z tragedii na tej Ziemi.
Jeden ze współautorów tego tekstu,
dzieckiem będąc, był blisko, a nawet
bardzo blisko, powiększenia grona
więźniów KL Auschwitz-Birkenau.
Był już w transporcie z matką Zo-

Mapa Rzeszy Niemieckiej 1940 r.

fią Popowicz-Janicką, kiedy rosyjskie bomby zdemolowały torowiska
i skład pociągu w którym się znajdowali. Do dzisiaj dziękuję Panu Bogu.
Trauma jednak pozostała do końca
życia. A co mają powiedzieć ci, którzy tam byli?
O tym wszystkim co przedstawione zostało wyżej nie uczą się nasze
dzieci w kanadyjskiej czy amerykańskiej szkole. Owszem, dowiadują
się o Holokauście. I bardzo dobrze.
Gorzej, a nawet tragicznie, kiedy pytają się rodziców: dlaczego Polacy
zabijali Żydów w „polskich obozach
zagłady”? Takie pytanie jest stawiane
przez nasze dzieci często.
Jak mamy im wytłumaczyć,
że prawda jest inna, że to nie tak jak
podają w szkolnych książkach, popularnych mediach czy nawet niektórych grach komputerowych?
Takim tragicznym tematem nie
wolno manipulować.
Autorzy zwracają się z gorącym
apelem do wszystkich ludzi dobrej
woli, którym nie jest obca prawda
i czują empatię dla narodów pokrzywdzonych. Polska wśród krajów
świata była najbardziej poszkodowanym krajem podczas II wojny świa-

towej, a armie polskie, pozbawiona
własnego kraju, walczyły na wszystkich frontach świata. Polska poniosła
ogromne straty ludzkie (zginęło ok.
7 mln na 35 mln ludności w roku
1938) oraz straty majątku narodowego co najmniej 40% i straty dóbr
kultury co najmniej 43%.
Dzisiaj pewni manipulanci, a za
nimi niedouczeni historycy i politycy, pragną umniejszyć polski wysiłek wojenny i straty poniesione
przez Polskę w II wojnie światowej
i po niej. Jednak najbardziej, nasz
ambitny i odważny naród, krzywdzi
manipulowanie niemieckim obozami
koncentracyjnymi, pracy i zagłady.
Nigdy nie było „polskich obozów
koncentracyjnych”, sama Kanclerz
Niemiec Angela Merkel potwierdziła
tę prawdę. Mamy nadzieję, że potrafiliśmy wykazać to w tym artykule.
Prawdę tę prosimy przekazać dalszym pokoleniom, za co będziemy
niezmiernie wdzięczni, a manipulantom życzymy dobrego samopoczucia
z życia w kłamstwie.
Andrzej Bogucki
i Marek Popowicz-Watra
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Miejcie Nadzieję...
05 grudnia 2014 r. w Parafii Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce w Grodnie
odbył się I Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej „Miejcie Nadzieję...”.

Konkursu Poezji Polskiej w Grodnie

Bogdan Grzenkowicz

przewodniczący Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego

Zostałem zaproszony przez Proboszcza Parafii – ojca Dmitrija Łabkowa do wzięcia udziału w konkursie w charakterze Jurora. Wspólnie
z przewodniczącym Jury o. Wiktorem Bochanem, Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
p. Zbigniewem Pruchniakiem, oraz
p. mgr Wiolettę Kowalczuk ocenialiśmy uczestników konkursu. Liczna grupa uczestników recytowała
wiersze A. Mickiewicza, K.I. Gałczyńskiego, W. Szymborskiej,
ks. J. Twardowskiego, C.K. Norwida. Konkurs podzielony był na
4 kategorie. Jury miało za zadanie
ocenić uczestników według następujących kryteriów: dobór tekstu,
jego interpretacja, ogólne wrażenie
artystyczne, kultura żywego słowa.
Ten wyjątkowy wieczór solistki
zespołu „Liberamente” Anna Jadeszko i Julia Kricka upiększyły wieloma pięknymi utworami.
Oczywiście laureaci konkursu jak
i wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, słodycze ufundowane przez Konsula RP
w Grodnie, Parafię Najświętszego

Pod pomnikiem Pamięci Ofiar Powstania Styczniowego 1863 r. w Miniewiczach.

Odkupiciela w Grodnie. Miałem
również przyjemność wręczenia
nagród ufundowanych przez nasz
Klub im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Największe wrażenie wywarł
na mnie widok radości uczestników
z możliwości uczestniczenia w konkursie. Wniosek jest oczywisty, należy pomyśleć o kolejnym. Ze swojej strony również bardzo chętnie
włączę się w kolejne inicjatywy.
Dzień wcześniej w pobliżu Parafii
w Szkole Polskiej w Grodnie odbyło się spotkanie rodziców z wice
szefową departamentu w Ministerstwie Edukacji RB Iriną Karżową.
Rodzice są zaniepokojeni planami
nowelizacji kodeksu RB „O oświacie”. Efektem tej zmiany będzie
rusyfikacja Polskiej Szkoły. Pod listem protestacyjnym podpisało się
ponad 200 rodziców dzieci uczęszczających do placówki oświatowej,
w tym narodowości białoruskiej.
Polska szkoła w Grodnie jest jedyną
państwową instytucją oświatową,

w której dzieci rodziców mogą nie
tylko uczyć się języka polskiego,
lecz także mogą rozmawiać ze swoimi dziećmi w swoim ojczystym
białoruskim języku, nie budząc
nerwowej reakcji otoczenia. Zebrani nie wyobrażają sobie jak można
w 6 czy 7 klasie zmienić język
wykładowy. Jaki jest sens takiej
zmiany? Ale takie są realia życia
codziennego Polaków na Białorusi.
W sobotę 6 grudnia z Przyjaciółmi z Grodna Wiolą i Aleksandrem
pojechaliśmy śladami Elizy Orzeszkowej. Byliśmy w Bohatyrowiczach nad Niemnem, tam gdzie stoi
pomnik Jana i Cecylii. Legenda
o pięknej miłości napisana została
przez E. Orzeszkową i umieszczona w powieści „Nad Niemnem”.
W odległych czasach osiedliły się
tu dwie osoby, Cecylia i Jan. Chcieli bardzo ukryć się przed ludzkimi
oczami. Kochali się, byli szczęśliwi.
Ciężko pracowali na roli, wychowywali dzieci. Nadal byli tymi samy-

Ze spotkania z młodzieżą, która bierze udział w II Konkursie Historycznej
Wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych, oraz Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

mi zakochanymi osobami, to była
Ich siła i piękno. Nieopodal miejsca spoczynku Cecylii i Jana płynie
Niemen. Moim oczom jednak ukazał się Niemen skuty lodem, zamarznięty, ale również urokliwy. Cisza,
w oddali słychać strzały myśliwych,
sporo śniegu i znowu ta cisza...
W pobliżu, w majątku Miniewicze,
Orzeszkowa wynajmowała domek
letniskowy i tu pisała powieść. Rzeka nisko położona nad wzgórzami,
od Przyjaciół usłyszałem jak pięknie Niemen wygląda w tym miejscu wiosną. A też po raz kolejny
usłyszałem tu, w tym miejscu, nad
zamarzniętym Niemnem, pięśń kresową „Za Niemen…” w wykonaniu

dziecięco-młodzieżowego zespołu
„Liberamente” z parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
na Dziewiatówce, puszczoną przez
telefon… Milczenie, emocje, brak
słów, chce tu znowu wrócić…
W Grodnie, na Białorusi Polacy
cały czas z godnością upominają się
o swoje prawa. Patrząc na uczestników konkursu poezji polskiej
w Grodnie, na osoby niepełnosprawne, Ich determinację rozumiem coraz lepiej Kresy. Polacy na
Kresach są inni, to my powinniśmy
od Nich od nowa uczyć się co od tysiąca lat jest fundamentem Polskości i Państwa Polskiego.
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Medale rozdane
Medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj” wyróżniono Redakcję Naszego Dziennika i legendarnych działaczy
niepodległościowych Joannę i Andrzeja Gwiazdę.

„Gazeta Polska” ujawnia:
Rosjanie poznali tajemnice
PGNiG. Dzięki sprzątaczkom...
Sprzątaczki czytające tajemnice PGNiG, PKN Orlen i nieprawidłowości przy handlu
paliwami oraz... „Gazprom song” – to szokujące wątki rozmowy z udziałem byłego
wiceministra finansów, byłego ministra transportu i eksdowódcy GROM. „Gazeta
Polska” ujawnia kolejne, nieznane dotychczas fragmenty „taśm prawdy”.

W Parafii św. Stanisława Kostki
na warszawskim Żoliborzu – doniosła uroczystość. Dnia 24 stycznia
2015 r. wyróżniono redakcję Naszego Dziennika i legendarnych działaczy niepodległościowych – Joannę
i Andrzeja Gwiazdę – medalem
„Zło Dobrem Zwyciężaj”.
Uroczystości rozpoczęto mszą
Świętą gdzie zgromadzeni i zaproszeni goście modlili się w intencji
rychłej kanonizacji błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Kapituła wręczyła medal „Zło
Dobrem Zwyciężaj” Kawalerowi
„Orderu Orła Białego” Andrzejowi Gwiaździe (współtwórcy NSZZ
Solidarność), Joannie Gwaździe
oraz redakcji Naszego Dziennika

za szerzenie Pamięci o męczennikach, bohaterach i mężach stanu
z poświęceniem służących Bogu
i Ojczyźnie, a także za niezłomną
postawę w nieustającej walce o najświętsze wartości, dziedzictwo Narodowe i Niepodległą Rzeczpospolita Polską. Wyróżnienie to otrzymał
również Marian Foremny dowódca
grupy NSZZ Solidarność z Krosna.
Medale te przyznawane są od
1998 r.
Ryszard Walczak
Prezes Kapituły Medalu
„Zło Dobrem zwyciężaj”
Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Dziennikarz „Gazety Polskiej”
ujawnia w najnowszym numerze tygodnika (dostępnym w kioskach od
środy) zdumiewające kulisy pracy
w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa. Poznajemy je dzięki
nieznanym dotychczas fragmentom
rozmów prominentnych osób.
Najbardziej szokuje, że nieograniczony wręcz dostęp do super tajnych informacji mają... sprzątaczki!

Fragment tekstu
Piotra Nisztora:

Dariusz Zawadka zwraca uwagę
na doskonałe przygotowanie Rosjan
do negocjacji z przedstawicielami
strategicznych polskich przedsiębiorstw:
To jest to, to jest to, że Ruscy... Ruscy przyjeżdżają zawsze k… przygotowani. Wiedzą wszystko i znają...
są dwa kroki do przodu. Tak jak mówisz. Aaa kogo tam się k… rzuci...
Z kolei Parafianowicz zwraca
uwagę, że może to wynikać z… braku nadzoru nad personelem sprzątającym gabinety zarządu PGNiG:
A u nas [w PGNiG – red.] sprzą-

50 lat minęło...

Na początku stycznia w Kobyłce odbył się wspaniały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Kobyłki. Ten szczególny jubileusz świętowało
aż 21 par.
We wczesnych godzinach rannych w intencji Jubilatów została
odprawiona uroczysta Msza Święta
w Bazylice Świętej Trójcy, a po
południu odbyły się uroczystości w gościnnych progach Hotelu
Gregory. Gospodarz uroczystości
Burmistrz Miasta Kobyłka Robert
Roguski wyraził słowa szacunku,
uznania i gratulacji dla zacnych
Jubilatów, a następnie w imieniu
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wręczył Jubilatom
pamiątkowe medale. Uroczystości
towarzyszyło niesamowite emocje –
wzruszenieprzeplatałosięzuśmiechem
i szczęściem. Wraz z Jubilatami tą
niepowtarzalną chwilę przeżywały
licznie zgromadzone rodziny. Były
toasty, pamiątkowe zdjęcia, kwiaty,
życzenia, upominki oraz muzyczna
oprawa zespołu SZYBA AWARYJNA. Znakomitą kondycje i pogodę
ducha pokazali Jubilaci na parkiecie
tańcząc wielkie przeboje minionych
lat. Był także czas na wspomnienia.
Zacnym Jubilatom raz jeszcze życzymy wielu lat w zdrowiu i szczęściu.
UM Kobyłka
patria.gazeta@op.pl

Jubilaci – Mieszkańcy Miasta Kobyłka:
01. Olga i Marian Boruc
02. Krystyna i Jerzy Falkowscy
03. Janina i Kazimierz Godlewscy
04. Maria i Grzegorz Kalisiak
05. Irena Kazimierz Komuda
06. Bogumiła i Tadeusz Kozina
07. Barbara i Stanisław Krawczyk
08. Alicja i Henryk Lechowicz
09. Marianna i Wacław Marchewka
10. Jadwiga i Henryk Markuszewscy
11. Stanisława i Andrzej Mączka

12. Janina i Czesław Paź
13. Regina i Artur Petruczenko
14. Wiesława i Henryk Prószyńscy
15. Daniela i Jerzy Przybysz
16. Janina i Edward Sieliccy
17. Zofia i Józef Stryjek
18. Halina i Tadeusz Włodek
19. Janina i Henryk Wójcik
20. Kazimiera i Stefan Zalewscy
21. Władysława i Stanisław Zawisza

fot. www.niezalezna.pl

taczki sprzątają gabinety zarządu
same. Nawet sekretarki nie ma, żeby
przypilnowała, co ona robi w tym
gabinecie. Czyta se, co leży na biurku, czy nie. A parę lat temu to nawet wiesz, jak było? Poszli po outsourcing. Pomieszczenia zarządu
sprzątały kobiety rosyjskojęzyczne.

Myślałem, że to kawał. Nie, to była
prawda.
Po czym zwraca się do Zawadki:
Później się dziwisz, że Ruscy przyjeżdżają dobrze przygotowani.
Autor: pk , gb
Źródło: niezalezna.pl

Uproszczenie
rejestrowania sprzedaży
przy pomocy kasy fiskalnej
Nowelizacja ustawy o podatku
dochodowym wprowadzona ustawą
o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada
2014 roku wprowadziła nową możliwość rozliczenia przychodu w przypadku podatników rejestrujących
obrót przy pomocy kas fiskalnych.
Do tej pory, szczególnie w przypadku prowadzenia księgi przychodów
i rozchodów podatnik musiał zaewidencjonować otrzymana zaliczkę na
kasie fiskalnej. Raport z kasy fiskalnej stanowił z kolei podstawę do ujęcia przychodu w księdze. Podatnik
musiał więc pracowicie wyłączać
z obrotów kasy kwoty otrzymanych
zaliczek i jednocześnie włączać do
przychodu kwoty zakończonych
zamówień, co do których zaliczki
były pobrane w okresach wcześniejszych. Dla wielu podatników był
to poważny problem ewidencyjny,
ponieważ istniała konieczność prowadzenia innego zestawienia (poza
księgą), która umożliwiała kontrolę
czy wszystkie zaliczki zostały prawidłowo rozliczone. W praktyce
prowadziło to do sporej ilości błędów rachunkowych. Od 1 stycznia
2015 podatnik ma prawo zgłoszenia
w urzędzie skarbowym innego sposobu rozliczenia takich zaliczek.
Zgłoszenie powinno być złożone do
dnia 20 stycznia roku, którego dotyczy. W wypadku dokonania takiego
zgłoszenia podatnik może nie rozdzielać kwot zaliczek od faktycznej
sprzedaży i księgować całość obrotu
z kasy fiskalnej do księgi przychodów i rozchodów. Rozwiązanie takie znacznie upraszcza ewidencję.

§

Jednocześnie należy jednak pamiętać, że ceną za to uproszczenie jest
konieczność rozliczenia podatku
dochodowego wcześniej niż według
zasad ogólnych. Jak już wspominaliśmy zasada ta nie jest obligatoryjna. Podatnicy nadal mogą przesuwać
opodatkowanie podatkiem dochodowym zaliczek do momentu wykonania usługi lub dostawy towaru.
Należy również wspomnieć, że podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie przy pomocy kasy w trakcie
roku również mogą od razu skorzystać z tego uproszczenia. Wystarczy,
że zgłoszą to naczelnikowi urzędu
skarbowego do 20 dnia miesiąca
następującego po instalacji kasy fiskalnej.
Piotr Kościańczuk
Członek Zarządu,
doradca podatkowy
w Skłodowscy sp. z o.o.
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