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Czyja jest Polska po 27 latach?
Rodzi się na naszych oczach prawdziwa III Rzeczpospolita, a właściwie nowa IV Rzeczpospolita, jeżeli tamtą
pierwszą nazwiemy przejściową - postkomunistyczną i transformacyjną. Zmarnowany od 1992 roku okres,
po obaleniu demokratycznego rządu premiera Jana Olszewskiego, kiedy odnotowaliśmy pierwszy wzrost gospodarczy kraju - teraz po tylu latach zaczynamy nadrabiać utracony czas. Dokonać tego można dopiero po
wygraniu wyborów przez Zjednoczoną Prawicę.

Kazimierz Andrzej Zych
Nieprzerwane 23 lata trzymania
władzy, a ściślej 21 lat (dwa lata PiS)
przez środowiska liberalno - postkomunistyczne, bez lustracji i dekomunizacji na czele z UD, UW, SLD, PSL
i PO raczej oddawały Rzeczpospolitą
w pacht Unii i Rosji niż budowały Jej
siłę gospodarczą i militarną. Największe zło polityczne wykazała tu PSL,
partia której celem stało się konsumowanie profitów władzy i dzielenie
stołków politycznych, a nie obrona interesu polskiej wsi. Kiedyś piękne hasło
PSL ze sztandarów „Żywią i Bronią”,
staje się śmieszne. Dziś należy dodać
„siebie”.
To PSL, brało czynny udział w obaleniu rządu Jana Olszewskiego, to tylko
obrotowość polityczna PSL umożliwiła trwanie rządów postkomunistycznych SLD i PO, to ta partia moim
zdaniem ponosi odpowiedzialność za
tragiczny stan polskiej gospodarki,
złodziejską wyprzedaż majątku narodowego i upadek taki, a nie inny polskiego rolnictwa.
Wyborcze kumanie się z palikociarnią i wpuszczanie jej na listy PSL - to
wiekowa hańba działaczy partii chłopskiej i Ruchu Ludowego. Rozliczenie
wewnętrzne jak i polityczne z dawnym
ZSL a dzisiejszym PSL-em , to potrzeba dziejowa tego zasłużonego ugrupowania z ponad stuletnią tradycją.
Ostatnie wystąpienia szefa PSL,
pana Kosiniaka-Kamysza źle wróżą
tej partii, która ponownie staje u boku
niedawnych liberałów i sprzedawczyków. Czy PSL, by zrozumieć swoje
błędy musi przysłowiowo zaryć w
glebę? Ostanie wybory pokazały że
było to bardzo bliskie. Wieś odwróci
się od PSL jak tak dalej będzie zapominać skąd wyrosła i jakie ma korzenie. Uczestniczenie u boku lewaków
w manifestacji z tzw. KOD-em pod
Trybunałem Konstytucyjnym tylko
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przyspiesza jej upadek.
Różowa komuna i lewactwo - tak jak
w 1992 roku czwartego czerwca broni się w Sejmie i prowadzi do wojny
domowej. Lustracja i dekomunizacja to jak strach przed piekłem. Dla nich
trudno jest zrozumieć, że Zjednoczona Prawica wygrała wybory i może
a i musi rządzić z większościową wolą
Narodu. Zwoływanie pod Sejm Rzeczypospolitej wszelkiej maści zadymiarzy w tzw. obronie demokracji na
czele z panem Hartmanem, aktywistą
lewactwa Zandbergiem, to dopiero
ożywianie trupów PRL-u. Śmiech
mnie ogarnia jak posłanka Krzywonos ulubienica PO, okrzyknięta przez
tzw. poprawnie polityczny mainstream
ikoną Solidarności tuż po tragicznej
śmierci Anny Walentynowicz, wymachuje konstytucją Kwaśniewskiego
w obronie trwania kolesiowej III RP,
twierdząc że drukowała ją w 1982 r.
Takie warcholstwo pseudodemokratów prowadzi do totalnej destabilizacji
Kraju. A jak jeszcze pomagają w tym
upolitycznione media nawet publiczne,
wrogowie Polski mają co robić i jak
widać opluwają Polskę.
Nadszedł czas wyjątkowy, przypominający obalenie rządu Jana Olszewskiego w 1992 roku. Wtedy byliśmy
słabi i nie potrafiliśmy obronić wolnej
Polski przed silną postkomuną z tzw.
czerwoną opozycją. Strach przed lustracją i dekomunizacją zjednoczył
cało zło w Sejmie III RP. Teraz rząd
Beaty Szydło nie może się zatrzymać
w reformach, musi iść naprzód. Salon utracił władzę i się buntuje czego
dowodem jest obecność Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego
w Sejmie i pouczanie posłów PO,
Nowoczesnej i PSL, co do zaistniałej
sytuacji politycznej. Wtedy w zamachu czerwcowym 92 r. brały udział
podobne siły polityczne. To jawne
upolitycznienie się i opowiedzenie po
stronie dawnego establishmentu wywodzącego się z Magdalenki czy okrągłego stołu. Najmniejsze zatrzymanie
rozpoczętych zmian w Polsce może
doprowadzić do kolejnej przegranej

jak 23 lata temu w tzw. nocnej zmianie.
Już liberalne media w tym również publiczne (wywiad red. Lewickiej z wicepremierem Glińskim czy przepraszanie NATO posła Siemoniaka) nawołują
jawnie do protestów, oporu, tworzenia
komitetów protestu typu KOD. Tylko
szybkie niezbędne decyzje przywrócą
Rzeczypospolitej należne Jej miejsce
w Europie i świecie. Czekaliśmy na to
23 lata, to prawie całe pokolenie wychowane w PRL-bis, pokolenie, które
inaczej czuje doniosłość pojęć wolnej
i niepodległej Polski. Przeczytajmy
z perspektywy upływu ćwierćwiecza
jak te bardzo ważne dla Polaków wydarzenia wyglądały wtedy i jak skutkują na los Ojczyzny dziś w świetle
wydarzeń politycznych oraz działań
niektórych przedstawicieli Trybunału
Konstytucyjnego.

„Noc teczek,
4 czerwca 1992.
Próba lustracji po polsku

To była decydująca noc dla dalszych
dziejów Polski. Próba zerwania z przeszłością PRL zakończyła się obaleniem
rządu Jana Olszewskiego. W przemówieniu podczas „nocy teczek” premier
Olszewski zaapelował do posłów:
„Chciałbym stąd wyjść tylko z jednym
osiągnięciem, móc popatrzeć ludziom
w oczy. I tegowam panie posłanki
i panowie posłowie życzę po tym głosowaniu”.
4 czerwca – w cieniu rocznicy pierwszych demokratycznych, częściowo
wolnych wyborów do Sejmu kontraktowego w 1989 roku – wspominamy
wydarzenie, które miało miejsce dokładnie 3 lata później i przeszło do
historii jako „noc teczek” lub „nocna
zmiana” – nazwa zaczerpnięta z tytułu filmu Jacka Kurskiego ilustrującego
noc teczek. Noc z 4 na 5 czerwca 1992
roku do dziś wzbudza skrajne emocje
wśród uczestników tamtych wydarzeń.
Różnice w ocenie rządu Jana Olszewskiego, który czerwcowej nocy został
pospiesznie odwołany na wniosek
ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, obecnie bardziej niż kiedykolwiek
dzielą polską scenę polityczną i polskie
społeczeństwo.
Przyczyny tamtych wydarzeń miały swój zaczątek w konflikcie między
Wałęsą a braćmi Kaczyńskimi. Kiedy po dymisji rządu Jana Krzysztofa
Bieleckiego i kolejnych wyborach
parlamentarnych w 1992 roku partia Kaczyńskich stworzyła w Sejmie
większość koalicyjną, dającą możliwość wyłonienia nowego premiera, stało się jasne, że będzie ciężko
o wzajemną współpracę między Lechem Wałęsą a nowym szefem Rady
Ministrów. Prezydent od samego początku nie sprzyjał Olszewskiemu,
uważając go za marionetkę, którą Kaczyńscy będą wykorzystywać w politycznej walce przeciwko niemu. Wałęsa przeciwstawiał się powstaniu tego
rządu, a kiedy to się nie udało, usiłował
go szybko obalić. Uważał, że gabinet
Olszewskiego podważał autorytet
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najwyższych urzędów państwowych,
a także przyczynił się do spadku prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.
Brak współpracy między prezydentem
a rządem miał uniemożliwiać sprawne
funkcjonowanie państwa.
Zresztą nie tylko sam Wałęsa obawiał
się działań premiera i jego ministrów.
Przeciwko Olszewskiemu zawarła
porozumienie nielubiana dotychczas
przez Wałęsę partia Unii Demokratycznej (UD), której członkami byli
miedzy innymi Kuroń, Geremek, Rokita. Obawiali się oni skrajnie prawicowej polityki rządu, „dekomunizacyjnej histerii” i „dewastacji wizerunku
Polski”, co rzekomo miałoby utrudnić
w przyszłości wejście do struktur
Wspólnoty Europejskiej. Kilka dni
przed wybuchem sprawy teczek prezydium UD wystąpiło z wnioskiem
o votum nieufności wobec rządu, zgłaszając jednocześnie kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko
nowego premiera Polski.

Pierwsze próby
dekomunizacji

Tymczasem na posiedzeniu Sejmu
28 maja Janusz Korwin-Mikke zgłosił projekt uchwały lustracyjnej, która
zobowiązywała ministra spraw wewnętrznych do podania informacji na
temat urzędników państwowych od
szczebla wojewody wzwyż, senatorów, posłów, sędziów i adwokatów,
będących współpracownikami Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945–90. Sejm przyjął
uchwałę zobowiązującą rząd do ujawnienia danych o współpracownikach
służb PRL.
Oburzeni przeciwnicy aktu grzmieli,
iż lustracja taka jest nielegalna, ponieważ następuje bez określonego prawem trybu, bez orzeczenia sądu i jakiejkolwiek kontroli przez niezawisły
organ, a także bez możliwości odwołania się, tym samym godząc w podstawowe prawa człowieka. Uważano,
że mogłaby także służyć do rozgrywania politycznych porachunków. Zwolennicy natomiast uważali, że nadcho-

dzą czasy oczyszczenia i nadziei, czasy,
w których donosiciele i konfidenci nie
będą mogli pełnić funkcji publicznych.
Na spotkaniu w biurze prasowym Wałęsy minister Macierewicz zapewnił,
że wszystko zostanie wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu i chodzi tylko
o to, aby ludzie powiązani ze służbami
PRL usunęli się ze stanowisk.

Prasowa histeria

W mediach rozpoczęła się kampania propagandowa, wszem i wobec
straszono, że tajni współpracownicy
(TW) będą represjonowani, wyrzucani z pracy, a szykany dotkną także
ich dzieci. Nie wspominano jednak,
że chodzi przecież o obecność agentury w elitach władzy. Ówczesne nagłówki prasowe grzmiały: „Teczki
Pandory”, „Teczki sieją strach”, „Wielkie łowy MSW”, „Kto obywatelem II
kategorii”. Gwoli ścisłości należałoby
wyjaśnić, że tak naprawdę nie istniało
coś takiego jak teczka agenta. Możliwości weryfikacyjne były wielorakie,
ponieważ istniało kilka teczek: teczka
pracy, teczka personalna, która istnieje
w wielu zakładach pracy i przedsiębiorstwach, do tego akta spraw, w których działali TW, czy fundusze operacyjne, z których należało się rozliczać.
Mimo iż na początku lat dziewięćdziesiątych niszczono wiele materiałów
oraz dokumentów Okrągłego Stołu,
zostały one sfotografowane i umieszczone na specjalnych mikrofilmach.
Ministerstwu udało się ustalić tożsamość 90 proc. TW.
Rząd Olszewskiego upadł późnym
wieczorem i wtedy to padły słynne
słowa premiera, iż teraz toczy się walka nie o to, „jaka” ma być Polska, ale
„czyja”.
źródło: http://dziennikzwiazkowy.com/
Tym razem historia nie może się
powtórzyć.
patria.gazeta@op.pl
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Władze samorządowe dotrzymały słowa
Wołomińscy radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Wołomińskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. Wspólnego Biletu mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami
kolejowymi na trasie do i z Warszawy. Wspomniana pomoc finansowa będzie przekazywana w miesięcznych transzach od 1.12.2015 r.
do 31.12.2019 r.
Pierwsza transza za grudzień tego
roku wyniesie 146,527 zł, kolejne
zostały określone w następujących
wysokościach: w 2016 r. – 2.708.199
zł; w kolejnych latach 2017 r. –
2019 r. - 4.175.869 zł. Takie środki
będą przekazywane z budżetu gminy
na zapewnienie mieszkańcom Wołomina przejazdów na trasie Warszawa
Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście – Zagościniec.
Uchwała została podjęta na sesji 26
listopada. Dzięki temu po dwóch
latach przerwy mieszkańcy Wołomina mogą korzystać ze Wspólnego
Biletu. Za doprowadzenie sprawy
do szczęśliwego końca burmistrz
Elżbieta Radwan otrzymała duży
bukiet kwiatów. W imieniu mieszkańców za Wspólny Bilet dziękowali Ewa Cichaczewska i Tomasz
Niewiarowski. – Po trwających rok
negocjacjach powrócił bardzo popularny wśród mieszkańców Wołomina
Wspólny Bilet. Podziękowaliśmy
pani burmistrz za trud i wysiłek,
za to, że dotrzymała słowa danego
mieszkańcom. Wspólny Bilet to nie
tylko ułatwienie podróżowania do
Warszawy, a następnie po Warszawie
z jednym biletem, ale także konkretne oszczędności w kieszeni osób korzystających z tej formy dojazdu do
pracy czy na uczelnię – powiedziała
nam Ewa Cichaczewska. Do podziękowań dołączyła się także sołtys
Majdanu Alina Rzempołuch, która
podkreśliła, że ze Wspólnego Biletu
korzystają licznie także mieszkańcy
tego sołectwa.
Następnego dnia po sesji rady
miejskiej w Wołominie nie tylko
burmistrz Elżbieta Radwan, lecz

również burmistrzowie Kobyłki
i Zielonki – Robert Roguski i Grzegorz Dudzik – świętowali powrót
Wspólnego Biletu. 27 listopada włodarze trzech miast podpisali umowy
z powiatem wołomińskim. Podczas
tego samego spotkania władze samorządowe powiatu zawarły porozumienie z m.st. Warszawą w sprawie
obowiązywania Wspólnego Biletu
do końca 2019 roku. Warszawę reprezentował dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek.
Obecni był również Dariusz Grajda,
członek zarządu Kolei Mazowieckich Sp. z o. o., oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Krzysztof Strzałkowski.
- Jestem niezwykle wzruszona.
W ubiegłym roku, przygotowując

się do wyborów samorządowych,
przeprowadziłam wiele rozmów
z mieszkańcami. Jako kandydatka na
burmistrza Wołomina chciałam poznać ich potrzeby i oczekiwania wobec samorządu. W tych rozmowach
temat Wspólnego Biletu powtarzał

się wielokrotnie. Dla niektórych
jest to wręcz priorytetowa sprawa.
Mieszkańcy Wołomina dojeżdżają
do pracy, szkół i na uczelnie do Warszawy, a koszty podróży obciążają
ich domowy budżet. Dlatego właśnie
zdecydowałam się umieścić Wspól-

ny Bilet w programie wyborczym.
I udało się dzięki zaangażowaniu
wielu osób, dla których najważniejsze jest dobro mieszkańców – dodała
burmistrz Elżbieta Radwan. Złożyła
również, w imieniu mieszkańców,
podziękowania dla starosty, burmistrzów Kobyłki i Zielonki oraz ZTM.
Wspólnie ustalono, że koszt partycypacji samorządu powiatowego
oraz władz gminnych wyniesie 40%
przez cały okres obowiązywania
umowy. Na liniach objętych Wspólnym Biletem będą honorowane bilety ZTM: dobowe, weekendowe,
grupowe, miesięczne, kwartalne, dla
dzieci z rodzin wielodzietnych i seniorów. Będzie można także korzystać z ulg i uprawnień do darmowych
przejazdów.

OGŁOSZENIE
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Obóz śmierci dla polskich dzieci

Martin Schulz, szef Parlamentu Europejskiego, uważa, że „to co rozgrywa się w Polsce ma charakter zamachu stanu”. Ten sam Schulz,
Niemiec z pochodzenia, raczył też powiedzieć, że „potrzebujemy ducha europejskiej wspólnoty. I w razie konieczności, to musi być siłą
narzucone.”
Skąd my to znamy? To musi być narzucone siłą...
Dziwnym trafem, wypowiedź Schulza zbiegła się z rocznicą uruchomienia przy ul. Przemysłowej w Łodzi obozu dla polskich dzieci.
Tak naprawdę, był to obóz koncentracyjny,
schowany pod nazwą Prewencyjny Obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej.
Wymyślił go jeden z największych zbrodniarzy, Heinrich Himmler, uzasadniając swój szatański pomysł w taki sposób: „Wojna rozbiła
wiele rodzin, a uprawnieni do wychowywania
nie są w stanie spełniać swoich obowiązków,
polskie zaś szkoły zamknięto. Stąd też dzieci polskie, wałęsające są bez jakiegokolwiek
nadzoru i zajęcia, handlują, żebrzą, kradną,
stając się źródłem zagrożenia dla młodzieży
niemieckiej.” Postanowił zatem Himmler zaopiekować się polskimi dziećmi, zwłaszcza
tymi osieroconymi, których rodzice zginęli
w czasie bombardowań w 1939 r., zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych albo,
np., rozstrzelani w ulicznych egzekucjach.
I uruchomił dla nich obóz na terenie żydowskiego getta w Łodzi, w rejonie ulic Brackiej,
Plater, Górniczej i cmentarza. Natomiast nazwa tego miejsca została przyjęta od ulicy,
przy której była brama wjazdowa.

Mały Oświęcim

Pierwsze dzieci przekroczyły bramę obozu
11 grudnia 1942 r. Przez kilka zaledwie lat
przez tę bramę przeszło 15 tysięcy polskich
dzieci, przeżyło jedynie 900. A z tego niecałego tysiąca, większość zmarła wkrótce po
wyzwoleniu obozu, w następstwie chorób,
głodu, obrażeń ciała. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy zarządził, że do obozu przy
ul. Przemysłowej będą kierowani „przestępcy lub dzieci zaniedbane od 8 do 16 lat. Po
przekroczeniu tego wieku dzieci trafiały do
Auschwitz. Dolna granica została w praktyce
mocno zaniżono, według świadków w obozie
przebywały nawet dwuletnie dzieci.
Opiekuńczy Himmler zadbał o wszystko.
Przy ul. Przemysłowej stanęło kilkanaście
dużych, drewnianych baraków z małymi, zakratowanymi okienkami. Po przekroczeniu
bramy obozu dzieci traciły imiona i nazwiska,
dostawały za to numer. Stawały się numerami w ubraniach z szarego drelichu, w za dużych drewnianych trepach na nogach. Potem
były kierowane do bloków, w których spały
na piętrowych pryczach z desek, bez sienni-

foto: Patryk Luboń/Gazeta Polska

ków. Kilkuletnie dzieci… Do obozu w Łodzi
kierowano na podstawie wyroków niemieckich sądów, dzieci ze Sląska, Wielkopolski,
Pomorza, Mazowsza i oczywiście z Łodzi.
Najczęstszym powodem skierowania dziecka
do obozu było „wałęsanie się”. Nie były rzadkością takie uzasadnienia: „ojciec na robotach
w Rzeszy, matka w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu, dzieciom grozi zaniedbanie”.
No to zajęli się Niemcy polskimi dziećmi,
zajęli z takim poświęceniem, że niewiele
z nich przeżyło to piekło. Historycy nazywają
obóz przy ul. Przemysłowej w Łodzi – Małym Oświęcimiem. Dzieci musiały pracować
przez 12 godzin dziennie, chłopcy wyrabiali
buty ze słomy, koszyki z wikliny, paski do
masek gazowych. Dziewczynki pracowały
w kuchni, ogrodzie, pracowni krawieckiej
i w pralni – te, które przeżyły, zostały kalekami z powodu poparzeń gorącą wodą i niszczącymi ręce związkami ługowymi. Opiekunowie z SS zadbali o to, żeby najmłodsze
dzieci też miały zajęcie. Maluchy kleiły torebki, robiły doniczki i sztuczne kwiaty. Za
swoją pracę dzieci były nagradzane bylejakim
wyżywieniem – na śniadanie kromka suchego chleba i kubek niesłodzonej czarnej kawy.
Na obiad zupa z ziemniaków w łupinach lub
z brukwi, a kolacja była powtórzeniem śniadania. Na takim wikcie dzieci cały czas głodowały. Zatrudniony w obozie jako szewc

Marian Miśkiewicz napisał: „Pewnego dnia
ugotowaliśmy duży garnek kleju do klejenia
skóry. Klej nagle zniknął. Później okazało się,
że zjadły go zgłodniałe dzieci”.
Ciężko o tym pisać, o tej zagładzie polskich
dzieci. Umieralność w obozie była ogromna,
mało które dziecko przeżyło pracę ponad siły,
tyfus, gruźlicę, głód, śmiertelne pobicia. Do
tego dochodziła ogromna tęsknota za rodzicami. We wspomnieniach naocznych świadków
baraki obozowe jawiły się jako miejsca, w których „mieszkali tam tacy na pół umarli. Dzieci
chodziły jak trupy, trzymając się ściany. Były
jęki konających, że spać nie było można. Najwięcej dzieci umierało z głodu i wycieńczenia”. Okrucieństwo i znęcanie się nad dziećmi
były na porządku dziennym. Dzieci były bite

bykowcem przy każdej okazji, były zamykane
w piwnicy i pozbawiane nędznych posiłków.
Żeby udręka była jeszcze większa, dzieci nie
mogły po obozie chodzić, musiały cały czas
biegać. Zatrzymać mogły się tylko po to, żeby
ukłonić się przechodzącemu esesmanowi.
Bo załogę obozu stanowili głównie esesmani
i volksdeutsche. Najwięksi oprawcy, mordercy polskich dzieci, Sydonia Bayer i Edward August zostali po wojnie skazani na karę śmierci.
Obóz przy ul. Przemysłowej przestał istnieć
19 stycznia 1945 r. Niemcy uciekli, bramę zostawili otwartą. Część dzieci rozbiegła się po
mieście w poszukiwaniu jedzenia i pomocy,
reszta została. Do pogotowia opiekuńczego
trafiło 233 dzieci. Po wojnie szybko zapomniano o obozie i cierpieniu tysięcy polskich
dzieci. Pamięć została przywrócona dopiero
w latach 60. ubiegłego wieku, gdy były więzień Józef Witkowski spisał monografię obozu. Kilka lat później, 9 maja 1971 r. dla uczczenia dzieci więzionych i zamordowanych
w obozie przy ul. Przemysłowej, odsłonięty
został pomnik Martyrologii Dzieci nazywany
pomnikiem Pękniętego Serca. Znajdujący się
w parku im. Szarych Szeregów w Łodzi monument przypomina pęknięte serce, do którego przytula się chudy chłopczyk. Obok rzeźby
jest napis: „Odebrano Wam życie, dziś dajemy
Wam tylko pamięć”.
Pamiętajmy o tym, że w Łodzi przy ul. Przemysłowej był obóz śmierci dla polskich dzieci. Pamiętajmy, w czyim chorym umyśle zrodził się pomysł utworzenia takiego miejsca.
11 grudnia 1942 r. to początek mordowania
dzieci tylko za to, że były Polakami, polskość
była ich największą i jedyną winą.
Ten obóz też był narzucony nam siłą.
JA
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Apel w Obozie wychowawczym dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi.
www.gazetapatria.pl
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W lipcu 2016 roku w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, podczas których młodzi katolicy spotkają się na wspólnej modlitwie
z Ojcem Świętym, Papieżem Franciszkiem, oraz wezmą udział w katechezach i przygotowanych specjalnie na tę okazję wydarzeniach
kulturalnych. Zanim jednak to nastąpi, odbędzie się w Polsce „Tydzień w Diecezjach”. Celem tej części Światowych Dni Młodzieży jest
możliwość lepszego poznania wspólnoty Kościoła w różnych zakątkach kraju, który pełni funkcję gospodarza imprezy. Do „Tygodnia
w Diecezjach” przygotowuje się również Diecezja Warszawsko-Praska, do której należą parafie z terenu powiatu wołomińskiego.
Od 20 do 25 lipca w naszej diecezji gościć będziemy ok. 10 tysięcy pielgrzymów.

Ś

N

Z inicjatywy starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego
w powiecie wołomińskim odbyło
się spotkanie poświęcone organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Uczestniczyli w nim dziekani Dekanatów: Wołomińskiego – ks. Zygmunt Podstawka, Kobyłkowskiego
– ks. Jan Andrzejewski, Radzymińskiego – ks. Stanisław Kuć, Tłuszczańskiego – ks. Dariusz Skwarski,
księża odpowiedzialni za przyjęcie
pielgrzymów oraz burmistrzowie
i wójtowie gmin z całego powiatu.
Gościem honorowym spotkania był
Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Marek Solarczyk.
Plany
dotyczące
„Tygodnia
w Diecezjach” w Diecezji Warszawsko-Praskiej przedstawił dyrektor Diecezjalnego Centrum ŚDM
ks. Emil Parafiniuk. Wymienił także
najważniejsze miejsca w powiecie
wołomińskim, które warto zaprezentować gościom. Są to Bazylika w Kobyłce, Dom Świętej Faustyny w Ostrówku i Sanktuarium
w Ossowie. Wspólne uzgodniono,
że szczególny nacisk należy położyć na historię regionu. Pojawiła
się propozycja, aby specjalnie dla
REKLAMA
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pielgrzymów przygotować „żywą
lekcję historii”, czyli rekonstrukcję
Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
Obecni na spotkaniu jednogłośnie

stwierdzili, że Światowe Dni Młodzieży to znakomita szansa na promocję Ossowa, Radzymina oraz innych miejsc związanych z „Cudem

nad Wisłą”. Ks. Emil Parafiniuk
potwierdził, że nie ma lepszego sposobu na upowszechnienie pamięci
o wydarzeniach, które zapisały się

w historii świata jako przełomowe.
Z kolei Bp Marek Solarczyk nazwał powiat wołomiński „perełką
diecezji” i podkreślił, że wiążą się
z nim ogromne nadzieje, jeśli chodzi
o organizację Światowych Dni Młodzieży.
Powołano również zespół roboczy,
który aktywnie wesprze przygotowania powiatu wołomińskiego do
„Tygodnia w Diecezjach”. Przedstawicielami powiatu w zespole
są doradca starosty Józef Melak,
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Katarzyna
Pazio oraz Dariusz Loranty z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Już wkrótce powstanie także komitet organizacyjny, w którym funkcję
honorowego przewodniczącego będzie pełnił bp Marek Solarczyk.
Informacje dotyczące lipcowej
imprezy znajdują się na ulotce wydanej przez Diecezję Warszawsko-Praską w języku angielskim. Już
teraz wiadomo, że w Warszawie
będą działać dwa punkty, w których
wolontariusze podzielą się wiedzą
na temat Bitwy Warszawskiej oraz
wskażą drogę do Ossowa i Radzymina.
red.
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Wigilia u Sybiraków

15 grudnia starosta wołomiński Kazimierz Rakowski uczestniczył
w spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez wołomińskie Koło
Związku Sybiraków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Mikulski, ks. Grzegorz
Idzik, przedstawiciele wołomińskiego Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Domu Kultury.

Gości przywitała Maria Sobolewska, była prezes
Związku Sybiraków, obecnie Prezes Honorowy.
W swoim wystąpieniu podzieliła się refleksją na
temat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
a następnie odczytała własny wiersz, zaczynający
się od słów „Dziękujemy Ci, Boże, że pozwoliłeś
nam przeżyć Syberię i zasiąść do wigilijnego stołu we własnym kraju”.
Najserdeczniejsze życzenia świąteczne złożyli
m.in. starosta Kazimierz Rakowski, Jerzy Mikulski oraz prezes Związku Sybiraków Wojciech
Witek. Dalsza część spotkania przebiegła w podniosłej, Bożonarodzeniowej atmosferze. Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się opłatkiem i rozmów przy wigilijnym stole – również o sprawach
ważnych dla Wołomina i całego powiatu. Prze-

wodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Tamara Kozłowska
podziękowała staroście i pozostałym przedstawicielom samorządu za przywrócenie Wspólnego Biletu. Zwróciła uwagę przede wszystkim na
fakt, iż związane ze Wspólnym Biletem obniżone
koszty korzystania z transportu publicznego oraz
inne uprawnienia są dużym ułatwieniem dla seniorów.
Warto wspomnieć, że wołomińskie Koło Związku Sybiraków jest obecnie jednym z bardziej aktywnie działających związków na terenie powiatu. Jego członkowie, jako świadkowie historii, są
stale obecni m.in. na uroczystościach o charakterze patriotycznym.
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Wigilia w Klubie Seniora

16 grudnia w wołomińskim „Trampie” odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu powiatowego: wicestarosta Adam Łossan i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Mikulski. Obecni byli także
burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Leszek Czarzasty, wołomiński radny Eugeniusz
Dembiński oraz burmistrz Kobyłki Robert Roguski. Nie zabrakło
również osób reprezentujących Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Dom Kultury, wołomińskie Koło Związku Sybiraków, Ligę Kobiet
Polskich, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczysta Wigilia rozpoczęła się wspólnym kolędowaniem. Następnie gości przywitała prezes
Klubu Seniora Bogusława Smulewicz. Serdeczne życzenia w imieniu Powiatu Wołomińskiego
złożyli wicestarosta Adam Łossan oraz Jerzy
Mikulski. Z kolei burmistrz Robert Roguski,
wręczając upominek w imieniu mieszkańców

Kobyłki, podkreślił w swoim wystąpieniu, jak
ważna jest rola seniorów w codziennym życiu
społeczności lokalnej, a zakończył słowami:
– Dziękuję za to, że jesteście.
Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt
osób, przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
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29 października odszedł od nas Aleksander Żmudzki
W dniu 29 października 2015 roku w południe, zmarł wybitny Wołominiak Pan Aleksander Żmudzki. Pochodził z bardzo znanej zasłużonej
dla naszego miasta rodziny. Członek Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie, rzemieślnik, nauczyciel zawodu dla wielu pokoleń mieszkańców regionu wołomińskiego, wybitny fachowiec rzemiosła ślusarstwa artystycznego, którego prace znajdują się w wielu kościołach
w kraju.

Fundator i wykonawca wspaniałej
metaloplastyki na pomniku katyńskim przy Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie oraz Kapliczki
na Os. Niepodległości w Wołominie. Wielki Polak i patriota oddany
Panu Bogu, wierze chrześcijańskiej
i ukochanej Rodzinie. Wyróżniany
i nagradzany za swoją działalność
tak zawodową, samorządową jak
i społeczną. Był człowiekiem bardzo inteligentnym i życzliwym.
Uczestniczyl w wielu komitetach
społecznych m.in. Komitecie UhoREKLAMA

norowania ks. Ignacego Skorupki
orderem Orła Białego. W Jego pracach zawsze była głębia wiary, historii i przekazu dla pokoleń. Tak
Pisał w swoich wspomnieniach
o śp. Ks. Prałacie Janie Sikorze,
z którym bardzo się przyjaźnił
„Śmierć i pogrzeb bliskich, należą
do przeżyć, w których ból i wdzięczność dają świadectwo”.
Poznałem Pana Aleksandra wiele
lat temu, mimo różnicy wieku mieliśmy podobne zdanie w sprawach
ważnych dla naszej Ojczyzny. Dobro Kraju i Rodaków, nauka historii,
wychowanie młodzieży - to tematy,
które nas łączyły. Wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny.
Wieczny Odpoczynek Racz Mu
Dać Panie. Msza pożegnalna Pana
Aleksandra Żmudzkiego odbyła się
31 października (sobota) o godz.
12.00 w Kościele MB Częstochowskiej w Wołominie. Pana Aleksandra licznie żegnali mieszkańcy
Wołomina na czele z obecną Panią
Burmistrz Elżbietą Radwan i Panem
Jerzym Mikulskim. Koncelebrę
przy Ołtarzu prowadzili Ks. Prałat
Sylwester Sienkiewicz, Ks. Dziekan
Radzymina Stanisław Kuć i Ks. Łukasz Turek.
KAZ
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Modernizacje w ZEC
przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW

Niedawno zakończona modernizacja kotła w wołomińskiej ciepłowni w znaczący sposób przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych
substancji i pyłów emitowanych do atmosfery.

W tym roku również ZEC dokonał wymiany
węzła grupowego zasilającego 8 budynków na
osiedlu Słoneczna na nowoczesne węzły indywidualne oraz wymiany istniejącej sieci cieplnej na
sieć preizolowaną. Wpłynie to na ograniczenie
strat energii cieplnej podczas jej przesyłania do
odbiorców. Część środków pochodzi z WFOŚiGW, który w ramach dofinansowania przyznał
1.900.000 zł w formie niskooprocentowanej pożyczki z 10,5% jej umorzeniem.
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp.
z o. o konsekwentnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska atmosferycznego w Wołominie m.in. likwidując źródła
REKLAMA

niskiej emisji, modernizując kotły węglowe oraz
instalując nowoczesne urządzenia technologiczne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją
z 28 lipca 2015r. pozytywnie rozpatrzył złożony
w 2015 r. wniosek ZEC o finansowe wsparcie
projektu, polegającego na modernizacji systemu
cieplnego w zakresie wymiany węzła grupowego
na indywidualne na osiedlu Słoneczna, wymianie odcinków sieci oraz kompleksowej modernizacji kotła węglowego o mocy 30 MW. Zaproponowane przez spółkę zmiany modernizacyjne
oraz unowocześnienie procesów technologicz-

nych uzyskały aprobatę władz funduszu, który
w ramach dofinansowania przyznał 1.900.000 zł
w formie niskooprocentowanej pożyczki z 10,5%
jej umorzeniem. Dzięki temu zrealizowana została wymiana węzła grupowego zasilającego 8
budynków na osiedlu Słoneczna na nowoczesne
węzły indywidualne oraz wymiana istniejącej
sieci cieplnej na sieć preizolowaną. Wpłynie to
na ograniczenie strat energii cieplnej podczas jej
przesyłania do odbiorców. Dotychczas pracujący
węzeł grupowy zamontowany był w 1996 roku.
Nowe węzły indywidualne umożliwią mieszkańcom korzystanie z centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej. Inwestycja podniesie
również komfort życia mieszkańców osiedla,
a także wpłynie na ich bezpieczeństwo, ponieważ zlikwidowane zostaną stare piecyki gazowe.
Pozyskane z funduszu środki pozwoliły też
ZEC-owi zmodernizować kocioł grzewczy WR25 nr 1 o mocy 30MW. Prace modernizacyjne
zostały zakończone w październiku br. Dwudziestoletnia eksploatacja kotła stwarzała niebezpieczeństwo awarii i była przyczyną spadku jego

sprawności. Modernizacja emisji szkodliwych
substancji i pyłów emitowanych do atmosfery.
To drugi kocioł, który w ostatnim czasie został
zmodernizowany w spółce. Wcześniej w 2013
roku ZEC zmodernizował kocioł WR-25 nr 2, co
również poprawiło sprawność wytwarzania oraz
ograniczyło emisję zanieczyszczeń do atmosfery
– mówi Sylwester Jagodziński Prezes ZEC.
W ostatnich latach spółka przechodzi intensywny proces przekształceń. Modernizowane
są urządzenia grzewcze, oraz sieci przesyłające
energię. W trakcie realizacji jest budowa nowego
źródła wytwarzania energii – mniejszego kotła
WR-10 z instalacją odpylania spalin. Zakład myśli również o OZE. W 2015 roku zainstalowano
instalację fotowoltaiczną, która z energii słonecznej będzie produkować energię elektryczną.
ZEC realizując inwestycje w moce wytwórcze oraz sieci wychodzi naprzeciw potrzebom
mieszkańców Wołomina, którzy oczekują usługi
wysokiej jakości, w dobrej cenie.
ZEC w Wołominie

Triumf

Triumfuje naród, triumfuje dobro i uczciwość,
w Polsce wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość.
Wreszcie szubrawców i aferzystów ostatnia godzina wybiła,
bo w ten dzień paździerdnikowy do Polski - Polska powróciła.
Opluwa zwycięzców Europa i nie ukrywa wściekłości,
bo Europa, drogi rodaku, nienawidzi normalności.
Kwestionuje prawa natury ręką Stwórcy ustanowione,
robiąc z nas obojnaków, jak robactwo przez szatana stworzone.
Wielki alarm podniosły europejskie siły postępowe,
lecz ten postęp gloryfikuje małżeństwa jednopłciowe.
Głośno wyje z radości chór piekielnych potępieńców,
ciesząc się, że do głosu doszły hordy wszelkich zboczeńców.
Chrześcijańska Europa na naszych oczach umiera,
biernie patrząc, jak fala islamu w jej granice się wdziera.
Kto się temu przeciwstawia zwany jest ciemnogrodem,
a rządy wielu krajów walczą z własnym narodem.
Katolicka Polska wyszydzana przez europejską chołotę,
pokazuje ,,światłym Europejczykom’’ ich wielką głupotę.
Ci, co w Unii Europejskiej dziś sprawują rządy,
wkrótce mogą pasać u Arabów wielbłądy.
Nadchodzi zima, przydrożne kapliczki pokryją się szronem,
a Boże Dzieciątko zawładnie każdym polskim domem.
Bo to Dzieciątko od wieków przynosi nam nadzieję,
dziś słowami pieśni ,,Bóg się rodzi, moc truchleje’’.

Czesław Ireneusz Grabowski urodził się 13.08.1951 r. na Podlasiu. Od czterdziestu
lat jest mieszkańcem Kobyłki.
W czasie odbywania służby wojskowej za swoją patriotyczną postawę i godzenie w obronność PRL, został skazany na 5 lat więzienia.
Obecnie jest rencistą, a w wolnych chwilach pisze wiersze o tematyce patriotyczno-historycznej i aktywnie uczestniczy w pracach Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Kobyłce.
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Mamy zaszczyt poinformować
Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego
o terminie zgłaszania kandydatów
do kolejnej edycji wyróżnienia statuetką
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”
Jak co roku Kapituła Wyróżnienia przyznaje statuetki
w trzech kategoriach:
• Za Działalność Charytatywno-Dobroczynną
• Za działalność w Krzewieniu Wartości
Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskiech
• Za Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyróżnienie Honorowe.
Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem kandydatów
lub organizacji szczególnie zasłużonych z Ziemi Wołomońskiej
w podanych kategoriach, proszone są o przesłanie zgłoszeń
pod podany niżej adres do dnia 15 II 2016 roku.
Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na trwałe wpisała się
w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu.
Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
są znani i szanowani Polacy, między innymi
śp. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski,
śp. ks. Prałat Zdzisław Peszkowski,
śp. ks. Prałat Jan Sikora, JE ks. Abp Henryk Hoser,
Jan Pietrzak, Romuald Szeremietiew,
Komandor Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn, marszałek
Marek Jurek i wielu innych.

Systemy prawne
Szanowni Państwo!

Od dawien dawna w Europie obowiązywały dwa modele sprawowania władzy: rzymski i bizantyjski.
Rzymski zakłada przestrzeganie
prawa naturalnego przez wszystkich
– zarówno władców, jak i poddanych. Bizantyjski władców stawia
ponad prawem, a nawet pozwala im
na własne widzimisię wprowadzać
prawa dla poddanych, niezgodne
z prawem naturalnym.
A jak to wygląda obecnie? Tak
samo jak przed wiekami. Rzeczpospolita stale próbuje obstawać przy
prawie rzymskim, a jej sąsiedzi
przy bizantyjskim. Nie tylko car Putin może robić co chce w „swoim”
kraju, bo jest to oczywiste dla jego
poddanych, ale i Unia Europejska
pod wodzą „człowieka (kobiety?

człowieczki?) roku” nie widzi nic
niewłaściwego w narzucaniu innym
własnego bezprawia.
W Polsce bez zmian. Agentury
obcych wywiadów 80% środków
przeznaczają na dezinformację społeczeństwa i pozyskiwanie agentów
dla własnych celów. Honor i uczciwość są bezcenne dla nieprzekupnych, ale mają bardzo konkretną
cenę dla szmat, które kosztują niewiele i zawsze można je przecież
mianować „ludźmi honoru”, na potrzeby gawiedzi.
Obecnie mamy system prawny
mieszany
rzymsko-bizantyjski.
Czyli prawu podlegamy my wszyscy, nie wyłączając Prezydenta,
Sejmu i rządu, natomiast Trybunał
Konstytucyjny plasuje się zarówno
ponad prawem, jak i samą konstytucją.

Prezes Kapituły
Jan Tokarski

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę Państwu
wiele radości wśród najbliższych,
a w Nowym Roku spełnienia nadziei, które przyniósł nam ten dobry
rok. Dziękuję za Państwa życzliwą
uwagę i opinie, a mojemu Przyjacielowi za nieocenione wsparcie redakcyjne, informatyczne i graficzne.
Pozdrawiam świątecznie
Małgorzata Todd
www.facebook.com/KabaretMTodd
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Ossów 1920
– Pamięć i Tożsamość
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Pokaz filmu o ochotniku, który
walczył pod Ossowem, Kazimierzu
Węcławskim oraz panel dyskusyjny
na temat istniejących i przyszłych
upamiętnień boju pod Ossowem,
były głównymi punktami spotkania,
które odbyło się w ostatni weekend
w Centrum Informacji Turystyczno
- Historycznej w Ossowie.
Spotkanie miało na celu przypomnienie wszelkich starań o upamiętnienie boju pod Ossowem
i jego uczestników na terenie pola
bitwy. Przede wszystkim przypomniano postać płk. Kazimierza Węcławskiego, ochotnika 1920 r. Jego
wspomnienia tamtych trudnych,
ale i pięknych dni, zdominowały
pierwszą część naszego spotkania.
W drugiej części zaproszeni paneliści przedstawili historię upamiętnień na terenie wsi Ossów po roku
1945.
Na zakończenie wydarzenia uhonorowano tytułem “Kustosz Pamięci Boju pod Ossowem 1920” następujące osoby:
- ks. prał. Jan Andrzejewski
- Andrzej Malinowski
- Marian Malinowski
- Konrad Rytel
- Kazimierz Andrzej Zych

Oczekiwane od kilkudziesięciu lat skrzyżowanie
ul. Mickiewicza i ul. Lipińskiej doczekało się realizacji.
Podziękowania należą się obecnej włądzy samorządowej.
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34. rocznica Stanu Wojennego

Czas skończyć z korupcją i aferami. Zadaniem osób publicznych jest służba narodowi – podkreślił abp Henryk Hoser. W ramach 34. rocznicy wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze odbyły się uroczystości patriotyczne. Zainaugurowała je Msza
św. pod przewodnictwem bp. warszawsko-praskiego, w czasie której modlono
się za ofiary tamtych wydarzeń.
W homilii abp Hoser nazwał
wprowadzenie stanu wojennego
morderstwem ludzkiej nadziei.
Elita narodu została internowana, potraktowana jak ludzie niebezpieczni, burzyciele porządku
prawnego, jak to się dziś mówi. Potraktowano ich jako nieprzyjaciół
społeczeństwa, wręcz jako szkodników, co zaowocowało głęboką
transformacją ich życia prywatnego – zauważył kaznodzieja.
Mówiąc o bolesnych konsekwencjach wprowadzenia stanu
wojennego, abp Hoser wspomniał
również o fali emigracji, którą
przyrównał do krwotoku w organizmie.
Ludzie, których opuściła ludzka
nadzieja, opuścili również nasz
kraj. Była to ogromna fala emigracji osób najbardziej aktywnych,
młodych, wykształconych, przedsiębiorczych - ludzi, którzy czuli
się wygnani. Uważali, że nie można wiązach swoich losów z Polską,
bo nie w niej dla nich żadnych
szans. Nie wiedzieli jednak, jaki
jest Boży plan co do naszego kraju
– stwierdził duchowny.
Ubolewał, że dzieci tych którzy
opuścili wówczas Polskę czują się
dziś Francuzami i Anglikami.
Jeżeli Polska jest Ojczyzną (Ojcowizną), jeżeli jest domem nas
wszystkich to wszelkie odejścia
z tego domu, zwłaszcza te odejścia
bez powrotu, napawają nas niewątpliwie smutkiem – powiedział
bp warszawsko-praski.
Przestrzegł również przed patrzeniem na minione wydarzenie

Katedra Praska JE Abp Henryk Hoser, prezes kapituły Ryszard Walczak
oraz marszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki podczas wręczenia medali

w oparciu jedynie o ludzkie przemyślenia i kalkulacje.
Jakże często zachowujemy się
jak uczniowie zmierzający do
Emaus, którzy skupieni na sobie
zupełnie nie dostrzegali kroczącego wraz nimi Pana i Mistrza - tego
który Zmartwychwstał. Dopiero
On musiała otworzyć im oczy aby
mogli zobaczyć jak jest ich blisko, jak bardzo jest zorientowany
w tym co przeżywają i jak bardzo
Mu na nich zależy – zauważył kaznodzieja.
Przywołując słowa Jana Chrzciciela, abp Hoser zaapelował jednocześnie o przemianę polskiego
życia publicznego.
Myślimy, że jesteśmy przeznaczeni do wielkich, symbolicznych,
wręcz heroicznych działań podczas gdy ten prorok sprowadza nas

trochę na ziemię.
Na pytanie, co mamy czynić daje
nam dziś bardzo proste rady, które
są w zasięgu każdego z nas. Jedną
z nich, jak zauważył kaznodzieja
- jest wezwanie do dzielenia się
z innymi tym co mamy.
Nasze szafy pękają od odzieży,
której nie używamy. Po świętach
wyrzucimy trzydzieści proc. zakupionej żywności podczas gdy inni
umierają z głodu – stwierdził duchowny.
Celnikom, czyli dzisiejszej administracji państwowej, samorządowej oraz tej w różnego rodzaju
firmach Jan Chrzciciel mówił, by
nie pobierali nic więcej ponad to
co im wyznaczono.
Czas więc w końcu skończyć z korupcją i z aferami – zaapelował abp
Hoser.
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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i miłością,
dobrocią od ludzi i wzajemną życzliwością.
Niezwykłości Wigilijnego wieczoru dającej siły
i inspirację do działania na zbliżające się dni Nowego Roku.
Niech pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Państwu przez cały
Nowy Rok 2016.
Ewa Jaźwińska

Robert Roguski

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka

Burmistrz
Miasta Kobyłka

Zwracając się do służb mundurowych bp warszawsko-praski przypomniał im, że są w służbie społeczeństwu, a nie odwrotnie.
Nie jesteście właścicielami tego
kraju i tego narodu – zaznaczył.
Przypomniał również wiernym
o ich obowiązku głoszenia Ewangelii życia, radości i miłosierdzia.
Bądźmy miłosierni bo Bóg jest
Miłosierny – zaapelował.
Po liturgii odbył się koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego Wykonawcami byli Dominika Świątek,
Jerzy Zelnik, Jacek Prokopowicz
oraz Marcin Dąbrowski.
W czasie uroczystości meda-

lem „Zło Dobrem Zwyciężaj”
odznaczeni zostali ks. płk Marek Pietrasiu, Piotr Szczepanik,
Ewa Dałkowska i Ewa Fedyszak
Radziejowska, Maria Jolanta
Dźwigała – prezes Stowarzyszenia Obrońców Krzyża w Paryżu.
Nagroda przyznawana jest przez
Ogólnopolski Komitet Pamięci
Księdza Jerzego Popiełuszki (którego prezesem jest pan Ryszard
Walczak) za szerzenie pamięci
o bł. Ks. Jerzym Popiełuszko oraz
za szerzenie jego kultu.
bzm/KAI
żródło: wpolityce.pl
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Spłata zadłużenia w ZUS
w systemie ratalnym
– zmiany od 01.12.2015 r.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Systemie
Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła korzystne zmiany dla
płatników składek, którzy mają problemy z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS.

§

Kto może ubiegać się o ratalną spłatę należności?
O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba
odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma
środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o taką ulgę są
między innymi:
• płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które
mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku
z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),
• osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),
• małżonkowie odpowiadający - z majątku wspólnego - za zadłużenie z tytułu składek
współmałżonka,
• pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek lub innych osób odpowiedzialnych za zadłużenie
Co będzie podlegało rozłożeniu na raty?
Całość zadłużenia, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami, składek na
własne ubezpieczenia oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jakie warunki muszą być spełnione?
• złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi,
• po złożeniu wniosku o ulgę - terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek bieżących (przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania).
Więcej szczegółów dowiedzą się Państwo na stronie:

http://www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=368
Halina Raszka vel Rzepa
Dyrektor Departamentu Kadr i Płac
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy.
Marki, dnia 25.11.2015 r.
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