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Kazimierz Andrzej Zych

Ossów – ponowne odsłonięcie tablicy pamiątkowej Ossów – ponowne odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiegogen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej gen. Tadeusza Jordana Roz-
wadowskiego, która odbyła się w sobotę 23 maja w Ossowie.

Tablica po raz pierwszy była od-
słonięta wraz z otwarciem pawilo-
nu ekspozycyjnego przed Zespo-
łem Szkół w Ossowie 15 sierpnia 
2000 r.. Trzeba było ją zdemonto-
wać wraz z modernizacją pawilonu 
w 2014 roku. Teraz, dzięki uprzej-
mości pana Tadeusza Kaczmar-
czyka, który ufundował kamień, 
można było ją wyeksponować 
w godnym miejscu, przed Centrum 
Informacji Turystyczno-Historycz-
nej w Ossowie. 

Goście dopisali 
Wśród obecnych podczas uro-

czystości gości byli najważniej-
si urzędnicy Gminy Wołomin 
z burmistrz Elżbietą Radwan, 
i wicestarostą Adamem Łossa-
nem, radnymi powiatowymi Ire-
neuszem Maślanym. Uroczystość 
odbyła się prze współudziale Mu-
zeum Niepodległości – wykład 
o generale Rozwadowskim, który 
odbył się po części ofi cjalnej, wy-
głosił Jan Engelgard – szef działu 
historycznego MN.

Generał Tadeusz Jordan Rozwa-
dowski wielki , skromny człowiek, 
żołnierz, wynalazca, generał i szef 
sztabu. Mówiąc dobitniej to On jest 

autorem planu obrony Warszawy 
i Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. 
Plan zaakceptował Marszałek Józef 
Piłsudski, choć chciał wprowadzić 
kilka poprawek w trakcie bitwy oka-
zało się że rację miał gen. T. Rozwa-
dowski. Warto przypomnieć że gen. 
Rozwadowski wynalazł i udosko-
nalił wojskowy przyrząd optyczny 
oraz pocisk odnośnik szrapnela. 
Po wygranej wojnie nigdy się nie 
wywyższał i honorowo podkreślał 
zasługi Marszałka. Jak wiemy sam 
Marszałek miał chwilę załamania 
i zwątpienia ale to On jako wódz 
naczelny nosił brzemię odpowie-
dzialności za Polskę i Polaków 

w tej wojnie. Żałuję ogromnie 
że nie mogłem być na tej uroczysto-
ści (sprawa osobista). Przypomnę że 
odsłonięta ponownie tablica został 
ufundowana z pozostałych fundu-
szy budowy pomnika Ks. Ignacego 
Skorupki i składek radnych Rady 
Miejskiej III kadencji w roku 1999-
2000. Pomysł powstania tablicy 
wynikł z nazwy Pawilonu Histo-
rycznego im. gen. T. Rozwadow-
skiego w Ossowie. Z dumą napiszę 
że tą tablicę i treść zaprojektowałem 
wspólnie z K. Wytrykusem i K. Ry-
tlem. Byłem wtedy przewodniczą-
cym Komitetu Budowy pierwszego 
w Polsce pomnika Ks. I. Skorupki. 
Tablica została wmurowana w hoł-
dzie wielkiemu człowiekowi i żoł-
nierzowi którego późniejsze losy 
były dość smutne a życiorys i zasłu-
gi zapomniane. Tablicę w obecno-
ści premiera J. Buzka AWS w roku 
2000 odsłaniał członek rodu Rozwa-
dowskich pan Erazm Rozwadowski 
w 80. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
Radny Wołomina Maciek Łoś jest 
przedstawicielem rodziny Rozwa-
dowskich. Dziś z perspektywy tylu 
lat, opracowań historycznych i lite-
ratury wojskowej śmiało możemy 
powiedzieć że gen. Tadeusz Jordan 
Rozwadowski był najzdolniejszym 
wysokim ofi cerem Wojska Polskie-
go tamtych czasów u boku Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Opatrzność 
Boża postawiła Go w tym trudnym 
czasie tam gdzie był najpotrzebniej-
szy. Bardzo dobrze zasłużył się Oj-
czyźnie. Cześć Jego Pamięci.

4 czerwca 1992 roku elity obroniły postkomunizm4 czerwca 1992 roku elity obroniły postkomunizm
– Ta akcja spowodowała zwarcie szeregów funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych. Oni wtedy zobaczyli, że albo będzie 
wolność i demokracja, albo – oni. Wiedzieli, że wolność i demokracja jest dla nich zagrożeniem, bo doprowadzi do zakończenia ich poli-
tycznych karier. Cały ten obóz współpracujący kiedyś tajnie z komunistami zaczął działać jawnie nad umocnieniem fundamentów okrą-
głego stołu. W efekcie Kwaśniewski został prezydentem na 10 lat i te interesy zostały zabezpieczone – mówi portalowi niezalezna.pl 
o wydarzeniach w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku Krzysztof Wyszkowski.

23 lata temu doszło do tzw. 
nocnej zmiany. Był pan dorad-
cą premiera Jana Olszewskiego. 
4 czerwca 1992 roku chcieliście 
zrobić w Sejmie lustrację, mówiąc 
wprost – zerwać z komunizmem. 
Jednak to rząd Olszewskiego 
upadł, a nie komuna…

– Nie udało się, bo nie docenili-
śmy agentury. Obliczałem ich ilość 
w Sejmie na około 60 i tylu wów-
czas ujawniono. Dziś wiadomo, 
że było ich dużo więcej. Wydawało 
nam się wówczas, że część archi-
wów została zniszczona i bardzo 
wielu ludzi, którzy wtedy odgrywali 
decydującą rolę w Polsce, zostało 
pominiętych, a inni zostali nastra-
szeni, że rząd Jana Olszewskiego 
zamierza przeprowadzić lustrację 
i nastąpił bunt. Tam była szeroka 
koalicja począwszy od Mazowiec-
kiego, Tuska…

Dlaczego tamta lustracja, choć 
była tak potrzebna wolnej Polsce 

– nie udała się?
Dotknęła wielu ludzi i wielu in-

teresów – nie tylko tych z Sejmu 
i Senatu, ale ludzi mediów, ludzi 
związanych z komunizmem. „Wy-
borcza” straszyła. Mówiono więc 
o wyrzuceniach z pracy, nadchodzą-
cej zemście, czy mającej nadejść 
fali samobójstw. Rozpętano histe-
rię tylko po to, aby tamtą lustrację 
zatrzymać. IPN do teraz nie opra-

cował listy agentów, którzy decydo-
wali przy okrągłym stole o kształcie 
III RP. Generał Kiszczak wiedział, 
kogo bierze do rozmów z kręgów 
tzw. opozycji konstruktywnej. On 
miał ich papiery, ich teczki. Dawna 
SB zadbała o bezpieczeństwo swo-
jej agentury. Tzw. „lista Macierewi-
cza” zawierała nazwiska mniej niż 
połowy stanu agentury, która wów-
czas funkcjonowała w Sejmie.

Jakie przyniosło to skutki dla 
późniejszego funkcjonowania na-
szego kraju?

Ta akcja spowodowała zwarcie 
szeregów funkcjonariuszy komuni-
stycznych służb specjalnych. Oni 
wtedy zobaczyli, że albo będzie 
wolność i demokracja, albo – oni. 
Wiedzieli, że wolność i demokra-
cja jest dla nich zagrożeniem, bo 
doprowadzi do zakończenia ich 

politycznych karier. Cały ten obóz 
współpracujący kiedyś tajnie z ko-
munistami zaczął działać jawnie nad 
umocnieniem fundamentów okrą-
głego stołu. W efekcie Kwaśniew-
ski został prezydentem na 10 lat i te 
interesy zostały zabezpieczone. To 
był czas, kiedy jeszcze częściowo 
można było uratować majątek na-
rodowy, ale agentura i ludzie zwią-
zani z mediami stanowili siłę oporu 
w celu utrwalenia systemu postko-
munistycznego.

Jak działa dziś ten system?
Nadal ogranicza naszą wolność. 

Trzyma wielu ludzi w szachu. Po-
lacy w 1989 roku wzięli udział 
w wyborach, bo chcieli zarwać 
z komunizmem, ale okazało się, 
że 4 czerwca 1992 roku elity obroni-
ły postkomunizm.

Autor: JW
Źródło: niezalezna.pl

Od lewej:  Radny Maciej Łoś, burmistrz Elżbieta Radwan i asystent Janusz 
Mirowski.
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Podwarszawskie Kluby Piłkarskie – powiat otwockiPodwarszawskie Kluby Piłkarskie – powiat otwocki
Na piłkarskiej mapie Mazowsza kluby piłkarskie powiatu otwockiego nie odgrywają obecnie znaczącej roli. 
W najwyższej klasie rozgrywkowej (III liga) znajduje się Otwocki Klub Sportowy „Start” Otwock. Najbar-
dziej znany z przeszłości Mazur Karczew gra w IV lidze.

Najstarszym klubem powiatu jest 
OKS „Start” Otwock – założony 
w 1924 roku. W 1937 roku druży-
na piłkarska odniosła duży sukces 
awansując do klasy „A” (odpowied-
nik dzisiejszej III ligi). Największe 
sukcesy OKS Otwock to sezony 
2007/2008 – gdy uzyskał awans 
do II ligi i gra na tym szczeblu roz-
grywek w 2008/2009 i 2009/2010. 
W pierwszym  sezonie OKS prze-
grał w barażach walkę o awans do 
I ligi a w kolejnym zaprzepaścił 
szansę na awans w ostatniej kolejce.

W sezonie 2006/2007 piłkarze 
otwoccy po pokonaniu pierwszoli-
gowej Polonii Bytom awansowa-
li do 1/16 fi nału Pucharu Polski, 
gdzie przegrali 0:1 z Łódzkim Klu-
bem Sportowym. Trzy lata później 
w rozgrywkach PP OKS, po poko-
naniu Podbeskidzia Bielsko-Biała 
2:1 i ŁKS 3:2, awansował aż do 
1/8 fi nału, gdzie przegrał z Ruchem 
Chorzów.

Wychowankiem OKS Otwock był 
urodzony w Radzyminie (1943 r.) 
Janusz Żmijewski. W wieku 17 lat 
trafi ł do Legii Warszawa. Był jed-
nym z najlepszych napastników 
tego klubu w historii. W 2008 roku 
został włączony do blisko 30-oso-
bowej Galerii Sław Legii. 

W Starcie Otwock  w sezonie 
2006/2007 grali m.in. byli piłkarze 
Polonii Warszawa – Dariusz Dźwi-
gała i Igor Gołaszewski a w następ-
nych piłkarze klubów pierwszoligo-
wych – Sebastian Kęska, Grzegorz 
Król, Rafał Szwed. 

W poprzednich latach, gdy OKS 
występował w tej samej klasie roz-
grywkowej z Mazurem Karczew 
– derby powiatowe były szczegól-
nym wydarzeniem dla kibiców obu 
drużyn.

Obecnie (31 maja) OKS Otwock 
znajduje się w strefi e spadkowej 
III ligi. Barwy klubowe: żółto-czar-
ne.

Mazur Karczew powstał w kon-
spiracji, w 1942 roku, w czasie oku-
pacji niemieckiej pod nazwą Ama-
torski Klub Sportowy – 42 Karczew. 
Nazwę Ludowy Klub Sportowy 
– Mazur przyjął w 1955 roku. Tra-
gicznym epizodem w historii klubu 
były aresztowania przeprowadzo-
ne przez Niemców w 1943 roku, 
w Karczewie, po meczu AKS-42 – 
Fala Grochów Warszawa. 

Największe sukcesy związane są 
występami Mazura w III lidze 1957-
62/63, 1969/70, 1996/97/98.W se-
zonie 1963/64 Mazur, po pokona-
niu m.in. Ruchu Chorzów dotarł do 
1/8 fi nału Pucharu Polski. W 1970 
roku piłkarze z Karczewa przegrali 
w 1/16 PP po dogrywce z I-ligową 
Stalą Rzeszów. Klub nazywany był 
„kopalnią talentów”. Wychowan-
kami Mazura byli Władysław Gro-
tyński, Antoni Trzaskowski, Feliks 
Niedziółka. Władysław Grotyń-
ski rozpoczął treningi w Mazurze 
w wieku 14 lat. Po pięciu latach 
przeszedł do Legii, gdzie był pod-
stawowym bramkarzem. Po ofi cjal-
nym zakończeniu kariery grał jesz-
cze w Mazurze w latach 1977/79. 
Antoni Trzaskowski, urodzony 
w Karczewie, grał w Mazurze 
w latach 1954-1961, skąd trafi ł do 
Legii. Był jednym z najlepszych 
obrońców warszawskiego klubu 
i reprezentantem Polski. Podobnie 
w Karczewie urodzili się Feliks i An-
drzej Niedziółka. Feliks Niedziółka 
grał w Mazurze w latach 1958/65 
a następnie w latach 1966/74 w Le-
gii Warszawa. A zatem trzech wy-
chowanków Mazura Karczew grało 

w podstawowym składzie Legii, 
w okresie największych sukcesów 
tej drużyny.

Andrzej Niedziółka grał w war-
szawskim klubie, w drużynie re-
zerw. 

Obecnie LKS Mazur Karczew wy-
stępuje w IV lidze. Barwy: zielono-
-biało-czerwone.

W 1951 roku został założony 
Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„Józefovia” Józefów. Najwięk-
szy sukces to awans w 2012 roku 
do IV ligi. Po dwóch sezonach Jó-
zefovia spadła do ligi okręgowej. 
Klub dysponuje nowoczesną bazą 
treningową i boiskiem o sztucznej 
nawierzchni wraz z trybuną na 500 
osób. Barwy: zielono-biało-czerwo-
ne. 

W lidze okręgowej występuje rów-
nież Klub Sportowy Vulcan Wólka 
Mlądzka (Otwock). Drużyna po-
wstała w 1986 roku pod nazwą Lu-
dowy Klub Sportowy Kryzys Wól-
ka Mlądzka. Nazwa miała związek 
z kryzysem gospodarczym w PRL 
(puste półki w sklepach, kartki). Od 
2006 roku przyjęto obecną nazwę. 
Barwy: bordowo-granatowe.

Trzecią drużyną ligi okręgowej 
powiatu otwockiego jest Bór Regut 
(gmina Celestynów). To swoisty fe-
nomen piłkarski. W tym roku Bór 
Regut obchodzi 15-lecie istnienia. 
Dzięki entuzjazmowi i wysiłkowi 
miejscowej ludności zbudowano 
solidny zespół, w którym trenuje 
także kilka młodszych roczników. 
Wybudowano kameralny stadion 
na tysiąc miejsc, w tym 300 siedzą-
cych, zwany popularnie Bór Arena. 
Niedawno powstała klubowa grupa 
cheerleaders. Barwy: niebiesko-żół-
to-czerwone.

W A klasie występuje Advit Wią-
zowna, klub założony w 1962 roku. 
W Advicie istnieje również sekcja 
piłki nożnej kobiet. Barwy: zielono-
-białe.

A-klasową drużyną jest także Wi-
sła Dziecinów (gmina Sobienie Je-
ziory) założona w 1995 roku. Bar-
wy: niebieskie

W obecnym sezonie awans do A-
-klasy zdobył Celestynowsko-Koł-
bielski Klub Sportowy „Sokół”. 
Zespół powstał z połączenia w 2009 
roku Sokoła Kołbiel (swego cza-
su występował w lidze okręgowej) 
z Celestynowskim Klubem Sporto-

wym „Wrzos” Celestynów. Barwy: 
czerwono-biało-niebieskie.

W B klasie występują: Ludowy 
Klub Sportowy Rokola Otwock 
Wielki – rok założenia 1998; 
Klub Sportowy Glinianka (gmina 
Wiązowna) – rok założenia 1995. 
W 2002/2003 roku Glinianka wy-
stępowała w A klasie. Barwy: nie-
biesko-białe; Ludowo Uczniowski 
Klub Sportowy Rzakta (gmina 
Wiązowna). Klub powstał w 2003 
roku pod nazwą L.U.K.S. Zamienie; 
Klub Sportowy Sobienie Jeziory 
założony w 2010 roku. Barwy: nie-
biesko-czarne.

Znakomitą, specyfi czną atmosferę 
meczów piłkarskich niższych lig, 
w których występują drużyny pił-
karskie powiatu otwockiego współ-
tworzą niezawodni od lat kibice. 

Sympatycznego kolorytu doda-
ją takie sytuacje jak ogłoszenie na 
stronie internetowej KS Sobienie 
Jeziory: „27.V o godz. 18.00 zosta-
nie odprawiona Msza św. w kościele 
w Sobieniach za naszą drużynę. Po 
Mszy zapraszamy na trening”.
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Ostatni powstaniec styczniowyOstatni powstaniec styczniowy
150 lat temu stracono w Sokołowie Podlaskim ks. gen. Stanisława Brzóskę. Historia Jego życiorysu znajduje niejedną analogię. Był wszak 
jednym z wielu w polskiej historii księży walczących z bronią w ręku. Był też jednym z tych bohaterów tragicznych, którzy walczyć po-
stanowili do ostatniej kropli krwi w czasie, gdy inni już broń złożyli. 23 maja 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim publicznie po-
wieszono ks. Stanisława Brzóskę, syna zubożałego szlachcica herbu Nowina...

Na fotografi i twarz umęczone-
go młodzieńca z długimi włosami. 
Ciężko w nim rozpoznać księdza, 
a co dopiero generała i naczelnego 
kapelana powstania styczniowego. 
Legenda ks. Brzóski jest na Podla-
siu i Lubelszczyźnie żywa po dziś 
dzień. Jego imię nadaje się szkołom, 
a za Patrona obierają go sobie dru-
żyny harcerskie. Kim był ostatnio 
z powstańczych dowódców, który 
kontynuował walkę partyzancką 
w czasie, gdy powstanie w Króle-
stwie Polskim już dawno upadło?

Ks. Stanisław Brzóska (1834-
1865) wywodził się ze zubożałej 
podlaskiej szlachty herbu Nowina. 
Początkowo studiował na Uniwer-
sytecie Kijowskim, potem jednak 
przerwał wstąpił do seminarium du-
chownego.

Ksiądz patriota
Po święceniach w 1957 trafi ł do 

pracy duszpasterskiej w Sokołowie 
Podlaskim, a następnie w Łukowie. 
Od samego początku szerzył wśród 

chłopstwa idee niepodległościo-
we, a w kazaniach nawiązywał do 
najważniejszych wydarzeń w hi-
storii Polski. Podkreślał, że w pla-
nach bożych każdy naród na swoje 
miejsce na ziemi. Tak jak Izraelici 
dostali Ziemię Obiecaną do Boga, 
tak „ziemia nasza ojczysta to dar 
Boży dla naszego narodu!”. Polska 
została podarowana Polakom przez 
samego Boga: „Rozpala w sercach 
naszych miłość ku niej; miłość na 
śmierć i życie! Ziemia ta wrosła 
nam w dusze tak, że nie ma mocy, 
która by zdolna była zniweczyć ten 
związek”.

Kazania ks. Brzóski szybko spro-
wadziły na niego kłopoty. W nie-
dzielę 10 listopada 1861 r. podczas 
nabożeństwa w Łukowie pojawili 
się ofi cerowie strzeleckiego ko-
stromskiego pułku piechoty kwate-
rującego w tym mieście. Zachowy-
wali się grubiański, zakłócali mszę 
św., ubliżali zebranym w świątyni 
wiernym. Co zrobił ks. Stanisław? 
Wygłosił przypowieść o kąkolu 
i siewcy, o złym ziarnie wrzuco-
nym przez diabła: „Ci rozbójnicy 
i judasze nie zadowalają się tym, 
że prześladują ludność na ulicach 
i w jej mieszkaniach, ale przycho-
dzą do kościoła pod pozorem mo-
dlitwy, a właściwie dlatego, żeby 
wysłuchać słów pasterza i czyhać 
na życie”. Słowa te  zostały odebra-
ne przez ofi cerów jednoznacznie. 
Dwa tygodnie później kapłan został 
aresztowany przez naczelnika ra-
dzyńskiej komendy żandarmerii pod 
zarzutem „podburzania wiernych 
w duchu religijno- patriotycznym” 
i odwieziony do Siedlec. Księdza 
Brzóskę postawiono przed polo-
wym sądem wojennym. 10 grudnia 
został skazany na 2 lata więzienia, 
później jednak karę skrócono do 
roku i osadzono go w Twierdzy Za-
mość. Ostatecznie wypuszczono go 
z więzienia po 3 mies. To wtedy ks. 
Brzóska przystał do konspiratorów 

szykujących powstanie... Jesienią 
1862 r. został mianowany konspira-
cyjnym naczelnikiem Łukowa.

Partyzant w sutannie
W listopadzie 1862 r. grupa 

ks. Brzóski rozpoczęła zbieranie 
broni. Jego oddział zdobył 200 du-
beltówek, 2 pistolety, kilka sztuk 
pałaszy i szabel oraz znaczny za-
pas prochu. Już w nocy 23 stycznia 
1863 roku, wraz z czterdziestoma 
sprzysiężonymi uderzył na 6. i 8. 
kompanię 2. batalionu kostrom-
skiego pułku piechoty w Łukowie. 
Był to chrzest bojowy młodego du-
chownego o dowódcy. W koszarach 
znajdowało się około 400 żołnierzy 
dowodzonych przez podpułkowni-
ka Pietrisowa. Wkrótce do Brzóski 
dołączył z powstańczym wojskiem 
Gustaw Zakrzewski, który przejął 
dowodzenie nad akcją. Koszar nie 
udało się zdobyć. Straty Rosjan wy-
nosiły 4 zabitych i 20 rannych. Po 
stronie polskiej zginęło 3 powstań-
ców, a 3 zostało rannych.

Po bitwie w Łukowie ks. Brzóska, 
jako zdekonspirowany powstaniec, 
musiał opuścić miasto. Przyłączył 
się do oddziału pułkownika Wa-
lentego Lewandowskiego, wojsko-
wego naczelnika województwa. 
7 lutego 1863 roku uczestniczył 
w przegranej bitwie pod Siemiaty-
czami – największej bitwie powsta-
nia styczniowego. W walce pod So-
snowicą 4 marca 1863 r. ks. Brzóska 
został postrzelony w nogę i przed 
dwa miesiące musiał kurować się 
w ukryciu. 

Jego postawa została dostrzeżona 
przez władze narodowe. 22 lipca 
1863 roku Wydział Wojny Rządu 
Narodowego mianował ks. Brzó-
skę naczelnym kapelanem wojsk 
powstańczych województwa pod-
laskiego w randze generała. Od 
tej pory ksiądz zaczął on używać 
pseudonimu „generał Brzeziński”. 
Po bitwie pod Fajsławicami, która 
rozegrała się 24 sierpnia, zachoro-
wał na tyfus. Leczył się najpierw 
w Różance nad Bugiem, a potem 
w Łukowie, jednak w ciągłej oba-
wie przed denuncjacją przewiezio-
no go do dworu dziedzica Levittoux 
w Kępkach, gdzie ukrywał się aż do 
pierwszego śniegu. 

Ułani „Brzezińskiego”
W styczniu 1864 roku ks. Brzó-

ska zorganizował kilkudziesię-
cioosobowy oddział konny, który 
Rosjanie szybko rozbili. Warunki 
dla walczących powstańców były 
bardzo trudne. Zewsząd otaczały 
ich zorganizowane wojska carskie. 
Działania wojenne ograniczały się 

właściwie do obrony przed ciągle 
nacierającym wrogiem i do nie-
ustannych ucieczek. Sytuacja od-
działu ks. Brzóski uległa jeszcze 
większemu pogorszeniu po 2 mar-
ca 1864 roku, kiedy car ogłosił re-
formę uwłaszczeniową chłopów. 
Oddział kapelana zaczął topnieć 
w oczach. We wrześniu 1864 r. 
„ostatni powstaniec”, uchodzący 
już za postać legendarną, miał pod 
swym dowództwem oddział liczący 
około 40 ludzi. Rosjanie nie szczę-
dzili sił ani środków, wciąż jednak 
nie mogli go schwytać.

Na początku 1865 roku ks. Brzó-
ska i Wilczyński przedostali się na 
teren pierwszej parafi i kapelana. We 
wsi Krasnodęby-Sypytki ukryli się 
u sołtysa Bielińskiego, w specjal-
nym pomieszczeniu pomiędzy 
dwiema ścianami budynku jego 
domu.

„Ginę za naszą 
ukochaną Polskę”

Miejsce ukrywania się księdza-po-
wstańca wydała władzom carskim 
Antonina Konarzewska, młoda ku-
rierka ujęta przez kozaków w kwiet-
niu 1865 r. Dziewczynę długo tor-
turowano, zanim wyjawiła miejsce 
kryjówki ks. Brzóski. 19 kwietnia 
aresztowano kapłana i w kajdanach 
odstawiono do Sokołowa. Miesz-
kańcy miasta rychło urządzili pod 
więzieniem patriotyczną manife-
stację, za którą na miasto nałożono 
ogromną kontrybucję. W miesiąc 
od aresztowania księdza skazano na 
śmierć przez powieszenie. Naciska-
no też na biskupa Beniamina Szy-
mańskiego, aby rozpoczął proces 
kanoniczny o depozycji, czyli po-
zbawieniu ks. Brzóski kapłaństwa. 
Władze carskie obawiały się bo-
wiem reakcji społecznych po egze-
kucji osoby duchownej. Kościół się 
jednak nie ugiął i Stanisław Brzóska 
zginął jako ksiądz 23 maja 1865 r. na 

oczach 10-tysięcznego tłumu. Przed 
śmiercią wyspowiadał się przed pro-
boszczem parafi i Czerwonka Stani-
sławem Nasiłowskim. Jego ostatnie 
słowa brzmiały: „Żegnajcie bracia 
i siostry i wy małe dziatki. Ginę za 
naszą ukochaną Polskę, która przez 
naszą krew i śmierć”.

23 maja 2008 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej prof. Lech 
Aleksander Kaczyński odznaczył 
pośmiertnie „ostatniego walczącego 
powstańca” Orderem Orła Białego. 
Cześć Jego pamięci.

Robert Szydlik

Ks. gen. Stanisław Brzóska 
(1832-65), przywódca ostatniego 
oddziału powstania styczniowe-
go, walczył na Podlasiu i Lubelsz-
czyźnie aż do wiosny 1865 r.

Pomnik gen. księdza Stanisława 
Brzóski w Sokołowie Podlaskim.

Bitwa pod Siemiatyczami, 6-7 lutego 1863 r. - obraz nieznanego artysty.
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Monika Banaszek na najwyższym miejscu podium.
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Zebrani wysłuchali utworów Fry-
deryka Chopina w wykonaniu mu-
zyków ze szkoły muzycznej im. Lu-
tosławskiego w Wołominie, a także 
kompozycje Wiery Gran, które za-
prezentowała Monika Chrzanow-
ska.

W swoim wystąpieniu, burmistrz 
Elżbieta Radwan wymieniała za-
sługi osób zaangażowanych na 
przestrzeni lat w rozwój Wołomina. 
Z kolei przewodniczący Rady Miej-
skiej odniósł się w swoim wystąpie-
niu do roli samorządu oraz wspo-
mniał iż rolą samorządowca nie jest 
służenie własnym pobudkom czy 
organizacjom partyjnym.

(...) Marzena Kubacz z muzeum 
im. Nałkowskich wygłosiła referat 
o początkach wołomińskiego samo-
rządu i roli jaką odegrał założyciel 
miasta Henryk Woyciechowski. 
Natomiast radny Andrzej Żelezik 
w swoim wykładzie poświęcił sporo 
uwagi kształtowaniu się samorządu 

25 lat samorządności25 lat samorządności

po transformacji ustrojowej. 
Najważniejszym punktem progra-

mu było wręczenie medali „Zasłu-
żony dla Wołomina”. Te prestiżowe 
odznaczenia za specjalne zasługi na 
tle społecznym i samorządowym 
trafi ły do rąk Heleny Maguzy, Anny 
Wojtkowskiej, Eugeniusza Dębiń-
skiego, Jerzego Mikulskiego, ks. 
Jacka Pawlickiego i ks. Sylwestra 
Sienkiewicza.

UM Wołomin

Obchodzimy 25-lecie samorządno-
ści, szkoda że zapomniano o powo-
łaniu w trudnej sytuacji stosunków 
sąsiedzkich jednego z jej fi larów 
– czyli Powiatu Wołomińskiego. 
Faktem jest, że w chwili tworzenia 
się samorządności i powstawania 
powiatów w/g reformy śp. prof. Mi-
chała Kuleszy miałem zaszczyt oso-
biście jako szef AWS powiatu wo-
łomińskiego kreślić projektowane 
granice naszego powiatu. Wspólnie 

z K. Rytlem, K. Wytrykusem, Janem 
Tokarskim, Henryka Żabik i innymi 
opracowaliśmy dość spory projekt 
z wyleczeniami i stosownymi da-
nymi aglomeracji poszczególnych 
gmin. To nasz projekt poszedł do 
Sejmu i to ja z kolegami go wspólnie 
broniliśmy w Sejmie przed zakusa-
mi powstania powiatu radzymiń-
skiego i Warszawy – Wschód. To 
ówczesny zarząd AWS ze mną brał 
kilka razy udział w gorących nego-
cjacjach i spotkaniach w MSWiA 
w sprawie zatwierdzenia przez mi-
nistra Stępnia granic powiatu wo-
łomińskiego. Nie było łatwo mając 
u boku bojkotujących nasz projekt 
ludzi Radzymina i Ząbek, Zielonki 
i Marek, którzy nie chcieli mieć nic 
wspólnego z Wołominem. Argu-
menty ich były jasne najbliżej stoli-
cy bogate miasta nie chciały dzielić 
się ze wschodem. Radzymin już tra-
dycyjnie twierdził że do 1952 roku 
mieli swój powiat to i teraz chcą 
mieć swój. 

Zadecydował mój projekt argu-
mentujący o równowadze bogat-
szych gmin by zrównoważyły wiej-
skie biedniejsze i tak pozostało. Na 
spotkaniach negocjacyjnych bywało 
również tak że m.in. Stępień kilka-
krotnie wychodził i powracał te-
stując czy już zakończyły się nego-
cjacje „kłótnie” z innymi gminami. 
Powrócił jak dogadaliśmy wstępne 
porozumienie od którego można 
było ruszyć do przodu. Dziś z per-
spektywy czasu możemy powie-
dzieć, że wykonaliśmy dobrą robo-
tę. To mnie pierwszego powiadomił 

27 maja w wołomińskim Miejskim Domu Kultury lokalni samorządowcy uczci-
li ćwierćwiecze odrodzonego samorządu terytorialnego. Na uroczystości obecny 
był wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, senator Anna Aksa-
mit, samorządowcy z powiatu i okolicznych gmin, a także przedstawiciele ducho-
wieństwa oraz mieszkańcy.

Pan minister o powstaniu naszego 
powiatu w granicach zaproponowa-
nych przez moich kolegów i mnie. 
Mam nawet oryginał ze stosownymi 
pieczęciami ministerstwa zatwier-
dzony w Sejmie RP. 

Zamieszczę kilka zdjęć z mojej 
książki „Jest takie miejsce, Jest taki 
kraj” to książka o samorządności 
Wołomina i okolic wraz z rozdzia-
łem ze spotkań w ministerstwie 
i projektem kilkudziesięcio stroni-
cowym powiatu – pierwsza stro-
na, mapa i zdjęcia z negocjacji 

w MSWiA. Jako ciekawostkę do-
dam, że bardzo i to bardzo w za-
łatwianiu spraw w ministerstwie 
pomagał nam śp. Pan Kielak 
z Tłuszcza, prawa ręka w reformie 
samorządowej m.in. Jerzego Stęp-
nia. Przykre ale tuż po ogłoszeniu 
mapy powiatów Rzeczypospoli-
tej zmarł w młodym wieku. Był 
to wspaniały człowiek, który pod-
kreślał jedną z moich wypowiedzi 
z negocjacji, że „duży powiat może 
więcej, to siła w rozwoju”.

K. A. Zych

Obchody Święta Bożego Ciała w WołominieObchody Święta Bożego Ciała w Wołominie
Po Mszy Św. ulicami Wołomina przeszła procesja do czterech ołtarzy, którą poprowadził Ks. dziekan Sylwester Sienkiewicz, proboszcz 
parafi i pw. MB Częstochowskiej. Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy 
konwentu augustianek.
Święta Julianna przekazała, 

że w trakcie objawień Jezus przyka-
zał jej aby dołożyła wszelkich starań 
w celu ustanowienia święta ku czci 
Ciała i Krwi. Początkowo uroczy-
stość została wprowadzona tylko lo-
kalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. 
Praktykowano ją już w całej Ger-
manii. Z objawieniami św. Julianny 
z Cornillon zetknął się archidiakon 
Liège Jacques Pantaléon, który już 
jako papież Urban IV bullą Transi-
turus ustanowił dla całego Kościoła 
Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej.

„Zadośćuczynienie za znieważa-
nie Chrystusa w Najświętszym Sa-
kramencie, błędy heretyków oraz 
uczczenie pamiątki ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu, która w 
Wielki Czwartek nie może być uro-
czyście obchodzona ze względu na 
powagę Wielkiego Tygodnia” – tak 
brzmi uzasadnienie wprowadzenia 
uroczystości.

Bulla Urbana IV nie została jednak 
ogłoszona ze względu na śmierć pa-
pieża, a uroczystość nie została ofi -

cjalnie ustanowiona. Uczynił to do-
piero papież Jan XXII w 1317 roku. 
Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej po raz pierwszy 
została wprowadzona w Polsce 
w 1320 roku, a za uroczystość po-
wszechną, obchodzoną we wszyst-
kich kościołach w państwie uznano 
ją dopiero w 1420 roku.

W Polsce w związku z Uroczy-
stością Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, poza uroczystą Mszą Św. 
odbywa się także procesja ulicami 
miasta do czterech ołtarzy. Przy 
każdym ołtarzu odczytywany jest 
stosowny fragment Ewangelii na-
wiązujący do tematyki Euchary-
stycznej. Z Bożym Ciałem ściśle 
związana jest także uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
która obchodzona jest w piątek po 
oktawie Bożego Ciała.

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej jest w Polsce dniem 
ustawowo wolnym od pracy.

red.
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Czerwona kartkaCzerwona kartka dla dyrekcji szpitaladla dyrekcji szpitala
Takich opowieści jak poniżej znamy znacznie więcej. Do redakcji Patrii docierają listy od zdesperowanych pracowników, często byłych 
pracowników, przychodzą także osoby, które opowiadają o swoich przeżyciach w wołomińskim szpitalu. Nie tylko pracownicy, ale też 
pacjenci, traktowani jak zło konieczne, niemiły dodatek do zadowolonego z siebie licznego grona dyrektorów i kierowników.

Dzień dobry. Piszę w sprawie ar-
tykułu z numeru 3 (36) 2015 „Pa-
trii”. Wspaniały artykuł, gratuluje 
odwagi autorowi. Sama jestem ofi a-
rą tego szpitala. Jestem położną. 
W 2012 roku dostałam za nic wymó-
wienie z pracy, uzasadnieniem było 
trudności w dostosowaniu grafi ku 
do moich możliwości czasowych- 
studiowałam i dorabiałam, wycho-
wuje sama dziecko, z dnia na dzień 
zostałam z niczym - mojej przeło-
żonej (…) i naczelnej pielęgniarek 
i położnych Urszuli Starużyk to nie 
interesowało. Nie zastanowiły się, 
czy będę miała za co utrzymać sie-
bie i syna. Zaczęły przypisywać mi 
rzeczy, które nie miały miejsca. Tam 
pracują bezduszne osoby. Dyrekto-
rem w tych czasach był (…), nie brał 
bezpośredniego udziału w moim 
zwolnieniu, ale podpisał na to zgo-
dę. Czułam się poniżona przez los, 
szpital. Było mi bardzo ciężko, po-
mimo że moje koleżanki i większość 
lekarzy nie mogli się z tym faktem 
pogodzić, bo nikt nic nie wiedział, 
czemu i za co ... zwolniono mnie.

Oddałam sprawę do sądu, 
30 kwietnia, po dwóch latach wal-
ki wygrałam, czekam aż wyrok 
uprawomocni się, a jeśli szpital się 
odwoła to będę walczyła dalej, nie 
poddam się, niech cały świat o tym 
wie, że tam jest mobbing, poniżanie 
innych i wywyższanie tych, którzy 
wielbią kierownictwo.

pozdrawiam 
Imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji

Zamieszczony powyżej list jest 
przeraźliwie smutny. Wielbisz kie-
rownictwo i nisko kłaniasz się byle 
komu – awansujesz i dostajesz na-
grody. Uczciwie pracujesz, to wy-
rzucają cię na zbity pysk i nie pa-
trzą, czy masz za co żyć, czy masz 
za co utrzymać dziecko. Nie ma 
ludzkich odruchów w wołomiń-
skim szpitalu, jest tylko pazerność 
i przyssanie się do stołków. Nieste-
ty, obecne władze powiatu, jedyne, 
które mogą cokolwiek w szpitalu 
zmienić, dały się omotać pięknym 
słówkom i statystykom, przymknę-
ły za to oczy na poniżanie, zwal-
nianie, pomiatanie ludźmi. A może 
najwyższy czas przewietrzyć szpi-
tal od góry, zmniejszyć zatrudnie-
nie wśród dyrekcji i kierowników, 
a nie jak dotychczas, tylko wśród 
pielęgniarek, położnych i salowych. 
W ciągu ostatnich kilku lat liczba 
pracowników administracji gwał-
townie wzrosła, w każdym pokoju 
siedzi jakiś kierownik. Dyrektorów 
jest aż pięciu!!! (w szpitalu powia-
towym!!!), co w żaden sposób nie 
przekłada się na jakość leczenia. 
Powiat Wołomiński jako organ za-
łożycielski pcha w szpital ogrom-
ne pieniądze, zamiast po pierwsze 
– pozwalniać nierobów, po drugie 
– wyciągnąć konsekwencje wobec 
byłych dyrektorów, którzy zadłu-
żyli szpital, po trzecie – wyciągnąć 
konsekwencje wobec zastępców 
dyrektorów, zwłaszcza tych mocno 
zasiedziałych, którzy w tym zadłu-
żaniu też maczali palce. Niech po-

czują na własnej skórze, jak to jest 
być zwalnianym, bo do tej pory to 
oni zwalniali, poniżali i dokuczali 
pracownikom. Bez tych zmian „na 
górze” nic nie da się zrobić. Pacjent 
nadal będzie czekał godzinami na 
pomoc, a pracownicy będą drżeli 
o swoje miejsca pracy i nisko kła-
niali się wszechmocnym jaśnie pa-
niom.

Pacjent segregowany 
Dyrektor chwali się, że w statysty-

kach mu się poprawia i z tej radości 
jeszcze w ubiegłym roku wymyślił, 
to znaczy wydał zarządzenie w spra-
wie wprowadzenia w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym ‘Procedury 
segregacji pacjentów  w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym”. Tfu, co za 
słownictwo – segregacja pacjentów. 
Ile w tym pogardy, ile dzielenia na 
lepszych i gorszych. Ta segregacja 
polega na tym, że każdy pacjent 
w SOR dostaje kod czyli kolor i we-
dle tego jest mu udzielana pomoc. 
O przyznaniu koloru nie decyduje 
lekarz, tylko pielęgniarka lub ratow-
nik medyczny. 

I tak, jak pacjent otrzyma kolor 
czerwony, to znaczy, że otrzyma 
pomoc natychmiast, bo doszło do 
bezpośredniego zagrożenia życia. 
(Czy znacie Państwo takie przy-
padki, że ktoś otrzymał pomoc NA-
TYCHMIAST? Bo my słyszymy 
tylko o pięciogodzinnym oczekiwa-
niu na pojawienie się lekarza). 

Kolor pomarańczowy oznacza 
„wysokie ryzyko bezpośredniego 

zagrożenia życia, pacjent niestabil-
ny hemodynamicznie i/lub chory 
z silnym bólem”. Tutaj oczekiwania 
na interwencję medyczną wynosi ja-
koby 10 minut. 

Kolor żółty oznacza czekanie do 
60 minut. Tyle może czekać pacjent 
stabilny hemodynamicznie, którego 
stan wymaga rozszerzonej diagno-
styki laboratoryjnej i obrazowej 
oraz stosowania złożonej farmako-
terapii. Godzina szybko zleci, tym 
bardziej, że w SOR dużo się dzieje, 
można siedzieć i przyglądać się in-
nym nieszczęśnikom.   

Kolor zielony zapowiada dłuższy 
pobyt, do 240 minut. Cztery godzi-
ny czekania, jeśli ktoś na dzień do-
bry oceni, że nasz stan jest na tyle 
dobry, że tyle wytrzymamy na twar-
dych krzesłach w ponurym holu. 

Kolor niebieski jest dla pacjen-
tów nie wymagających diagnostyki 
i leczenia w ramach Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Oczeki-
wanie wynosi do 360 minut, ale po 
co czekać, skoro niebieska kartka 
znaczy krótkie – won. Udajesz, nic 
ci nie jest, nie zajmuj miejsca tym 
z innymi kolorami. 

Na tym kolorystyka się kończy, 
w rozporządzeniu dyrektora nie ma 
ani słowa o tych, którzy czekają po 
pięć, siedem, osiem godzin. Nie ma 
też słowa o tych, którzy tej pomo-
cy nie doczekali. Jaką dostali kart-
kę? Czarną? Możemy w kolejnych 
numerach gazety przytaczać to, co 
o SOR mówią pacjenci, mieszkańcy 
powiatu wołomińskiego. Te opo-

wieści są szokujące. 
My ciągle liczymy na zmiany 

w wołomińskim szpitalu. Nie chce-
my siedzieć godzinami z kolorową 
kartką w zębach i wyczekiwać po-
mocy. Bo kartka to się należy, ale 
dyrekcji tegoż szpitala. Czerwona 
kartka. Ta o natychmiastowym dzia-
łaniu. 

Gdzie szukać 
oszczędności

Dla przykładu podajemy skłąd 
dyrekcji WIM, gdzie personel liczy 
2,5 tys. osób, zaś w Wołominie przy 
zatrudnieniu ok. 700 osób dyrek-
cja również liczy 5 osób. Redakcja 
sprawdzała – jest to ewenement 
w skali kraju.

Dyrekcja Wojskowego Instytutu 
Medycznego
•  Dyrektor Wojskowego Instytutu 

Medycznego - gen. bryg. dr hab. n. 
med. Grzegorz GIELERAK

•  Zastępca Dyrektora WIM - Ko-
mendant CSK MON - płk dr n. 
med. Janusz HAŁKA

•  Zastępca Dyrektora ds. Nauki - płk 
dr hab. n. med. Andrzej CHCIA-
ŁOWSKI

•  Zastępca Komendanta CSK MON 
WIM - lek. Grażyna LEWICKA

•  Główny Księgowy - mgr Artur JE-
SCHKE

red.

Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co 
było powodem tego zamieszania 
wokół tej pozycji wydawniczej 
możesz sam ją przeczytać! Mamy 
10 egzemplarzy tego tytułu do roz-
dania! Każdy kto napisze na e-mail 
kontakt@ipa-katowice.org otrzyma 
nieodpłatnie kontrowersyjną książ-
kę “Siedem dni z życia psa” praw-
dziwe zbrodnie prawdziwe śledz-
twa!

Dariusz Loranty trzymaj się!!!

Promocja nowej książki Dariusza LorantegoPromocja nowej książki Dariusza Lorantego
Antyterroryści, kajdanki, zatrzymanie Dariusza Lorantego i zarzuty ujawnienia tajemnicy państwowej - to wszystko podczas premiery 
książki „Siedem dni z życia psa” autorstwa naszego kolegi Darka!
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Ryszard Walczak
Prezes Ruchu 

Rozwoju Gospodarczego Polaków

Majowy wieczór, media podały,
słyszała Polska, słyszał świat cały.
Dwudziestą pierwszą wydzwonił dzwonek, 
naród powiedział: Zbieraj się, Bronek.

I ku rozpaczy rządzącej Platformy,
nie pomogły błagania, groźby i reformy.
Polacy na to się nabrać nie dali 
i prezydentem pana Dudę wybrali.

Dziś także Michnik ze swoją zgrają, 
co za nic Polskę i Polaków mają,
zbolałbym głosem pełnym frustracji, 
ogłosił koniec naszej młodej demokracji.

A ja się cieszę mocno i szczerze, 
i wierzę w Polskę, i w naród wierzę.
I dziś ogłaszam donośnym tonem -
wreszcie warchoł Kmicic przegrał z Faraonem.

Gdy dobiegnie końca intratna posada,
Bronisław zamieszka w pobliżu wschodniego sąsiada.
Po wielkim wysiłku i nadludzkich trudach,
osiądzie na stałe w swoich Ruskich Budach.

Myślę, że prezydentura Andrzeja Dudy pokaże,
iż polityka i podłość nie muszą iść w parze.
I to jest wiersza ostatnie zdanie:
za prezydenta Dudę dziękujemy Ci, Panie!

,,Zmiana’’,,Zmiana’’

C z e s ł a w 
I r e n e u s z 
G r a b o w s k i 
urodził się 
13.08.1951 r. 
na Podlasiu. 
Od czterdzie-
stu lat jest 
mieszkańcem 
Kobyłki.

W czasie odbywania służby woj-
skowej za swoją patriotyczną po-
stawę 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 aktyw-
nie uczestniczy w pracach Klubu 
Gazety Polskiej im. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Kobyłce.

Ruch Rozwoju Gospodarczego PolakówRuch Rozwoju Gospodarczego Polaków
Ruch rozwoju przemysłu stoczniowego na bazie Stoczni Marynarki Wojennej.

Rzeczpospolita Polska będąca 
członkiem Unii Europejskiej, ma 
ograniczone możliwości w sub-
sydiowaniu podmiotów gospo-
darczych, również należących do 
Skarbu Państwa co związane jest 
z ograniczeniami nałożonymi przez 
prawodawstwo UE. Wyjątkami od 
tej reguły są zadania nałożone na 
państwo związane z utrzymywa-
niem bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w szerokim znaczeniu. 
Podmiot gospodarczy jakim jest 
Stocznia Marynarki Wojennej został 
wytypowany przez Rade Naukową 
jako baza do rozbudowy przemysłu 
stoczniowego i jedyne przedsię-
biorstwo, które może pozyskiwać 
środki budżetowe na funkcjonowa-
nie bądź restrukturyzację w zgodzie 
z ustawodawstwem UE, poprzez 
zamówienia Ministerstwa Obrony 
Narodowej kierowane do Stoczni 
Marynarki Wojennej.   

Stocznia Marynarki Wojennej 
zgodnie ze stanowiskiem Sekre-
tarza Stanu  Zdzisława Gawlika 
z Ministerstwa Skarbu zarówno 
w zakresie prawno- organizacyj-
nym oraz fi nansowym znajduje się 
w stanie upadłości likwidacyjnej, 
co oznacza, iż wszelkie istotne de-
cyzje jej dotyczące, podejmowane 
są za zgodą syndyka, wyznaczo-
nego przez sąd. Stan upadłości li-
kwidacyjnej w praktyce ogranicza 
możliwość pozyskiwania zamówień 
zewnętrznych, ponieważ obiektyw-
nie podmiot gospodarczy będący 
w stanie upadłości likwidacyjnej co 
do zasady nie może podejmować 
czynności rozwojowych. Pomimo 

obecnego stanu prawnego, stocznia 
prowadzi ograniczoną działalność 
gospodarczą, w tym współpracuje 
z MON, który jest głównym kon-
traktorem stoczni. Syndyk posiada 
bezterminową zgodę na prowadze-
nie działalności gospodarczej. In-
tencją Ruchu i Rady Naukowej jest 
zmiana formy upadłości z likwida-
cyjnej na układową, niezbędne jest 
jednak wcześniejsze uprawdopo-
dobnienie możliwości spłaty przez 
stocznię zadłużenia zredukowanego 
stosownie do planowanych pro-
pozycji układowych, a w dalszym 
okresie doprowadzenie do zniesie-
nia upadłości z możliwością zawar-
cia układu i dorowadzenie do trwa-
łej rentowności przedsiębiorstwa. 
Bieżąca sytuacja fi nansowa stoczni 
od trzech lat nie ulega znaczącej 
poprawie, w prawdzie uzyskuje ona 
dodatni wynik fi nansowy i podpisy-
wane są nowe kontrakty (głównie 
z MON) jednakże wyniki te są 
znacznie poniżej akceptowalnych 
propozycji układowych. Rok 2014 
przy przychodach netto ze sprzeda-
ży wynoszących 119,9 mln zł, stocz-
nia zakończyła zyskiem netto w wy-
sokości 4,4 mln zł. Systematyczne 
upłynnianie aktywów, z punktu 
widzenia prowadzonej działalności, 
umożliwiało stoczni utrzymywanie 
bieżącej płynności fi nansowej, jed-
nakże prowadzi do zmniejszenia 
zdolności produkcyjnych. Zalegle 
zobowiązania SMW: Wierzytel-

ności wobec SMW powstałe przed 
ogłoszeniem upadłości, uznane 
przez syndyka na prawomocnej li-
ście wierzytelności, opiewają na 
kwotę 209.152 tys. zł (w tym kwo-
ta główna to 183.733 tys. zł). Wie-
rzytelności I kategorii, powstałe 
po ogłoszeniu upadłości, wynosiły 
46,8 mln zł i w IV kwartale 2014 r. 
syndyk rozpoczął ich spłacanie ze 
środków uzyskiwanych ze sprzeda-
ży nieruchomości (do tej pory spła-
cono 17,8 mln zł). Podstawowymi 
wierzycielami SMW są wierzycie-
le publiczno-prawni (ZUS, FGSP 
i Urząd Miasta), a także MON 
i ARP S.A. Planowane przychody ze 
sprzedaży w 2015 roku szacowane 
w oparciu o aktualnie realizowa-
ne kontrakty na rzecz MON oraz 
spodziewane remonty jednostek 
dla odbiorców cywilnych (przyjęte 
w wielkości zbliżonej do roku po-
przedniego), kształtują się na pozio-
mie ok. 233,0 mln zł, z czego 90% 
stanowi sprzedaż na rzecz MON. 
Znaczącą pozycją (przeszło 50%) 
stanowić będzie przychód związa-
ny z budową okrętu patrolowego 
typu ,,Ślązak”. Na wynik 2015 roku 
wpłynie planowana sprzedaż nie-
ruchomości (ok. 7,0 mln zł) jak 
i rozstrzygnięcie sporu z cywilnym 
armatorem na kwotę ok. 16,0 mln 
zł (co nastąpiło w lutym 2015 r.). 
Aktualnie realizowane kontrakty: 
SMW wykonuje obecnie remonty 
jednostek wojskowych na rzecz Ko-

mendy Portu Wojennego w Gdyni, 
Komendy Portu Wojennego w Świ-
noujściu i Inspektoratu Uzbrojenia 
MON na łączną kwotę 162,8 mln zł, 
kontynuuje budowę okrętu patrolo-
wego typu ,,Ślązak” (wartość kon-
traktu 610,0 mln zł), przeprowadza 
remonty jednostek cywilnych na 
łączną kwotę 455.000 EUR z wyso-
kim prawdopodobieństwem dodat-
kowej kontraktacji w łącznej wyso-
kości 600.000 EUR. Ponadto SMW 
przygotowuje się do udziału w po-
stepowaniu przetargowym ogłoszo-
nym przez Inspektorat Uzbrojenia 
na dostawę jednostek służących do 
zabezpieczenia technicznego i pro-
wadzenia działań ratowniczych na 
morzu (pk.,,HOLOWNIK”). 

Rada Naukowa współpracująca 
z Ruchem Rozwoju Gospodarczego 
Polaków powinna osiągnąć wyzna-
czone cele poprzez: wypracowanie 
metodologii pozyskania partnera 
technologicznego i biznesowego, 
który zgodnie z przyjętymi założe-
niami zagwarantuje proces restruk-
turyzacji stoczni. Koniecznym jest 
pozyskanie potencjału i technologii 

do produkcji okrętów, wypracowa-
nie propozycji układowych które 
w sposób wystarczający upraw-
dopodobnią, że sąd może zmienić 
sposób prowadzenia postępowania 
upadłościowego z postępowania 
obejmującego likwidację majątku 
upadłego na postępowanie z możli-
wością zawarcia układu. Konieczne 
jest niezwłoczne podpisanie sto-
sownych umów z Syndykiem który 
jest życzliwy takim  rozwiązaniom. 
Powyższe informacje dają podsta-
wy do podjęcia zorganizowanych 
działań mających na celu podtrzy-
manie oraz rozwiniecie możliwości 
produkcyjnych przedsiębiorstwa 
o charakterze strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa w szero-
kim znaczeniu oraz zwiększenia za-
trudnienia w tym regionie. 

Kilka dni temu w hali produkcyj-
nej Stoczni Marynarki Wojennej 
wybuchł pożar, czy w tym przypad-
ku możemy mówić o nie nieszczę-
śliwym zdażeniu czy zaplanowa-
nym sabotaż odpowiedzcie sobie 
Państwo sami.

Płonąca stocznia Marynarki Wojennej w upadłości

Specjalny doradca Specjalny doradca 
pomoże niepełnosprawnympomoże niepełnosprawnym
Raz w miesiącu w magistracie swój dyżur pełni pra-
cownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ma 
on zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym 
w swobodnym poruszaniu się w gąszczu przepisów.

Każda z osób, z którą brutalnie 
obszedł się los, a która jednocześnie 
potrzebuje uzyskać precyzyjne in-
formacje o ulgach, uprawnieniach, 
szeregu świadczeń czy możliwości 
uzyskania dofi nansowania ze środ-
ków PFRON-u lub NFZ, ma już 

taką możliwość.
W każdy drugi poniedziałek mie-

siąca, na parterze wołomińskiego 
Urzędu Miejskiego można spotkać 
wykwalifi kowanego doradcę, któ-
ry pomiędzy godz. 15.30, a 18.30 
udzieli wszystkim zainteresowanym 
kompleksowych odpowiedzi na nur-
tujące pytania.

Podczas spotkania chętni będą 
mieli również okazję uzyskania 
wiedzy z zakresu programów unij-
nych i projektów szkoleniowych 

dedykowanych osobom niepełno-
sprawnym, a także otrzymają ak-
tualne wnioski o wydanie orzecze-
nia o stopniu niepełnosprawności. 
Doradca chętnie podzieli się także 
swoją wiedzą na temat działalności 
organizacji zrzeszających osoby 
niepełnosprawne i pracujących na 
ich rzecz.

UM Wołomin
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Rzeczpospolita Obojga Narodów – śladami jej patriotówRzeczpospolita Obojga Narodów – śladami jej patriotów
Rzeczypospolita Obojga Narodów. Przecież tego państwa dawno nie ma. Na jej dawnym terytorium powstały suwerenne, niepodległe 
państwa: Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa. To wszystko prawda. Ale prawdą jest także to, że w tych krajach żyją potomkowie tych, 
którzy przed ponad 600 laty decydowali o tym wspólnym państwie.

Przez kilka stuleci stanem, który 
decydował w większości państw 
o jego losach, był stan szlachecki. 
Jeżeli w Anglii liczył on ok. 1% 
wszystkich mieszkańców, we Fran-
cji ok. 2%, to w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów szlachta stanowiła 
prawie 14% społeczeństwa. To ona 
przywłaszczyła dla siebie pojęcie 
„narodu”.

Kiedy w wyniku unii w Krewie 
w 1385 r., zawartej pomiędzy Kró-
lestwem Polskim a Wielkim Księ-
stwem Litewskim, Jagiełło staje 
się królem Polski, staje się władcą 
państwa nie tylko zróżnicowanego 
narodowościowo, religijnie czy kul-
turowo, ale także różniącego się po-
ziomem aktywności obywatelskiej.

Wielkie Księstwo Litewskie było 
państwem patrymonialnym, w któ-
rym wielki książę był panem życia 
i śmierci, natomiast w Królestwie 
Polskiwyodrębniony stan szla-
checki mający szereg przywilejów 
w wielu przypadkach decydował 
o losach państwa. Momentem prze-
łomowym dla bojarów litewskich 
była Unia Horodelska (1413), która 
po wspólnym zwycięstwem Pola-
ków i Litwinów nad Krzyżakami 
pod Grunwaldem ukazała, jaką siłę 
daje powstała wspólnota.

Wielkość Jagiełły polega na tym, 
że był świadom zagrożenia, jakie 
stwarza prawosławie, stąd też zaczął 
tworzyć jego przeciwwagę. Przyję-
cie chrztu przez jeszcze pogańskich 

Litwinów, którzy stanowili tylko ok. 
20% społeczności państwa, nadanie 
szeregu przywilejów (Unia w Horo-
dle 1413) tym, którzy przyjmą wia-
rę katolicką, stworzyły podstawę 
tworzenia się szlachty litewskiej. 
Symbolem tego wydarzenia było 
przyjęcie bojarów litewskich do 47 
herbów polskich. Było to wydarze-
nie niemające swego odpowiednika 
w ówczesnym świecie. Stosunki 
polsko-litewskie i wiara rzymskoka-
tolicka Litwie zapewniły możliwość 
rozwoju na wzór cywilizacji Europy 
Zachodniej.

Niestety, tego dalekowzrocznego 
działania Jagiełły nikt nie zauważył. 
Zresztą takich paradoksów w ocenie 
tej postaci przez niektórych decy-

dentów na Litwie jest więcej.
Oto przykłady. Odsądzony od 

czci i wiary, w procesie ludowym 
w Koszedarach (1830), a także 
skazany na wykreślenie z historii 
Litwy Jagiełło został uhonorowany 
największym zaszczytem, jaki mógł 
go spotkać. Jego osobisty herb (po-
dwójny złoty krzyż na niebieskim 
tle) widnieje na tarczy rycerza „Po-
goni” będącego ofi cjalnym herbem 
Republiki Litewskiej. Także do tego 
herbu nawiązuje symbol lotnictwa 
litewskiego - biały podwójny krzyż. 
Innym przykładem wskazującym 
na rozdwojenie jaźni jest uznanie 
przez władze Litwy wspólnego 
z Polską dziedzictwa Konstytucji 
3 Maja i ustanowienie tej daty jako 

państwowego święta i ufundowanie 
pomnika Jagiełły i Jadwigi w Buda-
peszcie!

Tym wszystkim, którzy zawarte 
z Polską unie odsądzają od czci 
i wiary, obecna historia sprawiła 
psikusa.

To wspólne państwo utworzone 
przez Litwinów i Polaków istniało 
ponad 400 lat. Ciekaw jestem, jak ta 
obecna Unia, w której znalazły się 
i Litwa, i Polska, będzie oceniana 
przez potomnych za 600 lat. To tyle 
gwoli wstępu.

Będąc na obchodach 600. rocznicy 
Unii w Horodle nawiązałem kon-
takty z przedstawicielami szlachty 
litewskiej. Jednym z nich, pozna-

nym przez internet, a następnie 
osobiście był Žilvinas Radavičius, 
a właściwie po polsku Rodowicz. 
Tak się złożyło, że w dniach, kie-
dy miałem w Wilnie wykład dla 
słuchaczy Uniwersytetu III wieku, 
zostałem zaproszony do udziału 
w jego projekcie edukacyjnym 
„Dzień dobry, Polsko” organizowa-
nym we współpracy z Instytutem 
Polskim w Wilnie.

Hymnem projektu został znany 
polski utwór zespołu Doniu&Liber 
„Dzień dobry, Polsko”.

Muszę przyznać, że byłem pod 
wrażeniem profesjonalizmu pana 
Žilvinasa i jego zaangażowania. 
Uczniowie z kilku wileńskich szkół: 
wileńskiej średniej szkoły na Sta-
rówce, „Menachemo namai” i pry-
watnym gimnazjum im. Mariny 
Miżigurskiej pokazali uroki kultury 
polskiej, litewskiej, romskiej, biało-
ruskiej, ukraińskiej i tatarskiej. Były 
deklamacje, występy artystyczne, 
śpiewy, jak też degustacje cyna-
monowych ciasteczek „przyjaźni” 
wypiekanych wg zachowanych re-
ceptur litewskich i polskich. Mia-
łem odczucie jakby to była dawna 
Rzeczypospolita wielu narodów 
w pigułce.

Mój wykład „Tajemnica polskich 
barw narodowych” był jakby swo-
istym podsumowaniem uroczy-
stości. Mało kto z Polaków, a tym 
bardziej Litwinów, ma świadomość, 
że w naszych polskich barwach na-
rodowych zawarta jest tradycja Rze-

czypospolitej Obojga Narodów. Te 
biało-czerwone barwy pochodzą od 
herbu tego państwa, czterodzielnej 
czerwonej tarczy herbowej, na któ-
rej przemiennie znajdował się Orzeł 
biały i biała litewska Pogoń.

Do tego herbu nawiązywała usta-
wa z 1831 roku, która legła u pod-
staw naszych barw narodowych.

Uroczystość swą obecnością za-
szczycili: Jarosław Czubiński, 
ambasador RP na Litwie, Maria 
Ślebioda, zastępca ambasadora, 
Małgorzata Kasner, dyrektor Insty-
tutu Polskiego w Wilnie, Arturas 
Melianas, były minister spraw we-
wnętrznych, Apolonia Skakowska, 
dyrektor Centrum Kultury Polskiej 

na Litwie im. St. Moniuszki, Ire-
na Mikulewicz, redaktor naczelna 
„Tygodnika Wileńszczyzny”, Ry-
szard Rotkiewicz, redaktor porta-
lu Delfi .pl, Jurate Landsbergyte, 
muzykolog, dyrektor litewskiego 
przedstawicielstwa przy ONZ, biz-
neswoman i przedsiebiorca Jolanta 
Morkuniene, dyrektor UAB „Me-
diaSpektras” Vladimir Caralunga-
-Morar, Pani Anna Kowzan Rime-
ikiene, potomkinia rodu Kowzanów  
pieczętujących się herbem „Trąby”, 
która w ten sposób w 150 rocznicę 
Powstania Styczniowego 1863 roku 
w Wilnie upamiętniła swojego pra-

dziadka Józefa Kowzana, uczestni-
ka powstania, pięknym pomnikem 
i inni.

Jak się obecnie dowiedziałem, 
uroczystość, na którą byłem zapro-
szony, wchodziła w skład dużego 
projektu „Dzień dobry, Polsko”, 
realizowanego 11 i 14 listopada 
i 10 grudnia 2014 roku. Zakończe-
nie projektu odbyło się 24 kwietnia 
2015 roku w Bibliotece Technicz-
nej Litwy z okazji zbliżającego się 
święta Konstytucji 3 Maja dzięki 
dyrektorowi Kazysowi Mackevičiu-
sowi. Ta uroczystość została połą-
czona z wyróżnieniem osób zaanga-
żowanych w jego realizację.

Warto wymienić tu osoby: Liud-
miła Isajeva, dyrektorka wileńskiej 
średniej szkoły na Starówce, Necha-
ma Dina Krinsky, dyrektorka szkoły 
„Menachemo namai”, Romualda 
Jefremowa, dyrektorka prywatnego 
gimnazjum im. Mariny Miżigur-
skiej, nauczyciele wymienionych 
szkół  Liubov Tkačiuk, Irina Deni-
sova, Gražina Montrimiene, Danuta 
Tumasz, Svetlana Kovalionok,Re-
nata Šeštakauskiene i Alina Grige-
liene.

Ta uroczystość miała piękne 
podsumowanie w postaci fi lmiku 
z poprzednich spotkań. Jego bo-
haterami byli miejscowi wileńscy 
politycy, przedstawiciele ambasady 
RP i Ukrainy oraz młodzież szkol-
na biorąca udział w projekcie. Ich 
prace biorące udział w konkursie 
były nagradzane nawet pisemnymi 
podziękowaniami.

Žilvinas Rodowicz, tak będę pisał 
jego nazwisko, otrzymał szereg po-
dziękowań, listów gratulacyjnych 
m. in. od dr. Adasa Jakubauskasa, 
przewodniczącego Związku Wspól-
not Tatarskich na Litwie, doradcy 
premiera, który tak pisał: Bardzo 
miło, że znany i szanowany działacz 
społeczny Žilvinas Radavičius już 
od kilku lat organizuje bardzo waż-
ne imprezy jednoczące zamieszkałe 
na Litwie wspólnoty narodowe.

Dokończenie na str. 6

Žilvinas Radavičius.    Foto Vladimir Caralunga-Morar

Leszek Rodziewicz opowiadal o Fladze Polski 
i herbie Rzeczpospolity Obojga Narodow.        Foto. Iwona Klimaszewska

Projekt „Dzien dobry, Polsko” zainteresowal dużo ludzi: z lewa na prawo – drama-
turg i rzeźbiarz Aleksandr Gladkich, Arturas Melianas, Dominika Dmuchowska, 
dr Malgorzata Kasner, Jaroslaw Czubinski, Elizaveta Orlowa, Lidja Koroliow, Emi-
lija Gaspariunaite Taločkiene, Aleksandr Belkin. W drugim rzędzie – Leszek Ro-
dziewicz, Romualda Jefremowa i inni.    Foto Rimas Vilavičius

Gimnazjalistki Gimnazjum imienia Mariny Mižigurskej w Wilnie stworzyli herb 
Rzeczypospolitej Obojga Narodow.           Foto. Iwona Klimaszewska
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Ród Žilvinasa pochodzi ze Żmu-
dzi, on sam urodził się w Wilnie 
w rodzinie kultywującej tradycje 
litewskie. Szukając swoich korzeni 
poznał bardzo dużo osób noszących 
to nazwisko, zasłużonych i zapisa-
nych w historii Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Takim momen-
tem przełomowym w jego życiu 
było potwierdzenie jego szlachec-
kiego pochodzenia na podstawie 
jego poszukiwań genealogicznych. 
Stało się to 9 września 2000 roku. 
To wydarzenie uzmysłowiło mu, że 
nie można odcinać się od historii 
swego rodu, swojej małej ojczyzny. 
Zrozumiał, że oba kraje – Litwa 
i Polska – ich historia są tak samo 
ważne. Jako nauczyciel postanowił 
działać na rzecz zbliżenia obu tych 
narodów.

Bardzo duże wrażenie zrobiło na 
nim spotkanie z Marylą Rodowicz. 
Działając razem z nią, jak i innymi 
Rodowiczami, postanowili otoczyć 
opieką kościół pw. św. Franciszka 
z Asyżu i św. Bernarda w Wilnie. 
Postanowiono dokonać restauracji 
ołtarza św. Dydaka z XVIII wie-
ku oraz ufundować witraż do tego 
kościoła. Inicjatorami tego przed-
sięwzięcia byli znana piosenkarka 
Maryla Rodowicz i przedsiębiorca 
z Warszawy Jan Rodowicz. Tak się 
składa, że był to także mój kościół. 
Urodziłem się w Wilnie i mieszkali-
śmy w pobliżu.

Dowiedziałem się, że 6 lipca 
2005 roku w tym samym kościele za 
pośrednictwem prezesa szlachty wi-
leńskiej Jonasa Ragauskasa szlachta 
wileńska przekazała w darze trzy 
witraże z 12 herbami szlacheckimi 
Rzeczpospolitej. To był bardzo do-
bry pomysł Žilvinasa Radavičiusa. 
Jeden z nich, to herb „Rudnica” 
(naprzeciw ołtarza św. Dydaka z cu-
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OGŁOSZENIE

Także poseł na Sejm RL Kęstutis 
Masiulis składając gratulacje pisał: 
„Jeżeli nie Polacy, Rosjanie i inne 
narody, to byśmy nie mieli takiego 
bogatego dziedzictwa historii, ar-
chitektury i kultury”.

Podobnego zdania była Aurelija 
Stancikiene, dyrektor przedstawi-
cielstwa Litwy przy ONZ, dr Jurate 
Landsbergyte czy Vytautas Lands-
bergis, były przewodniczący Rady 
Najwyższej RL.

Uzyskując więcej informacji 
od Rodowicza chciałem dodać, 
że program artystyczny był także 
prezentowany jako międzynarodo-
wy. Wystąpili: Ištvan Kvik, Oleg 
Mozarskij, Aleksander Bełkin, 
muzykolog Jurate Landsbergyte, 
skrzypaczka z Kanady Audra Sharp, 
zespół tańca i pieśni Romów „Sare 
Roma”, znana baletnica Helena Tu-
miłowicz-Strumskiene, kompozytor 
Lidja Koroliova, pianista - laureat 
międzynarodowych konkursów szo-
penowskich Dominika Dmuchow-
ska, członek „Russkiej Szlachty” 
Litwy Jelizavieta Orłova, znana 
malarka Emilija Gaspariunaite Talo-
čkiene, artysta fotograf Rimas Vila-

vičius, i inni.
Muszę przyznać, że społeczna 

działalność Radavičiusa-Rodowicza 
wywarła na mnie duże wrażenie. 
Postanowiłem go bliżej poznać. Tak 
jak ja ma on pochodzenie szlachec-
kie. Jego ród pieczętował się her-
bem „Rudnica”. My, Rodziewiczo-
wie, pieczętowaliśmy się kilkoma 
herbami, m. in. także tym. Dotyczy-
ło to Rodziewiczów mieszkających 
w rejonie Kowna.

Rzeczpospolita Obojga Narodów – śladami jej patriotówRzeczpospolita Obojga Narodów – śladami jej patriotów
Dokończenie ze str. 5

dotwórczym podobno obrazem tego 
świętego).

Działalność Žilvinasa Radavičiusa 
zmierzająca do polepszenia stosun-
ków litewsko-polskich trwa już po-
nad 15 lat.

Warto wiedzieć, że dużo osób 
wymienionych w tym artykule ma 
pochodzenie szlacheckie i wcale 
tego nie ukrywa. I tak Kazys Mac-
kevičius herbu „Gierałt”, Ryszard 
Rotkiewicz herbu „Jastrzębiec”, Ju-

rate Landsbergyte i Vytautas Lands-
bergis herbu „Landsberg”, Aurelia 
Stancikiene herbu „Jelita”, Emilija 
Gaspariunaite-Taločkiene herbu 
„Ostoja”, Anna Kowzan-Rimeikie-
ne herbu „Trąby”, Jonas Ragauskas 
herbu „Szaszor”, Helena Tumilo-
wicz Strumskiene herbu „Sulima”.

Leszek Rodziewicz, wilniuk, 
pomysłodawca i inspirator 

Dnia Flagi RP 
Łuskowo

Herb Rzeczpospolity Obojga Narodow.      Foto. Iwona Klimaszewska

Herb Rodziny Rodowiczów-Radavi-
čiusów (litewska wersja tego samego 
nazwiska) „Rudnica”.

Žilvinas Radavičius i Jurate Landsbergyte.  Fot. Vladimir Caralunga-Morar

Na podsumowaniu Projektu „Dzien dobry, Polsko” brali udział z lewa na prawo, 
2 rz. Romualda Jefremowa, 1 rz. Apolonia Skakowska, Barbara Orszewska, Ma-
ria Šlebioda, przedsiębiorca Jolanta Morkuniene, Anna Kowzan Rimeikiene, Emi-
lija Gaspariunaite Taločkiene i inni.                  Foto. Rimas Vilavičius
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§
Firmowe szyldy i reklamy trzeba dostosować do nowych reguł

W dniu 16 sierpnia 2015 r. wejdzie 
w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 
2014 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, określana mianem 
ustawy krajobrazowej. Ustawa ta wy-
posaży samorządy w instrumenty walki 
z panującym w przestrzeni miejskiej 
chaosem reklamowym. Doniosłe skutki 
wynikające z wejścia w życie ustawy 
krajobrazowej uzasadniają przeana-
lizowanie związanych z nią zmian 
w obowiązującym prawie.

Ustawa krajobrazowa wprowadzi 
opłatę reklamową. Opłata reklamowa 
może zostać wprowadzona przez radę 
gminy od umieszczonych na jej terenie 
tablic reklamowych lub urządzeń re-
klamowych. Opłatą tą można obciążyć 
właścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz posiadaczy samoistnych nieru-
chomości lub obiektów budowlanych. 
Opłata reklamowa składa się z części 
stałej i części zmiennej. Część stała 
ma zryczałtowaną wysokość niezależ-
ną od pola powierzchni tablicy rekla-
mowej lub urządzenia reklamowego 
służącego ekspozycji reklamy. Część 
zmienna zależy od wielkości pola po-

wierzchni tablicy lub urządzenia rekla-
mowego służących ekspozycji reklamy. 
Stawka części stałej nie może przekro-
czyć 2,5 zł dziennie a stawka części 
zmiennej 0,2 zł od m2 powierzchni tabli-
cy. Opłata ta może być pobierana jedynie 
na obszarach, dla których obowiązują 
zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

Zasady i warunki, o których mowa 
powyżej, określi nowy akt prawa miej-
scowego - uchwała rady gminy. Ten akt 
prawa miejscowego określi także zasa-
dy i warunki usytuowania, gabaryty oraz 
liczbę szyldów, które mogą być umiesz-
czone na danej nieruchomości przez 
podmiot prowadzący na niej działalność. 
Uchwała ta określi także warunki i termin 
dostosowania istniejących w dniu jej wej-
ścia w życie obiektów małej architektury, 
ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych do zakazów, zasad 
i warunków w niej określonych, nie krót-
szy niż 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie uchwały.

Podmiot, który umieścił tablicę reklamo-
wą lub urządzenie reklamowe niezgodne 
z przepisami ww. uchwały podlega karze 
pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe usta-
lenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 
karę pieniężną wymierza się odpowied-
nio właścicielowi, użytkownikowi wieczy-
stemu lub posiadaczowi samoistnemu 
nieruchomości lub obiektu budowlanego, 
na których umieszczono tablicę reklamo-
wą lub urządzenie reklamowe. Karę pie-
niężną wymierza, w drodze decyzji, wójt 
(burmistrz, prezydent miasta). Wysokość 
kary pieniężnej ustala się jako iloczyn 
pola powierzchni tablicy reklamowej lub 
urządzenia reklamowego służącej eks-
pozycji reklamy, wyrażonej w metrach 
kwadratowych oraz 40-krotności uchwa-
lonej przez radę gminy stawki części 
zmiennej opłaty reklamowej, powiększo-
ny o 40-krotność uchwalonej przez radę 

gminy stawki części stałej tej opłaty, za 
każdy dzień niezgodności tablicy rekla-
mowej lub urządzenia reklamowego 
z przepisami wskazanymi w ustawie. 

Jeżeli rada gminy nie określiła wy-
sokości stawek opłaty reklamowej, 
wysokość kary pieniężnej ustala się 
jako iloczyn pola powierzchni tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamo-
wego służącej ekspozycji reklamy, 
wyrażonej w metrach kwadratowych 
oraz 40-krotności maksymalnej stawki 
części zmiennej opłaty reklamowej, po-
większony o 40-krotność maksymalnej 
stawki części stałej opłaty reklamowej, 
za każdy dzień niezgodności tablicy re-
klamowej lub urządzenia reklamowego 
z przepisami, o których mowa w usta-
wie. Kara pieniężna stanowi dochód 
gminy. 

Wydana w związku z powyższym 
decyzja administracyjnam obok wy-
sokości kary pieniężnej określa także 
obowiązek dostosowania tablicy rekla-
mowej lub urządzenia reklamowego do 
obowiązujących przepisów albo usu-
nięcia tablicy lub urządzenia. W części 
tej decyzja podlega natychmiastowe-
mu wykonaniu.

Powyższe informacje są istotne 
dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą i reklamujących swoje 
usługi za pomocą tradycyjnych „bill-
boardów”, pojawić się bowiem mogą 
w tym przypadku dodatkowe obciąże-
nia fi nansowe.

Justyna Kuś-Jakubowska
Honestus spółka partnerska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 25 maja 2015 r.

Wywiad ze starostą Wywiad ze starostą 
Kazimierzem Kazimierzem 
RakowskimRakowskim

Gazeta, której udziela Pan wy-
wiadu ma tytuł „Patria” - ojczy-
zna. Panie Starosto, z czym ko-
jarzy się Panu to słowo? Jak Pan 
defi niuje ojczyznę?

– Trudno jednoznacznie zdefi nio-
wać ojczyznę. To słowo kojarzy mi 
się z wieloma rzeczami, lecz w każ-
dym przypadku są to jak najbardziej 
pozytywne skojarzenia. Ojczyzna to 
zarazem terytorium i ludzie, którzy 
na nim zamieszkują. Ojczyzna to też 
wszystko, co czyni nas narodem – 
wspólne korzenie, historia, tradycja, 
kultura, język, obyczaje i religia. To 
nasze barwy i symbole narodowe. 
Wszystko, co na przestrzeni dziejów 
wielokrotnie traciliśmy, by po latach 
walki ponownie to odzyskać. Ojczy-
zna przywodzi mi również na myśl 
cierpienie, tragiczne losy nasze-
go narodu, ale mam świadomość, 
że to wszystko nie poszło na marne, 
że za każdym razem spod okupacji 
sąsiadów wychodziliśmy zwycię-
sko. 

Nie możemy jednak zapominać, 
że ojczyzna to również nasze mia-
sto, gmina i powiat. Za los tych 
małych ojczyzn jesteśmy odpowie-
dzialni i coraz bardziej zdajemy so-
bie z tego sprawę, o czym świadczy 
chociażby fakt, że Polacy, nie tylko 
mieszkańcy powiatu wołomińskie-
go, chętnie biorą udział w wyborach 
samorządowych, aby mieć realny 
wpływ na to, kto będzie reprezen-
tował ich sprawy. Powstaje także 
coraz więcej inicjatyw społecznych, 
których celem jest rozwój gminy 
czy powiatu i poprawa warunków 
życia mieszkańców.

Wspomina Pan o samorządzie 
w dobrym momencie, w tym roku 
bowiem przypada 25. rocznica ist-
nienia samorządu terytorialnego. 
Dlaczego Pana zdaniem ta roczni-
ca jest tak bardzo ważna? 

– Oczywiście uważam, że obchody 
rocznicy powstania samorządu tery-
torialnego mają ogromne znaczenie. 
To czas podsumowań i refl eksji nad 
tym, co udało się zrobić, a jakie 
dokonania są jeszcze przed nami. 
Jako samorządowiec z wieloletnim 
doświadczeniem mogę powiedzieć, 
że w ciągu ostatnich dwudziestu 
pięciu lat byliśmy świadkami wielu 
sukcesów, ale też niejednej poraż-

ki. Jednak niepowodzenia uczą nas 
pokory i dążenia do jak najszybszej 
naprawy błędów. Dlatego również 
jestem przekonany, że ćwierćwiecze 
istnienia lokalnej demokracji sprzy-
ja wszelkim rozliczeniom tych błę-
dów. Musimy przed samymi sobą 
przyznać się do tego, co zostało zro-
bione źle, zastanowić się, dlaczego 
tak się stało, i podjąć kroki w kierun-
ku zmian na lepsze. Jednak te zmia-
ny zachodziły przez całe minione 
25-lecie, proszę sobie przypomnieć, 
jak wyglądały miasta i gminy zanim 
zaczęły funkcjonować samorządy, 
jak bardzo zmieniła się otaczająca 
nas rzeczywistość. Te drogi, chodni-
ki, szkoły, boiska, ośrodki zdrowia, 
place zabaw, sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne, to efekt ciężkiej 
pracy samorządowców. 

Jak Pan ocenia dokonania samo-
rządu z ostatnich 25 lat?

– Na pewno wiele jeszcze zo-
stało do zrobienia. Niewątpliwie 
jest lepiej niż za czasów PRL, któ-
re nie tylko nie przyczyniły się do 
poprawy sytuacji polskich miast 
i wsi, ale wręcz cofnęły nas w roz-
woju w stosunku do zachodnich 
państw europejskich, jednak wiem, 
że to, co jest obecnie, nie wystarczy. 
Jestem, rzecz jasna, dumny z tego, 
że polscy, w tym samorządowcy 
z naszego powiatu sprawili, że każ-
da miejscowość zaczęła się liczyć, 
że nie tylko duże miasta, lecz tak-
że niewielkie miejscowości i wsie 
mają szansę na rozwój, mogą pozy-
skiwać środki między innymi na bu-
dowę dróg i inne prace remontowe, 
które zmieniają ich wizerunek i czy-
nią je przyjaznymi mieszkańcom. 
Co nie zmienia faktu, że mieszkań-
com miast i gmin powiatu wołomiń-
skiego potrzeba jeszcze większych 
zmian. Musimy zapewnić im moż-
liwość podejmowania pracy na te-
renie miasta i powiatu, rozszerzyć 
ofertę kulturalną i rozrywkową, aby 
mieli poczucie, że niczego im u nas 
nie brakuje. Dlatego właśnie musi-
my tworzyć odpowiednie warunki 
dla przedsiębiorców, a przy tym na-
wiązywać jak najlepszą współpra-
cę ze wszystkimi, którzy mogą nas 
wspierać w dalszym rozwoju. 

Dziękuję za rozmowę.

Ojciec Putina służył w oddziałach Hitlera Ojciec Putina służył w oddziałach Hitlera 
i pacyfi kował Powstanie Warszawskiei pacyfi kował Powstanie Warszawskie
Archiwa służb specjalnych jakie wyciekły dzięki WikiLeaks ujawniają, że ojciec 
Putina był żołnierzem Adolfa Hitlera i pacyfi kował wybuch Powstania Warszaw-
skiego.Teraz wiemy dlaczego Władimir Putin nas nienawidzi.

Władimir Putin zawsze – ofi cjal-
nie oczywiście – mówi, że jego ojciec 
w czasie II wojny światowej służył 
w niewielkim oddziale dywersyjnym 
NKWD na tyłach Niemców. Oddział 
działał na obecnych terenach Estonii. 
Zadaniem 28-osobowej grupy był sa-
botaż na tyłach Niemców: wysadzanie 
mostów, torów kolejowych, itp.

Pewnego razu estońscy chłopi po na-
karmieniu sowieckich partyzantów, 
donieśli Niemcom że oddział NKWD 
przebywa w ich wiosce. Ci urządzili 
zasadzkę. Oddział ojca Putina został 
rozbity a Wehrmacht ruszył w pościg 
za niedobitkami. Jeden z historyków 
mówi, że ojciec Putina przeżył, gdyż 
schował się w bagnie.

Według ujawnionych przez WikiLeaks 
dokumentów z rozmów amerykańskich 
i estońskich dyplomatów, to właśnie 
w związku z tą traumą swojego ojca 
Władimir Putin nienawidzi dziś Estonii 
i prowadzi szczególnie agresywną poli-
tykę wobec krajów bałtyckich.

Ale najważniejsze są losy ojca Putina 
później. O tym czasie Władimir Putin 
mówi … dziwnie, mętnie, jakby nie 
chciał. Dlaczego? W archiwach wywia-
dów kryje się dość ponura wersja „szla-
ku bojowego” Władimira Spirydonowi-
cza Putina – ojca obecnego prezydenta 
Rosji. Okazuje się, że ojciec Putina to 
zdrajca, który w okolicznościach do dziś 
niewyjaśnionych wstąpił do „własow-
ców” – rosyjski oddział walczący po 
stronie Adolfa Hitlera. Sam obecny pre-
zydent Rosji przyznaje zresztą, że ojciec 

– choć obywatel ZSRR – był etnicznym 
Niemcem. Potwierdzają to informacje 
z archiwum rosyjskiego Ministerstwa 
Obrony, które ujawnił kiedyś sam Putin.

To zapewne niemieckie pochodzenie 
ojca zaważyło na tym, że – jak opowia-
da prezydent Rosji – nawet w czasie 
najsroższej blokady Leningradu przez 
Niemców, jego matka mówiła: „Jak 
można nienawidzić żołnierzy niemiec-
kich? To są zwykli ludzie, którzy giną 
na wojnie”. „To było niesamowite” – 
przyznaje Putin.

Jednak samo niemieckie pochodzenie 
niczego nie dowodzi. Dodowem może 
być natomiast zdjęcie z sierpnia 1944 
roku, które ujawnił przed śmiercią Jó-
zef Szaniewski – historyk, sowietolog, 
rzecznik płk Ryszarda Kuklińskiego, 
oraz ostatni więzień polityczny PRL. 
Według jednej wersji Szaniewski miał 
otrzymać tę fotografi ę od Wiktora Su-
worowa. Według innej wersji – fotogra-
fi ę dostał od płk Kuklińskiego. Zdjęcie 

przedstawia grupę ofi cerów pochylo-
nych nad mapami w czasie tłumienia Po-
wstania Warszawskiego, Trzej z nich 
są ubrani w mundury kozackie, dwóch 
w niemieckie, a jeden z mundur ROA – 
Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej, czyli 
„własowcy”. Według Szaniewskiego – 
pierwszy z lewej na zdjęciu – to właśnie 
ojciec obecnego prezydenta Rosji. Obok 
niego stoją prohitlerowscy kozacy – ma-
jor Frołow i porucznik Michalczewski. 
Szaniewski przez lata oskarżał Władi-
mira Putina o tuszowanie tej rodzinnej 
tajemnicy z czasów II wojny światowej.

Szaniewski zginął tragicznie 3 lata 
temu, podczas schodzenia ze Świnicy 
w Tatrach. A my mamy nadal niewyja-
śnioną rolę ojca obecnego prezydenta 
Rosji w tłumieniu Powstania Warszaw-
skiego. Patrząc na to, jak zachowuje się 
Putin w stosunku do Polaków, możemy 
teraz wiele zrozumieć. Po prostu niena-
widzi on nas tak samo, jak jego ojciec!
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Po lewej – ojciec Putina podczas pacyfi kacji Powstania Warszawskiego.
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