NASZE SPRAWY
Zarząd uchwalił, że:
- w roku 2009 nasza składka członkowska pozostaje bez zmian
i wynosi 36 zł,
- niezmieniona pozostaje roczna opłata za krajową prenumeratę
naszego kwartalnika KRESOWE STANICE która wynosi 40 zł,
- prenumerata zagraniczna kwartalnika KRESOWE STANICE
zostaje podwyższona (z uwagi na wzrost opłat pocztowych) z 28
do 30 USD.
***
Zarząd ustalił, w porozumieniu z Dyrekcją SGGW, termin 12-13
września 2009 roku jako datę naszego VII Światowego Zjazdu Rodzin
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.
Szczegółowy program i koszty uczestnictwa zostaną podane w następnym
numerze kwartalnika.
***
Nasz coroczny opłatek osadniczy odbędzie się w sobotę 17 stycznia 2009
roku (godz. 11.00) w lokalu Stowarzyszenia w Warszawie przy ulicy
Poznańskiej 13 m 7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od członków
wymagane będzie potwierdzenia uczestnictwa oraz symboliczna opłata w
wysokości 10 zł (ta kwota raczej tylko jako dyscyplinująca).
***
W dniach 28.10-6.11 br., delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie:
Jadwiga Kot, Bożenna Kacpura i Mieczysław Wójcik uczestniczyła we
wspaniałej imprezie zorganizowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Wyjazd do 3 republik nadbałtyckich
zorganizowany został z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Państwo Polskie. Prowadził szlakami walk oddziałów generałów
L. Żeligowskiego, E. Rydza Śmigłego i S. Bułak-Bałachowicza. A więc
szlakiem jakie przebyły Legiony Polskie (szczególnie 3 pułk legionów),
które pośrednio przyczyniły się do powstania tych trzech republik: Litwy,
Łotwy i Estonii. Pamięć o tych wydarzeniach nie wszędzie jest jednakowa.
Szczegółowe sprawozdanie zamieścimy w następnym numerze.
***
W listopadzie nasz Sztandar (poczet sztandarowy) uczestniczyły
w patriotycznych imprezach związanych z 90. rocznicą odzyskania
niepodległości. 11 listopada na Żoliborzu odbyła się okolicznościowa msza
w kościele św. Stanisława Kostki, podczas której podpisano akt erekcyjny
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powołania komitetu budowy pomnika Wilsona – Prezydenta Stanów
Zjednoczonych, który w latach 20. ubiegłego wieku znacząco przyczynił
się do powstania Państwa Polskiego. Następnie Burmistrz Żoliborza
p. J. Werakomski składał wieńce przy pomnikach (kamieniach)
upamiętniających te wydarzenia. Na ostatniej stronie okładki zdjęcie
składania wieńca przy naszym pomniku Osadników Wojskowych Kresów
Wschodnich.
W niedzielę 16 listopada uczestniczyliśmy w samym centrum Kampinosu,
we wsi Wiersze w uroczystości odsłonięcia tablic ku czci kapelana
płk. Aleksandrowicza zamordowanego w Katyniu, a także tablicy
ks. Maksymiliana Kolbe.
18 listopada nasz poczet sztandarowy asystował w uroczystym pogrzebie
członka naszego Stowarzyszenia por. Zenona Matraszka członka AK
pseudonim „Werbel”. Pogrzeb miał uroczystą oprawę z udziałem kompanii
honorowej Wojska Polskiego, która na koniec oddała salwę honorową.
***
MIENIE ZABUŻAŃSKIE
31 grudnia 2008 r. mija termin składania wniosków osób ubiegających się
o prawo do rekompensaty (wartość 20 %) za mienie pozostawione poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polski (Dziennik Ustaw nr 169
z dnia 06.09.2005 r. oraz nr 197 z dnia 06.11.2008 r.).
Kto do tej pory nie złożył wniosku, z braku kompletu wymaganych
dokumentów, winien się zarejestrować u właściwego Wojewody, w
terminie do końca bieżącego roku z dopiskiem, że pozostałe wymagane
załączniki (jak np. protokół przesłuchania świadka, wycena szacunkowa
pozostawionego mienia i inne wymagane dokumenty wymienione
w ustawach jak wyżej w Dzienniku Ustaw) będą dostarczone w terminie
późniejszym.
***
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu Stowarzyszenia. Oto najbliższe
terminy zebrań: 29 grudnia 2008 r., 26 stycznia i 23 lutego 2009 r. Zebrania
zawsze odbywają o godzinie 16.00 w lokalu stowarzyszenia przy ul.
Poznańskiej 13 m 7.
Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji KRESOWYCH STANIC
w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00.
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