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Gośćmi Ewy Stankiewicz w jej programie w Telewizji Republika ,,Otwartym tekstem’’ byli: były starostwa powiatu 
wołomińskiego Konrad Rytel oraz prezes stowarzyszenia Przymierze Samorządowe, redaktor naczelny gazety ,,Pa-
tria’’ Kazimierz Andrzej Zych – Są tacy historycy, którzy porównują Bitwę Warszawską z Odsieczą Wiedeńską, tam 
zatrzymano Islam idący na Europę, tu zatrzymano bolszewizm i to jest fakt – mówił Zych.

– Tak bardzo potrzebne 
Centrum Edukacji Pamię-
ci, Muzeum Wojny XX 
wieku w Ossowie, czy 
rzeczywiście powstanie? 
Tak bardzo potrzebne, bo 
musimy rozpychać się w 
wyobraźni młodych Pola-
ków, pokazując, że Polska 
jest w stanie stawić czoło 
rosyjskiemu, sowieckiemu 
totalitaryzmowi – zaczęła 
Ewa Stankiewicz. 

– Pan się przekradał za 
PRL-u na tereny poligonu 
wojskowego, na którym 
były groby żołnierzy, któ-
rym zawdzięczamy wol-
ność w 1920 roku, po to 
żeby naprawiać te groby, 
które były zamknięte na 
terenie komunistycznego 
poligonu wojskowego - 
mówiła prowadząca. 

– Tak rzeczywiście. Nie 
tylko ja, także moi kole-
dzy. Byliśmy wtedy 15-16 
latkami. Tam nie było doj-
ścia, most na rzece został 
zerwany i właściwie jedy-
na możliwość była taka, że 
ktoś mógł się tam przekra-
dać - mówił  Konrad Rytel. 

– Dlaczego ten 15 sierp-
nia i Ossów są tak ważne 
dla dzisiejszego 14-15 lat-
ka, rówieśnika pana, kiedy 
pan się przekradał, żeby 
dbać o te groby? - zapytała 
redaktor Stankiewicz. 

– Polska dopiero odzy-
skała wtedy niepodległość 
i jest to jedyne miejsce, 
jedyny moment w historii 

Polski, kiedy nawałnica 
bolszewicka przychodzi i 
mówi dawajcie Warszawę. 
Od Ossowa do rzeki Wisły 
jest w prostej linii 15 ki-
lometrów. Normalny żoł-
nierz przechodzi to w dwie 
godziny. Jeżeli w Ossowie 
by przegrano, bo proszę 
zobaczyć, że w Osso-
wie bronili tego przede 
wszystkim 15-16 letnie 
dzieciaki, jeżeli ruscy by 
przeszli Ossów to za dwie 
godziny byliby na Wiśle a 
Radzymin mógłby się da-
lej bronić, ale nie byłoby 
potrzeby, bo ruscy byliby 
już na Pradze - kontynu-
ował były starosta powiatu 
wołomińskiego.  

– Wtedy kiedy trwały 
boje, Radzymin przecho-
dził z rąk do rąk, były tam 
różne sytuacje, nawet jed-
na sytuacja niechlubna dla 
polskiej armii, której póź-
niej pułk rozwiązał mar-

szałek Piłsudski. Sowieci 
mając wizje, że obiecano 
im wielkie apanaże, wiel-
kie zdobycze, wielkie bo-
gactwo w Warszawie, parli 
niesamowicie na stolicę, 
ale po drodze był jeszcze 
Wołomin, były jeszcze 
inne miejscowości - po-
wiedział Andrzej Zych. 

– Chcieli iść krócej, przez 

Wołomin, ale Wołomin sto-
jący na drodze bezpośrednio 
do Warszawy obronił się, o 
czym często się zapomina. 
Za obronę Wołomina mar-
szałek Piłsudski przyznał sto 
kilkanaście krzyży walecz-
nych, kilkanaście krzyży Vir-
tuti Militari - mówił redaktor 
naczelny gazety ,,Patria’’ 

– Są tacy historycy, którzy 

porównują Bitwę Warszaw-
ską z Odsieczą Wiedeńską, 
tam zatrzymano Islam idący 
na Europę, tu zatrzymano 
bolszewizm i to jest fakt. 
Gdyby połączyli się bolsze-
wicy z rewolucją w Niem-
czech, z rewolucją francuską 
- przypomnijmy, że zabro-
niono nam na granicach do-
staw broni, amunicji, jedynie 
Węgrzy nam wtedy pomogli, 
byliśmy osamotnieni a jed-
nak stać nas był, aby tego du-
cha wykrzesać i obronić sto-
licę, uratować kraj, uratować 
Europę - dodał. 

Źródło: Telewizja Republika
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Blisko, coraz bliżej – Muzeum Bitwy  
Warszawskiej 1920 r. w Ossowie
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Kaczyński: Nie mogę w tej chwili mówić,  
dlaczego Macierewicz nie jest już szefem MON
– Antoni Macierewicz to człowiek, który od najmłodszych lat postawił na Polskę – podkreślił w sobotę Jarosław Ka-
czyński podczas obchodów 70. urodzin Antoniego Macierewicza. – Nie mogę w tej chwili mówić o tym, dlaczego nie 
jest już ministrem obrony narodowej – powiedział prezes PiS.

W sobotę po południu  
w Warszawie Antoni Macie-
rewicz świętował 70. urodzi-
ny. W uroczystości b. ministra 
sprawiedliwości wziął udział 
m.in. Jarosław Kaczyński.

Lider PiS podczas przemó-
wienia wskazał, że Maciere-
wicz to człowiek, który od 
najmłodszych lat postawił na 
Polskę. – Ta służba, wbrew 
temu, co się mówi, była służ-
bą racjonalną. To, co cha-
rakteryzowało ją przez pół 
wieku, to racjonalność – pod-
kreślił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wspominał rów-
nież o działalności Maciere-
wicza w Komitecie Obrony 
Robotników. - To był akt 
niezwykłej inwencji i nie-
zwykłej odwagi (...) to był 
przełom - mówił Kaczyński. 
Prezes PiS stwierdził, że  
w przeciwieństwie do czę-
ści członków KOR-u, którzy 
chcieli „bardziej łagodnego, 
efektywnego komunizmu”. 

- Antoni w dalszym ciągu 
stawiał na pełną niepodle-
głość - mówił Kaczyński, 
przypominając początki 
działalności Ruchu Katolic-
ko-Narodowego oraz Zjed-
noczenia Chrześcijańsko-

-Narodowego i sprawę 
dekomunizacji. - Drugą spra-
wą było rozbicie agentury, bo 
to też był jeszcze groźniej-
szy system związków spo-
łecznych, który oddziaływał  
i po dziś dzień oddziałuje na 
naszą rzeczywistość - ocenił 
prezes PiS.

Kaczyński przypomniał 
również podjętą przez Ma-
cierewicza sprawę lustracji 
i stwierdził, że gdyby wów-
czas nie rozpoczęto tego 
tematu, dziś „w ogóle nie 
istniałby w polskim życiu 
publicznym”. 

Odwołał się także do roz-
wiązania Wojskowych Służb 

Informacyjnych. - To, nieza-
leżnie od wszystkich trudno-
ści, zarzutów i kłopotów po 
prostu się udało i to napraw-
dę była rzecz o ogromnym 
znaczeniu. Nigdy byśmy nie 
byli tutaj, w tej sali, nigdy nie 
byłoby tego, co dzisiaj dzieje 
się w Polsce, gdyby ta opera-
cja wtedy się nie udała - po-
wiedział prezes PiS. 

Kaczyński wspomniał rów-
nież o działalności Macie-
rewicza po katastrofie smo-
leńskiej 10 kwietnia 2010 r. 
- Misja, która z jednej stro-
ny była wielkim, niezwykle 
trudnym, odważnym, zde-
terminowanym dążeniem do 

prawdy, a z drugiej strony 
była zupełnie fundamentalna 
- powiedział prezes PiS. We-
dług niego rządzący wów-
czas politycy PO chcieli, by 
sprawa smoleńska została 
zapomniana i minęła. - To nie 
minęło i sprawa stoi po dziś 
dzień i to właśnie dzięki An-
toniemu - dodał prezes PiS. 

Wspominając funkcje peł-
nione dotychczas przez Ma-
cierewicza, przewodniczący 
PiS przywołał czas kiero-
wania przez niego resortem 
obrony narodowej. – Trze-
ba być niezwykle twardym, 
asertywnym człowiekiem, 
żeby rozstawać się z tym ca-
łym układem generalsko-puł-
kownikowskim, który tam 
funkcjonuje – mówił prezes 
PiS. – Antoni potrafił to ro-
bić. Ktoś zapyta, dlaczego 
nie jest teraz ministrem. Nie 
mogę w tej chwili o tym mó-
wić – dodał Kaczyński.

Dzisiejszy jubilat uro-
dził się 3 sierpnia 1948 r.  
w Warszawie. Był działa-
czem opozycji w czasach 
PRL i współzałożycielem 
Komitetu Obrony Robotni-
ków i Komitetu Samoobrony 
Społecznej (KOR). Po upad-

ku komunizmu pełnił m.in. 
funkcję ministra spraw we-
wnętrznych, ministra i wice-
ministra obrony narodowej 
oraz szefa Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego. 

Od 16 listopada 2015 r. 
Macierewicz był ministrem 
obrony narodowej w rządzie 
Beaty Szydło. Został odwo-
łany przez nowego premiera 
Mateusza Morawieckiego 
9 stycznia 2018 r., a jego 
funkcję przejął dotychcza-
sowy szef MSWiA Mariusz 
Błaszczak.

źródło: PAP

Minister Macierewicz na wołomińskim targowisku.
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Do czego nam patriotyzm?
Łukasz Wojakowski (49l.) Wołominiak, pochodzi ze znanej, zasłużonej dla 
naszego regionu, wołomińskiej rodziny o wielopokoleniowych tradycjach mu-
zycznych. Magister sztuki, ukończył wydział dyrygentury Akademii Muzycznej 
im. Fr. Chopina w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Administra-
cyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor Piłki Nożnej. Kompozytor  
i aranżer. Menedżer, dyrygent i twórca wielu formacji artystycznych. Prywat-
nie mąż Agnieszki i ojciec dorosłej już dwójki dzieci (Magdaleny 23, i Tadeusza 
20). Nominowany na kandydata na burmistrza Wołomina z rekomendacji wielu 
środowisk samorządowych, społeczno-kulturalnych, młodzieżowo-sportowych  
oraz rodzimych przedsiębiorców w wyborach samorządowych 2018 roku.

Kontynuując naszą po-
przednią rozmowę, w któ-
rych mięliśmy okazję po-
znać Cię jako kandydata 
na Burmistrza Wołomina, 
chcielibyśmy zadać kilka 
pytań, które dotyczą spraw 
– jak się zdaje – fundamen-
talnych. Chodzi nam o wy-
śmiewane i wyświechtane 
zarazem słowo, które nieśli 
na ustach najwięksi mężo-
wie naszego Narodu, jak  
i zarazem największe kana-
lie i zdrajcy, wykorzystując 
do swoich niecnych występ-
ków. Chodzi nam o słowo 
„patriotyzm”. Czym według 
Ciebie jest patriotyzm?

Nie będzie łatwo, lekko  
i przyjemnie, bo to naprawdę 
są ważne rzeczy. To jest py-
tanie, na które tak naprawdę 
powinien odpowiedzieć so-
bie każdy obywatel naszej 
niezwykłej Ojczyzny. 

Miałem to szczęście, że 
wielokrotnie mieszkałem, 
pracowałem i uczyłem się  
w wielu krajach Europy  
i Azji. Można powiedzieć, że 
miałem okazję się tam nawet 
zadomowić. Bywało, że ży-
łem w naprawdę świetnych 
warunkach. Ale cóż to była 
za radość, kiedy mogłem to 
wszystko konsumować sam 
lub w bardzo małym gronie? 
Kiedy skończyły się istotne 
rozmowy, a zaczęły dysku-
sje o wszystkim i o niczym, 
a rzeczy wielkie i naprawdę 
ważne ugięły się pod napo-
rem „ciepłej wody w kranie”, 
zdałem sobie sprawę, czym 
dla mnie jest patriotyzm.

To bycie wśród ludzi, któ-
rym można powiedzieć rano 
„Dzień dobry” – po polsku. 
To działania, w nawet naj-
mniejszych wspólnotach, 
na rzecz innych wspólnot, 
idei, celów. To uczestni-
czenie zarówno w budowa-
niu jak i nawet sporach, na 
rzecz tworzenia lepszych, 
może ciekawszych, bardziej 
innowacyjnych, lokalnych  
i ogólnopolskich społeczno-
ści To dotykanie dziedzictwa 
i budowanie na nim planów. 
Wyciąganie wniosków. Ale 
to, co chyba najważniejsze, 
to bycie „razem” i „wśród”! 

Wśród tych wszystkich, któ-
rzy co roku zatrzymają sa-
mochody 1 sierpnia o godz. 
17.00. To ugięcie kolan, przez 
zatwardziałych grzeszników, 
przed wizerunkiem Czarnej 
Madonny w Częstochowie. 
To wzruszenie, poruszenie 
i niezwykłe uczucie, kiedy 
zabrzmi Dzwon Zygmunta, 
czy nawet odśpiewany fał-
szem Mazurek Dąbrowskie-
go. To tęsknota za Hejnałem 
Mariackim, wieczornymi 
Polaków rozmowami. Za 
wspólnie odśpiewaną Kolendą 
„Wśród nocnej ciszy” itd. To w 
końcu świadomość, że sąsiad, 
jak będziesz tego potrzebował, 
to ci pomoże i jeszcze zawoła 
szwagra, i kolegę. A ty zrobisz 
to samo. To wszystko razem 
jest wg. mnie patriotyzmem. 
To bycie częścią społeczności 
lokalnej jak i ogólnonarodo-
wej. I najważniejsze-czynne 
uczestniczenie.

Dobrze, w takim razie, czym 
wg. Ciebie powinien charak-
teryzować się patriota?

Myślę, że w tym co powie-
działem już jest odpowiedź, 
ale warto to rzeczywiście 
wypunktować. Uwaga, bę-
dzie orędzie:
•  nigdy nie być obojętnym na 

sprawy Ojczyzny i jej interes,
•  nigdy nie przekładać pry-

waty i własnego „koryta” 
nad dobro Polski,

•  do końca życia uczyć się, 
poznawać, odkrywać, do-
skonalić najbliższą swą 
przestrzeń, dla dobra najja-
śniejszej Rzeczypospolitej,

•  przekazywać dalej to, co  
w niej największe i naj-
wspanialsze.

Czyli przede wszystkim 
dbanie o dobro Ojczyzny. 

Dokładnie tak.

A czy warto być patriotą  
i dlaczego?

Oczywiście, że warto. Może 
z racji wykonywanego zawo-
du i wykształcenia w tym za-
kresie, miałem okazję praco-
wać z ludźmi z całego świata 
i okazywało się, że w oparciu 
o zasady i idee wyniesione  
z Polski, z domu, z klubu 

sportowego, orkiestry, mo-
głem zajmować pozycję  
i stanowisko, które było nie-
zwykle cenione, a na tej ba-
zie mogłem budować swój 
autorytet. Nawet przez uła-
mek sekundy nie miałem 
najmniejszych kompleksów 
i problemów z moją polsko-
ścią, czy wręcz demonstro-
waniem jej. Dowiedziałem 
się, że dziedzictwo wiedzy  
i historii, jest wprost nie-
zwykłym fundamentem. Za-
uważyłem także, że ogromne 
problemy z tym mieli ludzie, 
którzy odcinali się od swoje-
go pochodzenia, swoich tra-
dycji, rodzin regionów a na-
wet całej Polski. Okazywało 
się, że mają dużo komplek-
sów i zachowywali się mało 
elegancko, a nawet odbijało 
się to na nich samych.

Po tym co mówisz rozu-
miemy, że uważasz się za 
patriotę? 

Tak! 

Ok. A czy jesteś dumny  
z bycia Polakiem? 

Zawsze byłem dumny z by-
cia Polakiem. Dodam do tego 
jeszcze jedno: patriotyzm lo-
kalny – tutaj jestem wręcz 
skrajnym radykałem.

A jak święta narodowe są 
obchodzone w twoim domu?

Co do wspólnych świąt 
państwowych, to razem  
z rodzicami, żoną, dziećmi, 
uczestniczę w nich odkąd 
pamiętam. Podobno moi wo-
łomińscy przodkowie także 
byli dość aktywni.

Były różne formy w róż-
nych czasach. Może ktoś 
nas nieopacznie zauważył, 
podczas jakichś uroczystości 
tego półwiecza, my zawsze 
tam byliśmy, jako artyści, 
wierni, lub zwyczajnie, jako 
słuchacze.

Bierzesz czynny udział  
w wielu uroczystościach na-
rodowych i nie tylko. A ja-
kie jest Twoje zdanie na te-
mat obecnego stanu rzeczy, 
czy w dzisiejszych czasach 
jest dużo patriotów?

Pewnie. Praktycznie wszy-

scy jesteśmy patriotami. 
Pomimo tego, że mamy naj-
wyższe i najgłupsze podat-
ki chyba na całym świecie, 
że będziemy mięli głodowe 
emerytury, że daliśmy się 
oszukać przez kolejne par-
tyjniackie rządy kolesi i nie-
udolne, a czasem nawet cy-
niczne władze różnej maści, 
kształcimy dzieci, inwestu-
jemy więcej, niż powinniśmy  
i na przekór milionom innych 
problemów-trwamy tu i nie 
zamierzamy szukać czegoś 
innego. Nawet ci wszyscy, 
którzy wyjeżdżali z Polski, 
którzy się na nią obrazili, 
gdyż niejednokrotnie prze-
grywali walkę z systemem, 
z bezsilnością i brakiem per-
spektyw, głosują, uczestni-
czą, utożsamiają się z Polską 
i niejednokrotnie wspierają 
ją. Ktoś powie, że jesteśmy 
kretynami, ale to chyba wła-
śnie jest dowód na to, że pra-
wie wszyscy jesteśmy patrio-
tami. 

Nie mówię tu o zdrajcach 
Polski, bo tacy są i działają - 
na pohybel.

A jak w dzisiejszej rzeczy-
wistości postrzegany jest 
patriota, patriotyzm? 

Tu wkraczamy na grząski 
teren rozmów światopoglą-
dowych. Może nie wzmocnię 
swojej pozycji tą wypowie-
dzią, ale chętnie się określę, 
gdyż brzydzę się nawet lo-
kalną „poprawnością poli-
tyczną”, a co dopiero tą do-
tyczącą polityki centralnej i 
europejskiej. 

Codziennie dowiadujemy 
się z mediów, że jesteśmy 
idiotami, homofobami, anty-
semitami, i innym anty, gdy 
tylko pokażemy, że ważne 
są dla nas sprawy polskie, a 
przecież jedno nie oznacza 
drugiego.

Poprawność i inne bzdur-
ne idee nakazują, kiedy np. 
mamy 130 cm wzrostu zo-
stać koszykarzem, a mając 
2 metry zostać czołgistą. 
Musimy tylko „uwierzyć  
w siebie”. Idee Schumana 
dla Wspólnej Europy, oparte 
o wartości chrześcijańskie  
a dalej osiągnięcia cywiliza-
cji łacińskiej, zostały zmie-
szane z błotem. O wszystkim 
próbuje decydować między-
narodówka „lewacka”. Dla 
nich patriotyzm to kretynizm 
i największe zło.

Tak na marginesie, proszę 
nie łączyć lewactwa z lewi-
cowością, która w polskiej 
historii i tradycji ma ogrom-
ne zasługi i była wielokrot-
nie motorem napędowym 
powstań,  tworzenia eduka-
cji, kultury i wielu innych. 
W każdym z nas drzemią 
ogromne pokłady lewicowo-
ści. Jesteśmy przecież isto-
tami rozumnymi i stadnymi, 
budującymi wspólnotowość 
– czyli czystą lewicowość.

Odpowiadając więc: dla 
tamtego świata, nasz patrio-
tyzm jest problemem. Ale 
ja jestem z dumny z tego, 
że mogę stanowić taki pro-
blem!!!

Bycie częścią tej niezwy-
kłej historii, kultury, religii, 
nauki, a zarazem tego naj-
wspanialszego narodu, jest 
największym zaszczytem, ja-
kim mnie Stwórca obdarzył. 
Chyba jestem mu za to coś 
winien.

Oczywiście, nie trzeba da-
leko szukać, aby dostrzec, 
że nasze dążenia i walka  
o silną Polskę, napotykają 
na opór w Europie. Stąd 
nasze kolejne pytanie: jak 
powinniśmy wpajać war-
tości patriotyczne młodym 
Polakom i w jakim wieku 
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Wołomin dopłaci do biletów
Dzięki maksymalnej dopłacie gminy Wołomin od 1 września 2018 r. cena biletów długookresowych ważnych  
w 1 i 2 strefie będzie niższa.
Z oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) mogą skorzystać osoby (oraz ich dzieci), które w zeznaniu podatkowym za 2017 rok 

wskazały zamieszkanie na terenie gminy Wołomin i odprowadziły podatek do US w Wołominie. Zakup biletów będzie możliwy 
od 14 sierpnia w każdym stacjonarnym punkcie obsługi pasażera ZTM – wyłącznie na nowe spersonalizowane Warszawskie 
Karty Miejskie. Karty wyrabiane są bezpłatnie w Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu Miejskiego w Wołominie  
w godzinach pracy urzędu.

REKLAMA

powinniśmy rozpoczynać 
edukację patriotyczną?

Pierwsze, co mi przychodzi 
do głowy, a nie jest pewnie 
popularne, to- gdyby ode 
mnie to zależało- wpro-
wadziłbym wybory obo-
wiązkowe dla wszystkich 
pełnoletnich obywateli RP. 
Nasi obywatele muszą się 
zaangażować bezpośrednio  
w kształtowanie Polski. 
Obowiązkowość uczestnic-
twa w wyborach, za jakiś 
czas spowodowałaby, że 
obywatele zaczną się nad 
tym zastanawiać. A wtedy 
już będzie dobrze. 

Jeżeli nie głosujesz, nie 
masz prawa wypowiadać 
się na tematy, które są z tym 
związane, a tak naprawdę 
każda sfera naszego życia,  
w większej lub mniejszej 
części, zależy od decyzji, ja-
kie podejmują osoby wybie-
rane w wyborach. 

Drugie: Kupować, wspierać 
i doskonalić to co polskie. 
Niech dzieci to widzą.

Kolejna rzecz to prześmie-
wanie postaw patriotycz-
nych. Wcześniej mówiłem  
o tym. Niektóre kręgi mają-
ce w rękach media – gigan-
tyczna broń – tzw. czwarta 
władza – używa najprymi-
tywniejszych, a zarazem naj-
potężniejszych narzędzi dla 
deprecjonowania postaw pa-
triotycznych i narodowych. 
Dlatego należy postawić 
na edukację i wychowanie. 
Nie możemy zmarnować ani 
jednego talentu. Od dziecka 
chwalić, pokazywać, uczyć 
niezwykłości Polski. Mu-
simy się konsolidować we 
wszelkich działaniach i pra-
cy, a jednocześnie zacząć od-
siewać plewy. 

Mamy zaniedbania, my, 
jako wychowawcy. Podam 
przykład.

– Pracowałem przez kilka 
lat z młodzieżą akademicką, 
w dość wyselekcjonowanej 
kulturowo grupie orkiestry, 
w pewnym mieście. Fanta-
styczna ekipa. Zrobiłem kie-

dyś maleńki eksperyment. 
Dodam, że chodziło mi o ele-
ment zaskoczenia.

W kolejną rocznicę upadku 
Powstania Warszawskiego, 
wytworzyłem odpowiednią 
atmosferę- to ważne (!) i za-
dałem proste pytanie podczas 
próby – „dziś mamy pięk-
ny i słoneczny dzień, jeste-
ście rozbawieni, szczęśliwi 
i mamy taki fajny wieczór...
Powiedzcie mi kto, z was 
poszedł by do powstania, jak 
wasi rówieśnicy 70 lat temu? 
– z 50-cio osobowej grupy 
natychmiast rękę podniosła 
tylko jedna osoba, zresztą 
akurat chłopak spod Łodzi, 
a wcale nie z Warszawy (Da-
mian-pozdrawiam) reszta, 
zaskoczona zaczęła kalkulo-
wać. Za moment przybywa-
ło rąk, ale nie była to więk-
szość. To uświadomiło mi 
problem i wskazało, że po-
pełniono jakieś zaniedbania 
w przekazie historycznym  
i w kształtowaniu natural-
nych patriotycznych postaw. 

Trzeba to naprawiać.
I wreszcie – nie każmy mło-

dym ludziom być patriotami, 
nasze postawy już uruchomi-
ły lawinę. Oni już nimi są. 
Pokażmy im tylko, że jest 
to coś najpiękniejszego co 
może ich spotkać.

Ucz się, ucz, nauka to po-
tęgi klucz...?

Otóż to…

W tym roku obchodzimy 
100 rocznicę odzyskania 
niepodległości. Jak sobie 
wyobrażasz te uroczysto-
ści, biorąc pod uwagę to, 
co działo się dotychczas 
(zamieszki) i to, że bierzesz 
czynny udział w obchodach 
uroczystości w Wołominie – 
Orkiestra

O absurdalnych prowoka-
cjach, nie będę się wypowia-
dał, bo to zbyt ważne święto.

Pomniki, uroczystości, ob-
chody, orkiestra, chór itd. 
są po to, abyśmy poczuli 
tą szczególną Polską moc  

i jedność. Dają nam one 
szansę nad pochyleniem się 
nad wielkimi postaciami i ich 
wielkimi czynami. To taki 
hamulec zatrzymujący nas 
pod obeliskami, który uzmy-
sławia nam naszą wspólnoto-
wość i  podmiotowość. Ale 
musi z tego płynąć przesła-
nie mówiące nam, co czynić 
w przyszłości, świadomość 
wydarzeń historycznych  
i to na jakich wartościach się 
opierać.

Tyle w ramach odpowie-
dzi. A tak przy okazji – nikt 
na razie nie wskazał mi nic 
lepszego niż niesione na 
sztandarach „Bóg, Honor,  
Ojczyzna”.

Dziękujemy za spotkanie  
i zapraszamy na kolejne.

Rafał Hołubicki  
i Maciej Pełszyk.
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Inicjatywa społeczna Dla Zielonki

Patriotyzm w rozwoju lokalnym

Trochę przekornie – choć 
być może nie wszystkim to się 
spodoba – przedstawię swoje 
refleksje na temat patriotyzmu 
lokalnego z punktu widzenia 
ekonomicznego. Pojęcie pa-
triotyzmu lokalnego wiąże 
się z pojęciem „mała ojczy-
zna”. Właściwie jest to świat, 
w którym człowiek żyje na 
co dzień, to najbliższy krajo-
braz, wszystko to, co jest wo-
kół obecne: przyroda, ludzie  
i stworzona przez nich kultura 
– cała, najbliższa człowiekowi 
cywilizacja. A patriotyzm lo-
kalny to nic innego jak miłość 
do „małej ojczyzny”, tzn. mi-
łość do dóbr materialnych i du-
chowych wspólnoty lokalnej. 
„Mała ojczyzna” to z jednej 
strony jej przeszłość i tradycja, 
szacunek do historii, dziedzic-
twa kulturowego, duma z bycia 
członkiem społeczności, która 
w przeszłości dokonała rzeczy 
wielkich – wszystko to, co zło-
żyło się na jej obecny kształt.  
Z drugiej strony stanowi ona 
teraźniejszość – nakierowa-
ną na rozwój, czyli dbałość 
o zachowanie tych wartości, 
przekazanie ich przyszłym 
pokoleniom. 

Co oznacza dziś patriotyzm 
lokalny? Według mnie – jest 
to aktywny udział w życiu 
obywatelskim, oparty na ta-
kich zasadniczych wartościach 
jak: wolność, państwo prawa, 
samorządność, wspólne do-
bro i dialog. A źródłem tych 
działań jest właśnie „mała 
ojczyzna”. Przynależność do 
wspólnoty lokalnej wynika  
z tożsamości natury ludzkiej  
i zobowiązuje osobę do ak-
tywnego uczestnictwa w ży-
ciu tej społeczności. Stanowi 
to konkretny wyraz miłości 
ojczyzny, a więc patriotyzmu, 
rozumianego jako podjęcie 
działań na rzecz rozwoju ma-
łej ojczyzny. Rozwój lokalny 
jest bezpośrednio związany  
z celami, jakie sobie społecz-
ność lokalna stawia do osią-
gnięcia. Określenie celów 
rozpocząć powinna analiza 
potrzeb społecznych. Osią-
gnięcie celów rozwoju, a więc 
zaspokojenie potrzeb, jest czę-
sto traktowane jednoznacznie. 
Potrzeby są elementem badań 
wielu dyscyplin naukowych, 

ale określenie sposobu ich 
zaspokojenia jest podstawo-
wym zadaniem ekonomii. Jak 
myślenie kategoriami ekono-
micznymi połączyć z potrzebą 
działania zgodnie z duchem 
patriotyzmu na poziomie lo-
kalnym? Można przedstawić 
wiele wspólnych obszarów 
tych – wydawałoby się od-
ległych od siebie – dwóch 
płaszczyzn. Wskażę na dwa, 
moim zdaniem, zasadnicze. 
Pierwszy związany jest ze 
sposobem osiągania celów 
rozwoju lokalnego. Drugi –  
z wykorzystaniem patriotyzmu 
jako czynnika stymulującego 
rozwój, który zgodnie z obo-
wiązująca doktryną, ma być 
zgodny z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. To pojęcie, 
ukształtowane na początku lat 
80 ubiegłego wieku oznacza, 
że rozwój gospodarczy i spo-
łeczny, czyli działania zmierza-
jące do zapewnienia wszelkich 
potrzeb mieszkańców, powi-
nien następować w sposób 
zachowujący dla przyszłych 
pokoleń istniejące obecnie za-
soby przyrody. Rozwój zrów-
noważony był odpowiedzią 
społeczeństwa na tragiczne 
dla przyrody skutki płynące 
z rabunkowej gospodarki jej 
zasobami, niosące za sobą 
śmiertelne zagrożenia dla śro-
dowiska i zdrowia ludzi. Czy 
jednak tylko dbałość o wartości 
przyrodnicze jest wystarcza-
jąca dla właściwego rozwoju 
społeczności lokalnej? Prze-
cież „mała ojczyzna” to nie 
tylko ludzie i ich potrzeby, to 
nie tylko otaczająca nas przy-
roda. To także zabytki kultury 
materialnej: kościoły, zamki, 
pałace, stare wiejskie chałupy, 
stare sprzęty i narzędzia. To 
także miejsca bitew, pochówku 
bohaterów. „Mała ojczyzna” to 

również stare pieśni, legendy. 
Wydaje się konieczne dodania 
do pojęcie rozwoju zrównowa-
żonego elementu związanego  
z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego, inaczej w rozwo-
ju lokalnym należy.  uwzględ-
niać zachowanie dla przy-
szłych pokoleń dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. 
To jest przejaw rzeczywistego 
patriotyzmu lokalnego. Jednak 
za takim przekonaniem po-
winny iść konkretne zadania 
w strategiach i planach roz-
woju różnych obszarów funk-
cjonowania społeczeństwa 
lokalnego: oświacie, kulturze, 
planowaniu przestrzennym 
itd. Konkretne decyzje to tak-
że realne środki finansowe, 
przeznaczone w budżetach 
samorządów na ochronę za-
bytków, podtrzymanie tradycji 
lokalnych, wydawanie publi-
kacji. Nie tylko patriotyzmu 
najłatwiej uczyć na rzeczach 
materialnych, które można 
zobaczyć lub dotknąć. Prze-
chodząc do drugiej wspólnej 
płaszczyzny rozważań o eko-
nomii i patriotyzmie lokalnym 
chciałbym wykazać, że zapre-
zentowane powyżej podejście 
to także szansa na rozwój lo-
kalny, zwiększanie potencjału 
gospodarczego także bogace-
nie się mieszkańców. Bitwa 
warszawska 1920 roku rozgry-
wała się na dużej przestrzeni 
kraju, ale najważniejsze wy-
darzenia odbyły się na terenie 
powiatu wołomińskiego. Walki  
o Radzymin i boj pod Ossowem 
stanowią kluczowe jej elemen-
ty. Ważne epizody odbywały 
się także w innych miejscowo-
ściach naszego powiatu. Wokół 
tych wydarzeń tworzy się nasz 
patriotyzm lokalny. Powiat 
wołomiński promuje się na-
zwą ziemia „Cudu nad Wisła”. 

Warto zatem postawić pytanie: 
czy patriotyzm można trakto-
wać jako produkt, który można 
sprzedać, który może przyno-
sić zysk w kategoriach czysto 
ekonomicznych? Czy może 
on wpływać na rozwój lokal-
ny? Odpowiedź jest prosta  
i brzmi „tak”. Patriotyzm moż-
na wykorzystać do rozwoju lo-
kalnego. Czy można traktować 
go zatem jak typowy produkt 
i stosować typowe dla sekto-
ra gospodarczego podejście, 
związane z tworzeniem pro-
duktów turystycznych. Wiele 
przykładów świadczy o tym, 
że tak się dzieje. Czym byłaby 
Częstochowa bez Klasztoru 
Jasnogórskiego, Malbork bez 
zamku itd. Czy my mieszkań-
cy, nasze władze samorządowe 
wykorzystują potencjał zwią-
zany z Bitwą Warszawską do 
rozwoju lokalnego? W moim 
przekonaniu -nie korzystamy  
z tej szansy. 

W najbliższym czasie roz-
poczyna się budowa muzeum  
w Ossowie. Można przewi-
dzieć, że po wybudowaniu ca-
łości będzie odwiedzana przez 
rzesze odwiedzających. Wyda-
ję mi się, że już dzisiaj należy 
myśleć w jaki sposób ten fakt 
wykorzystać do rozwoju tury-

Mówić o patriotyzmie lokalnym w dobie globalizacji, w czasie gdy rzesze obywateli prze-
mieszczają się swobodnie nie tylko po kraju, ale po całym świecie – nie jest zadaniem ła-
twym. Nie pokuszę się o definiowania „patriotyzmu”, ani pojęcia „lokalny”, wszak nauka 
przedstawia je w różny sposób, akcentując ich różne wymiary, w zależności od obszaru za-
interesowania badawczego.

styki w całym powiecie. Warto 
zadbać o to aby w programie 
edukacyjnym muzeum znala-
zło się odwiedzanie Radzymi-
na i innych miejsc na terenie 
powiatu związanych z Bitwą 
Warszawską. Należy zadbać 
o to aby odwiedzający Ossów 
mogli zdobyć informację  
o atrakcjach związanych z in-
nymi ciekawymi miejscami  
w powiecie. Żeby dowiedzieli 
się o św. Faustynie w Ostrów-
ku, pobycie ks. Popiełuszki 
w Ząbkach, poznali historie 
ks. Zycha. Dowiedzieli się  
o bitwie z Powstania Ko-
ściuszkowskiego i powstania 
Styczniowego, pobycie Huba-
la, działaniach AK na terenie 
powiatu. Mogli zapoznać się 
z ofertą zwiedzania Kolegia-
ty w Kobyłce, Muzeum Nał-
kowskiej w Wołominie, pałacu  
w Chrzesnem, skansenu w Ku-
ligowie, itd. Zapewne zaintere-
sowała by ich informacja o wa-
lorach przyrodniczych powiatu 
związanymi z obszarami Natu-
ra 2000 nad Bugiem i Liwcem. 

To jest duże wyzwanie dla 
naszej społeczności lokal-
nej. Największe zapewne dla 
władz samorządowych. Wy-
maga współpracy pomiędzy 
nimi, ale także zaproszenia do 
niej przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych i nasze-
go lokalnego biznesu. Warto 
aby ta współpraca odbywała 
się na zasadach partnerskich, 
polegających między innymi 
na tym, że już od początku 
planowania działań robi się to 
wspólnie. Uważam, że pomi-
mo tego, że do otwarcia mu-
zeum w Ossowie pozostało 
trochę czasu już teraz należy 
podjąć prace aby fakt jego 
powstania i funkcjonowania 
oddziaływał na rozwój całego 
powiatu wołomińskiego.

dr Grzegorz Grabowski
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Miron Cichecki patronem stadionu
Od 4 sierpnia 2018 r. wołomiński stadion na terenie OSiR Huragan nosi imię Mirona Pawła Cicheckiego, wybitnego 
działacza sportowego, budowniczego stadionu, oficera Armii Krajowej, kawalera Orderu Wirtuti Militari uhonorowa-
nego tytułami Zasłużony dla Wołomina i Honorowy Obywatel Wołomina.

Pomysłodawcą upamiętnie-
nia i fundatorem tablicy, która 
stanęła przy głównej płycie 
boiska jest Andrzej Saulewicz, 
były prezes KS „Huragan”, 
prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Wołomińskiej WO-
ŁOMINIAK. Towarzystwo, 
w którym oprócz Andrzeja 
Saulewicza aktywnie działają 
Agata Bochenek i Igor Sulich, 
już w ubiegłym roku występo-
wało do wołomińskich władz 
o godne uczczenie człowieka, 
który był wielkim pasjona-
tem sportu, całe dorosłe życie 
związany z Wołominem. 

 
Młodzież garnęła się 
do sportu

W 1934 r. w chwili przyjazdu 
do Wołomina Miron Cichecki 
miał dwadzieścia lat. Student 
Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, był już wtedy 
zapalonym sportowcem. – Stu-
diowałem i jednocześnie dzia-
łałem w „Huraganie”. Biega-
łem na sto metrów i skakałem 
w dal. Dobry w lekkoatletyce 
byłem już w gimnazjum Toma-
sza Zana w Pruszkowie. Odno-
siłem sukcesy, a moją najwięk-
szą konkurentką była siostra 
Alina, reprezentantka Polski  
w gimnastyce sportowej 
na olimpiadzie w Berlinie  
w 1936 r. W Berlinie byłem 
jako korespondent sportowy. 

Napisałem kilka sprawozdań 
z przygotowań, spodoba-
ło się. Olimpiadę oglądałem  
z zapartym tchem. Dookoła 
rodził się nazizm, a zmagania 
sportowców oglądał Hitler. Za 
każdym razem gdy przegrywał 
Niemiec, wódz demonstracyj-
nie opuszczał trybuny. Przed 
wojną wołomińska młodzież 
garnęła się do sportu, najle-
piej świadczą o tym dzieje 
„Huraganu”. Mieliśmy lekko-
atletów Zenona Puchalskiego  
i Mariana Sarnackiego, rów-
nie dobrych co niedoścignio-
ny Kusociński. Przypominam 
sobie czasy, kiedy „Huragan” 
miał boisko na końcu obecnej 
ul. Legionów, pod lasem. Pra-
wie trzy hektary podarowane  
w użytkowanie przez dzie-
dziczkę Wołomina panią Mos-
sakowską. Jak był mecz, to pół 
Wołomina wyruszało pod las,  
z wałówkami, z dziećmi, całe 
rodziny szły na stadion. Każda 
organizacja sportowa musiała 
się wówczas utrzymać z wła-
snych środków. Miasto par-
tycypowało tylko w budowie 
boisk. Wtedy wszystkie sporty 
były sportami świeżego powie-
trza. Istniało kilka sekcji, nale-
żeli do nich studenci, młodzież 
szkolna, mniej robotników i ko-
biet, które grały w piłkę ręczną 
i siatkówkę – opowiadał Miron 
Cichecki we wspomnieniach 
spisanych w 1997 r. 

168 wagonów żużlu
Po zakończeniu wojny, już  

w 1947 r. został powołany Spo-
łeczny Komitet Budowy Urzą-
dzeń Sportowych Kolejowego 
Klubu „Huragan”. Związki 
z koleją były już silne przed 
wojną, co potem zaowocowało 
założeniem Zrzeszenia Spor-
towego Kolejarz i konkretny-
mi korzyściami – dotacjami 
na działalność i bezpłatnymi 
biletami na dojazdy na mecze  
i zgrupowania, a gdy w 1948 r. 
rozpoczęto budowę stadionu, 
pierwsze pieniądze przekazał 
właśnie Kolejarz. Oddajmy 
jeszcze raz głos Mironowi  
Cicheckiemu: 

– Budowa na dobre rozpoczę-
ła się w 1948 r., z powodu bra-
ku pieniędzy większość prac 
wykonywana była społecznie. 
Byłem przewodniczącym ko-
mitetu budowy, a razem ze 
mną uczciwie i wydajnie pra-
cowali: nieżyjący już Stani-
sław Billewicz, Jerzy Cudny, 
Wacław Czerwiński, Jan Le-

śniewski, Wacław Żuławnik, 
Stefan Jakubowski, Eugeniusz 
Apanasewicz, Władysław Ja-
sielon, Konstantyn Zaremba  
i Jerzy Żółtowski. Ogromne za-
sługi przy powstawaniu „Hu-
raganu” mają panwie Pszonka 
i Łaguna, zawiadowcy stacji 
kolejowej w Wołominie oraz 
pracownicy odcinka drogo-
wego PKP w Wołominie. To 
właśnie od PKP otrzymaliśmy 
w prezencie pierwsze żelazne 
ogrodzenie. Niezwykle uciąż-
liwa byłą niwelacja terenu 
– nierównego, z dużą ilością 
pocegielnianego gruzu. Praco-
waliśmy w nocy na wypoży-
czonych spychaczach, udało 
się również pozyskać kolejkę 
kolebową, na której przewozi-
liśmy ziemię. Bezinteresownie 
pomagali miejscowi furmani  
i młodzież ze wszystkich szkół. 
A pierwszym projektantem 
stadionu był zawodnik sekcji 
piłki nożnej Lech Samojluk, 
wówczas student Politechniki. 
Na bazie projektu zaczęliśmy 
budować płytę boiska głów-
nego, które istnieje do dzisiaj. 
Wokół zrobiliśmy wykopy pod 
ziemię i wysypaliśmy tam 168 
wagonów żużlu z lokomoty-
wowni w Tłuszczu. Pierwsze 
mecze zaczęliśmy grać już  
w 1949 roku, nie było jesz-
cze hali sportowej, pawilonu, 
zawodnicy korzystali z pro-
wizorycznych, drewnianych 
budynków. Mimo to boisko 
od samego początku tętniło 
życiem…

Szkoła charakteru 
Andrzej Saulewicz, dzię-

ki któremu stadion nosi imię 
zmarłego w 2010 r. Mirona 
Cicheckiego, jest znanym wo-
łomińskim działaczem społecz-
nym. Z „Huraganem” związał 
się w 1997 r., wtedy też został 
prezesem Piłkarskiego Woło-
mińskiego Klubu Sportowego 

„Huragan” i pełnił tę funkcję 
do 2005 r. Saulewicz prezeso-
wał PWKS w najcięższych la-
tach istnienia klubu, wyprowa-
dził go na prostą i pozostawił  
w dobrej kondycji. To dzięki 
grupie miłośników piłki nożnej 
tj: Jerzy Kasprzak, Jerzy Bere-
za, Adam Borucki, K.A. Zych, 
Rodzinie Tokarskich, Lechowi 
Tomaszewskiemu, Krzysztofo-
wi Wytrykusowi i wielu innym 
udało się uratować z zapaści 
finansowej Klub Piłkarski HU-
RAGAN. Wtedy też poznał 
Mirona Cicheckiego i między 
dwoma pasjonatami sportu 
nawiązała się przyjaźń. – Od 
kilku lat myślałem o tym, jak 
odpowiednio uhonorować pana 
Mirona Cicheckiego, jednego 
z najznakomitszych miesz-
kańców Wołomina. To dobrze, 
że stadion, o który się starał  
i który budował, nosi Jego imię. 
Decyzja Rady Miejskiej, która 
podjęła uchwałę o nadaniu sta-
dionowi imienia, była najlepsza 
z możliwych. Mam ogromną 
satysfakcję, że znałem pana 
Mirona, mogłem z nim współ-
pracować i cieszyć się jego 
przyjaźnią. Pan Miron często 
powtarzał, że dla niego sport 
jest szkołą charakteru. Biorąc 
pod uwagę Jego pracowite ży-
cie i oddanie swojej pasji, szko-
łę charakteru pan Miron ukoń-
czył z najlepszym wynikiem.

redakcja
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Stary basen, mógł służyć z powodzeniem 
Wołominianom jeszcze kilkadziesiąt lat
Niedawno dowiedzieliśmy się z informacji podanej przez Urząd Miasta Wołomin, że podpisano umowę z wykonawcą na 
rozbiórkę tzw. „starego” basenu przy ulicy Mariańskiej w Wołominie.

Decyzja władz miasta i Rady Miejskiej 
dot. zamknięcia w 2010 roku funkcjo-
nującego basenu, położonego w samym 
centrum miasta przy osiedlu, liczącym 
kilkanaście tysięcy mieszkańców była, 
co najmniej niedorzeczna, można chyba 
otwarcie powiedzieć – bardzo nieod-
powiedzialna, nosząca znamiona nie-
gospodarności mienia społecznego na 
wielką skalę. Błąd z wyłączeniem z eks-
ploatacji sprawnej technicznie pływalni –  
w konsekwencji doprowadził do total-
nej jej dewastacji i rozkradzenia. Nie 
ma problemu, by wskazać winnych tego 
niedbalstwa – są to kolejne trzy kadencje 
samorządowe, które nie potrafiły znaleźć 
sposobu na zabezpieczenie tej inwesty-
cji. Rozbiórka na którą podpisano już 
umowę zaś te zaniedbania zwyczajnie 
zatrze w pamięci. 

Zamknięty wówczas basen i prawi-
dłowo zabezpieczony, dziś powinien 
być praktycznie po przeglądzie goto-
wy do uruchomienia, wydzierżawie-
nia, czy sprzedaży. Jak wiemy letnie 
remonty na nowym basenie praktycz-
nie wstrzymały korzystanie w upalne 
dni z tej wodnej rekreacji. Właśnie  
w tym czasie zastępczo mógłby służyć 
tzw. stary basen, poza tym Wołomin 
stać na to – (budżet roczny to blisko 
230 mln złotych), aby utrzymać dru-
gi, znacznie mniejszy basen w innym 
skrajnie odległym od drugiej pływalni 
miejscu miasta. Niestety teraz to ruina, 
okradziona z wszelkiej instalacji czy 
wyposażenia. Szkoda, tzw. stary ba-
sen czy w ogóle (dwudziestoparoletni) 
obiekt można nazwać starym) mógłby 
z powodzeniem jeszcze służyć w ce-
lach nauki pływania dla dzieci, rehabi-
litacji, dla szkół w celach sportowych, 
zajęć z młodzieżą, osobom starszym 
itd. O tym, że tak właśnie mogło być 
świadczy to że – tuż po jego zamknięciu 
przygotowywana była uchwała na sesję 
Rady Miejskiej jak pisze jedna z miej-
scowych gazet – dot. wydzierżawienia 
pływalni na 20 lat. Uchwałę, wycofano 
a basen gnił i rdzewiał przez kolejne 

lata. Jakiego właściciela stać jest na 
to, by po 20 latach użytkowania nigdy 
nie poddając remontowi swój budynek 
(basen), podejmował decyzję jego za-
mknięcia, co w konsekwencji doprowa-
dziło do całkowitej dewastacji. 

Należy zadać pytanie – dlaczego 
tak naprawdę władze miasta, pomimo 
wielkich protestów mieszkańców Wo-
łomina (program w TVP Interwencje 
red. Jolanty Erol) i części radnych, 
przeciwnych zamknięciu basenu, na 
złość mieszkańcom zadecydowały jed-
nak o jego zamknięciu ?

Tragedia basenu w 5 aktach 
– czyli jak z kremacji  

uczynić kaganek kultury

Deus ex machina – Nie ma „denata”, 
nie ma sprawy i nie ma winnego!!!

Proces jego usuwania kończy umowa 
dot. rozbiórki obiektu pływalni przy 
ul. Broniewskiego 7/9. Choć zawarta  
z rozgłosem w niczym nie usprawie-
dliwia tego, co wcześniej się wyda-
rzyło. Od jakiegoś już czasu nie od-
najdujemy „śladu” starego basenu na 
geomapie http://wolomin.e–mapa.net/, 
brak też „odcisków palców” w okreso-
wych sprawozdaniach z gospodarowa-
nia majątkiem Starostwa oraz Gminy 
Wołomin. Próba dotarcia tą drogą do 
wartości majątku i jego zmian kończy 
się niepowodzeniem. Całe szczęście, 
że dla dociekliwych nie jest jedyną. 
Papiery wydawały się wyczyszczone, 
a więc czas na buldożery, przejadą tam 
i z powrotem, a „denat” ulotni się ni-
czym kamfora. Dla gończego dwuno-
ga nawet woń nie pozostanie.  

Akt I  
– dług i kampanijna inwestycja  

wymaga odstawienia  
kogoś od „michy”

W świetle oficjalnych dokumen-
tów oraz publikacji wyglądało to 
tak – Uchwała nr XXXIII-142/2009 

Rady Miejskiej w Wołominie z dnia  
26 listopada 2009 roku, na etapie prze-
kształcania MOS w OSiR, mówiła je-
dynie o uchyleniu zapisu ujmującego 
pływalnię w statucie nowej jednostki. 
Z tą chwilą, pełną odpowiedzialność 
za obiekt przejął burmistrz Mikulski,  
a po nim jego następcy.

W uzasadnieniach wyłączenia pły-
walni z eksploatacji burmistrz wie-
lokrotnie powoływał się na jej zły 
stan techniczny. Wątpliwości z nim 
związane wyjaśnia ekspertyza Rze-
czoznawców Budowlanych RZE-
/X/051/07 sporządzona po wizji doko-
nanej w grudniu 2007 r., a działy się 
z nią „cuda niewidy”. Ujawnił je Pan 
Dariusz Szymanowski w NetKonkret 
8 marca 2010 r. nr 1(7). Zamieścił  
w nim różniące się zawartością te same 
strony, tej samej ekspertyzy. Analizu-
jąc obydwie oraz trzecią jej wersję na-
desłaną do redakcji, nie ma w nich nic 
o niezdolności do dalszej eksploatacji 
obiektu położonego przy ul. Broniew-
skiego 7/9.

Za wstrzymaniem użytkowania nie 
przemawiał, ani zły stan techniczny, 
ani zagrożenie sanitarne. Rzeczoznaw-
cy stwierdzają cyt. „{…} Instalacja 
technologiczna uzdatniania wody ba-
senowej jest czynna i spełnia swoją 
funkcję. {…} Żadne z elementów kon-
strukcyjnych budynku nie znajdują się 
w chwili obecnej w stanie awaryjnym. 
Konieczne są działania poprawiające 
stan użytkowania i zabezpieczające tj.:
–  uszczelnienie pomiędzy niecką 

basenu i pomostami,
–  zabezpieczenie antykorozyjne  

ożebrowania niecki basenu,
–  usunięcie rdzy i zabezpieczenie 

elementów konstrukcyjnych,
–  zapewnienie właściwych 

parametrów wentylacji, naprawy  
i uzupełnienia obróbek blacharskich,

–  uzupełnienie ubytków tynków 
elewacji.{…}
W najbliższym czasie pływalnia 

może być dalej eksploatowana pod 
warunkiem dokonywania okresowych 
(dziennych, tygodniowych, miesięcz-
nych i rocznych) przeglądów tech-
nicznych przez wyspecjalizowane 
techniczne służby esksploatacyjno-
-remontowe. {…} Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na stan techniczny 
elementów instalacji mających wpływ 
na bezpieczną eksploatację obiektu. 
Niezwłocznie należy wykonać drobne 
prace konserwacyjne oraz naprawcze.”

Po publikacji i ujawnieniu faktów 
dotyczących stanu technicznego pły-
walni wycofano się z podtrzymywania 
fałszywej tezy. Ostatecznym pretek-
stem wyłączenia z eksploatacji była 
oszczędność 600 tys. zł. w obciążo-
nym długiem wyborczym budżecie 
2010 r. Bazując na opinii J. Mikulskie-
go z dnia 26.11.2009 r. dowiadujemy 

się też – cyt. „{…} Ustalono, że do 
czasu odpowiedniego technicznie i or-
ganizacyjnie, ten basen będzie czynny. 
Zdaniem Burmistrza takim optymal-
nym terminem będzie koniec stycznia 
2010 roku. {...} Zamknięcie basenu dla 
użytkowników nie oznacza zamknię-
cia jako obiektu. Potrzebny jest jeszcze 
okres ok. 3 miesięcy, kiedy gro ludzi 
będzie demontowało i zabezpieczało 
sprzęt i budynek {…} Przewiduje za-
bezpieczenie i rozmontowanie urzą-
dzeń. Budynki od ul. Broniewskiego 
stoją już ponad 20 lat i nic z nimi się 
nie dzieje...”.

 
Akt II  

– jak zdrowego położono na mary
Z chwilą wyłączenia pływalni ze 

struktur OSiR, pełną odpowiedzial-
ność za stan obiektu przejął organ 
wykonawczy gminy. Efekt dokona-
nych zabezpieczeń można ocenić sa-
memu, dostęp nie jest utrudniony –  
a w ostateczności zawierzyć zamiesz-
czonym zdjęciom. Czasowe wyłącze-
nie z eksploatacji zgodnie z intencją 
wnioskodawcy miało dać finansowe 
oszczędności – skąd zatem wzięła się 
dewastacja, szkody i straty? Najkrócej 
mówiąc z zaniedbań, beztroski i braku 
działań modernizacyjnych, o których 
mówiono i pisano, ale ich nie realizo-
wano. Nie jest też tak, że temat postę-
pującej dewastacji włodarzom nie był 
znany. Pokazywano go, pisano o nim 
i mówiono.

Pierwsza medialna informacja  
o stanie opuszczonego przez wszyst-
kich obiektu pojawiła się w stycz-
niu 2013 r. na portalu internetowym  
www.forgotten.pl/miejsce.php?id=1489. 
Można znaleźć na nim zdjęcia po-
kazujące niezdemontowany jeszcze 
sprzęt oraz urządzenia technologiczne. 
Stan obiektu można określić na mało 
pochlebny w odniesieniu do zabezpie-
czonego obiektu budowlanego. Widać 
pierwsze zniszczenia w następstwie 
braku dozoru. Kolejne materiały do-
kumentujące stan pływalni ukazały 
się w październiku 2017 r na portalu  
rygalo.com/2013/10/16/ruiny-plywalni/. 
Widać na nich zaawansowany proces 
dewastacji elementów budowli. Publi-
kacje te wywołały przejściowy odzew 
w postaci prób mechanicznej blokady 
dostępu. O zainstalowaniu kilkupunk-
towego systemu alarmowego i odda-
niu go pod nadzór firmy ochroniarskiej 
nikt nie pomyślał. Dla budżetu gminy 
oraz stopnia narastających szkód był to 
koszt znikomy.

Rozwój wydarzeń nabrał rozpędu 
po tym jak Starostwo pismem z dnia 
18.07.2013. znak: WGN.6850.3.1483 
odwołało darowiznę z sierpnia 2000 r. 
Powołało się na niewykorzystywanie 
obiektu zgodnie z celem wskazanym  
w umowie. W odpowiedzi ze stro-

Basen przy ul. Broniewskiego w Wołominie tuż przed zamknięciem.
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ny Gminy padło zapewnienie utrzy-
mania celu i deklaracja rewitaliza-
cji obiektu. Zawarte są w piśmie 
burmistrza Madziara do Zarządu 
Powiatu z dnia 21.10.2013 r. znak 
WZN.6840.2.24.2013 – cyt. „Reali-
zacja celu wynikającego z w.w. umo-
wy była prowadzona do końca stycz-
nia 2010 r. Na terenie przedmiotowej 
nieruchomości mieściła się pływalnia 
miejska. Następnie obiekt został za-
mknięty ze względów technicznych. 
Zabudowa i infrastruktura, które słu-
żyły mieszkańcom Wołomina nie zo-
stały rozebrane, co świadczy o chęci ze 
strony Gminy do utrzymania charakte-
ru istniejących obiektów, a w dalszej 
kolejności przeprowadzenia prac ma-
jących na celu rewitalizację i moderni-
zacje obiektu”. 

Złożona w 2013 r. deklaracja burmi-
strza Wołomina dotycząca rewitaliza-
cji pływalni utrzymywana jest w mocy 
co najmniej do 24 maja 2016 r. Wynika 
to z zapisu pkt 5 protokółu nr 24/2016 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Woło-
mińskiego. Znajdujemy w nim – cyt. 
„Burmistrz chciałaby podtrzymać 
dotychczasową funkcję terenu z za-
chowaniem celu jakim jest publiczne 
wykorzystanie przedmiotowej nieru-
chomości na sport i rekreację. W swo-
im piśmie, nie wyklucza jednak współ-
pracy z Powiatem i zwraca się z prośbą 
o ewentualne przedłożenie innych 
propozycji rozwiązań w zakresie regu-
lacji prawa własności przedmiotowych 
nieruchomości z uwzględnieniem inte-
resów zarówno Powiatu jak i Gminy 
Wołomin. Zarząd jak najbardziej za-
interesowany jest współpracą z Gminą  
w tej kwestii i podejmie rozmowy  
z Burmistrz Wołomina w celu wybra-
nia jak najlepszego rozwiązania”.

Następstwem tak rozumianej „współ-
pracy” w utrzymaniu funkcji sporto-
wo-rekreacyjnej w listopadzie 2013 r. 
i styczniu 2017 r. ograniczono się do 
obrotu działkami. Ostatnia zamiana 
zmieniła w nieznanym redakcji doku-
mencie przeznaczenie połowy obiektu 
położonego pomiędzy ulicami Bro-
niewskiego i Mariańskiej ze sporto-
wo-rekreacyjnej na kulturalną. Poczy-
nając od listopada 2009 r. do stycznia 
2017 r. radni RM w Wołominie nie 
podjęli uchwały dotyczącej zabezpie-
czenia majątku i mienia Gminy poło-
żonego przy ul. Broniewskiego 7/9. 
Nie podjęli też decyzji o jego rewita-
lizacji w oparciu o pisemne intencje 
organu wykonawczego Gminy. We 
wrześniu 2017 r. uchwalili w Wielolet-
nim Planie Finansowym środki – nie 
na rewitalizację, a podjęcie zadań na-
dających gruntom nowy charakter in-
westycyjny. Szanowne konsylium p.n. 
Rada Miejska w Wołominie, bez badań 
i analiz popartych oceną techniczną 
oraz ekonomiczną, pozostawiło „cho-
rego” na marach, zabrało poduszkę  
i kołdrę, a drzwi pozostawiło otworem 
w oczekiwaniu szybkiego nadejścia 
„kostuchy”.

Akt III  
– jak mieniał stryjek  

siekierkę na kijek
Głównymi bohaterami tego aktu są 

radni Rady Miejskiej w Wołominie, 
którzy 20 listopada 2013 r. dokonali 

zamiany działki nr 66/8 przy ul. Bro-
niewskiego (wraz z większością za-
plecza administracyjno–hotelowego) 
będącej w gestii gminy, na działkę 
nr 65 położoną przy ul. Mariańskiej  
z fragmentem pływalni. W trakcie spi-
sywania aktu notarialnego darowizny 
pływalni Starostwo nie posiadało jesz-
cze tytułu prawnego do działek nr 65  
i 66/4 na których stały fragmenty kom-
pleksu rekreacyjno–sportowego.

Komunalizacji brakującej części te-
renu dokonało Starostwo dopiero po 
wniosku z dnia 24 listopada 2004 r. 
znak WGG.700-3-/3807/04, informu-
jącego wojewodę o działkach zabu-
dowanych bazą sportowo-rekreacyj-
ną w stosunku do której nie toczy się 
postępowanie reprywatyzacyjne i nie 
ma innych roszczeń osób trzecich. 
Wnioskodawca zapomniał dodać, iż 
znajdujące się na nich obiekty rekre-
acyjno–sportowe 4 lata wcześniej 
przekazał darowizną gminie Wołomin. 
Dwie gminne administracje, Pawła 
Solisa oraz Jerzego Mikulskiego nie 
zadały sobie trudu samodzielnego 
uporządkowania własności gruntów 
pod tym kompleksem. W odniesieniu 
do działek nr 65 i 66/4 w oparciu o art. 
5 pkt 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 
wprowadzającej ustawę o samorządzie 
terytorialnym, Gmina samodzielnie 
mogła wystąpić o ich komunalizację. 
Nie zrobili tego – trudno, tak się stało, 
ale po tym jak Starostwo nabyło prawa 
do brakującego Gminie terenu, burmi-
strzowie – moim zdaniem – nie zadba-
li również o dopełnienie wcześniejszej 
darowizny. Na okoliczność planowa-
nych w strategii rozwoju gminy prac 
inwestycyjno–remontowych, niezbęd-
nym było przejęcie co tych działek na 
których leżał fragment pływalni oraz 
budowli towarzyszącej. Działki nr 65 
i nr 66/4 również na kolejnych etapach 
negocjacji ze Starostwem mogły tra-
fić do gminy w drodze uzupełniającej 
darowizny. Można było się podzielić 
ze Starostwem gruntem skomunalizo-
wanym w roku 2004 r., o powierzchni 
0,3707 ha, którego podstawą przejęcia 
przez Starostwo były obiekty należące 
do gminy Wołomin. Reasumując, bli-
sko połowę kompleksu budowlanego 
przekazano wraz z działką w zamian 
za działkę należną gminie (z uwagi na 
leżący na niej fragment pływalni ob-
jęty wcześniejszą darowizną – Gmina 
była stroną w roszczeniach). Czytając 
w uzasadnieniu uchwały, że dokonana 
zamiana nie rodzi negatywnych skut-
ków finansowych oburzenie i śmiech 
może zadusić. Temat oraz kulisy 
pierwszej zamiany opisywane były  
w nr 38 gazety Patria w roku 2014,  
a było to w okresie ubiegania się  
o mandaty obecnego składu RM.

W finale zamian dokonanych ze 
Starostwem, nowy skład RM podjął 
uchwałę NR XXXII-17/2017 z dnia 
26 stycznia 2017 r., w której to wo-
łomińscy rajcy bez refleksji dotyczą-
cych roszczeń Gminy opisanych wyżej 
oddali działkę o powierzchni około 
3300 m², między innymi za działki do 
których gmina nie zrealizowała swoich 
praw komunalizacyjnych o powierzch-
ni około 1800 m². 

Tak wygląda proces zamian czy-
nionych przez gminnego stryjka  

o imieniu radni RM w Wołominie.  
W obliczu deklaracji organu wyko-
nawczego Gminy z dnia 21.10.2013 
r. oraz zapisu w pkt 5 Protokółu  
Nr 24/2016 z posiedzenia Zarządu Po-
wiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 
2016 r. o treści „Burmistrz chciałaby 
podtrzymać dotychczasową funkcję 
terenu z zachowaniem celu jakim jest 
publiczne wykorzystanie przedmioto-
wej nieruchomości na sport i rekre-
ację.” nie powinno być mowy o jakiej-
kolwiek zamianie działek nr 65 i 66/4, 
a o dopełnieniu darowizny z 2000 r.  
o brakujący pod obiektami grunt.

Akt IV  
– czego nie uczyniono  

i nad czym się nie pochylono
Jesienią 2014 r. licząc na inne spoj-

rzenie oraz działania nowego składu 
samorządu redakcja gazety Patria opu-
blikowała materiał Grzegorza Lipskie-
go poświęcony temu tematowi. Wska-
zano w nim błędy i niedociągnięcia na 
wszystkich dotychczasowych etapach 
działań związanych z pływalnią przy 
ul. Broniewskiego. Niektóre z nich 
poddano prawnym wątpliwościom, 
a dla najważniejszego wskazano kie-
runek. Pokazano przykład, w którym 
pływalnię o podobnych parametrach 
zmodernizowano za kwotę 400 tys zł. 
(niewiele więcej niż połowa kosztów 
obecnej rozbiórki). Prace objęły:
–  wymianę płytek i koryta 

przelewowe w niecce basenu,
–  wymianę instalacji i zamontowano 

nowe drabinki służące do zejścia  
do wody,

– remont szatni, przebieralni i toalet,
–  instalację nowoczesnego systemu 

uzdatniania wody.
Link olkusz.naszemiasto.pl/arty-

kul/jaroszowiec-kryty-basen-już-
czynny,1692359,artgal,t,id,tm.html. 

W odniesieniu do pływalni w Woło-
minie dodać należało ocieplenie bu-
dynku pływalni. Ta w sumie tania bar-
dzo rewitalizacja, wolę której odnaleźć 
można do maja 2016 r. w dokumentach 
Gminy oraz Starostwa Wołomin, tj.  

w dwa lata po naszej publikacji naśla-
dowców nie znalazła. Środki były do-
stępne, tyle że, nie było woli oraz chęci 
realizacji składanych deklaracji. Nowy 
basen przynosi pokaźne zyski, dlacze-
go więc tym razem one nie posłużyły 
przywróceniu walorów użytkowych 
poprzednikowi? Zapotrzebowanie na 
zakres usług oferowanych przez tego 
rodzaju obiekt istniało –vskoro intere-
sował się nimi potencjalny dzierżawca 
i to na 20 lat oraz Starostwo. Istnieje 
ono nadal, aby się przekonać wystar-
czy udać się na przepełniony basen  
OSiR-u. O potrzebach poszerzania 
bazy oraz zaspokajaniu potrzeb re-
kreacyjnych, edukacji sportowej, tre-
ningów, rehabilitacji oraz odnowy 
biologicznej w stolicy powiatu nie 
ma potrzeby dyskutować. Od mo-
mentu wycofania uchwały dotyczą-
cej 20 letniej dzierżawy sprawnego 
obiektu (kwiecień 2010 r.), włodarze 
nasi przestali głośno mówić i myśleć  
o jego modernizacji – rozważano 
przede wszystkim spychacz i młot. 
Zbawieniem miało być porozumie-
nie publiczno-prawne przy wznosze-
niu czegoś nowego. Tracąc własność, 
promowano wraz ze Starostwem roz-
wiązanie długoterminowo droższe 
– najem powierzchni użytkowych od 
developera. To co planował wznieść 
inwestor w ramach Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego z organami samo-
rządu, na ruinie naszego mienia i ma-
jątku, jest niemal tym samym co było, 
a więc, o co chodziło? W imię czego 
własne dobra niszczyć i dopuszczać do 
mnożenia się strat oraz kosztów? Po-
datki wpływają do gminy oraz powia-
tu, a w ich organach mieszkańcy mają 
przedstawicielstwa. Co one tam robią? 
Na tym przykładzie uprzytomnijmy  
w końcu sobie i innym – zrobiły duże  
i kosztowne „kuku”.

Na wiele takich i podobnych pytań, 
nie odpowie współodpowiedzialność  
i obojętność, bo są w nie „umoczone”. 
Na szczeblu organów stanowiących, 
nadal trwa wzajemna asekuracja. Or-
ganu kolegialnego w trakcie kadencji 

Basen przy ul. Broniewskiego w Wołominie tuż przed zamknięciem.
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inaczej nie można odwołać jak w dro-
dze referendum. Wzajemne zależności 
i potrzeby paraliżują te działania rad-
nych, które godzą w znaczną ich część 
oraz kierującego nią lidera (w tyle gło-
wy zawsze jest – kto ujmie się za mną 
i poprze inwestycję w moim okręgu?). 
Dużo łatwiej i bezpieczniej jest poszu-
kiwać radnym setek złotych wydanych 
na obsługę prawną niż milionów utra-
conych współuczestnictwem w przy-
zwoleniu na dewastację. Jeśli nie ma 
innego sposobu, aby przerwać ten krąg 
zależności należy się jego pozbyć. 
Nadchodzące wybory dają ku temu 
kolejną okazją. Poprzednie wyelimi-
nowały z organów samorządu gminy 
połowę odpowiedzialnych za agonię 
pływalni, a oczekujące powinny roz-
poczęty proces wyciągania politycznej 
odpowiedzialności sfinalizować. 

Akt V  
– kremacja i jej następstwa

Zanim przejdziemy do następstw 
warto ustalić wcześniej, co kilka dni 
temu poddane zostało „kremacji”. 
Wartość obiektów objętych rozbiórką 
można oszacować na kilka sposobów. 
Jednym jest tzw. wartość odtworze-
niowa zniszczonej nieruchomości, 
drugą waloryzacja wartości księgo-
wej, trzecią szacunki i porównania po-
szczególnych elementów składowych. 
Obliczenie wartości odtworzeniowej 
za pośrednictwem rzeczoznawcy po-
zostawiamy organowi zainteresowane-
mu wyciągnięciem odpowiedzialności 
innej niż polityczna (wpływają do nas 
liczne prośby o jej zainicjowanie). Dla 

własnych celów, redakcja ograniczy 
się do dwóch ostatnich metod, rów-
nie miarodajnych w określenia po-
ziomu wyrządzonej szkody (wielkiej 
czy znacznej). Jak wspominaliśmy,  
o wartości majątku i jego zmianach nie 
dowiemy się ze sprawozdań majątko-
wych organów wykonawczych gminy 
i starostwa. Permanentnie były w nich 
pomijane (dziw, że radni wielu kaden-
cji tego się nie dopatrzyli – może nie 
chcieli). W chwili zainteresowania się 
problematyką zaniedbanej pływalni  
w 2014 r. redakcja w drodze dostępu do 
informacji publicznej wystąpiła o sze-
reg dokumentów. Znalazły się wśród 
nich również karty ewidencji środków 
trwałych. Niezwaloryzowane warto-
ści samej pływalni jeszcze w grudniu 
2012 wynosiły – wartość początko-
wa 633 tys. zł., a po umorzeniach na 
koniec roku 362 tys. zł. Aby oddać je  
w warunkach porównywalnych do 
dnia dzisiejszego, oparliśmy się na pu-
blikowanych wskaźnikach wzrostu cen 
m² obiektów budowlanych. Do wcze-
śniej podanych wartości można zasto-
sować mnożnik dwadzieścia, nie chcąc 
jednak wdawać się w niepotrzebne 
spory z potencjalnymi adwersarza-
mi – idziemy krakowskim targiem  
i obniżamy go, do dziesięciu. Mamy 
więc 6,3 mln w pozycji bilans otwarcia  
z roku budowy oraz 3,6 mln na koniec 
roku 2012. Dokonaną waloryzację 
sprawdzamy iloczynem powierzchni 
i kosztu wskaźnikowego m² budynku 
w stanie surowym zamkniętym. Po 
pomnożeniu wychodzimy nam kwo-
ta porównywalna z tą z końca 2012 r. 

Podejmując decyzję o rozbiórce zde-
cydowano się na uszczuplenie majątku 
gminy o co najmniej 3 mln zł. Nie jest 
to oczywiście wszystko. Można do-
dać wartość działek – tych których nie 
skomunalizowała gmina i oddała za 
nie inne. Wyparowały też potencjalne 
pożytki z prawie 10 letniej dzierżawy. 
Nikt się nad nią nie pochylił jeszcze 
w 2011 roku, kiedy to pływalnia przy 
niewielkich nakładach nadawała się do 
uruchomienia. Stan wyposażenia oraz 
urządzeń technologicznych widoczny 
jest na zdjęciach ze stycznia 2013 r. 
(link www.forgotten.pl/miejsce.
php?id=1489). Zadają kłam opiniom 
pojawiającym się na portalach spo-
łecznościowych. W sposób nieupraw-
niony sugerują dewastację obiektu już 
na przełomie lat 2009/2010.

Podczas pisania tego materiału roz-
ważaliśmy w redakcji pytanie – co daje 
realizacja niedawno zawartej umowy  
o wartości 699 tys. zł. w zakresie 
przygotowania do nowych funkcjo-
nalności terenu położonego pomiędzy 
ulicą Broniewskiego i Mariańską? 
Obejmuje rozbiórkę obiektów bu-
dowlanych, przebudowę istniejących 
przyłączy oraz podłączenie nieru-
chomości do sieci gazowej. Z punktu 
widzenia tego, co ma tam powstać, 
istniejące oraz projektowane przyłą-
cza kończyć się muszą gdzieś na linii 
rozgraniczenia nieruchomości z pasem 
drogowym. Należy zwrócić uwagę, że  
w świetle notarialnej umowy darowi-
zny z dnia 24 sierpnia 2000 r. brak jest 
na dziś projektów dla dwóch obiek-
tów budowlanych o różnych funkcjo-
nalnościach. Połowa nieruchomości 
od strony ul. Mariańskiej pod groźbą 
utraty darowizny (co miało miejsce 
w 2013 r.), musi być przeznaczona 
na cele sportowo–rekreacyjne. Druga 
zaś położona przy ul. Broniewskiego  
w następstwie dwóch zamian, teore-
tycznie mogła utracić wcześniejszą 
funkcjonalność na rzecz obiektu kul-
tury. Jeśli nie zmieniono aktu daro-
wizny dotyczącego działek o nr 65, 
66/5, 66/6 i 66/7 (co redakcja ustala), 
powstała tam sytuacja patowa. Doko-
nana rozbiórka nie pozwoli wybudo-
wać tego co planują obecne władze 
samorządowe, a co nie zostało jeszcze 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Do czasu wbicia łopaty obecne 
plany każdy z następców zawsze może 
zmienić. Mając powyższe na uwadze 

obecne wydatkowanie środków na roz-
biórkę nie jest bezpieczne i optymalne 
z punktu widzenia finansów oraz pla-
nów inwestycyjnych. Tak zwana spra-
wa starego basenu powróciła ostatnio 
po zamieszczeniu przez urząd miasta 
informacji o podpisaniu umowy z wy-
konawcą na rozbiórkę tego, co zostało 
po basenie, właściwie to zatrzyma-
ny obiekt winien być w takim stanie  
w jakim pozostawiono go w 2010 r. 
czyli w gotowości do użytkowania. 
Zbierając materiały do tego tekstu 
wielokrotnie otrzymywaliśmy sygnały 
by skierować sprawę do stosownych 
organów by sprawdziły one czy przy-
padkiem nie zaistniało podejrzenie  
o popełnieniu przestępstwa niegospo-
darności na szkodę miasta Wołomin.  

Dosadnie i obrazowo – podjęta roz-
biórka „kremuje denata”, ale nie za-
pala „kaganka” kultury.

Red.

Stan baseny tuż przed rozbiórką.
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Szlak Bitwy Warszawskiej 1920
Rozmowa z Grzegorzem Grabowskim – autorem szlaku turystycznego 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Panie Grzegorzu skąd się 
wziął pomysł na szlak?

– W rozwoju lokalnym 
ważna jest współpraca 
trzech sektorów: publicz-
nego, w tym władz samo-
rządowych, organizacji 
pozarządowych i przedsta-
wicieli biznesu. A szcze-
gólnie ta współpraca jest 
niezbędna w turystyce, 
która ja rozumiem jako 
dział gospodarki. A to po-
woduję, że trzeba ją roz-
patrywać w kategoriach 
ekonomicznych. Z kolej 
jeżeli patrzymy na poten-
cjał turystyczny powiatu to 
jedyną atrakcją o skali nie 
tylko polskiej ale europej-
skiej są wydarzenia które 
się jego trenach w roku 
1920. Wiem, że dla nie-
którym nie podoba się mó-
wienie językiem ekonomii  
o takich wartościach jak 
patriotyzm, bohaterstwa. 
No ale spójrzmy np. na Li-
cheń, który rozwinął  się 
dzięki turystyce religijnej, 
Bałtów rozbudowany wo-
kół śladów dinozaurów. Ta-
kich przykładów jest wiele. 
I były w jakimś stopniu 
inspiracja moich działań. 
I tak powstał szlak który 
w założeniu miałby jedną 
z części całego pomysłu 
na wykorzystanie Bitwy 
Warszawskiej do tworzenia 
produktu turystycznego. 

Dlaczego częścią, co jesz-
cze miało w jego skład 
wchodzić?

– Budowanie produktu 
wokół Bitwy Warszawskiej 
nie był tylko moim pomy-
słem. Również władze sa-
morządowe z gmin powia-
tu wołomińskiego miały 
podobne pomysły. W 2004 
roku zaproponowałem 
utworzenia partnerstwa, 
którego celem było właśnie 
podjęcie wspólnych dzia-
łań na rzecz budowanie ta-

kiego produktu. Deklarację 
podpisało kilka samorzą-
dów lokalnych i organiza-
cji pozarządowych. Nieste-
ty, aktywność samorządu, 
skończyła się na podpisa-
niu deklaracji. Później była 
inicjatywa Wołomina, któ-
ry do współpracy zaprosił 
Kobyłkę i Zielonkę. Jako 
organizacja pozarządowa 
włączyliśmy się w nią. Ta 
inicjatywa tez nie osią-
gnęła zakładanych celów. 
Wszystkie te inicjatywy 
skupiały się wokół zbudo-
wania w Ossowie muzeum. 
W moim przekonaniu zbu-
dowanie muzeum to nie 
wszystko. Trzeba też za-
pewnić aby dotarli do nich 
odwiedzający. A jako orga-
nizacja pozarządowa mo-
gliśmy pozyskiwać środki 
na różne działania związa-
ne z turystyka, nie patrząc 
na działania samorządow-
ców rozpoczęliśmy stara-
nia aby zbudować szlak 
turystyczny w oparciu o Bi-
twę Warszawską. Założenie 
było takie, że ruszający na 
szlak ma w pierwszej ko-
lejności trafić do Ossowa 
lub Radzymina. Prace nad 
szlakiem trwały kilka lat 
ale przedsięwzięcie dzięki 
uzyskanym środkom unij-
nym udało się zrealizować. 
Oczywiście istotna tutaj 
była partnerska współpraca 
z Mazowiecką Regionalną 
Organizacją Turystyczną.

Czy coś jeszcze udało się 
zrealizować?

– Dwa lata temu uzyskali-
śmy dofinasowanie na stwo-
rzenie questów na szlaku. 
Questing łączy elementy 
harcerskich podchodów, gier 
terenowych i nowych tech-
nologii. Zwieńczeniem każ-
dej zabawy jest odnalezienie 
skarbu. Turysta z biernego 
słuchacza przeistacza się  
w poszukiwacza skarbów, 
którego celem jest odkrycie 
tajemnic. Questy mają też 
aplikację na smartfony.

Gdzie można znaleźć in-
formację o szlaku?

– O całym szlaku na stronie 
www.dziedzictwomazowsza.
pl/szlak-bitwy-warszawskiej. 
Natomiast aplikację do qu-
estów są do pobrania z: 

itunes.apple.com/us/app/szlak-
-bitwy-warszawskiej-1920 

play.google.com/store/apps/
details?id=pl.ctadventure.szlak-

bitwy 

Rozumiem, że udało się 
całe przedsięwzięć?

– Nie do końca. Szlak powi-
nien mieć swojego operatora, 
instytucje która by organi-
zowała chociażby wycieczki 
szkolne po nim. Jednak tego 
nie udało się zrealizować. 
Konieczne byłoby wsparcie 
samorządów. Nasze nie wi-
działy takiej potrzeby.  

REKLAMA

Misiek, zwany też Szeryfem to pies, którego pamięta wielu 
mieszkańców Wołomina. W ich opowieściach pojawia się obraz 
sympatycznego i niezwykle mądrego czworonoga. Towarzyszył 
mieszkańcom podczas zakupów na targu i mszy w kościele.  
Z dzieciakami pod szkołą jadł śniadanie. Wielu z nich przyno-
siło dodatkową kanapkę specjalnie dla niego. Pomysł upamięt-
nienia go rzeźbą wywołał lawinę pozytywnych wspomnień  
i spotkał się z życzliwym odbiorem wśród mieszkańców.

Pomysł upamiętnienia Miśka pojawiał się przez lata, ale bez 
konkretów. W tym roku Kazimierz Zych podjął kolejną próbę 
realizacji tego pomysłu. Niestety, projekt upadł ze względów 
finansowych. Grupa mieszkańców postanowiła jednak zebrać 
środki na rzeźbę samodzielnie. Patronat nad realizacją pomy-
słu przejął Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin. Podobizna 
Miśka ma stanąć w jednym z parków kieszonkowych, które 
powstaną w ramach programu rewitalizacji.

Chcemy zebrać środki na postawienie odlanej z brązu rzeźby 
w naturalnej wielkości, czyli dosyć dużej, bo taki też był Mi-
siek. Ewentualną nadwyżkę środków organizatorzy chcą prze-
kazać na pomoc dla bezdomnych zwierzaków w naszej gmi-
nie. To będzie piękne upamiętnienie psa, który sam nie miał 
domu, ale dzięki pomocy mieszkańców Wołomina żył szczę-
śliwie przez wiele lat. Zbiórka zostanie rozliczona publicznie.

Pomóc można na kilka sposobów:
1. Wpłacić datek w dowolnej wysokości na stronie dedyko-

wanej Miśkowi zbiórki (zrzutka.pl/misiek)
2. przelewem tradycyjnym w banku lub na poczcie. Dane 

do przelewu: Zrzutka.pl sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015 
Wrocław, numer konta: 61 1750 1312 6886 0689 8215 2208, 
Dla przelewów z zagranicy należy dodać kod SWIFT banku: 
RCBWPLPW (Raiffeisen Polbank). Nie zapomnijcie o wpisa-
niu w tytule przelewu nazwy zbiórki: zbiorka.pl/misiek

Razem możemy ożywić miejską legendę!
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Powiat buduje i remontuje
W ubiegłym tygodniu starosta wołomiński Kazimierz Rakowski ra-
zem z naczelnikiem wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzejem 
Noconiem wizytowali wybrane inwestycje, z 26 aktualnie realizowa-
nych przez Powiat Wołomiński.

Przegląd wykonywanych 
obecnie inwestycji zaczął się 
w Zagościńcu na ul. 100-le-
cia, następnie poprzez gminy 
Klembów, Radzymin, Marki, 
Ząbki i Kobyłka – zakończył 
w Wołominie, na terenie bu-
dowy biblioteki powiatowej. 

Duża inwestycja  
w Zagościńcu

Zagościniec, ul. 100-lecia 
– trwają roboty przy realiza-
cji jednej z najważniejszych 
tegorocznych inwestycji dro-
gowych Gminy Wołomin. 
Na odcinku drogi o długości 
1028 m prowadzona jest bu-
dowa kanalizacji deszczo-
wej, całkowita przebudowa 
jezdni i budowa dwustron-
nego chodnika. Koniec prac 
planowany jest do końca 
sierpnia. Koszt zadania ok. 
5,5 mln, w tym partycypacja 
Gminy Wołomin 1,7 mln zł. 

Remont w Dobczynie
Trwa remont ul. Mazo-

wieckiej w Dobczynie.  
W ramach zadania na 750 me-
trowym odcinku drogi zapla-
nowano budowę wpustów 
ulicznych, ustawienie kra-
wężników i oporników oraz 
ułożenie nowej nawierzchni. 
Inwestycję wykonuje firma 
„Czystość”, przewidziany 
termin zakończenia robót 
to koniec sierpnia. Zostanie 
również zmodernizowane 
przejście dla pieszych przy 
szkole gminnej. Wykonane 
będzie oświetlenie przejścia. 
Zwiększy to bezpieczeństwo 
przechodniów oraz poprawi 
ich widoczność w okresie 
zmierzchu i nocy. 

Będzie bezpieczniej  
na ul. Korczaka

W Radzyminie przy ul. Kor-
czaka Powiat Wołomiński 
realizuje budowę chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej na 
odcinku 360 metrów bieżą-

cych, aż do drogi krajowej 
S8. Inwestycja szczególnie 
ważna ze względów bez-
pieczeństwa. Dodatkowo  
w ramach zadania przewi-
duje się odtworzenie rowu  
i przepustów. Koszt przedsię-
wzięcia 158 tys. zł. 

ul. Weteranów jak nowa
Natomiast inwestycję, któ-

ra obecnie jest wykonywa-
na przy drodze powiatowej 
– ul. Weteranów w Radzy-
minie, Powiat Wołomiński 
przekazał do realizacji Gmi-
nie Radzymin. W związku 
z tym, że gmina pozyskała 
środki zewnętrzne na budowę 
ścieżki rowerowej i chodnika 
wzdłuż ul. Weteranów na od-
cinku od torów kolejowych 
w Radzyminie aż do granicy 
z powiatem legionowskim, 
Powiat przekazał gminie do-
kumentację projektową tej 
inwestycji oraz współfinan-
suje zadanie w wysokości 
1,1 mln zł. Po wykonaniu 
prac przez Gminę Powiat 
zamierza samodzielnie wy-
konać prace przebudowy 
jezdni w celu poprawy jej 
jakości. 

ul. Szkolna zakończona
Została już zakończona jed-

na z większych inwestycji 
drogowych realizowanych 
przez Powiat Wołomiński. 
Przebudowano komplekso-

wo 785 metrów ul. Szkolnej 
w Słupnie Ponadto wykona-
no kanalizację deszczową, 
wybudowano zbiornik reten-
cyjny wraz z przepompow-
nią wód deszczowych. Koszt 
inwestycji 1 mln 770 tys. zł  
z budżetu Powiatu. 

Nowa nakładka  
i chodniki w Ząbkach

Trwa realizacja pierwsze-
go etapu przebudowy ulic 
Drewnickiej i Kochanow-
skiego w Ząbkach. W ramach 
pierwszego etapu inwestycji 
ul. Drewnicka na odcinku 
850 metrów do skrzyżowa-
nia z ul. Kochanowskiego 
wzbogaci się o nową nakład-
kę asfaltową, kanalizację 
deszczową i chodniki. Koszt 
inwestycji 2 mln 975 zł  
z budżetu powiatu. Plano-
wany termin zakończenia 
robót 23 września. Zadanie 
dofinansowała Gmina Ząbki 
kwotą 942 588zł. 

Powiat razem z Kobyłką 
Realizację inwestycji na 

drodze powiatowej, ul. Po-
niatowskiego – Napoleona  
w Kobyłce Powiat Woło-
miński przekazał Gminie 
Kobyłka, która wykonała 
dokumentację projektową 
oraz pozyskała fundusze ze-
wnętrzne na budowę ścież-
ki rowerowej. W ramach 
inwestycji planowane jest 
także odwodnienie, budowa 
chodników oraz odtworzenie 
nawierzchni drogi. Udział 
finansowy Powiatu Woło-
mińskiego jest adekwat-
ny do kosztów wynikają-
cych z przetargu i wynosi 
736 tys. zł. Obecnie udział 
finansowy Powiatu ulegnie 
zwiększeniu w związku ko-
niecznością wykonania prac 
dodatkowych, które nie były 
ujęte w zawartej z wyko-
nawcą przez Miasto Kobyłka 
umowie.

Jeszcze 15 sierpnia wygłosił patriotyczne kazanie, jeszcze  
w piątek będąc z Przewodniczącym Komisji Dziedzictwa 
Narodowego, Edukacji i Kultury Powiatu Wołomińskiego  
z wizytą u Księdza Jana rozmawialiśmy o rocznicy Boju pod 
Ossowem o przyjęciu przez Księdza Jana Sikorę Honorowe-
go Patronatu Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego w Wołominie i poparciu nadania Premierowi Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”,  
w której Kapitule był również Ksiądz Prałat Jan Sikora. Ksiądz 
Prałat z olbrzymim zadowoleniem i łezką w oku przyjął zapro-
ponowany Mu patronat. Niespodziewana śmierć śp. Księdza 
Jana Sikory przyszła tuż przed 90 rocznicą urodzin Księdza 
do których 29 sierpnia uroczystości przygotowywali się wierni  
z całej parafii i miasta Wołomina, którego był Honorowym 
Obywatelem. Odszedł od nas Wieki Polak i Kapłan, dla któ-
rego Ojczyzna była najważniejsza, to Jego umiłowanie hi-
storii Polski , utożsamianie się z postacią Księdza Ignacego 
Skorupki i kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w myśl słów 
Bóg Honor i Ojczyzna pozostawiły w nas mieszkańcach Ziemi 
Wołomińskiej trwały ślad pamięci. W wielokrotnych spotka-
niach Ksiądz Jan podkreślał „kształćmy własne dzieci, uczmy 
ich historii i miłości do Boga i Polski”. Podczas uroczysto-
ści rocznicowych Cudu nad Wisłą w Ossowie śp. Ksiądz Jan 
Sikora nie mógł osobiście uczestniczyć, ale dał znać o sobie  
w iście wyjątkowy sposób przekazując tysiącom wiernych 
wydaną z własnych środków książkę pt. „Bój w obronie War-
szawy i śmierć Ks. Ignacego Skorupki”. Ofiarowana wier-
nym książka to wspomnienia naocznego świadka śmierci  
ks. Ignacego Skorupki wówczas porucznika Mieczysława 
Słowikowskiego. Kilka tysięcy egzemplarzy rozeszło się  
w błyskawicznym tempie jak mówił Ksiądz Dziekan Jan An-
drzejewski do zebranych na mszy św. przed Ossowską Kapli-
cą. „Ksiądz Sikora powiedział mi ze książki są za darmo, ale 
pod jednym warunkiem że je państwo przeczytacie”. Dwaj 
wielcy Polacy śp. Ks. Prałat Jana Sikora oraz Jego kolega  
z seminarium śp. Ks. Kazimierz Konowrocki, niezłomni ka-
płani – wojownicy prawdy historycznej i pamięci Naszej Oj-
czyzny, uhonorowani zostali medalem pamiątkowym wybitym  
w 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, z Ich wizerunkami  
na rewersie.

KAZ

7 rocznica śmierci 
Ks. Prałata  
płk Jana Sikory
Siedemnastego sierpnia nad ranem 2011 r., 
tuż po Święcie Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, dziewięćdziesiątej pierwszej 
rocznicy „Cudu nad Wisłą”, Święcie Wojska 
Polskiego zmarł w szpitalu wołomińskim, 
wieloletni proboszcz Parafii Matki Bożej Czę-
stochowskiej Ksiądz Prałat Płk Jan Sikora.

Starosta Kazimierz Rakowski nadzoruje postęp prac na ul. Poniatowskiego w Kobyłce.

Ks. prałat Jak Sikora i starosta Konrad Rytel odsłaniają tablicę pamiątkową  
ks. prałata Kazimierza Konowrockiego w Ossowie.

Budowa ul. 100-lecia w Zagościncu.
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Podkopywanie tożsamości Śląska
Od kilkunastu lat trwa pełzający proces tworzenia narodowości śląskiej. Sprzyja temu zaska-
kująca inercja instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i poszanowanie 
ładu prawnego Rzeczypospolitej. Fundamentalne znaczenie w tym procesie miało stworze-
nie przez Główny Urząd Statystyczny możliwości zadeklarowania przez respondentów w spi-
sie powszechnym narodowości śląskiej, mimo że pojęcie „narodowość śląska” prawnie nie 
istnieje. Możliwość wyboru narodowości, nieujętej w polskim systemie prawnym, pojawiła 
się już podczas spisu w 2002 roku.

Zdumienie budzi podany  
w Narodowym Spisie Po-
wszechnym w 2011 roku wa-
riantowy model pozwalający 
na wybór jednej lub dwóch 
narodowości jednocześnie. 
Według danych GUS, w 2011 
roku 809 tysięcy osób zade-
klarowało narodowość śląską. 
Jako jedyną podały ją 362 ty-
siące osób, a kolejne 415 ty-
sięcy połączyło ją z narodowo-
ścią polską. 418 tysięcy osób 
wskazało śląską jako pierwszą.

Polskie sądy wykazywa-
ły niejednolite stanowisko  
w procesie rejestracji Stowa-
rzyszenia Osób Narodowości 
Śląskiej. W 2011 roku opolski 
sąd rejonowy wydał posta-
nowienie o wpisie tego Sto-
warzyszenia do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Decyzję 
tę utrzymał Sąd Okręgowy  
w Opolu. Po skardze kasacyj-
nej opolskiej prokuratury Sąd 
Najwyższy w grudniu 2014 
roku uchylił te decyzje. SN 
zakwestionował rejestrację 
Stowarzyszenia Osób Naro-
dowości Śląskiej z uwagi na 
to, że może być ona drogą 
do uznania mniejszości naro-
dowej. W związku z tym Sąd 
Okręgowy w Opolu w marcu 
2015 roku uchylił postano-
wienie sądu rejonowego i na-
kazał ponowne rozpatrzenie 
sprawy – przy uwzględnieniu 
stanowiska SN.

Skarga do Strasburga
Mimo wezwania przez sąd 

Stowarzyszenia Osób Naro-
dowości Śląskiej do zmiany 
nazwy i wykluczenia sfor-
mułowania „narodowość ślą-
ska” władze Stowarzyszenia 
zmian nie dokonały. W mar-
cu 2017 roku SONŚ złoży-
ło skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowie-
ka w Strasburgu. Działacze 
Stowarzyszenia przywołu-
ją dla swoich racji fakt, że  
w Spisie Powszechnym  
z 2011 roku znacząca liczba 
osób zadeklarowała naro-
dowość śląską. Mimo braku 
rejestracji zarówno Stowa-
rzyszenie Osób Narodowości 
Śląskiej, jak i Związek Lud-

ności Narodowości Śląskiej 
nadal rozwijają swoją dzia-
łalność.

Pod koniec lutego 2018 
roku Sąd Okręgowy w War-
szawie na wniosek działa-
czy mniejszości niemieckiej 
zarejestrował partię pod na-
zwą Regionalna. Mniejszość  
z Większością. Wśród zało-
życieli partii niemieckiej jest 
wicemarszałek województwa 
opolskiego Roman Kolek.

Jednym z ostatnich przykła-
dów usuwania polskości z ob-
szaru życia publicznego jest 
zmiana napisu na pomniku 
Karolinki i Karliczka w Go-
golinie. Przed kilkoma dniami 
propozycję taką, w związku 
z ustawą dekomunizacyjną, 
przedstawił radnym miejskim 
burmistrz Gogolina Joachim 
Wojtala z Komitetu Wybor-
czego Mniejszość Niemiecka.

Pomnik Karolinki i Karlicz-
ka został odsłonięty w 1967 
roku z inicjatywy Towarzy-
stwa Rozwoju Ziem Zachod-
nich. Umieszczono na nim 
napis: „Pomnik ten ufun-
dował lud śląski w 20-lecie 
Polski Ludowej jako symbol 
zwycięstwa kultury, tradycji  
i pieśni polskiej nad wielo-
wiekową obcą przemocą”.

Radni jednogłośnie za-
akceptowali wniosek bur-
mistrza dotyczący nowej 
treści – wybrany na ten cel 
został cytat z niemieckiego 
poety Johanna Wolfganga 
von Goethego. Tymczasem 
wystarczyłoby zmodyfiko-
wać wcześniejszy napis.  
W Radzie Miejskiej na pięt-

nastu radnych aż dziesięciu 
jest z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Mniejszość Nie-
miecka. Z tego Komitetu jest 
także zastępca burmistrza  
i przewodniczący Rady.

Postacie Karolinki oraz 
Karliczka zostały uwiecznio-
ne w herbie gminy, a śląska 
piosenka ludowa „Poszła 
Karolinka do Gogolina” z re-
pertuaru zespołu „Śląsk” jest 
hymnem miasta.

Program RAŚ
W ubiegłym roku w krę-

gu Ruchu Autonomii Śląska  
i Związku Górnośląskiego 
pojawił się pomysł powo-
łania Śląskiej Partii Regio-
nalnej. Jednak z powodu 
nieporozumień między tymi 
organizacjami z tworzenia 
partii wycofały się władze 
Związku Górnośląskiego. 16 
kwietnia 2018 roku na kon-
wencji Śląskiej Partii Regio-
nalnej w Katowicach przyję-
ty został postulat autonomii 
nie tylko dla Śląska. Profesor 
Zbigniew Kadłubek podkre-
ślał, że jedną z zasad regiona-
listów śląskich powinna być 
świeckość państwa, dlatego 
ŚPR musi wyjść z „zaklętego 
kręgu kościelno-ambonowe-
go”. Ślązacy muszą zrealizo-
wać swoje cele „bez arcybi-
skupów, bez mszy za Śląsk”.

Śląska Partia Regional-
na jest polityczną emanacją 
RAŚ, który ma nadal pro-
wadzić swoją działalność 
w formule stowarzyszenia. 
Faktycznym liderem partii 
jest przewodniczący Ruchu 

Autonomii Śląska Jerzy Go-
rzelik, dla którego wzorem 
działalności są nacjonaliści 
katalońscy dążący do ode-
rwania tego regionu od Kró-
lestwa Hiszpanii i ogłoszenia 
niepodległości państwa ka-
talońskiego. Jego zdaniem, 
„przypadek kataloński” jest 
początkiem wiosny euro-
pejskich regionów. Gorzelik 
uważa, że Polska powinna 
stać się Rzeczpospolitą Re-
gionów, które będą posiadały 
samodzielność i niezależność 
finansową. Autonomia dla 
wszystkich regionów pań-
stwa polskiego to podstawo-
wy postulat RAŚ.

Klub RAŚ w Sejmiku Ślą-
skim zmienił nazwę na Klub 
Śląskiej Partii Regional-
nej. Tym samym teraz ŚPR 
współrządzi województwem 
śląskim w koalicji z Platformą 
Obywatelską, Polskim Stron-
nictwem Ludowym i Soju-
szem Lewicy Demokratycz-
nej, a jeden z przywódców tej 
partii jest członkiem Zarządu 
Województwa Śląskiego.

Wyborcze kalkulacje
Najbliższym celem dla ŚPR 

jest uzyskanie jak najlepsze-
go wyniku w zbliżających się 
wyborach samorządowych do 
Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. Celem jest podwoje-
nie liczby radnych, zdobycie 
co najmniej ośmiu mandatów.

W Katowicach kandydatem 
na prezydenta miasta ma być 
Ilona Kanclerz, wiceprze-
wodnicząca zarządu partii. 
Kanclerz była słuchaczką 

Śląskiej Akademii Gende-
rowej, a w 2007 roku jedną  
z założycielek „Inicjatywy 
Feministycznej”. W 2014 
roku w wyborach samorzą-
dowych kandydowała z listy 
PSL. Rok później, w wybo-
rach do Senatu, reprezentowa-
ła już Komitet Wyborczy „No-
woczesna Ryszarda Petru”.

W maju 2018 roku Śląska 
Partia Regionalna wpisana 
została przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie do ewiden-
cji partii politycznych. 21 
czerwca tego roku zareje-
strowana została już trzecia 
partia regionalna Ślonzoki 
Razem. Współtwórca partii 
Leon Swaczyna to były czło-
nek zarządu RAŚ i działacz 
Stowarzyszenia Osób Naro-
dowości Śląskiej.

Zarówno Ruch Autonomii 
Śląska, jak i partie politycz-
ne: Śląska Partia Regionalna, 
Ślonzoki Razem i Regional-
na. Mniejszość z Większością 
zmierzają do przekształcenia 
ustroju państwa polskiego  
z unitarnego w regionalny. 
Wymienione partie polityczne 
nie głoszą wprost haseł sepa-
ratystycznych (byłoby to bo-
wiem niezgodne z porządkiem 
konstytucyjnym Rzeczypo-
spolitej Polskiej), łączy je jed-
nak odrzucenie narodowości 
polskiej. Pierwsze dwie de-
klarują: „Nie Polak, nie Nie-
miec, Ślązak!”. Zasadniczym 
celem tych ugrupowań bę-
dzie zatem działanie na rzecz 
uznania Ślązaków za naród  
i przyznania im statusu mniej-
szości narodowej.

Przed mistrzostwami świa-
ta w piłce nożnej w Moskwie 
„Ślązak” Gorzelik w rozmo-
wie z jedną z gazet na pytanie, 
komu kibicowałby w przypad-
ku meczu Polski i Niemiec, 
odpowiedział, że Niemcom. 
„W Polsce wyniki są okazją do 
erupcji prostego patriotyzmu” 
– powiedział. Przy okazji za-
deklarował: „Polsce winni 
jesteśmy wyłącznie podatki  
i szacunek dla prawa […]. Sza-
nujemy ich [Polaków – przyp. 
autora] narodowe symbole, co 
nie oznacza, że odczuwamy  
z nimi emocjonalną więź. Na-
sza wspólnota jest wspólnotą 
interesu, nie pamięci i ducha 
– chcemy, by państwo, w któ-
rym żyjemy, było lepsze dla 
nich i dla nas”.

Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

fot. wPolityce.pl
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Modernizacja ulicy Marii  
Skłodowskiej-Curie  
w Radzyminie
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński 
podpisał w dniu 31 lipca umowę z Zakładem 
Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyj-
nych KROL na przebudowę ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie w Radzyminie. Powstanie 
tam nowa nawierzchnia, jak również odwod-
nienie, chodniki oraz parking dla samocho-
dów. Przebudowana zostanie linia niskie-
go napięcia oraz sieć telefoniczna. Wartość 
inwestycji to blisko 1,5 mln złotych. Środ-
ki finansowe pochodzą w całości z budżetu 
Gminy Radzymin. Zakończenie prac jest pla-
nowane na wiosnę 2019 roku.

Na całej długości ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 
zostanie położony asfalt,  
a wzdłuż drogi będą wyko-
nane chodniki z zejściami dla 
pieszych, zjazdami oraz za-
tokami postojowymi, a także 
nowe oświetlenie. Zbudowa-
na zostanie również kanali-
zacja deszczowo-drenażowa. 
W ramach umowy zostanie 
przebudowana dotychcza-
sowa linia niskiego napięcia 
oraz powstanie kanał tele-
techniczny pod światłowody.

„To krótka, ale bardzo 
istotna dla tego obszaru 
miejskiego ulica – mówi 
Krzysztof Chaciński, Bur-
mistrz Radzymina. – Prze-
biega obok szkoły i łączy 
ulice Konopnickiej ze Szkol-
ną, które także przechodzą 
gruntowne zmiany. Dzię-
ki tym inwestycjom wokół 
szkoły będzie bezpieczniej. 

Nowe miejsca parkingowe 
na ulicy Skłodowskiej-Curie 
ułatwią rodzicom przywoże-
nie uczniów do szkoły”.

Budowa ulicy Skłodow-
skiej-Curie to kolejna kom-
pleksowa modernizacja ulicy 
w sąsiedztwie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Radzyminie. Na 
sąsiednich ulicach Konop-
nickiej i Szkolnej powstaje 
odwodnienie i ciągi pieszo-
-rowerowe, które są elemen-
tami szerszego systemu 
ścieżek rowerowych. Obej-
muje on swoim zasięgiem 
nie tylko gminę Radzymin, 
ale również gminy sąsiednie, 
m.in. Nieporęt i Legionowo.  
W tym roku zakończono tak-
że kompleksową przebudowę 
ulicy Maczka wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym, który 
także wpisuje się w ten sys-
tem komunikacyjny.

UMiG Radzymin

Czy nie ma sposobu 
na wołomińską zwałkę?
Jak długo tolerować można ewidentną nieprawdę w podawaniu przy-
czyn nasilających się odorowych uciążliwości. Prezez MZO w wy-
wiadzie dla portalu WWL24.info twierdzi, że źródłem jego nie jest 
obojętny zapachowo stabilizat (www.wwl24.info/uciazliwy-zapach-
-z-wysypiska-w-starych-lipinach).

Smród ze zwałki nie do 
zniesienia. Upał na zewnątrz 
– otworzysz okno śmierdzi 
słodko-mdło. Wezwano na 
zwałkę cudotwórcę i też nic 
nie pomogło. Ale informa-
cja poszła w eter jak odór  
z wysypiska. Jak długo jesz-
cze bezradność rady miej-
skiej i władzy wołomińskiej 
będzie trwać. Nie czarujmy 
się to poprzednicy zgotowali 
nam ten los zaś ich następcy 
rżną głupa i robią sobie wy-
cieczki na zwałkę akceptując 
jednocześnie kolejne tysiące 
ton śmieci skąd popadnie do 
Wołomina. To tak jak z pale-
niem w piecu – czemu dymi, 
bo podkładacie nowe śmieci, 
a co zrobić by nie dymiło – 
nie podkładać dalej paliwa. 
Robią nas w konia – jak dłu-
go jeszcze?

Pani Natalia R. udostęp-
niła film www.facebook.
com/mzowolomin/v ide -

os/1912050015506102/ . 
Może dziś szanowna komisja 
bezpieczeństwa wybrałaby 
się w rejon instalacji i spraw-
dziła, czy ponownie „zda 
egzamin” z walki z uciążli-
wymi zapachami? Polecam 
al. Niepodległości, Lipiny 
Kąty lub Graniczną. Nieza-
pomniane doznania. Im bli-
żej składowiska tym bardziej 
ekstremalne!

A więc co prezes przyjmuje 
i składuje na wysypisku, sko-
ro poddaje to coś opryskom 
neutralizującym preparatem. 
Tenże obojętny zapachowo 

stabilizat przywożony jest  
z Radiowa (W-wa ul.Wól-
czyńska) gdzie od długiego 
czasu śmierdzi nie do wy-
trzymania, o czym informuje 
prasa. Metodę pozbycia się 
odorów warszawskie MPO 
opanowało do perfekcji. Fir-
ma transportowa wynajęta 
przez MZO przewozi ten 
stabilizat do Wołomina i po 
godzinie staje się bezwonny. 

Wypisując takie rzeczy pre-
zes MZO nie tylko uznaje 
mieszkańców Wołomina za 
idiotów, ale i tak traktuje.

redakcja



11

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 3 (66) 2018

Jerzy Sielewicz

Pomnik Katyński w Wołomine
Prawie niezauważona minęła w tym roku 13 rocznica odsłonięcia 
Wołomińskiego Pomnika Katyńskiego przy Parafii Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika nastąpi-
ło 22 maja 2005 roku.

„Pragniemy złożyć Panu 
Bogu ofiarę dziękczynną za 
to, że prawda zwyciężyła. 
Przez wiele lat nie wolno 
było mówić o tym, co się 
stało 65 lat temu na Wscho-
dzie” - mówił podczas Mszy 
Świętej ówczesny pro-
boszcz Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej ks. prałat 
Sylwester Sienkiewicz.

Mszę celebrował ksiądz 
biskup Stanisław Kędzio-
ra. W swojej homilii mówił  
o pierwszej pielgrzymce 
Rodzin Katyńskich do Katy-
nia: „Nie zapomnimy nigdy 
Polskiej Golgoty Wschodu. 
Szczególnie troszczymy się, 
aby prawdę o niej przekazy-
wać młodemu pokoleniu”. 

Na uroczystość przyby-
ło grono kombatantów, 
przedstawiciele parlamen-
tu, władze województwa 

mazowieckiego, powiatu 
wołomińskiego, wojska  
i policji. Po Mszy Świętej 
wszyscy uczestnicy przeszli 
pod pomnik, gdzie Kazi-
mierz Andrzej Zych, czło-
nek Komitetu Budowy Po-
mnika, przypomniał historię 
jego powstania.

Następnie o działalności 
Rodzin Katyńskich mówił 
Stefan Melak – przewodni-
czący Komitetu Katyńskie-
go. Na koniec głos zabrał 
ks. prałat Zdzisław Pesz-
kowski: „Wyrażam ogrom-
ną radość, że Wołomin ma 
Pomnik Katyński. Jan Pa-
weł II często powtarzał, że 
za ofiary Katynia codziennie 
się modli. Papież wiedział, 

że każdy strzał w głowę 
tych oficerów, to był strzał  
w Polskę, naszą ojczyznę, to 
była zemsta za rok 1920”.

Nastąpiło poświęcenie po-
mnika, a w cokole została 
wmurowana wraz z aktem 
erekcyjnym urna z ziemią  
z Katynia, Charkowa, Mied-
noje i Kuropat.

Obecny na uroczystościach 
ówczesny przedstawiciel 
urzędu ds. kombatantów  
i osób represjonowanych 
płk. Stanisław Majchrzak 
wręczył kilku osobom me-
dale Pro Memoria.

Wśród odznaczonych byli ks. 
prałat Jan Sikora oraz starosta 
wołomiński Konrad Rytel.

REKLAMA

do 5 lat - dystans 200m (chłopcy i dziewczęta razem)
od 6 do 8 lat - dystans 300m (chłopcy i dziewczęta razem)

od 9 do 12 lat - dystans 600m (chłopcy i dziewczęta razem)
od 13 do 15 lat - dystans 1000m (oddzielnie dziewczęta i chłopcy)

tpzw.wolominiak@gmail.com




