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elity Państwa Polskiego tragicznie poległej pod 
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze na 
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Cieszy 
nas bardzo, że chęć przystąpienia i pomocy 
w pracach Komitetu zadeklarował niedaw-
no powołany powiatowy Ruch Spo-
łeczny im. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego w imieniu któ-
rego list do Komitetu skie-
rował koordynator tego 
Ruchu pan Zbigniew Pa-
ziewski pisząc min. „Mając na względzie wagę tego przedsię-
wzięcia, jego znaczenie dla jednoczenia wszystkich sił którym 
na sercu leżą takie wartości jak patriotyzm i szacunek dla trady-
cji, pragnę wyrazić gotowość do współpracy w tym dziele”. Jak 
wszyscy doskonale wiemy do takiego doniosłego patriotycznego 
przedsięwzięcia potrzeba jest sporo czasu i środków, toteż 
każda para rąk i chętnych w pracach Komitetu jest jak 
najbardziej potrzebna. Nadal niezrozumiałe jest dla Nas 
dotychczasowe działanie decydentów w podjęciu 
jakiejkolwiek decyzji a sprawa jak wspomnieli-
śmy wcześniej toczy się już od trzech lat. Kogo 
jak kogo, ale rządzącej Wołominem opcji prawi-
cowej PiS nie trzeba przekonywać do takiej spra-
wy – a jednak mija trzy lata i ani kroku do przodu. 
Wypowiedziane latem 2012 roku przez burmistrza 
Wołomina Ryszarda Madziara szefa wołomińskiego 
PiS na spotkaniu w starostwie zaskakujące słowa, 
w obecności m.in. posła Jacka Sasina, starosty Pio-
tra Uścińskiego, Kazimierza Zycha, Konrada Rytla 
i innych osób, słowa właśnie dotyczące podjęcia 
decyzji budowy pomnika w Wołominie cyt: „Jako 
burmistrz nie skieruję wniosku na sesję Rady Mia-
sta w sprawie pomnika – na pytanie obecnych dla-
czego, odpowiedział – „bo nie” i opuścił spotkanie. 
Czy te oburzające nas słowa jak jakieś złe fatum 
wiszą do dnia dzisiejszego i burzą wszelkie inicjaty-
wy w tej sprawie? Dziwnym również wydaje się ne-
gatywne głosowanie członków Komisji Gospodarki 
wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości nad ko-
lejnym już projektem autorstwa rodzimego artysty 
rzeźbiarza pana Tadeusza Tchórzewskiego, który 
osobiście z przedstawicielem Komitetu pre-
zentował koncepcję pomnika, jednocześnie 
prosząc o jej poparcie. W ostatnim czasie w 
porozumieniu z projektantem i udziale Ks. 
Zygmunta Podstawki, Proboszcza Parafi i 
MB Królowej Polski a także przedstawicie-
li Społecznego Komitetu, wybrano miejsce 
tuż przed kościołem od strony ulicy 1-maja 
róg ulicy Brzozowej, w ocenie wszystkich - 
nowe miejsce pod pomnik jest bardzo ciekawym 
i dobrym z racji walorów swojego usytuowania i 
dostępności prezentacji tego doniosłego pomnika. Wybrany teren działka 143/1 obr. 32 - tuż przy 
kościele jest własnością miasta i od Rady Miejskiej zależeć będzie czy wyrazi na to zgodę. Podkre-
ślamy, że pomnik powstanie wyłącznie ze składek społecznych a od miasta oczekujemy tylko wskaza-
nia miejsca i zgody na jego postawienie. Projekt pomnika jest od dawna gotowy z zaprojektowanym 
cokołem co jeszcze bardziej podkreśla jego walory artystyczne jak i wizualne. Po raz kolejny już od 
trzech lat oczekujemy z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie ponownego wniosku Komitetu złożonego 
w sekretariacie urzędu a kierowanego do Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
i Komisji Gospodarki oraz Edukacji .

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych 
w Katastrofi e Smoleńskiej.

Do wiadomości: Burmistrz Wołomina, Komisja Gospodarki RM, Komisja Edukacji RM. 
Załącznik: Mapka ze wskazaniem proponowanego miejsca na postawienie Pomnika Smoleńskiego

Kazimierz Andrzej Zych

Pomnik Smoleński w Wołominie Pomnik Smoleński w Wołominie 
– może tym razem. Kolejna próba.– może tym razem. Kolejna próba.
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Od trzech lat wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych problemach Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Poległych w Katastrofi e Smoleńskiej w Woło-
minie w związku z brakiem zgody na jego budowę przez władze samo-
rządowe Miasta i Gminy Wołomin. Ostatni wniosek z dnia 13.11.2013 r. 
także nie doczekał się jakiejkolwiek  odpowiedzi ze strony przedstawi-
cieli władzy w Wołominie. Staje się to już w pewnym sensie regułą. Ko-
munikacja rządzących ze społecznością lokalną także w innych jeszcze 
bardziej ważniejszych sprawach – chociażby wysypiska czy infrastruktu-
ry gminnej – jest właściwie żadna.

Ostatnio krajowe media doniosły o zgodzie radnych miasta Łodzi, która nie jest zdominowana 
jak w Wołominie radnymi PiS w sprawie postawienia pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego. Uchwałę w sprawie budowy pomnika przegłosowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz 
radni z klubu  Łódź 2020. Tą inicjatywę samorządowców Łodzi oprotestowali przedstawiciele 
Twojego Ruchu zbierając od lutego br. podpisy pod protestem. Na takie działania łódzki PiS chce 
zawiadomić prokuraturę, kwestionując zasadę zbierania podpisów i złamanie prawa przez prze-
ciwników budowy pomnika. Zdaniem szefa PiS w Łodzi - Marcina Mastelarka - odpowiednika 
wołomińskiego PiS - Ryszarda Madziara jednocześnie burmistrza – to co robi TR to „hucpa po-
lityczna”. Według niego, jeśli rada miejska będzie musiała zająć się sprawą jeszcze raz, to radni 
ponownie podejmą uchwałę o budowie pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nietrudno za-
uważyć kto w Wołominie wcielił się w rolę sabotowania budowy pomnika Tragedii Smoleńskiej, 
a kto niezmiennie od ponad trzech lat kieruje kolejne pisma (ósme już w tej sprawie zostało zło-
żone do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wołominie pani Katarzyny Lubiak radnej Prawa 
i Sprawiedliwości - pracownika Kancelarii Prezesa Jarosława Kaczyńskiego).

Kiedyś pisaliśmy na łamach PATRII, że działalność burmistrza Ryszarda Madziara źle służy 
sprawie PiS – szkoda, że nikt z tego nie wyciąga wniosków. Utrudnianie budowy pomnika Tra-
gedii Smoleńskiej przez radnych i burmistrza z PiS – to sprawa bezprecedensowa w skali Kraju. 
Poniżej załączamy treść kolejnego pisma w sprawie budowy pomnika. Uważamy, że w tej oczywi-
stej sprawie nie mogą działać emocje polityczne. Po prostu upamiętnienie tragedii narodowej jest 
jak najbardziej zrozumiałe. Takie głosy coraz częściej po czterech latach od 10 kwietnia 2010 roku 
daje się słyszeć. Znaczy to, że społeczeństwo Polski po wydarzeniach na Ukrainie powraca do 
normalności politycznej i rozumie słowa Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane w Tiblisi podczas 
agresji wojsk Rosji Putina na Gruzję. Dosyć już dzielenia Polaków – takie działania służą tylko 
przeciwnikom Polski. Kto zna historię naszego kraju doskonale wie, że niestety wiele razy mogli-
śmy tego doświadczyć.

Katarzyna Lubiak
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

Szanowna Pani Przewodnicząca – jak już wielokrotnie informowaliśmy w kolejnych pismach od 
trzech lat (ostatni wniosek złożony w urzędzie 2013.11.13 a ponawiany 2014.01.31 – pozostaje bez 
odpowiedzi) o problemach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych w Katastrofi e Smo-
leńskiej w sprawie jakże oczywistej – wyrażenia zgody i wskazania miejsca przez władze samo-
rządowe Miasta i Gminy Wołomin pod budowę pomnika Poległym w Katastrofi e Smoleńskiej. Po 
ostatniej zmianie na funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie którą obecnie piastuje 
Szanowna Pani, radna Prawa i Sprawiedliwości, zawodowo-pracownik Sekretariatu Prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego, szanse na skierowanie i nadanie właściwego biegu wniosku Komitetu 
pod obrady Rady Miejskiej nabrały realnej możliwości jego realizacji. Nie ukrywamy, że Komitet 
z powołaniem Pani Przewodniczącej na tą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję wiąże głębokie 
nadzieje, że tym razem uda się poddać pod dyskusję i głosowanie wniosek Społecznego Komitetu 
w skład którego wchodzi szereg organizacji społecznych i samorządowych Ziemi Wołomińskiej: 
kombatanci, członkowie NSZZ Solidarność okresu stanu wojennego jak i obecnego, rzemieślnicy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji kościelnych a także nie zrzeszona młodzież. Wygło-
szone tuż po wyborze, przez Panią krótkie przemówienie z którego cytujemy ten fragment „Obie-
cuję Państwu, że nie zawiodę pokładanego w mnie zaufania i sprostam temu wyzwaniu. Dołożę 
wszelkich starań, by prace rady przebiegały sprawnie i merytorycznie.” tym bardziej przekonuje 
nas, że Pani Przewodnicząca wczuje się głęboko w nasze intencje uhonorowania w Wołominie 

Komisja Gospodarki – prezentacja pierwszego odrzuconego projektu pomnika.
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Sejmowa konferencjaSejmowa konferencja
„Ku Niepodległej”„Ku Niepodległej”

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego 

Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki 

W sali kolumnowej gmachu Sejmu 23 marca 
w niedzielę miała miejsce historyczna konferencja 
„Ku Niepodległej”, która zapoczątkowano działalność 
Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego.

Komitetowi przewodniczy Pan 
Premier Jarosław Kaczyński, prezes 
Prawa i Sprawiedliwości. Powsta-
ły Komitet zamierza organizować 
i wspierać wszelkie działania i uro-
czystości z uhonorowaniem pamięci 
tych wszystkich, dzięki którym do-
szło do odzyskania niepodległości 
Polski. Oraz uhonorowanie osobi-
stości mających znaczący wkład 
w restytucji Państwa Polskiego. 
Główne apogeum działalności przy-
padnie na 11 listopada 2018 roku 
w setną rocznicę niepodległości.

Zaproszeni goście, wśród których 
byli posłowie, senatorowie, kom-
batanci, przedstawiciele środowisk 
niepodległościowych i patriotycz-
nych oraz naukowcy, prawnicy, 
członkowie historycznych placó-
wek badawczych. Historycy, prof. 
Bogdan Cywiński, prof. Jan Żaryn 

i prof. Włodzimierz Suleja wygło-
sili z tej okazji referaty ukazujące 
moment odzyskania niepodległości 
i związane z tym dla nas zobowią-
zania.

Na zakończenie tak uroczystej 
konferencji Sławomir Karpiński 
prezes Stowarzyszenia 13 Grudnia 
i Ryszard Walczak prezes Ogólno-
polskiego Komitetu Pamięci Ks. 
Jerzego Popiełuszki wyrazili sło-
wa uznania i wdzięczności Panu 
Premierowi Jarosławowi Kaczyń-

skiemu oraz Panom Profesorom 
prelegentom i współorganizatorom, 
wręczając gazetę środowisk patrio-
tycznych „Patria” obszernie rela-
cjonująca wyróżnienie pośmiertnie 
medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj”  
Żołnierzy Niezłomnych podczas 
uroczystości w Katedrze Św. Flo-
riana w Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych a także płyty z nagrania-
mi autorstwa Leszka Czjkowskiego 
pt, ” Armia Podziemna Powraca” 
i „Za Niepodległość i Solidarność”.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS czyta gazetę PATRIA.
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Wyjazd laureatów do BrukseliWyjazd laureatów do Brukseli
Laureaci I Konkursu Wiedzy Historycznej o Żołnierzach Wyklętych wzięli udział w dniach 21-25 marca 2014 r. 
w wycieczce do Brukseli organizowanej przez Biuro Pana Janusza Wojciechowskiego Posła do Parlamentu 
Europejskiego. Podczas pobytu zwiedzaliśmy Brukselę, Brugię, Ostende kurort nad Morzem Północnym, oraz 
Waterloo historyczne miejsce klęski Napoleona.

Pogoda dopisała, więc mogliśmy 
sporo czasu poświęcić spacerom po 
Starówce Brukseli- Grand Place, zo-
baczyliśmy Atomium- monumental-
ny model kryształu żelaza.

Ostatniego dnia gościliśmy w Par-
lamencie Europejskim, gdzie odby-

ła się prelekcja na temat pracy i roli 
Parlamentu Europejskiego. Następ-
nie z grupą spotkał się Pan Janusz 
Wojciechowski, Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego. W drodze powrot-
nej do kraju byliśmy w Waterloo, 
gdzie w 1815 r. Napoleon przegrał 
ostatnią swoją bitwę.

Za ufundowanie wycieczki dla 
laureatek, oraz opiekuna grupy 
chciałbym podziękować Panu Po-
słowi Januszowi Wojciechowskie-
mu. Jednocześnie dziękuję bardzo 
Panu Mariuszowi Błaszczakowi 
Przewodniczącemu Klubu Parla-
mentarnego PiS za pokrycie kosz-
tów przejazdu laureatek z Miednik 
(Wileńszczyzna) na trasie Wilno-
Warszawa-Wilno.

Bogdan Grzenkowicz
Przewodniczący Klubu 

Gazety Polskiej w Kobyłce
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Znak solidarności i nadzieiZnak solidarności i nadziei
Prawica Rzeczypospolitej 

w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego startuje z list PiS na 
podstawie porozumienia z w 2012 
roku. Jaka w nim będzie rola Pań-
skiego ugrupowania?

– Prawica Rzeczypospolitej jest 
samodzielną partią, więc będziemy 
zajmować stanowisko i podejmo-
wać inicjatywy polityczne za każ-
dym razem, gdy wymagają tego 
sprawy cywilizacji życia, polskiej 
racji stanu, praw rodziny. Ich re-
alizacja wymaga większości, którą 
budujemy z Prawem i Sprawiedli-
wością. Nasi kandydaci startują 
w całym kraju na 5. miejscach z list 
PiS. I nasza współpraca jest ważna 
dla całej prawicy, jeśli chcemy zbu-
dować większość, która zmieni wła-

dzę w Polsce. 

Czy Unia Europejska, jeśli chce 
działać skutecznie, powinna roz-
szerzać swoje kompetencje?

– Europie potrzebna jest solidar-
ność jej państw, a nie wchłanianie 
ich władzy. Dla nas konkretną miarą 
solidarności jest stosunek Unii do 
wartości, w które wierzymy, i do 
interesów Polski. Działaniem Unii 
powinna rządzić prosta zasada: tyle 
wspólnych instytucji i kompetencji 
– ile wspólnych wartości i intere-
sów.

Czy reakcja Unii Europejskiej 
na rosyjską agresję na Krymie 
jest wystarczająca?

– Słabość tej reakcji pokazuje lek-

Rozmowa z Markiem Jurkiem, prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, kandydatem 
do Europarlamentu.

ceważenie przez kraje dominujące 
– Niemcy i Francję – naszego re-
gionu, Europy środkowej. Dlatego 
tak ważna jest solidarność krajów 
wyzwolonych spod dominacji so-
wieckiej. Tylko wspólnie możemy 
nakłonić kraje zachodniej Europy 
do respektowania i wspierania na-
szych interesów (bezpieczeństwa, 
energetycznych, inwestycyjnych 
i budżetowych) i do szacunku dla 
naszych wartości. Prezydent Lech 
Kaczyński podczas najazdu rosyj-
skiego na Gruzję pokazał, że można 
skutecznie budować wspólną płasz-
czyznę działania państw naszego re-
gionu. Do tej polityki trzeba wrócić, 
bo właśnie zaproszenie Gruzji do 
Przymierza Atlantyckiego byłoby 
najskuteczniejszą reakcją geopo-

lityczną na agresję Rosji wobec 
Ukrainy.

Węgrzy pokazali, że można sku-
tecznie bronić zasad cywilizacji 
chrześcijańskiej, czy my mamy 
szanse na takie zmiany w Polsce?

– Mamy zupełnie realne szanse, 
ale wymaga to dwóch rzeczy. Kon-
solidacji prawicy (i tu kluczowa rola 
należy do Prawa i Sprawiedliwo-
ści), ale również głębokości zmian, 
oparcia ich na zasadach cywilizacji 
chrześcijańskiej i praw rodziny – 
i to jest szczególna rola Prawicy 
Rzeczypospolitej.

Życzymy więc powodzenia w tej 
kampanii!

– Bardzo dziękuję! A ja Wszyst-

kim Czytelnikom i Redakcji „Patrii” 
życzę szczęśliwych Świąt Wielka-
nocnych! Oby Zwycięstwo Chrystu-
sa nad śmiercią było dla nas zawsze 
źródłem nadziei i płynącej od Boga 
siły!

74. rocznica Zbrodni Katyńskiej74. rocznica Zbrodni Katyńskiej
14 kwietnia jak co roku spotkaliśmy się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Ofi ar Katynia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie, kom-
batanci, mieszkańcy oraz członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Uroczystość rozpoczęła pieśń 
„Modlitwa obozowa”. Paulina Nie-
gowska z I LO  recytując fragment 
wiersza F. Konarskiego „Katyń”  
wprowadziła zebranych w temat 
spotkania „Katyń – dlaczego musi-
my pamiętać”. Rozważania młode-
go pokolenia  przedstawili ucznio-

wie: Łukasz Zastawny z III LO oraz 
Ada Brodacka z I LO.

Historyk Leszek Rysak w swoim 
wystąpieniu mówił o sztafecie pa-
mięci pokoleniowej, dzięki, której 
nie zapomnimy  o  ważnych wyda-
rzeniach w historii naszego narodu.

Wystąpienia były ilustrowane 
fragmentami fi lmów dokumental-
nych. Tradycyjnie młodzież udała 
się z białoczerwonymi wiązankami 
pod Pomnik Pamięci Ofi ar Katynia 
oraz odsłoniętą w kwietniu tego 
roku  Tablicę Pamięci  Ofi ar Trage-
dii Lotniczej  pod Smoleńskiej przy 
Kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Woło-

minie.
Uroczystość uświetnił koncert 

Macieja Wróblewskiego.
W bieżącym roku lekcje katyń-

skie prowadziły Magdalena Janik 
z I LO oraz Katarzyna Ewiak z III 
LO. Udział w lekcjach wzięło 450 
uczniów. Po raz pierwszy odbyły 
się dla uczniów oraz nauczycie-
li warsztaty „Golgota Wschodu 
w edukacji szkolnej” bardzo cieka-
wie prowadzone przez Leszka Ry-
saka.

Redakcja PATRII szczególnie 
dziękuje Pani Marii Krukowskiej 
za organizację uroczystości.

opr. red.
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Dzięki bł. Janowi Pawłowi II świat na nowo odkrył Fatimę i orędzie Bożego Miło-
sierdzia. Niebo czeka z łaskami, potrzeba tylko naszego zaangażowania i modlitwy.

W naszym przygotowaniu ducho-
wym do kanonizacji bł. Jana PawłaII 
i bł. Jana XXIII od grudnia prowadzi 
nas Maryja. Fatimskie nabożeństwo 
pięciu pierwszych sobót miesiąca 
podjęła z inicjatywy „Naszego Dzien-
nika” ogromna liczba naszych Czytel-
ników. Dlaczego ta właśnie modlitwa? 
Kilka dni temu obchodziliśmy 9. rocz-
nicę śmierci Papieża Polaka, który od-
szedł do Domu Ojca właśnie w pierw-
szą sobotę miesiąca i wigilię Święta 
Miłosierdzia Bożego. Dniem swych 
narodzin dla Nieba wskazał nam pe-
wien program ocalenia świata. Zawie-
ra się on w warunkach odprawienia 

Człowiek, pasterz, świętyCzłowiek, pasterz, święty
– Przed kanonizacją Papieża Jana Pawła II

maryjnego nabożeństwa pierwszych 
sobót miesiąca: w mocy sakramentu 
pojednania i Komunii św., w mocy Pi-
sma św. i Różańca. Przecież Maryja w 
Fatimie powiedziała, że nie ma takiej 
sprawy, której nie można rozwiązać 
przez modlitwę różańcową. Tak jak 
Pan Jezus z wysokości krzyża, tak też 
Jan Paweł II z łoża śmierci wskazał na 
Maryję…

Minęła dziewiąta rocznica śmier-
ci Wielkiego Polaka Karola Wojtyły 
Papieża Jana Pawła II. W kwietniu 
1999 r. delegacja samorządowców 
z Powiatu Wołomińskiego po uprzed-
nim przywitaniu na Placu Św. Piotra 

została przyjęta na audiencji u Jego 
Świątobliwości Papieża Jana Pawła II 
wręczając Ojcu Świętemu zaprosze-
nie do odwiedzenia Ossowa miejsca 
Bitwy Warszawskiej 1920 r i śmierci 
Ks. mjr Ignacego Skorupki.W Woło-
minie szczególnie pamiętamy wizytę 
Ojca Świętego w Ossowie 13 czerwca 
1999 r. Wtedy to na zaproszenie władz 
samorządowych Wołomina, Zielonki 
i Kobyłki oraz Powiatu śmigłowiec 
z Papieżem Janem Pawłem II nad-
leciał nad miejsce śmierci bohate-
ra Ossowa Ks. Ignacego Skorupki 
i z bardzo niziutka Papież błogo-
sławił licznie zebranych wiernych 
z Ks. Dziekanem Janem Andrzejew-
skim. Tego samego dnia w Katedrze 
Praskiej Ojciec Święty odebrał od 

władz Wołomina dary - miniatu-
rę pomnika ks. I. Skorupki, kielich 
mszalny, naczynia liturgiczne. Wrę-
czony został również Papieżowi pa-
miątkowy medal wybity z okazji 80- 
rocznicy Cudu nad Wisłą. Jan Paweł 
II poświęcił kamień węgielny pod 
pierwszy w Polsce pomnik Ks. Igna-

cego Skorupki. Powyżej Jan Paweł II 
z delegacją władz Wołomina burmi-
strzem Pawłem Solisem, Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Krzysztofem 
Wytrykusem oraz Przewodniczącym 
Komitetu Kazimierzem A. Zychem – 
13 czerwca 1999 rok, Katedra Praska.

fot. L’Osservatore-Romano.j/-

Kwiecień 1999 r. Watykan – Zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ossowa.
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Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Miętne – Duma MazowszaMiętne – Duma Mazowsza
W 30. rocznicę zakończenia strajku szkolnegoW 30. rocznicę zakończenia strajku szkolnego
6 kwietnia 1984 roku zakończył się trwający 100 dni protest młodzieży w Miętnem w obronie Krzyża.

Zespół Szkół Rolniczych w Mięt-
nem (powiat garwoliński) miał być 
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej pokazową placówką socjali-
stycznej oświaty. W jej powstanie 
zaangażował się ówczesny premier 
PRL Piotr Jaroszewicz. Szkoła 
w Miętnem miała być potwierdze-
niem sloganu, że „Polska rośnie 
w siłę, a ludziom żyje się dostat-
niej”. Do szkoły przybywały zarów-
no krajowe delegacje państwowo-
partyjne jak i z państw tzw. bloku 
socjalistycznego. W szkole funk-
cjonowała „prężna” podstawowa 
organizacja partyjna Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. 

Zespół Szkół Rolniczych w Mięt-
nem to była nowoczesna szkoła ze 
znakomicie wyposażonymi pra-
cowniami, z basenem, z interna-
tem, w którym mieszkała większość 
uczniów oraz osiedlem mieszkanio-
wym dla nauczycieli. 

Jesienią 1980 r., w okresie „kar-
nawału Solidarności”, uczniowie 
zawiesili krzyże we wszystkich 
pracowniach. Jednak w okresie sta-
nu wojennego zostały zdjęte krzy-
że, przy drzwiach wejściowych do 
szkoły oraz z większości pracowni. 
3 grudnia 1983 roku dyrektor ZSR 
Ryszard Domański polecił opie-
kunom pracowni zdjąć pozostałe 
krzyże. Polecenie wykonał tylko 
jeden nauczyciel. Dwa dni później 
ze ścian zniknęły wszystkie krzyże. 

Dlatego, w tej sytuacji, samorząd 
uczniowski wręczył dyrektorowi 
petycję, w której domagał się wy-
jaśnienia przyczyn zdjęcia krzyży. 
W odpowiedzi, na apelu szkolnym, 
dyrektor oznajmił, że krzyże zostały 
zdjęte w imię porządku prawnego 
i świeckiego charakteru szkoły.

Wioletta Sosnowska (obecnie Klu-
czek), przewodnicząca samorzą-
du szkolnego, tak opisywała apel 
w dniu 19 grudnia 1983 roku:

„Gdy dyrektor odmówił przywró-
cenia krzyży do szkoły, tych ponad 
30 młodych mężczyzn nagle sponta-
nicznie zaintonowało: „Nie rzucim, 
Chryste, świątyń Twych”. Ta pieśń 
otworzyła nam serca, uświadomi-
ła, o co walczymy, co chcą nam 
odebrać. Już wówczas trzy czwar-
te uczniów było zdecydowanych 
bronić obecności krzyży. Panował 
wielki entuzjazm, uczniowie pisali 
wiersze, spisywali pamiętniki, ukła-
dali piosenki i one natychmiast roz-
chodziły się po szkole, recytowano 
je, wspólnie śpiewano pieśni. Pano-
wała też wielka zgodność”.

W celu złamania oporu młodzieży 
w szkole odbyła się Rada Pedago-
giczna z udziałem władz wojewódz-
kich.

W drugi dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia odczytany został list księdza 
dziekana dekanatu garwolińskiego 
Władysława Zwierza informujący 
wiernych o wydarzeniach w Mięt-
nem oraz wzywający do wsparcia 
młodzieży szkolnej „modlitwą i po-
stawą”. Około 10 000 mieszkańców 
Garwolina podpisało protest prze-
ciwko zdejmowaniu krzyży, skie-
rowany do Przewodniczącego Rady 
Państwa Henryka Jabłońskiego oraz 
Marszałka Sejmu PRL, Stanisława 
Gucwy.

9 stycznia 1984 roku dyrektor 
szkoły na porannym apelu ogłosił 
decyzję – w szkole świeckiej nie ma 
miejsca na formy i treści religijne. 
Stało się to bezpośrednim powodem 
rozpoczęcia przez uczniów protestu 
polegającego na nieuczestniczeniu 
w zajęciach lekcyjnych do czasu 
wyjaśnienia kwestii zdjęcia krzyży. 
W proteście pod hasłem – „Tylko 
pod tym krzyżem, tylko pod tym 
znakiem, Polska jest Polską, a Polak 
Polakiem” uczestniczyła zdecydo-
wana większość uczniów – ok. 500 
osób.

W pamiętniku, w dniu 12 stycznia, 
Wioletta Sosnowska, zapisała: 

„Dyrektor tymczasem znowu 
uciekł się do podstępu (…) Gdy tyl-
ko przekroczyliśmy próg jego gabi-
netu, wskazał nam, leżące na biurku 
pudełko, w którym znajdowały się 
krzyże. Kazał policzyć, zapakował 
je i oddał nam, byśmy odwieźli je do 
Kościoła (…) Widząc naszą rozter-
kę, dyrektor powiedział, że wyrzu-
ci krzyże do kosza”. (A Wasak, B. 
Wawer, Obrona krzyża w Miętnem. 
Wspomnienia,, dokumenty, relacje, 
Radom 2004).

Mimo wątpliwości, uczniowie 
postanawiają odnieść odebrane 
od dyrektora krzyże do kościoła 
w Garwolinie. Około 500 uczniów 
w zwartej kolumnie wyruszyło do 
oddalonego o 5 km od Miętnego 
miasta. 

Księża z parafi i w Garwolinie  
odprawili nabożeństwo ekspiacyj-
ne, wyrażając nadzieję, że krzyże 
niebawem wrócą do szkoły. 19 lu-
tego, rodzice którzy przybyli na 
wywiadówkę, ponownie zawieszają 
przywiezione ze sobą krzyże, które 
już następnego dnia zostają zdjęte. 
I znów do akcji wkracza młodzież. 
W pamiętniku Wioletta Sosnowska 
pisze:

„22 luty – środa. Dziś zbieramy się 
wszyscy na dużej przerwie. Śpiewa-
my „Nie rzucim, Chryste”, „Czar-
na Madonna’, „My chcemy Boga” 
i wiele innych pieśni. Z pieśnią na 
ustach przeszliśmy korytarzami 
szkoły i zawiesiliśmy krzyże tam, 
gdzie poprzednio powiesili je rodzi-
ce. 

23 luty – 3 marca. Nie poddajemy 
się. W każdej pracowni staramy się 
powiesić krzyż. Jest nam ogromnie 
trudno. Nauczyciele wzmogli czuj-
ność, Chcą złapać wieszającego. 
Niestety, złąpano dwóch uczniów 
z pierwszej klasy. Pod groźbą usu-
nięcia ze szkoły zmusili ich do zdję-
cia krzyży (…) W szkole rygor woj-
skowy. Klasy zamykane na klucz. 
Przy drzwiach wejściowych strażni-
cy legitymujący każdego wchodzą-
cego.

5 marca – poniedziałek. W szkole 
nie ma już żadnego krzyża”.

Następnego dnia około 350 
uczniów w zwartej kolumnie, 
z krzyżem na czele, udaje się pieszo 
do Garwolina. 7 marca samorząd 
szkolny proklamuje strajk. Około 
400 uczniów rozpoczyna okupację 

budynku. Wojewoda zawiesza zaję-
cia w szkole.

Od samego początku protest 
uczniów w Miętnem znalazł się 
w obserwacji ze strony Służby 
Bezpieczeństwa. SB Rejonowe-
go Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Garwolinie wszczęła sprawę 
operacyjnego sprawdzenia (SOS). 
Teczki z dokumentami na ten temat 
zostały zniszczone w 1990 roku.  
Informacje o proteście młodzieży 
w obronie krzyży przekazał do 
agencji zachodnich i  Radia Wolna 
Europa działacz opozycyjny Marian 
Piłka. Dzięki temu nie tylko opinia 
publiczna w Polsce ale i na Zacho-
dzie dowiaduje się o tym wydarze-
niu.

27 marca zajęcia w ZSR w Mięt-
nem zostały wznowione, ale dopusz-
czono do nich tylko tych uczniów, 
którzy podpisali oświadczenia, 
że uczą się w szkole świeckiej, 
w której nie ma miejsca na symbole 
religijne. Oświadczenie o respekto-
waniu świeckiego charakteru szkoły 
podpisało około 90 uczniów na 600.

Do zakończenia strajku przyczynił 
się biskup siedlecki Jan Mazur, któ-
ry prowadził w tej sprawie rozmowy 
z wojewodą siedleckim a następnie 
z ministrem do spraw wyznań Ada-
mem Łopatką. Początkowo rozmo-
wy nie przyniosły rezultatu. W tej 
sytuacji biskup podjął ścisły post 
o chlebie i wodzie aż do rozwiązania 
konfl iktu. Po kolejnych spotkaniach 
wojewody z biskupem ustalono po-
rozumienie między Episkopatem 
i rządem oraz ordynariuszem sie-
dleckim i wojewodą. Ustalono, że: 

- w czytelni szkoły będzie wisiał 
krzyż

- uczniowie mogą nosić emble-
maty religijne i kłaść je na ławkach 
podczas lekcji  

- wszyscy uczniowie mogą bez 
przeszkód wrócić do szkoły

- wobec uczniów i nauczycieli nie 
będą stosowane represje

- zostaną wycofane oświadczenia 
warunkujące powrót do szkoły.

9 kwietnia 1984 roku, po przy-
jętych uzgodnieniach, w Zespole 
Szkół Rolniczych wznowiono na-
ukę.

Obrona prawa do obecności krzy-
ża trwała 100 dni. Przede wszystkim 
należy z uznaniem podkreślić wiel-
ką dojrzałość organizacyjną, mo-
ralną i patriotyczną uczniów ZSR 

w Miętnem. 
Obrona obecności krzyża w Ze-

spole Szkół Rolniczych w Miętnem 
była ich dziełem . Ale trzeba pamię-
tać o duchowym wsparciu i pomocy, 
jaką uczniowie otrzymali od księży 
z parafi i i dekanatu garwolińskie-
go oraz ordynariusza siedleckiego 
biskupa Jana Mazura. Wówczas 
proboszczem parafi i był ks. Hen-
ryk Bujnik a prefektami: ks. Stani-
sław Bieńko, ks. Stanisław Żarski, 
ks. Michał Śliwowski. Księża za tę 
postawę wierności Bogu i Polsce 
byli poddawani szykanom ze strony 
komunistów. Ks. Stanisław Bieńko 
wspomina: „Byliśmy nękani przez 
milicję, ZOMO, SB. Niemal co 
dzień przychodziło do mnie dwóch 
milicjantów, co drugi dzień zabiera-
no mnie na posterunek MO na prze-
słuchanie”.

Wsparciem dla uczniów byli na 
ogół rodzice. Niestety, zdecydowa-
na większość nauczycieli była prze-
ciwna protestowi, ale i byli tacy, 
którzy wykazali się wspaniałą po-
stawą. O tych nauczycielach pamię-
tają ich wychowankowie. Niektórzy 
z nich regularnie spotykają się także 
ze swoimi nauczycielami, którzy do 
dzisiaj pozostali dla nich wzorem 
i autorytetem.

Trzeba podkreślić wpływ jaki na 
formowanie postaw uczniów z ZSR 
w Miętnem miały struktury NSZZ 
„Solidarność” w tej szkole. Dzięki 
nim młodzież mogła poznać praw-
dziwą historię Polski, którą wyrzu-
cono ze szkolnych podręczników. 

Kilku nauczycieli, pod pozorem 
reorganizacji, zostało zwolnionych 
i przeniesionych do innych szkół. 
Wielu uczniów, którzy nie podpi-
sali oświadczenia lojalności wobec 
tzw. świeckości szkoły zostało zmu-
szonych do poszukiwania nowych 
miejsc nauki, często w bardzo od-
ległych miejscach zamieszkania. 
Niektórzy z aktywnych uczestników 
protestu zostali wcieleni  do wojska.

Obrończyni krzyża sprzed 30. 
lat, Bogusława Gora, nauczycielka 
szkoły w Miętnem, powiedziała nie-
dawno „Była to praktyczna lekcja 
z bierzmowania. Lekcja dojrzało-
ści”.
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Kazimierz Andrzej Zych

Z programu wyborczego Ryszarda Madziara: „Zrealizować należy: Inwestycje (pkt–5) Rekultywacja terenów 
po byłym wysypisku. Stworzenie na tym miejscu profesjonalnego wyciągu dla sportowców paralotniarskich 
oraz stworzenie warunków do uprawiania sportów zimowych wraz z całą infrastrukturą (parkingi, drogi do-
jazdowe, wyciąg narciarski, nawierzchni igielitowej)”. Można by powiedzieć, że mieszkańcy ufający swojej 
władzy mogli spać spokojnie, czekając na budowę Ośrodka Sportów Zimowych w Lipinach Starych. Po kilku-
letnim błogim śnie, koszmar zbudził ich do działań, by ratować co się da.

Ryszard Madziar – burmistrz jednej Ryszard Madziar – burmistrz jednej 
– wyjątkowo nieudanej kadencji?– wyjątkowo nieudanej kadencji?
Cykl ocen i opinii kadencji burmistrza. Część czwarta. Ciąg dalszy nastąpi...Cykl ocen i opinii kadencji burmistrza. Część czwarta. Ciąg dalszy nastąpi...

Program wyborczy z 2010 r. obec-
nego ojca miasta Ryszarda Madziara 
rozpoczyna się od słów „Ryszard Ma-
dziar, Twoim burmistrzem” po upływie 
ponad trzech lat tego jakże nieudanego 
okresu sprawowania władzy w naszej 
gminie, należy wyraźnie postawić pyta-
nie – Czyim burmistrzem tak naprawdę 
jest pan Madziar? Czy choć w jakiejś 
małej części udało się mu zrealizować 
coś z tak obszernego i marzycielskiego 
programu wyborczego? W poprzed-
nich wydaniach gazety pisałem o tym, 
jak burmistrz nie dotrzymał słowa da-
nego wołomińskim kupcom w sprawie 
obrony ich miejsc pracy. Cytowałem 
wypowiedzi, w których kupcy w bez-
pośredni sposób oceniali takie działania 
nazywając je kłamstwem, co również 
mogliśmy przeczytać w prasie ukazu-
jącej się w Wołominie. Teraz przyszedł 
czas na inwestycje. Bardzo głośno 
w ostatnim czasie przez lokalne media 
komentowany jest temat rozbudowy 
wysypiska śmieci w Lipinach Starych. 
Moim zdaniem – ten bardzo umiejętnie 
skrywany problem eksplodował z siłą 
dużego wulkanu niezadowolenia – pro-
testem mieszkańców nie tylko Lipin, ale 
również Majdanu, Mostówki, a nawet 
kilkunastotysięcznego Osiedla Niepod-
ległości, od którego zwałkę dzieli oko-
ło tysiąc metrów. Mówiąc jasno – lu-
dzie walczą o swoje zdrowie i miejsce, 
w którym żyją. Pierwsza zwałka po-
wstała 40 lat temu bez podstawowych 
zabezpieczeń geologicznych, czyli na 
żywej glebie. Całość reakcji chemicz-
nych po deszczach i zimach zachodząca 
w tej przeogromnej kupie śmieci idzie 
wprost w ziemię. Jakość wody grunto-
wej jak i powietrza muszą budzić za-
strzeżenia i mają uzasadnione podstawy 
oburzenia olbrzymiej liczby ludzi tam 
mieszkających. Wprawdzie, jak twier-
dzi władza wszystko jest jak najbardziej 
legalne. Sołtys Lipin Starych - Kazi-
mierz Ciechanowicz podobno został 
o tym powiadomiony i miał rozwiesić 
na tablicy ogłoszeń stosowną informa-
cję o rozbudowie wysypiska. Pytanie 
tylko czy on sam dokładnie wie, o co tu 
chodzi i czy bezpośrednio informował 
o ewentualnych zagrożeniach dla życia 
i zdrowia setek mieszkańców żyjących 
w bliskim sąsiedztwie zwałki – decy-
denci i sam sołtys o tym milczą. 

Jak takie zachowanie da się wytłuma-
czyć? W pewien sposób uśpieni czuj-
nością mieszkańcy ufni programowi 
wyborczemu rządzącego burmistrza 
Madziara łącznie ze swoim sołtysem 
Kazimierzem – spali spokojnie, aż tu na 
sesji Rady Miasta padł temat rozbudowy 
wysypiska i to bardzo wielkiej z obiek-
tami towarzyszącymi jak kompostownia 
czy segregacja. Wypowiedziane i zapi-
sane słowa pana Madziara w kampanii 
wyborczej i jego programie okazały się 
zwykłą lipą i grą wyborczą obliczoną na 
doraźny sukces wyborczy kandydata. 
Warto przytoczyć mieszkańcom Woło-
mina jakie wizje w tej sprawie roztaczał 
przed nimi obecny burmistrz - czytamy:  
w dziale inwestycje, jako jedną z pięciu 
najważniejszych do zrealizowania jest 
pkt 5 „Rekultywacja terenów po byłym 
Wysypisku. Stworzenie na tym miejscu 

profesjonalnego wyciągu dla sportow-
ców paralotniarskich oraz stworzenie 
warunków do uprawiania sportów 
zimowych wraz z całą infrastrukturą 
(parkingi, drogi dojazdowe, wyciąg 
narciarski, nawierzchni igielitowej)” 
Nic to, że mieszkańcy ufający swojej 
władzy, czekali na budowę Ośrodka 
Sportów Zimowych w Lipinach Sta-
rych…

Dalsze zapisy z tego programu to już 
z perspektywy czasu – kpina, patrząc 

na to, co nieuchronnie zmierza w kie-
runku kolosalnej rozbudowy wysypi-
ska. A zatem czytamy dalej: „Ponadto 
powołana zostanie Grupa Prowadząca 
Aktywny Nadzór nad Prowadzonymi 
Inwestycjami. Będzie ona zajmować się 
monitorowaniem wszystkich inwesty-
cji, tak aby ich jakość była na jak naj-
wyższym poziomie. Pragniemy bowiem, 
by każdy grosz z naszych podatków 
był dobrze wykorzystany, a inwestycje 
służyły przez dziesiątki lat.” To już ze 
strony autora tego programu pełna iro-
nia. Patrząc na olbrzymie, niespotykane 
dotąd kwoty fi nansowe przeznaczone 
na płace a szczególnie z dnia na dzień 
rozrastającej się urzędującej ekipy 
w porównaniu z najmniejszymi fundu-
szami inwestycyjnymi od dwóch ka-
dencj a mając do dyspozycji najwięk-
szy budżet w historii miasta liczący 
blisko 160 milionów złotych, słowa 
o „każdym groszu dobrze wykorzysty-
wanym”, brzmią co najmniej śmiesz-
nie. A burmistrz obiecał, że „wprowadzi 
Stały Program Konsultacji z Miesz-
kańcami Gminy Wszystkich Planowa-
nych Przedsięwzięć. Brak konsultacji 
z mieszkańcami oraz całkowite igno-
rowanie ich zdania to codzienność 
w naszej Gminie. My zmienimy te złe 

nawyki i zasady. Wychodzimy z zało-
żenia, ze mieszkańcy powinni wiedzieć 
jakie podejmowane będą nowe inwe-
stycje, czy też na co Gmina zamierza 
wydać pieniądze idące z ich podatków.” 
(pisownia oryginalna słowa pisane 
dużymi literami). Obiecanki – cacan-
ki a życie swoje. To na razie tyle, co 
w sprawie wysypiska obiecywał bur-
mistrz Madziar. Rok 2014 to końców-
ka rządów pana Madziara i pojawiają 
się coraz to nowsze tematy dotyczące 

różnych inwestycji, w związku z tym 
sprawa rozbudowy wysypiska stała się 
kluczową w ostatnich dniach. Wołomin 
Bez Wysypiska – Strona na FB. Takie 
m.in. hasło dało się usłyszeć na spotka-
niu w urzędzie miasta z burmistrzem 
Ryszardem Madziarem i jego pracow-
nikami, a mieszkańcami Wołomina 
w temacie rozbudowy wysypiska śmieci 
w Lipinach Starych. By oddać rzeczy-
wistą atmosferę tego spotkania posłużę 
się opinią obecnych tam mieszkańców 
i ich wpisami zamieszczonymi na stro-
nie internetowej Wieści Podwarszaw-
skich i stronie Forum – Wołomin Bez 
Wysypiska :

Będzie śmierdzieć
– eee tam, tylko latem…

Pracownicy MZO nie cofną się przed 
niczym, by jednak zarabiać na zwoże-
niu śmieci do Wołomina. 31 marca było 
spotkanie mieszkańców gminy Woło-
min z burmistrzem. W dużej auli posta-
wiono krzesła, na których rozsiedli się 
właśnie pracownicy MZO a większość 
mieszkańców przez kilka godzin musia-
ła stać.

Pytaliśmy kilka osób spośród MZO-
wców, czy mieszkają w pobliżu ul. Nie-
podległości i nie znaleźliśmy takiej oso-

by wśród nich.
Od jakiegoś czasu krążą plotki jako-

by osoby, które pozwolą na zrobienie 
z Wołomina śmieciowiska, sortowni 
i przetwórni odpadów zostaną wywie-
zieni z miasta na taczkach, nie z gnojem 
a ze śmieciami.

Rozumiem więc obawy pana burmi-
strza i nie zdziwiło mnie, że na spotka-
niu pojawiła się straż miejska, ale to 
strażnicy byli zaskoczeni, gdyż miesz-
kańcy jak na tę bardzo stresującą sytu-
ację starali się jednak powstrzymać złe 
emocje i zadawać konkretne pytania na 
które notabene nie otrzymywali odpo-
wiedzi.

Najbardziej zakłócającymi porządek 
spotkania i przeszkadzającymi byli pra-
cownicy MZO. Krzyczeli bzdury, które 
trudno powtórzyć, bo nikt, by chyba nie 
uwierzył. przytoczę zaledwie dwie:

Gdy ktoś zapytał czemu dawano po-
zwolenia na budowę w okolicy, skoro 
tam mają być zwożone odpady i w do-
datku przetwarzane i ludzie nie powinni 
mieszkac w pobliżu - pracownica MZO 
wykrzyczała, że ludzie z Lipin dostali 
działki ZA DARMO więc teraz niech 
nie marudzą!...

Gdy przy wyjściu jeden pan zwrócił 
się to tejże pracownicy z pytaniem:

– Jak możne pani opowiadać takie 
bzdury? Mam pani pokazać akt nota-
rialny? Za działkę 1000 m2 zapłaciłem 
dwieście tysięcy zł, pobudowałem dom, 
a teraz dowiaduje się, że nie będę mógł 
tam zamieszkać.

Pracownica MZO odpowiada:
– A dlaczego nie?
– Bo, będzie śmierdziało na kilka ki-

lometrów! Dzieci nie będą mogły wyjść 
na dwór, okna nie będę mógł w domu 
otworzyć.

Pracownica:
– Ej tam przecież cały czas nie będzie 
śmierdzieć!

– Nie cały czas czyli kiedy, będzie?
Na co nie wiedzieć czemu wielce za-

dowolona pani odpowiedziała:
– eee tam TYLKO LATEM!
Czyli jeśli mieszkacie w obrębie kilku 

kilometrów od ul. Niepodległości, przy 
której będzie ta przetwórnia, nie martw-
cie się niczym - Wasze dzieci będą się 
mogły bawić na dworze, a Wy możecie 
otwierać okna na oścież przez... cała 
zimę! Brawo!

Jak żyć Panie burmistrzu, 
jak żyć? 

Dodał: Tomasz 
Byłem na spotkaniu. Zaskoczył mnie 

udział pracowników MZO, którzy za-
łożyli przed rozpoczęciem spotkania 
pomarańczowe kamizelki. Dziwi mnie 

oburzenie pracowników, gdyż mają 
obecnie pracę, brak RIPOK nie znaczy 
likwidacji miejsc pracy. Dlaczego tam 
się zjawili pracownicy zrozumiałem 
po wystąpieniu prezesa MZO. Sposób 
w jaki zwracał się do mieszkańców, 
uzmysłowił mi, że pracownicy MZO 
nie mają z nim łatwego życia. W dys-
kusji czynnie uczestniczyły ze strony 
pracowników dwie panie i jeden pan. 
Reszta siedziała z przymusu. Burmistrz 
bronił się mówiąc, że były konsultacje 
w tej sprawie i była ona nagłośniona 
w mediach. Ja śledzę na bieżąco woło-
mińskie media, stronę urzędu, starostwa 
itp. i jakoś nic mi w oczy nie wpadło, 
choć obejrzałem masę zdjęć z burmi-
strzem, gdy podpisuje różne umowy, od-
wiedza mieszkańców, dogląda inwesty-
cji, wyjeżdża na zagraniczne spotkania 
itd. Wygodnymi informacjami dzieli się 
ze wszystkimi, niewygodnymi - jak to 
było w tym przypadku - wcale. Miesz-
kańcom zarzucono, że tak naprawdę 
chodzi im o pieniądze i spadek wartości 
działek. I to też jest prawda, dlaczego 
mamy tracić, ale zapewniam, że przede 
wszystkim chodzi nam o nasze życie 
i zdrowie, nasze, naszych dzieci, na-
szych wnuków. I zaznaczam. Problem 
nie dotyczy Lipin Starych, ale też Maj-
danu, Mostówki, Wołomina, w szcze-
gólności mieszkańców Niepodległo-
ści, Lipiny Kąty itd. Wmawiano nam, 
że w innych miejscach w Polsce, też 
RIPOKI powstały w pobliżu zabudo-
wań, ale nie powiedziano nam, że tam 
wybudowano je wbrew woli mieszkań-
ców, zatwierdzając wszelkie decyzję po 
cichu, podstępnie. A co ze zwiększo-
nym ruchem, pojazdów dowożących 
te śmieci w tak olbrzymich ilościach. 
Przez centrum Wołomina, a może przez 
Ossów i Leśniakowiznę? Sprawdziłem 
w internecie jak wyglądają te RIPOKI. 
Tragedia. Rozwiano też nasze nadzieje 
związane z obietnicami władz. Zwałka-
górka przez 30 lat nie może być użytko-
wana, a jakiekolwiek obiekty (np. rekre-
acyjne) mogą na niej powstać 50 lat po 
zamknięciu wysypiska. Już ta 40-letnia 
zwałka - nie zabezpieczona odpowied-
nio, trująca, nawet zamknięta pozosta-
nie naszą zmorą na zawsze. Dlaczego 
mamy jeszcze dostawać kolejne ciosy. 
W imię czego. Jak żyć Panie Burmi-
strzu, jak żyć....

Sprawa nie dotyczy 
tylko Lipin. Ujęcie wody 
dla Wołomina 
jest 1,5 km od tego 
planowanego syfu.

Dodał: igor (04/02/14, 20:02)
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MZO powinno umieć funkcjonować 
w warunkach rynkowych bez przywi-
lejów w postaci własnej zwałki. Jeżeli 
nie umie (w co wątpię) to należy zmie-
nić zarząd. Dalej - prezes MZO zarzucił 
ludziom, że chodzi im o odszkodowa-
nia. A to mały kłamczuszek... Nikt tego 
poza nim nie poruszył, bo ludziom nie 
o to chodzi. Dalej - prezes MZO jawił 
się jako mąż opatrznościowy, który dba 
o nasze domowe budżety. Dzięki tej 
śmierdzącej kupie będziemy mało pła-
cić za śmieci. Zapomniał biedak dodać, 
że cenę wyznacza przetarg. Skąd wie, że 
wygra go kiedyś MZO? Jasnowidz? 

Dalej - właśnie cena za wywóz odpa-
dów ma być tym, co nas mieszkańców 
interesuje najbardziej. Szkoda, że nas 
nikt nie zapytał, czy lepiej mieć mia-
sto-śmietnik, czy płacić ciut więcej za 
śmieci (co jak już napisałam nie jest 

pewne, bo kto zna ceny w przyszłości?). 
Prawda jest taka, że to im chodzi o kasę. 
Taka zwałka to żyła złota na lata. I na 
lata niestety trucie miasta, gleby, wody 
i powietrza. Sprawa nie dotyczy tyl-
ko Lipin. Ujęcie wody dla Wołomina 
jest 1,5 km od tego planowanego syfu. 
A jak będą wyglądały nagrobki na cmen-
tarzu obsrane przez ptactwo ze zwałki? 
Tam gdzie śmieci, tam masa ptaków. 
A tam ma być śmietnisko dla 120 tys. 
ludzi. Wołomin zamieszkuje 50 tys. lu-
dzi. Mieszkańcy Wołomina, nie dajmy 
się robić w bambo.

Robią z ludzi idiotów. 
Dodała: katarzyna (04/03/14, 15:49)
Wielu ludzi, którzy budowali się 

w tym rejonie w ostatnich 20 latach 
robiło to tylko dlatego, że wszędzie 
słyszeli zapewnienia o zamykaniu wy-

sypiska. Czy ty rozróżniasz zamykanie 
za kilka lat, a rozbudowę na kilkana-
ście lat, a po zainwestowaniu grubych 
milionów może na kilkadziesiąt to jest 
pomysł który był przed nami ukrywany 
i nas przeraża. Dlaczego twierdzisz, że 
cwaniakami są ludzi którzy tam się po-
budowali mając za prawdziwe informa-
cje zamieszczane w dokumentach takich 
jak GMINNY PLAN GOSPODARKI 
ODPADAMI 

DLA GMINY WOŁOMIN z 2004 
roku z zapisem tej treści: „Komisje Rady 
Gminy Wołomin w dniu 24.05.2004 r. 
po rozpatrzeniu założeń Planu podjęły 
wniosek, aby na plenarnym posiedzeniu 
Rady zatwierdzony został Wariant II, 
w którym projektowana jest rekulty-
wacja końcowa w tym ukształtowanie 
i rekultywacja północno – wschodniej 
skarpy składowiska odpadów komunal-

W niedzielę 6 kwietnia 2014 r. odbyły się w naszej parafi i uroczyste obchody 90. 
rocznicy erygowania Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Z okazji 
jubileuszu – Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył Ks. Abp Henryk Hoser – Or-
dynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Wołomin to miasto ludzi wierzących 
i odważnych, ludzi przewidujących 
- wręcz wizjonerów – podkreślił abp 
Henryk Hoser stwierdzając, że jest to 
owoc wysiłków duszpasterskich podej-
mowanych przez kolejne pokolenia ka-
płanów i wiernych parafi i Matki Często-
chowskiej. W tym roku mija dokładnie 
90 lat od jej założenia. W liturgii wzięło 
udział licznie zgromadzone duchowień-
stwo, wierni i władze samorządowe. Już 
na samym wstępie uroczystej Mszy Św. 
tuż po przywitaniu gości i wiernych Ks. 
Dziekan Sylwester Sienkiewicz przed-
stawił zarys powstania Naszej Parafi i. 
Parafi a Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie utworzona została 1 kwiet-
nia 1924 roku decyzją kard. Aleksandra 
Kakowskiego. Pierwszym proboszczem 
mianowany został ks. Jan Golędzinow-
ski. Konsekracji świątyni dokonano już 
27 sierpnia 1927 r. W głównym ołtarzu 
umieszczono obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Niestety wycofujący się 
w 1944 r. z Wołomina Niemcy wysa-
dzili w powietrze wieżę, która upadając 
zniszczyła całą nawę główną i ołtarz. 

Ocalał jedynie obraz patronki świątyni. 
Po II wojnie światowej zaczęto odbu-
dowywać kościół, który został konse-
krowany przez Prymasa Polski Stefana 
kard. Wyszyńskiego 6 października 
1966 r. 

W homilii abp Hoser zwrócił uwagę, 
że w oczach Jezusa życie wieczne ma 
większą wartość, niż życie doczesne. – 
Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli będziemy 
w to wierzyć, wówczas żadna sytuacja 
życiowa nas nie przełamie, bo Jezus tak-
że dzisiaj jest dla każdego z nas zmar-
twychwstaniem i życiem. On zawsze da 
nam siłę by powstać ze śmierci do życie 
– podkreślił Ekscelencja. Przypomniał, 
że człowiek, który popełnia grzech 
ciężki, znajduje się w stanie śmierci 
duchowej, która choć na zewnątrz jest 
niewyczuwalna, jest znacznie groźniej-
sza niż fi zyczna, ponieważ odgradza 
go od Boga. - Róbmy zatem wszystko 
w życiu doczesnym, żeby wejść do ży-
cia wiecznego poprzez tę bramę, którą 
jest Chrystus – zaapelował kaznodzieja.

Abp Hoser wyraził również wdzięcz-
ność wszystkim za patriotyczne i Oj-
czyźniane inicjatywy, które od lat od-
bywają się na terenie parafi i. - Dzięki 
niej przez te 90 lat kształtowało się całe 
miasto i jego okolice. Dzisiaj możemy 
z satysfakcja powiedzieć, że Wołomin 
jest miastem ludzi wierzących i od-
ważnych, ludzi przewidujących - wręcz 
wizjonerów. Dziękujemy za zdolność 
zarządzania sprawami publicznymi 
a zwłaszcza za ostatnią inicjatywę do-
strzeżenia szkół, które są przyjazne 
rodzinie – podkreślił bp warszawsko-
praski.

Podziękował także parafi i za liczne 
pochodzące z niej powołania kapłań-
skie i do życia konsekrowanego. Na 
zakończenie głos zabrał burmistrz Wo-
łomina Ryszard Madziar który rów-
nież podziękował wszystkim za pracę i 
wkład w życie Parafi i na przestrzeni 90 
lat , podkreślając szczególnie ostatnią 
w Niej posługę jako proboszcza Ks. pra-
łata Jana Sikory, czego wyraźnie zabra-
kło w słowach wstępnych jak i homilii. 
Burmistrz wskazał ,że – to dzięki Śp.Ks. 
Janowi Sikorze Świątynia ma tak wyjąt-

kowy wygląd i charakter patriotyczny. 
To tu swoje pół wieku życia czyli ponad 
połowę obchodzonego jubileuszu po-
świecił Parafi i Ks. Jan Sikora. Podzię-
kował również Ks. Dziekanowi Sylwe-
strowi Sienkiewiczowi za kontynuację 
tego wielkiego dzieła parafi alnego zapo-
czątkowanego przez Ks.Prałata Sikorę 
i jego poprzedników. O tym powinniśmy 
pamiętać stojąc zawsze w tym miejscu 
, kończąc mówił burmistrz. Tuż przed 
błogosławieństwem zaproszono wszyst-
kich do odsłonięcia i poświęcenia obe-
lisku, tablicy upamiętniającej kolejną 
rocznicę tragedii smoleńskiej usytuowa-
nej tuż przy pomniku katyńskim. Dało 
się zauważyć zdziwienie niektórych 
z wiernych samym wyglądem tego niby 
nagrobka i sformułowaniem w treści 
napisu o stwierdzeniu „ katastrofa lot-
nicza” co jest bardzo kontrowersyjne 
chociażby z tego że śledztwo dalej trwa 
i jednoznacznie nie można określić co 
wydarzyło się tak naprawdę 10-kwiet-
nia 2010 roku pod Smoleńskiem gdzie 
śmierć poniosła elita Państwa Polskie-
go na czele z Prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim , Jego Małżonką Marią, 
Prezydentem RP na uchodźstwie Ry-
szardem Kaczorowskim , najwyższym 
dowództwem Wojska Polskiego i inny-
mi wysokimi przedstawicielami Polski. 
Szkoda ,że w tak pięknym miejscu nie 
udało się jednak zrealizować wersji po-
mnika Społecznego Komitetu z przed 
trzech lat z wykutymi nazwiskami 
wszystkich ofi ar tej narodowej tragedii i 
okazałym krzyżem w czarnym granicie, 
nawiązującym do obok stojącego po-
mnika katyńskiego. W tej sprawie nie-
spełna pół roku temu proszono by wła-
śnie taką wersję zrealizować. Pozostaje 
tylko żałować i mieć nadzieję ,że może 
kiedyś to zostanie zmienione. Głęboko 
w to wierzymy. Obchodom jubileuszo-
wym Parafi i towarzyszyła ciekawa wy-
stawa zorganizowana przez wołomiński 
Dom Kultury a którą licznie na Palacu 
3- Maja odwiedzali Wołominiacy.

Obchody jubileuszowe zakończą się 
12 października. Ostatnim ich akcentem 
będą Misje Parafi alne.

red.

90. Lat Parafi i pw. Matki Bożej 90. Lat Parafi i pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w WołominieCzęstochowskiej w Wołominie

nych w Lipinach Starych umożliwiająca 
składowanie odpadów w procesie rekul-
tywacji do roku 2008. Po tym okresie 
zakłada się korzystanie z zakładu utyli-
zacji odpadów na terenie Gminy Zielon-
ka. W przypadku opóźnienia realizacji 
zakładu konieczna jest budowa stacji 
przeładunkowej.” To nie mieszkańcy są 
cwaniakami tylko osoby, które grzebią 
we wcześniejszych wytycznych i ustale-
niach i robią z ludzi idiotów. 

Co więc dalej ? 
Czy jest jeszcze czas by zatrzymać 

rozbudowę zwałki? Zaangażowanie 
mieszkańców w sprawę bardzo ważną 
dla wielkiego obszaru, który mógłby 
w przyszłości ukierunkować rozwój 
Wołomina jest jak najbardziej właściwe. 

Wszyscy wiemy, że nie zamknięcie, 
a kolosalna rozbudowa tego śmietniska 

wyhamuje wszelkie pomysły rozwoju 
tego terenu, co dla Wołomina byłoby 
bardzo niekorzystne, gdyż nie jesteśmy 
terytorialnie wielką gminą. Warto za-
tem zapoznać się dokładnie z operata-
mi oddziaływania na środowisko takiej 
inwestycji i rzeczywiście pójść w tym 
kierunku czyli rekultywacji i zamknię-
cia zwałki. Na pewno jest rozwiązanie, 
chociażby wspomniane korzystanie 
z Zakładu Utylizacji w Gminie Zielon-
ka lub szukanie terenu w innych dużych 
gminach mniej zaludnionych z terenem 
odpowiednim na tego typu działalność. 
Organizacje ochrony środowiska i eko-
logiczne zapewne doradzą mieszkań-
com sołectw sąsiadujących z tym ryzy-
kownym zdrowotnie obszarem, co dalej 
zrobić z wysypiskiem położonym w tak 
ładnym - nie tylko przyrodniczo - tere-
nie…

Debata na temat Debata na temat 
bezpieczeństwabezpieczeństwa
W ubiegłą środę w Wołominie można było poczuć się 
odrobinę bezpieczniej. Straż miejska, mnóstwo po-
licji… niestety tylko w okolicach Urzędu Miejskiego 
w Wołominie. Tego dnia odbyła się debata na temat 
bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim. Na spo-
tkanie przybył wojewoda Dariusz Piątek, wójtowie 
i burmistrzowie powiatu wołomińskiego, przedstawi-
ciele Policji powiatowej oraz stołecznej.

W zaprezentowanych statystykach 
Wołomin wypadł bardzo słabo. Czy 
bezpiecznie mogą czuć się mieszkańcy 
wiedząc, że po godzinie 22:00 na całą 
Gminę Wołomin przypada tylko jeden, 
czasami dwa patrole Policji? Chyba ra-
czej nie.

Niestety zainteresowanie debatą było 
znikome. Salę wypełniała Policja oraz 
przedstawiciele rad osiedlowych, kilku 
sołtysów oraz kilku radnych. Szkoda, 
że na debacie nie stawili się niektórzy 
członkowie Komisji Bezpieczeństwa 
– Dymitar Jugrew i Wojciech Plichta. 
Ten ostatni to organizator fatalnie za-
bezpieczonego biegu w Duczkach jak 
wynika z notatki Policji nie posiadał 
ŻADNYCH zezwoleń i nie powiadomił 
żadnych służb (wymienionych w usta-
wie) o biegu oprócz Burmistrza, który 
udzielił patronatu. Gdyby nieobecni, 
stawili się na debatę dowiedzieli by 
się wiele na temat organizacji imprez 
masowych, o które zapytałam zastępcę 
Komendanta Stołecznej Policji. W na-
szej Gminie zdarzają się pojedyncze na 
razie  imprezy organizowane przez małe 
organizacje czy osoby związane z sa-
morządem. Świadomość organizatorów 
na temat spełnienia wymagań odnośnie 
organizacji imprez masowych jest mier-
na. Coraz więcej słyszymy o organizacji 
biegów ze skutkami śmiertelnymi (Bieg 
Biegnij Warszawo, Bieg Śladem Wyga-
słych Wulkanów). Wypadków tych nie 
spowodowali organizatorzy, ale mogli 
im zapobiec zabezpieczając odpowied-
nie zaplecze medyczne. W takich sytu-
acjach liczy się każda sekunda. Dziwi 
więc fakt ignorancji takiej debaty osób, 
które próbują organizować imprezy ma-
sowe bądź imprezy sportowe. Osoba, 
która się tego podejmuje nie zabezpie-
czając odpowiedniego zaplecza me-
dycznego bierze na siebie odpowiedzial-
ność karną za narażenie życia i zdrowia 
uczestników. Nie oszukujmy się jedna 
pielęgniarka na ponad 100 osób nie jest 
odpowiednim zapleczem medycznym 
a rozstawienie wolontariuszy na ulicach 
nie podnosi bezpieczeństwa imprezy 
z wykorzystaniem drogi publicznej. 
Kwestie bezpieczeństwa regulowane są 
przez odpowiednie przepisy i procedu-
ry, wystarczy je przeczytać.  Niestety 
władze Wołomina bagatelizują problem. 
Burmistrz Ryszard Madziar na moje py-

tanie odnośnie sposobu weryfi kowania 
czy osoba, która wnioskuje o objęcie 
imprezy patronatem Burmistrza posia-
da stosowne zezwolenia odpowiedział, 
że nie weryfi kuje tego. Więc tym samym 
bierze na siebie odpowiedzialność za 
wyrażenie zgody na organizację impre-
zy bez odpowiedniego zabezpieczenia 
jej. Jak widać nie tylko z inwestycjami 
i rozwojem Gminy Burmistrz sobie nie 
radzi, również bezpieczeństwo miesz-
kańców jest jego piętą Achillesową. 

Obecni radni pytali za to o psy patro-
lowe oraz o możliwość dofi nansowania 
kolejnego etatu dzielnicowego. Poja-
wiły się zarzuty pod adresem Policji, 
że zbyt wolno reagują na zawiadomie-
nia o kierujących autem pod wpływem 
alkoholu, o zbyt małej ilości patroli 
zwłaszcza pieszych w dzień w miej-
scach gdzie radiowóz ma ograniczony 
dostęp. Duża część uwagi przybyłych 
skupiła się na nieodpowiednim ozna-
kowaniu ulic, braku „stopków” w new-
ralgicznych miejscach oraz piasku na 
chodnikach i ulicach. Mimo, że mamy 
już połowię kwietnia a śnieg ustąpił wie-
le tygodni temu na chodnikach niestety 
pieszy może złamać nogę a samochody 
mogą wpaść w poślizg. Do dyspozycji 
Burmistrzów są pracownicy społecz-
ni z Powiatowych Urzędów Pracy, są 
pracownicy fi zyczni wołomińskich 
jednostek, którzy podczas zastoju prac 
budowlanych mogliby oczyścić chodni-
ki jednakże nasze władze czują się tak 
bezpiecznie, że nie widzą tego co dzieje 
się wokół i jak wygląda gmina.

Kinga Sadowska

SPRZEDAM DZIAŁKĘSPRZEDAM DZIAŁKĘ
Ząbki, ul. Kosynierów 500 m2

Z udziałem w drodze pod zabudowę wielorodzinną, 
jednorodzinną i szeregową.

TEL: 690-312-293TEL: 690-312-293

fot. ks. Łukasz Turek
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Manipulacje, kłamstwa czy coś inne-
go? Analizę prawdomówności warto 
rozpocząć od wypowiedzi prezesa spół-
ki miejskiej K. Kuśmierowskiego oraz 
naczelnika wydziału urbanistyki P. Se-
weryniaka. Jak ma się fałsz do prawdy, 
oceni każdy zderzając wypowiedź pre-
zesa MZO o zamknięciu „wysypiska” 
w 2014 roku z zakresem narzuconej 
wykonawcy rozbudowy, obejmuje ona 
nową kwaterę o objętości 460 tys. m3 
(dwa razy większa od obecnej). Wyja-
śnić wypada też radnemu A. Beredzie 
potwierdzającemu wersję o zamknię-
ciu, że od czasu kiedy prowadzi się 
segregację odpadów to, czego nie da 
się odseparować w drodze recyklingu, 
umieszcza się na składowiskach. Trwa 
to Wołominie od wielu, wielu lat i nie 
ma nic wspólnego z tzw. „ustawą śmie-
ciową”. W strategicznym dokumencie 
obejmującym gospodarkę odpadami 
woj. mazowieckiego, składowisko 
jako instalację zastępczą mamy i mieć 
będziemy jeśli powstanie RIPOK, ale 
niekoniecznie w lokalizacji obejmującej 
Stare Lipiny. Nie da się wyekspediować 
w materialny niebyt frakcji nie podlega-
jących odzyskowi inaczej niż przez spa-
lenie, ale i wówczas pozostają popioły. 
Pokrętnie używane pojęcie zamknięcie 
„wysypiska”, mówi wyłącznie o tym, 
że nie będą tam składowane zmieszane 
odpady komunalne przed segregacją, 
a to macherzy od krętactw starali się 
przykryć pojęciem Zakładu Przetwarza-
nia Odpadów. Zrekultywowana zostanie 
obecna kwatera, obok ma powstać nowa 
i w żadnym wypadku nie będzie to za-
mknięcie.

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Rozwoju gminy Wołomin (Studium) 
wbrew temu, co usiłował wmówić ze-
branym naczelnik P. Seweryniak nie 
przewiduje rozbudowy składowiska. 
Wystarczy sięgnąć i przeczytać; na 
str. 79 określono jego los – cyt.: „stwo-
rzenie warunków segregacji odpadów 
u źródła, dalsza rekultywacja składo-
wiska odpadów w Starych Lipinach 
i docelowo przekształcenie na teren 
zieleni”. Co może powstać wyraźnie 
i enumeratywnie określono na str. 93 – 
cyt.: „zagospodarowanie odpadów po-
przez; – odzysk odpadów budowlanych, 
– kompostowanie odpadów zielonych, 
– segregowanie odpadów, – ew. punkt 
zbierania odpadów do dalszej ekspedy-
cji”. Nie ma tu żadnego pola manewru 
opartego na jakimś tam całościowym 
podejściu, jakim to starał się naczelnik 
Seweryniak „wywinąć” z dokonanego 

naruszenia powyższych zapisów.
Nie jest to pełen katalog nieprawd, 

jaki padł na tym spotkaniu, a których 
początek tkwi w próbie zafałszowania 
treści Studium. Każdy kolejny doku-
ment planistyczny na nim oparty tam 
gdzie dopuszcza rozbudowę składowi-
ska w Lipinach Starych łamie oraz na-
rusza ustalenia o kierunkach rozwoju 
i działania.

Dlaczego i kiedy 
pojawiło się składowisko?

Dlaczego wyjaśnia wola pozaprzetar-
gowego powierzenia MZO gospodarki 
odpadami oraz wymogi stawiane przed  
Regionalnymi Instalacjami Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych (RIPOK). 
Bez składowiska działalność obejmują-
cą zagospodarowanie odpadów od 2017 
roku jest niemożliwa, co nie oznacza, 
że musi bazować na dotychczasowej 
lokalizacji. Innej w ramach współdzia-
łania samorządów naszego regionu nie 
rozważono, a taka była. Dla burmistrza, 
popierających radnych i zarządu spółki 
brak tego statusu, to być albo nie być, 
w świetle wcześniej narzuconego Radzie 
Miejskiej kierunku działań wyrywkową 
interpretacją „ustawy śmieciowej”. Jeśli 
chodzi o fi rmę i jej pracowników to przy 
dobrym kierownictwie tak jak wcze-
śniej, teraz i w przyszłości mogli dobrze 
funkcjonować w ramach zakładu budże-
towego, bez konieczności przekształceń 
i zabiegania o mało rentowny odbiór 
odpadów.

Czas wyjaśnić jak, gdzie nie powinno 
być, pojawiło się nowe składowisko. 
Pierwszym dokumentem, w którym 
można je odnaleźć jest 172 strona Wo-
jewódzkiego Planu Gospodarki Odpa-
dami woj. mazowieckiego (WPGO) 
z dn. 22.10.2012 r. cyt „Budowa kwatery 
o pojemności 450 000 m³ – składowisko 
w Lipinach Starych (po rozbudowie – 
RIPOK)”. Zapis ten pojawił się w wyni-
ku uwag wniesionych do wcześniejszej 
jego wersji przez MZO pismem z dnia 
08.05.2012 r. Nastąpiło to bez prawnego 
umocowania jakimkolwiek zapisem do-
kumentu planistycznego gminy i powia-
tu Wołomin. Jeszcze przed przekształce-
niem w spółkę (27.06.2012 r.) ówczesny 
dyrektor MZO wkroczył w kompetencje 
Rady Miasta określając samodzielnie 

ten kierunek działań. W takim samym 
stopniu za ten fakt odpowiada organ 
wykonawczy gminy jakiemu K. Ku-
śmierowski podlegał organizacyjnie. 

W prognozie oddziaływania na środo-
wisko (POŚ) dla Studium z 2011 r. na 
str. 45 czytamy cyt.: „Zgodnie z założe-
niami Gminnego Programu Gospodar-
ki Odpadami odpady komunalne z gmi-
ny Wołomin, do czasu wybudowania 
zakładu unieszkodliwiania odpadów 
na terenie gminy Zielonka, kierowane 
są na składowisko we wsi Lipiny Stare, 
które w najbliższym czasie powinno zo-
stać zamknięte i zrekultywowane.”

Zapis ten o dziwo wyparował niczym 
kamfora z POŚ opracowanego w 2012 r. 
przy projekcie planu miejscowego 
dla obszaru Strefy Gospodarczej we 
wsi Stare Lipiny. Zapomniano jednak, 
że pozostał podobny na str. 107 Pla-
nu Gospodarki Odpadami (PGO) dla 
Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
cyt. „Wojewódzki plan gospodarki 
odpadami dla Mazowsza na lata 2007-
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
zakłada, że do po roku 2014 na terenie 
Województwa Mazowieckiego funkcjo-
nować będzie jedynie 15 regionalnych 
składowiska odpadów. Dla Regionu 
Gospodarki Odpadami Miasta St. War-
szawy wyznaczono, jako obiekt regio-
nalny, składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w gminie 
Zielonka, działające w ramach pro-
jektowanego Regionalnego Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Zielon-
ce. Planowana docelowa powierzch-
nia składowiska wynosi 50 ha. Skła-
dowiska aktualnie funkcjonujące na 
terenie powiatu wołomińskiego będą 
przyjmowały odpady, z zachowaniem 
zasady bliskości, do czasu ich ostatecz-
nego wypełnienia i zamknięcia zgodnie 
z harmonogramem zamykania skła-
dowisk.” Na bazie powyższych faktów 
i zapisów widać współdziałanie dyrekcji 
MZO z organami wykonawczymi gmi-
ny w „zaklinaniu i przeinaczaniu” rze-
czywistości wynikających ze Studium, 
POŚ i PGO. Na tym etapie miała miej-
sce największa manipulacja dotyczą-
ca nieuprawnionej zmiany lokalizacji 
nowego składowiska. O ile mieszkań-
cy Lipin Starych w Studium nie mogli 
oprotestować jego rozbudowy, bo nie 
miała mieć miejsca, o tyle w trakcie 
powstawania kolejnych dokumentów 
i decyzji powinno mieć miejsce. Pra-
wem kaduka nowa kwatera składowiska 
trafi ła do decyzji środowiskowej, a po 
niej do warunków zabudowy. Inicjator 
oraz autor decyzji środowiskowej pla-
nując i umieszczając w niej rozbudowę 
składowiska winien dysponować rów-
nież raportem jego oddziaływania na 
środowisko i poddać całościowy mate-
riał konsultacjom społecznym. Informa-
cję o nich ogłoszono 14 stycznia 2013 r. 
w BIP, na tablicy ogłoszeń i przekazano 
ją sołtysowi Lipin Starych. Po 21 dniach 
oczekiwań uwag nie zarejestrowano. 
W gronie osób obarczonych odpowie-
dzialnością za ich brak znajduje się 
sołtys K. Ciechanowicz, wiedzę o roz-
budowie w świetle dokumentów musiał 

posiadać, a nie podzielił się nią z zainte-
resowanymi mieszkańcami. Nawet jeśli 
przyjmiemy, że dochowano obowiązku 
poinformowania o wydawaniu decyzji 
środowiskowej, poddany konsultacjom 
materiał w styczniu 2013 r. nie był 
kompletny. Do połowy sierpnia 2013 r. 
gmina Wołomin wielokrotnie uzupeł-
niała integralną jego część tj. raport 
oddziaływania na środowisko o braku-
jące elementy. Żądała tego Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) 
w Warszawie. Dopiero 14 października 
2013 r. RDOŚ zdołał określić warun-
ki dla rozbudowy Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów MZO Wołomin 
w Lipinach Starych – w tym momencie 
można na poważnie mówić o dokumen-
tacji godnej poddania „konsultacjom” 
jakie zakończyły się pół roku wcześniej. 
W takich okolicznościach decyzję śro-
dowiskową nr 347/13 z dnia 25 listo-
pada 2013 r. podpisał z-ca burmistrza 
S. Jagodziński. Nie sposób uwierzyć, 
aby nie miał wiedzy o jej wadach 
w zakresie odnoszącym się lokalizacji 
składowiska i braku rzetelnych konsul-
tacji. Jest dokumentem niezbędnym do 
wydania warunków zabudowy, jakie 
MZO sp. z o.o. w Wołominie wydał na-
czelnik P. Seweryniak powielając wadę 
decyzji środowiskowej. Z informacji 
pochodzących od okolicznych miesz-
kańców obecnych na posiedzeniu komi-
sji gospodarki miejskiej opiniującej plan 
miejscowy dla tego obszaru, w trakcie 
ich wydawania nie dopełniono kolejne-
go wymogu dotyczącego powiadomień 
właścicieli sąsiednich działek o budo-
wie nowej kwatery składowiska. 

Mistyfi kacje i coś jeszcze!
Spotkania burmistrza z mieszkańca-

mi Lipin Starych nie można nazwać 
konsultacjami, kiedy harmonogram 
prac obejmujący rozbudowę wkroczył 
w etap zawierania umowy z wykonaw-
cą. Po 120 dniach winien dysponować 
on prawomocnym pozwoleniem na 
budowę, a inwestycję zakończyć do 
końca stycznia 2015 r. Wstrzymanie jej 
w takich okolicznościach rodzi poważne 
koszty z tytułu utraty potencjalnych zy-
sków przez fi rmę wyłonioną w przetar-
gu. Wykonawcy do wypełnienia umowy 
pozostaje pozyskać pozwolenie na bu-
dowę po przedłożeniu projektu. Brak 
planu miejscowego w niczym nikomu 
nie przeszkadza po tym jak wydano wa-
runki zabudowy dla tego przedsięwzię-
cia. Po zaistniałych wydarzeniach nie 
będzie rychłego jego uchwalenia – bo 
i po co. Co ma być rozbudowane, za-
rząd spółki podlegający wyłącznie bur-
mistrzowi wykona. I tutaj jak na dłoni 
widać mistyfi kację burmistrza R. Ma-
dziara łudzącego mieszkańców obywa-
jącą się konsultacją. Wypowiedź z-cy 
burmistrza S. Jagodzińskiego mówiąca 
o mieszkańcach jako właścicielach zna-
komicie się w nią wpisuje. Wprawdzie 
należy do nich majątek i mienie gminy, 
ale nawet radni nie mają uprawnień do 
nadzoru i kontroli spółek prawa han-
dlowego – tam panem i władcą jest re-
prezentant właścicieli tj. burmistrz. Nic 
w spółce nie dzieje się bez jego wiedzy 

i przyzwolenia. W MZO sp. z o.o. 
czuwa nad tym nie kto inny, a „prawa 
i lewa ręka” burmistrza – członek Rady 
Nadzorczej J. Wierzbowski, eks dorad-
ca i sekretarz gminy. Jakie prawa ma nie 
tylko mieszkaniec, ale i radny dowodził 
w duchu mistyfi kacji P. Seweryniak 
mówiąc D. Kozaczce o ograniczonym 
prawie do informacji obejmującej wa-
runki zabudowy. Powołał się niezgodnie 
z realiami na ochronę danych osobo-
wych. Panie naczelniku – osoby prawne 
nie podlegają tej ustawie, a postano-
wienie sądu administracyjnego mówi, 
że decyzja o warunkach zabudowy 
jest informacją publiczną. Katalog 
nieprawd, manipulacji i mistyfi kacji 
wypada zamknąć w hali podobnej do 
supermarketu Carrefour, w której to 
ma przebiegać wyizolowany proces 
przetwarzania odpadów. Mówiąc o niej 
i opisując na łamach prasy, prezes MZO, 
albo w pełni świadomie mija się z praw-
dą, albo nie wie co podpisuje i zamiesz-
cza w Specyfi kacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Jest w niej, nie znany nam 
wszystkim „supermarket”, ale 8 beto-
nowych boksów pod „targowiskową” 
wiatą. 

Biorąc pod uwagę wszystko co powy-
żej i mówić o zawodzie z włodarzy oraz 
ich ekipy to zbyt mało, tacy w mojej 
ocenie utracili jakąkolwiek wiarygod-
ność.  

Reasumując
1. Studium Uwarunkowań i Kierun-

ków Rozwoju (Studium) nie przewidy-
wało rozbudowy składowiska w Lipi-
nach Starych,

2. Wniosek MZO do WPGO dla woj. 
mazowieckie o uwzględnienie budowy 
nowej kwatery w Lipinach Starych nie 
posiadał podstaw do jego złożenia,

3. Prognoza oddziaływania na środo-
wisko dla projektu planu miejscowego 
Strefy Aktywności Gospodarczej we 
wsi Stare Lipiny z roku 2012 nie odpo-
wiada zapisom ujętym w takiej progno-
zie dla Studium z roku 2011,

4. Decyzja Środowiskowa wydana 
MZO sp. z o.o. posiada wady wynikają-
ce z zakresu jak i wymogu wyczerpują-
cej konsultacji,  

5. Decyzja o warunkach zabudowy 
wydana MZO sp. z o.o. posiada wady 
dot. zakresu i wymogu poinformowania 
o przystąpieniu do ich wydania okolicz-
nych mieszkańców,

6. Preambuła projektu planu miejsco-
wego Strefy Aktywności Gospodarczej 
we wsi Stare Lipiny mówiąca o zgod-
ności ze Studium jest do podważenia 
w zakresie rozbudowy składowiska od-
padów. 

7. Władze samorządowe pod kierow-
nictwem burmistrza R. Madziara na-
ruszyły rzetelność opracowania oraz 
wydania decyzji środowiskowej i wa-
runków zabudowy dla Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej we wsi Stare Lipiny 
oraz zaufanie mieszkańców.

Rozbudowę składowiska 
zatrzymać może...

Wycofanie przez wykonawcę w po-
rozumieniu z inwestorem/burmistrzem 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę lub jego wstrzymanie przez 
uprawniony organ w następstwie opro-
testowania i zaangażowanie się organi-
zacji ekologicznej na bazie obowiązują-
cego ustawodawstwa.

Podstawę do wniesienia odwołań od 
podjętych decyzji daje ust. 2 Art. 44. 
„Ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko” z dnia 3 października 
2008 r. 

Zawiódł mnie pan, panie Burmistrzu , zawiódł moją rodzinę, zawiódł też moich sąsiadów -  tak podsumowała 
Ryszarda Madziara jedna z mieszkanek Lipin Starych na spotkaniu w sprawie rozbudowy składowiska odpa-
dów komunalnych. Jak sądzę po zapoznaniu się z tym co poniżej, podobną opinię wyrazi większość miesz-
kańców poszerzając grono zawiedzionych.

Grzegorz Lipski

„Nabić w butelkę i okpić w żywe oczy”„Nabić w butelkę i okpić w żywe oczy”

Decydenci czystości Wołomina. Od lewej: Janusz Tomasz Czarnogórski – Członek Zarządu, Krzysztof Kuśmierowski – Prezes, 
burmistrz Ryszard Madziar.

fot. J. Mazur – Wieści.
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Szlachetne zdrowie, Szlachetne zdrowie, 
nikt się nie dowie, nikt się nie dowie, 
jako smakujesz, jako smakujesz, 
aż się zepsujesz…aż się zepsujesz…
Ale czy musi tak być?

To prawda, niekiedy nie da się 
uniknąć choroby, ale zawsze 
warto starać się robić wszystko, 
by w chwili gdy już coś zaczy-
na nam doskwierać, móc spojrzeć 
w lustro i powiedzieć ,że zrobiło się 
wszystko, aby o zdrowie zadbać. 

Niepubliczna Szkoła ANIMUS 
w Kobyłce, patrząc na zagadnienie 
zdrowia szeroko i perspektywicznie, 
podjęła działania, aby już od małego 
uczyć dzieci jak właściwie o siebie 
zadbać. Placówka realizuje cyklicz-
nie zajęcia poświęcone tematyce 
zdrowia. Co tydzień dzieci poznają 
kolejny wymiar tego pojęcia. Spo-
tykając się z wieloma specjalistami 
z tego zakresu  poznają tajniki wy-
branych specjalizacji lekarskich. Co 
tygodniowe spotkania są skrzętnie 
rejestrowane przez kamery, a już 
w czerwcu na stronie szkoły ukażą 
się fragmenty tego przedsięwzięcia.

Jednym z elementów zajęć było 
przygotowanie inscenizacji z oka-
zji obchodzonego 10 kwietnia 
Dnia Pracownika Służby Zdrowia. 
9 kwietnia 2014 r. do placówki 
przybyli liczni goście, którzy wraz 
z najmłodszymi ANIMUSKAMI 
zechcieli dzielić te radosne chwile. 
Po aktorskich poczynaniach, któ-
re były ucztą dla ducha, przyszedł 
i czas na ucztę nawet dla najbardziej 
kapryśnego brzucha. Uczniowie 
wraz z Rodzicami przygotowali nie 
lada smakołyki, które miały poka-

zać, że słodycze nie zawsze muszą 
być źródłem przyjemności dla pod-
niebienia.

Oby ten prozdrowotny entuzjazm 
rósł wraz z dziećmi, a ziarenko za-
siane przez nauczycieli przyniosło 
owoc. 

– Mamy szczerą nadzieję, że nasze 
zaangażowanie w ten projekt choć 
w minimalnym stopniu odmieni 
myślenie dzieci i ich rodzin. Cóż 
bowiem jest ważniejszego od zdro-
wia..? – wypowiadają się nauczy-
ciele zaangażowani w te zajęcia.

Już niebawem zasiądziemy przy 
wielkanocnych stołach. Niech 
ten czas będzie dla nas relaksem 
i chwilą oderwania od codziennego 
pośpiechu. Na nadchodzące Święta 
Wielkanocne Dyrekcja, pracownicy  
oraz uczniowie Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej ANIMUS życzą 
wszystkim czytelnikom wiele spo-
koju i radości. 

Artykuł: Aleksandra Dobczyńska

Coniedzielna Msza 
Trydencka w Wołominie
Miło nam poinformować, że ksiądz arcybiskup Henryk 
Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, 
przychylnie ustosunkował się do prośby wiernych 
o regularną niedzielną Mszę w formie nadzwyczajnej 
w Wołominie.

Msza będzie odprawiana w kaplicy 
przy kościele Matki Bożej Często-
chowskiej w Wołominie. Z polece-
nia księdza proboszcza opiekę nad 
grupą będzie sprawował wikariusz 
– ks. Mateusz Szewczyk. Msze będą 
odprawiane w niedziele o godzinie 
14.00 począwszy od pierwszej nie-
dzieli Wielkiego Postu – 9 marca 
2014 r. Deo Gratias!

www.facebook.com/
tridentina.wolomin

red.

Autor zdjęcia: Janusz Halczewski, 
źródło: wikimedia commons
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Radomski Informator
Dzień Świętości Życia

Dni Świętości Życia, zainicjował Jan Paweł II w 1995. Obchodzone są 
w wielu krajach świata. Episkopat Polski ustanowił Dzień Świętości Życia 
już w 1998 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej natomiast 27 sierpnia 
2004 roku ustanowił dzień 24 marca, czyli wigilię Zwiastowania Pańskie-
go Narodowym Dniem Życia.

Głównym problemem, który poruszany jest podczas obchodów Dni Świę-
tości Życia, jest aborcja. Pomijając aspekt religijny, stała się ona realnym 
problemem, który godzi nie tylko w niedoszłe matki, ale praktycznie w całe 
społeczeństwo. 

W Dniu Świętości Życia odbył się Radomski Marsz dla Życia. Wyruszył 
on sprzed Radomskiej Katedry przez park im. Kościuszki i ulicę Żerom-
skiego do kościoła ojców Bernardynów. W Kościele Bernardynów od-
prawiona została Droga Krzyżowa a zaraz po niej Msza święta. Po Mszy 
każdy chętny mógł podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
zobowiązując się do codziennej modlitwy różańcowej w intencji jednego 
poczętego dziecka, któremu zagraża aborcja. Obchody Dnia Świętości Ży-
cia zakończyły się przejściem pod Pomnik Maryi Matki Życia i zapaleniem 
zniczy. 

Piotr Fundowicz

Konferencja w Radomiu
Polska Głosem Chrześcijańskiej Europy

Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin zorganizowało w dniu 8 kwietnia 2014r. w Resursie Obywatelskiej 
w Radomiu konferencję „Polska głosem chrześcijańskiej Europy” oraz fi nał konkursu wiedzy historycznej o Polsce. 

W trakcie konferencji zostały wygłoszone dwa wykłady. Pierwszy wykład pt. „Polska głosem chrześcijańskiej Eu-
ropy” wygłosił Marek Jurek historyk, marszałek V kadencji Sejmu. Europa może działać i żyć solidarnie tylko wtedy, 
gdy będzie wspierać i szanować życie chrześcijańskie swoich narodów, gdy wartościami cywilizacji chrześcijańskiej 
będzie kierować się w swojej polityce zewnętrznej, gdy będzie korzystać z siły, doświadczeń i wartości kulturowych 
narodów Europy środkowej w tym Rzeczpospolitej Wielkość Europy zbudowało chrześcijaństwo, które nadało sens 
cywilizacji europejskiej mającej charakter uniwersalny tj: szacunku dla życia, solidarności pokoleń, praw rodziny 
i wychowania. Marek Jurek uważa, że podniesienie sprawy, by Europa przemówiła chrześcijańskim głosem jest kwestią 
naszej przyszłości i wypełnieniem testamentu Polski. – Jan Paweł II uważał, że nasz kraj powinien mieć istotny udział 
w tym procesie.

Podczas spotkania odbył się również fi nał konkursu historycznego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, którego celem była popularyzacja wiedzy o historii Polski. W pierwszym etapie udział wzięło 20 szkół 
z regionu radomskiego, w sumie 332 uczniów.

Druga część dotyczyła tematu „Bezpieczny świat dla niepodległej Polski” który wygłosił historyk, poseł Marian 
Piłka. Rzeczpospolita powinna stać się bezpiecznym domem Polaków, w którym kolejnym pokoleniom przekazuje-
my życie, wiarę, kulturę, wolność i dorobek materialny. Dziś poprzez państwo musimy naprawić braki naszego życia 
i usunąć zło, które je niszczy. Chcąc Polski silnej – to znaczy Polski panującej nad swym losem i świadomie kształtującej 
swoją przyszłość. Silna Polska to Polska, która kształtuje warunki swego życia, okoliczności, które na nią oddziałują, 
a nie tylko im podlega, to Polska zdolna bronić zasad i wartości, w których uniwersalizm wierzymy.

Tomasz Michna

Prawda Chrześcijaństwa
Święta okresu Wielkanocy przeżywamy, przede wszystkim najpierw, jako święta ofi arnej miłości Chrystusa odkupującego na krzyżu rodzaj ludzki, a następnie 

jako święto Zmartwychwstania. Święto radości, wiary w przezwyciężenie śmierci i odkupienie poświadczone zmartwychwstaniem naszego Pana. Ten charakter 
świąt podkreśla w naszej strefi e klimatycznej powracająca do życia przyroda, obudowana tradycją i obyczajem podkreślającym powrót do życia. Ta bogata kul-
turowa i obyczajowa strona przeżywania świąt, trochę na margines , spycha ich inny wymiar.  A mianowicie prawdę o Bożej i ludzkiej rzeczywistości. Bo choć 
powszechnie wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa i wierzymy w prawdy wiary podawane przez Kościół, to jednak także polski katolicyzm jest coraz silniej 
poddawany ciśnieniu wątpliwości, erozji wiary, jej redukcji tylko do wymiaru kulturowo-obyczajowego. A tym czasem, zasadnicze pytanie brzmi, czy to wszystko 
co podają Ewangelie, to tylko opis życia człowieka, czy też Jezus jest Bogiem. Dziś już nikt nie kwestionuje historyczności Jezusa, jak to mieli w zwyczaju dawni 
„uczeni” marksistowscy. Dziś wątpliwości się szerzą, czy Jezus jest Chrystusem. To jest fundamentalne pytanie dla współczesnego świata. Bo, jeżeli był tylko 
człowiekiem, to jak pisze Pismo Św. „Próżna jest nasza wiara”.  Taka wiara może nawet wyznaczać wzór postępowania, ale nie jest w stanie odpowiedzieć na naj-
bardziej fundamentalne pytania egzystencjalne o sens życia, o sens cierpienia i sens śmierci.. Bo jeżeli Jezus nie jest Chrystusem, to cała życiowa orientacja traci 
sens, a człowiek zaczyna się gubić we współczesnym świecie.. I rzeczywiście, znaczna cześć ludzkości przestaje wierzyć w prawdę zmartwychwstania Chrystusa, 
zaczyna nie tylko tracić życiową busolę, a przykłady mordowania dzieci nienarodzonych, mordowanie ludzi starych i chorych, manipulacje genetyczne, legalizacja 
dewiacji, pokazują, że człowiek bez Boga zaczyna zagrażać samemu sobie., zaczyna tworzyć sobie piekło na ziemi.  Ale popadanie w aberrację nie tłumaczy do 
końca tego, co każdego człowieka najgłębiej obchodzi i motywuje , czyli jaka jest prawda.

Odpowiedz na to pytanie znajdujemy w Ewangelii, a zwłaszcza w zachowaniach apostołów.  Z naszej perspektywy przyzwyczailiśmy się patrzeć na apostołów, 
jako gigantów ducha, jako świadków Chrystusa, którzy swoim życiem poświadczyli prawdę o Chrystusie, opisaną w Ewangeliach. A tym czasem apostołowie, to 
prości ludzie, to zwykli pracownicy fi zyczni, to ich powołał Chrystus, tak, jak powołuje każdego z nas. Apostołowie, to nie wybitni intelektualiści, osoby o jakiś 

nadzwyczajnych intelektualnych, czy moralnych kwalifi kacjach, to ludzie choć uwierzyli Jezusowi, nie byli wolni od ludzkich słabości. To jak św. Piotr, porządni, ale tchórzliwi wyznawcy. A po ukrzy-
żowaniu przestraszeni, gotowi się rozproszyć i zniknąć, a prawdę o Jezusowym przesłaniu zatrzymać tylko dla siebie. Apostołowie Wielkiej Soboty, to ludzie przegrani, to nie materiał na męczenników 
i heroicznych świadków Chrystusa. Ich wiara była taka, jak często jest nasza wiara. Widzieli cuda, słyszeli nauki, nawet wierzyli  i gotowi byli mieczem bronić Jezusa przed zatrzymaniem, ale śmierć 
krzyżowa sparaliżowała ich wiarę. Oto ich całe szlachetne zawierzenie Jezusowi okazało się ludzką porażką. Trzeba teraz wrócić do domu, wrócić do łowienia ryb, czy innych ciężkich zajęć, by utrzymać 
rodzinę. Wielka Sobota apostołów to częsty stan naszej wiary. Jest ona nawet piękna i być może czasami porywająca, ale nieżyciowa, ani nie praktyczna. Jest tylko szlachetnym złudzeniem, które można 
w sobie pielęgnować, ale przecież nie można takim złudzeniem żyć na co dzień. Bo to, w co tak mocno wierzyli, było piękne, ale nie było przecież prawdą.

I co się stało, że ci mali, tchórzliwi ludzie zamykający się w obawie przed aresztowaniem i posądzeniem, że  są współtowarzyszami zamęczonego Jezusa, stają się heroicznymi głosicielami Dobrej 
Nowiny, że wychodzą z ukrycia, idą na place i ulice i głoszą prawdę o Zmartwychwstaniu. Że kamienowania, ukrzyżowania, ścięcia nie tylko nie powstrzymując ich od głoszenia Słowa Bożego, ale 
krew męczenników staje się zasiewem pod dynamiczny rozwój Kościoła. Co się stało, ze tchórze stają się bohaterskimi męczennikami, a ludzka małość i słabość przeradza się w mądrość i determinację. 
Przecież nie złudzenie, którym się rozczarowało, może człowieka motywować do poświęcenia i heroizmu.

Tym faktem, który przemienił apostołów był fakt Zmartwychwstania. To nie był dla nich fakt, o którym czytali, ale namacalne doświadczony przez wielu, nie tylko przez apostołów. To nie doświadcze-
nie mistyczne pojedynczej osoby, którego nie sposób zweryfi kować, a tylko można uwierzyć, ale fakt potwierdzony przez licznych świadków Zmartwychwstałego. Oto, to wszystko, czego uczył Jezus, 
to nie były tylko piękne i szlachetne nauki, ale Zmartwychwstanie potwierdziło, że to była najgłębsza prawda o ludzkiej kondycji, że ta nauka, to nie szlachetne złudzenie, ale nie dostrzegana przez wielu 
rzeczywistość najbardziej podstawowa dla ludzkiego życia. Doświadczenie tej prawdy, utwierdzone darami Ducha św.  przemieniło prostych współtowarzyszy Jezusowego nauczania w gigantów ducha. 
To tylko doświadczenie prawdy, a nie nawet najpiękniejszych, czy najszlachetniejszych teorii może  tak gruntownie przemienić człowieka. „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli” mówi Pismo Św.. 
Ta prawda wyzwoliła apostołów ze strachu, niepewności, zwątpienia, niewiary, to prawda przemieniła ich życie , dla niej oddali swe życie.

Dziś żaden historyk nie kwestionuje prawdy faktografi cznej opisanej w Ewangeliach, nawet, jeżeli znajdują się tacy, którzy kwestionują Zmartwychwstanie. Ale oni nie są w stanie wyjaśnić tej meta-
morfozy apostołów.Dlaczego ci prości i bojaźliwi ludzie stali się nagle heroicznymi wyznawcami Chrystusa? Nie da się tej przemiany wyjaśnić inaczej, niż poprzez poznanie i potwierdzenie  w Zmar-
twychwstaniu prawdy o Bożym odkupieniu człowieka. Przeżycie tej prawdy stało się wyznacznikiem ich postępowania 
i ich odwagi.. Bez tego wróciliby do domu, do pracy, a ich wiedza o Jezusie najprawdopodobniej nawet nie  znalazłaby 
małej wzmianki w historycznych kronikach. Natomiast ich świadectwo, ich postawa i odwaga w głoszeniu Ewangelii jest 
poświadczeniem tej Prawdy, której siła przemieniła dzieje ludzkości.

Dziś, gdy współczesny świat znajduje się w narastającym chaosie irracjonalizmu i relatywizmu, gdy zagrożone są same 
fundamenty współczesnej cywilizacji, trzeba odnaleźć solidny fundament, na którym można odnaleźć siebie i sens swego 
istnienia. I jest nim prawda Zmartwychwstania, której osobiście doświadczyli apostołowie i która odmieniła ich życie. Ale 
jest także możliwa do poznania i przeżycia przez nas, współczesnych. To ona odpowie na nasze wątpliwości, wyprowadzi 
nas z tego  współczesnego chaosu, nas wyzwoli. To ta sama prawda, która wyzwoliła apostołów ze zwątpienia i niewiary 
jest odpowiedzią na nasze pytania o sens naszego Życia. I taka także płynie nauka z przeżywania Wielkanocy.

Życzenia Wielkanocne ŻŻyycczzzennia Wielkaannoccnee 
z Okręgu Radomskiegzz OOkkkręęgu Radommssskkieegg

Święta Wielkanocne, to dla nas, chrześcijan najważniejsze ze świąt.
Triumf Chrystusa nad śmiercią, symbol zwycięstwa dobra nad złem!

To czas radosnego świętowania w gronie najbliższych.

Zmartwychwstanie Jezusa niesie ludziom zbawienie, 
daje nadzieję i uczy ofi arnej miłości.

Wielkanoc objawia tajemnicę niezmierzonej miłości Boga 
do człowieka, przypieczętowanej krwią Chrystusa na Krzyżu.

Uczestnicząc w radości Wielkanocnego Poranka Prawica Rzeczy-
pospolitej Okręgu Radomskiego życzy wszystkim błogosławionych 
Świąt oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym 

i zawodowym 

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej
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NaszDziennik.pl jako pierwszy podaje informację o trasie przejazdu XIV Motocy-
klowego Rajdu Katyńskiego, który rusza 23 sierpnia i będzie trwał do 14 wrze-
śnia 2014 roku. Szczegóły trasy są wciąż w opracowaniu, jednak główny zarys 
jest już ustalony.

Ossów na trasie tegorocznego Ossów na trasie tegorocznego 
Rajdu KatyńskiegoRajdu Katyńskiego

Organizator Rajdu Katyńskiego 
Wiktor Węgrzyn, pytany, czy nie 
obawia się w tym roku trudności 
przejazdowych spowodowanych 
niestabilną sytuacją na Ukrainie, 
odpowiada:

– Nie obawiamy się ewentualnej 
zawieruchy rosyjsko-ukraińskiej. 
Zmiany w wyjeździe mogą być spo-
wodowane tylko nieotrzymaniem 
przez uczestników Rajdu niezbęd-
nych wiz. Jeżeli dostaniemy wizy, 
to jedziemy bez względu na to, co 
będzie się działo. Nie mam zamia-
ru zmieniać trasy. Przed pierwszym 
Rajdem też mnie straszono, pracow-
nicy ambasady polskiej w Moskwie 
mówili, że jestem wariatem i samo-
bójcą, jadąc w tak specyfi czną trasę. 
Okazało się, że nieprawda. Wszyst-
ko było dobrze – wyjaśnia Wiktor 
Węgrzyn.

Rajd wystartuje spod pomnika ks. 
Skorupki przy katedrze św. Floria-
na w Warszawie i pojedzie przez 
Ossów, Radzymin, Sokołów Pod-
laski, Drohiczyn, Janów Podlaski, 
Pratulin i Brześć.

W związku z prośbą Episkopa-
tu Polski, aby odwiedzać miejsca, 
gdzie polskie rycerstwo ocaliło 
chrześcijańską Europę, w ubiegłym 
roku uczestnicy Rajdu Katyńskiego 
upamiętnili swoim przejazdem 340. 
rocznicę Chocimia i 330. rocznicę 
Odsieczy Wiedeńskiej.

W tym roku motocykliści zamie-
rzają jechać do Warny. Walki ryce-
rzy polskich pod Warną zostały po 
1990 roku upamiętnione na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie 
napisem na jednej z tablic, „WAR-
NA 10 XI 1444”. W Warnie znajdu-
je się pomnik-mauzoleum Włady-
sława III Warneńczyka.

Na trasie do Mińska motocykliści 
pojadą przez Brześć. Uczestnicy 
Rajdu odwiedzą miejsce urodze-
nia Tadeusza Kościuszki – Mere-

czowszczyznę, miejsce urodzenia 
Romualda Traugutta w Szostakowie 
w powiecie brzeskim, miejsce uro-
dzenia Krystyny Krahelskiej, w ro-
dzinnym majątku w Mazurkach nad 
rzeką Szczarą pod Baranowiczami.  
To jej twarz ma pomnik Syreny 
Warszawskiej.

Pielgrzymi motocyklowi odwie-
dzą też posiadłość Tadeusza Rejta-
na w Hruszówce koło Lachowicz. 
Trasa będzie również wiodła przez 
Nieśwież – siedlisko Radziwiłłów, 
oraz Kuropaty – uroczysko na skra-
ju Mińska na Białorusi, w którym 
odkryte zostały masowe groby ludzi 
rozstrzelanych przez NKWD w la-
tach 1937-1941. Kolejnym punktem 
na mapie będzie Orsza – pole wiel-
kiej bitwy polskiej.Walki rycerzy 
polskich pod Orszą również zostały 
po 1990 roku upamiętnione na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza w War-
szawie napisem na jednej z tablic, 
„ORSZA 8 IX 1514”.

Następnie grupa polskich piel-
grzymów przejedzie przez Smo-
leńsk, Katyń, Moskwę, Kijów, Ży-
tomierz, Berdyczów, Chmielnik, 
Winnicę, Latyczów, Kamieniec Po-
dolski, Chocim, Czerniowce, War-
nę, Adampol – w celu odwiedzenia 
potomków powstańców listopado-
wych oraz miejsce śmierci Adama 
Mickiewicza – Stambuł w celu od-
wiedzenia muzeum poświęconego 
poecie.

Ostatnie dwa dni trasy będą wio-
dły przez Wadowice, Częstochowę 
– Jasną Górę do Warszawy.

Naszych Czytelników będziemy 
na bieżąco informować o przygoto-
waniach do Rajdu. Motocyklistom 
życzymy udanego organizowania 
się na patriotyczną pielgrzymkę.

Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz
źródło: www.naszdziennik.pl

Ossów 2013 – Wjazd Rajdu Katyńskiego.
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Zebranie wiejskie w ZagościńcuZebranie wiejskie w Zagościńcu
Miało być łatwo, prosto i przyjemnie. Doradcy Burmistrza Wołomina od 3,5 roku doskonaląc socjotechniczne 
sztuczki nie przewidzieli, że ilość piany powstałej w wyniku mydlenia nam oczu zaszkodzi im samym. W zaci-
szu gabinetów ul. Ogrodowej ustalono zapewne kto zabierze głos i w jakiej kolejności, kto co powie, ustalono 
gesty, ustalono reakcję na niewygodne pytania. Standardem już jest odwracanie uwagi od rzeczy istotnych 
i skupienie uwagi zebranych na rzekomych sukcesach władzy. Rozwój miasta oraz wsi, innowacyjność, wizja, 
pomysłowość na pewno nie są mocną stroną wołomińskich włodarzy, stąd główny nacisk na propagandę, ge-
sty i szukanie wsparcia doradców od PR’u. Do rzeczy.

Jest 27 marca, rozpoczyna się ze-
branie zwołane na wniosek sołtysa 
wsi Zagościniec pana Zbigniewa 
Górskiego w sprawie spornego ronda 
u zbiegu ulicy 100-lecia, Podmiej-
skiej, Szkolnej i Armii Krajowej. Ze-
branie rozpoczyna sołtys wsi witając 
wszystkich i dziękując za przybycie, 
następnie głos otrzymuje Burmistrz 
Gminy Wołomin Ryszard Madziar. 
Zgodnie z wcześniej ustalonym sce-
nariuszem i zgodnie z przewidywa-
niami obserwatorów wołomińskiej 
sceny politycznej mieszkańcy Za-
gościńca przez godzinę! wysłuchują 
mowy rodem z czasów PRL, dowia-
dujemy się, że jest pięknie, wspaniale, 
że jest lepiej niż można było się spo-
dziewać, że płynie do nas strumień 

pieniędzy z UE, że Wołomin kwitnie, 
że wsie się rozwijają, że wszystkie te 
sukcesy są dziełem urzędującego Bur-
mistrza i jego świty. Już po piętnastu 
minutach od rozpoczęcia wystąpienia 
najwyższych gminnych urzędników 
z sali zaczęły dochodzić pomruki nie-
zadowolenia i manifestacji zażeno-
wania. Po około 45 minutach kłopoty 
z wypowiadaniem kolejnych zgra-
nych kwestii mieli już wszyscy, po-
cząwszy od Burmistrza Madziara na 
naczelnikach kończąc. Mieszkańcy po 
prostu mieli dość, nie chcieli propa-
gandy i mydlenia oczu chcieli przejść 
do meritum spotkania.

Burmistrz nie miał wyjścia, zosta-
wił piękny, wspaniały i wyimagino-
wany obraz Wołomina na rzecz rów-
nie pięknego i wspaniałego daru jaki 
przywiózł mieszkańcom czyli powia-
towej inwestycji w postaci Ronda bez 
odwodnienia.

Problem w tym, że poza naszą wła-
dzą nikt nie postrzega ani sytuacji 
w Wołominie ani planowanego ronda 

jako rzeczy dające mieszkańcom po-
wody do dumy. 

Tumult głosów przeciwnych budo-
wie ronda oraz wiedza mieszkańców 
zaskoczyła Burmistrza i jego orszak. 
Na sali zawrzało. Zdziwienie na twa-
rzy burmistrza było ogromne, co po-
kazuje, jak daleko jest on od spraw 
mieszkańców.

– Komu wciskacie ciemnotę?
– Chcemy odwodnienia a nie ronda?
– Domy nam się rozpadają!
Propagandowy plan Burmistrza za-

czął rozsypywać się jak domek z kart 
gdy do głosu zaczęły dochodzić kolej-
ne osoby. 

Dominik Kozaczka, wypowiedział 
głośno to o czym wszyscy wiedzieli, 
cytat: Szanowni Państwo, prawdzi-
wym powodem planowanej budowy 
ronda jest promocja pani Beaty Gom-
se na przyszłą radną i nic więcej. Sło-
wa radnego mieszkańcy podsumowali 
wielkimi brawami.

Po tym gdy głos zabrała pani Kin-
ga Sadowska sekretarka burmistrza 
Madziara, wyjaśniając że wniosek 
na zlecenie Burmistrza Madziara na-
pisał wiceburmistrz Mickiewicz, pod 
którym to podpisała się tylko pani 
Gomse – dodajmy członkini, tak jak 
Burmistrz Madziar wołomińskiego 
PiS – wszystko stało się jasne nawet 
dla tych nieprzekonanych.

Ponadto pani Kinga Sadowska za-
rzuciła Burmistrzowi, że ten po maco-
szemu traktuje wieś, że nie wywiązuje 
się z obietnic wyborczych i tu cytat 
„...panie burmistrzu dlaczego pan 
nic nie buduje na wsi a jedynie rzuca 
ochłapy w postaci nakładek asfalto-
wych bez odwodnienia i bez chodni-
ków”.

Burmistrz Madziar i jego polityczne 
zaplecze PiS postanowiło wprowadzić 
do Rady Miasta swoją członkinię, in-
westując w jej kampanię wyborczą 
kilka set tysięcy złotych, forsując na 
siłę budowę ronda co miało udowod-
nić jej skuteczność i zaradność.

Ogromne brawa należą się sołty-

sowi Zagościńca panu Zbigniewowi 
Górskiemu, który wielokrotnie jako 
gospodarz spotkania zabierał głos, 
twardo argumentując i broniąc swojej 
wsi przed takim traktowaniem i upo-
litycznieniem spraw mieszkańców. 
Wtórował mu jego brat radny Marek 
Górski. Brawa należą się również sa-
mym mieszkańcom, za odwagę i wie-
dzę, nie dali się oszukać i złapać na 
PRowskie sztuczki włodarzy. 

Od wielu lat mieszkańcy ulic na 
zbiegu których urząd zaplanował 
kontrowersyjne rondo przeżywa-
ją prawdziwą gehennę. Po deszczu 
główne ulice wyglądają jak rzeka, 
przejeżdżające samochody powodują, 
że woda wlewa się przez okna, gniją 
tynki i pojawia się pleśń w domach. 
Zamiast wykonania odwodnienia 
w tym miejscu Burmistrz, pomimo 
wielu lat starań sołtysa Zagościńca 
oraz samych mieszkańców postano-
wił zrobić rondo.

Burmistrz poniósł wielką klęskę nie 
tylko wizerunkową, dzięki spotkaniu 
dowiedzieliśmy się, że nie ma miastu 
nic do zaoferowania prócz doraźnych 
inwestycji, mających zagwarantować 
mu głosy wyborcze. Sytuację dosko-
nale spuentował pan Grzegorz Lipski 
dodając:

– Panie Burmistrzu proszę nie za-

słaniać się inwestycjami powiatu, co 
z inwestycjami gminy gdzie one są?

Miejmy nadzieję, że spotkanie 
w Zagościńcu będzie początkiem 
zmian, i że wzrastająca świadomość 
mieszkańców gminy wymusi na ko-
lejnym Burmistrzu należny naszemu 
miastu szacunek. 

Brak wizji rozwoju miasta i trak-
towanie inwestycji miejskich jako 
maszynki do zdobywania głosów wy-
borczych ma już teraz ogromnie zły 
wpływ na standard życia mieszkań-
ców gminy. Burmistrz wprowadził 
prawo silniejszego, wspiera głośniej 
krzyczących, lepiej zorganizowanych 
i to im zbuduje ulicę, zrobi nakładkę 
asfaltową lub zrealizuje inną inwesty-
cję licząc na głosy tych właśnie osób. 
Słabsi, nie krzyczący tak donośnie, 
nie rozpychający się łokciami ale to 
nie znaczy, że z mniejszymi potrzeba-
mi mogą tylko stać z boku i liczyć na 
to, że kolejny burmistrz będzie praw-
dziwym liderem i gospodarzem.

Zastanawiam się tylko nad jednym 
czy taki sposób sprawowania władzy 
przez burmistrza Madziara jest jego 
autorskim pomysłem czy wymyślił 
go sztab doradców Burmistrza kosz-
tujący mieszkańców około miliona 
złotych za mijającą kadencję.

Grzegorz Powierza

10 kwietnia 2014 r. Obrady Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przy-
czyn Katastrofy samolotu Tu-154M. Ryszard Walczak w towarzystwie wice-
prezesa PiS Antoniego Macierewicza i małżonki Ś.P. gen. Andrzeja Błasika  
Pani Ewy Błasik prezentuje rzeźbę gipsową popiersia Ś.P. Anny Walenty-
nowicz, które zostanie odsłonięte w Ossowie 15 sierpnia bierzącego roku.

fot. J. Mazur – Wieści. Zebranie w Zagościńcu. Przemawia radny Marek 
Górski, którego słucha burmistrz Ryszard Madziar.
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Dochody i wydatki Dochody i wydatki 
gminy Wołomin rosną, gminy Wołomin rosną, 
a inwestycje malejąa inwestycje maleją

Dominik Kozaczka
Radny Miasta Wołomin

Ostatniego dnia marca burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy Wołomin za 2013 rok. Dlatego nadarzyła się kolejna okazja, by statystycznie 
przedstawić najbardziej istotne parametry budżetu na przestrzeni ostatnich lat.

Jak widać na wykresach, zarów-
no dochody jak i wydatki systema-
tycznie rosły. Niestety, w 2013 roku 
wydatki na inwestycje wyniosły 
tylko 19,5 mln zł. W poprzedniej 
kadencji, przy skromniejszych moż-
liwościach dochodowych gminy, 
udawało się przeznaczać na inwe-
stycje wyraźnie większe środki. Kil-
kakrotnie na sesji Rady Miejskiej 
przytaczałem dane z poprzednich 

lat. Jednak burmistrz próbował ro-
bić dobrą minę do złej gry i tłuma-
czył, że woli wykonywać więcej 
inwestycji za mniejsze środki. Wia-
domo, że szukanie tańszych roz-
wiązań jest dobre, o ile nie obniżają 
one jakości inwestycji. Tylko w tym 
miejscu warto postawić pytanie: kto 
ma większe możliwości fi nansowe - 
ten kto zarabia 2 tys. zł czy ten kto 
4 tys. zł? Oczywiście można stwier-
dzić, że ten kto zarabia 4 tys. zł.

I tu właśnie znajdziemy całą isto-
tę problemu: Czego by burmistrz 
nie robił, i jak nie oszczędzał, 
i efektywnie nie zarządzał będącymi 
w jego dyspozycji funduszami, to 
zawsze za 20 mln zł wykona mniej 
dróg i chodników, niż mając w bu-
dżecie 40 czy 50 mln zł. A to są wła-
śnie realne możliwości inwestycyj-
ne gminy Wołomin. Prezentowane 
wykresy bezsprzecznie wskazują, 
że w 2010 roku poprzedni bur-
mistrz na inwestycje przeznaczył 
blisko 30 mln zł (dochody gminy 
111 mln zł), a Ryszard Madziar 
w 2013 roku przeznaczył jedynie 
niespełna 20 mln zł (dochody gminy 
148 mln zł)!

Dokonując analizy kolejnej po-
zycji wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne od razu widać znaczą-
cy wzrost tej pozycji przez trzy lata 
obecnej kadencji (2011-2013), o po-
nad 17 mln zł. Wydatki te są efek-
tem zatrudnienia dużej grupy dobrze 
opłacanych pracowników. Powięk-
szono ilość dyrektorów, naczelni-
ków, doradców, pełnomocników itd. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że do tej pozycji się nie wlicza po-
szerzonych zarządów spółek miej-
skich, które bezpośrednio zwiększy-
ły ich wydatki

W kontekście zaprezentowanych 
przeze mnie danych, stosownym 
wydaje się zadanie pytania: czy 
obecna polityka inwestycyjna gmi-
ny Wołomin zmierza we właściwym 
kierunku?

To pytanie retoryczne. Nie prze-
czę.

Źródła danych:
• Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 36/09 z dnia 17.03.2009r. Sprawozdanie z wykonania budżetu
• Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 39/20110 z dnia 19.03.2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu
• Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 57/2011 z dnia 30.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu
• Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 70/2012 z dnia 30.03.2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu
• Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 100/2013 z dnia 28.03.2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu
• Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 97/2014 z dnia 31.03.2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody Gminy Ogółem
Rok kwota
2008 101700946
2009 101023564
2010 111548504
2011 117940437
2012 133599310
2013 148406469

Wydatki Gminy Ogółem
Rok kwota
2008 108753900
2009 113601508
2010 123337166
2011 125665502
2012 136831891
2013 151066623

Wydatki na zadania 
i zakupy inwestycyjne

Rok kwota
2008 22395440
2009 22075216
2010 29082822
2011 20853082
2012 18704122
2013 19550725

Wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne

Rok kwota
2008 36414723
2009 38145986
2010 40894970
2011 49285108
2012 54965158
2013 57985675
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