UCHWAŁA NR XVII-20/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obchodów 100.rocznicy Bitwy Warszawskiej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019r.,
poz. 506, z późn.zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie godnego uczczenia obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr XVII-20/2020
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 stycznia 2020 r.
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
w sprawie godnego uczczenia obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Wolą Gminy Wołomin, lidera wśród miejscowości będących polami bitew wojny polsko-bolszewickiej, jest
zorganizowanie w Ossowie godnych, ogólnokrajowych obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
Dołożymy wszelkich starań, aby godnie uczcić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zrealizować
leżące po stronie Gminy zadania będące częścią tego wielkiego projektu, który ma szansę przyciągnąć szerokie
grono gości z kraju i ze świata, wzmacniając pozytywny wizerunek naszego regionu oraz Polski na arenie
międzynarodowej.
Rada Miejska w Wołominie z uznaniem obserwuje dotychczasową współpracę Burmistrz Wołomina
Elżbiety Radwan z architektem Czesławem Bieleckim w zakresie projektowania koncepcji integrujących
przestrzeń publiczną centrum Ossowa, która służyć ma obchodom Święta Wojska Polskiego w Ossowie
w setną i następne rocznice wielkiego polskiego zwycięstwa nad bolszewikami.
Z uznaniem odnotowujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej zintensyfikowało prace zmierzające do
rozpoczęcia budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. W imieniu Gminy Wołomin deklarujemy
gotowość do zawarcia wszelkich niezbędnych do realizacji tej inwestycji umów i porozumień, których
podpisanie zapowiadał list intencyjny z 2017 r., sygnowany przez przedstawicieli rządu oraz samorządu na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Najwyższy czas, aby niezwykła historia polskich bohaterów z 1920 r. doczekała się godnego upamiętnienia.
Ponieważ do uroczystości rocznicowych pozostało zaledwie siedem miesięcy apelujemy do wszystkich
partnerów o mobilizację przy realizacji tego wielkiego, wspólnego, narodowego projektu.
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